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Dačický z Heslova Mikuláš 
(1555-1626) 
Česko, renesance a humanismus 

 

- spisovatel, kutnohorský erbovní měšťan, bouřlivák a rebel 

- narodil se do rodiny bohatého kutnohorského měšťana a podnikatele se stříbrem 

- studoval v kladrubském klášteře, ale po smrti otce se vrátil domů a žil z ohromného 

dědictví bez další práce 

- většinu času věnoval pitkám, ženám, přátelům, rušení obecního klidu a spory s ostatními 

měšťany, potažmo ve vězení a před soudem 

- nejvážnější problém zabití šlechtice v souboji - několikaletý spor a vypořádání pokutou 

- poté se oženil a uklidnil a věnoval se literatuře 

- díla byla vesměs inspirována bouřlivým životem kolem sebe 

- samotný autor se promítl do mnoha jiných literárních děl (Zvíkovský rarášek a Paní mincmistrová Ladislava 

Stroupežnického, filmu Cech panen kutnohorských, případně opery Freje pána z Heslova a dalších) 
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Defoe DanieI (1660-1731)  
Anglie, osvícenství 

 

- spisovatel a novinář 

- pocházel z relativně zámožné obchodnické rodiny Foe, ale bylo mu to málo, a proto si 

před jméno začal psát De a tvrdil, že je spřízněn s francouzským šlechtickým rodem 

- presbyteriánská škola a nejvyšší akademické vzdělání, odmítl povolání kazatele a 

věnoval se podnikání (obchodoval s tabákem, vínem, investoval do zámořských plaveb) 

- jako protestant často konflikt s vládnoucími katolickými Stuartovci, ale i později 

- získán do státní služby a jako tajný agent připravoval sjednocení Anglie a Skotska 

- autor románů, geografických příruček a spisů o zámořských plavbách, vydával noviny, 

asi 300 knih a článků 

- v dílech rozvinul tradici španělských pikareskních románů a cestopisů, vystihl ekonomické myšlení jednotlivce v době 

začínajícího kapitalismu 
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Deml Jakub (1878-1961) 
Česko, katolický proud 

 

- básník, prozaik a esejista - jeho tvorba měla blízko k expresionismu a některými rysy se 

blíží surrealismu a existencialismu 

- narodil se v rodině rolníka a kupce, záhy ztratil matku i několik sourozenců 

- vystudoval gymnázium v Třebíči a 1902 vysvěcen na kněze 

- kněžská dráha byla velmi krátká - pro neshody s nadřízenými zbaven služby a žil s 

podporou přátel v soukromí do roku 1912, kdy byl dán do penze s příkazem bydlet v Praze 

- celoživotní komplikované přátelství s Březinou nebo sochařem Františkem Bílkem 

- za působení v Babicích ho zaujal Florian (1904-11 překladatel a vydával zde své knížky) 

- příznačné často dramatické rozchody s jeho přáteli zaviněné jeho povahou 

- vítal utvoření republiky, nadchlo jej sokolství 

- 1930 - obžalován pro urážku prezidenta, po Masarykově zásahu bylo soudní řízení zastaveno 

- některé spisy byly z politicko-mravnostních důvodů i konfiskovány 

- druhá světová válka - zakázáno publikovat, neustále vyšetřován, ale bez následků 

- po zbytek života žil Jakub Deml v Tasově, často navštěvován přáteli a obdivovateli 

 

- vnitřní rozeklaností připomíná barokní spisovatele 

- velmi pestré slovesné žánry, dominantním prvkem a centrem pozornosti sám autorův subjekt 
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Hrající revolver  pdf    

Noc  pdf    

Moji přátelé  pdf    
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I stačí mi jediná duše   mp3     1:59:04   
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Dickens Charles (1812-1870)  
Velká Británie, realismus a naturalismus 

 

- spisovatel, představitel kritického realismu 

- prožil neradostné dětství - otec uvězněn ve vězení pro dlužníky se ženou i dětmi 

