
Rusko – 1.polovina 20.st. 
Maxim Gorkij (1868 – 1946) 

 spisovatel, dramatik, básník a revolucionář 

 považován za průkopníka socialistického realismu  - umělecký směr, schválen 1932 

Ústředním výborem Komunistické strany SSSR jako oficiální směrnice pro literaturu, 

výtvarné umění a hudbu. Později byl závazný v ostatních komunistických zemích. 

Ideově vychází z oslavy vládnoucího režimu, má slavnostně poukazovat na jeho 

úspěchy v reálném životě lidí. děj se většinou odehrává buď na venkově nebo v 

továrnách a kladné postavy jsou oddanými členy komunistické strany nebo dělníky, 

záporné pak intelektuálové, kulaci a „imperialisté“. Díla socialistického realismu jsou 

tvrdě ideologicky orientovaná, a to často na úkor umělecké kvality i pravdivosti 

(socialistický realismus je vlastně protimluv, protože více než realitu zobrazoval 

ideologická přání režimu). 

Život: 

- Gorkij znamená „hořký“ - takový byl i jeho osud  

 pocházel z truhlářské rodiny, v dětství osiřel a byl vychováván dědečkem 

 školu navštěvoval jen krátce, od 12 let se toulal a střídal různá zaměstnání 

 v 15 letech se aktivně zapojil do revolučního hnutí – osobně se setkává s Leninem, ke 

kterému nejdříve vzhlíží, následně ho odsuzuje 

 mezi tím vstupuje do literárního světa publicistickou tvorbou (Nový život – bolševické 

noviny) 

 1906 je donucen k emigraci – do USA, kde tvoří a píše 

 po amnestii 1913 se vrací zpět do Ruska, kde zakládá vlastní nakladatelství Světová 

literatura, podporuje řadu mladých autorů – snaha o ochranu před „rudým terorem“, 

podporoval ale pronásledování křesťanů 

 1921 znovu odchází do emigrace, tentokrát do Itálie, jeho poměr k SS byl značně 

rozpolcený, revoluci podporoval, ale tvrdil, že na ní není ten správný čas 

 1931 přiměl Stalin Gorkého k návratu do vlasti, stal se zde předsedou Svazu 

spisovatelů Sovětského svazu. Gorkého dílo bylo značně režimem idealizováno. 

 1936 umírá, jedna z verzí je, že byl otráven na příkaz Stalina, nikdy to však nebylo 

dokázáno. 

Tvorba: 

  často překládán, což přispělo k propagaci socialismu na Západě. Hlavně před rokem 

1917 byl Gorkij v západní Evropě poměrně populární. 

  V rámci ruské literatury lze považovat Gorkého za nejdrsnějšího a nejpřímějšího 

spisovatele, to se týká především oblastí erotiky a násilí.  

 Píše  jasně a nekomplikovaně. 

 Nový typ postav – bezdomovci, prostitutky,alkoholici  

 Většina těchto postav je vnitřně rozpolcena, nevyrovnaná a nenalézají smysl života, 

přestože si uchovávají víru v lepší svět.  

 ze všech děl je patrný jeho nepřátelský vztah k carskému Rusku 

 lidský život má vyšší cíl (zpravidla revoluce), není důležité štěstí jednotlivce, ale 

obětování se pro štěstí kolektivu 

Makar Čudra, Manželé Orlovi – povídky o  lidech z okraje společnosti, které ho proslavily.  

Matka – je sociálně politický román, jehož děj se odehrává v dělnické kolonii 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Komunistický_stát&action=edit&redlink=1
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Na dně1 - sociálně filosofické, realistické drama 

Měšťáci – drama 

Dětství. Do světa. Moje univerzity – autobiografická trilogie 

 jeho tvorba měla vliv na Ivana Olbrachta (1882 – 1952) 

 

Michail Bulgakov (1891 – 1940) 

 prozaik, dramatik 

 jeho sourozenci bojovali v bílé armádě ( armáda bojující proti bolševikům, bojovala 

aza obnovení carského režimu), byli donuceni emigrovat do Paříže 

 Bulgakov absolvoval lékařskou fakultu a následně sám jako polní lékař skončil na 

Kavkaze, kde se začal věnovat novinařině, 

 i přes svou oblibu u čtenářstva mu nebylo dovoleno emigrovat, přestože o to usiloval 

ani nemohl  navštívit svoji rodinu na Západě 

 3X ženatý, během těchto let se věnuje psaní divadelních her, kritik, povídek a překladů 

 většina jeho prací končí v šuplíku na několik desetiletí 

 1938 píše dopis Stalinovi, kde ho žádá o povolení k emigraci, ale nikdy na něj nedostal 

odpověď 

 1940 umírá na vrozenou vadu ledvin 

Tvorba: 

 dílo, které mu zachránilo život bylo Dny Turbinových – oblíbená Stalinova hra, v níž 

všichni odpůrci režimu zemřou, nicméně Bulgakov nikdy režim ve svých dílech 

nepodporoval, naopak v některých se režimu i vysmívá př. Let a Psí srdce 

 nejznámější dílo a velmi oblíbené byla Bílá garda –román, který mu zajistil existenční 

problémy, kritikou samozřejmě zamítnuto 

 Útěk – drama, popisující osudy porevolučních emigrantů 

 Mistr a Markétka – dílo, na němž pracoval posledních deset let, původní verzi 

vlastnoručně spálil, kvůli režimu, ale nedalo mu to a tak román napsal znovu, dlouhá 

léta ho upravoval, po jeho smrti i jeho žena se snažila román do-upravit, nicméně 

poprvé byl publikován až v roce 1966 v časopise Moskva, dále vycházelo v samizdatu 

a Rusko se plné, necenzurované varze dočkalo až v roce 1977. 

