
MATURITNÍ OPAKOVÁNÍ VI 
realismus a naturalismus ve světové  i v české literatuře, kritický realismus 

 
Realismus ve světové literatuře – vznik ve 2.polovině 19. století ve Francii 
- požadavky: návrat umění od romantických snů ke skutečnosti, zobrazit skutečného člověka 
bez přikrášlování, zobrazování i nižších společenských vrstev, každodenní tematika 
- základy realismu formuloval Honoré de Balzac 
- umění ovlivnil rozvoj vědy a techniky, společenské vědy (pozitivizmus Augusta Comta)  
- znaky: studium společnosti, života a nitra člověka; zájem o současnost; zájem o to, co je 
obecně platné a obecně lidské; objektivita; jedinec chápán jako člen společnosti; typizace 
- rozvoj prózy (zejm. povídka a román), dramatu 
 
Francie 
HONORE DE BALZAC: Lidská komedie – soubor 97 románů, cílem zachytit charaktery lidí, 
způsob života všech vrstev; metoda opakujících se postav; osou tři romány: Otec Goriot, 
Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán; Otec Goriot: Paříž 1.pol.19.stol., Goriot se obětoval pro dcery, je 
opuštěn, setkání se studentem Evženem Rastignakem; G. umírá sám, pohřbu se účastní jen Rastignak 
GUSTAVE FLAUBERT: Paní Bovaryová (1857) - Karel Bovary (lékař), Ema (touha po citu, 
vášni, milenec Leon => dluhy, exekuce;  Ema se otráví, Karel splácí dluhy); Salambo (1863) 
 
Anglie 
CHARLES DICKENS: rodiče vězení pro dlužníky, Dickens na ulici, živil se sám; hrdinové: 
sirotci, opuštěné děti; Kronika Pickwickova klubu – humoristický román; Oliver Twist -  
O.nalezenec, kruté životní zkoušky – chudobinec, Londýn (člen bandy lupičů protřelého žida 
Fagina), krádež => zadržen, soud, zachraňuje ho ušlechtilý pan Browulow; nalézá štěstí; 
David Copperfield – autobiografický román; Nadějné vyhlídky – hrdinou sirotek Pip, touží 
po společenském vzestupu 
WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY: kritika anglické aristokratické společnosti; Kniha 
snobů od jednoho z nich, Jarmark marnosti 
 
Rusko 
NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOL: na rozhraní romantismu a realismu; dramatik, prozaik; Mrtvé 
duše – líčí ruské poměry, dravost společnosti; Revizor – komedie, zesměšňuje nepoctivost, 
hloupost, úřednické absurdity v Rusku 
FJODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ: Zločin a trest (student Raskolnikov, prostitutka 
Soňa), Hráč, Idiot (román, kníže Lev Myškin), Bratři Karamazovi  
LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ: Vojna a mír, Anna Karenina, Kreuzerova sonáta 
ANTON PAVLOVIČ ČECHOV: autor povídek (Chameleon, Dáma s psíčkem) a dramat 
(Racek, Stráček Váňa, Tři sestry, Višňový sad) 
 
Ostatní autoři 
HENRIK IBSEN (Norsko): Peer Gynt (veršované drama), Nora (drama) 
HANS CHRISTIAN ANDERSEN (Dánsko): Sněhová královna, Malá mořská víla 
MARK TWAIN (USA): Dobrodružství Toma Sawyera, Dobrodružství Huckelberryho Finna 
STEPHEN CRANE (USA): Rudý odznak odvahy - zakládá tradici moderního válečného románu 
 
 
Naturalismus ve světové literatuře 
- krajní podoba realismu, vznik 60. – 80. léta 19. století; zejm. Francie 
- člověk je determinován (= předurčen) prostředím, v němž žije → nezmění svůj život 
- označení skutečnosti bez příkras, důraz na zápory 



ÉMILE ZOLA: Rougon – Macquartové – cyklus 20 románů, obsáhlá rodinná kronika; 
Zabiják - pradlena Gervaisa, manžel pracovní úraz, invalida, upije se k smrti, G. také 
propadne alkoholu; Nana – volné pokračování, Nana prostitutka, dcera Gervaisy 
GUY DE MAUPASSANT: povídky (Kulička, Matka nestvůr, Lůžko 29, Muška), román 
Miláček (bývalý voják Georges Duroy a jeho snaha proniknout do společnosti) 
 
