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Charakte
eristika dobyy (rozvoj věd
dy)
Rozvoj přírodních
p
věěd
Vliv na reealismus:
‐ hospod
dářská a polittická situacee – nejchudšíí byli na vesn
nicích
‐ rozvoj školství
š
– rozzvoj poznáníí
‐ filozofiee ‐ pozitivism
mus

mu
Znaky (rrysy) realism
pravdivo
ost zobrazen
ní, současné náměty, mettodou je věd
decká analýzaa, objektivno
ost, základem
m jsou
popisy /sstatické, dyn
namické/, maalý prostor pro
p fantazii, pozornost
p
see věnuje obyččejnému človvěku
Realisticcká fikce
Vypravěč stojí nad dějem (er‐forma)
u
Filosofiee – realismu, naturalismu
Auguste
e Comte
Pozitivníí filozofie – směr uznávajjící poznatkyy věd za jedin
né skutečné poznání;
p
red
dukuje tedy filozofii
f
jen na ob
blast jevů, a jen s těmi pracuje. JE to jen skutečno
osti, kterou lze
l pozitivněě dokázat (slo
ovo
pozitivníí má zde význ
nam skutečn
ného)
Hyppolitt Taine
Naturalissmus – idea dědičnosti; o povaze rozzhoduje: rasaa, prostředí a doba
d romantismu a realismu
u – charakterrizuj tento tyyp literaturyy (představiteelé)
Přechod
Heine, Sandová
Kritický realismus (o
od 1848)
p
ale i hlledání výcho
odisek a příčin ‐> žádání nápravy
n
‐nejen popis,
‐ ale nen
nabízejí možn
nost řešení
‐ společeenská angažo
ovanost
Naturalismus
‐ přírodaa je podle nicch jediný zdrroj informací
‐ hrdinovvé jsou i zloččinci, či prosttitutky = biologické předu
určení
‐ člověk je
j ovlivněn rasou,
r
prostřředím, dobou
u /výrok H. Taina/
T

Francie
Stendhaal
. vlastní jméno:
j
Henrry Beyl
‐ měl sou
ukromého uččitele – knězze –> odpor k náboženstvví
‐ v 16 lettech se odstěěhoval do Paaříže /po revoluci/
‐ po resttauraci Bourb
bonů odcházzí do Itálie, kd
de se mu zalíbilo; byl don
nucen odejítt zpět do Francie
‐ námětyy bral z Itáliee, názory měll na pomezí realismu
r
a ro
omantismu
ČERVENÝÝ A ČERNÝ
‐ červenáá = vojna (Naapoleona) vss. černá = kněěžská cesta
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‐ hlavní hrdina
h
– Juliáán Sorel – měl na výběr mezi
m dvěma cestami. Chttěl raději čerrvenou, ale Napoleon
N
slábl, a tak
t si raději vybral
v
druhou, ač byl bezzbožný. (ještě
ě romantickýý hrdina)
‐ Matyld
da de la Moll – byl do ní zamilovaný,
z
a otec nech
ale
htěl dovolit sňatek,
s
proto
ože on byl z nižší
n
vrstvy
‐ paní dee Renal – jeho milenka, kterou
k
pozděěji opustil
KARTOUZZA PARMSKÁ
‐ děj se odehrává
o
vessměs v Itálii
‐ život mladého
m
muže, který procchází armádo
ou. Nakonec svůj klid nacchází v klášteeře.
