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Charakteeristika dobyy
Během vlády
v
Marie Terezie
T
a pozzději Josefa II.
I se v Evrop
pě šířilo osvíccenství. Osvíccenské myšle
enky
podporo
ovali (zrušeníí nevolnictví,, toleranční patent…).
p
Ovvšem některéé reformy, ač obecně pro
ospěšné,
z hlediskka Čechů půssobili negativvně: při reforrmě školství byla do škol a do úřadů zzavedena jakko jediný
jazyk němčina. Joseff II. Vyhlašujee němčinu zaa jediný říšskký jazyk. Osvvícenství pod
dporovala i če
eská
zemská šlechta,
š
ale ta
t byla z velkké části poněěmčená. Češttině tedy hro
ozilo, že se sttane pouze jaazyk
selského
o lidu, kterém
mu bylo poskkytováno pou
uze to nejnižžší vzdělání. K tomuto nedošlo, hlavně díky
zrušení nevolnictví,
n
c umožnilo
což
o masový přííchod česky mluvícího
m
venkovského o
obyvatelstva do měst.
Odpověd
dí na tento úpadek
ú
českéého jazyka see stalo národ
dní obrození.. (V 70. letech 18. Století kleslo
vydávání českých knih jen na někkolik kusů ro
očně!)

Jazykovýý charakter (obrana
(
jazyyka), filozoficcké práce
První období národn
ního obrození se také nazzývá obdobím
m „obranným
m“. Během tééto doby se hledal
obsah po
ojmu „vlasteenectví“. Vlasstenci byli ti, kdo se stavě
ěli na odpor josefínským centralizačn
ním
snahám.. Můžeme seem zařadit jednak zemskéé vlastence, kteří se hlásili k českým zzemím, ale hovořili
h
německýým jazykem, jednak jazykkové vlastence, rozvíjejíccí česky psaný jazyk. Prvn
ní skupinu přředstavuje
nejvíce osvícenská
o
(aale poněmčeená) šlechta, která vystup
povala jako mecenáš
m
české vědy, hud
dby a
divadla, ovšem postu
upně ustupo
ovala do pozaadí. Druhý pó
ól představujjí literáti a divadelníci ze středních
k
se obracceli na méněě vzdělané, pouze česky mluvící
m
obyvaatelstvo.
vrstev, kteří
Vzorem pro vlasteneecké obrany se stala latin
nsky psaná OBRANA JAZYKKA SLOVANSKÉÉHO, ZVLÁŠTĚ ČESKÉHO
N
je OBRANA J AZYKA ČESKÉH
HO PROTI
od jezuittského českéého spisovateele Bohuslavva Balbína. Nejznáměnší
ZLOBIVÝM
M JEHO UTRHA
AČŮM od Karrla Ignáce Th
háma. Hlavníí tón obran jee vyčítavý, jeejich vlastene
ectví je
však pozzitivní a bez nenávisti
n
vůčči ostatním národům.
n
Věda a vznik
v
vědeckkých institucíí
Na počáttku české ob
brozenecké vědy
v
stojí latiinský překlad
d a kritický ro
ozbor historických nepře
eností
Kroniky české
č
od Vácclava Hájka z Libočan, kteerý provedl historik
h
Gelaasius Dobnerr. Kroniku od
dsoudil za
její nespolehlivost a část vydal s kritickými přřipomínkami. Na něj v ob
blasti vědy naavázal Josef
Dobrovsský.
(1747) V Olomouci byla
b založenaa první vědeccká společno
ost. Šlechtit Josef Petrascch zde založil
Společno
ost neznámýých vzdělanců
ů v zemích ra
akouských.
(1774) V Praze založeena Soukrom
má spolčenosst nauk – zprrvu člo jen o volné sdružeení vědeckýcch
pracovnííků. Tento ro
ok je obecně považovan za
z zrod Akad
demie věd.
(1784) předchozí
p
jmeenovaná insttituce dostávvá pvnější orrganizaci a přřejmenováváá se na Česko
ou
společno
ost nauk.
(1790) Znovu přejmeenována – Krrálovská českká společnosst nauk. Byly zde dány přředpoklady k rozvoji
m
vědecké metody a myšlení.
z
věrnějším přepiisováním kro
onik z našich dějin.
Vědci se především zaobírali
datelství (Kra
amerius)
Publicisttika a naklad
K rozvojii česky psanéé publicistikyy v tomto období má zajisté největší přínos Václav Matěj Kram
merius.
