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Dějiny raného novověku
(Ondřej Hýsek)
Úvod do studia dějin raného novověku
(PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D.)
Přibližné a neoficiální okruhy otázek k souborné zkoušce
(PhDr. Z. Háza)
1.	heslo feudalismus - princip pyramidy (Ottův slovník naučný)
2.	struktura Říše - kurfiřti (kompletně), říšský sněm, kolegium knížat, měst
3.	Struktura usedlosti (Kernfamilie)
4.	Literatura: Palacký, Gindely, Goll, Novotný, Laichterovky, Melantrišky, Vavák, Denis, Zap, Rezek , Svátek, Prášek…
5.	Genealogie (Habsburkové, Stuartovci, Rurikovci, Romanovci…)
6.	Který byl poslední arcibiskup za hus. válek, jak dlouho trvala sedisvakance, 1431-1561 (období, kdy je na delší dobu uprázdněn církevní úřad), Konrád z Vechty - Antonín Brus z Mohelnice
7.	Pius II. a zrušení kompaktát 1462
8.	Martin Luther (1483-1546)
9.	Jednota bratrská (od 1457, vše), 1. vyhnanství 1547…
10.	Náboženská hnutí u nás (ostatní)
11.	Česká konfese 1575 podotknout, že nebyla podepsána Maxmiliánem II. (jen ústně schválena)
12.	Rudolf II. a majestát, kde panovala tolerance (komorní statky)
13.	Vpád Pasovských 1611, příbuzenské vztahy Leopold Pasovský – Rudolf (bratranci)
14.	Začátek třicetileté války – zboření kostelů Hrob u Duchcova arcibiskupa Lohelia, benediktinský Broumov; podotknout, že v Hrobu bořili sami protestanti
15.	rok 1619, měsíc nástupu Ferdinanda II. a Fridricha Falckého
16.	Území Valdštejna, čí byl leník, nezapomenout Meklenbursko
17.	Vpád Sasů 1631-32 Jan Jiří, Arnim, umět literaturu (Rezek), Pražský mír 1635, ztráta Lužice
18.	Dávky a zatížení po třicetileté válce
19.	Válka o dědictví španělské, příbuzenské vztahy, aliance
20.	Josef II., válka o bavorské dědictví 1778-79, jak se jí říkalo (bramborová či koláčová), spor o Innskou čtvrť
21.	Kdo vládl (např. v Polsku) 1500, 1600, 1700
22.	Berní rula, Lánové rejstříky, komínový rejstřík (?), tereziánský, josefínský, stabilní katastr + další dílčí
23.	4 manželky Filipa II.: Marie Portugalská; Mary Tudorovna (dcera z 1. manželství Jindřicha VIII. Tudora s tetou císaře Karla V. Kateřinou Aragonskou, sestrou Johany Šílené); Alžběta Francouzská (dcera Jindřicha II., ml. větev rodu Valois); Anna Rakouská
24.	Bourbon-Bourbon, Bourbon-Parma, Bourbon-Sicilien
Literatura
Braudel, Fernand: Svět středomoří a středozemní moře v době Filipa II.
Burke, Peter: Italská renesance, nakladatelství Mladá fronta
Evans, R. J. W.: Rudolf II. a jeho svět, Mladá fronta, Praha 1997
Le Goff, Jacques: Kultura středověké Evropy
Gurevič, A. J.: Kategorie středověké kultury
Tapié, Victor-L.: Marie Terezie a Evropa. Od baroka k osvícenství, Mladá fronta 1997
Válka, Josef: Morava reformace, renesance a baroka (II. díl Dějin Moravy)
Vasari, Giorgio: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů, Mladá fronta
skripta:	Kudrna, J.
	Kron
odborný časopis k novověku: Studia Historica et Commeniana (vydáváno v Uherském Brodě)
Historikové a literatura k českým novověkým dějinám
(podle Phdr. Z. Házy)
České dějiny – Laichterova edice, Praha
	- vydávání zahájeno před I. světovou válkou; protože Palacký a Tomek zastarali, měla je tato edice nahradit. Hlavní reakce V. Novotný, po jeho smrti Kamil Krofta (ten v této edici nic nevydal); pozitivistická koncepce této řady ale nebyla udržitelná, protože obrovské množství pramenů pro novější doby by nebylo možné zpracovat, svoji roli sehrály i politické události (II. světová válka, rok 1948)
ČD I/1 poč.-1034 Novotný, Václav: Od nejstarších dob do smrti knížete Oldřicha (1912)
ČD I/2 1034-1197 Novotný, Václav: Od Břetilava I. do Přemysla I. (1913)
ČD I/3 1197-1253 Novotný, Václav: Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. (1928)
ČD I/4 1253-1271 Novotný Václav: Rozmach české moci za Přemysla Otakara II. (1937)
ČD I/5			Šimák, Josef Vítězslav: Středověká kolonizace v zemích českých (1938)
ČD II/1 1271-1308 Šusta, Josef: Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví (1935)
ČD II/2 1308-1333 Šusta, Josef: Král cizinec (1939)
ČD II/3 1333-1346 Šusta, Josef: Karel IV. Otec a syn (1946)
ČD II/4 1346-1355 Šusta, Josef: Karel IV. Za císařskou korunou (1948)
mimo řadu ČD:
1355-1378 (I. díl 1355-1364, II. díl 1364-1378) Kavka, František: Vláda Karla IV. za jeho císařství. Země České koruny, rodová, říšská a evropská politika (1993)
ČD II/5 1378-1415 Bartoš, František Michálek: Čechy v době Husově (1947)
ČD II/6 1415-1426 Bartoš, František Michálek: Husitská revoluce I. Doba Žižkova (1965)
ČD II/7 1426-1437 Bartoš, František Michálek: Husitská revoluce II. Vláda bratrstev a její pád (1966)
ČD III/1		Urbánek, Rudolf: Věk poděbradský 1. (1915)
ČD III/2		Urbánek, Rudolf: Věk poděbradský 2. (1918)
ČD III/3 1453-1462 Urbánek, Rudolf: Věk poděbradský 3. (1930)
ČD III/4		Urbánek, Rudolf: Věk poděbradský 4. (1962)
mimo řadu ČD:
1471-1526 Macek, Josef (1922-1991): Jagellonský věk v českých zemích
1.	Hospodářská základna a královská moc (1992)
2.	Šlechta (1994)
3.	Města (1998)
4.	Venkovský lid (1999)
+ Víra a zbožnost jagelonského věku (2001)
-	Tábor v husitském revolučním hnutí
-	Jiří z Poděbrad
1526-1547 Janáček, Josef: Doba předbělohorská I.-II. (1972, 1984)
Dějiny lidstva od pravěku k dnešku (nakl. Melantrich Praha, 1935-42, red. Josef Šusta)
1.	díl	Světla východu a Hellady
2.	díl	Řím a jeho rozpad (Římské impérium)
3.	díl	Základy středověku
4./1		Středověk vrcholný a stárnoucí
5.		V branách nového věku, 1450-1650
6.		Bronzová skála moci státní, 1650-1789
Josef Macůrek (1901-1992/?/)
-	žák Bidla, historik východní Evropy, v Brně od 1935
-	Dějiny východních Slovanů, 3 sv., Melantrich, Praha 1947 (doporučeno)
-	Dějepisectví evropského východu, Melantrich, Praha 1945 (prameny)
-	Dějiny polského státu
-	Dějiny uherského státu (nesehnatelné, překonané)
Antonín Gindely (1829-1892)
-	historik, studoval i náboženství a práva; zemský archivář, zabýval se dějinami novověku, psal většinou německy, což se nelíbilo obrozencům
-	Dějiny Třicetileté války (do r. 1632)
-	Dějiny protireformace v Čechách
-	na jeho návrh začala být vydávána edice Sněmy české, vydal prameny k jednotě bratrské
Ernst Dennis (1849-?)
-	Francouz, slavista, studoval v Praze v letech 1872-75
-	Konec samostatnosti české (Jiří z Poděbrad - Bílá Hora)
-	Čechy po Bílé hoře (1618-1791? - nevím jistě)
-	obě díla přeložil J.Vančura
Série Českomoravská kronika (či Dějiny Čech a Moravy nové doby; Házovo oblíbené):
Karel František Zap (vl. jm. Vladislav) (1812-1871)
-	popularizátor dějepisu, vlastivědy a archeologie, středoškolský profesor, slavista; znal se s Palackým, Jungmannem a dalšími obrozenci; jeho Českomoravská kronika je dílo, které má přiblížit české dějiny nejširší veřejnosti
-	Českomoravská kronika (do r. 1526)
Josef Kořán (1838-1912)
-	historik a filolog, spolupracoval na Riegerově a Ottově slovníku naučném, pokračoval v Zappově díle
-	Českomoravská kronika IV., V. (do r. 1627)
Antonín Rezek (1853-1909)
-	historik, politolog, Tomkův nástupce na stolici rakouských dějin na pražské univerzitě, ministr pro české záležitosti v rakouské vládě (1900-1903), navazuje na Zappa a Kořána, dějiny 17. a 18. století; práce je více vědecká - první odborné české zpracování tohoto období
-	Českomoravská kronika V. (do r. 1648)
-	(navazující) Dějiny Čech a Moravy nové doby I., II. (1648-1657, 1657-1661)
-	roku 1883 založil Sborník historický - 1. český časopis věnovaný jen české historii a roku 1895 založil s Gollem ČČH
Josef Svátek (1835-1897)
-	kulturní historik, spolupracoval s Rezkem na dalším pokračování ČMK
-	Českomoravská kronika (Dějiny Čech a Moravy nové doby) (do r. 1790)
-	Obrazy z kulturních dějin českých
Justin Prášek (1853- 1924)
-	orientalista mezinárodního významu; středoškolský profesor, specializace na starověké dějiny Mezopotámie a Středomoří
-	Dějiny Čech a Moravy nové doby (do r. 1815)
Literatura k českým dějinám převážně 1. poloviny 16. stol.
(z J. Janáček: Doba předbělohorská, I, Praha 1968)
-	není zde uvedena veškerá literatura, citace také nejsou úplně přesné! (sepsal T. Kryl)
Obecné proudy hospodářského vývoje:
R. Ehrenberg: Das Zeitalter der Fugger, Jena 1896.
J. Janáček: Die Fugger und Joachimstal, Historica 1963.
V. Pešák: Dějiny české královské komory, Sborník archivu Ministerstva vnitra 1930.
A. Míka: Nástin vývoje cen zemědělského zboží v Čechách v letech 1424-1547, ČsČH 1959.
Velkostatek a vesnice:
A. Míka:	Feudální velkostatek v jižních Čechách (14.-16.st.), Sborník historický 1953.
		Poddaný lid v Čechách v první polovině 16.st., Praha 1960.
F. Matějek: Feudální velkostatek a poddaný na Moravě s přihlédnutím k přilehlému území Slezska a Polska. Studie o přeměnách na feudálním velkostatku ve 2. pol. 15. a 1. pol. 16. stol. Praha 1959
Rybníkářství:
E. Janoušek. Rybníkářské dílo Krajířů v jižních Čechách, Čas.spol. přátel starožitností českých 1958.
R. Hurt: Dějiny rybníkářství na Moravě a ve Slezsku, Opava 1960.
V. Pešák: Rozsah rybničního hospodářství na panství pardubickém, Čas. pro dějiny venkova 1936.
Řemeslná a manufakturní výroba:
J. Janáček: Řemeslná výroba v českých zemích v 16.st., Praha 1961.
		České soukenictví v 16.st., ČsČH 1956.
		Zrušení cechů r.1547, ČsČH 1959.
