
MATURITNÍ OPAKOVÁNÍ IV 
klasicismus, osvícenství, preromantismus, národní obrození 

 
Klasicismus (Francie, 17.stol.) 
- úloha rozumu, přesnost, jasnost, jednotné principy a pevný řád, vzor v antice (v neřešitelné 
situaci zasáhne král – viz deux ex machina), rozumová kázeň 
- dělení žánrů: vysoké (óda, epos, tragédie)   X   nízké (komedie, fraška,bajka, satiry) 
- commedia dell´arte - nebyl pevný text (jen nástin děje; improvizace); pantomima; ustálené 
postavy: Pierot, Harlekýn, Kolombína  
- Pierre CORNEILLE: Cid – drama; Rodrigo-Cid zabije otce své milé Chimény, který urazil 
jeho otce, Chimena, ač Rodriga miluje, žádá jeho smrt, rozuzlení je po zásahu krále smírné:  
Rodrigo odčinil svůj čin bojem proti Maurům;  
- Jean RACINE: Faidra - žena aténského krále Thesea miluje nevlastního syna Hippolyta; 
když ji odmítne, obviní ho , že ji obtěžoval; král ho vyžene ze země, ve vyhnanství pak 
H.umírá;  Faidra se otráví, ale před smrtí se Theseovi přizná 
- MOLIÉRE – herec, režisér, dramatik; komedie; témata: postavení ženy ve společnosti 
i v rodině, cynismus, lakota, náboženské pokrytectví, snaha měšťanů vyrovnat se šlechtě; 
nadčasové postavy; Zdravý nemocný (hypochondr Organ chce provdat dceru za lékaře, aby 
měl léčení zdarma, satira na šarlatánství lékařů a sobectví bohatých měšťanů), Lakomec 
(lichvář Harpagon je ochoten pro peníze obětovat vše, citové vztahy, děti, rodinu, ztráta peněz 
pro něj znamená ztracený smysl života, poloviční šílenství a nenávist k celému lidstvu), 
Tartuffe (hra kritizuje pokrytecké svatouškovství, míří proti církvi a církevním špiclům) 
- Carlo GOLDONI: Sluha dvou pán 
 
Osvícenectví (Francie, 18.stol.) 
- důraz na rozum a racionalitu jako zdroj poznání; kritika absolutismu a úlohy církve  
- spisovatel zároveň vědec, filosof, historik, publicista 
- VOLTAIRE - filozof, historik, dramatik, básník, prozaik, publicista, kritik absolutismu a 
církevního fanatismu, jízlivý ironik; Candide neboli Optimismus (román, zesměšňuje 
nekritický optimismus, který vychází z víry v božskou prozřetelnost) 
- encyklopedisté - tzv.Velká encyklopedie umění, věd a řemesel; redaktoři: Jean d´Alembert  
a Denis Diderot (Jeptiška - román v dopisech, dívka donucena ke vstupu do kláštera)  
- Daniel DEFOE: Robinson Crusoe; Jonathan SWIFT: Gulliverovy cesty 
 
Sentimentalismus = preromantismus (2.pol.18.stol.) 
- vyjádření nastupujícího měšťanstva, reakce na klasicismus 
- konkrétní jedinec a jeho citový život => citovost;  postavy lidí trpících, často stojících 
stranou společnosti, často musí osvědčit svoji ctnost 
- individuální prožívání času – čas psychologický; pronikání lyrických prvků do epicky 
- zájem o lidovou slovesnost, lidovou poezii; bard – mluvčí lidového kolektivu 
- Laurence STERNE: Tristam Shandy - experimentální práce; příběh je rozbit (představy, 
myšlenky, asociace); Sentimentální cesta po Francii a Itálii – 1.dílo sentimentalismu 
- Samuel RICHARDSON: Pamela aneb Odměněná ctnost – služka odolá svodům svého pána 
a přemluví ho ke sňatku; zneužití ctnosti v zájmu společenského prospěchu 
- Sturm und Drank – Německo, hnutí mladých umělců; důraz na citový vztah ke 
skutečnosti, ideály silné osobnosti, která překračuje normy; odpor proti společenské 
nespravedlnosti, pokrytectví 
- Johann Wolfgang GOETHE: Utrpení mladého Werthera (dvoudílní román 
s autobiografickými prvky, móda ala Werther, psychóza sebevražd; Werther + Lotty); Faust 
(veršovaná tragédie vychází z lidové pověsti o dr.Faustovi, který v touze po poznání zaprodal duši 



