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‐ počátkyy českého reealismu bývají spojovány už s B. Němcovou nebo K. H. Borovsským
‐ k realissmu dospěli i májovci – J.. Neruda požžadoval realistickou typizzaci postav, a líčení životaa
takového
o, jaký je.
‐ realism
mus sílí v 80. letech
l
i v politice; výrazn
ně na sebe up
pozornili zno
ovuoživením bojů o Ruko
opisy
ealismu
Specifikaa českého re
‐ tematiccky se dělí do
o dvou skupiin
‐ historická próza
p
‐ próza s ven
nkovskou tém
matikou
‐ vznikalo souběžně s mnohými moderními
m
směry i ve 20
0. Století (imp
presionismuss, symbolism
mus…),
t
souběžn
ně s jinými
působil tedy
‐ kladli důraz
d
spíše na realistický detail než naa komplexní vykreslení prostředí,
p
tzn
n., soustředili se na
osudy jeedné postavyy, jednoho prrostředí atp. Hovoříme te
edy o drobno
okresbě.
‐‐ 1890 ‐ boje o uměělecký realism
mus a natura
alismus ‐‐
H
– stať
s O REALISSMU UMĚLECKKÉM
Otakar Hostinský
Autor v ní obhajuje realismus jako umělecky přínosnou metodu a postavil ho
o naroveň druhému,
d
dnému princcipu uměleckké tvorby, id
dealismu. Od
dmítl přitom představy o možnosti kopírovat
k
protiklad
skutečno
ost literárním
m textem a mj.
m shledal podstatu
p
sku
utečného reaalismu nikoli v hromaděn
ní detailů
odpozorrovaných ze skutečnosti,, ale v jejich výběru a třřídění, v jejicch ústrojném
m zakomponování do
celku um
měleckého dííla.
Spory o Rukopisy (historie)
Byly celkkem čtyři. Byyly vytvořenyy za účelem pozvednutí
p
národního
n
seebvědomí /neebyly žádné moc
staré památky dokazzující naši stáátnost/ v dob
bě národního
o obrození.
ngmann je zkkritizoval.
Josef Jun
Antonín Vašek ‐ V ro
oce 1879 přeedložil filologgický důkaz, že
ž Rukopis zeelenohorský a zlomek če
eského
překladu
u evangelia sv.
s Jana jsou podvržená díla
d Václava Hanky,
H
a předznamenal ttím intenzivn
ní spor o
pravost rukopisů, kteerý se rozhořřel v polovině 80. let. Na výsledky jeh
ho práce navvázal později Jan
Gebauerr.
Jan Gebaauer
‐ jazykovvědec, svým článkem v Atheneu
A
POTTŘEBA DALŠÍCH
H ZKOUŠEK RUKOPISU
U
KRÁLO
OVEDVORSKÉH
HO A
ZELENOHORSKÉHO se pokusil
p
znovu obhájit Rukopisy
‐ Spolu s T. G. Masarykem a Jaro
oslavem Gollem měl nejvvětší zásluhu na prokázán
ní nepravostii
Rukopisů
ů královédvo
orského a zellenohorského, ačkoli byl zpočátku jejjich zastánceem.
‐ Ve věd
dě skončil spo
or v roce 188
88, kdy Gebaauer vydal po
opulárněvěd
deckou knihu
u POUČENÍ O
PADĚLANÝÝCH RUKOPISÍÍCH KRÁLOVÉD
DVORSKÉM A ZELENOHORSK
KÉM.

