
Renesance a humanismus– poč.14. st (Itálie), na konci 14.st po celé E.– poč.17.st.
Renesance z fr. la renaissance – znovuzrození    
Humanismus z lat.humanus – lidský
- Kolébkou renesance se stala Itálie, protože tradice starověkého Říma zde byly nejživější. 

Itálie byla bohatým státem, napřed před ostatními evropskými státy (zámořské objevy, 
významní vědci – Galileo Galilei, Giordano Bruno,…- střety s církví)

- Hlavním programem renesančních autorů byl návrat k antice a sám název renesance 
znamená znovuzrození. 

- Renesanční umělci se vyjadřovali o středověké kultuře velmi neuctivě, vzorem se stává 
umění starověkého Řecka a Říma. Oživuje se antická mytologie a filozofie. Renesanční 
autoři ale zůstávají křesťany a své umění dávají často do služeb církve. Ta zůstává díky 
svému bohatství největším zadavatelem architektonických staveb i výtvarných děl. 

- Většinu renesančních autorů známe jménem a zachovaly se i jejich životopisy. Také 
jednotlivá díla už mají názvy, které jim dali jejich autoři, ne pozdější editoři.

Humanismus
- Humanismus se soustředil na studium člověka - chtěl ho pozvednout jako bytost 

pozemskou (radostnou), důraz kladli na pozemský život, nikoliv na posmrtný – lidé si mají 
také trochu užívat, prožívat radosti, touhy – částečný odklon od Boha

- Zatímco termínem renesance označujeme hlavně umělecké projevy, humanismus je 
myšlenkové hnutí, které zahrnuje i vědecká zkoumání (studia humanitas)

Věda 
- Humanisté pěstovali hlavně společenské vědy (filozofie, historie, národopis), studovali díla 

řeckých autorů a šířili vzdělanost.
- Humanističtí vědci se nespokojili s teologickými spekulacemi středověkých filozofů nad 

katolickými dogmaty. více pozorovali život kolem sebe a všímali si přírodních 
zákonitostí. 

- Vznik knihtisku – Johanes Guttenberg – 1445 – prvotisky – inkunábule – Význam pro 
šíření knih

- Lékaři zkoumali pomocí pitev lidské tělo.
- Rozvoj astronomie – představa uspořádání vesmíru, alchymie (hledání kamene mudrců a 

elixíru života, proměna rtuti ve zlato), ale i věštectví (Nostradamovo proroctví).
Architektura, malířství, sochařství 
-      kromě tradičních  křesťanských námětů hlavně výjevy z antické mytologie a historie, 

portréty významných osobností.
-     V malířství se prosazuje perspektiva, anatomická věrnost a kult krásného nahého těla.   nové 

techniky – freska (malba do vlhké omítky), sgrafito (proškrabávání svrchní vrstvy omítky), 
sfumato (šerosvit) a lazura (nanášení průsvitných vrstev).  

 -    Sochy se tesají z mramoru nebo odlévají z bronzu a většinou jim chybí polychromie 
(barevnost), protože nalezené antické sochy, které sloužily jako vzor dokonalosti, ji dávno 
ztratily. 

-    V architektuře se prosadily antické prvky (půlkruhový oblouk, kopule, hlavice sloupů...), 
dbá se na přesné proporce a stavby jsou navrhovány spíše do šířky než do výšky. Středověké 
hrady nahradily honosné zámky a vily. 

Renesanční písemnictví
- do popředí literatura nauková (životopisná, cestopisná a pedagogická díla)
- Lyrika – důraz na city, autoři se více zajímají o světský život - politiku (Machiavelliho 

Vladař) nebo fyzickou lásku (Boccacciův Dekameron).
- Velké oblibě se těšily knížky lidového čtení (Faust, Enšpígl...).



- Latina zůstává univerzálním jazykem, kterým se domluvili všichni evropští vzdělanci. 
Prosazuje se také studium klasické řečtiny. 

