
 

 

9. Realismus 
 
Dobové pozadí 
 Realismus není jenom pouhým směrem, ale jedná se o tendenci, kterou pozorujeme jiţ od 
starověku, ve výtvarném umění dokonce od pravěku. Většině tvůrců literárních nebo výtvarných děl se 
vţdy jednalo o to, aby se co nejvíce přiblíţili skutečnosti. Aţ 19. století dovedlo realismus do krajních 
moţností. Dílo získává co největší míru objektivizace. Realismus je tedy pravdivé zachycení skutečnosti 
takové, jaká je. Zaměřuje se na současnost, prostředí městské periferie nebo venkova. Autor chce 
zobrazit svého hrdinu jako objekt pozorování, vyhledává typické jedince (= typizace) a ke skutečnosti se 
staví kriticky → kritický realismus. Hodnoty společenského ţivota se totiţ redukovaly na vztahy peněţní a 
sociální propast, jeţ vznikla ve společnosti, se stala zdrojem konfliktů. Častá jsou dříve tabuizovaná 
témata – prostituce, alkoholismus, vězeňství, nevěra. S tím souvisí i nové výrazové prostředky – literatura 
vyuţívá všechny vrstvy jazyka (hovorový jazyk, nářečí, argot, ...). 
 Na vývoj realismu měly nepochybně vliv jednak filozofické myšlenky té doby (např. pozitivismus = 
směr uznávající poznatky věd za jediné skutečné poznání) a jednak velký rozmach přírodních a 
technických věd, rozvoj průmyslu. 
 Realismus se rozvíjel v různých druzích umění, zejména v malířství, hudbě a literatuře. 
Realistický obraz zachycuje důsledně skutečnost, náměty jsou brány často z niţších sociálních vrstev, 
např. je zachycen ţivot prostých dělníků a rolníků, zkrátka prací unavených obyčejných lidí. 
K nejslavnějším malířům patří Francouz Gustave Courbet [kurbe], Rus Ilja Repin, z českého malířství 
Mikoláš Aleš, Karel Purkyně, Josef Mánes aj. V hudbě se proslavil zejména francouzský skladatel 
Georges Bizet [bize] (Carmen), v italské hudbě Giuseppe Verdi [verdy] (Nabucco, Traviata) a Giacomo 
Puccini [pučíny] (Tosca, Madame Butterfly). 
 

Francie 
 
Honoré de Balzac [onoré d balzak] 
byl největším představitelem kritickorealistického románu. Je autorem velice úspěšného a umělecky 
kvalitního cyklu 95 románů, které Balzac souhrnně nazval 
Lidská komedie 
Vytvořil syntetický obraz francouzské společnosti 19. století. Spojil detailní popis prostředí 
s psychologickou analýzou postav. Zachycuje odlidštěnost společenských poměrů, kde vládnou peníze. 
Postavy se prolínají: zatímco v jedné knize vystupuje ten či onen jako titulní hrdina, objevuje se v jiném 
románu v epizodní roli. Jakousi ústřední trilogií Lidské komedie jsou tituly: 
Otec Goriot o tragice otcovské lásky; majetek dal svým 2 dcerám a ty ho opustily; 
Ztracené iluze o venkovském básníkovi, který chce pomocí své bohaté milenky proniknout mezi umělecké 
kruhy v Paříţi. Zprvu celkem čestný člověk, však podléhá morálnímu rozkladu; 
Lesk a bída kurtizán o dobrodruţných vztazích nejvyšších společenských špiček (bankéři) se zločineckým 
paříţským podsvětím. 
 
Gustav Flaubert [flóbér] 
je mistrem v analýze lidské psychiky. V jeho knihách se pitvají vášně, sledujeme citové stavy ve všech 
moţných podobách a odstínech. Nejedná se tedy o syntetický obraz společnosti jako u Balzaca, ale o 
zúţený pohled do nitra jedince. Flaubertovy romány jsou obecně o ztrátě iluzí, o konfrontaci dvou světů –
reálného a vysněného. 
Paní Bovaryová 
Mladá Ema není spokojena v manţelství s dobráckým lékařem. Protoţe ji banální průběh stereotypně 
opakujících se dnů nudí, začíná hledat rozptýlení v nevěře. I milostná dobrodruţství ji dovedou k deziluzi. 
Otráví se. (Bovarismus = pojmenování jakéhosi útěku od skutečnosti k iluzím.) 
 
