Baroko,Klasicismus,Komenský

17. století
období válek (třicetiletá válka 1618 – 1648) a nejistot, nerovnoměrnost a protikladnost vývoje v Evropě, proto pocity marnosti, pomíjivosti pozemského světa ap.;
růst autority katolické církve a absolutistické moci panovníka
znaky:
-	nedůvěra v rozum, absolutizace víry
-	odvrat od přírody, zaměření k vlastnímu nitru
-	mysticismus, duchovnost (pravda je člověku zjevena)
-	naturalistická konkrétnost (pocit bezmocnosti, utrpení, bolesti)
-	monumentalita – snaha ohromit člověka, důraz na citovost až exaltovanost, vnitřní napětí, patos, nadsázka
-	zásada kontrastu ð dramatičnost (např. krutý ďábel × milostivý Bůh, zlo × dobro, chudoba člověka × nádhera chrámů, hrůzy válek × nadpozemský ráj)
 v architektuře:
–	kostely, chrámy, měšťanské domy (štíty)
–	křivky, vlnění, oblouky, kopule (místo pravoúhlých tvarů)
–	mohutnost, velkolepost staveb, vynikající akustika
–	vnitřní výzdoba – obrazy v zlacených rámech, mramor, přemíra ozdob, sochy; morové sloupy na náměstích
–	Kryštof a Kilián Dienzenhoferové (Loreta, chrám sv. Mikuláše), Jan Santini
v sochařství:
–	sochy v dramatickém pohybu, vnitřní napětí, křečovitost, patetická gesta; Matyáš Braun (sochy neřestí a ctností na Kuksu), Ferdinand Brokoff
 v malířství:
–	šerosvit (kontrast světla a stínu); vlámský malíř Rubens, holandský Rembrandt, v Čechách Karel Škréta (portréty), Petr Brandl (oltáře), Slovák Ján Kupecký
 v hudbě:
–	varhanní hra, fuga, opera; J. S. Bach, G. F. Händel , J. V. Stamic, J. Mysliveček – předchůdci Mozartovi; chrámové skladby F. X. Brixiho, J. J. Ryby
 v literatuře:
–	aktualizace typických středověkých žánrů: legenda, duchovní píseň, epos, traktát, reflexivní lyrika; využití obraznosti, alegorie symbolů

1)Itálie:
Torquato Tasso (1544–1595) nábožensko – hrdinská epopej Osvobozený Jeruzalém (téma křížové výpravy)básník 

2)Španělsko:
dramatik Pedro Calderón de la Barca (1600–1681)  autor filozofických a symbolických her, např. Život je sen

3)Anglie:
básník John Milton (1608–1674) epopej Ztracený ráj – duchovní epos na biblické téma (o Adamovi a Evě, o prvotním hříchu)

4)Německo:
Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1621–1676) , román Dobrodružný Simplicius Simplicissimus (obraz hrůz třicetileté války z pohledu prosťáčka)
 básník Andreas Gryphius (1616–1664) – převaha motivů hrůz ze smrti, zániku
 




ČESKÁ POBĚLOHORSKÁ LITERATURA
po porážce na Bílé hoře 1620:
 – potrestáni účastníci odboje, konfiskace majetku, nucený exil
– hospodářský rozvrat ð utužení nevolnictví
– rekatolizace, germanizace
Jan Ámos Komenský 
(1592–1670) 
vedle Jana Husa další osobnost světového významu; představuje spojení reformační tradice s renesančními ideály (pochopení světa a poznání), umění a vědy, víry a poznání
« jižní Morava; studium na bratrských školách v Přerově a ve Strážnici, pak na německých protestantských univerzitách v Herbornu a Heidelbergu; po návratu učitelem v Přerově, pak ve Fulneku; poslední biskup jednoty bratrské
1628 –	odchod do polského Lešna
1640 –	pozván do Anglie (založit akademii věd), pak ve Švédsku (učebnice)
1648 –	vestfálský mír = konec jeho nadějí na návrat do vlasti ð Kšaft umírající matky jednoty bratrské = alegorická forma závěti
 	”Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu,... vláda
	věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!”
1650 –	v Šarišském Potoku (Uhry)
1654 –	v Lešně – při požáru shořel materiál k slovníku Poklad jazyka českého
od r. 1656 v Holandsku (Amsterodam), kde zemřel; pohřben v Naardenu
 