J. Marek: Řemeslná výroba v moravských městech v 16.st., Sbor. Matice Moravské 1962.
Z. Wintr: Český průmysl a obchod v 16. věku, Praha 1913.
J. Kořan: Staré české železářství, Praha 1946.
M. Zemek: Železářství na Žďársku, Český lid 1953.
Obchod:
Z. Wintr: Dějiny obchodu a řemesel v 14. A 15. st., Praha 1906.
J. Šebánek: Dějiny brněnského obchodu do 1740, In.Listy z dějin brněnského obchodu 1928.
A. V. Florovskij: Česko-ruské obchodní styky v minulosti (10.-18.st.), Praha 1954.
J. Janáček: Dějiny obchodu v předbělohorské Praze, Praha 1955.
		Příspěvek k dějinám jihlavského obchodu v 16.st., Vlastivědný sborník Vysočiny 1958.
Hornictví:
J. Kořan: Přehledné dějiny československého hornictví I, Praha 1955.
	Dějiny dolování v rudném okrsku kutnohorském, Geotechnica 1950. 
J. Kubát: Příspěvek k dějinám dolování u nás v 16.st. Z historie příbramských dolů. Sbor.archivních prací 1957, 1962.
Šlechta:
O. Placht: Odhad majetku stavů království českého z r.1557, Věst. Král. české Spol. nauk 1947 (1950).
A. Míka: Majetkové rozvrstvení české šlechty v předbělohorském období, Sborník historický 1967.
F. Dvorský: Dopisy pánů Jana a Vojtěcha z Pernštejna z let 1509- 1548, AČ XX.
		Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitálu, AČ XI.
F. Hrubý: Moravská šlechta r.1619, její jmění a náboženské vyznání, ČMM 1922.
J. V. Šimák: Spor o dědictví rožmberské (1523-1528), Čas. Českého Muzea 1896.
Měšťané:
Z. Wintr: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v 15.-16.věku, I-II, Praha 1890-92.
J. Janáček: K problému sociálních zápasů ve městech v první polovině 16.st., ČsČH 1964.
J. Marek: Společenská struktura moravských královských měst v 15.a16.st., Praha 1965.
J. Dřímal: Sociální boje v Brně ve 20.letech 16.st., Brno v minulosti a dnes 1959.
Chudina:
V. Urfus: Právní postavení námezdních pracovníků u nás v 16.až 18.st., Právně historické studie 1956.
J. Petráň: Pohyb poddanského obyvatelstva a jeho osobní právní vztahy v Čechách v době předbělohorské, ČsČH 1957.
F. Kalousek: Řády selské a instrukce hospodářské, AČ XXII.
Kolonizace
valašská:	J. Macůrek: Valaši v západních Karpatech v 15-18.st., Ostrava 1959.
		D. Krančalova: Valaši na Moravě, Historica 1963.
charvátská: A. Turek: Charvátská kolonizace na Moravě, ČMM 1937.
Náboženství:
Z. Wintr: Život církevní v Čechách. Kulturně historický obraz z 15.a 16.st., I-II, 1895-96.
F. Hrubý: Luteránství a kalvinismus na Moravě před Bílou horou, ČČH 1934.
K. Krofta: Boj o konzistoř pod obojí v letech 1562-1575 a jeho historický základ, ČČH 1911.
Jednota bratrská:
A. Gindely: Dekrety Jednoty bratrské, Praha 1865.
J. Bidlo:	Akta Jednoty bratrské.
	Jednota bratrská v prvním vyhnanství (1548-61), Praha 1900.
F. M. Bartoš: Jednota a reformátoři, In:Jednota bratrská 1457-1957, Praha 1956.
A. Molnár: Českobratrská výchova před Komenským, Praha 1956.
R. Říčan: Dějiny Jednoty bratrské, Praha 1957.
R. Urbánek: Jednota bratrská a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy, Brno 1923.
Novokřtěnci:
F. Machát: Společenské řády novokřtěnců na Moravě, ČČH 1897.
F. Hrubý: Die Wiedertäufer in Mähren, 1935.
ed. J. Beck: Die Geschitsbücher der Wiedertäufer, Vídeň 1883.
R. Wolkan: Geschicht-Buch der Hutterischen Brüder. Vídeň 1923.
J. Pánek: Moravští novokřtěnci. 
Vyprávěcí prameny:
J. V. Šimák: Kronika pražská Bartoše písaře, FRB VI., Praha 1907. (-popisuje Paškův převrat v Praze 1524)
Jan Černý, Poznamenání a spolushromáždění některých věcí pamětihodných. - jen rukopis (-po r.1547 byl jedním z bratrských biskupů, jeho kronika zachycuje bratrské události v letech 1541-46)
J. Teige: Sixta z Ottersdorfu Knihy památné o nepokojných letech 1546-47.
J. Janáček: Sixt z Ottersdorfu. O pokoření stavu městského léta 1547, Praha 1950.
V. Březan: Život Viléma z Rožmberka, Praha 1847.
F. Menčík: Zápisky kněze Václava Rosy, Vídeň 1879. (- utrakvistický kněz)
Raný novověk
-	jako samostatná epocha chápán až od konce sedmdesátých let 20. století
-	užší význam: 2. pol. 15. stol. - 2. pol. 16. stol. /předbělohorské období, renesance/
-	širší význam: 15.-18. století (Dülmen, C. H. Beck) /reconquista, Amerika/
Co je na novověku nového?
-	nové myšlení – pluralita; souvislost s reformací, nová komunikace. Ve středověku byl člověk kolektivní (Gurevič: Kategorie středověké kultury), v novověku je člověk individuální (částečně) – knihtisk (alfabetizace – jev o něco straší), subjektivizace sociálních procesů
-	nové vnímání světa – Francis Bacon of Verulam (1561-1626) – anglický politik, spisovatel a filozof, který jako první zavrhl scholastickou aristotelskou filozofii a ostře od sebe oddělil oblast a působení vědy a víry. Důležitost vědy a pokroku, ve vědě se opírat výlučně o rozum, závěry na základě zkušenosti, poznání přírody a záměrného pokusu.
	Mikuláš Koperník – Země obíhá kolem Slunce, rotuje kolem své osy; viz níže
	Thomas More – Utopia; viz níže
	Tommaso Campanella – O slunečním státě; viz níže
-	nové umění – renesance
Studium raného novověku:
Vídeň – Ústav pro dějiny raného novověku
pozn. něm. frühe Neuzeit đ Frühe Neuzeit đ Frühneuzeit
Karl Vocelka – manýrismus, Rudolf, Matyáš
Peter Burke – Italská renesance – komunikace v umění, public relation
Fernand Braudel – Annales – světem nehýbou jednotlivé události, ale dlouhé procesy; tři druhy časů: dlouhé (mentality), střední (roční cykly...), krátké trvání (události).
	Raný novověk – odstřižení od středověku, vymysleli to italští humanisté, renesance = novověk, papežský knihovník Giovanni Andrea, Flavio Biondo, Leonardo Bruni, Coluccio Salutati, N. Machiavelli – ti ještě nevymysleli pojem novověk, novověk byl jejich současností, vymysleli pojem středověk (pro ně temná minulost), pojem novověk až v 2. polovině 17. století, renesance-rinascimento – zdánlivá obnova antiky (nelze ale dvakrát vstoupit do stejné řeky) – uvědomovali si to, chtěli antiku vylepšovat.
	Pojem novověk – píše o tom Jacques Le Goff (Středověká imaginace, 1998). George Horn – německý humanista, spis Noemova archa (1666), středověk (medium aevum) ohraničil léty 300-1500. Další německý humanista Kryštof Keller (Christophus Cellarius) navrhuje léta 330-1453 (založení a pád Konstantinopole). Francouzský autor Du Cange [dykánž] Glossarium mediae et infime latinitatis (1678).
referát: Dilthey, Wilhelm (1833-1911): Auffasung und analyse der Menschen in 15 und 16 Jhr.
	- německý filozof (filozofie života), psycholog, rozvoj hermeneutické metody rozumění v duchovních vědách. Studium náboženských a společenských mentalit (podobně jako sociolog Max Weber). V knize se vše odehrává v Itálii.
	Základní tradice středověku: tradice svatého Pavla a Augustina – pojmy oběť, hřích, odpustky. Raný novověk znamenal přelom, ještě před objevením Ameriky na přelomu 14./15. století přišel humanismus – zaměření se na člověka, metafyzika obracející se směrem do privátního života. Vrcholný středověk: renesance a humanismus, návrat k antice; skeptikové, epikurejci, i humanismus religiózní záležitostí – jezuité atd.
Periodizace vztahu mezi středověkem a raným novověkem
	Dlouhý středověk - Jacques Le Goff: trvá od 4. do 19. století, je to ubíhající středověk, střed je bod, který je od obou konců stejně vzdálen, oba musí být konstantní, novověk je pořád v pohybu, vymysleli si to lidé v novověku (viz Voskovec a Werich, Balada z hadrů).
	Levicové pojetí dějin – pojem feudalismus (marxismus, francouzská škola Annales) – feudalismus = středověk, končí až 1789.
	Neexistuje jen jedna renesance, existuje mnohem více renesancí – Le Goff, Erwin Panovski – renesance (pl.) v umění. Karolinská renesance (8.-9. století), renesance ve 12.-13. století, velká italská renesance (i u nás), renesance v 19. století – novo- (novogotika apod.) đ renesance není koncem středověku, hledá zakotvení v minulosti.
	Dlouhý středověk, středověk chápán pomocí marxistických kategorií: sociální struktury, prostor, reprodukce, zemědělská výroba, zemědělský způsob života, výrobní prostředky... (chalupa 17. století = chalupa 19. století), změnu způsobila až průmyslová revoluce (Marx: starověk = otrokářský, novověk = kapitalistický výrobní způsob). Trojí lid – Anselm z Canterbury, Adalberon – lyonský biskup. (viz Gurevič: Kategorie středověké kultury)
Jacques Le Goff - periodizace:
1.	pozdní starověk, 3.-7. století
2.	raný středověk, 8.-10. století
3.	vrcholný středověk, 1000 - polovina 14. století
4.	pozdní středověk, polovina 14. století - počátek 16. století
·	mezníky jsou velké sociálně-mentální proměny: velký mor, reformace, ...
·	některé struktury tohoto charakteru zůstávají po celý středověk neměnné
·	ne neurčitá renesance, ale reformace zlomila totalitární středověkou jednotu
	5. tzv. novověk – od reformace do průmyslové revoluce – součást dlouhého středověku, tento novověk v sobě zahrnuje jak stagnaci (starý politický a ekonomický režim – monarchie, trojí lid) X inovace: moderní vědy, osvícenství, myšlenky vedoucí k velké francouzské revoluci – konec středověku, začíná moderní doba – má dvojí tvář:	a) expanze (průmyslová revoluce, demokracie, nadvláda Evropy nad světem
	b) tvář krizí (velké války, fašismus, komunismus).
·	kategorie jsou do značné míry relativní, Le Goffovo člení je primárně stejné jako klasické členění (jen se vzdáme přesných dat 1453, 1492, 1526). Přistoupíme na kategorie demografické, sociální – data rozmazána, ale jinak se to kryje.
referát: Huizinga, Johan: Podzim středověku (+ Homo ludens)
	Podzim středověku – tento pojem je starší než Le Goffův pojem dlouhý středověk, našel ho Johan Huizinga [hejzinchá] (1872-1945) – holandský historik a filozof kultury (žák kulturně-historického směru Švýcara Jacoba Burckhardta, 19. století). Napsal monografii o Erasmu Rotterdamském, dílo o kulturních dějinách Nizozemí v 17. století. Filozofická antropologie – Homo ludens (Hrající si člověk, 1938) – problém renesance: právní systémy = hra (pravidla, hřiště...).
