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Světové písemnictví pod vlivem klasicismu a osvícenství
(klasicismus, drama, osvícenství, německý preromantismus)
 Milan Čáp

1. KLASICISMUS

Charakteristika období
- vznikl ve Francii v 17.století, navazuje na antiku, ideály harmonie a krásy
- zobrazuje lidské charaktery nadčasově pojaté (hrdina, lakomec, padouch)

Nicolas Boileaux - vytvořil pravidla pro klasicistní tvorbu
"Umění básnické" - 1674
- rozdělení stylů 	- nízké (lyrika - satirická báseň, epika - bajka, drama - komedie)
- vysoké (lyrika - óda, epika - epos, drama - tragédie)
- vysoké žánry se musí zabývat pouze nadčasovou tématikou (láska), nesmí míchat žánry
- musí vycházet z nejvyšších vrstev
- nepřipouští se román, fraška, nutná jazyková přesnost, logická jasnost
- pravidlo tří jednot - místa, času a děje

Francouský klasicismus

Pierre Corneille - (1606-1684)
"El Cid" - (drama), Don Rodrigo a krásná Chiména
"Titus a Berenika", "Rozprava o dramatické poezii" (napadl teorii tří jednot)

Jean Racine - (1639-1699)
- literární sok P.Corneilla, dovedl nejlépe naplnit klasicistní drama
"Faidra" - (tragédie), Faidra, Hypolitus, Theseus, osudová vášeň
"Britanicus", "Ifigénie v Auridě", "Berenika", "Alexandr Veliký"

Moliere - (1622-1673) - vlastním jménem Jean Baptiste Roguelin
- syn královského čalouníka
- vlastní divadelní společnost - krachla
- píše pro královský dvůr, jeho hry se blíží fraškám, kritizuje společnost
Dílo:
"Škola žen", "Měšťan šlechticem", "Misantrop"
"Lakomec" - Harpagonovi schová sluha peníze, dokud neodsouhlasí dětem partnery
"Tartuffe" - hra o pokrytci
"Zdravý nemocný" - Argan chce provdat dceru za lékaře, aby měl léčení zdarma

Jaen de La Fontaine - tvorba bajek

Italský klasicismus

- commedia delľarte
- původně lidový žánr, předem dány postavy (Colombina, Pierot, Harlekýn)

Carlo Goldoni - (+1793)
"Poprask na laguně" - bláznivá komedie na břehu jezera




2. OSVÍCENSTVÍ

Charakteristika období
- od poloviny 18.století do vrcholu francouzské revoluce
- proti víře v boha klade víru v rozum
- důvěra v člověka, člověk má moc a schopnost měnit svět
- deismus - Bůh je jen princip, hybatel přírody
 - Búh se o existující svět nestará a záleží na lidech, jak si společnost uspořádají
- kritika absolutismu, důraz na svobodu bádání, víra v pokrok
- rozvoj divadla, satirických děl
vědy - Newton, Descartes, Hobbes, Locke, Bacon

Francouzské osvícenství

Charles Louis Montesquieau - (+1755)
- advokát, historik, deista
Dílo: 	"Duch zákonů" - srovnání starořímského, francouzského a anglického práva
"Perské listy" - dva Peršané píšou dopisy z Francie (kritika společnosti)

Voltair - Francois Marie Arouet - (1694-1778)
- studoval u jezuitů, 11 měsíců ve vězení
- královský historiograf, poslán do vyhnanství
Dílo:
"Filosofický slovník" - pokus o encyklopedii (právo, filosofie, náboženství, historie...)
"Prvky newtonské fyziky" - snaha o nový výklad Isaaca Newtona
"Esej o mravech a duchu národů"
"Candide, neboli optimismus"
"Henriada" - epos
- dramata - "Oidipus", "Brutus", "Caesarova smrt"

