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6a) Shody a odlišnosti dvou generací národního obrození
Od 70. let 18. století do konce 20. let 19. století. Národní obrození (NO) je proces, ve kterém národ bojuje za
vytvo ení svébytného jazyka a kultury. Za íná se projevovat národnostní sebeuv domování. Národní
obrození bylo zapo ato reformami Josefa II (toleran ní patent 1781 – náboženská svoboda, zrušení
nevolnictví, úlevy sociální, povinná školní docházka) jenž vládl v duchu osvícenství. Zrušení nevolnictví
umožnilo poddaným svobodn se st hovat, p íliv venkovského obyvatelstva do pon m ených m st dalo
národnímu hnutí demokratický charakter.

První fáze - Fáze obranná – 70. léta 18. století až do po átku 19. století
Toto období je spjato s osvícenstvím, eština se stala znakem národní pospolitosti, na významu nabývá
esky psaná literatura.
Jazykov da
Josef Dobrovský (1753-1829) – narodil se v uherských (Ma arsko) armotech v rodin dragounského
strážmistra, vystudoval bohosloví, p sobil i jako vychovatel u hrab te Nostice, podnikl adu studijních cest,
nap . do Švédska, Ruska. Na možnosti esky psané literatury se dívá skepticky, nev il že eština získá zp t
své ztracené pozice a stane se jazykem krásné a v decké literatury. Podporoval tvorbu pro lid, usiloval proto
o ustálení jazykové normy, která byla v té dob zna n rozkolísaná, svá díla psal n mecky a latinsky
Podrobná mluvnice eštiny - vytvo ení jazykové normy pro ustálení eštiny
N mecko – eský slovník
Mluvnice staroslov nštiny
D jiny eského jazyka a literatury - kritika úpadku eštiny v pob lohorské dob , eština jako jazyk nižších
vrstev, které jiný jazyk neznají a jimž se v eštin má dostat základního vzd lání.
D jiny eského jazyka a literatury spojil a vytvo il periodizaci literárních d jin. Dobrovský položil základy
novo eského spisovného jazyka a stal se zakladatelem slavistiky.
Žurnalistika
Václav Mat j Kramérius (1753-1808) - majitel nakladatelství eská Expedice, vydávajicí a rozši ující knížky
lidového tení, rytí ské balady a cestopisy.
Kramériovy C.K. pražské poštovské noviny – vydával je ve svém nakladatelství eská expedice od roku
1789, dále lidové kalendá e a knížky lidového tení.
Divadlo
1738 – první stálé divadlo v Kotcích
1783 – Stavovské (dnes Tylovo) divadlo, zde se však esky hrálo jen vyjíme n
1786 – Vlastenecké divadlo – Bouda – po t ech letech innosti bylo zbouráno

Václav Thám (1765-1816) – autor vlasteneckých a historických d l
Vlasta a Šárka
B etislav a Jitka
Poezie – klade si za cíl prokázat, že eská tvorba je schopna tvo it složitou lyriku
Václav Thám
Písn v e i vázané

Antonín Jaroslav Puchmajer (1769-1820) – autor p ti básnických almanach , v d í osobnost nové skupiny
jenž byla spojena spole ným vlasteneckým programem.
Sebrání básní a zp v – nové básn
almanach - soubor literárních p ísp vk r zných autor k jednomu tématu

Druhá fáze – Fáze ofenzivní – po átek 19. století až konec 20. let
auto i si nekladou jen cíle jazykové, ale usilují o to, aby se eština stala jazykem nejen krásné literatury, ale i
v decké literatury, bylo tedy zapot ebí rozší it bohatství slovní zásoby.
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Jazykov da
Josef Jungman (1773-1847) – narozen v Hudlicích, vystudoval filozofii a práva, stal se u itelem na gymnáziu
v Litom icích, v noval se innosti p ekladatelské, cht l dokázat, že eština je schopna vyjád it i náro n jší
myšlenky sv tové literatury.
Slovník esko-n mecký – 5 dílný, 120 000 slov, nejlepší pramen pro poznání našeho jazyka doby
obrozenecké, obohacoval slovní zásobu oživováním zapomenutých staro eských slov, p ejímání slov
z jazyk slovanských, vytvá el novotvary.
Slovesnost – teorie literatury s p ipojenou ítankou, uvád l p íklady z eské literatury od doby Husovy po
sou asnost
Historie literatury eské - obraz vývoje eské literatury
Historie
František Palacký (1798-1876) – narodil se v evangelické rodin v Hodoslavicích na Morav , p sobil jako
šlechtický vychovatel, pozd ji jmenován zemským historikem, zú astnil se založení Matice eské, jejímž
hlavním posláním bylo vydávání eských knih, zasloužil se o vydávání asopisu spole nosti vlasteneckého
muzea.
D jiny národa eského v echách i v Morav – 5 díl , obsahovaly látku od nejstarších dob do roku 1526
(nástup Habsburk ) jejich rysem je zápas mezi n meckým a slovanským životem. Vrcholné období
eských d jin spa oval v dob husitské.

Pavel Josef Šafa ík (1795-1861) – p sobil jako profesor na srbském gymnáziu, pozd ji v Praze jako v dec,
redaktor, editel univerzitní knihovny. Propagoval myšlenku slovanské vzájemnosti.
Slovanské starožitnosti – zabývá se d jinami Slovan od t ch nejstarších dob do 10. století. Základem
spisu je d kaz, že Slované jsou stejnými praobyvateli Evropy jako ekové, ímané a germáni. Dílem elil
podce ování Slovan .
Rukopis královédvorský a Rukopis zelenohorský – jednalo se o pad lky za jejichž p vodce jsou pokládáni
Václav Hanka a Josef Linda. Básn m ly velký ohlas, nebo uskute nily p edstavy vlastenc o eské
minulosti. Spory o pravost se vedly tém celé 19. století. Ve 2. pol. 19. století se vedly tzv. rukopisné boje,
o zpochybn ní pravosti se zasloužili Goll, Gebauer, Masaryk a Vl ek.

Jan Kollár (1793-1852) – p vodem slovák, studoval protestantskou teologii v Jen . Stal se kazatelem
v Pešti, byl také jmenován profesorem slovanské archeologie na víde ské univerzity.
Slávy dcera – sbírka zn lek, vjad uje myšlenku slovanské záležitosti
Národnie zpievanky – dvousvazkový soubor slovanských lidových písní
František Ladislav elakovský (1799-1852) – p sobil jako vychovatel, pozd ji se stal redaktorem a
profesorem slavistiky ve Vratislavi a Praze. Zabýval se sb ratelstvím lidové slovesnosti.
Slovanské lidové písn
Mudrusloví národa slovanského v p íslových
Studium lidové poezie jej p ivedlo k myšlence vytvá et její ohlasy, které by vyjad ovali myšlení a cít ní lidu.
Ohlasy písní ruských – inspirováno ruskými bylinami, p evažuje epika (boje s Turky a Tatary, bohatý i Ilja
Muromec a urila Plenkovi )
Ohlasy písní eských – p evažuje lyrika, je v ní obsažena první um lá balada Toman a lesní panna
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