	Podzim středověku – pro nás klíčové dílo, vyšlo 1919 v holandštině, 1924 v Němčině. Dlouhý středověk trvá od 5. do 18. století, podzim středověku trval asi 140 let (14.-15. století) – až do Maxmiliána I. Odehrává se v severní Francii, Flandrech a Burgundsku. Celá kniha založena na kronikách z Francie a Flander.
·	středověk hlavně ve Francii: mniši, kronikáři, básníci apod.
·	kritika církve 14.-15. století: hřích hamižnosti, odpustky
·	úpadek rytířství: původně ctnosti, ochrana chudých, vzor pro společnost
·	posun hodnot do oblasti vlastenectví: netýká se už jen krále a šlechty, ale i měšťanů
·	návrat k čisté a klasické formě antiky
·	středověké křesťanství
·	gotika
	Pozdní rytířství, manýrismus: pozn. van Heik – obrazy s hádankou. Už jen umělé rytířství, křížové výpravy se dávno nekonají, je to jen hra, manýristické rytířství, turnaje. Móda, viz. Waffenmuseum – manýristický ráz zbraní (nejen účelnost, ale i umění). Pozdně gotický manýrismus.
	Čas: Kláštery (“hodinky” – i drobné knížky), sekundárně poutě (Santiago de Compostella – od ranného středověku, sv. Jakub, symbol mušle). Gotické klenby – podoba uschlých větviček (symbol konce). Přebohaté hodinky vévody z Berry  – tři bratři z Limburku je kol. r. 1415 vytvořily pro vévodu, původně jen modlitební knížky, toto už je jejich velmi pokročilá forma – teologicko-kalendářová, známé obrázky (miniatury), přírodní cyklus (měsíce), polní práce.
pozn. Eco, Umberto – italský sémiolog, historik, romanopisec (Jméno růže)
Termín renesance:
Burckhardt, Jacob: Renesační kultura v Itálii (1860)
·	nový pohled na renesanci, vychází z italského vnímání světa od antiky dál, nevzniká tedy jednorázově v 15. století, kniha Dějiny renesance v Itálii.
·	formy (tvary architektury...), jako Vídeňská či Berlínská škola umění. Sociologický průzkum italské společnosti prostřednictvím uměleckých děl. Chce dokázat, že středověk v Itálii neexistoval. Dva typy států – republiky (Florencie) X knížectví /signorie/ (Rimini).
Garin, E.: Der Mensch die Renesance
·	obraz doby podle určitých typů lidí, kteří dobu vytvářeli – kníže (signor), kondotiér, kardinál, umělec, bankéř, mág, cestující, žena, dvořan.
·	knížectví di Medici, v čele italského městského státu, ovládá ho, konstruuje stát jako model (podle Machiavelliho, hodinový stroj).
·	kardinálové – Pius II., Medicejové, Lev X. – velcí papežové đ kardinálové typu Richelieu.
Le Goff, Jacques: Kultura středověké Evropy
·	odlišný pohled, i sedláci.
Burke, Peter: Italská renesance
·	vztah mezi společností italských městských států a renesančním uměním jako společenskou záležitostí.
Zatímco v Evropě podzim středověku, tak v Itálii renesance.
referát: Braudel, Fernand: Svět středomoří a středozemní moře v době Filipa II.
	Fernand Braudel [brodel] (20. století, 2. generace školy Annales) – o 16. století ve středomoří, Maison des sciences de l´homme. Historie materiální kultury, mentality; kapitola o civilizaci: rolníci, potraviny, obilí, Itálie – kapitál na vesnice, stíraní hranice mezi křesťanstvím a islámem.
pozn. Škola Annales:
·	1. generace: Marc Bloch (1886-1944), Lucien Febvre (1878-1956)
·	2. generace: Fernand Braudel (strukturalismus, 40.-50. léta)
·	3. generace: Jacques Le Goff, Georges Duby (1919-1996)
Langue dureé – nové komponování času, velké časové trvání určuje mentalitu civilizací.
Hlavní osobnosti a ideje
	Marsilius z Padovy (1275/80-1342/3) – italský státovědec, teolog, publicista, lékař, filozof, profesor, rektor pařížské univerzity. Marsiliův model vlády byl založen na myšlence suverenity lidu, z jehož vůle má pocházet veškerá světská moc. Hlavní spis Defensor pacis (Obránce míru) – stát, společenská smlouva, monarchie: oddělená moc zákonodárná a výkonná. Jednoznačnými, nekompromisně formulovanými vývody, pro Karla IV. nepřijatelný, jednostranný, protože nutně vedl k mocenské konfrontaci s institucí papežství. Ale Karel IV. nechoval vůči Marsiliovi žádné osobní nepřátelství. Církev jeho názory odsoudila, vyobcován, protože v boji mezi papežstvím a císařstvím byl na světské straně. Útočiště nalezl na dvoře císaře Ludvíka IV. Bavorského. Prostřednictvím literárního díla ovlivněn:
	Dante Alighieri (1265-1321) – největší italský básník 14. století (Božská komedie), myslitel a politik; zakladatel spisovné italštiny (toskánské nářečí). Dílo Monarchia (O jediné vládě): císařská moc nezávisí na moci papeže, je odvozena přímo od Boha. Politicko-náboženská obnova společnosti (vztah císaře k papeži se nemá podobat vztahu měsíčního světla k světlu slunečnímu, ale vztahu milujícího syna k chápajícímu otci). Císař a papež si jsou rovni.
	Cola di Rienzo (1313-1354) /Mikuláš Rýnský/ - syn římského hostinského, klasicky vzdělaný člověk, notář městské komuny v Římě, římský tribun, italský politik a právník. S Petrarcou chtěli návrat papeže a římské slávy, horlivé studium historie. Chtěl se vojenskou silou zmocnit Říma a obnovit římské impérium v duchu antických tradic. Tuto ideu hlásal ve svých manifestech. V Římě strhl na sebe moc obsazením Kapitolu 20. května 1347 - římská revoluce (ústavní převrat), papež i občané zprvu souhlasili. Poté vstoupil do řádu fraticellů.
Dne 1. srpna 1347 obeslal císaře Ludvíka IV. Bavorského a Karla Lucemburského, jakož ty, “kteří se prohlašují za římského císaře a krále již zvoleného do císařské hodnosti”, a další představitele říše, říšské kurfiřty. Měli se dostavit před jeho tribunál do Říma, aby zde obhájili své údajné nároky na titul římského císaře a krále. Tento plán zapříčinil ostrou reakci papeže Klimenta VI., takže se Cola musel skrývat. Po svém politickém pádu koncem roku 1347 žil v úkrytech v horách, kde se skrýval před papežskou inkvizicí (pronásledován jako kacíř).
1350 tajně přijel do Prahy na Karlův dvůr, aby ho přemluvil k účasti na svém politickém záměru. Když žádal u dvora o možnost předstoupit před krále, představil se jako posel poustevnického proroka Angela. Karel IV. jej přijal v osobní audienci. Ve slyšení Karlovi vylíčil plán na obrodu světa ve jménu proroctví o novém příchodu Ježíše Krista na zem. Napomáhat mu budou andělský papež a zbožný císař. Domníval se o Karlu IV., že je schopen obrody zkažené církve a společnosti. Jeho úvahy směřovaly k obnovení starého římského císařství. Vybídl ho k tažení do Říma a slavné císařské korunovaci.
Cola mu také důvěrně sdělil, že je Karlovým příbuzným, nevlastním strýcem. Otec Jindřich VII. Lucemburský. Na tuto nehorázně naivní smyšlenku reagoval Karel – všichni lidé navzájem příbuzní, poněvadž jsou potomky Adama a Evy. 
Karla IV. zaujalo: Colova výřečnost a oslnivě vzletná latina; z mocenskopolitického hlediska obsahovaly Colovy vývody střízlivé jádro oděné do jinak mystických myšlenek.
Kliment VI. ho označil za nebezpečného kacíře, požadoval jeho vydání. Arnošt z Pardubic byl nucen uvalit na Colu vazbu. V praxi spíše ochranná vazba než žalářování. Nadále možnost písemně vyjadřovat své revoluční myšlenky i zasílat listy králi Karlovi, arcibiskupovi Arnoštovi, papeži Klimentovi VI. i svým přátelům. Karel jej ve svých odpovědích nabádal k realistickému uvažování. Odmítal násilný postup zisku císařské koruny. Snažil se zabránit, aby byl Cola di Rienzo vydán papežskému tribunálu za života Klimenta VI. Zachránil mu tak život. Cola končí násilnou smrtí z rukou vlastních římských stoupenců (pouliční boje v Římě, zabit davem, tělo spáleno).
1.	antika (Seneca, Titus Livius)  renesance /humanismus/ (Petrarca, Machiavelli)
2.	středověk  reformace /erasmiánství/
	Francesco Petrarca (1304-1374) – italský “otec humanismu” ve filol. pojetí (studia humana), básník (Sto sonetů Lauře) a prozaik, myslitel.
- spisovatel, od jeho vystoupení a díla se odvozuje dění nazývané v Itálii humanismus; nová metoda pozorování přírody, vnímání světa prostřednictvím antiky: antický text se aktualizuje moderními prvky (právo, politika, literatura, vše); vycházel z děl Cicerona, Seneky a Augustina (filozoficko-politické řeči); jeho stoicko-křesťanská syntéza spojuje stoický pesimismus s ctnostným utvářením vlastního života, tomu odpovídá časté téma jeho traktátů: problém vnitřního vyrovnání se vlastního Já a světa. Z díla: Opera, Vol. 1-4 Basileae 1554 (Ridgewood 1965).
24. února 1351 zaslal Karlu IV. list s manifestem, kde vyzývá římského císaře k mohutnému tažení do Říma k přijetí císařské koruny. Tento manifest byl bez vizionářské představy Coly di Rienzo. Silně zapůsobil na Karlovy mocenské ambice. Petrarca uváděl politické argumenty, volil psychologicky působivou terminologii. Karla důsledně oslovoval jako císaře, což bylo v plném souladu s politickou interpretací povahy volby římského krále, který se volbou stával automaticky adeptem římské císařské koruny, nikoli tedy až po schválení volby papežem. Karel odpověděl na jaře 1351. Stylisticky mu pomáhal vězněný Cola di Rienzo. V Petrarcově listě nebyla jediná přímá zpráva o použití násilí k získání hodnosti, moci a uznání římského císaře. Vytušil (na základě příkladů starořímské statečnosti a jednání Jindřicha VII. Lucemburského), co má Petrarca konkrétně na mysli. Karel zdvořile odmítl básníkův požadavek, aby obnovil staré římské impérium, a odůvodnil své vyčkávací stanovisko ve věci korunovace v Římě. 1352 obdržel druhou výzvu k tažení do Říma. 
1354 přijal Petrarca Karlovo pozvání do Mantovy, zde spolu diskutovali a polemizovali. Pozval Petrarcu do svého korunovačního římského průvodu, ale ten pozvání odmítl, obávaje se o svou pozici na milánském dvoře s ohledem na nepevné svazky svých mecenášů ke Karlovi.
 Po korunovaci římským císařem (5. dubna 1355) se ale Karel nepokusil uskutečnit Petrarcovy plány na násilné uchopení moci v Itálii a provedení zásadních politických změn ve prospěch absolutisticky chápaného římského císařství. Petrarca mu to vytkl, přitom nechápal nezvratnou realitu roztříštěné Itálie. Nadále si psali, pozval učence do Prahy (Petrarca v Praze 1356) a Karel nejspíš usiloval i o to, aby se Petrarca stal učitelem a vychovatelem Václava IV. – Petrarca nabídku nepřijal. 
Giovanni Boccaccio (1313-1375) – Petrarcův stoupenec, spisovatel, Dekameron – sbírka novel čerpající z antiky..