Emile Zola 
věřil v determinaci člověka dědičnými vlivy a prostředím, v němţ ţije. Je povaţován za hlavu tzv. 
naturalistické školy. Naturalismus je jedna z podob realismu: jednání člověka je odrazem toho, co člověk 
zdědil a v jakém sociálním prostředí ţije. (Pozn.: Druhotným projevem naturalismu jsou potom drastické, 



 

 

mnohdy odpuzující scény. Proto dnes, kdyţ se o něčem řekne, ţe je to naturalistické, máme na mysli 
právě onen sekundární význam.) 
Zabiják 
Venkovská dívka přijíţdí do Paříţe a zařizuje si prádelnu. Provdá se za klempířského dělníka a rodině se 
daří dobře. K tragickému obratu dochází ve chvíli, kdy muţ utrpí těţký úraz pádem ze střechy. Dlouho se 
léčí a v rekonvalescenci si zvykne na zahálku a alkohol. Nakonec umírá jako lidská troska na delirium 
tremens. Tragédie je o to horší, ţe k obdobnému morálnímu úpadku se nechala strhnout i hrdinka (sama 
začala pít, ztratila práci, stala se z ní ţebračka) a dcera Nana se stává prostitutkou. 
 
Guy de Maupassant [gy d mopasán] 
je povaţován za mistra naturalistické povídky a novely. 
Kulička 
V dostavníku cestuje za prusko-francouzské války spolu s movitými občany prostitutka, známá pod 
jménem Kulička. Dostavník je však zastaven pruským důstojníkem, který pokračování v jízdě podmiňuje 
tím, ţe mu bude Kulička po vůli. Cestující se snaţí Kuličku přimět, aby důstojníkovi vyhověla. Kdyţ 
dosáhnou svého cíle, zahrnou poníţenou Kuličku pohrdáním. 
Idyla 
Ve vlaku se sejdou mladý hladový muţ a kojná s nalitými prsy → uleví se oběma. 
 

Anglie 
 
Charles Dickens [šárl dykyns] 
Dílo nese znaky autorova krušného dětství – proto se v Dickensových knihách setkáváme s dětskými 
hrdiny, opuštěnými nebo nešťastnými, kteří mají mnohdy autobiografické rysy. Dickensův realismus je 
barvitý – dostáváme se s ním do chudobinců, vězení pro dluţníky, sledujeme bídu v londýnských 
předměstích, pohoršujeme se nad vykořisťováním dětí ve fabrikách, s napětím sledujeme kriminální 
delikty. 
Oliver Twist 
Příběh osiřelého chlapce z chudobince, který musí snášet křivdy, bezpráví a hlad. Po útěku se dostává 
nevědomky do zločinecké party. Po mnoha peripetiích je nakonec odhalen jeho původ a stává se 
adoptivním synem a dědicem ušlechtilého a laskavého muţe. 
David Copperfield  
je román s autobiografickými prvky, je psán v ich-formě (= 1.osoba), navíc iniciály hrdinova jména se 
shodují s autorovými. Kniha má sloţitý syţet (= děj, námět) s mnoţstvím vedlejších zápletek. 
Kronika Pickwickova klubu 
je jedno ze základních děl světové humoristické literatury. Obsahuje příběhy z cest čtyř členů Pickwickova 
[pikvikova] klubu na venkov, uskutečněných se záměrem blíţe poznat ţivot. Výprava se však zvrhne 
v sérii převáţně katastrofických příhod, protoţe hrdinové jsou nezpůsobilí obstát v běţných, všedních 
ţivotních situacích. 
 