Rytíř ze Schönfeldu
S
/
/Jan
Ferdinan
nd/ zakupujee licenci na Pražské
P
pošto
ovní noviny a obnovuje jejich
vydávání. Později je přejmenovávvá na Schönffeldské Pražsské noviny. Zde
Z pracovall Kramerius, který se
díky výhodnému snaatku finančněě osamostatn
nal a začal vyydávat své vlastní Krameeriusovi c.k. Pražské
P
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poštovníí noviny, o 2 roky později přejmenované na Kram
meriusovi c.kk. vlasteneckké noviny. Tyy pak
vycházelli i po jeho sm
mrti (převzall ji jeho syn) až do roku 1825.
1
Vycházzely 2x týdněě.
Další přínos Krameriaa je v založení nakladatelství Česká expedice
e
(1790). Krameriius si dobře
ůležité, aby se
s česky psané texty šířili nejvíce mezzi české čten
náře. Vydával zde díla
uvědomoval, že je dů
p
a do
obrodružné příběhy, kaleendáře a přírručky z různýých
starší české literatury, překlady pohádky
oblastí.

almanachy)
Poezie – skupina kollem Tháma a Puchamjerrova básnickká skupina (a
Poezie byla
b pro tuto dobu důležitá – je krátkáá > rychle se dá napsat a šířit /kritickké texty/
Hodně se vrací k Anttické anakreo
ontské literatuře, družinyy se vraceli k Bürgerovi.
a poezie byyla srozumiteelná všem, nové
n
formy např.
n
lyricko‐epická díla (balady).
Snaha, aby
Puchmajjer je spoluzakladatel prvvního Básnicckého sdruže
ení v roce 17
791, které organizačně ve
edl.
Zredigovval almanach
h NOVÉ BÁSNĚĚ (též Sebrán
ní Básní a zpě
ěvů). Pro ten
nto almanach napsal: ÓDA
D NA JANA
ŽIŽKU Z TROCNOVA a HLAS ČECHA.
Václav Thám
T
v roce 1785 vydal reprezentativ
r
vní dvojdílnýý sborník‐alm
manach BÁSN
NĚ V ŘEČI VÁZA
ANÉ. Oba
díly se vžždy člení na 3 části. Ve vsstupním odd
díle Thám shrromáždil ukáázky ze staršíí české poeziie, včetně
veršů Bo
ohuslava Hassištejnského z Lobkovic či Jana Amose
e Komenskéh
ho, aby tak d
dokázal, že so
oučasná
tvorba má
m své předcchůdce a opo
ory. Druhý od
ddíl sborníku
u vždy obsahoval překlad
dy, a to hlavn
ně z
dobově módních něm
meckých anaakreontiků opěvujících sm
myslové prožžitky, přírodn
ní krásy, víno
o a ženy. V
závěrečn
ných oddílech pak byla uvvedena vlasttní tvorba Th
hámova a jeh
ho spolupraccovníků, která měla
rovněž anakreontick
a
ký charakter.
Čtenáři a adresáti české
č
produkkce (knížky liidového čten
ní)
Česká beeletrie plnila zejména úlo
ohu zábavnou a orientovvala se na lido
ového čtenáře a jeho nenáročný
vkus. V tom
t
navazovvala na starou
u tradici knížžek lidového čtení, kalendářů a kronik. Hlavním
vydavateelem tohoto čtiva se v Prraze stal Kram
merius. V duchu osvícencctví měl v úm
myslu čtenáře nejen
bavit, alee i vychovávaat (k radionaalizmu, vlasteenectví, mod
dernímu občanství a vzděělávat.
Díla:
a
rom
mánu Defoea.
MLADŠÍ ROBINSON – adaptace
ŠTILFRÍD A BRUNCVÍK – vlasteneckky laděná rytířská povídka
CESTOPISS MANDEVILLŮ
ŮV
František Martin Pellcl
Studoval na jezuitskéém gymnáziu
u, později filo
ozofii a právaa; stoupenecc osvícenstvíí
ovníkem u Štternberků, později
p
přešeel do rodu No
osticů.
Byl kniho
Během práce
p
v kniho
ovnách se seeznamoval s češtinou,
č
zassloužil se o vydání Balbín
novy Obrany českého
jazyka.
NICE – jedna nejlepších učebnic
u
té do
oby, posledníí část o prozó
ódii napsal Dobrovský.