Myšlenky raných humanistů v politické oblasti nepřekročily meze středověkého nazírání, idealizovaly antické představy o organizaci společnosti, nezamýšlely narušit systém fungování feudální soustavy.
	L. Coluccio de‘Salutati (1331-1406) – Petrarcův žák, velký humanista, notář, florentský státní kancléř; vyzývá k aktivnímu jednání člověka, k všímání si okolního světa. Korespondence mezi Coluciem Salutatim a Joštem Lucemburským (v rovině humanistické i politické).
Leonardo Bruni (zvaný Arentino, Arentinus, 1369-1444) – humanista a politik, je považován za jednoho ze zakladatelů ideálu vzdělání humanitního studia. Základem všeho humanistického vzdělání je podle Bruniho virtuózní ovládnutí jazyků (litterarum peritia), zvláště latiny. Vzdělávání a cvičení v sobě zahrnovalo základní studium antické literatury, která byla současně jedním z důležitých pramenů solidního odborného vědění (rerum scientia). K obsahu humanitních studií patřila vedle gramatiky rovněž rétorika, poezie, morální filozofie a dějiny. Bruni přeložil do latiny mnohá Platonova, Aristotelova a Plutarchova díla. Díla antických autorů nabídl poprvé na základě původních textů, vyčištěná od scholastických dodatků a zpřístupnil tak pro renesanční myšlení především Aristotela (Politiku a Etiku Níkomachovu). Z díla: Dialoghi ad Petrum Histrium, 1401; Rerum suo tempore gestarum commentaria (období mezi 1378 -1440); Historiarum Florentini populi libri XII, vznikly 1415, vydány 1485.
Laurentius (Lorenzo) Valla (1405/7-1457) - humanista, profesor rétoriky, filolog, překladatel z řečtiny, upozornil na nedokonalost překladu Bible, prokázal nepravost tzv. Konstantinovy donace (právo církve na světskou moc). Obrátil se proti tradiční metodě v právní vědě a jako filozof obhajoval ideál přirozeného, aktivního života v tradici stoického a epikurejského způsobu myšlení; kritizoval scholastickou metodu, v níž viděl pouhou bezpředmětnou abstrakci; metodologii renesančního myšlení podpořil svými příspěvky k reformě a obnovení logiky (spisy: De voluptate, 1431 O smyslovém požitku; De vero falsoque bono, 1433, Lyon 1483, O pravém a falešném dobru) Opera omnia. vyd. E. Garin, Turin 1962) Epikurovo dílo, interpretované z křesťanské pozice, použil při vypracování humanistického ideálu osobnosti; často se uvádí vliv jeho metodologie při kritice dogmat, který sahá až po P. Bayla a T. Lessinga; z díla: De voluptate, Dialecticae disputationes contra Aristotelicos, De libero arbitrio.
Humanisté se na středověkou Evropu dívali spatra, i naopak: ambivalentní (mnohoznačné) vztahy západo- a středoevropanů na Itálii. Do Itálie chodili přes Alpy šlechtici (politici). Důvody:
1.	poutě do Svaté země
2.	vojenská tažení (Milán), Vita Caroli, 1527 Řím (středoevropané)
3.	kavalírské cesty – studia na italských univerzitách (katolíci; protestanti do Německa – Wittenberg), mladší synové ze šlechtických rodin, teologické a právní vzdělání đ duchovní dráha, druhá fáze: cesta studijní se promíchává s cestou kavalírskou – šlechtici zas až tak nestudují, více společenských život, návštěva dvorů v signoriích (Mantova, Ferrara) – snaha dvory napodobovat doma (viz zámek v Heidelbergu, porýnská falckrabata – Otto Heinrich Falcký – nádherně sochařsky vyzdobený palác), týká se to Němců, Poláků, Čechů, Maďarů – velká vazba na Itálii, Matyáš Korvín obdivuje italský humanismus a renesanci, budapešťský dvůr, příchod renesance k nám - šlechtici měli přímou vazbu na Uhry (Morava, Ladislav z Boskovic); na konfesi až tak nezáleželo.
4.	umění - prototyp středoevropského romanisty: Albrecht Dürer (1471-1528) – největší německý umělec, narozen (i pohřben) v Norimberku, předkové ze Sedmihradska, přítel Luthera a Melanchthona, najímán na dvůr římských císařů (Maxmilián I., Růžencová slavnost, 1506), Dürer v 90. letech 15. století navštívil dvakrát Benátky – osvojil si techniku malby, jiný pohled na umělce, jako jeden z prvních signuje díla (letopočet Ad), dříve důležitý náboženský obsah, pozván do Nizozemí, ta cesta mu nic nedala. Geometrie v městské výstavbě; vlastní podobizny, maloval i Erasma Rotterdamského. V roce 1525 podal Albrecht Dürer v práci Jak měřit kružítkem a pravoúhlým trojúhelníkem v liniích věrně a cele tělesa přesná pravidla pro konstrukci perspektivy (prosazení malířské perspektivy – Massacio, Pierro della Francesca).
viz Waldmann, Emil: Albrecht Dürer, Fr. Borový, Praha
Podunajská škola silně ovlivněná italskými vlivy (a Dürerem) – Michal Pacher (1453-1498) – tyrolský malíř a řezbář; Früauf, holandská a vlámská krajinomalba – ideální krajina, umělci si zapamatovali italskou krajinu a transformovali to do holandských poměrů, německý rytec a grafik Jost Amann – návrhy na karty, ženské kroje.
Niccolò Machiavelli (1469-1527) – hlavní dílo: Il Principe (Vladař, 1513) – rady Medicejským, vzorem Lorenzo Medici, touha po sjednocené italské republice, hlavní je stát (nadřazený), ten se stará o vše, církev zcela mimo (proticírkevní). Důraz na praktickou politiku upevňující v poslední instanci stát. Machiavelliho dílo má blízko k politickému breviáři, souboru rad a pragmatických pravidel, z něhož je sestaveno panovníkovo vademecum, jak moc získat, udržet a rozvíjet. Často je kritizován za to, že zcela opustil etické a náboženské normy, kterými by politickou moc držel pod kontrolou, je obviňován z čistě účelového myšlení, kde v popředí stojí chtěný cíl, jemuž se bez skrupulí podřizují zvolené prostředky (“machiavelismus”: moc je upřednostněna do té míry, že se stává rozhodčím práva a spravedlnosti). Machiavelli se pokouší formulovat své politické zásady zdola. Nemíní se nechávat poutat ve svém rozboru mocenských poměrů i při konstituci pravidel, jak moc získat a udržet, mravními duchovními principy tradice křesťanské teologie a filozofie. Antropologické předpoklady: člověk je zlý, sleduje egoistické cíle, vlastní dobro a je ochoten užít všech prostředků, aby dosáhl svého. To vytváří chaotický stav, kdy jedni bojují proti druhým a celé společnosti hrozí rozklad. Je zajímavé, že o několik století později vyústí tatáž východiska v liberalismu do závěru opačného: sledováním osobních cílů je docilováno pozitivního, obecného blaha. Dokladem této roztříštěnosti politických sil je mu situace v Itálii – znemožňuje to vytvořit stmelenou pospolitost, v níž by převládalo obecné blaho a svornost (vzor Španělska a Francie). Jestliže morální zásady jsou podřízeny politické povaze a účelu, který se redukuje na získání a udržení moci, nelze ve společnosti, která je takto modelována, myslet na nějaké reformní úpravy; je to společnost, ve které vladař musí ustavičně všechny své potenciální oponenty držet v šachu, využít všech prostředků k tomu, aby se jeho pozice stala neotřesitelnou. Je to politické umění mimo dobro a zlo, má svá pravidla a řídí se jen tím, co moci prospívá. Pojetí dějin: osud a svobodná vůle, Nemesis a Fortuna (zdůraznit 8. kap. Vladaře: přinutí-li okolnosti vladaře postupovat proti danému slovu, proti lásce k bližnímu, proti lidskosti a to ku prospěchu státu, nečiní tak ze soukromého rozmaru. Nutí ho k tomu obecný účel – stát, v jehož čele stojí). Amorálnost je tedy kultivována záměrem, který ji transcenduje. Stát se stává svorníkem odstředivých sil, které by jinak ohrožovaly existenci obce. Moc je nástrojem sloužícím nadřazenému cíli, jímž je stát.
Ve Vladaři stát splývá s mocí, v dalších dílech (Dějiny Florencie, O vojenském umění - výchova vlastních vojáků, kteří by disponovali ctnostmi, které najatým vojákům chybí, občanská identita a pod.) se najde příklon k republikánským myšlenkám, které jsou v napětí s absolutistickým až despotickým vládcem.
Machiavelliho vidění fenoménu moci není jistě v dějinách ojedinělým. U čínských myslitelů, kteří byli zhruba vrstevníky Konfucia, se jisté paralely objevují u tzv. pragmatiků a realistů (Shang Yang, Hanfeizi), kteří se zaobírali chodem státu. K odmítnutí morálky v politice nebylo daleko a v některých dílech (Kniha o cestě a její Síle, 3. stol. př. Kr.) jsou tvrzení, podle nichž se stát jako celek musí držet norem a hodnot, jež jsou v příkrém rozporu s normami a hodnotami ceněnými u jednotlivce. Taoisté viděli v panovníkovi totálního manipulátora, postrádajícího jakýkoli lidský cit. Role štěstěny může pak být přítomna v jejich názoru, že svět je příliš paradoxním a nepostižitelným na to, aby mohl být ovládán silou zákonů a nařízení. Proti modelu státní moci a hospodářského vývoje stavěli taoisté vizi návratu k původní, přirozené prostotě, která byla udržována jakousi magickou zdrženlivostí dávného mudrce. Přítomny jsou i názory o existenci nepřekonatelného rozporu mezi lidskou přirozeností a požadavky společnosti, jejíž instituce byly vnímány jako zdroj utrpení.
Ve spise Ricordi politici e cicili (1528/30) se osvědčil rovněž jako politický empirik a moralista. V jeho pojetí dějin není místo pro všeobecné teorie a zákony, odvolávání se na antický předobraz, jak je postulováno u Machiavelliho, nemělo pro něj žádnou hodnotu. Dějiny nahlíží jako řetězec situací, které jsou vždy různorodé, člověk sám zůstává stále týž; upřednostňuje konkrétní detailní analýzu v historiografii a negování projekcí budoucnosti, které mají smysl pouze pro individuum a zachování jeho osobnosti a důstojnosti.
Thomas More /lat. Morus/ (1478-1535)
-	Londýňan, v Londýně studoval práva, v Oxfordu latinu a řečtinu
-	jeho přítelem Erasmus Rotterdamský, pozdravil i císaře Karla V. při jeho návštěvě Windsoru
-	od 1504 poslancem parlamentu, 1529 lordem kancléřem, nesouhlasil s králem Jindřichem III. Ve sporu s papežem, 1532 se vzdal úřadu (nepřísahal na královu nezávislost na papeži)
-	odsouzen k smrti za velezradu, věznění v Toweru, poprava
-	1935 kanonizace
-	The History of King Richard the Thirde (Historie krále Richarda III.) – současně latinsky i anglicky, nedokončena, Richard jako tyran a manipulátor
-	A Dialogue of Confort Against Tribulation (Dialog o útěše a protivenství) - v Toweru
Utopie
-	latinsky 1516, anglicky 1551, česky 1911
-	forma dialogu s Hythlodaiem – smyšlený portugalský mořeplavec a humanista, měl se účastnit tří námořních výprav s Amerigem Vespucim, vypráví o ostrově Utopia (dokonalý stát, všichni společně pracují, o všechno se dělí…)
-	vliv objevitelských plaveb a zpráv o objevených zemích
-	1. díl – napsaný až po druhém, rozhovor mezi autorem a Hythlodaiem o politické odpovědnosti za morální řád ve státě
-	2. díl – Hytlodaiův popis Utopie (velmi podrobný) – neexistuje soukromé vlastnictví, povinná společná práce v zemědělství, předepsané střízlivé oblečení, důraz na vzdělání (věnují se mu všichni ve volném čase), nábožensky tolerantní, baví se umírněně a ukázněně
I. renesance – Itálie, odlišná struktura italského středověku, vše na základě antiky
II. reformace – za Alpami, Luther, Zwingli – nic společného s antikou, normální pokračování gotiky, vztah středověku a reformace, jen teologický odklon od středověku (člověk – církev – Bůh), možná jen jev sekundární – pluralitní myšlení, “bručoun” Jan Kalvín (1536), Luther; z hlediska dějin je to ale jedno.