Karel Václav
V
Raiis
‐ působill jako učitel
‐ v tvorb
bě se soustředil na Podkrkonoší a Česskomoravsko
ou vrchovinu
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‐ soustřeedil se na ind
dividuální pro
ožitek jedince, dá se tedyy považovat za zakladateele psychologgické
prózy
od. – ale i zbo
ohatlíky, neu
uměle se snažící
‐ popisujje společensky degradovvané postavyy – tulák, apo
napodob
bit život ve městě.
m
VÝMINKÁÁŘI – soubor povídek; vycchází z vlastn
ních zážitků; zvláště prob
blematika meezigeneračních
vztahů
POTMĚCH
HUŤ – zejmén
na popis nitrra zlého člověěka, rozvráce
eného vášněěmi a sobectvvím. Lidé jso
ou obětí
své „děd
dičné výbavyy“, povahy, ktterou nemoh
hou změnit.
KALIBŮV ZLOČIN – rom
mán
Vojta Kaliba, klidný a hodný
h
člověk,, který touží jen po spokoje
eném sedláckkém životě a ššťastném man
nželství, je
ní a švagrem, manželkou, která
k
ho nemiluje, i vesničany, kteří och
hotně věří
deptán svvým okolím: zištnou tchýn
všem pom
mluvám o něm
m. Kvůli intrikáám se ocitá i v žaláři. Stále přitom věří, že jde jen o neešťastné nedorozumění,
a je ocho
oten všem svvým nepřátelům odpouštěět. Po návrattu domů všakk nachází svo
ou ženu v nárručí jejího
bývalého milého dozvvídá se, že nen
ní otcem dítěte, které považžoval za své. V afektu ženu zavraždí a sám
m umírá.

‐ nebyl ovšem
o
jen neelítostným krritikem, snažžil se ve svém
m díle ukázat i pozitivní přříklady.
HORSKÉ KOŘENY
K
– cykklus povídek;;
RODIČE A DĚTI – noveely; ukazuje i následovánííhodné vzoryy
ZAPADLÍ VLASTENCI – román;
Hrdina přřichází pracovvat na školu do
d podhorskéé vesnice. Zprvvu zakomplexxovaná osobn
nost vlivem zd
dejších lidí
okřívá, zaapojuje se do vlasteneckého společenskéého života a nachází
n
i osobní štěstí. Jedn
ním z vrcholů románu
r
je
cesta vesničanů do Praahy, symbolu českých tradicc a státnosti.

PANTÁTAA BEZOUŠEK – humoristickký román

Antal Stašek
S
(oteec Ivana

Olbrachta)

‐ vlastním
m jménem Antonín
A
Zemaan
‐ tento autor
a
je svým
m dílem spjatt s rodným Po
okrkonoším
‐ vyhraněné levicovéé směšní vyhovovalo tehd
dejšímu režim
mu a jako au
utor tedy byl vyzdvihován
n
okresbě pozn
náváme rozm
manité spekttrum
‐ v textech uplatňujee jeho životníí zkušenosti, díky povaho
lidových postav.
ět měl předo
obraz ve skutečných událostech.
O ŠEVCI MATOUŠOVI A JEHO PŘÁTELÍCH, román,, jehož námě
Vznikl přřepracováním
m povídky ŠVEC
V MATOUŠ. Hlavní postava zasvětila
a svůj život b
boji proti
utlačovaatelským mettodám soudo
obé společno
osti světské i církevní. Sleedujeme přeerod vlastencce
v uvědom
mělého proleetáře.
V TEMNÝÝCH VÍRECH – román
BLOUZNIVVCI NAŠICH HO
OR ‐ povídka
a

