Humor a satira ve světové literatuře

 komedie
Titus Maccius Plautus 
vliv Menandra; čerpá ze života obyčejných lidí (otroci, vojáci, milenci)
Komedie o hrnci (o lakomci ð vliv na Moličra)
Pseudolus (o prohnaném otroku)
 
Quintus Horatius Flaccus 
satira, písně, lyrika

satira – Martialis  (epigramy), Iuvenal

MOLIERE
Tartuffe (1664)
 klasicistní komedie o 5 jednáních
 1.	Francie, 17. stol.
 2.	do počestné a klidné rodiny bohatého měšťana Orgona se vetřel pokrytec Tartuffe – předstíranou zbožností a horlivostí si získal Orgona, který mu úplně podlehl, důvěřoval mu, svěřil mu i státní tajemství, odkázal svůj majetek, slíbil svou dceru Marianu, ač milovala Valéra; Tartuffe podle využíval Orgona, svedl i jeho manželku Elmíru a donutil Tartuffa, aby vydědil syna Damise; Orgon nedbá na varování svých blízkých, až se o pravdě sám přesvědčí díky léčce, kterou připravila Elmíra; Tartuffe vyhrožuje Orgonovi vězením, ale nakonec je uvězněn sám na základě tajného rozkazu krále; Orgon svolí k sňatku Mariany a Valéra
 3.	bohatý měšťan Orgon, důvěřivý slaboch
	pokrytec Tartuffe – touží po bohatství, keré mu nepatří; zištný, úlisný vychytralý, bezcharakterní podvodník a lhář, panovačný, předstírá zbožnost a čestnost; manipuluje životem celé rodiny Orgonovy
	Kleantes, bratr Orgonovy ženy Elmíry – prozíravý, rozumný
 4.	satira na pokrytectví a církev, kritika společenských praktik (zneužití moci)
 5.	výrazné charakteristiky protikladných postav; komické situace a zápletky, nadsázka
	verš i próza, vznešená i prostá mluva; verš alexandrín (dvanácti až třináctislabičný vzestupný rýmovaný verš s rozlukou po šesté slabice (třetí stopě)
	řešení konfliktu smírem
	satirický i humorný tón
 
Miguel de Cervantes y Saavedra 
(1547–1616) rytířský román Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha (2 díly)
titulní hrdina – chudý venkovský šlechtic (hidalgo), čtenář rytířských románů, snílek (směšný, ale obdivuhodný svou obětavostí) ð touží obnovit slávu potulného středověkého rytířstva (napravovat křivdy, prokazovat odvahu, šlechetnost ap.) = přežitek (nemožné nelze prosadit)
× zbrojnoš Sancho Panza – přízemní praktický venkovan, jedlík, má smysl pro realitu a dobré živobytí
 význam: nejen satira na minulost, ale i na nedostatky tehdejší společnosti
 
Erich Maria Remarque 
(1898–1970) 
–	generační román Na západní frontě klid (ironický název) – o osudech studentů (hlavní postava Pavel Bäumer), kteří prožili válku na záp. frontě; ztrácejí všechny životní iluze, protestují, snaží se přežít; drsné obrazy z bojiště, vzpomínky hlavního hrdiny i svérázný lidový humor; tragický konec nenaplněného života





Charles Dickens 
(1812–1870) 
 – kritika sociální nespravedlnosti, obraz osudů nešťastných dětí bez domova a rodiny (vlastní životní zkušenost)
–	např. romány Oliver Twist, David Copperfield, Malá Dorritka
–	vrcholný román Kronika Pickwickova klubu – široký obraz soudobé Anglie, kritický postoj k jejím institucím, úsměvný humor;
–	dva vynikající typy: Samuel Pickwick – v jádru dobrý člověk, ale maloměšťák, trpí přehnanou představou o vlastní důležitosti; stále něco předstírá, navenek je strojený, nepřirozený, tím směšný, autorem jemně ironizovaný; původně komická figurka se mění v charakterního hrdinu × Samuel Weller – vyniká lidovým vtipem a přirozeným humorem; lidový jazyk; realistický román humoristický
 
 Martin Kukučín 
(1860–1928) 
« Orava; učitel a lékař; žil převážně v Chorvatsku a Jižní Americe
–	povídky
	-	z vesnického života (Rysavá jalovica)
	-	ze života studentů (Mladé letá); autobiografické rysy
 	optimismus, zdravý humor, detailní obrazy skutečnosti, lidový jazyk
 

Rozhněvaní mladí muži – ang. spisovatelé 50. let – proti anglickému konzervatismu,
konvencím; nepřizpůsobivost zavedenému pořádku, proti kariérismu, pohodlnosti,
pokrytectví; sociální kritika, humor, hovorový jazyk
 
John Braine (1922–1986) – román Místo nahoře,
 
Kingsley Amis (1922) , román Šťastný Jim = tzv. univerzitní román, výsměch atmosféře malé venkovské univerzity
	–	hlavní postavy obou románů – mladí muži, bouřící se proti snobství, konvencím, nudě stereotypního života; paradox – dostávají se do vysoké společnosti sňatkem s bohatými ženami