Humanistické hnutí, které proniklo severně od Alp, nemělo ráz světský, jako v Itálii (Alexandr, Leo X. – papežové, kteří tolerovali svobodomyslné myšlenky), ale spíše náboženský. Ujímalo se hlavně v kruzích učených a školských a snažilo se především o poznání původních pramenů křesťanské víry. V jeho čele stál Erasmus Rotterdamský (1466-1536) – nizozemský humanista, nejvlivnější myslitel renesance, vydal poprvé řecké znění Písma, stavěl se proti nevzdělanosti duchovenstva a hlásal osvícenou snášenlivost. Erasmus se brzo střetl s přívrženci scholastiky, zejména s dominikány, s nimiž polemizoval v Německu učený Johann Reuchlin a rytíř Ulrich z Huttenu. Německo získalo tehdy vynikající místo i v dějinách umění, neboť tam působili malíři Albrecht Dürer (1471-1528) a Michal Hans Holbein mladší (1497-1543) – slavné portréty.
Německá reformace
V pozdním středověku se jednotlivé obce v Německu soustřeďovaly kolem církevních struktur, kolem kostelů. Církev dávala každému jednotlivci životní program (zasahovala i do soukromí). Když přišly humanistické myšlenky do Německa, tak tam zrovna žili Erasmus Rotterdamský a Martin Luther.
	Řehoř z Hamburku: Člověk k uvažování o Bohu nepotřebuje zprostředkování církve.
Erasmus Rotterdamský (1466-1536) – holandský filozof a teolog, humanista, dílo Chvála bláznovství (1509) – alegorický spis, v němž autor přirovnává Evropu k velikému blázinci a satiricky líčí jednotlivé vrstvy obyvatel a jejich pošetilost a omezenost. Myšlenkově spjat s reformací, původně sympatie k Lutherovi, pak spor o svobodnou vůli, rozešli se (doporučil, aby se s luterány skoncovalo jako s husity). Špatná zkušenost s církví, byl proticírkevní, proti instituci, církev dával do opozice s vírou, uvažoval o vztahu mezi jedincem, církví a vírou, tj. nakolik je nutné brát řeči biskupů jako danost a nakolik je to možno subjektivizovat (význam jedince ve společnosti). Erasmus kritizuje působení církve v soukromém životě. Chtěl přiblížit filozofii obyčejným lidem. Hlásal heslo ad fontes (k pramenům) – humanisté přikládali větší význam původním pramenům středověkého vědění než jejich scholastické interpretaci a vytvářeli tak základnu jednak ke kritice scholastické učenosti, jednak pro nové vědecké výboje.
	Martin Luther (1483-1546) – narodil se i zemřel v Eislebenu; studoval univerzitu v Erfurtu, vstoupil tam do augustiniánského kláštera, 1508 se stal univerzitním mistrem (profesorem) ve Wittenbergu, poté kazatelem. Nebyl originální, pouze vložil systém do myšlenek svých předchůdců. 31. října 1517 přibil na vrata chrámu ve Wittenbergu 95 tezí, v nichž vyzýval k veřejné disputaci o podstatě prodeje církevních odpustků – počátek německé reformace. Příčinu ke kritice zavdala odpustková akce povolená papežem pro Albrechta Braniborského na území arcibiskupství magdeburského a biskupství halberstadtského. Odpustky prodával dominikán Jan Tetzel spolu s agenty bankovního domu Fuggerů z Augšpurku. Luther začal popírat božský původ papežství, odmítal poplatky do Říma. Za pramen víry považoval pouze Písmo svaté. Učil, že každý věřící může být v přímém styku s Bohem, a nepotřebuje k tomu prostřednictví kněze, a že vnitřní vroucnost víry je pro křesťana cennější než viditelné projevy zbožnosti. Byl pro manželství kněží. Po boku mu stál učený Philipp Melanchthon (†1560).
Saský kurfiřt Fridrich Moudrý odmítl Luthera odeslat do Říma. Před říšským sněmem ve Wormsu odepřel Luther odvolat své učení; byl nad ním vynesen acht, ale to nezabránilo vzrůstu reformačního hnutí, rušení klášterů, zavádění kalicha a užívání němčiny jako liturgického jazyka. Kněží se ženili a panstvo zabíralo duchovní statky (sekularizace). Celé Německo se rozdělilo na stranu katolickou a reformační. Strana reformační vystoupila na sněmu ve Špýru s protestem proti rozhodnutí katolické většiny; odtud název protestanti. Na sněmu v Augšpurku podali protestanti soupis svých věroučných článků, nazvaný augšpurskou konfesí a brzo nato sjednali ve Šmalkaldech obranný spolek. Hnutí se šířilo i do Dánska a do Švédska.
pozn. evangelická luterská církev
Švýcarská reformace
Huldrych (Ulrich) Zwingli (1484-1531) – Kalvínův předchůdce, narozen ve Wildhausu, švýcarský náboženský, církevní a sociální reformátor, později Lutherův odpůrce, šel dál než on, změna struktury a hierarchie církve, republikánské principy. 1. ledna se stal kazatelem v Curychu – počátek švýcarské reformace, vypovězeni odpustkáři. Díky němu v Curychu zaveden nový církevní řád s velmi prostou liturgií a přísnou mravoukou. Zwingli odmítl kat. svátosti, uctívání soch a obrazů, zamítl celibát, uzavřel kláštery a zkonfiskoval jejich majetek. Zwingliho učení se rozšířilo i do Německa, kde z něj vznikaly ještě radikálnější proudy, jako byli novokřtěnci, kteří zaváděli komunismus. Reformace urychlila i výbuch selských bouří, s kterými Luther nesouhlasil, neboť chtěl, aby nové církve měly oporu ve světské moci. Přívrženci Zwingliho ve Švýcarsku (Bern, Basilej…) poraženi a Zwingli padl v bitvě u Kappellu (protestantské kantony X katolické kantony).
Pět let nato vyšel v Basileji spis jiného reformátora, Francouze Jana Kalvína (1509-1564), který velmi zaujal. Kalvín zavrhoval všechny církevní články, které nejsou doloženy Písmem, a prohlašoval, že chléb a víno ve svátosti oltářní jsou pouze symbolem, že se nestávají skutečným tělem a krví Páně. Získal Ženevu pro své učení, a kalvinisté rozvinuli velkou propagandu ve Francii, Skotsku, Uhrách i Polsku. Ženeva se stala druhým střediskem reformace, Římu ještě nebezpečnějším, než byl Wittenberg.
Je zajímavé, že v této době vyšel spis astronoma a filozofa Mikuláše Koperníka (†1543) De revolutionibus orbium celestium, v němž dokazoval pohyb Země kolem Slunce (a její rotaci kolem osy). Jeho teorie vyvolala odpor katolických oficiálních kruhů, ale v reformačním vzruchu zapadl.
Tommaso Campanella (1568-1639)
-	spis Sluneční stát – utopický ideální socialistický stát budoucnosti (podobné jako Thomas More)
-	dominikán, italský filozof (aristotelik), 27 let vězněn
-	zrušení soukromého vlastnictví a peněz, absolutní moc soustředěná v rukou jednoho vládce – filozofa
Svět se mění a my s ním
	Až po roce 1500 se začalo používat slovo “Evropa” jako jakýsi celek (Amerika – Evropa) – svět plurality, starý a nový kontinent, Evropa má majestátní roli, ale je jen jedním z kontinentů, symboly království a církve, rasové atributy (černoška, východní rysy, turban, čelenky).
	Parnas v Brně, Zelný trh - střed Evropy (Fischer z Arlachu, Thobias Kraker)
	Středomoří, Španělsko, Portugalsko, Nizozemí, zpracovávání surovin, jiná mentalita Nizozemců než zbytku Evropy, Holandsko se přibližovalo Itálii, protože do sebe nemohlo nasát mentalitu teritoriality - žádná tam nebyla. Stát se neměl kam rozvíjet – všude moře. Protoburžoazní princip X feudální princip zbytku Evropy. Ne zemědělství, ale obchod a řemesla + kalvinismus (Dilthey, Weber) đ nizozemská revoluce, vévoda z Alby. Teritoriální Španělsko – daně se vybíraly z půdy, kdo má větší pole, větší daň; v Holandsku to ale neplatilo, malá pole, domy se směrem vzhůru rozšiřovaly, ušetřili půdu, menší daně, proto vévoda z Alby: nejen daň z pozemku, ale i daň z obchodu đ povstání. Oliver Cromwell – Navigační akta – měla zabránit Holanďanům, aby mohli z nového světa dovážet zboží do Anglie. Holanďané měli New Amsterodam – New York, vlastní kolonie.
	Američtí Indiáni nevhodní na práci na plantáži, černoši z Afriky, obchod Evropa – Afrika – Amerika.
	Mořeplavectví znamenalo pokrok v matematice (sextant).
Pokroky v astronomii
Mikuláš Kusánský (1401-1464) – první významný renesanční učenec a filozof, pochybnosti o geocentrickém modelu vesmíru (nekonečnost, pohyb).
Mikuláš Koperník (1473-1543) – polský matematik, astronom a lékař, v Itálii zveřejnil spis De revolutionibus orbium celestium, v němž se vyslovil pro heliocentrický model sluneční soustavy: Země není nehybná (jak tvrdí církev), obíhá kolem Slunce; Koperník také předpokládal její rotaci kolem osy. Jeho teorie vyvolala odpor oficiálních kruhů katolické církve.
Giordano Bruno (1548-1600) – italský renesanční básník a myslitel rozvíjející Koperníka. Jako první vyslovil domněnku o nekonečném vesmíru (Země je jen jeho nepatrnou částí); není střed – pevný bod. Ve svém revolučním díle (které vycházelo v 80tých letech v Anglii) spojil inspirace od presokratiků až po M. Kusánského, silně ovlivněn Plotínovým učením o emanaci. Roku 1600 byl v Římě upálen inkvizicí na kacířské hranici.
	Galileo Galilei (1564-1642) – italský matematik a fyzik, který definitivně prolomil kasemata tradiční aristotelské fyziky, 1604 stanovil zákony pádu a kyvadlového pohybu. Jeho metoda měření a matematického zpracování údajů se stala základem moderní vědy. Byl sice inkvizicí donucen odvolat své tvrzení, že Země se točí kolem Slunce, ale jeho názor přesto zvítězil. “Bible ukazuje cestu, jak vstoupit na nebesa, a nikoli způsob, jak nebesa fungují.”
Johannes Kepler (1571-1630) – německý matematik a astronom, hvězdář Rudolfa II.; protestant. V Praze naspal spis Astronomia Nova – jeho slavné tři zákony pohybu planet znamenaly počátek moderní astronomie; opravil Koperníka v tom, že dráhy nebeských těles nejsou kruhové, ale eliptické. Země je jednou z oběžnic. 1608 vynalezl Holanďan Lippershey dalekohled, který Kepler o tři roky později domyslil a upravil na dalekohled hvězdářský.