Honoré de Balzac
‐ zakladaatel kritickéh
ho realismu ve
v Francii
‐ chtěl zm
mapovat celo
ou společnosst Francie; vyycházel z vlastních zkušeeností
‐ původeem chudé rodiny, otec zb
bohatl obcho
odem s potraavinami
‐ chodil do
d přísné círrkevní školy
‐ na přán
ní rodičů stud
doval práva, ale chtěl se věnovat literatuře – měl tedy rodičů
ům dokázat, že
ž se
takto uživí, ovšem needokázal a raaději tedy od
dchází. Vydělával si psaníím černých rrománů, poté
é měl
vlastní tiiskárnu, ale o jeho knihy nebyl zájem
m a zbankroto
oval
LIDSKÁ KOMEDIE
‐ 97 rom
mánů; asi 200
00 postav, v rámci
r
román
nů různě provvázány
‐ tři cyklyy:
1) Studiee mravů: OTEEC GORIOT, EVŽENIE
V
GRAN
NDETOVÁ, Z TR
RACENÉ ILUZE, LESK A BÍDA KURTIZÁN,
2) Studiee filozofické: CHARDENOVVÁ KŮŽE
3) studiee analytické: FILOZOFIE MAANŽELSTVÍ
CHARDEN
NOVÁ KŮŽE – plní každé přřání, čím víc si majitel přeje, tím míň má štěstí
OTEC GORIOT
O
– bohattý obchodníkk s nudlemi
2 linie:
1. 2 dcery, obě boh
hatě provdal,, ale ony se mu
m nezavděččí a zavrhují ho; pro jejich
h štěstí chtěl udělat
coko
oliv, nakonecc umírá opušštěný
2. Stud
dent Evžen. Poznává
P
Anastázii (jednu z dcer), ale nechce s ním
m nic mít, dávvá přednost
bohaatému milen
nci. Student se
s nastěhujee do penzionu
u, kde bydlí i Goriot. Zde poznává dru
uhou
dcerru. Lituje otce, že ho ceryy zavrhují. Ob
bjevuje se tu
u i uprchlý treestanec, stud
dent od něj zjišťuje,
z
že see společnosti se poctivou
u prací neuch
hytí. Když Go
oriot umírá, úplně
ú
bez peeněz, zaplatí mu
stud
dent pohřeb.
EVŽENIE GRANDETOVÁÁ
Otec vidí vše v hromadění penězz, rodiče tvrd
dí, že jsou stáále bez penězz, přestože o
otec má peně
ěz
eho otec zbaankrotoval. K
Karel žádá o půjčení
dostatekk. Při oslavě narozenin přřichází bratraanec Karel, je
peněz naa cestu do In
ndie + o pomoc při spláceení dluhů. Evvženie se do něj zamiluje a tajně penííze půjčí.
Za trest jij otec zavíráá, matka se z toho zhrouttí a umírá. Evvženie se dozzvídá, že rod
dina nakonecc peníze
má pozd
dě. Evženie po
p návratu brratrance opěět půjčuje pe
eníze, aby se mohl oženit za šlechtičnu.
e Flaubert
Gustave
‐ studia musel
m
ukonččit kvůli nemoci; celý živo
ot zasvětil lite
eratuře
‐ žil na venkově, při návštěvách
n
P
Paříže
navštěěvoval např. H. Taina
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‐ v jeho dílech
d
autor stojí nad dějjem knihy
PANÍ BOVVARIOVÁ
‐ původn
ně ozančeno za nepravno
ou literaturu
‐ hlavní hrdinka
h
Ema nebyla schp
pna žít vlastn
ní život, žila ve
v snech; necchtěla žít ve stereotypu, ale neví
co chce
e
v minulosti
‐ psáno er‐formou
CITOVÁ VÝCHOVA
V
‐ mladý hrdina
h
je velice nerozhod
dný, tato váh
havost způso
obí, že zůstávvá opuštěný
‐ zasahujje sem i rovina revolučníích událostí 1848
1
SALAMBO
O
POKUŠEN
NÍ SVATÉHO ANTONÍNA – in
nspirováno Faustem
F
BOUVARD
D A P ÉCUCHETT – obraz ma
aloměšťanskéého prostřed
dí
ola
Emile Zo
‐ spadá do
d naturalism
mu
‐ pocházzí z Itálie, oteec mu brzy um
mřel ‐. Rodin
na se odstěhovala do Pařříže, zde moh
hl studovat na
n lyceu.
‐ chtěl na VŠ, ale ned
dostatek pen
něz a neúspěěch u zkoušekk ho nutí začčít pracovat. Začíná v časopisech,
nakladattelstvích…
‐ chtěl dělat sondu do
d francouzskké společnossti
R
Macq
quart
‐ souborr asi 90 romáánů: rodina Rougon
‐ této rodiněě sestavil i fikktivní rodokm
men
‐ 30 hlavních
h + 160 vedleejších postavv
‐ tuto rodinu
u sleduje od Bonaparta
B
ažž po francou
uzskou komunu.