- už jako dvanáctiletý se musel živit sám - továrna na leštidla, mezi lidmi nevalného 

chování a dařilo se mu mnohem hůř, než rodičům ve vězení 

- nečekané dědictví, které rodině pomohlo z finančních problémů 

- začal se zajímat o děti, které prožívají podobné dětství jako on, bez domova a rodiny, 

odkázáni sami na sebe 

- patnáctiletý se stal advokátním písařem a poté soudním zapisovatelem, od 1831 pracoval jako novinář a parlamentní 

zpravodaj, novinařině se věnoval celý svůj život 

- zplodil devět dětí a snažil se být starostlivým otcem 

- miloval ovšem také manželčiny starší sestry, díky jeho vztahu s mladou herečkou se mu manželství rozpadlo 

- plně se věnoval společenskému životu, ale aristokracii se vyhýbal 

- časté neshody s nakladateli a trpěl sebelítostí, věnoval se veřejnému předčítání ukázek ze svých literárních prací a to 

dokonce i v USA, měl obrovský úspěch, obecenstvo ho milovalo 

- sice značné bohatství, ale psychické vypětí se podepsalo na jeho zdraví 

- zemřel unavený a nemocný, do poslední chvíle však pracoval 
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Malá Doritka  pdf mp3     1:37:36   
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Diderot Denis (1713-1784) 
Francie, osvícenství 

 

- filozof a spisovatel, přední encyklopedista 

- studoval na jezuitských kolejích a v Paříži získal titul magistra umění 

- věnoval se filozofii, přírodním vědám a literární tvorbě 

- významně se podílel na zpracování a vydání Encyklopedie, aneb Racionálního 

slovníku věd, umění a řemesel (spolupracovníkem matematik a fyzik d´Alembert) 

- veřejně uznáván, oslavován, ale i odsuzován a to parlamentem a Sorbonnou 

(odsoudily Encyklopedii jako kacířskou a ďábelskou práci) 

- žil v hmotném nedostatku až do roku 1743, kdy jeho knihovnu zakoupila ruská carevna Kateřina II. a jmenovala 

jej jejím doživotním strážcem 

- odmítal despotismus, byl přívržencem konstituční monarchie 

- svými pracemi v oblasti umění přispěl k uznání estetiky jako vědecké disciplíny: 
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Dobrovský Josef (1753-1829) 
Česko, národní obrození 

 

vědec, filolog, historik, zakladatel slavistiky se narodil v maďarských Ďarmotech a vyrůstal 

v německém prostředí v Horšovském Týně 

- vystudoval gymnázium v Německém Brodě a v Klatovech (zde se naučil česky) 

- studium filozofie a teologie a ředitel kněžského semináře a vychovatelem v rodinách 

šlechticů, učil filozofii a matematiku syny hraběte F.A.Nostice 

- psal latinsky a německy, ale blíže Čechám (až na konci života napsal pár statí česky) 

- zaujetím pro pravdu a svou kritičností vyvolával u mladší generace dojem jeho 

nevlasteneckého cítění (obhájcem svobody myšlení a vědeckého úsudku a také 

nesmlouvavým kritikem) 

- neuznával předsudky a legendy tehdejšího náboženského života, ale přesto byl hluboce věřícím člověkem 

- 1787 - jmenován do funkce protektora a v srpnu 1789 se stal rektorem generálního semináře na Hradisku u Olomouce 

- 1791 - referát císaři Leopoldovi II. 

- zasloužil se o rozvoj českého jazyka, i když nevěřil v jeho uplatnění v náročné literatuře a vědě 

- světově proslulý a uznávaný vědec, měl velkou autoritu i u nové generace českých vlastenců 

- u Jungmanna sice nesdílel jeho romantické nadšení a v jeho generaci příliš nevěřil, ale i tak její snahy podporoval 

- za jeho troufalost označit Rukopis zelenohorský jako padělek, bylo Dobrovského dílo českými vlastenci odsouzeno 
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Doctorow Edgar Lawrence 
(1931-2015) 
USA 

 

