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Klasicismu
us a osvvícenství

Charakte
eristika dobyy
Klasicism
mus
Klasicism
mus je uměleecký směr, ktterý vznikl vee Francii 17. století
s
na kráálovském dvoře „krále Slunce“
Ludvíka XIV..
Osvícensství
Intelektu
uální směr 18
8. Století; insspirace antikkou, humanissmem a logikkou: položen
n základ dneššním
konceptům svobodyy, demokraciee…
k
a osvícenství
Filozoficcké předpokllady vzniku klasicismu
Odpoutáání od barokní religiozity
Klasicism
mus
Vyznačoval se filosoffickými úvah
hami a abstraaktním pojetím obecně ro
ozšířených id
deálů o pravdě, lásce
a kráse a také snahou o věrné vyyobrazení růzzných charakkterových ryssů člověka, aať už je jakýkkoli, kdy
jsou rozd
dílné postavyy (hrdina, lottr, podvodník…) vykresle
eny se stejnou přetrvávající nadčasovvostí.
Filosofickým směrem
m v klasicismu byl racionaalismus. Příkkladem myšleení může býtt citace René
ého
Descartaa: „Myslím, tedy jsem.“
Osvícensství
Ideálním
m představiteelem osvícenství se stal fiilozof, vzdělaaný člověk, který
k
však pln
nil svou funkkci jak ve
vědě, tak ve společnosti. Jeho hlaavním ducho
ovním východiskem byl rozum,
r
který jej vedl ve všech
v
h
Pod
dmínkou
oblastecch uvažováníí i praktického života, deffinoval pojmy a určoval hodnoty.
osvícensského filozofa byla občan
nská angažovvanost (tu často zaručovaal už výběr téémat, kterým
mi se
zabýval). Jeho hlavníím úkolem bylo kultivovaat svůj rozum
m.
Nicolas Boileau
B
Hlavní teeoretik klasiccismu, narod
dil se v Paříži
UMĚNÍ BÁSNICKÉ – zde formulovaal pravidla klaasicismu, nap
prosto přesn
ná
Dále psaal satiry.
Francie
Pierre Co
orneille
Pochází z právnické rodiny,
r
byl so
oudce; předeevším dramaatik a básník
Nejslavn
nější tragédiee – CID ‐ Hru čekalo vřeléé přijetí jak od krále, tak od
o královny. U kardinála
vzbuzovaala spíše žárlivost, což see projevilo naa celkové kritice, které see tomuto dílu
u dostalo od
Akademie. Ta jej pod
d tlakem kard
dinála označčila jako neprravou klasicisstní tragédii,, která plně
nevyhovvuje daným pravidlům.
p
Nakonec ale uznala
u
její bo
ohatost a přijjala Corneillo
ovy kvality.
Jean Raccine
znal dob
bře antickou literaturu
rodina sii přála, aby byl
b knězem, raději
r
se ale věnoval literratuře a dram
matu /hlavněě tragédie/
ze začátkku spolupraccoval s Moliéérem, ale nep
pohodli se.
FAIDRA – u církve vyvvolalo pohorršení
Děj se od
dehrává ve starověkém
s
Ř
Řecku.
Král Th
heseus se podruhé ožení s mladou dívvkou Faidrou, jeho syn
Hippolyto
os to těžce snáší. Faidra je však
v
do Hippo
olyta zamilovaaná, ale snaží se své city po
otlačit. Faidra se dovídá
o tom, žee Theseus v cizině
c
zahynul. Rozhodne se Hippolytovii vyznat ze svvých citů, ale ten její návrh
hy odmítá.
Nabídne mu, že se s níím podělí o atthénský trůn. Theseus všakk mrtvý není a vrací se z ciziny. Faedřina chůva mu
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poví, že se Hippolytoss pokusil zneuctít Faidru. Theseus ho okamžitě
o
vyžeene z domu. Poté se ještě
ě obrací k
bohům, aby
a potrestali zločin. Faidraa si uvědomujje, že byl Hipp
polytos nařknu
ut neprávem, vypije jed, ale předtím
se ještě přiznává
p
Thesseovi, že byl oklamán. "Sn
nažil jsem se učinit Faidru méně odpuzu
ující než je v antických
tragédiích
h. Ve skutečn
nosti není vin
na ani zcela bez
b viny, z vů
ůle osudu a hněvu
h
bohů, sstává se oběttí nepravé
vášně, která v ní samé probudí oškliivost."