TEREZA RAQUINOVÁ
‐ snažil se
s zde uplatn
nil teorii dědiičnosti (H. Taaine)
‐ vzbudill tím velkou kritiku
k
ZABIJÁK
p
život obyčejných
o
d
dělníků
a vůb
bec nejnižší třídy
t
‐ zkusil popsat
‐ vztah dvou
d
lidí, narrodí se jim dccera Nana
NANA
u
‐ román navazuje na předešlý; dccera se stáváá prostitukou
‐ dostáváá se na vrcho
ol, ale nakon
nec se nakazíí pohlavní chorobou; viděěla umírat svvou matku
GERMINAAL
‐ široká sága,
s
vyprávíí o roce, ve kterém
k
proběěhla generální stávka horníků, tato sttávka byla krrvavě
potlačen
na
‐ podklad
dy sbíral někkolik let, jeho
o dokumentaace byla většší, než samottný román.
BŘICHO PAŘÍŽE
‐ tržnice Halles v cen
ntru Paříže, sem se navážželo veškeré zboží, vznikli tu i výčepy
u
‐ žilo vlastním životem podle thu
‐ celý rom
mán se odeh
hrává na tom
mto tržišti
M
t
Guy de Maupassant
‐ narodil se v rodině bohatého sttatkáře; rodin
na ho podpo
orovala v jeho
o zálibách
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‐ studium
m práv museel ukončit a nastoupil
n
do armády, po návratu nasttupuje do funkce úředníkka na
ministerrstvu. NA přím
mluvu flaubeerta přešel do ministerstva školství. Flaubert
F
mu pomáhal i naadále
v lit. Tvo
orbě – seznam
moval ho s fiilozofi, pomo
ohl mu publikkovat.
‐ proslavvil se jako autor povídek a novel (nejzznámější: KULIČKA
U
)
MILÁČEKK
‐ podle tohoto
t
díla mu
m přezdívalii
‐ hlavní postavou
p
je ambiciózní
a
m který dííky úspěch u žen proniká do nevyšší sspolečnosti.
muž,
‐ příběh zasazen do zkorumpova
z
ného novináářského prostředí
ú
dcery jednoho ministra,
m
čímžž rodiče přinu
utí k sňatku =>dostává
=
see do nejvyššíího
‐ končí únosem
potavení
KULIČKA
ouzko‐pruské války
‐ z franco

Anglie
e
Charles Dickens
V dětství žil v bídě, jeeho otec byl úředník, kteerý se po přestěhování ro
odiny do Londýna dokoncce ocitl
ve vězen
ní pro dlužníkky. Dickens si
s musel sám vydělávat na živobytí. Jaako desetilettý chlapec prracoval v
továrně na leštidla na boty. Pozd
ději když zvláádl těsnopis, pracoval jakko písař.
eckými črtam
mi a povídkam
mi, vydávanýými pod
Svou liteerární dráhu zahájil roku 1833 drobnýými časopise
pseudon
nymem Boz, v nichž zachyycoval londýýnské prostře
edí a postavyy i z nižších společenskýcch vrstev.
umoristický román,
r
kterýý vznikl ze série povídek vvydávaných v
KRONIKAA PICKWICKOVVA KLUBU ‐ hu
časopiseech. Jedná see o vyprávěníí příhod z cest, jejichž hlaavními postaavami jsou paan Samuel Piickwick
(ve volnéém překladu
u Silvestr Pap
pučka) a jeho
o sluha Sam Weller
W
(ve vo
olném překlaadu Véna Přííhoda).
OLIVER TWIST
Hlavní hrrdina románu ‐ sirotek Olivver Twist vyrů
ůstá v chudob
binci pod vlád
dou krutého pana Bumbla. Poté, co
požádá o jídlo navíc, jee ale z chudobince vyhozen a dostává se jako učedníík k hrobníkovvi panu Sowerberrymu.
Poté všakk utíká do Londýna, kde see Oliver dostáává do bandyy mladých zločinců, kterou vede Žid Faggin a v níž
vyniká Oliverův učitel Ferina Lišák a lupič Bill Sikes
S
se svou společnicí Naancy. Při jedn
né z krádeží je zadržen
O
před rozsudkem
r
so
oudce jej všakk zachraňuje dobrotivý staarý pan Brow
wnlow. Ten mu také dá
nevinný Oliver,
střechu nad
n hlavou a Oliver krátkýý čas bydlí v jeho domě. Poté je ale unesen kumpán
ny, kteří se ho
o nechtějí
vzdát. Při krádeži v do
omu Maylieovvých je Oliver postřelen, sp
polečnice paní Maylieové R
Róza však o něj pečuje.