Rusko 
 
Nikolaj Vasiljevič Gogol 
ve svých prózách zobrazuje ruskou společnost, jeţ je deformována byrokratismem, pokřivenou peněţní 
morálkou a kde je lidské porozumění zatlačeno do pozadí. Psal zejména satiru. Jeho texty jsou 
výsměchem úplatným úředníčkům, příţivnickým statkářům, nadutým pánům a hlupákům obecně. Je to 
chorobopis mravního úpadku Ruska své doby. 
Revizor 
Komedie – anekdotický příběh o falešném revizorovi. Do zapadlého ruského městečka pronikne zpráva o 
tajném příjezdu revizora z Petrohradu. Protoţe místní úředníci mají špatné svědomí a protoţe městečko 
je prolezlé různými podvody a zlořády, snaţí se všemoţně revizorovi nadbíhat. Jenţe dochází k omylu – 
za revizora je povaţován řadový úředníček Chlestakov, který se v městečku zastavuje na cestě ke svému 
otci. Chlestakov se rozhodne omylu vyuţít (večeře, půjčky, dary, nabízený sňatek, …). Kdyţ se 
Chlestakov začne obávat prozrazení, narychlo odjíţdí z města. Teprve poté se obyvatelé městečka 



 

 

dozvídají, ţe se nechali napálit. Poslední výstup: zpráva četníka o příjezdu pravého revizora vrací děj do 
výchozí situace. 
Mrtvé duše 
je satirický román. Statkář Čičikov se rozhodne zbohatnout netradičním způsobem. Skupuje „mrtvé duše“, 
tj. mrtvé nevolníky, kteří zemřeli od posledního sčítání lidu. Čičikov kalkuloval s tím, ţe aţ dosáhne 
potřebného počtu „mrtvých duší“ nevolníků, přihlásí se dle tehdejšího práva o přidělení půdy zdarma 
v řídce zalidněných oblastech. Jeho kupčení s mrtvými dušemi však končí skandálem a Čičikov se 
propadá na společenském ţebříčku. 
 
Fjodor Michajlovič Dostojevskij 
je povaţován za jednoho ze zakladatelů moderního psychologického románu (těţiště je přeneseno na 
zkoumání vnitřního ţivota postav, nikoliv na sledování vnějších okolností). V knihách je často vyuţíváno 
vnitřního monologu. 
Zločin a trest 
je kniha o duševní katastrofě člověka, který se dopouští dvojnásobné vraţdy. Chudý petrohradský student 
Raskolnikov se rozhodne zavraţdit starou lichvářku, aby získal peníze. Je totiţ zastáncem teorie, ţe 
výjimeční a nadřazení lidé mají právo překročit etické normy závazné pro jiné. Zabíjí i lichvářčinu sestru, 
která se v bytě při činu nahodile objevuje. Podaří se mu zahladit veškeré stopy, ale dostává se do těţké 
psychické krize. Seznamuje se se Soňou, dcerou notorického opilce Marmeladova, která sebe i rodinu 
ţiví prostitucí. Nakonec se do Soni natolik zamiluje, ţe v sobě nachází sílu a přiznává se ke spáchanému 
zločinu. Je odsouzen na nucené práce na Sibiř, kam jej dobrovolně doprovází i Soňa. Právě ona tam 
způsobí hrdinův duševní přerod.  
Idiot 
Mladý a zchudlý kníţe je člověkem dobrotivým a ušlechtilým, ale protoţe okolí nechápe jeho laskavost, je 
všeobecně označován za idiota, nepřizpůsobeného reálnému ţivotu. Jeho síla spočívá ve zdánlivé 
slabosti – pokoře a lásce: ztělesněním tohoto paradoxu je mj. i jeho jméno – Lev Myškin. 
 