Dílo:
a) Před odchodem z vlasti:
Labyrint světa a ráj srdce (2 části)
–	satirická alegorie světa (jako města) s postavou poutníka – vzdělance (= autor)
–	průvodci: Všezvěd Všudybud (usiluje poznat svět) a Mámení (přizpůsobuje se nedostatkům)
–	prohlížejí všechny stavy a zaměstnání ð realistický obraz doby, smýšlení a lidí
–	ostrá kritika tehdejší společnosti (touha po penězích, podvod, klam, války ap.)
–	2. část – návrat do vlastního srdce a k Bohu (= záchrana)
–	názorný, srozumitelný styl, dokonalá forma, jazyk bohatý (synonyma, několikanásobné větné členy), názorný; složitá souvětí, tzv. humanistická perioda (tj. soustava vět spojená do dvoudílného souvětí, jehož části se oddělují dvojtečkou nebo středníkem a nazývají se předvětí a závětí = jádro výpovědi); vliv latiny
–	alegorie – využívá přeneseného významu v rámci celého díla; děj má doslovný a zároveň přenesený význam
 Útěšné spisy, např. Listové do nebe (5 fiktivních dopisů chudých Kristovi)
 
b) Pedagogické práce (”učitel národů”)
 spisy teoretické (latinsky):
Velká didaktika (Didactica magna)
zásady moderního vyučování a výchovy (např. vyučování pro všechny, zdarma a v mateřském jazyce; důraz na praxi – učit vědomostem i dovednostem; důraz na tělesnou výchovu; názornost vyučování – postup od známého k neznámému, poznávání přírody; důležitost kázně); spis obsahuje i názor na koncepci vzdělání: rozdělení výchovy do 4 stupňů po 6 letech na výchovu předškolní, tj. v rodině, pak ve škole obecné, dále latinské (gymnázium) a na univerzitě (doplněno cestováním)
Informatorium školy mateřské (pro matky, výchova v předškolním věku)

spisy praktické – učebnice:
Svět v obrazech (Orbis pictus) – 1. obrázková učebnice na světě, spojení jazykového a věcného vyučování
Brána jazyků otevřená (Janua linguarum reserata) – učebnice latiny
Škola hrou (Schola ludus) – rozvíjí smyslové schopnosti
 
c) Encyklopedické práce – vševědné (pansofie) – navazuje na Štítného, Blahoslava, Veleslavína
–	úsilí shrnout výsledky vědění (7dílný celek) – nedokončeno
–	práce na slovníku mateřštiny
–	pojednání O poezii české (propaguje časomíru)
–	úsilí o poznání světa a o výchovu člověka spojil s úsilím o dorozumění mezi národy, o věčný mír (panharmonie); doufal, že vzdělání povede k sbratření lidstva

Domácí literatura:
a) Oficiální, jezuitská
	–vydána Svatováclavská bible (náhrada Kralické bible)
 
Bohuslav Balbín 
(1621–1688) 
–jezuita, latinské dílo Učené Čechy (literární a kulturní dějiny)
–Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého (obsahuje právo národa na vlastní jazyk) – vydána až na počátku národního obrození
 
duchovní lyrika:
Bedřich Bridel (1619–1680) básník 
–	poema Co Bůh? Člověk? – mystická, patetická úvaha o dokonalosti boží a nicotě lidské existence,vánoční poezie Jesličky
  
Adam Michna z Otradovic (1600 – asi 1676)skladatel a varhaník  
–	autor ukolébavek (Hajej, můj andílku), milostných písní (Pod našima okny), vánočních koled (Chtíc, aby spal) – v kancionálu Česká mariánská muzika
 
zájem o historii:
 Jan František Beckovský (1658–1725)
– Poselkyně starých příběhův českých, adaptace Hájkovy kroniky
 
Cenzura, ničení českých nekatolických knih je spojeno s jezuitou Antonínem Koniášem, autorem soupisu zakázaných knih.
Úpadku českého jazyka, přejímání cizích slov a zužování čtenářské základny se snažili (často neúspěšně) čelit tzv. ”brusiči jazyka”, např.:
	Matěj Václav Šteyer, Brus jazyka českého
	Václav Jan Rosa, Čechořečnost
	– latinsky psaná gramatika a stylistika, svědčící o necitlivém novotaření, očišťování jazyka (tzv. purismus, z lat. purus = čistý) tvořením novotvarů (např. čistonosopléna = kapesník, břinkoklapka = klavír, skokotnosta = taneční mistr)
 
b) Pololidová
–	přechod mezi oficiální literaturou a lidovou slovesností
–	literatura o lidu, ale z pozic ne lidových ani panských, ale měšťanských; znalost lidového prostředí
 
