
Milí přátelé, 

 děkuji všem, kteří pravidelně dělají domácí přípravu. Jedničky mám i já poznamenané a budou 
samozřejmě součástí klasifikace. 

Prosím neužívejte překladač. Vylezou vám z toho nesmysly. Je lepší napsat, tyto věty neumím 
přeložit. 

Překlad z minulého týdne: 

Nejznámějším místem Prahy je Pražský hrad. Pražský hrad byl rezidencí českých králú a dnes je to 
rezidence českého prezidenta. 

Nejznámější sál hradu je Vladislavský sál. Je to slavnostní sál českých králů a prezidentů. 

Na Pražském hradě se nachází chrám Sv. Víta. Je to mauzoleum (hrobka) českých králů. Je to také 
největší chrám v Praze. 

V Praze je také první univerzita ve střední Evropě. Založil ji Karel IV. V roce 1343. Univerzita se proto 
jmenuje Univerzita Karlova. 

 

Tento týden je budeme věnovat významnému ruskému spisovateli 19. Století, který má vztah k ČR. 
Přečtěte si prosím jeho životopis a napište mi do pátku 1.5.2020 tři věci, které si chcete zapamatovat.  
Děkuji. JJ 

 

Lev Nikolajevič Tolstoj:  ” Nejlepší spisovatel ruského realismu a realismu vůbec. Jeho díla byla čtivá, 
jak v době jeho života, tak jsou čtivá v naší době.  
Nejslavnější románové epopeje Vojna a mír nebo Anna Karenina byly mnohokrát zfilmovány a 
oceněny Oscary.  
Přesto jsou knihy o mnoho lepší než jejich zfilmované verze. Tolstoj skvěle dokázal popsat ve Vojně a 
míru každou bitvu, která byla v tomto díle. Nejlépe popsal bitvu u Slavkova, přesto, že nikdy dějiště 
bitvy ve svém životě neviděl a Slavkov znal asi jen z dopisů od Tomáše Garriqua Masaryka, se kterým 
si jako filozof dopisoval. ”  (Wikipedie 2016). 
  

Nikolajevič Tolstoj se narodil 9. září roku 1828 ve vesnici Jasnaja Poljana. Otec patřil do starého 
šlechtického rodu, matka byla rozená kněžna Volkonská.  

V roce 1844 začal studovat na Kazaňské univerzitě práva a filologii. Učitelé o něm říkali: “Jak je 
neschopný, tak je neochotný se učit.”  Nedostudoval, vrátil  do Jasné Poljany, kde se chtěl věnovat 
sebevzdělávání a pedagogické práci. A ačkoliv cestoval po Rusku i po Evropě, z rodné vsi už nikdy 
neodešel. 

V roce 1862 se oženil s mladou šlechtičnou Sofií Andrejevnou Bersovou .   Prvních dvanáct let po 
svatbě prožíval Tolstoj šťastné období svého života, v němž vytvořil svá nejlepší díla: romány Vojna a 
mír (1862-1869) a Anna Karenina (1873-1876). 

Období roku 1868 až 1872 strávil Tolstoj nad vznikem Slabikáře pro děti a věnoval se  svojí  praktické 
pedagogické  činnosti – učil děti ve škole v rodné vsi. 

. 

Car ho pokládal za revolucionáře, kterým však v žádném případě nebyl. V závěru života byl vyloučen 
z církve jako kacíř. Důvodem bylo jeho odmítání dogmatu o trojjedinosti Boží a ostrá 



kritika militaristické role církve (žehnání zbraním, podpora válkám). On sám násilí odmítal, jeho 
životní krédo bylo: Vše lze řešit po dobrém.  

Po neshodách s rodinou ji opustil a bez rozloučení odjel jen s několika přáteli v listopadu 1910 vlakem 
pryč. Na cestě se nachladil – dojel do Astapova, kde po deseti dnech zemřel na zápal plic. . 

 

 Pro Čechy je tento spisovatel významný tím, že si s prvním českým prezidentem nejen dopisoval, ale 
Masaryk ho při své cestě do Ruska osobně v Jasné Poljaně navštívil. 

 

Já sama jsem většinu děl tohoto autora přečetla v originále, některá mě docela nudila. Na druhou 
stranu obsáhlý román Vojna a mír se mi moc líbil, zvláště bitva u Slavkova. V ní umírá jeden z hlavních 
hrdinů a jeho smrt je líčena jako moment, kdy leží těžce raněný, dívá se na oblohu, nic ho nebolí a 
tiše odchází. 

Zjevně mi to utkvělo v hlavě.  

Zažila jsem těžkou autohavárii, kdy jsem ležela u auta, nemohla se hýbat, sledovala oblohu a měla 
jsem dojem, že je to scéna z Vojny a míru...a můj konec. Nebyl, jen jsem omdlela. A zcela bez 
následků žiju už mnoho let.  

Jen jsem tu knihu dodnes neměla odvahu vzít znovu do ruky. JJ    

  