Další dílaa: BRITANNICUS, BERENIKAA…
Jean de La Fontaine
b
a spiso
ovatel; pochází z bohaté rodiny ‐> žádné finančníí potíže neměl
Básník, bajkař
Vystudoval teologii, poté odcházzí studovat práva do Rem
meše
1 knih bajek; vycházel z Ezopa
Celkem 12
Jeho bajky byly komp
ponovány sp
píše jako mallá dramata, která
k
se vyzn
načovala výraaznou alegorričností.
Tento ryys podával živvý obraz fran
ncouzské spo
olečnosti 17. století.
Moliére
Jeho tvo
orba se řadí do
d literatury nízké: tvorba bližší životní realitě.
Tento psseudonym si zvolil, aby nekompromit
n
toval svého otce,
o
vlastní jméno je: Jeean Baptiste Poquelin
Přes 13 let
l působil u různých koččovných spollečností, jako
o herec i spissovatel frašek a komedií a
dokoncee i režisér. Po
ozději se stávvá ředitelem královského
o divadla v Paaříži.
TARTUFFE NEBOLI POD
DVODNÍK – hrra, ač končí dobře
d
díky nááhodnému ro
ozuzlení, je vve skutečnossti téměř
realistickkým příběhem úlisného a pokryteckéého člověka.
LAKOMECC – Harpagonn omezuje svéé děti a intrikkuje s jejich životy,
ž
svého syna Kleantaa i dceru Eliškku nutí do
výhodnýcch sňatků. Pro
o syna vybrall bohatou vdo
ovu, i přestožže Kleantes miluje
m
krásnou
u, mladou Maarianu, do
které se ale
a Harpagon zakoukal sám
m. Pro dceru naopak
n
našel zámožného
z
sttarce. Jeho šíleenství způsob
bí až ztráta
zlatých dukátů, které mu
m vezme slu
uha, aby tak pomohl
p
Kleanttovi. Harpago
on zběsile pátrrá a podezříváá každého
halení lsti se výměnou
v
za peníze
p
vzdává Mariany. Nakonec svolí ke sňatkům svvých dětí s
ve svém okolí. Po odh
mi zvolili, ale až poté co se
s dozvídá o jejich majetn
ném rodinném
m zázemí a zvlášťě
z
ho
partnery,, které si sam
přesvědčí fakt, že ho vdavky
v
nebud
dou stát jedinou minci a ne
emusí své dceeři dávat žádn
né věno ‐ Valé
ér se tedy
u.
žení s Elišškou a Kleantees s Marianou