Lev Nikolajevič Tolstoj 
navázal částečně na myšlenky Petra Chelčického, zejména v neprotivení se zlu násilím. Násilí 
automaticky násobí nenávist, jeţ přivolává mstu. Násilí plodí vţdycky jen násilí. Souhrnně tyto myšlenky 
spolu s ideálem prvotního křesťanství označujeme jako tolstojovství. 
Vojna a mír 
je rozsáhlý román na pozadí skutečných historických událostí: taţení Napoleona do Ruska 1812, 
následná válka, bitvy u Slavkova a Borodina, poţár Moskvy a nakonec ústup francouzské armády. Kromě 
fiktivních postav (kníţe Andrej Bolkonskij, Pierre Bezuchov, Nataša Rostovová) hrají v románu velkou roli 
skutečné historické osobnosti, např. car Alexandr I., generál Kutuzov a Napoleon. Vůdčí myšlenkou 
románu je názor, ţe dějiny nevytvářejí vynikající jedinci, jako byl např. Napoleon, nýbrţ lid a tisíce 
drobných, nepředvídaných okolností a náhod. 
Anna Kareninová 
Milostný příběh zhoubné lásky manţelky vysokého úředníka k důstojníkovi doţene titulní hrdinku 
k sebevraţdě (skok pod vlak). 
 
Anton Pavlovič Čechov 
Psal hutně, tj. na malém prostoru se odehrává velké drama, jeţ se ale netýká ani tak samotného děje, ale 
spíše psychologické roviny textu. Nejznámější jsou jeho dramata: 
Tři sestry  
Racek 
Strýček Váňa 
Višňový sad  
Drama, kde motiv skutečného višňového sadu, jenţ má být vykácen, se stává symbolem zániku 
šlechtického světa plného ušlechtilých ideálů (ten ustupuje nové vrstvě nelítostných podnikatelů). 
 

Česká literatura    
 
Jan Neruda 
mistrně zachytil malostranský ţivot z dob svého mládí v souboru 13 krátkých próz 



 

 

Povídky malostranské 
Dále viz kapitola 10. Literární generace 2. poloviny 19. století  
 
 
Alois Jirásek (1851 – 1930) 
Kdyţ byl roku 1917 sepsán známý Manifest českých spisovatelů, kterým se umělci přihlásili k myšlence 
státní samostatnosti, podepsal ho Jirásek jako jeden z prvních.  
Stejně jako Palacký spatřoval vrchol českých dějin v husitském období, naopak v době pobělohorské, 
tedy ve staletích rekatolizace, viděl sociální a kulturní úpadek našeho národa. Jirásek byl velkým 
vypravěčem. Jenţe na vše měl dost času. Děj je místy zdlouhavý, popisy reálií jsou chvílemi aţ nudné. 
Jiráskovy texty potřebují trpělivého čtenáře. 
Staré pověsti české  
Kniha původně určená mládeţi je vzhledem ke svým uměleckým kvalitám čtena i dospělými. Díky 
Jiráskovi znají celé generace příběhy o praotci Čechovi, Bivojovi, o Krokovi, Libuši, Horymírovi apod. 
Čerpal zejména z Kosmovy kroniky a Dalimilovy kroniky. 
Dobu husitskou věrně vystihl v románových trilogiích:  
Mezi proudy, Proti všem a Bratrstvo 
Temno  
je umělecky nejvyzrálejší Jiráskovo dílo, jednoznačně nejlegendárnější román o době pobělohorské. 
Zejména díky této knize bylo 17. a 18. století vnímáno negativně, a to ve smyslu útlaku lidu a fanatismu 
jezuitů. Mezi jinými je tu sugestivně vykreslen jezuita páter Antonín Koniáš, zavilý odpůrce evangelíků a 
proslulý ničitel českých nekatolických knih. Román končí velkolepou scénou svatořečení Jana 
Nepomuckého. 
Psohlavci  
v knize vystupuje skutečná historická osobnost Chodska: Jan Sladký Kozina (ochránce historických výsad 
Chodů, za které poloţí vlastní ţivot).  
F. L. Věk  
V této pentalogii, jejíţ děj se soustřeďuje na hlavní postavu nedostudovaného dobrušského filozofa 
Františka Ladislava Věka, je vylíčeno národní obrození. Setkáváme se tu se spoustou postav, z nichţ 
mnohé jsou skutečnými osobnostmi obrozenecké doby (např. herec a dramatik Václav Thám, nakladatel 
Václav Matěj Kramerius a další). 
Filosofská historie   
zachycuje obraz ţivota mladých studentů z Litomyšle. Do celkem úsměvného příběhu však dramaticky 
zasáhne revoluce roku 1848 a boje na praţských barikádách, kde umírají i naši hrdinové.  
Jan Hus, Jan Ţiţka a Jan Roháč  
jsou divadelní hry s tematikou husitství. 
Lucerna  
je jednoznačně nejhranější Jiráskovo drama. Tato pohádková hra vypráví příběh mladé a krásné kněţny, 
kterou musí mladý mlynář doprovodit jako světlonoš do zámečku. Hraběnce se mlynář zalíbí, nabídne mu 
bohatství i moc, avšak on odolá a zachová věrnost své Haničce. 
 