Jindřicch Šimon Baar
B
‐ chodskký kněz; ve svvé tvorbě se také věnuje výhradně to
omuto okraji
‐ popisujje jeho zvykyy, tradice i pssychologii jeh obyvatel
PRO KRAVVIČKU – povídka
PANÍ KOM
MISAŘKA, OSM
MAČTYŘICÁTN
NÍCI, LŮSY – ro
ománová trilogie; vylíčl zde
z národností a sociálníí poměry
na Chodsku ve 40. Leetech 19. Sto
oletí, kdy pro
obíhal spor o obecní lesy mezi Chalup
pníky a sedláky.
o sedláka, ktterý se pro Baara stal ideálem selskéh
ho člověka,
JAN CIMBBURA – obrazz jihočeského
považovval ho za morrální vzor ve společnosti.
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Terezie
e Novákovvá
‐ byla významnou bo
ojovnicí za prráva žen
ž v Litomyššli, zde vznikající národop
pisné studie zužitkovala hlavně
h
ve svých 5 román
nech
‐ 19 let žila
‐ její hrdinové jsou trragické osob
bnosti, výjimeeční lidé hled
dající smysl existence…
e
u nazvala dokkumentární realismus,
r
vě
ěrně se drží nastudovaný
n
ých pramenů
ů,
‐ svou tvvůrčí metodu
doplňujee je pak zvlášště psychologgickou kresb
bou postav
‐ rományy jsou vesměěs monografiické, soustřeeděné k jedné osobě.
JAN JÍLEKK – děj se odeehrává v první pol. 18. Sttol.
Hrdina jee zprvu lehkovvážný člověk, který přestup
puje na česko
obratrskou vírru a emigruje. Posléze se tajně
t
vrací
domů, ab
by pracoval vee prospěch osstatních bratřří. Je však zatčen a nedostáává se mu an
ni podpory okolí. Hlavní
náplň rom
mánu tvoří Jílkkovy úvahy a pocity
p
při vězn
nění.

JIŘÍ ŠMATTLÁN – román
NA LIBRO
OVĚ GRUNTĚ
Hrdinovéé jsou tentokráát dva. Osvíceený a národněě uvědomělý sedlák
s
zprvu těžce
t
bojuje s chudobou (n
nemůže se
ani oženiit, protože mu
usí našetřit na věno pro svvé sestry a zaaopatřit otce)). Po zrušení roboty však jeho grunt
začíná vzkvétat. Naopaak městský řeemeslník komiiník Vedřel se nedokáže sm
mířit s politickýým útlakem zaa Bachova
ou situaci iron
nicky hodnotí ve svých kron
nikářských záp
piscích.
absolutismu a soudobo

DĚTI ČISTTÉHO ŽIVÉHO ‐
DRAŠAR – monografický román pojednává
p
o životních
ž
osu
udech obrozenského kněěze a spisovaatele

Josef Holeček
H
‐ jižní Čeechy jsou jeho inspirací
NAŠI – ro
ománová kro
onika; 10 dílů
ů, tematicky čerpá právě
ě z jižních Čecch. V prvních
h svazcích vycházel ze
svých vzpomínek na dětství. Kom
mpozici kroniiky se mu nepodařilo úplně udržet. Cyklus začíná jarem,
posledníí díl měl být zimní. Děj see odehrává přibližně
p
v po
olovině 19. sttoletí, sleduje postupnou
u
kapitalizaci české vessnice.

Karel Klosterma
K
ann
‐ psal i německy; něm
mčinu využil v žurnalisticckých pracích
h a ve své liteerární prvotině, česky pak napsal
své prózy.
Román ZE SVĚTLA LESSNÍCH SAMOT; povídkový soubor
s
POŠU
UMAVSKÉ RAPSODIE;

Ignát Hermann
H
‐ jeho ro
omán U snědeného krámu býval povaažován za prvvní projev naaturalismu v Čechách.
Hrdinou je dobromyslný, neprůraazný kupec, který je právvě pro tyto vlastnosti zniččen pražskou
u
otá jak ve svéém podnikán
ní, tak v manžželství a končí sebevražd
dou.
měšťansskou společností. Ztrosko
OTEC KONDELÍK A ŽENICH VEJVARA ‐
Historickká tvorba
Náměty
v
především au
utoři romantiizující
‐ historiccká témata vyhledávali
‐ témataa si vybírali z blízké minullosti, aby byla zajištěna věrohodnost
v
.
‐‐ Roman
ntické a realiistické pojetíí v tvorbě hisstorické ‐‐
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Václavv Beneš Třřebízský
‐ byl kato
olický kněz, ale
a i tak vykrresloval obdo
obí husitství s poměrnou
u sympatií k h
hnutím
‐ ve své době
d
velmi oblíbený
o
autor
‐ psal většinou kratšíí povídky, kteeré pak shrnoval do sbíre
ek ‐ SPISY SEBBRANÉ
NCÍCH KALICH
HA
V ČERVÁN
V ZÁŘI KAALICHA