- vlastním jménem Edgar Lawrence, americký spisovatel, bývá označován za představitele 

historizující fikce, která se vyznačuje prolínáním skutečných a fiktivních událostí, 

aktualizujícím pojetím historie, nikoliv však dokumentární věrností 

- narodil se v New Yorku jako vnuk židovských přistěhovalců 

- po studiích v Kenyon College a na Kolumbijské univerzitě pracoval jako nakladatelský 

redaktor 

- učil na několika univerzitách, svoji profesi profesora zakončil na Newyorské univerzitě, od 

1984 je členem Americké akademie a Národního institutu umění a písemnictví 

- za jeho dílo mu byly uděleny téměř všechny důležité ceny a vyznamenání 
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Dostojevskij Fjodor Michajlovič 

(1821-1881) 
Rusko, realismus a naturalismus 

 

- novelista, romanopisec, publicista a myslitel, jeden z nejvýznamnějších spisovatelů všech 

dob 

- soukromá škola, po smrti matky poslán na vojenskou ženijní školu do Petrohradu 

- studium nedokončil, aby se mohl plně věnovat psaní  

- 1846 účast na kroužku kolem ruského revolucionáře Petraševského (1821–1866) 

- kroužek odhalen a označen jako protistátní a Dostojevskij odsouzen k trestu smrti 

- soud verdikt změnil a poslal Dostojevského pouze na nucené práce do omské věznice (1850–54) a na následnou vojenskou 

službu na Sibiř (1854–59) 

- 1859 onemocněl (tělesně a brzy na to i duševně) a propuštěn (vrátil se jako spisovatel s náboženským posláním) 

- umřela mu žena i bratr a zaplavily ho dluhy, propadl hazardním hrám 

- hlásal návrat k patriarchálním základům národního života jako záchraně před důsledky moderních civilizačních procesů.  

- podporoval směřování Ruska na Západ a jeho modernizaci 

- demonstroval krizové příznaky v psychologii současné společnosti, zhoubně poznamenávající lidské vztahy, zachytil 

soudobé hnutí anarchistických teroristů i morální a existenciální problematiku 

- ke konci života byl výrazně ovlivněn mysticismem 

- celý život epileptikem, kvůli čemuž nakonec i zemřel 
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Mužik Marej   mp3     0:18:36   
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Dousková Irena (*1964)  
Česko 

 

- pochází z divadelní rodiny, matka a otčím byli herci v příbramském divadle 

- 1976 se autorčina rodina přestěhovala do Prahy 

- vystudovala gymnázium, pracovala jako knihovnice a sekretářka, poté byla přijata na 

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, neboť jedině tam ji "po známosti" přijali - úspěšně 

absolvovala roku 1989 a získala titul Mgr 

- později působila jako novinářka, například pro Mladou frontu 

- na počátku 90. let debutovala sbírkou básní Pražský zázrak spolu se svými bývalými 

spolužáky z gymnázia - s L. Lomovou, J. Reinischem a P. Ulrychem. 

- v současnosti je na volné noze a zároveň redaktorkou měsíčníku Maskil, který vydává 

Židovská kongregace Bejt Simcha 

- žije v Praze a je matkou dvou dětí 
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Drda Jan (1915-1970) 
Česko 

 

- novinář, politik, spisovatel-prozaik a dramatik. 

- syn dělníka a nalezenkyně, záhy osiřel, otec se dal na pití a od dětí odešel 

- vychováni dědečkem, měl se vyučit klempířem, ale jeho babička prosadila, aby studoval 

na klasickém gymnáziu v Příbrami, kde roku 1934 maturoval a začal studovat filologii na 

pražské Karlově univerzitě (studium nedokončil) 

- od mládí psal povídky i hry pro ochotnické divadlo 

- románovou prvotinu Městečko na dlani vydal v pouhých 25 letech 

- 1937 až 1942 redaktorem Lidových novin, do kterých přispíval fejetony, črtami a 

reportážemi, po osvobození přesídlil do Svobodných novin, později do deníku Práce, aby se 

v roce 1948 vrátil do Lidových novin, tentokrát jako jejich šéfredaktor (do r. 1952) 