Jeho skuttečný původ odhaluje Nan
ncy, doplácí však
v
na to živvotem ‐ zavraaždí ji Sikes. TTen nakonec zemře při
útěku přeed pronásledo
ovateli, Fagin je
j popraven a Bumble, kterrý vládl v Oliveerově špitálu,, je odsouzen a dožívá v
něm. Zjisttí se, že Róza je Oliverova teta
t
a zloděj Monsk
M
je jeho
o nevlastním bratrem.
b
Oliveer se stává Bro
ownlovým
adoptivníím synem a děědicem.

DAVID COPPERFIELD
O
– román s auttobiografickýými prvky, je
ehož zárodkeem je fragmeent Dickenso
ova
vlasního životopisu. Kniha má celkem složitý ědj s mužstvvím vdlejších
h zápletek.
William Makepeace Thackeray
‐ narodil se v Indii, v 5 letech posslán zpět do Británie, abyy získat řádnéé vzdělání.
JARMARKK MARNOSTI
Zachycujje ang. Spoleečnost počáttkem 19. stolletí. Autor je
e považován za nejostřejššího kritickéh
ho a
ironickéh
ho pozorovaatele viktoriánského obdo
obí. Román, jehož děj se odehrává přřibližně v prvvní
čtvrtině 19. stol. jek v různých zeemích Evropyy, tak i v Indii. Hlavní pásmo zahrnujee příběh
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společen
nského vzesttupu a pádu dobrodružkyy Rebeky, dru
uhé líčí osud
dy pasivní a ssentimentáln
ní
kupecké dcerky Amáálky. Příběh je rámován alegorií
a
princcipála a jeho loutek, kteříí hrají divadlo
o na
„jarmarkku marnosti““.
KNIHA SN
NOBŮ – satiricko‐esejistická kniha; vysstihl zde charakteristické
é rysy nejrůzn
nějších typů
anglickýcch snobů.
Sestry Bronteovy
Charlottte
JANA EYRROVÁ – čtenáářsky oblíben
ný román. Přííběh osiřelé mladé ženy, jenž je rámo
ován velkou
osudovo
ou láskou. Aččkoliv samotn
ný příběh i některé postaavy v něm zaapadají do ro
omantického chápání
literatury, pojetím hlavní postavyy překračuje autorka tyto
o meze a pattří tedy mezii realistickou tvorbu.
Emily
NÉ HŮRCE – Kompozičně
K
s
složitý
příběh, v jehož střředu stojí sku
utky, jimiž naalezenec Heaathcliff
NA VĚTRN
krutě msstí své společčenské i lidskké ponížení, kterého se mu
m kdysi na Větrné
V
hůrcee dostalo. Aččkoliv typ
hlavní po
ostavy je se svou
s
sociálníí nezařazeno
ostí spíše dém
monicky rom
mantický, spo
olečenské vzttahy a
jejich vykreslení jsou
u již realistickké.

