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Osvícenství – principy a představitelé
I.

  Nejde jen o filosofii, ale o celý myšlenkový sm ěr, což je způsob 
myšlení působící  ve všech oblastech života člověka a společnosti.

Základem je boj světla rozumu  proti temnot ě nevědomosti  a pověr.
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II.

Je to hlavní hybatel dějin zejména v 18. století.  

Mnohé ale působí dodnes a to i na nás.

Rozvíjí se ve šlechtickém prost ředí, kam proniká i tzv. třetí stav  (zejm. měšťanstvo).
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III.

  Osvícenství nevzniká samo od sebe, ale vyrůstá na myšlení renesance a 
směrech ze 17.století:

   1) RENESANCE

 Francis Bacon             –  základy induktivní logiky a teorii poznávání 

 Niccolo Machiavelli    –  návod k pragmatickému vládnutí                   

 Thomas Hobbes          –  teorie společenské smlouvy jako základu státu
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IV.

2) PŘECHODNÉ OBDOBÍ 

 René Descartes          –  matematika                         (jeho „protivníkem“ je J. A. Komenský) 

 John Locke                –  stát a právo                         (teorie o konstituční monarchii)

 David Hume              –  relativizace zkušenosti        (základ pro A. Smithe i I. Kanta)
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V.

OSVÍCENSKÁ  FILOSOFIE

  

Charles Louis Montesquieu

François Marie Arouet – Voltaire

Jean Jacques Rousseau

Encyklopedisté
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VI.

 Charles Louis Montesquieu  (1689 – 1755)

 -  rozvíjí J. Locka do koncepce tří druh ů moci : výkonné, zákonodárné a soudní 

 -  jejich striktní oddělení zaručuje zajištění politických práv a svobod proti absolutismu

 -  inspiruje se jím francouzská Ústava 1791, ale i americká ústava 1787

„Zkušenost říká, že každý člověk, který má moc, má sklon k tomu, aby ji zneužíval.“
(učebnice Dějepis 3, s. 13)
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VII.

 François Marie Arouet – Voltaire (1694 – 1778)

 

   -  svoboda  lidského ducha jako přírodní zákon

    -  tzv.praktický filosof: pamflety, divadelní hry, opery, povídky, eseje

       smích, humor a satira

   -  tolerance  a  rovnost
       odpůrce křesťanství a katolické církve, deismus

       filosofie dějin 

   -  nuceně pobývá mimo Francii: v Anglii, v Prusku u Fridricha II., v Ženevě
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VIII.

 Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778)

   -  „opak“ osvícenců = důraz na přírodu, resp. přirozenost

      odhaluje nepřirozenost ve všech sférách života – tzv. být a jevit se , teorie odcizení

   -  rovnost – před zákonem, politická, sociální  

   -  spole čenská smlouva , kde vůle jedince ustupuje vůli obecné, obecnému blahu

   -  základ pro jakobíny (Marat, Robespierre, Saint-Just)

   -  výrazně inspiroval myšlení 19. století, včetně socialismu a anarchismu, ale i století 20.

„Člověk se narodil jako svobodný, ale všude je v okovech.“
(Tretera, s. 356)
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IX.

Encyklopedisté

D. Diderot, J. d´Alembert, P. H. D. von Holbach, C. A. Helvécius, J. O. de La Mettrie

Encyklopedie = Racionální slovník věd, umění a řemesel

28 svazků (1751 – 1780), zachycuje veškeré vědění své doby

objevuje se i materialismus a s ním spojený ateismus

„Věk náboženství a filosofie ustoupil století vědy!“
(Měšťánek, s. 60.)
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X.

ukázky myšlení Encyklopedistů
(Tretera, s. 340 - 358)

     Žijme přítomností. Žijme pouze tím, co jsme teď...  (La Mettrie)

 

     Zase bych rozděloval svůj čas mezi ženy, tu rozkošnou školu půvabů, Hippokrata a 
múzy; zase bych byl nepřítelem prostopášnosti jako přítel rozkoše.  (La Mettrie)

 

   Nezvyk myslet a žít sám se sebou nutí každého, aby se projevoval navenek. 
Chce žít pouze v představě druhých lidí.  (Holbach, resp.Rousseau)
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XI.

 -  Vzdát se své svobody znamená vzdát se své lidské hodnosti, svých lidských práv a 
dokonce i svých povinností.  (Rousseau)

  

  -  Zbavit občany svobody slova a písemného projevu pod záminkou, že by toho mohli 
zneužívat,je tak moudré, jako jim zabraňovat, aby používali svíček pod záminkou, že 

by jimi mohli způsobit požár.  (von Holbach) 

   

 -  Nesouhlasím s jediným Vaším slovem, nicméně budu do krve hájit Vaše právo, abyste 
je směl pronést.  (Voltaire) 
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XIi.

VĚDECKÝ ROZVOJ MYŠLENÍ V DOBĚ OSVÍCENSTVÍ
 

   -  experimentální fyzika: nauka o elektřině, světle, teple – parní stroj Jamesse Watta,

 Montgolfierové

   -  exaktní chemie: Lavoisier, objev kyslíku a procesu oxidace 

   -  biologie: Carl Linné – metodika dělení a popisu druhů, předchůdci evolučních teorií

   -  historie (filosofie dějin): kritické myšlení, učitelka života 

   -  ekonomie: od merkantilismu k fyziokratům (Turgot)

                        LAISSEZ FAIRE, LAISSEZ PASSER
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XIII.
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