- 1945 vstoupil do KSČ, nicméně inklinoval k ní již před druhou světovou válkou a již tehdy tvrdil, že bude třeba pozavírat 

některé spisovatele, kteří se stavěli proti komunistickému vidění světa 

- po Únoru 1948 zastával významné kulturní i politické funkce, mj. byl 1948 až 1960 poslancem Národního shromáždění a 

1949 až 1956 předsedou Svazu československých spisovatelů 

- patřil k organizátorům komunistického teroru (zejm. Jan Čep, Jakub Deml, Jan Zahradníček, Václav Renč, Zdeněk Rotrekl) 

- významná spolupráce s filmem, především se uplatnil jako autor námětů a scénářů 

- 1968 - postavil se proti Invazi vojsk Varšavské smlouvy roku 1968 a následné okupaci Československa 

- zemřel osamělý na zámku v Dobříši 
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A pak že nejsou hastrmani   mp3     0:44:47   

Vodník v pivovaře   mp3     0:30:19   

Jak princezna hádala, až prohádala   mp3     0:28:49   
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Dreiser Theodore (1871-1945) 
USA, naturalismus 

 

- ovlivněn svými novinářskými počátky a studiem sociologie 

- typická kritika americké společnosti a lidí toužící po kariéře a penězích 

- kritika založena na tvrzení, že peníze a kariéra vedou ke ztrátě lidskosti a citů 

- zároveň o něm lze říct, že ho "lepší" vrstvy fascinovaly 

- ve svých dílech se pokoušel najít moderního amerického hrdinu. 
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Dumas Alexandre ml. 
(1824-1895) 
Francie, realismus a naturalismus 

 

- nemanželský syn slavného francouzského spisovatele Alexandra Dumase staršího 

- vychováván po penzionátech 

- žil bohémským životem a na živobytí si vydělával literární tvorbou 

- zpočátku ve stopách otce, ale zároveň začal psát realistické romány, kriticky zobrazující 

sociální poměry společnosti, z nichž nejznámější je Dáma s kaméliemi 

- v tomto románu zaujal na svou dobu tak revoluční postoj k sociálnímu postavení padlé ženy, že následná dramatizace z 

roku 1852 byla cenzurou dlouho zadržována (hra inspirovala například italského skladatele Giuseppe Verdiho k napsání 

opery La traviata) 

- hry vyvolaly mnohé polemiky v tehdejším společenském životě, kriticky zobrazoval mravy druhého císařství, řešil problémy 

nemanželských dětí, rozvodů, cizoložství, kuplířství atp., zabýval se právy žen, napadal předsudky společnosti a bojoval tak 

za uzdravení národa oslabeného zhýralstvím a falešnou morálkou 

- 1874 - členem Francouzské akademie, byl několikrát předsedou Společnosti dramatických autorů a roku 1894 obdržel Řád 

čestné legie 

 

- katolická církev zařadila „všechny milostné romány" (omnes fabulae amatoriae) Alexandra Dumase mladšího i jeho esej 

„Otázka rozvodu" (La question du divorce) na Index zakázaných knih 
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Dumas Alexandre st. 
(1802-1870)  
Francie, romantismus 

 

- prozaik a dramatik období romantismu, proslavil se především historickými 

dobrodružnými romány 

- kreolského původu a mírné černošské rysy (otec, divizní generál a hrdina Velké 

francouzské revoluce se narodil ve francouzské kolonii Saint-Domingue ze smíšeného 

vztahu markýze Alexandra Davy de La Pailleterie a černošky Marie-Cessette Dumas 

- významně ovlivnil francouzské drama 

- zásadním přelomem setkání s profesorem historie Augustem Maquetem - továrna na romány 

- 257 svazků (dramata, komedie, romány, novely, paměti, knihy cestovních dojmů, obrazy mravů, ale i historická pojednání) 

- vydělal psaním za svůj život značné finanční obnosy, nevydařené investice, neustále na pokraji bankrotu 

- na sklonku života se tak musel v podstatě bez peněz uchýlit ke svému synovi, rovněž slavnému spisovateli Alexandru 

