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Humanistické tendence v české literatuře
(druhy, Jan Amos Komenský, cestopisná a zábavná literatura)
 Milan Čáp

Charakteristika období
- z latinského humanitas = lidský
- vznikl ve 14. století v Itálii
- zdůrazňuje: plnost života, proti autoritě církve, obrod soudobého člověka podle vzoru antiky
- humanitní vědy - filosofie, literatura, atd....
- rozvoj za vlády Jagellonců
- úsilí vyrovnat se s kulturou jiných zemí, především Itálie a Německa
- snaha o humanistické vzdělání, středověká latina  latina humanistická, zájem o řečtinu

Počátky humanismu

- 70. léta 15.století - 20. léta 16.století
- úsilí o sepětí literatury s praktickými potřebami života - didaktické (náboženské) spisy
- vznik písní časových i duchovních, lidové zaměření na lidové nápěvy, v bratrských kancionálech
- zábavná literatura - obliba starších děl (Alexandreis)
- próza - renesanční pohled na život, překlad Dekameronu Jiřím Hynkem z Poděbrad
- knihtisk, mezi prvotisky velké množství českých děl
- od konce 20.let 16.století - humanismus do všech částí běžného života a kultury (umění, školství, věda) 
- kvalitativní rozvoj české literatury až do Bílé Hory

Latinské písemnictví:
Jan z Rabštejna - 60.léta 15.stol.
- hájil Jiřího z Poděbrad
- "Dialogus" - fiktivní rozhovor šlechticů, zájmy státu a cesta ke smíru
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
- okolo r.1500
- "Satira k svatému Václavovi" - vady současníků

Humanismus národní: (čeština)
Viktorin Kornel za Všehrd
- nejdříve psal lat. od 1494 česky
- předmluva k překladu "Knih o napravení padlého Jana Zlatoústého" je vlastně program českého humanismu. Jde o srozumitelnou literaturu psanou česky. Čeština má být dopracována na úroveň latiny.
- právník - "O právech, sudiech i deskách země české knihy devatery"
- podpořil měšťanstvo proti šlechtě
Lukáš Pražský 	- organizátor Jednoty Bratrské
- pronikání vzdělanosti do J.B.

Vrcholný humanismus

- 30. léta 16.století - 30. léta 17.století
- převažuje vzdělávací ráz literatury
- rozvíjí se dějepisectví - "Kronika česká"
- zeměpis se šíří v cestopisech




Naučná literatura:

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
- cestopis - "Cesta z Království Českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země Judské a dále do Egypta"
	- popraven 1621
	- velmi vzdělaný
Václav Hájek z Libočan - "Kronika česká"
- od příchodu Čechů až do r.1527
- katolická tendence
- svižné dramatické vyprávění
- velká obraznost autora
- neobjektivní pramen informací
Jan Blahoslav - pracoval pro Jednotu Bratrskou
- uhájil vysokou Úroveň bratrských škol
Dílo: 
- pojednání pro skladatele
- bratrský archiv
- překlad "Nového zákona" do Kralické bible
"Gramatika česká" - slovník, frazeologie, skladba
- chce vybroušenost slovesného projevu
"Filipika proti misomusům" (1567) - názory na vzdělání
"Muzika" - hudební teorie
"Šamotulský kancionál" - zpěvník, ustálení podoby bratrské písně
Daniel Adam z Veleslavína
- nakladatel
- tajný stoupenec Jednoty Bratrské
- nepsal, pouze překládal a organizoval literární práce
Dílo:
- Kalendář historický
"Kroniky dvě o založení země české" - překlad
"Polotia historica" - z němčiny
"Vypsání krajin země ruské" - slovanství
Václav Vratislav z Mitrovic - "Příhody Václava Vratislava z Mitrovic"

Exulantská literatura v době pobělohorské

- 30. - 60. léta 17. století
Pavel Stránský - "O státě českém" - latinsky 
Pavel Skála ze Zhoře - "Historie církevní" - z dějin nekatolických církví
Mikuláš Dačický z Heslova - "Paměti" - události kolem B.Hory
Jan Amos Komenský (1592-1670) 
- nejprve působí jako učitel, později jako kněz
- v důsledku rostoucího pronásledování nekatolíků odešel do polského Lešna
- navštívil Německo, Anglii, Uhry, Švédsko, Holandsko
- zemřel v Holandsku - pochován v Naardenu
- je zakladatelem moderního školství
- jeho dílo se dělí:
a) pedagogická:"Velká didaktika" - vytvořil zde zásady vyučování a výchovy
"Brána jazyků otevřená" - učebnice latiny
"Svět v obrazech" - vyučování cizího jazyka pomocí obrázků
"Informatorium školy mateřské" - návod rodičům, jak vychovávat předškolní dítě
b) encyklopedická: většina děl shořela, i slovník "Poklad jazyka českého"

c) nábožensko-filozofické spisy: 
"Labyrint světa a ráj srdce" - znázorňuje básníkovu pouť svět; nenalézá spravedlnost, propadá v zoufalství, ale zachraňuje ho hluboká víra
"Hlubina bezpečnosti" - svět je zde zobrazen jako kolo, jehož středem je Bůh

Kralická bible
- významný kulturní počin 2. poloviny 16.století (vydala Jednota Bratrská)
- překládání Starý zákon z hebrejštiny, Nový zákon přeložil Jan Blahoslav
- 6 svazků s mnoha vysvětlivkami, jazyk bible se stal vzorem literárního jazyka
- na Slovensku se udržel až do vzniku spisovné slovenštiny jako tzv. bibličtina