Božena Němcová (1820 – 1862) 
Patří mezi sběratele lidové slovesnosti. Chodila po vesnicích a sbírala pověsti a báchorky, sledovala 
zvyky. To, co slyšela z lidové slovesnosti, upravovala vţdy tak, aby dobro zvítězilo nad zlem (na rozdíl od 
Erbena, který ponechával tragický konec, např. Vodník, Polednice).  
Národní báchorky a pověsti 
Obrazy z okolí domaţlického 
je seriál cestopisných a národopisných článků, jimiţ Němcová zahájila svou publicistickou činnost. 
Setkáváme se tu s lidovým světem Chodska a jeho tradiční kulturou. 
Výchova babičkou Magdalénou Novotnou ji inspirovala k napsání legendárního díla: 
Babička 
Dějová osnova se skládá ze dvou pásem: 1. Ţivot na Starém Bělidle, kde babička tráví svá poslední léta u 
své dcery a zetě, ale zejména mezi vnoučaty. 2. Popis přírodního dění během jednotlivých ročních období 
a vylíčení ţivota od jara aţ do zimy. Babička je zosobněná moudrost prostého českého lidu. Její rada i 
chování si podmaňují okolí, dokonce i kněţnu z ratibořického zámku. Kromě babičky se v této rozsáhlé 
povídce setkáváme s celou řadou osobitých lidí – s bláznivou Viktorkou (= romantická postava), jejíţ 



 

 

příběh je zcela samostatnou epizodou, se schovankou Hortensií, s rodinou Panklovou – Vilém, Jan, 
Adélka, Barunka (= samotná autorka) atd. Babička, ač dílo realistické, je v mnohých směrech 
idealizované (vztahy mezi lidmi, postava kněţny aj.). Není to dílo ţivotopisné, ale je volně poskládáno ze 
vzpomínek, z nichţ cítíme touhu ukázat harmonický ţivot prostých lidí. Kniha se pro Němcovou stala 
únikem z nesnesitelné přítomnosti (neshody s manţelem, bída, smrt syna Hynka).  
V zámku a v podzámčí 
je typická ukázka povídky, v níţ se prvotní kriticky realistický obraz přeměňuje v sociální idylu. Na jedné 
straně poznáváme přepychový ţivot zámecké rodiny Skočdopolových, na straně druhé se ale také 
seznamujeme s chudobou v podzámčí, kde se umírá hlady. Vypuklá epidemie cholery se nevyhne ani 
zámecké paní. Šťastně se však uzdraví a stává se z ní dobročinná lidumilka (= idealizace). 
Chyţe pod horami 
se odehrává na slovenském venkově. Příběh vypráví o lásce praţského studenta ke Katušce, kterou 
poznává, kdyţ se před bouřkou uchýlí na osamělý statek. 
Divá Bára 
zachycuje obraz člověka, který se vymkne představám tehdejších venkovských lidí o tom, jak má člověk 
vypadat a správně se chovat. 
 