- Většina literárních děl ale vzniká v národních jazycích 
- Poprvé píší autoři pod jménem, ne anonymně

Itálie
- přelom 13. a 14. st
- působila celá řada významných výtvarných umělců (Leonardo da Vinci, Michelangelo 

Buonarroti)
- Kolébkou renesance , protože tradice starověkého Říma zde byly nejživější. Itálie byla 

bohatým státem, napřed před ostatními evropskými státy (zámořské objevy, významní vědci 
– Galileo Galilei, Giordano Bruno,…- střety s církví)

Dante Alighieri (1265 – 1321) – předchůdce renesance
- básník přelomu středověku a renesance

Božská komedie  1  
- básnická skladba , která se skládá ze tří částí - Peklo, Očistec a Ráj.
- Z názvů je zřejmé, že autor zůstává věrný křesťanským ideálům, ale v textu je už patrný 

jeho obdiv k antice.
- Líčí pomyslnou cestu podsvětím, kde je autor doprovázen Vergilliem2(Peklo a očistec) – 

symbolem božského rozumu a nadpozemské dokonalosti, poté Beatrici (ráj) – symbol 
nadpozemské dokonalosti

- Duchovní epos s bohatým dějem – setkává se s řadou svých přátel i odpůrců, s historickými
a mytologickými postavami. Básník vyzdvihuje antickou vzdělanost, lásku ke své vlasti, ani 
vyzdvihnout lásku jako silný prožitek a cit.

- Symbolika čísla 3 – 3 části o 33 zpěvech

Giovanni Boccaccio (1313 – 1375)
- novelista a epik – zakladatel novodobé umělecké italské prózy

Dekameron: - Rámcová novela3 , obsahuje 100 na sobě nezávislých příběhů, 
- vypravují si je  3 muži a 7 žen po dobu deseti dní na venkovském sídle, kam uprchli 

z Florencie před řáděním moru. Každý den je jeden z nich zvolen králem, vybere téma 
příběhů a vybídne někoho k vyprávění.

- Mor, o kterém se píše v Dekameronu, skutečně Florencii v roce 1348 postihl! Boccaccio ji 
naštěstí opustil a v Neapoli začal psát své nejslavnější dílo. 

- Většina příběhů byla převzata z antických nebo středověkých knih a popisuje různé 
peripetie milenců, manželskou nevěru nebo falešnou morálku duchovenstva. 

- Boccaccio špatné mravy nekritizuje. Je vždy na straně lásky, i když milenci porušují 
základní pravidla křesťanské morálky. 

- Církev knihu zakázala a sám Boccaccio se jí před smrtí zřekl.

1  Básník sestupuje se svým průvodcem Vergiliem do pekla, které je rozděleno na devět kruhů (nepokřtění, 
smyslní, obžerní, lakomci a marnotratníci, hněvivci, kacíři a nevěrníci, násilníci, podvodníci a zrádci) a kde se 
setkává s řadou mytologických postav, historických osobností, svých přátel i odpůrců. Na dně pekla sídlí Lucifer. 
Básník pokračuje do očistce, na jehož konci čeká Beatrice, aby ho provedla rájem (Vergilius byl pohan a do 
křesťanského ráje nesmí). Společně putují devíti sférami blažených až k sídlu Boha, kde básníka zasvětí sv. 
Bernard do tajemství Trojice a Kristova vtělení.

2  Římský básník – epos Aeneas, zpěvy pastýřské, Zpěvy rolnické, dvorním literátem Oktaviána Augusta
3  Novela – kratší prozaický útvar s překvapivým obratem v závěru, nezabírá dlouhý časový úsek, omezený počet 

postav



Francesco Petrarka (1304 – 1374)
- z prvních umělců, který dosáhl takového věhlasu, že byl pořízen jeho autentický portrét.
- Nazýván otcem humanismu
Tvorba: „básník lásky a pozemského života“
Sonety Lauře - sbírkou lyrických básní (většinou sonetů a kancón) věnovaných Petrarkově 
lásce Lauře. Mnoho o ní nevíme. Vlastně jen to, že zemřela během moru, který postihl 
Florencii v roce 1348.