ďáblu; otázky lidské existence; hlavní postava symbolem lidské aktivity, nachází poslání v tvořivé 
práci prospívající společnosti; inspirace: T.Mann: Dr. Faustus; M.Bulgakov: Mistr a Markétka) 
- Friedrich SCHILLER: Loupežníci - drama, osudy dvou charakterově protikladných bratrů 
 
Národní obrození 
= proces formování novodobého moderního českého národa 
- došlo k zastavení úpadku českého jazyka, byl vytvořen soudobý spisovný jazyk; obnovena 
svébytná česká literatura 
- historické souvislosti: habsburská monarchie – řada reforem (Marie Terezie, Josef II.) 
- periodizace: 1) obranná fáze (70.léta 18.stol. – poč.19.stol.) - osobnost: Josef Dobrovský 
  2) ofenzivní fáze (poč.19.stol. – 20.léta 19.stol.) - osobnost: Josef Jungman  
  3) vrcholná fáze (20.léta 19.stol. – 40.léta 19.stol.) – Mácha, Erben, Tyl 

4) pozdní fáze (50.léta 19.stol.) – KHB, Němcová 
 
První fáze národního obrození (70.léta 18.stol. – poč.19.stol.) 
- typický žánr: obrany  
- publicistické články vyzdvihující minulost, protest proti současnému jazyku 
- Karel Ignác THÁM: Obrana jazyka českého proti zlobivým utrhačům jeho 
- rozvoj vědy, divadla, prózy a poezie 
- Josef DOBROVSKÝ - zakladatel slavistiky; Dějiny českého jazyka a literatury, Zevrubná 
mluvnice jazyka českého, Německo-český slovník 
- František Martin PELCL – 1.profesorem českého jazyka na pražské univerzitě 
- divadlo - šíření vlasteneckých myšlenek; Divadlo v Kotcích (první hra v češtině: Kníže Honzik), 
Nosticovo divadlo (= Stavovské), Vlastenecké divadlo (= Bouda); Prozatímní divadlo; 1881: 
1.otevření ND, 1883: znovuotevření ND 
- Václav Matěj KRAMERIUS – vydavatel, nakladatel, novinář 
 
Druhá fáze národního obrození (poč.19.stol. – 20.léta 19.stol.) 
- nová generace vlastenců –(optimismus), jazykové vlastenectví, zájem o historii 
- Josef JUNGMANN - jazykovědec, básník, překladatel, literární teoretik a historik, pedagog; 
Rozmlouvání o jazyku českém (Čech má být hrdý a sebevědomý, aktivní účastník v češtině), 
Slovník česko-německý, Teorie literatury s čítankou, Historie literatury české 
- František PALACKÝ – historik, politik; Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě 
- Pavel Josef ŠAFAŘÍK: Slovanské starožitnosti - archeologická povaha 
- Jan KOLLÁR: Slávy dcera – znělky = sonety; oddíly: Sála, Labe, Dunaj; zamyšlení nad 
vlastenectvím, tragickým osudem zejm.Polabských Slovanů (podlehli v bojích s mocnějším 
sousedem), vzor viděl v Rusku (nekritické vzhlížení k němu); Sláva – bohyně Slovanů, její dcera Mína 
stvořena, aby pomohla Slovanům; Mína a bůžek Mílek doprovází básníka na jeho cestě mezi 
slovanskými národy; idealizace Slovanstva: mírumilovní, zbožní, sklon ke kultuře 
- František Ladislav ČELAKOVSKÝ: Ohlas písní ruských (sbírka ohlasové poezie, variace 
na hrdinské byliny); hrdinové: Ilja Volžanín, Ilja Muromec; ideál slovanské vzájemnosti); 
Ohlas písní českých (skladby, lyrické a milostné, žertovné a satirické; úvod: Toman a lesní 
panna – 1.česká umělá balada) 
- BOJ O RUKOPISY - česká literatura postrádala velký středověký epos; Václav Hanka nalezl 
Rukopis královédvorský (snad 13.stol.; skladby lyrické, epické, lyrickoepické), Václav 
Lidna: Rukopis zelenohorský (snad 9.stol., zlomek dvou básní); RKZ podvrh; věřili jim: 
Palacký, Jungmann; Dobrovský považoval RKZ za podvrh; prokázání nepravosti: TGM,  Jan 
Gebauer, Jaroslav Goll, Jaroslav Vlček; RKZ inspirací (Aleš, Mánes, Myslbek, Smetana) 
- Jan Nepomuk ŠTĚPÁNEK – nar.Chrudim; komedie Čech a Němec, Berounské koláče 
- Václav Kliment KLICPERA – veselohry: Divotvorný klobouk, Rohovín Čtverrohý 
- Magdalena Dobromila RETTIGOVÁ – buditelka a spisovatelka; Domácí kuchařka 