Kartografie
	Portolány - kompasové mapy (13./14. století) - mapy pobřeží, používány do 17./18. století. Renesance - kartografie, důležitý byl vynález knihtisku - i pro veřejnost, 15.-16. století - velký význam námořních objevů - Indie..., poloha kontinentů, další posun po Magalhãesově obeplutí Země. Globy, napravení ptolemaiovské představy o přehnané protáhlosti Středozemního moře.
Často schematičnost, nepřesnost, zkomoleniny, špatné polohy, absence, zkreslení, špatné hranice. Člen Jednoty bratrské Mikuláš Klaudyán vydal 1518 tiskem první mapu Čech. Moravská kartografie: Pavel Fabricius; Jan Amos Komenský (1592-1670); Jan Kryštof Müller – mapa Moravy (1708-1712, M 1:187 000), mapa Čech (1712-1721, M cca 1:133 000, nejpodrobnější mapa své doby, reprodukce vyšla v edici Monumenta cartographica Bohemiae II./1, Praha 1938).
Mars Moravicus 1620 Dvořák – hranice, podle Komenského staré mapy.
Cestopisy
	Martin Kabátník z Litomyšle – Malá Asie, Palestina, Egypt (Lukáš Pražský...), měli najít staré křesťanské sbory, úkol nesplněn.
	Jan Hasištejnský z Lobkovic + jeho bratr Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (1461-1510) – Jan cestoval do Svaté země, Jiří z Poděbrad, Vladislav Jagellonský, 1493, cestopis napsán 1505, asi si předtím psal deník. Bohuslav Hasištejnský svou literární činností dosáhl evropské proslulosti. Byl to prozaik i básník, byl proboštem na Vyšehradě a krátký čas rovněž pracoval na královském dvoře Vladislava II. Jagellonského. Z jeho básní se stala známou Satira k svatému Václavu, v níž kritizoval vady svých současníků.
	Oldřich Prefát z Vlkanova (16. století): Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny (1546) – cestopis
	Václav Budovec z Budova (1551-1621) – tematikou islámu se zabývá ve spise Antialkoran (1614) – nenávistné proti koránu, islámu, Mohamedovi, žádný cestopis. Budovec byl významným politikem. Jako vůdce nekatolíků na českém sněmu se výrazně zasloužil o prosazení Rudolfova majestátu (1609). Za tuto svou činnost byl jako sedmdesátiletý popraven při staroměstské exekuci.
	Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564-1621) – cestopis Putování aneb Cesta z království Českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země Júdské a dále do Egypta (tiskem 1608); popraven pro účast v českém stavovském povstání (1621).
	Bedřich z Donína (16./17. století) – cesty po Evropě, alpské země, malovaný cestopis
Referáty
-	teorie ideálního města, město = stát
-	komunikace a individuum: prostor a čas jsou de facto komunikační veličiny /2 modely komunikace/
Feld, Friedrich: Mistr z Mohuče (mám)
	Johann Gutenberg (1400-1468) – německý zlatník, vynálezce knihtisku, 1436 asi začíná pracovat ve Štrasburku na svém vynálezu, 1440 první odlitá písmena, 1444-48 tiskne v německé Mohuči, 1452-55 slavná dvoudílná 42řádková bible.
	Inkunábule = prvotisky (do roku 1500); první českou tištěnou knihou byla Trojánská kronika, která vyšla v Plzni v 70. letech 15. století (snad 1468) Do roku 1500 vydáno v Čechách 39 prvotisků, z toho 34 česky.
	Bible kralická: Soustavně se Bible u nás začala překládat od doby vlády krále Václava IV. (od 1378). Jedním z nejlepších překladů bible se stala bratrská Kralická bible. Na překladu Starého zákona pracovalo 9 učených bratří jednoty bratrské a překládali z hebrejštiny. Nový zákon přeložil Jan Blahoslav roku 1564. Tato bible vycházela v Kralicích na Moravě (bratrská tiskárna) v šesti svazcích od roku 1579 do roku 1594, kdy byl jako šestý svazek připojen mírně upravený Blahoslavův překlad. Bible kralická je dokladem vyspělosti českého knihtisku a grafického umění. Její jazyk se stal na dlouhou dobu vzorem literárního jazyka. Na Slovensku se tento jazyk udržel až do vzniku spisovné slovenštiny v roce 1843 a říkalo se mu bibličtina.
	Aeneas Sylvius Piccolomini (15. století): O dvou milencích, Odeon, Praha 1990.
	- latinsky De duobus amantibus historia, tiskem 1475. Jedná se o 4 dopisy, v nichž Piccolomini “nabádá mladé lidi k tomu, aby se nedávali do služeb lásce, v níž je víc pelyňku nežli medu, ale aby zanechali prostopášnosti a začali usilovat o ctnost, protože jedině ta je zdrojem blaženosti.” Později se z Aenea Sylvia stal papež Pius II. (1458-64), jednání s králem Jiřím, pro Čechy je důležitý jeho spis Historia Bohemica (Kronika česká, 1451).
Benvenuto Cellini (1500-1571): Vlastní životopis, Praha 1960
- manýristický sochař (bronzová socha Persea), zlatník (2 traktáty o zlatnictví), sokratovské rozpravy, sexuální volnost, promíjení vraždy.
Vztah renesance k antice a středověku
referát: Vitruvius: Deset knih o architektuře (De architectura libri decem)
-	Vitruvius žil v 1. stol.. př. Kr., doba Caesara a Augusta, vojenský inženýr, nepěkný vzhled, encyklopedie technických věd – příručka pro stavitele, špatná latina, praktičnost.
-	knihy o umění: byly technické i výtvarné, rozpojeno až v 17. stol., ale ne zcela.
Autorem díla Deset knih o architektuře je Vitruvius. Víme o něm pouze to, co nám sám napsal do úvodů jednotlivých knih. Zřejmě byl synem architekta a dostalo se mu velmi kvalitního vzdělaní. P. Thiesler ho ztotožňuje s římským jezdcem Mamurrou. Mamurra byl Caesarovým vedoucím stavebně technických prací v Galii. Ovšem tato možnost se zdá nepravděpodobná.
S Mamurrou Vitruvia spojuje, že též působil v Caesarově vojsku. Jeho specializace byla stavitel válečných strojů, jimž se také věnuje v desáté knize. Z tohoto důvodu se můžeme domnívat, že některá místa která popisuje, opravdu navštívil. Většinu zná zřejmě jenom z jiných děl nebo z vyprávění jiných. Později se podílel za Augustovi vlády na stavbě vodovodů pro soukromé domy. Jedinou stavbou, kterou vybudoval, byla basilika ve Fanu.
Sám sebe popisuje jako zneuznaného architekta, který se nedokázal prosadit. Nedá se ovšem říci, že by si žil špatně. Na přímluvu Octavie, sestry Augusta, jemuž je kniha věnována, byl dostatečně finančně zajištěn. Vzhledem k tomu, že za života nedostal dostatečnou možnost uplatnit své umění a byl dostatečně finančně zajištěn, rozhodl se své vědomosti zanechat budoucím generacím. 
Své dílo Vitruvius tvořil postupně a úvody jednotlivých knih většinou dopisoval až na konec. Z těchto úvodů můžeme také odvodit dobu vzniku knihy. Svoji práci začal zřejmě ještě ve třicátých letech před Kristem. Svazek byl vydán nějaký čas po napsání vzhledem na změnu poměrů, která se v té době proběhla v Římské říši. Podle oslovování Octaviana (Augustus od 27 př. Kr.) může usuzovat, že kniha vznikla v období mezi počátkem třicátých let a 27 rokem před Kristem. 
Sám autor doufal, že když se neproslavil svými stavbami jako jiní architekti, tak jeho jméno vstoupí do historie ve spojitosti s tímto dílem. Jeho očekávání se určitě naplnilo a již brzy je Vitruvius citován jako uznávaná autorita na poli architektury. V 1. století po Kr. se na Vitruvia odvolávají Frontinus a Plinius Starší. Dílo nezapadlo ani po úpadku klasické antické kultury a vzdělanosti. Bylo nadále citováno a přepisováno již od raného středověku. Díky těmto středověkým skriptoriím se nám dílo zachovalo až do dnešní doby. Ve středověku byl spis používán především jako stavební příručka. Architektonickým prvkům nebyla věnována příliš velká pozornost.
Tento způsob pohlížení na dílo se razantně změnil s nástupem italské renesance. První renesanční opisy Vitruvia vznikly v pol. 15. století a na počátku století 16. (Martini 1458 a Caesariano 1521). V tomto období také vznikali četné komentáře např. Albertio, Serlio. K nejznámějším patří komentář Daniela Barbata z roku 1567. Vlastní díla podobného rázu vydali Serlio, Vignola a Palladia. V roce 1542 byla v Římě založena Academia Vitruviana. Autor deseti knih o architektuře tak výrazně ovlivnil renesanční stavitelství.
Vitruviovo dílo je, jak už název napovídá, rozděleno do deseti knih. Prvních osm se věnuje stavebnímu inženýrství a architektuře. Kniha osmá se zabývá gnómonikou a přístroji na měření času. Poslední kniha se věnuje stavebním strojům a také válečným strojům. Vitruvius byl často kritizován za styl, jímž psal. Byl ovšem mužem praxe a v tomto jeho kniha splnila účel. Díky Vitruviovi se také dovídáme o jiných autorech. Především řeckých, jejichž díla se nám buď nezachovala, nebo zůstaly jen zlomky. Při zmínkách o literatuře zde nacházíme pouze autory předaugustovské. To znamená, že se Vitruvius na stáří již více nevzdělával a dokonce mu nebyly známé ani věci na konci jeho života době již běžné, jako klenební technika z cihel. Vitruvius byl spíše stavebním inženýrem, než architektem, což je cítit při porovnání pasáží o architektuře se stavební technikou. 
Počátek první knihy se věnuje stavitelovu vzdělání. Vitruvius požaduje od stavitele znalost všech oborů lidského vědění, včetně filozofie a hudby. První kniha se dále zabývá výběrem ideálního místa pro založení města, jeho opevněním a vytyčením ulic. Velký důraz klade při výběru míst na vanutí větrů. Zajímavá je poslední část, kde určuje ideální místo pro stavbu veřejných budov. U přímořských měst navrhuje zřídit forum logicky u přístavu, vnitrozemská města by je měla mít uprostřed. Nejzajímavější je výběr místa pro stavbu chrámu. Každému bohu určuje přesné místo ve městě. Například Marsův chrám má být vně hradeb, aby nevznikl mezi občany ozbrojený spor a mohl tak z venku chránit hradby.
Nejpoutavější částí druhé knihy je její počátek, kde se věnuje životu prvních lidí a vývoji lidského obydlí. Popisuje vznik prvního společenství kolem náhodně vzniklého ohně a vznik řeči. Dále se dostává ke stavbám prvních chýší a jejich vývoji. Uvádí příklady z okrajových částí římské říše, kde si tamní národy ještě staví obdobné přístřešky. V dalších částech druhé knihy se věnuje stavebnímu materiálu (cihlám, písku, vápnu a dřevu). V této kapitole se věnuje také vyzdívání. 
V třetí a čtvrté knize se věnuje stavbě chrámu. Nejdůležitější při stavbě chrámu je symetrie, jako je tomu u lidského těla (viz. da Vinciho schéma lidského těla). Popisuje také druhy chrámů podle sloupů. Nejdůležitější a asi všem nejznámější jsou popisy slohu iónského,korintského a dórského. 