MISANTRROP – Hlavní postava Alcesst miluje Celim
menu. Ta však k jeho nelib
bosti přijímá jještě jiné své přátele a
ctitele, jaako je Oront nebo markýzzové Klitandr a Akast. Alce
est je zastánccem pravdy, stojí proti společenské
přetvářcee. Nenávidí lid
di. Jedny pro
oto, že jsou šp
patní, druhé proto, že jsou k těm špattným shovívavví. Tím se
vysvětlujee i název díla ‐ Misantrop. Misantrop jee člověk, kterýý nenávidí lidi a straní se jich. Alcest si zakládá
z
na
tom, že vždy
v
říká pravvdu. Kritizuje také svou miilou za její ch
hyby, přesto jeejí zálibu v po
omlouvání toleruje. Do
Alcesta jee zamilovaná Celimenina sestřenice Eliaanta, kterou má
m rád Alcestů
ův přítel Filintt. Celimena má
m mnoho
nápadníkků, mezi nimi i Oronta, kterrý se chce státt Alcestovým přítelem. Všemožně se mu
u podbízí a dávvá mu číst
své sonetty. Čeká chvállu, ale Alcest mu
m jeho báseň zkritizuje. Oront
O
je natoliik rozzloben, žže si na Alcestta stěžuje.
Ten je vyyzván před sm
mírčí soud. Svvé názory neo
odvolá. Je všaak vcelku mírrný a mluví o kladných vlaastnostech
Oronta a o jeho jiných
h schopnostecch. Alcest pocchybuje o láscce a věrnosti své milé, a taak jí dělá žárlivé scény.
A
ukáže milostný dopis, který psaala Celimena Orontovi. Naakonec se
Pak mu Celimenina „přítelkyně“ Arsinoe
p
z do
opisu od ní, ve
v kterém jso
ou ti druzí po
omlouváni.
všichni nápadníci scháázejí u Celimeeny a každý předčítá
bí a opustí ji. Alcest
A
jí oznámí, že jí odpu
ustí, pokud s n
ním odjede na samotu.
Všichni kromě Alcesta se na ni zlob
o
nechce se ve svých 20‐ti leteech vzdát spo
olečenského života, klepů a mužů. A tak
t Alcest
Ona to odmítne,
pochopí, že ho vodilaa za nos. Vyzn
ná se Eliantě z náklonostii k ní, protože právě Elian
nta je podle něj
n jediná
a zároveň jí oznámí, že jíí není hoden.. Eliante se zaaslíbí Filintovii. Alcest pak odjede
o
na
schopná upřímnosti, ale
venkov.
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Itálie
Carlo Go
oldoni
Autor assi 200 komed
dií, čerpá z ko
omedie dell’arte, ale pod
dstatně je předělává. Jeho herci se vzzdávají
improvizzační volnostti a vzdávají se
s masek. Uvvádí na scénu postavy z lidových vrsttev jak je rybář, či
řemeslníík. Obliba jeh
ho her byla i v Paříži.
Dílo: POPPRASK NA LAG
GUNĚ – jeho nejslavnější
n
d NÁMĚSTTÍČKO, HRUBIÁÁNI, SLUHA D
dílo;
DVOU PÁNŮ
Německko
Ephraim
m Gotthold Le
essing
básník, kritik,
k
spisovaatel a filosoff
Studia zaakončil studiem medicínyy a teologie v Lipsku
byl dram
maturgem u Německého
N
Národního Divadla
D
v Ham
mburku
teoretickké dílo LAOKO
OON
drama:
MÍNNA Z BARNHELMU
U (Minna von
n Barnhelm); 1767, kome
edie, kritizujee krále Fridriccha II. Jedna
z prvních
h komedií z Německa;
N
5 dějství
d
Major von Tellheim se chce rozejít s Mínou, ta přředstírá, že je bez peněz, ab
by ho neztratilla. Kvůli úplatkům tedy
a
opouští armádu

EMILIA GALOTTI – traggédie, jedná se o první evropské poliitické drama,, děj se odeh
hrává v měšťťanské
rodině: Emilia
E
odmítá sňatek s bo
ohatým šlech
hticem, kterýý jí nechal zaavraždit snou
ubence.
G
He
erder
Johann Gottfried
spisovatel, filozof, a protestantskký kazatel.
p
Svů
ůj život stráviil ve Výmaru.
Pocházel z chudých poměrů.
DU ŘEČI – Klad
de důraz na význam
v
náro
odního jazyka a právo kažždého národ
da na jeho ro
ozvoj.
O PŮVOD
Tyto myššlenky podpo
ořily obrozen
necké hnutí v Čechách.
d Wilhelm Leibniz
Gottfried
filosof, historik,
h
právvník, vědec, diplomat
d
a matematik.
m
vévodskýý knihovník a dvorní rádcce do Hanno
overu. V roce
e 1700 byla z jeho podněttu založena Berlínská
Akademie věd. Naváázal rovněž ko
ontakt s ruskkým carem Petrem
P
Velikýým, kterému
u přednesl
urní výměnu mezi národyy.
dalekosááhlé plány naa podporu věěd a na kultu
NOVÁ ÚVVAHA O LIDSKÉÉM ROZUMU
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Osvíce
enství
Znaky:
‐
‐
‐

‐
‐
‐

SSíla rozumu
V v pokrok
Víra
Humanistickké ideály

Uznán
ni individuality a rozumu
Období velké fr. R
Revoluce
Nebyllo demokratiicky založeno
o

