


 přední představitel, prožil neradostné 

dětství, ocitl se i s celou rodinou ve vězení 

pro dlužníky, už ve 12 letech si vydělával na 

živobytí v dílně na výrobu leštidel na boty, 

v ponurém prostřední s hrubými lidmi

Obr.č.2 - Dickens



 ve své tvorbě se proto často zabývá osudy 

nešťastných dětí bez domova, které se na vlastní 

pěst probíjejí životem, do jejich příběhů promítá 

své vlastní trpké zkušenosti, díla jsou částečně 

autobiografická: Oliver Twist, David Copperfield, 

Malá Dorritka, Nadějné vyhlídky

 na objednávku nakladatele začal psát Kronika 

Pickwickova klubu – první dílo, které jej 

proslavilo, původně to byl text k ilustrovanému 

seriálu s mysliveckou tématikou, jde o knihu 

plnou laskavého humoru, která získala 

spisovateli obrovskou popularitu



 ruský realismus navázal na tvorbu Puškina, 

plně se rozvinul ve druhé pol. 19. st.

 autoři poukazovali na bídu a zaostalost 

ruského venkova, despocii feudálů a 

úplatnost úřednictva, jeho nejlepší díla 

dosáhla světové úrovně



 k vrcholům jeho tvorby patří čtyřdílná románová 

epopej Vojna a mír, odehrávající se v době 

Napoleonových válek v Rusku, hlavní myšlenkou 

díla je, že dějiny netvoří vynikající jedinci, jako 

byl třeba Napoleon, ale lidé a tisíce drobných a 

nepředvídatelných náhod 

Obr.č. 7 – L.N.Tolstoj



Obr.č. 8 - Война и миръ (Vojna i mir), Třetí vydání, 1873



 román Anna Karenina – další vrcholné dílo, 

ukazující ničivý vliv vášnivé lásky Anny 

k Vronskému, končící sebevraždou Anny

Obr.č. 9 – Anna Karenina – filmové zpracovná z roku 2012



 na konci života došlo k mravnímu a 

názorovému obratu Tolstého – začal odmítat 

civilizaci, vědu a umění, oddal se 

náboženskému hloubání a hlásal odklon od 

pozemského života; svými názory byl blízký 

našemu Chelčickému (neodporování zlu), 

jehož dílo znal a vážil se jej



 stal se předchůdcem moderní formy

románu, do které vnesl některé 

moderní prvky: důmyslnou kompozici, 

vnitřní monolog, měnil rychlost času, 

těžiště přenesl od dějovosti a zkoumání 

okolností k psychologickému rozboru 

postav

Obr. Č. 10 – Portrét Dostojevskij



 ve svých 28 letech byl odsouzen vojenským 
soudem k trestu smrti za účast v hnutí za 
společenské reformy v Rusku, přímo na 
popravišti byl rozsudek změněn na 
dlouholeté věznění na Sibiři, kde žil několik 
let s odsouzenci a sektáři

 trpěl epilepsií, spolu s otřesnými zážitky 
z věznění mu to umožnilo pronikat ke 
složitým psychologickým otázkách uvnitř 
člověka, dokázal pochopit lidi nenormální, 
zrodil se v něm soucit s lidským utrpením; 
odmítal revoluci a věřil v mravní obrodu 
v duchu křesťanských ideálů



 k vrcholům jeho tvorby patří román Zločin a 

trest), který byl napsán na základě skutečné 

události, hlavního hrdinu poznal Dostojevskij 

na Sibiři, stejně i Soňu, která ve skutečnosti 

Raskolnikova přežila a po jeho smrti se 

vrátila ze Sibiře domů

 Idiot – dílo oslavující „překrásného člověka“