Jean Jacques Rousseau - (1712-1778)
- *Geneva, z nízkých vrstev, samouk
- v mládí tulácký život po Evropě
- jeho filosofie popuzovala společnost  je pronásledován a napadán filosofy
- dříve si lidé byli rovni, teprve hromadění majetku vytvořilo nerovnost
- návrat k přírodě
Dílo:
"Rozprava o vědách a umění" - odmítá, nejlepší je chudoba a nevědomost
"Rozprava o nerovnosti" - přírozená x právní nerovnost
"O společenské smlouvě" - o vládě se má rozhodnout mezi lidmi
"Nová Heloisia" - milostný román v dopisech
"Emil, čili o výchově" - výchova k soužití a souznění s přírodou, k citům

Jonathan Swift - "Gulliverovy cesty"
Daniel Defoe - "Robinson Crusoe"

ENCYKLOPEDISTÉ 

- vytvoření Velké Encyklopedie
- podrobně přistupují k faktům, nové poznatky
- ohled na odbornost, encyklopedistický strom
- časté útoky, několikrát zakázána
- 17 svazků, 4 svazky dodatků, 17 svazků obrazových příloh

Denis Diderot - (+1784)
- redaktor Encyklopedie, materialistický filosof
- prózy vycházejí po smrti
Dílo:
"Myšlenky o výkladu přírody"
"Jakub Fatalista", "Rameův synovec" - romány
"Jeptiška" - nemanželské dítě - dívka - je donucena vstoupit do kláštera (kritika církve)

Jean Le Rond d'Alenbert - (+1783)
- matematik, filosof
"Úvod k encyklopedii", "Základ filosofie"

Paul Heinrich Holbach - (+1783)
- přítel Denise Diderota
"Kapesní bohosloví"
"Systém přírody" - odmítá Boha jako něco nevysvětlitelného, vše vnziká pohybem

La Metrie - (+1751)
- lékař, studoval u jezuitů
- člověk nemá myslet na to, co bude po smrti
"Pojednání o duši"
"Člověk stroj" - mechanický materialismus
"Umění užívat" - traktát na téma prožívání lidského života

Francois de la Rochefoucald
- pesimista a skeptik, kritizuje společnost
"Maxima" - kniha aforismů
"Žádný člověk není tak moudrý, aby věděl o všem zlu, které koná"
"Čím více milujeme, tím bližší jsme nenávisti"

3. PREROMANTISMUS

Charakteristika období
- v 18.století v Německu
- formují se nové filosofické názory
- přechod od klasicismu k romantismu
- citovost, fantastičnost, nový vztah k přírodě

Gotthold Ephreim Lessing - (1729-1781)
- kritik, dramatik, estetik
- základy německého měšťanského dramatu
"Laookon, čili o hranicích malířství a poezie" (zajíá se o moderní dějiny umění)

Johann Gottfried Herder - (1744-1803)
- zamyšlení nad otázkami národní individuality, kultury
- sběratel lidové tvorby
- formoval základy hnutí Sturm und Drang (Bouře a vzdor)
- literární hnutí 18.století, staví city proti rozumu
- člověk má být svobodný a řídit se svým srdcem
"Myšlenky k filosofii dějin lidstva" - každý národ přispívá k vývoji lidstva
"Ohlasy lidové poezie"



Johann Wolfgang Goethe - (1749-1839)
- vůdčí osobnost hnutí Sturm und Drang
"Utrpení mladého Werthera" - román v dopisech, mladý muž řeší své citové problémy sebevraždou
"Faust" - dvojdílná veršovaná tragédie
- smysl lidského života je ve službě jiným lidem
- hlavní postavy - Faust, Markétka, Mefistoteles
- Faust přijme Mefistoteovy služby s tím, že pokud dojde k uspokojení, propadne duši
- po mnoha pokušeních se Faust rozhodne sloužit jiným a je spasen

Friedrich Schiller - (1759-1805)
- vyjadřuje touhu po národní a osobní svobodě
"Óda na radost" (na svobodu) - vyjádření vznešených lidských citů
"Loupežníci", "Don Carlos", "Valdštejn" - dramata 
- vyjadřují protest proti tyranyi vlády nad lidem a proti osobnímu bezpečí