Kniha pátá je věnována ostatním veřejným stavbám jako jsou forum, basiliky, divadlo, pokladnice a vězení. V této knize také popisuje sloupořadí a procházkové cesty, lázně a také různé vodní stavby. Pro popis basiliky použil Vitruvius své vlastní zkušenosti se stavbou basiliky ve Fanu. Věnuje se také ozvučení divadla pomocí bronzových nádob, které fungovaly jako reproduktory. Zajímavé je také porovnání římského a řeckého divadla.
Šestá kniha je zaměřena na soukromé obydlí. Vitruvius popisuje i nejvhodnější světové strany pro různé místnosti. Opět je zde zvláštní popis řeckého domu. Sedmá kniha si všímá výzdoby interiérů různými úpravami jako jsou štuky, nástěnné malby a použití mramoru. Je zde také technologický postup při přípravě jednotlivých barev. Vedením vody do budov se Vitruvius zabývá v knize osmé. Je zde popsán způsob jejího získávání, zjišťování jakosti a vedení.
Nahlédnutím do astrologie je devátá kniha, kde se dozvíme o pohybech hvězd, měsíce a slunce. Závěr deváté knihy se zabývá sestavováním vodních a slunečních hodin. 
V poslední knize se můžeme seznámit se stavebními stroji, jež Římané měli k dispozici v 1. stol. Jsou to například různé zvedací stroje, čerpadla a nástroje k měření. V této knize se Vitruvius věnuje také válečným strojům, jímž se profesně věnoval během své kariéry. Patří sem všeobecně známé katapulty, balisty a želvy.
Vitruvius se svým dílem stal jedním z nejznámějších antických autorů. To samo by splnilo Vitruviův sen zanechat na sebe památku budoucím generacím. Jeho přání bylo bezesporu mnohonásobně překročeno. Prostřednictvím architektů a stavitelů výrazně ovlivnil tvář dnešního světa.
Donatello (asi 1386-1466) – florentský sochař, pravdivé zobrazení lidského těla
Raffael (15./16. století) – malíř, Sixtinská Madona
Sandro Botticelli (15./16. století) – malíř, David
Andrea Verrocchio – sochař, David
Pierro della Francesca – malíř, Zmrtvýchvstání
Renesance - rinascimento = znovuzrození (antiky), ambivalentní (dvojaké) chápání: návrat k antice X (přímý, vývojový) vztah ke středověku. Nejširší časové vymezení: 1350-1650 (od Petrarky po baroko).
Italská renesance: florentská, římská, benátská
Florentští architekti:
Filippo Brunelleschi (1377-1446) – první renesanční architekt, nový typ budov pro světské účely. V architektuře je díky němu znám plán kupole rozepjaté mezi dvěma velmi vzdálenými body – velká kupole nad florentským dómem. Vynikl ve stavitelství (palác Rucellai), sochařství, malířství, válečném inženýrství, výstavbou opevnění a vodních děl; centrální charakter stavby, odhalil centrální perspektivu v obrazové tvorbě, což byla cesta k třídimenzionální technické kresbě.
Brunelleschiho formální perspektivu obhajoval Leon Battista Alberti (1404-1472) – architekt, filozof, matematik, fyzik, autor “manifestu” renesančního umění Trattato della Pittura z roku 1434 – pojednání o architektuře – předzvěst urbanismu, i malíř (centrální perspektiva), ideální město, antika, geometričnost i malebnost. Příručka Kniha o rodině – doporučuje jinochovi vybírat si ženu pouze podle majetku.
	Pantheon v Říme – pravzor pro sakrální evropské stavby, jeho kupoli použil Brunelleschi ve Florencii, Michelangelo při budování chrámu sv. Petra v Římě. Kupole = komunikace s Bohem.
	Koloseum – arkáda.
	Andrea Mantegna [manteňa] (1431-1506) – italský malíř a rytec rané renesance, “primitiv starožitník”, Mantova a Padova, ovlivněn Donatellem a antikou, mistr anatomie a perspektivy, divadelnost maleb, Mrtvý Kristus.
	Lineární perspektiva (objev renesančních malířů) – zobrazení prostoru, realističnost, předměty se úměrně se vzdáleností pozorovatele zmenšují.
	13. stol. – katedrála v Pise (st. Ambrosio v Miláně – stavěno od 12. století, matka katedrál)
	- forma sakrálních staveb spojuje středověk s ranným novověkem; i městské palácové (hlavně florentské) stavby
Florentská renesance
	Florencie (Toskánsko) – “hlavní město renesance”, už kolem poloviny 15. století, architekti Brunelleschi, Alberti, Michellozzo Michellozzi: Palazzo Medici-Riccardi (1444); vznikla omylem, nebyly tam antické stavby, napodobovali románské stavby nebo etruské památky, nikoli antiku (nevěděli o tom), albertiovský styl, románská renesance, i portály na Pražském hradě (portál jezdeckých schodů do Vladislavského sálu, portál basiliky sv. Jiří), psaníčka (sgrafitová rustika) – náhrada bosování (hrubé kameny).
pozn. 19. století – Altbogenstill – styl kruhových oblouků – Německo, 2 oblouky (odlehčení oken). Georg Verstl – vídeňský architekt tohoto stylu (i Brno).
	Formální styl, realitě vzdálený, městské paláce šlechty, symbolické pevnosti.
Různé názvy radnic v Itálii:	Palazzo publico v Sienně
Palazzo della signoria
Palazzo vecchio [vekio] (Starý palác) ve Florencii
- stavěny od 13.-14. století, až do 16. století, věže jako ochrana (Pisa – 10.-11. století), St. Gimiano – velmi mnoho věží (každý měšťan chtěl mít co nejvyšší).
renesance:
Giotto di Bondone (asi 1266-1337) – italský malíř a architekt, ovlivněn fr. got. plastikou, vytvořil nový styl, ve kterém překonal dlouho trvající byzantinismus italských umělců, vyvážená monumentalita, realismus, malby v Padově a ve Florencii. Jeho obrazy s iluzí prostoru představují rozhodující obrat ve vývoji evropského malířství.
manýrismus:
Tizian (1476-1576) – benátský malíř vrcholné renesance, vyšel z G. Belliniho a Giorgiona, usiloval o vytvoření obecného ideálu krásy postav i krajiny, dynamika formy (Nanebevzetí Panny Marie), Venuše z Urbia; od 30. let psychologické portréty, portrétista císaře Karla V. (Karel V. v bitvě u Mühlbergu).
Michelangelo Buonarroti (1475-1564) – florentský sochař (doba Lorenza Il Magnifico), malíř, architekt, básník, Ghirlandajův žák. Zaujetí lidským tělem, mramor - Pieta ve sv. Petru (ovlivněna antikou a Leonardem), socha Davida (Florencie); od 1505 vytvářel pro bojovného papeže Julia II. sochy náhrobku a fresky na stropě Sixtinské kaple ve Vatikánu (sochařsky chápané postavy, rámované iluzivními arch. články). Ve Florencii po 1523 vytvořil pro kapli Medicejských plastiky denních dob a Mojžíše, po 1535 maloval fresku Posledního soudu v Sixtinské kapli; od 1546 řídil stavbu chrámu sv. Petra v Římě, kterou dotvářel v monumentální kopulovou centrálu. Ovlivnil manýrismus a baroko. Jeho poslední pieta už netouží po kráse - non finito (záměrně nedokončené dílo). Michelangelo zemřel ve věku 89 let, světem obdivován.
viz Nebbia, Ugo: Michelangelo (sochař, malíř, stavitel, básník), Fr. Borový, Praha 1941
Leonardo da Vinci (1452-1519) – dětství s otcem, malíř, ve vězení (sodomie, přátelé ho vysvobodili), později technická věda (/válečné/ stroje), styky s Medicejskými, obraz Poslední večeře, Mona Lisa (1507). Leonardo cestoval po italských státech, mecenáši státníci (původně bankéři Medicejové ve Florencii), umělec = služebník, dvořan na dvorech. Postavu a dílo Leonarda da Vinci můžeme vnímat jako svědectví o změně obrazu světa mezi renesancí a osvícenstvím; malíř, sochař, inženýr, hráč na loutnu, konstruktér, architekt, přírodovědec, anatom. (válečné stroje, stavby - přenosné mosty, zařízení na vysoušení vodních příkopů, bombardy, vrhací stroje, děla, ale i fantastické metody hloubení podzemních chodeb, podvodních štol, návrhy pancéřových vozů s motorem na střelný prach, velkobitevní lodě, soustavy lodních kanálů a opevňovací zařízení. Kolem 7.000 stránek deníku - vrtulník, lopatkové kolo, létací stroje, potápěčská výstroj, pojízdný jeřáb, nepotopitelné lodě, vodní kanalizace, dvoupodlažní město oddělující chodce a vozidla, fantastické krajiny, matematické hádanky, chemické kouřové bomby, plynová maska. “Kdo se v diskusi dovolává autorit, nepotřebuje rozum, pouze paměť.” U těchto vynálezů a mnohdy gigantických návrhů byla patrná bezstarostnost v otázce praktické proveditelnosti; důraz byl kladen na experiment jako promýšlení všech myslitelných forem, kreativní hra. Zajímavá poznámka je v knize J. D. Bernala Věda v dějinách (Praha 1960, s. 273): “Leonardo uměl vynalézt stroje skoro ke každému účelu a nakreslit je neobyčejně mistrně, ale sotva který z nich mohl fungovat, zejména ty nejdůležitější, i kdyby byl Leonardo získal dost peněz k sestrojení. Bez kvantitativní znalosti statiky a dynamiky a bez použití motoru, jako je parní stroj, nemohl renesanční inženýr vlastně nikdy překročit meze dané tradiční praxí. Nezapůsobil ani tak na vývoj strojů, jako spíše vnukl učenému světu myšlenku, že dění přírody lze vysvětlit mechanicky.”
Periodizace italské renesance:	trecento - 14. století
				quattrocento - 15. století
				cinquecento - 16. století
pozn. přestěhování papeže z Lateránu do Vatikánu
Florentská renesance
- dvory, Florencie byla nepříliš velkým městem (Jacob Burckhardt: Renesanční kultura v Itálii, 19. stol.), městská republika jako Benátky: komuna, republikánské orgány (částečně vize antického městského státu), původně v čele dva konzulové, později jeden podesta – rychtář, dvoukomorový parlament – malá a velká rada + výkonné pravomoci. Kapitano del popollo (kapitán lidu) – rychtář pro chudé. Popolo graso, popolo minuto – příslušníci bohatších a chudších cechů.
Signorie – vévodství, knížectví, 2. typ městského státu v Itálii (Il Principe, Machiavelli) – v čele kníže; přechodná státní forma vedoucí k feudální monarchii. Ferrara (rod d‘Este), Milán (Visconti), Mantova (Gonzaga), Verona (Scaligerové) ad.
Giovanni de Medici – zakladatel dynastie Medici (1397) – původně střední obchodnické vrstvy, od roku 1434 tento bankéřský rod ve Florencii vládne. Formálně stále komuna (republika), toskánští vévodové. Moc posílil a středisko obchodu vybudoval Cosimo de Medici (zemř. 1464). Jeho vnuk Lorenzo de Medici (zvaný Il Magnifico = Nádherný, zemř. 1492) – předloha pro Machiavelliho Vladaře, ideál humanistického quattrocenta, největší dvůr, básník.
