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Očekávaný výstup  - JMENUJE HLAVNÍ PŘEDSTAVITELE REALISMU VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE. 

- PROKÁŽE ZNALOST RYSŮ REALISMU NA ZÁKLADĚ LITERÁRNÍCH TEXTŮ, 

- VYJÁDŘÍ VLASTNÍ PROŽITKY Z DANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. 
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Druh učebního 

materiálu  

Prezentace v programu PowerPoint 



Ruský realismus 

Hlavní představitelé: 

- Nikolaj Vasiljevič Gogol, 

- Ivan Sergejevič Turgeněv, 

- Fjodor Michajlovič Dostojevskij, 

- Anton Pavlovič Čechov, 

- Lev Nikolajevič Tolstoj. 

 

Zachycují bídu venkova, úplatnost úřednictva. 

 



Nikolaj Vasiljevič Gogol 

 Prozaik a dramatik, mistr satiry, přechod 

od romantismu ke kritickému realismu. 

 

Dílo: 

Revizor – satirická komedie 

Mrtvé duše – otřesný obraz nevolnického 

Ruska 



Ivan Sergejevič Turgeněv 

 Prozaik, básník, publicista. 

 

Dílo: 

Lovcovy zápisky – soubor povídek, v nichž 

autor ukazuje život na ruském venkově, 

líčí krásy ruské krajiny, ale zároveň 

vyjadřuje protest proti nevolnickému 

systému. 



Lev Nikolajevič Tolstoj 

 



 Patří k největším postavám světové 

literatury. 

 Prozaik, filozof a publicista. 

 Zlo lze odstranit jen morálním přerodem 

každého člověka. 

 Odmítal carismus. 

 Hlasatel lásky k bližnímu. 



Dílo: 

 Vojna a mír – 4dílný historický román o 
napoleonských válkách. Objevují se zde 
historické postavy. Součástí jsou i 
filozofické a politické úvahy. 

 Anna Karenina – sociálně psychologický 
román o ženě, jíž soudobá společnost 
nedává v osobním životě možnost volby. 
Vdaná Anna končí díky své lásce k hraběti 
sebevraždou. 



Fjodor Michajlovič Dostojevskij 

 Romanopisec, novelista, publicista. 

 V jeho tvorbě se odrážejí otřesné životní 
zkušenosti (vězení, sibiřské vyhnanství). 

 

Zápisky z Mrtvého domu – dokumentární próza, 
zážitky z vězení a vyhnanství. 

Zločin a trest – psychologický román,sonda do 
lidského svědomí. 

Bratři Karamazovi –  téma otcovraždy, hledání 
viníka mezi třemi syny. 



Anton Pavlovič Čechov 

 



 Dramatik, prozaik, humorista. 

 

 Racek, Strýček Váňa, Tři sestry, 

Višňový sad – cyklus dramat o životě 

ruské inteligence v předrevoluční době – 

hledání životních jistot, šťastného života, 

tragické ladění. 



Polsko 

 Henryk Sienkiewicz [šjenkjevič] 

- Nositel Nobelovy ceny za literaturu. 

 

- Ohněm a mečem, Potopa, pan 

Wolodyjowski – triologie, románový 

cyklus, boje Poláků s ukrajinskými kozáky. 

- Quo vadis? – román ze starověkého 

Říma, pronásledování křesťanů. 
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