Charles Montesquie
eu
Právník, působil u so
oudu, raději se
s věnoval litteratuře
PERSKÉ LISTY ‐ publiko
oval anonym
mně 1721 v Holandsku,
H
saatiricky popissuje francouzskou společčnost
pohledem návštěvnííků z Persie, které
k
provázzí filosof a vyysvětluje jim poměry zde panující. Dílo je
výsměch
hem zkostnattělosti, církvi, …
O PŘÍČINÁCH ÚPADKU ŘÍMANŮ – ukazuje formyy vlády, kam se lid může dostat… Na Římě chválí tyranii
na rozdíll od demokraacie.
DUCH ZÁKONŮ ‐ zabývvá se státoprrávními otázkami
pedisté
Encyklop
D’Alamb
bert
Stál u zrrodu VELKÉ FRRANCOUZSKÉ ENCYKLOPEDIE (společně s Diderotem
m) – napsal úvvod
Církev s tímto nesou
uhlasila, a prosadila si zákaz některýcch částí – u astronomie.
Denis Diiderot
Vzděláníí získal v jezu
uitské škole, ale nelíbil see mu způsob výuky.
Překládaal slovníky (z aj), a během
m překladů dostal
d
nápad na vytvořen
ní encykloped
die.
JAKUB FATALISTA
A
(přeepsal Kunderra) – román, často rozhovvory mezi slu
uhou (Jakubeem) a jeho pánem.
Říká zde své názory na
n církev a obecně
o
kritikaa společnostti.
m
dívce, Zuzaně, vychovvávána v kláštteře (nemanžeelské dítě, pro
oto do klášterra), kde se
JEPTIŠKA – román o mladé
střídají ab
batyše. Jednaa je přísná (zasedne si na ni)
n další je milá, ale pak nasstává zvrat, p
protože abatyšše má k ní
větší náklonnost. Nako
onec utíká, přii útěku se zran
ní…

Tato dílaa nevydával, psal pro své přátele.
Voltaire
Vlastním
m jménem Francois‐Mariee Arouet
Studoval jezuitskou školu,
š
otec si přál, aby byyl právníkem
m, raději zvoliil literaturu
m
salony,, kde se „pom
mlouvala“ šle
echta, postupně to začal sepisovat a vydávat
Často naavštěvoval modní
=> dostáává se do vězzení.
Konflikt s rytířem: možnost výběru jestli vězeení nebo exilem. Odcházíí. Po návratu
u je jmenován členem
Akademie, dvorním historikem.
Dopisovaal si s pruskýým panovníkem, později k němu na 4 roky odchází.
Po návraatu opět jako
o nežádoucí, odchází tedyy do ústraní na hrad u hrranic se Švýccarskem.
zavádí žáánr filozofickká povídka – kousavé, iro
onické texty, zabývající see tehdejší do
obou.
Drama OIDIPUS
FILOZOFICCKÉ LISTY (psal když byl v exilu)
FILOZOFICCKÝ SLOVNÍK zábavnou fo
ormou podan
né definice biblických i filozofických termínů
O MRAVEECH
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CANDIDE NEBOLI OPTIMISMUS –

Candide, morálně čistýý mladík, žijícíí ve vestfálskéém zámku barrona Thunder‐‐ten‐tronckhaa ve společnossti filosofa
s
Candidee je vyhnán zee zámku poté,, co baron
Panglose, tvrdícího, žee náš svět je nejlepší ze všech možných světů.
o náklonost k dceři Kunigun
ndě. V útrapácch, které ho stíhají na cestěě světem ho b
brzy opustí op
ptimismus,
zjistí jeho
který nab
bral od Panglose. Z návštěěvy v Eldoradu si odveze zlato
z
a diamaanty, které mu zaručí klidn
ný průběh
druhé čáásti cesty, naa té ho doprrovází pesimiista Martin. Za nabyté peníze vykoup
pí Candide Paanglose a
Kunigund
du z otroctví, zakoupí
z
pozem
mek a s přátelli ho obděláváá až do smrti.