 román je považován za nejlepší román ruské literatury 20.st., stalo se významným 

                                                 
1 Sociálně filosofické, realistické drama. Tato čtyřaktová hra se s výjimkou třetího jednání odehrává ve sklepní 

noclehárně, jejíž majitel, Kostylov, poskytuje za poplatek přístřeší těm, kdo se ocitli na dně. Žijí zde lidé, 

kteří svůj život tráví hraním v karty a alkoholem. Do této společnosti přichází poutník Luka, jehož filantropie 

a filozofie utěšujícího klamu a nadějí vyprovokuje ostatní k přemýšlení o smyslu lidského bytí. Každá z 

postav v sobě objevuje touhu po lepším životě. Všichni se pokusí o její realizaci a všichni jsou neúspěšní, 

poté Luka opouští noclehárnu. Gorkij zde posuzuje pravdu z pragmatického hlediska a Luka je zde nositelem 

tohoto jeho pohledu na pravdu. Podle Gorkého jsou pravdy, které jsou prospěšné a ty které prospěšné nejsou. 

Je zde patrné, že Gorkij zastává názor, že je skupina lidí, která nese pravdu a ta smí té druhé v jejich zájmu 

lhát. Premiéra v Moskevském uměleckém divadle (MCHAT) na konci roku 1902 byla jedním z největších 

úspěchů divadla. Brzy po ruské premiéře byla uvedena na mnoha světových scénách a všude byla přijímána s 

mimořádnou pozorností. Dodnes patří k nejhranějším dílům ruské dramatiky. 
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dílem světové literatury, které inspirovalo řadu dalších tvůrců, nejen literátů (Pearl 

Jam Rolling stones, …) 

 v románu s podtitulem fantastický román se prolínají dvě časové roviny – příběh 

Ježíše Krista a Piláta Ponského a Rusko 30. let.  

 Postavy: Wolland - personifikace Ďábla , Markéta  - milenka Mistrova, vědma, 

zosobnění hrdé a vášnivé ženy , Mistr  - jinak bezejmenný umělec, pronásledovaný 

kritiky i režimem 

Ješua Ha-Nocri  tedy Ježíš Nazaretský (Bulgakov jej nazývá předpokládanou hebrejskou 

podobou jména) , Pilát  Pilát Pontský, prokurátor galilejský , Berlioz - první Wollandova 

oběť, předseda kulturní komise Massolitu (Masové organizace literátů)  

Ivan Nikolajevič Potápka - Bezdomovec  mladý, naivní, leč zapálený sovětský básník, po 

setkání s Wolandem zešílí a na klinice se setká s Mistrem 

 

Boris Pasternak (1890 – 1960) 

 básník a prozaik , nositel Nobelovy ceny za literaturu (1958) 

 pocházel z umělecké rodiny židovského původu(matka klavíristka, otec výtvarník) 

 rodina se často setkávala s umělci (např. S L.N. Tolstým) 

 vystudoval práva na Moskevské univerzitě, část studií strávil v Německu 

 za román Doktor Živágo byl vyloučen ze svazu spisovatelů, hrozilo mu odebrání 

sovětského občanství a vyhnání na Sibiř. Na jeho obranu ale vystoupila světová 

inteligence 

 r. 1958 získal NC  za literaturu, které se na nátlak zřekl poté, co ji telefonicky přijal. 

Cenu po jeho smrti převzal jeho syn.  

 Jeho pohřeb se stal demonstrací za svobodnou tvorbu.  

Doktor Živago  

 román o osudu ruské inteligence za revoluce v Rusku a po ní 

 zobrazuje bez příkras divokou a krutou dobu revoluce očima lékaře Jurije Živága 

  poprvé vydáno r. 1958 v Itálii, zfilmováno 

 

Další autoři ruské tvorby: 

Leonid Andrejev (1871 – 1919) – dramatik, prozaik 

 ve své tvorbě často řeší realisticky zobrazuje revoluční morálku a existencionální 

problémy (život, smrt, dobro, zlo) 

 povídky: O sedmi oběšencích, Gubernátor 

 drama: Vladař Hlad  
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Ivan Bunin (1870 – 1953) 

 představitel ruské lyrické povídky, zobrazující venkov 

 Míťova láska - novela 

 Tajemné aleje – cyklus povídek o lásce 

 

Boris Andrejevič Pilňak (1894 – 1937) - prozaik 

 jedna z obětí Stalinových čistek 

 Holý rok – v románu poukázal na nebezpečí zmechanizovaného člověka v rámci 

ideálů revoluce 

Alexandr Grina (1880 – 1932) 

 prozaik především 20. let 20.století, návrat k ideám romantismu 

 Nachové plachty - román 

 Královna vln - román 

 