 
Realismus v české literatuře 
- počátky realismu spjaty se 4.fází NO (50.léta 19.stol.), snaha vidět svět reálně, vyjadřovat se 
kriticky k nedostatkům, podat nový obraz národního života 
KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ: narozen v Borové u Přibyslavi, gymnázium, filosofie, 
vychovatelem v Rusku, překladatel, redaktor, vydavatel čas. Slovan; vypovězen do Brixenu;  
epigramy (= krátké útočné básně, překvapivá pointa, kritika církve, krále); Tyrolské elegie 
(zatčení a deportace do Brixenu), Král Lávra (vychází z irské lidové pověsti, satira, 
vysmívající se hlouposti všech korunovaných hlav), Křest svatého Vladimíra  
BOŽENA NĚMCOVÁ: dívčím jménem Barbora Panklová, dětství Ratibořice, vliv babičky 
Magdaleny Novotné; manžel český vlastenec Josef Němec; sbírala pohádky (Národní pověsti 
a báchorky); kritické prózy (Obrazy z okolí Domažlicka); povídky (Pohorská vesnice – 
Chodsko, V zámku a podzámčí, Karla, Divá Bára, Dobrý člověk, Pan učitel); Babička 
(rozsáhlá povídka, obrazy ze života, jeden rok na vsi; idealizace; Staré Bělidlo; Vilím, Jan, 
Adélka, Barunka; venkovský život se svými radostmi a strastmi, spojení s přírodou; babička 
pracovitá, moudrá, urovnává problémy, ochránkyní lásky (Kristla + Jakub, Hortensie + 
malíř); končí: „Šťastná to žena“; romantická postava Viktorka; biedermeierovský styl, idyla) 
- realismus se plně rozvíjí na konci 19. století, uplatňuje se také např. v tvorbě májovců 
VÍTĚZSLAV HÁLEK: Pohádky z naší vesnice (básně se sociálním námětem), Na statku a 
v chaloupce, Na vejminku 
KAROLINA SVĚTLÁ: hrdinové – nevšední osobnosti, většinou ženy, mravně ušlechtilé, obětují 
vlastní štěstí ve prospěch druhých; Kříž u potoka, Frantina 
 
 
Kritický realismus 
- kritika společenských vad, zejm. venkovská próza, sociální kritika 
KAREL VÁCLAV RAIS: kritická próza s vesnickou tematikou, povídky (pochmurný pohled na 
společnost); Výminkáři, Pantáta Bezoušek, Zapadlí vlastenci, Západ, Kalibův zločin 
TEREZA NOVÁKOVÁ:  venkovská tematika;  mužské postavy – výjimečné, hledají pravdu, 
v boji s okolním světem většinou podléhají; inspirace: Poličsko, Litomyšlsko, Skutečsko; Jan 
Jílek, Jiří Šmatlán, Drašar 
- výrazně se realismus projevuje v dramatické tvorbě 
LADISLAV STROUPEŽNICKÝ: Naši furianti – obraz vesnice, její sociální rozvrstvení                           
ALOIS A VILÉM MRŠTÍKOVI: Maryša 
ALOIS MRŠTÍK: Rok na vsi – umělecká kronika, život na moravské vesnice během 1 roku 
VILÉM MRŠTÍK: Santa Lucia 
GABRIELA PREISSOVÁ: zájem o slovácký venkov; Gazdina roba, Její pastorkyňa 
 
 
Naturalismus v české literatuře 
- hrdiny sobci, suroví opilci, zvrhlí synové, bezcit.lidé, determinováni přírodními 
podmínkami; prostředí je ubíjí; zřejmý lidský soucit (odlišnost od světového naturalismu) 
JOSEF KAREL ŠLEJHAR: Kuře melancholik – kulhavé neduživé kuře je jediným přítelem 
umírajícího chlapce, oba jsou lhostejní svému okolí 