D
ZÁKLADYY ČESKÉ MLUVN
Věnoval se historii NOVÁ KRONIKAA ČESKÁ – z větší části něm
mecky, nebo
o latinsky.
obrovský
Josef Do
Byl knězem, narodil se ve vojenském ležení v Maďarsku. Brzy přišel o rodiče, vych
hováván příb
buznými.
o studiích teologie se dosstal do rodin
ny Nosticů, kd
de vychovávval jejich dcery. Což mu
Nikdy see neoženil. Po
přineslo přístup do knihovny
k
a byyl i finančně zajištěn. Na škole způsobil těžký kon
nflikt s církví, když
m církve.
zpochybnil zlomek opisu Evangelia sv. Markaa. Byl nazván rozvracečem
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Polyglot ‐ čeština, laatina, všechn
ny slovanské jazyky => mo
ohl srovnávaat.
Zakladattel vědy slaviistika.
Začíná psát 1. Vědeccké časopisy.
(
im
minulé), všecchno psal
ČESKÁ LITTERATURA NAA ROK 1779 – Články a reccenze o české literatuře (současné
sám.
Později jiné, taktéž o literatuře, SLAVÍN, SLOVANKA.
DĚJINY ČESKÉ ŘEČI A LIITERATURY – zachytil českkou literaturu
u od počátku
u až po jeho současnost.
ZEVRUBN
NÁ MLUVNICE JAZYKA ČESKÉÉHO – česká a německá verze,
v
tvůrce analogickéh
ho pravopisu.
ZÁKLADYY STAROSLOVĚNSKÉHO JAZYKA – 1. Gram
matika starosslověnského jazyka
oznatky
‐ uznával jen vědeckyy ověřené po
‐ bořil zaavedené mýtty (odpůrce Rukopisů)
R
‐ korespo
ondence s čeeskými a slovvanskými věd
dci

ova – „dohán
nění Evropy““, slovanská myšlenka, mnohostrann
m
nost, vlasten
nectví a
Generacce Jungmano
vyhraněěný národní charakter
c
Druhá fááze národníh
ho obrození má
m již vyšší cíle. Směřuje k začlenění české kultury do evropskkého
kontextu
u. Je podporo
ována idea slovanské
s
vzáájemnosti, úzzké spoluprááce všech Slo
ovanů – pansslavismus.
Mnohostrannost v žáánrech – ódaa, povídka, trragédie.
Podporo
ovala se českky psaná literratura – „Čecch je ten, kdo
o mluví českyy“.
u
Rukopissy a jejich výýznam pro čeeskou kulturu
Byly celkkem čtyři. Byyly vytvořenyy za účelem pozvednutí
p
národního
n
seebvědomí. /n
nebyly žádné
é moc staré
památkyy dokazující naši
n státnostt/
Za Autorry jsou považžováni Josef Linda (žák Dobrovského
D
, nedokončil páva, byl úřředníkem), František
Hořčičkaa (malíř, ale neměl
n
nápad
dy. Dokázal namíchat
n
inkkoust tak, abyy vypadal jakko starý, který použil
na starý pergamen) metoda
m
palimpsestu – odstranění
o
pů
ůvodního texxtu a nahrazeení novým obsahem.
Václav Hanka
H
(žák Dobrovského,, odborník naa českou mlu
uvnici, vydavvatel starých tisků, vystud
doval
práva)
bjevil jej Joseef Linda
1) 1816 – Písen Vyšeehradská – ob
2) 1817 – Libušin sou
ud (Zelenoho
orský – podlee místa nalezzení: zámek Zelená
Z
Hora)), byl zde sprravce
knihovnyy právě Hankka. Byl poslán jako anonyymní nález do Národního
o muzea. Dob
brovský zkrittizoval.
3) Královvédvorský – u nalezení Hanka v kosteele Jana Křtittele. Byl psán
n velmi dobrou češtinou – báseň
Jelen.
p
krále Vááclava – auto
or je Zimmerrmann. Krycíí falsum – na zadní straně
ě jedna
4) 1819 – milostná píseň
z básní Královédvors
K
ského rukopisu, čímž měll dokázat praavost předch
hozího. Soubor několika básní.
b
ngmann
Josef Jun
Od dětsttví měl vadu řeči, celý živvot učil (ve škkole – na akaademickém gymnáziu,
g
id
doma), polygglot (šp, fr,
rus, aj) ‐> dobře překkládal. Do Prrahy se přesttěhoval z Lito
oměřic, do Šiiroké ulice, p
později přejm
menována
ovník (na 120
0 tisíc výrazů), jeden z nejjvětších
podle něěj. Jeho celožživotním díleem je Česko‐německý slo
slovníků, zde použil jeho
j
nová slo
ova (de facto
o každé třetí české slovo pochází od n
něj). Překládal i psal.
s psát v různ
ných stylech, světových. Napsal 1. Ro
omanci
Pokusil se
Slovesno
ost – 11. Učeebnice české literatury a jazyka
j
a literrárních dějin, přiložil i ukázky a slohy
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Historie literatury čeeské – sesbíraal všechny sp
pisovatele a jejich díla, ktterá popsal a zhodnotil. Po jeho
smrti v tomto pokraččovali jeho žáci.
