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PROSVJETITELJSTVO

u europskoj književnosti



Klasicizam (druga pol. 17. st. do sredine 18. st.)

Značajke
klasicizma

uzor – antička
književnost

jasnoća stila
savršenstvo

forme

razum –
osnovno
mjerilo

kriterij
doličnosti –
primjerenost

likova

Klasicizam

treba  
poštivati 
pravila

novi tip 
junaka –
plemenit, 
moralan i

častan
razumom
kontrolira
osjećaje, 
nagone i

strasti



Značajke prosvjetiteljstva:

• traje od kraja 17. stoljeća 

do početka 19. stoljeća 

• individualizam - vjera u čovjeka i

njegov intelekt

• razum – jedino mjerilo i obrazac

ponašanja

• odgojno-obrazovna funkcija 
književnosti (prosvjećivanje naroda)

*prosvjetiteljstvo je uspješnije u filozofiji, 
znanosti i prosvjeti, nego u književnosti i 
umjetnosti općenito

opći duhovni pokret 

u europskim zemljama 

od kraja 17. stoljeća 

do početka 19. stoljeća 

Prosvjetiteljstvo



Prosvijećeni apsolutizam

• Na prosvjetiteljske ideje utjecala 
je filozofija racionalizma

• Pokret prosvjetiteljstva prihvatili 
su i pojedini europski vladari 
Friedrich II. (Njemačka) i Josip 
II. (Austro-Ugarska) pa razdoblje 
nazivamo i prosvijećenim 
apsolutizmom.

• Roman postupno zamjenjuje ep i tragediju 
zbog velike mogućnosti uvođenja komentara

• Roman odgovara načelima razumske kritičke 
analize društvenog života

Značaj romana



Predstavnici prosvjetiteljstva

Voltaire (izgovor: Volter)

Jean Jacques Rousseau

(izgovor: Ruso)

Denis Diderot (Deni Didro) 

Carlo Goldoni, 



Francuska Enciklopedija 

• Enciklopedisti:

• DENIS DIDEROT

• J. J. ROUSSEAU

• VOLTAIRE (Francuska)

• EPHRAIM LESSING (Njemačka)

• JONATHAN SWIFT (Engleska)

Otac, pokretač francuske Enciklopedije je 

Denis Diderot (Deni Didro)

Enciklopedisti: skupina francuskih 

filozofa, književnika i znanstvenika koji su u 

18. st. izdavali franc. Enciklopediju

Enciklopedija je knjiga koja je 

sadržavala pregled svih ljudskih 

znanja i vještina, obrađenih prema 

temeljnim načelima iskustva i 

razuma

Enciklopedija je izlazila od 1751. do 1780., 

a obuhvaćala je 35 knjiga



Prouči značajke prosvjetiteljstva i nakon 

toga popuni praznine!

Prosvjetiteljstvo

Ostali enciklopedisti

______________

_____________

____________

____________

Utemeljitelj francuskog i 

europskog romantizma jest 

______________________

vremenski okvir

_______________

U prosvjetiteljstvu veći značaj ima 

____________ nego ep i tragedija.

Budući da su pokret 

prosvjetiteljstva prihvatili i neki 

vladari, razdoblje se naziva još i 

____________________



Sentimentalizam

• Sredinom 18. st. dolazi do 
zasićenosti racionalizmom 
pa se u engleskoj 
književnosti javlja pravac 
sentimentalizam koji 
naglašava ljudske osjećaje.

• Takve promjene uvodi Jean 
Jacques Rousseau koji je 
utemeljitelj francuskog i 
europskog romantizma

• Rousseau Izdaje ljubavno-
sentimentalni epistolarni 
roman “Julija ili nova 
Heloiza” i vrstu 
autobiografije “Ispovijesti” 
kojima nagovješta
romantizam zbog okretanja 
vlastitim mislima i 
osjećajima.