Dumasovi mladšímu do Puys, kde také zemřel 

- vždy více o zábavu než o historickou věrnost - důraz na všechno, co mohlo jeho vyprávění dramaticky oživit (spiknutí, 

souboje, tajné únosy, strašlivá tajemství a další překvapivé události a udržoval tak čtenáře ve stálém napětí) 

- romány nejprve vydával v pařížských denících na pokračování jako tzv. román-fejeton 
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Dürrenmatt Friedrich 
(1921-1990) 
Švýcarsko 

 

- dramatik 

- studoval teologii, filosofii a literaturu 

- pracoval jako kreslič a grafik, brzy se stal literárním kritikem 

- po druhé světové válce se stal spisovatelem na „volné noze“ a v roce 1968 odsoudil 

okupaci Československa. 

- ve svém díle satirickými prostředky kritizoval tehdejší společnost 

- měl poněkud atypické názory, byl přesvědčen, že svět je nezměnitelný, nachází se v 

pokročilém katastrofickém stavu, proto nemůžeme věřit v žádné radikální (ani opravné) 

změny (či prostředky) vedoucí ke změně k lepšímu, všechny změny podle něj vedou pouze k zachování tohoto stavu nebo k 

zhoršení tohoto stavu 

- z jeho děl je patrný jeho filosofický názor, že vše je dílem náhody, nebo pokud tomu tak není, tak měla náhoda na vzniku 

události rozhodující podíl 

- komedii považoval za jediný žánr, který dokáže vyjádřit tragiku atomové doby 

- způsob jeho tvorby prakticky navazuje na Aristofana a F. Wedekinda, dále ve svých dílech používal některé nápady B. 

Brechta a absurdního divadla 
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Durych Jaroslav (1886-1962) 
Česko, katolický proud 

 

- prozaik, básník, dramatik, publicista, římskokatolický teolog a vojenský lékař 

- brzy osiřel, nejprve studoval církevní seminář v Příbrami, ale byl vyloučen za četbu 

zakázané literatury, poté vystudoval lékařskou fakultu 

- za první světové války jako vojenský lékař v Haliči 

- po válce si zřídil soukromou praxi, brzy se vrátil do vojenské služby, v československé 

armádě dosáhl hodnosti plukovníka 

- za druhé světové války a po roce 1948 žil Durych v izolaci, jeho díla nebyla vydávána 

 

- za nejlepší část českých dějin považuje dobu pobělohorskou (po r. 1620) – tj. katolické 

baroko, v jehož duchu chápe i svou koncepci české minulosti 

- zabýval se sociální problematikou a usiloval o pevný řád, který nacházel v náboženských jistotách a v hledání absolutna 

- chudobu a bídu (u něj často ženy), nechápal jako sociální problém, ale jako Boží vyznamenání 
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Dyk Viktor (1877-1931) 
Česko, generace buřičů - anarchistů 

 

- básník, prozaik a dramatik, kulturní a politický publicista, divadelní a literární kritik, 

překladatel z francouzštiny a němčiny 

- studoval na gymnáziu v Žitné ulici (Alois Jirásek) 

- působil v literárním a řečnickém spolku Slavia, 1897 - 99 v Intimním volném jevišti, od 

1902 v Kruhu českých spisovatelů a o rok později v literárním odboru Umělecké besedy 

- vystudoval práva, ale kariéra svobodného novináře a spisovatele 

- po vypuknutí 1. světové války se stal členem nejužšího vedení strany a jednal s T. G. 

Masarykem o formách zahraniční akce na podporu české věci 

- překládal hry pro Vinohradské divadlo, otiskoval v Lidových novinách 

- 1916 zatčen pro velezradu v aféře prof. Štěpánka a uvězněn v posádkovém vězení 

- 1917 pro nedostatek důkazů propuštěn, ale vyšetřování se vedlo na svobodě 

- 1918 spoluzakládal pravicovou Stranu národně demokratickou, poslancem Národního shromáždění a od roku 1928 

senátorem, členem branného výboru, oponent prezidenta Masaryka 

- 1928 oženil se po sedmadvacetileté známosti se spisovatelkou Zdenkou Háskovou 

- postižen srdeční mrtvicí a zahynul při koupání v moři u Dubrovníku 
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