o
Rusko
Nikolaj Vasiljevič Go
ogol
‐ získal slávu i u nás
‐ dopisovval si s našim
mi obrozenci
‐ jeho 1 dílo
d přeložen
no pomocí Havlíčka
H
při jeeho návštěvě
ě Ruska
‐ narodil se v malé veesnici ve veslici Dikaňka
‐ starý sttatkářský rod
d (Studoval v Poltavě, po
o smrti otce odchází
o
do Petrohradu, b
byl ale zklamán, zde
pochopil, že musí po
odlézat)
‐ začíná psát pod pseeudonymy (aaby nekomprromitoval rodinu)
‐ velký kamarád s Pu
uškinem (nab
bízel mu nám
měty)
‐ začíná psát povídkyy
VEČERY NA
N D IKANCE – vydával je v časopisech
REVIZOR – divadelní hra
h (založenéé na situačníí komice, spletou si něko
oho s revizoreem, využívá toho;
C
před příjjezdem pravého revizoraa odchází – Chlestakov)
ŽENITBA ‐ divadelní hra
h
D
– nejznáámější; hrdin
na je Čičikov
MRTVÉ DUŠE
PETROHRRADSKÉ POVÍD
DKY ‐ zde jedn
nu z povídekk přeložil Borrovský
‐ na 1 člo
ověku ukazujje banální prroblémy
‐ sonda do
d stereotyp
pu
Ivan Sergejevič Turggeněv 1818 – 1883
‐ předstaavitel kritickéého realismu
u
‐ pocházzí z rodiny, kd
de hlavní slovo měla mattka, ač to v Rusku
R
bylo neeobvyklé; maatka byla takk
autoritattivní, že před
d ní často odcházeli
‐> se svým
s
otcem často chodill na dlouhé procházky
p
‐ vrcholeem tvorby jso
ou LOVCOVY ZÁPISKY
Z
– kontrast obyče
ejného příběh
hu z vesnic a lovu
‐ form
ma zážitků
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‐ všímal si carského absolutismu
a
a jeho vlivu
‐ napsal Nekrolog kee Gogolovi, za
z což byl popotahován před
p
soudem
m
‐ lide jeh
ho tvorbu měěli rádi
Otcové a děti – věno
oval se dvěma generacím
m – starší /traadiční/, mlad
dí /rozkvět/ a rozebíral ko
onflikty
v rámci obou
o
generaací na 2 mlad
dících s různo
ou výchovou
‐ dostal se
s do polemiky s demokrraty – vytýkaal starým, že nejsou scho
opni vyhlédno
out do budoucnosti
olajevič Tolsttoj
Lev Niko
‐ největšší spisovatel Ruska, díla žánrově
ž
neso
ourodá
‐ spisovaatel, pedagogg, filozof
‐ narodil se v bohatšíí šlechtické rodině,
r
bohaatství plynulo
o z pozemků
O
– pro
ožil zde dětství, práva studoval, ale přřestalo ho to
o bavit, proto
o se vrací zpě
ět sem,
JASNÁ POLJANA
ale byl zklamán => ro
ozhodl se, žee jim pomůžee se dostat na vyšší úroveeň
onalý systém
m s nedokonaalými lidmi.
‐> zařídill si tzn. vlastní svět, doko
‐ vstoupil do armádyy ‐> množstvíí zážitků
DĚTSTVÍ, CHLAPECTVÍ, JINOŠSTVÍ – povídky z jeho života => autobiograffická trilogie
DKY – několik
k příběhů o Krymské
K
válcce
SEVASTOPOLSKÉ POVÍD
VOJNA A MÍR ‐ velká sága
s
o napoleonské válcee
ANA KARRENINOVÁ
‐ mladá dáma
d
má maanžela a dítěě. Žije v přepyychu ale v nu
udě. Z jejího vztahu se vyytrácí láska, Ona
O se
zamilujee do Vronského. Nechce ale
a odejít od manžela kvůli dítěti. Meezitím onemo
ocní dítě a vrrací se
zpět, maanžel ji vytýká, že není realistka, meziitím ještě zjiššťuje podvod
dy jejího Vronského. Řešení
nachází v sebevražděě.
M
D
Dostojevskij
Fjodor Michajlovič
– otec byyl despota, všechny
v
bil; z bratrem od
dchází z domova studovat
‐ zaplétáá se s předstaaviteli utopicckého socialismu, byli po
ochytáni, na popravišti
p
jim
m byla udělena
milost.
ZLOČIN A TREST
Zločin a trest
t
je román rozdělený na
n šest částí + epilog. Děj se odehrává v Petrohradu a v závěru ro
ománu na
Sibiři. Hlaavním hrdinou je chudý sttudent Rodio
on Romanovičč Raskolnikov,, který naplán
nuje a proved
de vraždu
staré lichvářky Aleny Ivvanovny, kterrou chce oloup
pit. Při činu je
e však vyrušen
n její sestrou LLizavetou, kte
erou zabije
(také sekkyrou). Naplán
novaný zločin se mu podaříí, nenechá za sebou žádné stopy. I když si svůj čin „fiilosoficky“
odůvodňuje, uvědomu
uje si zároveň jeho nesmyslnost a zrůdno
ost a dostává se do těžkých
h depresí. Sezn
namuje se
s alkoholikem Semjon
nem Zacharyčem Marmeladovem a je
eho dcerou Soňou.