Karel Havlíček Borovský (1821 – 1856) 
byl neustále pronásledovaným novinářem. Uţ ze studií v kněţském semináři utekl, protoţe se neztotoţnil 
s kasárenským reţimem a pouze formálním pojetím víry. Všude spatřoval faleš. Velkou školou mu bylo i 
působení v Rusku (jako vychovatel), kde vystřízlivěl z dřívějšího nadšení a snu o společném svazku 
s Ruskem. Poznal, ţe ruské samoděrţaví (absolutismus) je stejně nelidské jako habsburský 
absolutismus. Sjednocením pod praporem carského Ruska by si Slované nepolepšili. 
Jako ţurnalista působil v Národních novinách. Tyto noviny byly, stejně jako Havlíček, zastáncem 
myšlenky austroslavismu (= politická samostatnost Čechů v rámci federativního Rakouska). Havlíček 
dokonce zaloţil jejich satirickou a humoristickou přílohu Šotek, kde se objevovaly ostré epigramy (= 
krátké satirické básně s vyostřeným závěrem – pointou). V Kutné Hoře začal vydávat časopis Slovan. 
Docházelo k neustálým soubojům s policií a soudy. Havlíček totiţ kritizoval absolutistickou vládu, církevní 
hierarchii a veškeré orgány státní správy a moci. A tak byl v prosinci 1851 deportován do tyrolského 
městečka Brixenu. Vznikly tu tři nejvýznamnější Havlíčkovy básnické satirické skladby. 
Král Lávra – vyuţívá námětu ze staré irské pohádky o králi s oslíma ušima. Vysmívá se hlouposti všech 
korunovaných hlav, která je stejně nebezpečná jako zřízení, v němţ je všechna moc dána jedinému 
člověku. Aby král utajil dlouhé uši, nechá kaţdého holiče, který ho kdy stříhal, popravit. Za holiče Kukulína 
přijde orodovat matka, a tak král Kukulína nepopraví. Holič je však vázán tajemstvím, které nikdy nesmí 
prozradit. Tíha tajemství je však tak veliká, ţe se Kukulín vypovídá alespoň do staré vrby. Jednou jdou 
tudy muzikanti a ze staré vrby si udělají kolíček do basy. Kdyţ potom spustí svou muziku, basa prozradí 
tajemství o „oslím“ králi. 
Tyrolské elegie zachycují osobní záţitek, který ovšem není účelem, ale prostředkem, aby autor vyjádřil 
odmítavý postoj vůči státní zvůli. Vyuţívá ironie („Od všech z Vídně pozdravení, …“) a sarkasmus 
(parafráze zatýkajícího rozkazu „Bach mi píše jako doktor, ţe mi nesvědčí v Čechách zdraví, ţe prej 
potřebuju změnu povětří“). V noci si pro Havlíčka přišli četníci, aby ho odvezli do internace v tyrolském 
Brixenu. Cestou se splaší koně, ustrašený doprovod vyskáče z vozu a Havlíček sám přijíţdí do deportace. 
Křest svatého Vladimíra je satira, v níţ se pověst z dávné ruské minulosti aktualizuje na poměry 
rakouského absolutistického státu a církve. Bůh Perun odmítne zahřmět u příleţitosti panovníkova svátku, 
proto končí popravou. V zemi zavládne neklid, protoţe nemají-li lidé nad sebou boha, odmítají poslouchat 
i cara. Proto se koná konkurs na nového boha, aby existoval prostředek pro ovládání mas. Vzájemný 
vztah Peruna a vládce Vladimíra, určený tím, ţe bůh je u cara sluhou, umoţnil Havlíčkovi účinně vyjádřit 
základní myšlenku skladby, ţe totiţ náboţenství se stává v absolutistických reţimech pomocníkem 
k ovládání lidu. 
 
Brzy po návratu z vyhnanství s podlomeným zdravím umírá. Jeho pohřeb se stal veřejnou protirakouskou 
manifestací. Boţena Němcová symbolicky poloţila na Havlíčkovu rakev trnovou korunu. 

 