      Sonet - má 14 veršů, první dvě strofy po 4 verších a další dvě strofy po 3 verších 
- vliv na Nezvala, Vrchlického,…

Francie:
- Renesance proniká do Fr. poč.15.st – 16.st za vlády Františka I., který na svém dvoře hostil 

celou řadu italských umělců – Leoparda da Vinciho,…
Francois Villon (1431-2 – 1463?)
- 1. moderní evropský básník – lyrik
- Jeho tvorba navazuje na poezii potulných žáků (vagantů). 
- Pro svůj velmi provokativní a nezaměnitelný styl bývá označován jako předchůdce 

prokletých básníků (19.st)
- Malý testament - Osmiveršové básně ironického a satirického obsahu 
- Velký testament (závěť, odkaz) – soubory lyrických básní o pomíjivosti a bídě lidského 

života, o strachu ze smrti, lítosti nad ztraceným mládím, o světské nespravedlnosti
- zamýšlí se nad svým pohnutým životem a své hříšné činy omlouvá chudobou a krutým 

osudem, vzpomíná na své lásky.
Jeho básně jsou formálně dokonalé – Villonská balada - lyrická báseň složená ze čtyř strof. První 

tři mívají 7-12 veršů a poslední strofa – POSLÁNÍ -  polovinu co předchozí strofy 3-6 veršů. 
Refrén – opakuje se poslední verš v poslání u každé strofy
- Jeho životem se inspirovala i Jarmila Loukotová – Navzdory básník zpívá
- Vlastní epitaf:

François Rabelais [fransoa rable] (1494 – 1553)
- prozaik, humanista, lékař, satirik
-  Jeho satirický román o obrech Gargantua a Pantagruel byl ve své době velmi populární a 

publikum si vyžádalo několik pokračování. Církev ho naopak odsoudila.
- 5-ti dílný román popisující životy několika generací obrů
-  BURLESKNÍ román - z latinského Burla = tretka nebo z italského Burlesca = fraška, žert 

- dílo vzniklé na rozhraní dvou epoch - satira a celý Gargantua (středověk), Pantagruel 
(renesance) 
- přináší realistický pohled na tehdejší dobu – satira na tehdejší poměry v církvi (dogmatické
pojetí), klášterech, školství i soudnictví (nepružnost právní praxe) -  kritika všeho, co 
odporuje zdravému rozumu 

- zdůrazňuje moc lidského vědění, nastoluje otázky soudobé morálky
-  citace antických autorů, i Villóna, parodické obrazy 
-  velice významný je zde jazyk - záměrně šroubovaný, lidový, vulgarismy, archaismy, 

latinská slova, neologismy, ... 
Pierre de Ronsard [pijér de ronsár] 
-     básník milostné poezie „druhý Petrarka“
- pocházel ze starého šlechtického rodu, 
- byl nejznámějším členem skupiny Plejáda, která usilovala o jazykovou vytříbenost a 

formální dokonalost své tvorby, která by se vyrovnala antice. Zároveň prosazovali vznešená 
(zejména vlastenecká) témata. 

-  autorem řady básnických sbírek.
- psal ódy na panovníky i šlechtice, čímž si vysloužil titul kníže básníků a postavení 



oficiálního autora francouzských králů. 
- Přestože byl knězem, věnoval se také poezii anakreontské – poezie vyzdvihující lásku a 

víno Laškování     a milostné Lásky, Sonety Heleně
- Lásky obsahuje především milostné sonety věnované patnáctileté Kassandře Salviatiové, 

kterou zahlédl na slavnosti v Blois, venkovské dívce Marii Dupinové a dvorní dámě Heleně 
de Sugeres.