Stál u zro
odu Matice české:
č
chtěli vydávat české knihy, kte
eré Jungman
n a další připrravovali.
Byl uznáván, dokud nezkritizoval
n
l Rukopisy. On
O byl kritizován některými jazykověd
dci, že češtin
nu moc
ho náruživost pro panslavvismus.
zaplnil novými slovy a také za jeh

František Palacký
o největšího historika, v Praze se věn
noval archivn
ní a rodopisecké službě. Přezdívka
P
Považovván za našeho
„Otec náároda“.
Finančněě se zajistil vytvořením historie rodu Šternberků. Byl členem Národního vvýboru a před
dseda
Slovanskkého sjezdu.
IDEA STÁTU RAKOUSKÉÉHO – zde sepsal své myššlenky, zastánce austroslavismu.
Vydával český a něm
mecký časopiss MUZEJNÍK, kde podával informace o kultuře.
DĚJINY NÁRODA ČESKÉÉHO V ČECHÁCCH I NA MORAAVĚ – od poččátku do roku
u 1526, tj. do
o nástupu Haabsburků.
Pavel Josef Šafařík
Narodil se
s na východ
dním Slovenssku.
První dílo
o – básnicko
ou sbírku vyd
dává v 19. Lettech TATRANSKÁ MŮZA S LÝROU
L
SLOVA NSKOU.
POČÁTKO
OVÉ ČESKÉHO BÁSNICTVÍ, OBZVLÁŠTĚ PRO
OZÓDII – vysttupoval protii dobrovskéh
ho prozódii.
DĚJINY SLLOVANSKÉ ŘEČČI A LITERATU
URY PODLE VŠEECH NÁŘEČÍ – čeština, či polština
p
jsou podle něj jen nářečí.
Do Prahyy se dostává díky pomocci Palackého.
Redigovaal časopis SVĚTOZOR
V
, pozzději ředitel univerzitní
u
kn
nihovny a prrofesor slavisstiky na unive
erzitě.
SLOVANSSKÉ STAROŽITN
NOSTI – psáno v Praze, do
okazuje postavení slovan
nských národ
dů, že se nesm
mí
opomíjet, přeloženo do řady jazyyků. Doplněn
no mapou Slo
ovanský náro
odopis.
O PŮVOD
DU A VLASTI H LAHOLICE – dokázal,
d
že hllaholice je sttarší jak cyrilice.
ár
Jan Kollá
Studoval i v Německu, kde se settkává s Goethem. Působiil na slovenskku jako evan
ngelický knězz, nebyl
ně, kde byl profesorem
p
a
archeologie.
chápán, byl proti maaďarizaci, odcchází do Vídn
v
básně; sonetty – tématem
m láska k jeho milované, kterou
BÁSNĚ – sbírka básníí, milostné i vlastenecké
zde nazýývá Mínou a představuje zde ideál slo
ovanské ženyy.
SLÁVY DCCERA – lyricko
o‐epické dílo
o, soubor zněělek /sonetů//. Obrací se do
d slavné miinulosti Slovaanů.
Sláva – bohyně
b
Slovaanů, jeji dcerra byla Mínaa. Když se budou ctít slovvanské hodno
oty a ideály, tak
Slované nevyhynou. Vyčítal Slovaanům, že je třeba
t
šířit myyšlenky slovaanství. Mína v jeho díle
představvuje vlast, ideeál. Psáno heexametrem.
První verrze – 150 zněělek ‐ části Sála,
S
Labe, Dunaj. V druhé verzi (600 znělek) přibyyly zpěvy Létthé (nebe)
a Acleron (peklo). Ko
onečná verzee ještě doplněna o zpěv Vltava
V
( 645 znělek)
z
František Ladislav Čelakovský
Če
ofesorem slaavistiky, knihovník v rodin
ně Kinských.
Čelakovsský studoval v ČB, byl pro
Překládaal hlavně preeromantiky (G
Goethe)
SLOVANSSKÉ NÁRODNÍ PÍSNĚ – čechy, morava, slezko
OHLAS PÍÍSNÍ ČESKÝCH – hlavní hrdna je obyčejný člověk, vlastenecké píísně
OHLAS PÍÍSNÍ RUSKÝCH – vychází z Ruských
R
bylin, hrdinou re
ek – bohatýrr
TOMAN A LESNÍ PANNAA
001

4