Myšlenkka autora: Autor
A
zde nazznačuje, že není
n dobrý an
ni přílišný op
ptimismus (Panglos), ale ani
a
přehnan
ný pesimismu
us (Martin)
Způsob psaní:
p
Půdorrys románu s objektivním
m vypravěčem
m je rozšířen
n vloženými p
příběhy dalšíích
postav (sstařena, Kun
nigunda) i mikronovelami rámcovanými společnou situací (Candidův oběd
d se šesti
bývalými králi). V tom
mto díle mno
ohdy vznikajíí kontrasty id
dyly a pesimismu. Vyskyttuje se zde i trocha
nadsázkyy.
Beaumaarchais
Francouzzský dramatik, hodinář, hudebník,
h
ekkonom, dobrrodruh a voln
nomyšlenkářř, účastník mnoha
m
finančnícch a uměleckkých afér. Au
utor satirickyy laděných ko
omedií, v nicchž duchapln
ně a ironicky odsoudil
šlechtu a stávající vzttahy ve feud
dální společnosti. Jeho ne
ejznámější hrra ‐ FIGAROVVA SVATBA ‐ byla
b
úspěšně zhudebněnaa rakouským
m skladatelem
m Wolfgangeem Amadeem
m Mozartem
m (1756‐1791
1).
D
– Anglie
Daniel Defoe
Narodil se
s v Londýněě, polyglot (5
5 jazyků), měěl být knězem
m, založil vlasstní noviny
ESEJ O PRROJEKTECH – kniha,
k
ve kteeré radil lidem
m, jak by mě
ěl vypadat po
ojišťovna
ROBINSO
ON C RUSOE – částečně
č
pod
dle skutečno
osti, ukazuje sílu rozumu,, stačí málo, aby člověk přežil.
p
Deník morového rokku – vlastní záážitky
právěno v 1. Osobě, dcerra vězenkyněě, moderní ro
omán (hrdinkka se
MOLL FLAANDERSOVÁ – román, vyp
vyvíjí) ossvícenské dílo tím, že hrd
dinka je negaativní a ukazu
uje zde obě její
j stránky
Jonathan Swift
o ostrá kritikaa soudobých
h mravů a
GULLIVERROVY CESTY – 4 díly, utopiické alegoriccké dílo. Je to
společen
nského zřízen
ní v Anglii.
Rusko
Petr Veliiký proslul svvou snahou poevropštit
p
R
Ruskou
říši, a to v politickkém, ekonom
mickém i kultturním
směru.
Kateřinaa II. Veliká po
ovažovala seb
be sama za osvícenou
o
paanovnici a velkou reformáátorku. Tentto
poněkud
d zkreslený obraz
o
carevnyy šířili v zápaadní Evropě rovněž
r
její přřátelé z řad u
učenců, které buď
finančněě podporovala (např. Den
nis Diderot) nebo
n
s nimižž léta udržovaala písemný kontakt
(např.Vo
oltaire). Ve skkutečnosti věětšina carevn
niných reforem zůstala jeen na papířee a za jejího života
ž
se
nerealizo
ovala. Pro naaprostou věttšinu obyvateel Ruska – te
edy nevolníků
ů bez majetkku, se za vlád
dy
Kateřinyy Veliké nic nezměnilo. Jeejich život byyl stejně krutýý a tvrdý jako za všech přředcházejícícch
vládců.
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Alexandr Nikolajevičč Radiščev (K
Kritika Ruskaa v jeho díle)
Na sklon
nku roku 178
89 si Radiščevv založil vlasttní tiskárnu, v níž nejprvee anonymně vydal svůj DOPIS
příteli žijjícímu v Tobo
olsku, který napsal již rokku 1782 a ve
e kterém vyzd
dvihl zásluhyy cara Petra I.,
I a poté
své vrcholné dílo, inttelektuální ceestopis CESTAA Z PETROHRA
ADU DO MOSSKVY, obsahující smělé úv
vahy o
nevolnicctví, samoděrržaví a jiných
h zjevech spo
olečenského i státního živvota tehdejššího Ruska. Kniha
K
měla obrovský úspěcch a sama Kaateřina II. si knihu
k
přečetla. Byla jí takk pobouřena, že přikázalaa náklad
zabavit a zničit a pro
oti Radiščevo
ovi zahájit treestní stíhání. Radiščev byyl brzy zatčen
n a následně
odsouzeen k smrti. Teento trest mu
u byl milostí carevny změ
ěněn na deseetileté vyhnaanství na Sibiři v
Ilimsku, kde napsal filozofický
f
traaktát O ČLOVVĚKU, O JEHO SMRTELNOSTI
S
A NESMRTELNOSTI, který byl však
také zab
baven.
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