
Osvícenství 
18.stol. 

Osvícenský absolutismus se prosadil v Prusku, Rusku a především v Rakousku. Moc zůstala v 
rukou panovníka, který se proměnil v pilného reformátora. Řadu prospěšných reforem vyhlásila 
císařovna Marie Terezie (1740-1780) a její syn Josef II. (1780-1790) – povinná školní docházka, 
zrušení nevolnictví, toleranční patent (náboženská svoboda), katastrální reforma, sekularizace 
církevních majetků, zákaz jezuitského řádu 

 

- myšlenkový proud, nová životní ideologie, která kladla důraz na lidský rozum, ne na city 

odklon od náboženství a církve, znovu se vrací k období renesance, která též prosazovala 

rozum 

- souvislost s rozvojem věd a techniky 

- doba optimistická, hledí do budoucnosti 

- literatura: spisovatelé této doby byli vědci, filozofové, historikové, matematici,… 

- vznik vědeckých společností, muzeí, galerií 

- v Anglii (Locke, Berkeley, Hume), Francii (Montesquieu, Voltaire, Diderot), Německu 

(Lessing) a dalších zemích.  

- Pojem osvícenství začal používat Voltaire a definitivně ho prosadil německý filozof 

Imanuel Kant (1724-1804), který napsal stať s názvem Co je osvícenství. Osvícenci chtěli 

šířit osvětu, a proto se věnovali hlavně naučné tvorbě, filozofii a vědě.  

- Většina francouzských osvícenců spolupracovala na projektu Encyklopedie aneb 

Racionální slovník věd, umění a řemesel (1751-1772), která měla obsáhnout veškeré 

poznání lidstva, proto se jim někdy říká encyklopedisté. Hlavními redaktory Encyklopedie 

byli d’Alembert a Diderot. 

  

Francie: 

Francois Voltaire (1694-1778)  

- historik, filozof, dramatik, básník, prozaik, publicista 

- kritik francouzského absolutismu –pronásledován pro svoje revoluční myšlení – 

uvrhnut do bastily – podařilo se mu uprchnout díky svým přátelům do Anglie, poté 

dostal pozvánku od pruského krále Bedřicha Velikého – chtěl po něm, aby napsal dílo, 

kde by oslavoval pruského panovníka – V. odmítl-vyhnán- utíká do Švýcarska, kde 

pobývá až do své smrti a svobodně literárně tvoří 
-  

Candide neboli optimismus –povídka, někteří autoři považují za filozofickýromán 

 

Titulní hrdina románu Candide [kandid] žije na zámku německého barona, kde ho vychovává 

filozof Panglos. Jeho krédo je prosté: tento svět je nejlepší ze všech možných a není účinku 

bez příčiny. Když baron zjistí, že se zamiloval do jeho dcery Kunigundy, okamžitě svého 

chráněnce vyžene. Optimista Candide putuje světem plným podvodníků a prožívá řadu 

groteskních dobrodružství. Hledá po světě lidské štěstí.  

- kritika postavení církve, vyzdvihuje návrat lidí k přírodě, všichni jsou si rovni 

 

 

Charles Luis Montessquie (1869 – 1755) 

 

Pierre Augustin Caron de Beaumarchais (1732 – 1799) 

 

Encyklopedisté: 

Denis Diderot (1713-1784)navázal na Voltaira – „encyklopedista“ 
hlavním redaktorem naučného slovníku Encyklopedie (Prospekt Encyklopedie). 



- Pro své názory si musel mnohé vytrpět – pojednání Filozofické myšlenky bylo spáleno, 
protože obsahovalo protináboženské výpady, za List o slepých k ponaučení vidoucím byl 
dokonce poslán do vězení! Finančně ho podporovala ruská carevna Kateřina II. 

-  Romány Jeptiška – psáno formou dopisů 

Zuzana Simoninová je proti své vůli přinucena ke vstupu do kláštera. Matka 

představená ji sice laskavě přijme, ale její nástupkyně Zuzanu týrá, zvlášť když se 

dozví, že podala žalobu na zrušení svého řeholního slibu. V novém klášteře Zuzana 

naváže vztah s lesbickou abatyší. Nakonec se jí podaří uprchnout a stane se pradlenou. 

- D. téma čerpá ze skutečné události – dopis jeptišky markýzi, kde žádá o pomoc 
  Jakub fatalista a jeho pán  mohly vyjít až po autorově smrti 

 

Anglie: dobrodružná literatura 

Jonathan Swift 

- irský původ 

- je považován za předchůdce realismu.  

- Věnoval se dráze anglikánského kněze  

-  Věnoval se satirické tvorbě. 

Gulliverovy cesty 

- můžeme považovat za utopii, fantastický cestopis nebo satiru- kritika anglické společnosti 

18.st.  

- Hlavním hrdinou knihy je kapitán Lemuel Gulliver, který navštívil zajímavé krajiny 

s podivnými obyvateli a zažil zde řadu dobrodružství. 4 části: 

První země se jmenuje Liliput a žijí zde trpaslíci – jim vypráví o Anglii 

druhá země  je zemí obrů 

ostrov ve vzduchu: laputa, lidé žijí odtrženi od skutečných problémů na létajícím ostrově  

v kraji Hvajninimů lidé a zvířata si vyměnili role: lidé slouží zvířatům - koně Během cesty si 

Gulliver uvědomuje relativnost celé řady hodnot. 

- celý román vypráví Gulliver – ich forma 

- na začátku románu dopis vydavateli – autor se snaží přesvědčit čtenáře o pravdivosti románu 

Daniel Defoe 

- považován za předchůdce realismu. 

-  romány Robinson Crusoe 

Robinson Crusoe toužil po dobrodružství, a proto se vydal na moře. Upadl ale do 

otroctví, a když se mu podařilo utéct, usadil se v Brazílii a věnoval se plantážnictví a 

obchodu s otroky. Při plavbě do Afriky jeho loď ztroskotala. Trosečník je na ostrově 

úplně sám a musí se o sebe postarat. Po 25 letech zachraňuje divocha před kanibaly a dává 

mu jméno Pátek. Udělá z něj svého sluhu a snaží se ho naučit všemu, co umí. Nakonec se 

mu podaří vrátit se do Anglie. 

- vztah člověka a přírody, oslava lidské práce 

 
 

 

 


