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A 18. századi orosz irodalom
Русская литература XVIII века
A kultúra átalakulása

Преобразование культуры

Nagy Péter reformjai – reformok „felülről”
Реформы Петра Великого – реформы «сверху»
• Megújítás és európaizálás (hadsereg és flotta, adminisztratív reformok)
обновление и европеизация,
• A kultúra világi irányítás alá helyezése (a kultúra intézményei, oktatás, ünnepek és rituálék, a nevetés kultúrája)
секуляризация культуры,
• Az új műveltségű réteg létrehozása – nemesség (kötelező szolgálat és művelődés – oktatás)
культурная прослойка –дворянство,
• Rangtáblázat – Табель о рангах (1722)

• a kultúra fokozott szemiotizálása (küllem, viselkedés)
• a kultúra intézményrendszerének és formáinak megteremtése

семиотизация культуры,

система учреждений и форм культуры,
• az új kultúra új központja – Szentpétervár (1703) és mítosza
создание Санкт-Петербурга и «петербургский миф»

Kulturális korszakok. Irodalmi irányzatok
A nemzeti irodalom megteremtése
18. század – az elméletek százada
1. A cél – a „szabályosság”, az ideális (= utópia)
 Az államiság elméletei (a felvilágosult abszolutizmus, a felvilágosult uralkodó)
теории государственности (теория просвещенного абсолютизма).
 Az ideális város elmélete (Pétervár, Tver’)
теории идеального города (Петербург, Тверь).

Szokolov Makarné

Обзор истории русской литературы / № 5

2

 Az új nyelvtan mint a nyelvhasználat normatív előírása
грамматики как норма использования языка
 Az irodalmi műfajok elmélete
теории литературных жанров.
2. Orientáció – általánosságban az európai kultúrára
3. Az irodalom (a kultúra) tagolódása:
– Irodalmon belül:
írott világi irodalom – folklór – egyházi irodalom.
– Stiláris: Reneszánsz – barokk – klasszicizmus.

Irodalmi irányzatok
•
•
•
•

A barokk és a klasszicizmus együttes fejlődésének okai
Az orosz klasszicizmus sajátosságai
Klasszicizmus és Felvilágosodás
Felvilágosodás és szentimentalizmus

A nemzeti irodalom megteremtése
Становление национальной литературы
I. A verselés
II. Az irodalom (műfaji) rendszere
III. Az irodalom új nyelve
Antyioh Kantyemir
А. Д. Кантемир
Vaszilij Trediakovszkij
В. К. Тредиаковский
Mihail Lomonoszov
М. В. Ломоносов
Alekszandr Szumarokov
А. П. Сумароков

A 18. századi orosz irodalom periodizációja
18. század első harmadának irodalma és kultúrája (1700–1730)
Az irodalomban kevéssé termékeny.
A „dicsőítő stílus” uralma (az új népszerűsítése, „szózat” műfaja).
A különböző nyelvi eszközök keveredése.
A klasszicizmus kialakulása, konszolidációja és uralkodóvá válásának kora (1730-as –1760-as évek
közepe).
6. A klasszicizmus válsága és új jelenségek kialakulása az irodalomban (1760-as évek második fele –
1780-as évek).
7. Az átmeneti korszak (1790-es évek).
4.
•
•
•
5.
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