LITERATURÁ ÁNEB DyÉ, JazvxovÉ, PoDoBY ČrsxÉHoHUMÁNIsMU
Již tedy víme, Že hlavní literární proud tvořil na konci 15 ' a v celénr 1 6. století humanismus, jenž se dělil na |atinský
a český (hovoříme tedy o humanistické tvorbě psané česky a humanistické tvorbě psané latinsky)'
obecně představoval humanismus úbytek veršované tvorby, ale na dr.uhou stranu obrovský rozvoj naučnéprózy
(právriictví, cestopisy, rétorika, jazykověda, dějepisectví, genealogie, ale také vojenství, rybnftářství či hornictví).
Pokud přece jen existovala kásná literatura, tak především básnictví. Poezie měla charakter příležitostnépoezie psaly se gr.atulace k narozeninám' svatbě, narozeninám, k získávání akademických hodností, a|e také se psaiy oslavy
konkr.étnícli osob či měst.
Nesnrírne si ale rnyslet, že typicky renesančnípojetí 1iteratury se v našítvorbě vůbec nevyskytovalo. Určitéprvky renesančního
cítěníse zcela evidentně rýsují v díle syna krále Jiřílro z Poděbrad, HyakaŽ-EQDEEBAD (45z - 1492),který přeložil do češtiny
11 novel Boccacciova Dekatnerorut. Kromě toho je autorem veršovaných skladeb Májový sen či Stesk na ženitbu (v nich je
renesanční pohled rra svět a člověka zřejmý, například v oblasti milostné, svým proŽitkem a smyslovýnr okouzlením)'
Skladba Májový sen a její autoÍ Hynek z Poděbrad zasluhují zvláštní pozornost' Iiž za svého živora byl Hynek z Poděbrad
napadán pro svůj rozrnařilý Život, Sám .Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic obvinil Hynka z cizo\ožstvía smilství. Jako hříšníkbyi
tedy vnímán tento autor po celá staietí, tírn spíše,že jeho skladba Májový sen 1íčí,jak k mladíkovi přišla ve snu jeho lnilá a dala se
přenrluvit' aby kněmu ulehla do postele. Mladík se však probuclí dříve, neŽ dosáhl svého, a tak mrzutě kleje. Dokonce ještě r'e 20,
sto1etí se vyskytovaly názoty' že Hynkovo dílo je ,,nejnernravnější a nej
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l460 - l520) - r,e]icc cjůieŽitá posta\,a českéhohumanismtr, významný právník,

a překladatel' jehož hlavním pl'ínosem bylo zfornuiování programu českóho htlmanismu' Kornel

psai

zpočátku latinsky (v té době se psal Cornelius), dokonce patřil do okruhLt přátel a vzdělanců Bohusiava Hasištejnského,
ale nakonec se stal doslova zakladatelem českéhohunranismu,
,,Předmluva.. ( 1501) - tenhle slavný text je předmluvou k překladu původně latinského spisu Jana ZlatoústéhoKnih1, 6
ntlpravení pctdlého.Piedmluva se vlastně stala progranem národního humanismu . je v ní vytyčen požadavek' aby český
vzdělanec rrepsal svó texty latinsky, ale česky, a io kvůli slozumitelnosti pro lid' Kornel nadšeně chválí český jazyk a
poukazuje na vyspělost staršíčeskéliteratury . současně vyslovuje požadar'ek pokačovat v ní. Kornelovi se jednalo o
to. aby sr: čcština dostala na út.oveň klasické latirry.
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1511) - dalšívýznamná osobnost českéhohumanismu, historik, učitel a biskup jednoty

bratrské' Vzclělání získal na univerzitách v Německu a ve Švýcarsku, jeho dalšíživot byl poznamenán střídavými pobyty
na ntntlllu n]ístcCll rrašízerně'
Filipika proti nrisomusům ( |561) - za1ímavý spis, jehoŽ vznik byl podníccn propuštěnímbiík=trpďjednoty bratÍskíJ-ana
Augusty z tllouholetél:rc vězení na Křivok]átě, Dlouhým od]oučeníIrl Zt|ati1 tento biskup kontakt se životem a nedokáza]
se sťovnat se znrěnalni, které mezitín v jednotě bratrské nastaly' r\u-eusta spatřoval ve vyššímr'zdělánínebezpečí,a tak
Blahoslav nelenil a scpsal tuto polemiku, v nížpádnýrrri drikazy obhajuje uŽitečnost a nutllost vzdělání pro každého