Michel de Montaigne [mišel de monteň]
-           filozof a spisovatel, politik
- Je autorem sbírky úvah Eseje a Cestovního deníku.
- Eseje  - sbírkou úvah o přátelství, slávě, životě a smrti, výrazu tváře, zkušenosti, 

kanibalech, cestování kočáry a dalších tématech. 
- Na rozdíl od svých předchůdců doplňuje Montaigne svá zamyšlení nejen příklady z 

antické literatury, ale také velmi osobními zážitky.
-  Esejům nechybí sebeironie a nadhled, důležitý je subjektivní pohled autora a vnitřní 

opravdovost, se kterou se pouští do hledání odpovědí na důležité otázky lidského života.
- Pro svou otevřenost byly eseje zakázány nejen Papeže,. Ale i králem Ludvíkem XIV.

Španělsko – 16. a 17.století , největší koloniální stát (Amerika, Nizozemí, Jižní Itálie,…)s 
Portugalskem si rozdělují nově objevená území
- Období 16. a 17. stol. nazýváme zlatým věkem španělského dramatu a literatury. 
- Velké oblibě se těšily rytířské romány. 
- Kromě tradičních náboženských her a meziher vznikají tzv. komedie pláště a dýky, ve 

kterých se střetávají láska a čest (nerovné společenské postavení).

Pikareskní román
Na rostoucí chudobu ve Španělsku reaguje pikareskní román. Jeho hlavním hrdinou byl šibalský 
darebák (pícaro), který přežívá díky své chytrosti a drzosti. Pikareskní román ukazuje život 
nejnižších společenských vrstev – sluhů, žebráků a různých podvodníků. anonymní 

Život Lazarilla z Tormesu  - vyšel anonymně, protože se autor snažil vzbudit dojem, že jde o 
autentické vyprávění skutečných zážitků jistého Lazarilla z Tormesu. Ten se po smrti otce ocitne 
postupně ve službách slepého žebráka, lakotného kněze, chudého šlechtice a prodavače odpustků. 
Neustálé hladovění i špatné zacházení přežívá pouze díky důmyslným podvodům a lžím.

Lope de Vega (1562 – 1635)
- považován za zakladatele španělského dramatu, mnoho jeho děl se řadí k žánru tzv. 

komedie ,,pláště a dýky´´. 
- Jako spisovatel byl neuvěřitelně aktivní: napsal na 1800 her, dále mnoho básní, několik 

románů a pojednání Nové umění, jak psát komedie.
- nejslavnější hry Fuente Ovejuna 
- Fuente Ovejuna   neboli ,,ovčí pramen´´ je španělská vesnice, kterou svým jednáním 

terorizuje komtur calatravského řádu Fernán Gómez. 
- Zahradníkův rok    - drama „pláště a dýky“
- Zahradníkův pes 
- Dívka se džbánem
- Milovat a nevědět koho

Miguel de Cervantes y Saavedra (1547 – 1616)
- španělský voják a spisovatel. 
- Své bohaté lidské i umělecké zkušenosti uplatnil v dvoudílném románu :
- Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. 
- Pikareskní román, parodie na rytířské eposy



- Koho označujeme slovem donkichot? Marná snaha něčeho dosáhnou s dobrými úmysly
- „rytíř smutné postavy“ – snílek
- „boj s větrnými mlýny“ – marná snaha

Anglie   – 14. – 16.století  
- založení anglikánské církve za Jindřicha VIII. – hlavou církve není papež, ale sám panovník 

– panovník zbohatl (konfiskace církevního majetku), měl vše pod kontrolou
- největší rozmach v Anglii až za královny Alžběty, docházelo nejen k rozmachu státnímu, ale

k rozmachu renesančnímu
- Alžbětínské drama: 
- V roce 1576 vzniklo v Londýně první stálé divadlo (dřevěné budovy okrouhlého tvaru, 

které neměly střechu, hrálo se za denního světla) a brzy se objevila další. 
- Nejvýznamnějším představitelem alžbětinského divadla byl William Shakespeare   a jeho 

předchůdci Christopher Marlowe [kristofr márlou] (Tragická historie doktora Fausta) 
- V roce 1642 parlament zakázal všechna veřejná divadelní představení. Přestože byla roku 

1660 dvě divadla otevřena, někdejší slávy už nebylo dosaženo a význam dramatu postupně 
klesal. Až od této doby mohly na jevišti vystupovat nejen muži, ale i herečky.