S
Protožže Marmelad
dov utrácí
všechny peníze
p
za alko
ohol, Soňa mu
usí pro rodinu
u vydělávat pe
eníze prostitu
ucí. Raskolniko
ov, který nem
může unést
strašné tajemství
t
vražždy, se svěřu
uje Soně. Ta mu radí, abyy se přiznal. Mezitím policcejní inspekto
or Porfyrij
Petrovič, který vraždu vyšetřuje a jee přesvědčen o Raskolnikovvě vině, zatýkáá nevinného ččlověka (Mikolka), který
s
Ten
n přesvědčujee sám sebe o morální
se k vražždě přiznává.. To je však zkouška Raskolnikovova svědomí.
oprávněn
nosti svého činu, ale nepo
očítal s tím, že
ž bude postaaven před takovouto volb
bu. Po vnitřníím boji se
Raskolnikkov přiznává. Je odsouzen na nucené práce
p
na Sibiři. Tam jej doprovází Soňa,, která jej miluje. Svou
čistou a upřímnou
u
láskkou a vírou v Boha
B
způsobuje Raskolnikovo obrácení.

BĚSOVÉ – vychází ze skutečného
s
příběhu
BRATŘI KARAMAZOVI – román zob
brazující osud
dy statkáře a otce Karam
mazova, člověěka cynického a
nemravn
ného, a jeho 4 synů. Rom
mán je částeččně o hledání Boha a o náásledcích, ježž vědomí
neexisteence či zoufalé hledání víry přináší. Prroto j také sttarý Karamazzov zavražděěn svým
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nemanžeelským synem
m, který ale podlehne výýčitkám svěd
domí a spáchá zabevraždu. Celá rodin
na
Karamazzových jako by
b symbolickky ztělesňovaala různé vývvojové možnosti soudobéého Ruska.
IDIOT ‐
D
– líčeníí lidských typ
pů ze sibiřské
é káznice
ZÁPISKY Z MRTVÉHO DOMU
Ivan Alexandrovič Gončarov
VŠEDNÍ DEN
D
‐
OBLOMO
OV
Na hamleetovskou otázzku "Být či neb
být?" Oblomo
ov odpovídá "Ne." Na prvníích asi sto pad
desáti stranácch románu
vůbec neeopouští svůj pokoj a jen zřídka vyleze z postele. Sice neustálee plánuje růzzná vylepšeníí na svém
chátrajícíím statku Oblo
omovka, nicm
méně nikdy je nerealizuje a ani
a nesepíše.
Žije sám, pouze se svýým sluhou Zaccharem, kterýý ho sice nesm
mírně ctí a vážží si ho, ale jee k němu drzýý a okrádá
o manželkou, která u něj pracuje
p
jako kuchařka. Jeho
o zděděná vessnice Oblomovvka nevydělávvá tak, jak
ho, a jeho
by potřeboval, nadto se musí přesstěhovat do nového bytu. Stýká se s výjimkou
v
svého přítele Što
olce, jeho
pravého opaku, úspěššného a aktivvního muže, jen
j s podvod
dníky a příživníky, jako je například Taranťjev. S
Taranťjevvem domluví Oblomov pro
onájem drahéého bytu u jeh
ho příbuzného v odlehlé ččásti Petrohraadu a také
správu jeho vesnice jin
ným jeho příteelem, také pod
dvodníkem. Oblomov
O
vzpo
omíná na své kkrásné, poklidné dětství
ovce, a touží po
p tom se do tohoto
t
klidu navrátit.
n
v Oblomo
Příběh see vyvíjí až v okamžiku, kdy
k
mu Štolcc představí svou
s
známou Olgu, mlado
ou a krásnou
u dívku a
talentovaanou zpěvačku, do které se
s Oblomov zamiluje. Ta ho
h ale donutí být aktivnějšší, více číst a chodit do
společnosti, s pomocí Štolce Oblom
mov dokonce začne
z
konečně
ě na své vesnici konečně provádět ona plánovaná
p
o
prospero
ovat.
zlepšení, takže začne opět
a přestěhovaat do bytu, který si už pron
najal; smlouva se nedá zrušit a na jiný byyt nemá peníze
e. Musí se
Musí se ale
proto přeestat častěji stýkat
s
s Olgou
u. Ta odjíždí do
d Paříže, kde
e naváže vztah se Štolcem. Později se vezmou.
v
U
domácí, krásné
k
vdovy Agafie, příbuzné Taranťjevva, ale najde druhou
d
Oblom
movku. Znovu může žít v klidu a líně.
