
MATURITNÍ OPAKOVÁNÍ III 
literatura renesance a baroka 

 
RENESANCE V EVROPĚ (14. – 16.stol.) 
- charakteristika doby: rozvoj obchodu   řemesel, vznik a rozvoj měšťanstva, zámořské 
objevy, přestává vyhovovat středověký pohled na svět (dělení na 3 stavy) 
- vznik: Itálie, 14.století 
- znaky: úsilí o novou kulturu a nový pohled na svět, vzor v antice (renesance = 
znovuzrození); rozvoj měšťanstva, centrem pozornosti už není bůh, ale člověk a jeho 
pozemský život, který člověk musí prožít naplno na zemi 
- renesance = umělecký směr 
- humanismus = myšlenkový proud; rozvoj věd, vzdělanosti 
 
Itálie 
Dante ALIGHIERI: Božská komedie - duchovní epos; básník zabloudí v temném hvozdu 
(alegorie světa), pronásledován třemi šelmami; tři prostory: peklo, očistec, ráj; průvodci: 
Beatrice, Vergilius, sv. Bernard; 3 oddíly, 33 zpěvů, tříveršové sloky;  
Francesco PETRARCA: Zpěvník = Sonety Lauře  – sonet: 2 sloky čtyřverší, 2 sloky 
trojverší (14 veršů); milostná tematika, nenaplněná láska k Lauře  
Giovanni BOCCACCIO: Dekameron - (1352) – 100 novel, rámcová kompozice, 10 lidí si 
během 10 dní vypráví příběhy o lásce, šprýmech, špatných lidských vlastnostech, mravech 
Niccolo MACHIAVELLI: Vladař -  „účel světí prostředky” 
 
Francie 
Francois VILLON: Malý testament = Odkaz; Velký testamen = Závěť - písně nábožné, 
dvorská poezie; prostředí pařížského podsvětí, hospod, ale i paláců; francouzská = villonská 
balada: 3 strofy o 7 až 12 verších, poslední 4.strofa poloviční počet veršů, obsahuje poslání 
Francois RABELAISE: Gargantua a Pantagruel - román, rodina obrů 
 
Španělsko 
- 16. a 17. století - tzv. zlatý věk španělské literatury 
- rytířský román - prozaické zpracování středověké rytířské epiky, napínavost děje  
- pikareskní román – šibal představuje lidskou podnikavost, chytrost a vynalézavost; úskoky, 
podvody; satirické zrcadlo společnosti 
Miguel de CERVANTES SAAVEDRA: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha – 
satira na rytířské romány, don Quijote, Rozinanta, Dulcinea, Sancho  
Lope de VEGA – hry pláště a dýky; Fuente Ovejuna kolektivní drama 
 
Anglie 

Geoffrey CHAUCER: Canterburské povídky – rámcová kompozice 
William SHAKESPEARE – dramatik, básník; sonety (14 veršů, 12 + 2); tragédie: Romeo a 
Julie, Othelo, Makbeth, Král Lear; komedie Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, 
Kupec benátský, Mnoho povyku pro nic 
 
 
RENESANCE A HUMANISMUS V ČECHÁCH 
- jediný renesanční autor: Hynek z Poděbrad: Májový sen 
- latinsky psaná díla (zejm. vyšší šlechta, katolíci), česky psaná díla 
- rozvoj naučné prózy: právnické spisy, cestopisy, rétorika, jazykověda, dějepisectví, 
genealogie, vojenství, rybníkářství, hornictví, ... 



Latinský humanismus 
Jan Z RABŠTEJNA: Dialogus - polemika o politice a o postavení krále Jiřího z Poděbrad. 
Bohuslav HASIŠTEJNSKÝ Z LOBKOVIC: De miseria humana; autor cestopisu 
Jan SKÁLA Z DOUBRAVKY = DUBRAVIUS: Rada zvířat – rady Ludvíku 
Jagellonskému, jak by si měl vladař počínat 
 
Česky psaná tvorba 
Viktorin KORNEL ZE VŠEHRD - právník, spisovatel a překladatel; formulace programu 
českého humanismu; přeložil Knihy o napravení padlého (autorem Jan Zlatoústý), napsal 
k nim Předmluvu (požadavek, aby vzdělanci psali svá díla česky); O právech, súdiech 
i dskách země české knihy devatery - právnický spis 
Jan BLAHOSLAV – člen Jednoty bratrské; Muzika (teoretický spis, hudební teorie), 
Gramatika česká, Filipika proti misomusům (obhajuje užitečnost a nutnost vzdělání); 
překlad Nového zákona (stal se součástí nového vydání Bible – Bible kralická) 
Daniel ADAM Z VELESLAVÍNA - tiskař a nakladatel, překladatel (veleslavínská čeština) 
Václav HÁJEK Z LIBOČAN: Kronika česká – čtenářsky úspěšná, faktografické chyby 
Kryštof HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC: Putování 
 
 
BAROKO V EVROPĚ (16. – 18.stol.) 
- důraz na víru v Boha, naha povznést lidi od pozemského života plného utrpení k Bohu 
John Milton: Ztracený ráj – duchovní epos 
Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen: Dobrodružný Simplicis Simplicissimus -  
s humorem vykresluje hrůzy třicetileté války 
Torquato Tasso: Osvobozený  Jeruzalém - drama 
 
 
BAROKO V ČECHÁCH 
Literatura oficiální 
Bedřich Bridel: Co Bůh? Co člověk? – lyrika, mystika, kontrast člověka a Boha 
Adam Václav Michna z Otradovic: Česká mariánská muzika, Loutna česká 
Bohuslav Balbín: Obrana jazyka slovanského, zvláště pak českého; historická díla 
 
Literatura exulantská 
- protestanti => Německo, Polsko, Slovensko 
Pavel Stránský: O státě českém; Pavel Skála ze Zhoře: Historie církevní 
Jan Amos Komenský (1592 – 1670) – poslední biskup JB; protestant => emigrace: Lešno 
(požár, shořel materiál ke slovníku Poklad jazyka českého); Nizozemí; pohřben v Naardenu; 
spisy náboženské: Listové do nebe, Kšaft umírající matky Jednoty bratrské („Věřímť i já 
Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného,vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, 
ó lide český!“), Labyrint světa a ráj srdce (alegorie; poutník, Všezvěd Všudybud; Mámení); 
spisy pedagogické: Velká didaktika (zásady moderního vyučování, 4 stupně, názornost, 
postup od jednoduššího ke složitějšímu, od známého k neznámému, opakování); Brána 
jazyků otevřená, Svět v obrazech, Škola hrou; encyklopedistické práce: pansofie = 
vševěda; Obecná porada o nápravě věcí lidských 
 
Lidová a pololidová tvorba 
- interludia (mezihry, frašky), kramářské písně, loutkové hry; ústní lidová slovesnost 


