
2/ Osvícenství  

Osvícenství je intelektuální hnutí, životní postoj a filosofický směr 17. až 18. století, který znamenal převrat 

ve vývoji evropského myšlení. Osvícenství je odmítavou reakcí na barokní religiozitu (zbožnost, 

náboženskou sílu), proti níž staví vlastní prostředky a možnosti člověka: racionalismus, logiku a 

humanismus. Vytvořilo vlastní duchovní, etické a estetické principy, do té doby neznámé, které daly základ 

mj. dnešním konceptům občanské svobody a rovnosti, demokracie, pokroku a lidských práv. 

Wolfgang Amadeus Mozart, jméno podle křestního záznamu Joannes Chrysostomus Wolfgangus 

Theophilus Mozart (27. ledna 1756, Salzburg – 5. prosince 1791, Vídeň) byl rakouský klasicistní hudební 

skladatel a klavírní virtuos. Je uznáván jako geniální hudebník, který za svého života složil 626 děl 

světského i duchovního charakteru – opery, symfonie, koncertní skladby pro různé sólové nástroje, komorní 

hudbu, mše a chorály.  

   

 ve svém dětství koncertoval po celé Evropě. Poté, co opustil pozici dvorního skladatele v Salzburgu, 

nenalezl již přes svou proslulost stálé placené místo pro zajištění existence své rodiny.  

 často cestoval a byl stále v dluzích.  

 nechtěl sloužit jako lokaj aristokratické společnosti a přál si zůstat svobodným umělcem. Mezi jeho 

nejproslulejší díla se řadí opery Figarova svatba a Don Giovanni a jeho poslední monumentální, 

i když nedokončený opus, zádušní mše Requiem d moll (KV 626).  

       Mozart v Praze 

Vila Bertramka na Smíchově 
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Během dvou Mozartových návštěv v Praze byly v premiéře uvedeny dvě jeho opery:  

 Don Giovanni (1787) 

 La clemenza di Tito (1791) 

V Praze Mozart navštěvoval manžele Duškovy, skladatele Františka Xavera Duška a jeho manželku, 

pěvkyni Josefínu Duškovou. Jejich bydlištěm byla Bertramka na Smíchově. Manželé Duškovi zůstali 

spřáteleni s Constanzí Mozartovou i po smrti jejího muže.  

Opera Don Giovanni  

Don Giovanni, plným názvem Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni (Potrestaný prostopášník aneb 

Don Giovanni), je dvouaktová dramatická opera Wolfganga Amadea Mozarta na libreto Lorenza da 

Ponte.  

Světovou premiéru měla v Nosticově (dnes Stavovském) divadle v Praze 29. října 1787 za účasti skladatele. 

Námětem je život a smrt svůdníka, známého v literatuře také jako Don Juan.  

Bývá nazývána „operou oper“, čímž se naznačuje, že jde o jednu z vůbec nejlepších oper, které kdy byly 

složeny. 

https://www.youtube.com/watch?v=jyjVCbTo5F0 

https://www.youtube.com/watch?v=aL2VdxseTvE 

Kouzelná flétna 

Kouzelná flétna (KV 620) je poslední opera, resp. singspiel Wolfganga Amadea Mozarta. Poprvé byla 

uvedena ve Vídni 30. září roku 1791 v tehdy předměstském Divadle na Vídeňce, tedy pouhé tři měsíce před 

jeho smrtí. Libreto k opeře napsal divadelník Emanuel Schikaneder, libreto je psáno německy (v té době 

byla jako jazyk oper častější italština a němčina byla spíše výjimkou). Pohádkový děj je založen na 

zednářské symbolice a filozofii. Jde o jedno z nejhranějších děl světového operního repertoáru. 

https://www.youtube.com/watch?v=zTqDTY9VkEA  

https://www.youtube.com/watch?v=N4kWtPY5I20 
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