Postupem
m času se do Agafie
A
zamiluje, nakonec si ji vezme. Své
ého syna, kterého s ní má, pojmenuje po
p Štolcovi
Andrej. Když
K
ho ale Štolc
Š
navštíví, zděsí se, jakk opět upadl do apatie. Když
K
Oblomovv po čase zem
mře, Štolc
Andreje adoptuje,
a
aby nedopadl steejně jako Oblo
omov.

STRŽ ‐
hov
Anton Pavlovič Čech
oval se na exxistenciální ottázky života – psychologická orientacce děl.
‐ zaměřo
TŘI SESTRRY – drama o tragikomickkém sváru mez
m životní re
ealitou a sny,, Tři sestry to
ouží po změn
ně svého
života, ale nakonec okusí
o
trpkostt poznání, žže svému osu
udu neujdou protože citliví lidé v konffliktu
s bezohledným egoissmem prohráávají, O to peevněji se nakkonec přimykají ke svým
m nesplněným
m snům
v životě.
VIŠŇOVÝ SAD
Drama j tragicky laděnou komed
dií, ke motiv skutečného višňového sadu, jenž máá být vykácen
n, se
stává sym
mbolem zániku šlechtickkých hnízd a v konečném důsledku i ruského patriarchálního světa.
s

Severrské země
Henrik Ib
bsen
‐ pocházzí z početné rodiny,
r
děti brzo
b
odcházíí z domova (cchudoba)
‐ on se odstěhuje
o
do
o malé vesniččky, otec zkraachoval, kdyžž měl sudovaat => nedosttatek peněz, proto
musel jítt pracovat do
o lékárny
‐ 6 let žill v bídě v lékárně, kde mu
usel dělat vše, co bylo po
otřeba
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‐ měl vellký zájem o divadelní
d
hryy
CATALIN
NA – římský re
evolucionář; formou son
ndy do jeho duše
d
‐ dostáváá se do Bergenu, stává see zde dramattikem v divadle, zde nebyl pochopen
n, přechází te
edy do
divadla v Oslu. Byl ovvšem zklamáán ze špatnéh
ho složení he
erců
‐ opět teedy odchází, na 30 let do exilu, Většin
nou Itálie a Německo
N
‐ většinaa jeho her neebyla pochop
pena => prop
padal depresím, sebevražžedné skly, p
problémy s penězi
1868 – do
d Itálie se do
ostává choleera ‐> utekl před
p
ní do Ně
ěmecka
NORA
nání, intimní drama běheem vánočních
h svátků
‐ tři jedn
‐ v bytě bankovního
b
úředníka T. Helmera
H
‐ do rodiiny přichází úředník
ú
Kroggstod, když jee paníé Helm
merová sama doma, aby sse za něj přim
mluvila u
muže za jeho postavvení v bance. Ona odmítáá, ale je „vydíírána“, proto
ože kdyi podepsala falešn
né
směnky, která by zniičila jejich kaariéru.
‐ nakoneec přiznává manželovi,
m
on
n se naštve, začne hádkaa, končí rozch
hodem; i kdyyž se směnkaa našla.
DIVOKÁ KACHNA
K
STAVITELL SOLNESS
August Stringberg
S
‐ dramattik, prozaik
‐ studia nedokončil,
n
chtěl mí boh
hémský život => těžce se prosazoval
‐ věnovaal se hlavně divadelním
d
h
hrám
– Volno
omyšlenkář
‐ vzal si šlechtičnu
š
‐>> peníze; odjeeli spolu na 6 let do Pařížže
Autobioggrafický cyklus
‐ SYN SLUŽKY
‐ INFERNO
‐LEGENDY
onda do man
nželských vzttahů (rozebrral vše)
ETUDY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA – so
p
na ryybářském osstrově; jedno
o z jeho vrcho
olných děl
LIDENA HENSO – vykreslil život a poměry
ČERVENÝÝ POKOJ (román) – začátek moderního
o švédského románu
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