Alois Jirásek
‐ narodil se v Hronovvě u Náchodu
u, 14 let žil v Litomyšli, kde působil jaako gymnaziáální profesorr, poté
de bydlel na dnešním Jirááskově námě
ěstí.
přesídlil do Prahy, kd
‐ ve výběěru témat see neomezovaal ani místně,, ani časově, ale i tak lze říci, že jeho nejoblíbenějjším
obdobím
m je doba husitská
‐ byl ovliivněn Palackým. Jiráskovvy prózy jsou prakticky náázornou ilusttrací Palackéého pojetí dějin,
přičemž naši minulosst Jirásek znaačně idealizu
uje. Příliš se nezabýval
n
pssychologií po
ostav.
uje povídka FILOZOFSKÁ HISTORIE
H
vyprrávějící o tom
m, jak
‐ z prvnícch próz asi největší pozornost přitahu
revolučn
ní atmosféra let 1847‐48 ovlivnila živo
ot maloměstta (Litomyšlee). Politický zzápas končí porážkou
p
studentů
ů, nositelů no
ových ideálů
ů.
‐ pozdějii své práce řaadil do cyklů
‐ vládu Václava
V
Iv. A vznik české reformní tradice ukazují tři díly romáánu MEZI PRO
OUDY
‐ vyvrcho
olení husitstvví je obsahem
m navazující trilogie PROTI VŠEM, epilog husitství zobrazuje třetí
trilogie BRATRSTVO.
‐ rozsáhllé romány věěnoval Jiráseek období národního obro
ození. 5 dílu F. L. VĚKa jee inspirováno
o osudy
dobrušskkého vlasten
nce Františkaa Vladislava Heka
H
(první díl
d přímo vycchází z jeho aautobiograficckých
zápisků). Ukazuje zdee vlasteneckkou společno
ost včetně výýznamných osobností (Do
obrovský,
us…). Význam
mný prostor v díle zaujím
má hudba (te
ento prvek jee příznačný i pro jiná Jirásskova
Krameriu
díla).
‐ obrození na českém
m venkově jee tématem čttyřdílné kron
niky U NÁS, hrdinou není tentokráte jedinec,
ale celý kraj.
odů za svá trradiční práva líčí PSOHLAVVCI
‐ boj Cho
‐ v období 1. sv. válkky vznikl rom
mán TEMNO, odehrávající
o
ovým
se ve 20 leteech 18. Stoleetí. Jeho dějo
otireformacee.
vyvrchollením je svattořečení Janaa Nepomuckého, symbol vítězství pro
‐ z jeho tvorby
t
pro mládež
m
je dod
dnes známé zpracování
z
STARÝCH POVĚĚSTÍ ČESKÝCH, zamýšlené jako
j
náhrada za Rukopisyy (které obdivvoval) a cesttopis Václavaa Šaška pod názvem
n
Z ČECH AŽ NA KON
NEC
SVĚTA.
dramaticcká tvorba
‐ k husitsství se vrací v trilogii JAN HUS, JAN ŽIŽŽKA a JAN ROHÁČ
‐ realisticcké drama VOJNARKA, OTEC
T
‐ největšší úspěch mu
u však donesla hra LUCERNA
Hra obsahuje i prvky nadpřirozena a pohádkové postavy
p
– vod
dníka. Hlavní postavou
p
knih
hy je mlynář Liibor, který
proštěn poddanství a robo
oty, ale musí svítit panstvu lucernou od mlýna k starému zámeččku v lese
je sice zp
kdykoli see panstvu zacchce. Lucerna je symbolem
m ponížení a Libor ji proto nenávidí.
n
Jedn
noho dne ohláásí příjezd
kněžna, která
k
je unaveena svým souččasným životeem ve městě a touží po změěně. Mlynář jee požádán vrcchním, aby
kněžnu přivítal
p
spolu se svou schovankou Haniččkou. Mlynář je však pobo
ouřen příkazeem od vrchníh
ho porazit
starou líp
pu v lese, a proto odmítne příkaz splnit a vrchní žaluje
e kněžně. Nao
opak muzikantti (učitelský mládenec
m
a
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š
kněžnu chtějí přivívvat „kasací“, ale
a vrchní jim to zakáže. Kn
něžnu překvap
pí, že se někdo
o opovážil
vesničtí šumaři)
nesouhlasit s panstvem
m a zatouží see s mlynářem setkat. Využije mlynářovyy povinnosti a poručí mu, aby
a ji svítil
s
zámeččku. Po cestě si hodně povíídají a kněžna přesvědčuje mlynáře, aby s ní šel do
lucernou na cestě do starého
de by měl lep
pší život. To se
s však mlynááři nelíbí. Muzikanti se meezitím rozhodnout jít za kn
něžnou na
města, kd
zámeček.. Učitelský mládenec
m
jí chce při této příležitosti požádat
p
o míísto vesnického učitele. Mlynářova
M
schovankka Hanička se v lese schová do kmene líp
py a sama se stává
s
její součástí. Na zámeečku se mlynářř dozví, že
zatímco doprovázel
d
kn
něžnu, vrchní připravuje posekání lípy a odvedení
o
Han
ničky. Mlynář se rozzlobí naa kněžnu a
vyčítá jí, že
ž měla vše v úmyslu a odvvedla jej úmysslně. Spěchá rychle
r
k lípě, kde
k už je vrch
hní připraven ke kácení.
Mlynář se s vrchním pohádá,
p
ale po
p chvíli doraazí kněžna, ktterá se přidá na stranu mllynáře. Nyní vystoupila
v
s předtím ukryla. Příběh končí šťastn
ně, kněžna ro
ozbije lucernu jako znak poroby a
Hanička z lípy, kde se
učitelskému mládenci dává místo veesnického učittele.