jednotllvce.
překlacl Nového zákona (Ivar-rčice, 1564) - životní dílo Jana Blahos1ava, v němŽ bylo užito v té době nejpěknější formy
nár'odní1ro jazyka. Blalroslav se tak stal spoluzakladateiem nové spisovné češtiny'
Brzy po smrti Jarra Blalroslar'a pořídil četný překladatelský kolektiv bratr.ských teologů překlad ce1é bib1e. Moclerní
českou po<Jobu tak získal i Starý zákon, k němu byl přiřazen Nový zákon v Blahoslavově úpravě, Konečně v letech 1579
. 1594 bylo v tajné tiskárně v Kr.alicíclr na Morar,ě vydáno 6 dílťrtzv. Bible kralické (tzv. Šestidílka),ktcrá se rra
cllouhou dobu stala vzorenl spisovné češtiny(vždyťbyla po staletí čtena nejen ve všech bratrských rodinách)' Na
Slovcnsku byljazyk Biblc kr:alické spisovnýmjazykem evarrgelíkůjcště v polovině 19' století.

dalšídíla - Gramatika česká (1571)

z velestavina arren-zutývot riité l;ióraiurv
Ke konci 16. století nabývala česky psaná litcratura neobyčejnélro roznrachu, a proto si učerrci národního obrození

Dánlelaaama

vyrrrysleli pfo toto období název ,,zlatý r'ěk české1iteratury.. (někdy také doba Veleslavínova).
ZVELESLAYÍNA 0546 - 1599) - r.eprezentativní ziev našíliteratury, univerzitní pro1.esor, později

Daniel ADAIVI

tiskař a nakladatel' Měl štěstí, neb se oženii s Annou Melantrichovou, dcerou známého tiskaře Jiříka Melantricha
z Aventýna. Po smrti tcltána převzal jelro činrrost a získal šlechtický titul' Daniel Adama z Veleslavína se během svého

života stal natolik uznávaným, že po jeho smrti přes 35 humanistických básníkůsioŽilo elegie na jeho počest.
činnost rrakladatelská a překladatelská
irávě tato činnost se stala c1ůieŽitým momentem ve vývoji českéiiteratury rr českéhojazyka' Tím, ž'e Adam z Ve1eslavína
překládal a vydával díla historická (například Kronika světa), díla odborná, politoiogická, jazykovědná (například slovník
latirrsko-česko.řecký nebo latinsko.česko-německý) apod.' tírl, Že jeclnotlivé spisy upravoval, tím, že sám psa1 české
předmluvy a korrečně vynikajícíkrrižní kulturorr, títn všírnpřispěl k tzv.kodifikaci neboli uzákonění češtiny.Ve zmíněných
přecimluvách, které byly psány krásnou lrumariistickou češtinou,obhajova1 Adam z Veleslavína český jazyk a jeho právo na
plnohodnotnou existenci. Nedivrne se potom pojrrru ,,veles1avírrská čeština...

vácIav HÁ.IEK ZLIBočAN (zcrnřei l553) - jednn z legendárních postav českéhistoriografic. Ktjo h1'neznal Hájkovu
slavnou Kroniku českou (1541), která se sice stala čtenářsky rnimořádně úspěšnou, avšak z hlediska faktografickóho byJa
spíšeobraze m bídy a utrpení. I tak se toto dílo staio po několik staletí térněř jediným pramenem pro poznání našíminrrlosti zejména v pobělohorské době byla tato krrilra katolického autora tolerována jezuitskou cenzulotl, a tak se její vydání dědila
Z geneÍace na geneťacl.

Kr.onika česká zahrnuje naše dějiny od 1rt.aotce Čecha aŽ po kol.unování Feldinanda I. Celá.je psána z pozic šIechty ' Hájek chtěl svou
r.ody a dokázat i jejich star.obylý pťrvod fiakpak by ne' kdyŽ vlivní šlechtici obstarávali Hájkovt
rnateriáj z rodových ar.chívůa sami dohlíželina obsah knihy). Nakládání s histor.ickými prameny bylo u Hájka r'skutku volné: když se
nevě<lělo, tak se domyslelo. Vťrbec popt.vé se zde setkóvdnre s pověstmi o Hor.yntil.ovi, Dalibor.ovi, pro příclrod Čecha vymysle t Hájek daturn
644l Co ale musíme í dnes opakovaně ocenit, je poutavost přfuěhů a obr.atné v1pravěčství autora. Proto také v souvislosti s totlto kr.onikou
hovořírne čÍndál častěii iako o historické beletríi

konikou oslavit významné šleclrtickó
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