Girolamo Savonarola (1452-1498) – italský reformátor (vliv na heretiky), dominikánský mnich, scholastická filozofie, válka Ferrary společně s Florencií proti Benátkám a papeži Sixtu IV. (1482), ten vyslovil nad protivníky interdikt. Dominikáni opustili Ferraru, Savonarola do florentského kláštera sv. Marka. Savonarola naznal, že jsou potřeba reformy v církvi, káže po celé Itálii, ve Florencii pokračuje v nabádání ke křesťanskému životu, nešetří ani vévodu. Horlí po sesazení papeže Alexandra VI. (s pomocí francouzského krále Karla VIII.), neomylná je jen církev reprezentovaná koncilem, ne papež. Nepřátelský postoj k renesanci – návrat pohanství. Po vypuzení Pierra Medici z Florencie je Savonarola duší demokraticko-republikánského hnutí ve městě, měšťané – frateschi). Byl papežem exkomunikován, chtěl podstoupit zkoušku ohněm, ale sešlo z toho ne jeho vinou, lid se však proti němu bouří, Savonarola je uvězněn, byl oběšen a jeho tělo spáleno na hranici (spolu s dalšími dominikány).
Lorenzo Štědrý zbankrotoval. 1530 – pád florentské republiky, konec městských republik vůbec.
Benátská renesance
	Benátky – republikou vlastně až do obsazení Rakouskem v 18. století, oligarchická dóžecí republika (dux – dóže, vévoda) – volená funkce, jen z nejbohatších obchodníků, ovládali celou plavbu na východ, diktovali ceny, pokrok techniky, válka 1381-85 – Benátky porazily a podřídily si Janov; měly i Split a Dubrovník, i území kolem lagun (Terra ferma – pevná zem) – i Padova. Benátsko – celý stát. Dóžecí palác, Piazza di San Marco, zvonice, Ponte rialto – přes kanál La grande (ten lomený, jeden ze tří), Most vzdechů (u Dóžecího paláce).
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Po celé 15. a 16. století se ozývalo volání po reformě církve, které zaznívalo stále hlasitěji, až vzrostlo nakonec v mohutné reformní hnutí nejen vně církve, ale i v ní. Hubert Jedin složitý vnitřní reformní proces dělí do čtyř období, která počínají 15. stoletím a končí až na sklonku 17. století.
	Od reformních koncilů v Kostnici a Basileji do Sacco di Roma r. 1527
	Vlastní předhistorie tridentského koncilu

Tridentský koncil
Provádění tridentských dekretů
Alespoň krátce k jednotlivým obdobím:
Kostnický koncil 1414-1418 měl hlavní úkol odstranit schizma (Jan XXIII., Benedikt XII., Řehoř XII.) a vyřešit otázku, zda má koncil právo rozhodovat v církvi bez papeže. Sesazením Jana a Benedikta a odstoupením Řehoře se volbou Martina V. podařilo vyřešit problém více papežů, ovšem nadále trvá teorie konciliarismu. Připomeňme, že se opírala o dekret Haec sancta vydaný koncilem, ve kterém se pravilo, že koncil má pravomoc od Krista a každý včetně papeže musí uposlechnout jeho schválením. Otázkou ovšem bylo, zda byl tento dekret myšlen jen pro výjimečný případ, nebo zda měl papeže natrvalo připoutat ke koncilu. Tehdy sice převážná část chápala dekret jednoznačně konzervativně umírněně, ale již na dalším koncilu o pár let později – 17. všeobecném v Basileji (začal 23. července 1431) došlo mezi příznivci konciliarismu a papežem k roztržce, po přeložení koncilu do Ferrary konciliaristé na protest zůstali a zvolili vzdoropapeže Felixe V., čímž opět vzniklo schizma, poslední v průběhu dějin církve. Felix se sice neudržel a roku 1449 odstoupil, ovšem teorie konciliarismu stále v církvi žila a papežové se báli v důsledku toho koncil svolávat. Jakékoli odvolávání se ke koncilu je šokovalo, a proto to také mnoha bulami zapovídali (Martin V., Pius II., Sixtus IV., Julius II.). 
Po snahách o reformy uvnitř církve za papežů Martina V. a Evžena IV. dochází k morálnímu úpadku papežství, které je ze své podstaty pro jakékoli reformy značně oslabené a chybí často také vůle se jimi zabývat. Vnitřní reforma církve se neděje centrálně, ale spíše ojediněle zásluhou několika biskupů a řádů, jako byli dominikáni, augustiniáni, františkáni a další. Příkladem může být Savonarola ve Florencii, který je svými snahami o změny vedoucí mašinérii nepohodlný a je jí odstraněn (1498). Nicméně volání po církevní reformě značně sílilo, už jen proto, že církev byla vedoucí duchovní mocí a církevní život pronikal celou tehdejší společnost. Její selhání byla na veřejnosti tedy velmi vidět. Zlořády se daly nalézt prakticky všude: mnohdy nezdravé uctívání světců a ostatků svatých, nekontrolované pouti, pověry, hony na čarodějnice, obrovská pověrčivost, zneužívání exkomunikace, nepotizmus, simonie, šlechtický monopol v církvi atd. 
Po vystoupení Luthera panovalo v říši obecné přesvědčení, že jen všeobecný koncil je povolán, aby vynesl poslední rozsudek o pravdě a omylu v jeho učení. Proto na říšském sněmu v Norimberku požadovaly všechny říšské stavy, a to katolické i sympatizující s Lutherem, obecný, svobodný, křesťanský koncil v německých zemích. Tato formule vypadá nevinně, ale v Římě musela nutně vzbudit silné pochybnosti. Protože podle luteránského pojetí se totiž pod slovem svobodný rozumělo bez papeže. Protože papež prý je v Lutherově věci stranou, nesmí prý být koncil jím svolán ani řízen, prý jej musí svolat císař spolu s křesťanskými knížaty. Křesťanský znamenalo, že by se ho účastnili nejen biskupové nebo klérus, ale i laici. Papežem tehdy byl Klement VII. (1523-1534), který se z důvodu konciliarismu koncilu obával a když ještě četl takto formulované požadavky říšských stavů, není divu, že jakékoli shromáždění tohoto typu odmítl. V tom mu pomohl i sám císař, který německý národní koncil stanovený do Špýru zakázal s odůvodněním: Jak se může jednotlivý národ opovážit měnit církevní řád? Ale sám od té doby naléhal na papeže, aby svolal všeobecný koncil. Klement byl sice bezúhonný, ale jako potomek rodu Medici byl zaměřen politicky a světsky. Hledal spojení s Francií proti univerzální habsburské monarchii. Proto po boku francouzského krále Františka I. vyhlásil válku Karlovi V. Ten byl přirozeně takovouto věrolomností rozhořčen a pohrozil papeži, že když se od ligy proti němu neodloučí, že ho postaví před všeobecný koncil. Poslal na Řím své vojáky, ale jistě ani on sám netušil, k čemu po dobytí Říma dojde. 6. května 1527 došlo k pověstnému Sacco di Roma: po celé týdny se loupilo, plenilo a vraždilo. Sám papež se spasil útěkem do Andělského hradu. Tato událost ale byla současníky vykládána jako strašlivý trest Boží proti zesvětštělé kurii a tehdejší morálce. Díky ní došlo k postupné změně smýšlení a zahájení reformy.
Císař se s papežem usmířil a dosáhl na něm souhlasu ke koncilu, pokud by nedošlo na augsburském sněmu (1530) k pokojnému sjednocení. Po neúspěchu na tomto jednání papež ale svůj souhlas odvolal. Cesta byla otevřena až s novým papežem Pavlem III., který přislíbil císaři za jeho návštěvy v Římě na jaře 1536 svolání koncilu, což brzy nato 2. června téhož roku skutečně provedl. I když tento papež ještě také podlehl nepotizmu, přesto zahájil vlastní reformu seshora, když reformoval kardinálské kolegium a jmenoval do něj řadu vynikajících osobností, jako třeba Caraffu, Sadoleta, Moroneho a jiné. Potvrdil jezuitský řád a podporoval ostatní církevní řády. Nakonec souhlasil s koncilem po svých porážkách od Karla i František I., který se obával, že by koncil posílil postavení císaře v Evropě. 
Nicméně koncil byl zahájen 13. prosince 1545 až po mnohých peripetiích, jako např. neschopností se sejít v Mantově roku 1537 nebo pak i v Tridentu roku 1542. Když jej zahajovalo pouhých 31 koncilních Otců, snad nikdo ještě netušil, že začala nejdůležitější událost celého novověkého katolicizmu. Celkem proběhla 3 období zasedání:
1545-1548: 
	postavení se proti protestantské zásadě sola Scriptura naukou o dvou pramenech víry: Písmu a tradici, potvrzení běžného latinského překladu Bible od sv. Jeronýma tzv. vulgáty za autentické, tzn. postačující pro dogmatický důkaz

v protikladu k protestantskému učení sola gratia byla zdůrazněna důležitost posvěcující milosti
definována nauka o svátostech vůbec, hlavně o křtu a biřmování
Hlasovací právo měli pouze biskupové, řádoví generálové a zástupci mnišských kongregací, ne jejich prokurátoři a zástupci církevních korporací, jako katedrálních kapitul a univerzit. Hlasovalo se podle hlav, ne podle národů. 
Na jaře roku 1547 byla ale práce koncilu, který se zatím rozrostl na 64 biskupů a 7 generálních představených řádů, přerušena z důvodu propuknutí epidemie a ohrožení šmalkadskými vojenskými oddíly. Koncil se přesídlil do Bologne, proti čemuž císař marně protestoval. Chtěl totiž protestanty nejprve porazit a pak poslat na koncil. Nicméně část Otců v Tridentu zůstala a jednalo se fakticky na dvou místech. Nakonec papež jednání zastavil roku 1549 zastavil, ale brzy nato zemřel.
1551-1552: Koncil opět zahájen v Tridentu papežem Juliem III. 
	definována transsubstanciace
	zdůraznění svátostného charakteru absoluce

položen důraz na ušní zpověď a dostiučinění
V lednu 1552 se na koncil dostavili císařem přinucení a poražení protestanti. Císař totiž stále věřil, že ještě existuje společná základna k vzájemným jednáním, že se dá domluvit. Ovšem protestanti předložili nesplnitelné požadavky: odpoutání koncilu od papeže, biskupové mají býti zproštěni přísahy věrnosti papeži, má být vyhlášena svrchovanost koncilu nad papežem, dosavadní jednání o víře zneplatněna do nového projednání za účasti protestantských teologů a pod. Papež nato další jednání o protestantských požadavcích zakázal a rozkol byl dovršen. Další jednání přerušilo povstání knížat v Německu.
1562-1563: Podnět k zasedání dala hrozivá situace ve Francii, kde hrozilo nebezpečí ztráty katolické víry této země kvůli hugenotům. Německo účast odřeklo, nepřijeli ani katoličtí biskupové, protože se obávali možného obvinění z rušení náboženského míru z Augsburku a také Anglie za vlády Alžběty I. účast odmítla (nezapomeňme, že zde došlo již k odtrhnutí roku 1534). Zahajovacího zasedání se účastnilo 113 biskupů, tedy znatelně více než na předchozích zasedáních. 
	eucharistie a mešní oběť

svěcení kněžstva a svátostný charakter manželství: dekretem Tametsi bylo rozhodnuto, že budou považována za neplatná všechna manželství, která nebudou uzavřena před farářem a dvěma svědky (přítrž tajnému uzavírání sňatků)
dekrety o očistci, odpustcích, úctě světců a svatých ostatků a o užívání obrazů
z podnětu koncilu vydán Římský katechizmus, misál, breviář
Tím koncil skončil. Dekrety a reformní ustanovení, než byly předány papeži, podepsalo 199 biskupů, 7 opatů a 7 řádových generálů. Papež potvrdil 26. ledna 1564 bez výjimky všechny dekrety a reformní výnosy. 
Celkově koncil podal odpověď nejvyššího učitelského úřadu církve na protestantskou reformaci. Jasně vymezil katolickou věrouku a pevně stanovil směr, kterým se pak církev ubírala po staletí...
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