Václav František Kocmánek
–	kantor, autor 7 interludií
–	interludium = fraška z lidového života pro drobné měšťanstvo, často výsměch sedlákovi, nevybíravá kritika s vulgarismy
–	skladba Lamentatio rusticana (Lamentace venkovanů) se selským otčenášem, tj. skladbou o selském životě; sloky končí vždy veršem modlitby
 



–	zábavná literatura:
	kramářská nebo jarmareční píseň
	o zajímavých příhodách (požáry, povodně, nešťastné lásky, vraždy); zpívali je o jarmarcích potulní kramáři za doprovodu flašinetu a ukazování výjevů na seriálu obrázků, prodávali texty písní
 -písmácké paměti, např. Františka Jana Vaváka  – psané česky, dochovávají dokumentárně přesné zprávy, záznamy veršovaných skladeb, ohlasy soudobých událostí, praktické rady pro všední život
 
c) Ústní lidová slovesnost
–	tvorba lidu, zvl. venkovského, bohatství tematické a žánrové, doklad tvořivosti a uměleckého cítění lidu, odraz jejich životních zkušeností, např. písně, pohádky, lidové balady (Osiřelo dítě), pověsti, hry se zpěvy, loutkové hry (Don Šajn)
–	inspirační zdroj pro literaturu, zvl. v období národního obrození
 

KLASICISMUS
2. pol. 17. st., 18. st. (z lat. vynikající, vzorný)
 znaky:
	jednotné principy a pevný řád
	rozumová kázeň (cit podřízen povinnosti a rozumu × baroko)
	krása je v pravdě a v obrazu přírody
	vzor – antické umění
	literární žánry
	- vysoké (óda, epos, tragédie) – o životě vysokých vrstev, např. vladařů, vojevůdců; rýmovaný verš
	t-nízké (komedie, fraška, bajka, satira) – postavy neurozené, náměty ze současnosti; verš i próza
	klasicistické drama dodržuje 3 jednoty: místa, času a děje (Aristotelés)
 
v hudbě: F. J. Haydn , W. A. Mozart, L. van Beethoven
 
1)Francie:
17. st. (absolutistický stát Ludvíka XIV.)
 tragédie:
Pierre Corneille
 (1606–1684) – Cid
základní konflikt: povinnost a čest × cit a láska
Rodrigo (smysl pro čest, mravní čistotu; vznešenost a odvaha) × Xiména (přes lásku k Rodrigovi nucena pomstít smrt svého otce)
alexandrin = rýmovaný jambický 12slabičný verš s přerývkou po 6. slabice se střídá s 13slabičným veršem
  
Jean Racine (1639–1699)
 Faidra – osudová vášeň, láska k nevlastnímu synovi; důraz na psychologii postav
 
komedie:
 Moličre (1622–1673)
– vl. jm. Jean-Baptiste Poquelin – klasik světové komedie
– kritický pohled na skutečnost, satirický obraz nedostatků, výsměch lidským slabostem; smírné řešení konfliktu; hrdinové pojati satiricky i humorně (sympatie diváků)
– politická satirická hra
Tartuffe – na pokrytectví a církev
hlavní postavy:
bohatý měšťák, důvěřivý slaboch Orgon; bezcharakterní, zištný, vychytralý pokrytec a podvodník, náboženský fanatik (”svatoušek”) Tartuffe;
Kleantes, prozíravý bratr Orgonovy ženy
 
jazyk: verš i próza, prostá mluva
– kritika záporných lidských vlastností:
hra	Lakomec – lichvář Harpagon, schopný pro peníze obětovat všechno
	Don Juan – pokrytecký šlechtic; kritika rozmařilosti
	Misantrop – nepřítel lidí; kritika vypočítavosti šlechty
	Zdravý nemocný – útok na šarlatánství, sobectví, pokrytectví lékařů
 
bajky:
 Jean de La Fontaine (1621–1695)
 – 12 knih Bajek; příběhy zvířat – nositelů lidských vlastností (pokrytectví, lstivost, intriky)
 
2)Španělsko:
tzv. commedia dell'arte – národní veselohra; všední problémy zachyceny ironicky, výstižně zobrazeno měšťanské prostředí; herci měli jen tzv. scénář, na scéně improvizovali; dialog doplňován komickou pantomimou; stále stejné postavy (masky)
 Carlo Goldoni (1707–1793)– Poprask na laguně, Mirandolina aj.
  