Geoffrey Chaucer (1340 – 1400)
- Vrcholným dílem Canterburské povídky, v nichž podává obraz soudobého anglického 

života
- Rámec Chaucerových Canterburských povídek tvoří cesta třiceti poutníků (rytíř, kuchař,

abatyše, lékař, student, farář...) ke hrobu sv. Tomáše Becketa v Canterbury. V hostinci U 
Kabátce se rozhodnou, že každý bude vyprávět čtyři příběhy, ale z tohoto plánovaného 
počtu stačil Chaucer napsat pouze 23 povídek. S humorem líčí různé stránky života 
středověké Anglie (rytířské historie, milostné příběhy)

- forma rámcové novely psané ve verších
- Geoffrey Chaucer: Canterburské povídky 

Předchůdci Shakespearovi: 
Christopher Marlowe (1564 – 1593)– dramatik a básník, psal blankversem (nerýmovaný 
pětistopý jamb4(střídání nepřízvučné a přízvučné slabiky  U - )

William Shakespeare (1564 – 1616)
- Kdo byl Shakespeare?
Nad Shakespearovou osobou se vznáší řada otazníků. Někteří vědci se domnívají, že 
Shakespeare je pouze pseudonym. Kdo se pod ním skrýval? Možná dramatik Christopher 
Marlowe (1564-1593), Dalším adeptem je filozof Francis Bacon [fránsis bejkn]
- největší anglický i světový dramatik
- narodil se ve střední Anglii - v městečku Stratford nad Avonou – podle matriky
- Otec Williama byl rukavičkář
- William byl třetí z osmi dětí, měl čtyři sestry a tři bratry. Jeho dvě starší sestry však 

zemřely, stal se tedy nejstarším. Ze všech dětí jen dva založili rodiny. Williamův rod vymřel 
ještě v 17. stol.

- vystudoval gymnázium, naučil se latinsky a řecky.
- V 18 se oženil s o osm let starší ženou. Půl roku po svatbě se jim narodila dcera Zuzana a 

později dvojčata Judita a Hamnet. Syn Hamnet však zemřel v jedenácti letech - v roce 1596.
- 1588 přichází do Londýna, kde vyniká jako herec a dramatik, stává se spolumajitelem 

jedné z největších divadelních společností – The Globe 
- V roce 1613 aréna 'The Globe' vyhořela a tím byla Shakespearova dramatická kariéra 

4  trochej přízvučná a nepřízvučná, daktyl -UU



prakticky ukončena.
- Měl přístup ke dvoru královny Alžběty I. , kde se hrály jeho hry.
-  V roce 1594 poprvé vyšla tiskem dvě jeho dramata.
-  Shakespeare zemřel 23.4. 1616(má na náhrobku – víme jistě) v rodném Stratfordu nad 

Avonou po oslavě svých narozenin, provázené veselou pitkou se svými kamarády Benem 
Jonsonem  (jeho nástupce) .Ve stejný den také zemřel slavný španělský spisovatel Miguel 
Cervantes y Saavedra (1547-1616).

Tvorba: autorem 36 her psány blankversem
rozdělení podle tvůrčích období, námětů nebo žánrů. 
Žánrové rozdělení: 
tragédie (Hamlet, Othello, Macbeth, Král Lear, Romeo a Julie…)
komedie (Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Jak se vám líbí, Večer tříkrálový, Kupec 
benátský, Komedie plná omylů, Veselé paničky Windsorské…). 
V historických dramatech čerpal náměty z antiky (Julius Caesar, Antonius a Kleopatra…) i 
anglické historie (Jindřich IV., V., VI. a VIII., Richard II. a III. a Král Jan). 
V posledním období psal tzv. romance (Perikles, Cymbelín, Zimní pohádka a Bouře), dramata s
pohádkovými a fantastickými prvky.
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