
 REALIZEM – PRIKAZANO REALNO ŽIVLJENJE
                         2 POLOVICA 19. STO.     
             
FRAN LEVSTIK   ( Dolenjska )
    -( Velike Lošče ) Spodnje Retje
    -Martin Krpan
    -Potovanje od Litije do Čateža
    -Napake slovenskega  pisanja

SIMON  GREGORČIČ (vzdevek Goriški slavček)
                                     ( 1844-1906 )
KRATKO O ŽIVLJENJU : -rodil se je v revni kmečki hiši,
      v  Vrsnem v tolminskih hribih.
      -Šolal se je v Gorici, potem pa v semenišču postal duhovnik.

-V Kobaridu kjer je bil kaplan je ustanovil čitalnico in pevski zbor.
-Bil je izrazit lirski pesnik.

DELA : -prve njegove pesmi so izšle, ko je končal maturo 
» ISKRICE DOMORODNE « ( rodoljubne pesmi )
-svoje najboljše pesmi je zbral v Poeziji.
»ZLATA KNJIGA SLOVENSKEGA NARODA«
-njegove najpomembnejše pesmi : Soči, Nazaj v planinski raj,
Življenje ni praznik.

                              -Oba LIRIKA-
SIMON JENKO ( vzdevek pesnik Sorškega polja )
                                 (1835 – 1869 )    

-Rodil se je v Podreči na Sorškem polju na Gorenjskem.
Po osnovni šoli je obiskal gimnazijo v Novem mestu.

      Po maturi je šel v Dunaj študirat pravo.
V njegovih pesmih je izražal čustva o domovini, življenju in ljubezni.

-DELA : Gori, Obujenke (spomini na ljubezen), Obraz ( slike iz narave ), 
       ( ostale : Naprej, Sorško polje )    

-zbirka Pesmi ( 1865 )

JOSIP JURČIČ                                                    IVAN TAVČAR
-Muljava pri Stični                                  -Poljane nad Škofjo Loko
-Tugomir                                                  -Med gorami ( zbirka črtic )
-Sosedov sin                                             -Cvetje v jeseni (  ljubezen med moškim in punco )
-Deseti brat-Visoška kronika                 -Visoška kronika
-Juri Kozjak

JANKO KRESNIK                                             ANTON AŠKERC
( prvi pisal o meščanstvu )                                    ( epski pesnik )
-grad Brdo blizu Lukovice                                 -Globoko pri Rimskih Toplicah
         pri Domžalah                                              -Stara pravda
-povest Jara gospoda                                          -Godčeva balada
-roman CIKLAMEN                                          -časa nesmrtnosti
-roman AGITATOR                                           -Anka 
-Kmetske slike                                                     -Kronanje pri Zagrebu



JOSIP JURČIČ

ŽIVLJENJE  :  
1844- Rojstvo na Muljavi pri stični šolal se je v Ljubljani
ter kasneje  na Dunaju, a je žal moral zapustit zaradi finančnih težav.
Bil je ožji Levstikov rojak in prijatelj nenavadno nadarjen pisatelj.
Kot dijak je dobil že nagrado mohorjeve družbe za povest Jurij Kozjak- 
Slovenski janičar.

NJEGOVA DELA:

JURIJ KOZJAK
Opisuje junaški odpor ljudstva proti sovražniku.Hotel je vzpodbuditi 
Sodobnike k odporu proti turkom.Vse se je dogajalo v domačih krajih
Vasi Krki,stiškemu samostanu in jamah ob Krki.                                                

Njegove druge povesti pa so še domen  ,tihotapec,hći mestnega sodnika 
ter sosedov sin.Ni slovel le po povestih in črticah ampak tudi po prvem
romanu imenovanemu deseti brat.

DESETI BRAT

Ta roman ima 25 poglavij,zmeraj zaokroženih in uvedenih s citati, ki 
poskušajo zajeti bistvo oddelka.Tudi med besedilo so vgrajena pisma in verzi
Roman se konča z epilogom ,ki sporoča bistvo knjige.

Njegovi drugi romani so še Cvet in Sad,Doktor Zober in Lepa vida.
V območju realizma je najdalje segal kmečko tematiko Sosedov sin.

Leta 1872 je Josip prvič začel  delati kot časnikar slovenskih narodov v 
Mariboru,leta 1872 pa je odšel v

Ljubljano kjer je bil osrednja politična in kulturna oseba.Življenje mu ni 
dalo veliko časa saj je umrl star komaj 37 let za boleznijo.(1881). 
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