Zikmun
nd Winterr
‐působil jako profeso
or dějepisu; užívá
u
charakkteristickou stavbu
s
vět a archaický
a
jazzyk
d
hisstorické skutečnosti a i kvvalitně umělecké zpracovvání
‐ velmi dodržoval
‐ ač příteel Jiráska měěl zcela jiné priority
p
během psaní. Jeh
ho pohled je čistě historiccký, nesmlou
uvavý,
kritický.
nismu.
‐ zaměřil se výhradněě k 16. A 17. Století, českkému human
STAROBYYLÉ OBRÁZKY Z RAKOVNICKAA – soubor kratších
k
povíd
dek; děj zde slouží jako zzáminka
k důklad
dnému popisu všední reality staročeského města.. Snaží se posstihnout jeho
o atmosféru.
PRAŽSKÉ OBRÁZKY – cyklus povídeek z Prahy. Prrohlubuje pssychologickou kresbu posstav, zobraze
ení
charakteeru tehdejší doby
d
a mívajjí složitější ko
ompozici.
ROZINA SEBRANEC – zachycuje
z
osu
ud prosté dívvky, která je nakonec zavvražděna
MISTR KAMPANUS
A
– volně
v
vypráví o životě básníka Jana Campana Vod
dňanského
Po úvodn
ním vylíčení nevázaného
n
sttudentského života
ž
se Winter soustředí na nástup prrotireformace
e, bitvu na
Bílé hořee, jsme svědkky popravy 27
7 českých pánů na Starom
městském nám
městí. Kampaanus se snaží zachránit
českou univerzitu
u
přeed svévolí těcch, které vyn
nesly do popřředí nové spo
olečenské poměry, i za ce
enu zrady
vlastního přesvědčení a přechodu ke katolicismu, leč marně. Jeho pohřeb
b využívají jezzuité k demon
nstraci své
moci.
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