
Realismus



• Realismus – umělecký a literární směr ve 

2. pol. 19. stol.

• Z latinského realis = věcný, skutečný 

(realita = skutečnost)

Společenská situace doby:

rozmach přírodních a  technických věd v 

Evropě ( Darwinova teorie, Pasteurovy 

lékařské objevy, vynález dynama, rychlý 

rozvoj železnic, vzestup průmyslové 

výroby) 

snaha uplatnit vědecké postupy i v literatuře



Literatura je chápána jako vědecká 
analýza společnosti

• Zásady realismu:

Přesně zobrazit skutečnost, společnost a 
vnitřní život člověka

Hlavní hrdina se vyvíjí

Realismus zajímá současnost, ne 
minulost

Dílo je analýzou společnosti, kritika 
nedostatků spol.

Snaha uvádět nové výrazové prostředky –
hovorový jazyk a nářečí



Setkání (Dobrý den, pane Courbete), 

1854



Záporožci píší dopis tureckému sultánu, 

1880-91 (Ruské národní muzeum)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpov%C4%9B%C4%8F_z%C3%A1poro%C5%BEsk%C3%BDch_koz%C3%A1k%C5%AF_sult%C3%A1novi_Mehmetovi_IV.


Hudba

• Francie – Georges Bizet 

opera Carmen aj.

• Itálie – Giuseppe Verdi (čti džusepe)

opera Nabucco, Macbeth, La Traviata, 

Aida aj.

Giacomo Puccini (čti džakomo pučíny)

opery Tosca, Madame Butterfly aj.



Naturalismus

• je krajní směr realismu, snaha zachytit 

nezkreslenou realitu

• název je z latinského slova natura = 

příroda

• člověk je zobrazen jako výsledek vlivu 

prostředí a dědičnosti



REALISMUS VE 

SVĚTOVÉ 

LITERATUŘE



Honoré de Balzac

(1799 – 1850)

- zakladatel franc. 

realismu

Francie



• Dílo:

cyklus Lidská komedie – téměř 100 

románů

podává obraz franc. společnosti

popisuje:

• různá prostředí

• postavy všech společenských vrstev

• touhu po moci a zisku

• pokrytectví, mamonářství – touha po 

majetku



• Ústřední trilogii Lidské komedie tvoří 3 

romány:

Otec Goriot

Ztracené iluze

Lesk a bída kurtizán ( kurtizána = 

prostitutka)



Titulní 

stránka  

románu 

Otec Goriot 

(1834)



• Smutný osud bohatého kupce, který 

provdal své dcery za šlechtice, rozdal 

jim majetek, ale dožívá svůj život 

opuštěn, protože se dcery za otce stydí



• S osudem Goriota se prolíná příběh 

studenta Evžena Rastignaca. Ten přichází 

do Paříže plný ctižádosti a snahy 

vyniknout. V honbě za penězi odhazuje 

všechny morální zábrany. Cit je 

považován za slabost.

• Román je označován jako encyklopedický

podrobné popisy města, ulic a domů, 

zařízení bytu

jazyk charakterizuje postavy a prostředí



Gustav Flaubert (čti flóbér) 1821 – 1880

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Gustave_flaubert.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Gustave_flaubert.jpg


• psychologický román Paní Bovaryová

příběh romanticky založené ženy, která 

nemůže nalézt ve všedním  manželství 

s venkovským lékařem životní cíl 

autor u soudu obviněn:

 z ohrožení veřejné mravnosti

 ze zlehčování instituce manželství

 z urážky náboženského cítění


