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O existenci české renesanční literatury se u nás často pochybuje. Zatímco  ve
světě renesance vzkřísila  pozemský a lidský svět antiky , v literatuře se objevu-                      
je Petrarca a Boccaccio , u nás český duch zvelebuje a dále rozvíjí převratný vy-
nález  knihtisku. Naše postavení v Evropě způsobilo, že myšlenky renesance
k  nám přicházely opožděně.Umělecká náplň renesance u nás narážela na myš-
lenky české reformace, přinášející náboženskou odlišnost a nově vznikající
společenské a národní poměry vybojované husitskými válkami.Vysoká šlechta a
duchovenstvo nejsou již jediným nositelem literárního zájmu.Společnost zlidově-
la,do popředí se dostává městský stav s realistickým pohledem na svět.
Přes tyto překážky a nesnadnou přizpůsobivost českého myšlení renesančním
proudům nelze říci,že by renesanční složky v českém písemnictví vůbec nebyly.
A zde je nutné poukázat na význam nejsvéráznějšího básníka naší renesance,
Hynka z Poděbrad a  spisovatele a knihtiskaře Mikuláše Konáče z Hodištkova.
A nyní něco o Giovannim Boccacciovi a jeho novele „boccacciovské
rozprávky“ . Novela , poutavé vyprávění sentimentálního příběhu nebo rozvádění
vtipného přísloví, pikantní anekdoty s úmyslem upoutat a pobavit posluchače , je
výtvor italské renesance.Její těžiště není ve věčnosti, ale v protikladu ke středově-
kému asketizmu.Spočívá v přítomném životě ,v přírodě a rozumu.Pracovním
stylem je realismus, často bujarý a kritizující, vycházející však ze životních
zkušeností a z pozorování lidí. V „Decameronu“ se před zraky čtenáře rozvíjí str-
hující lidská komedie.Šlechtici i vzdělanci,duchovní i měšťané,obchodníci,
řemeslníci i sedláci, jejich ženy a dcery jsou postavy rozmarné a prostopášné,
komické i sentimentální.Odehrávají se zde příhody všedních dnů, nad hloupostí
vítězí bystrý duch a lidská iniciativa.“Dekameron“ je oslavou smyslů,přírody a
pravdy, vystupuje proti pověrám,lehkověrnosti a pokrytectví.Přesně realisticky
popisuje běžného člověka –jeho vzezření,gesta a jeho zvyky.Je zde však málo
psychologické analýzy.Boccaccio psal, aby naučil radosti ze života, aby skládal
krásné povídky, ne aby reformoval společnost, víru nebo mravy.Není sice
bezvěrec,ale odmítá asketizmus a přetvářku. Některé povídky jsou u nás
překládány  ojediněle  již v  polovině 15.století. Jedná se o příběh bezmezné lásky
v povídce  „O Valtrovi a Kryseldě“. Je to poslední novela desátého dne
„Decameronu“ a byla přeložena z Petrarcova latinského zpracování .


K soustavnějšímu poznávání Boccaccia u nás dochází až na přelomu 15.a 16. století.V té době vládne Vladislav Jagellonský , ochotný renesanci přijímat. Překládají se čtyři Boccacciova díla: 1.z mladistvého románu „Il Filocolo“ byl přeložen celý román  Kronika o Floriovi a Biancefoře, tiskem r. 1519 u Jana Šmerhovského.
2.z latinské sbírky povídek „De claris mulieribus“ Kronika o té poctivé a šlechetné paní Lukrecii. Tiskem byla sbírka dochována až z roku 1592, ale překlad je jistě starší; přisuzuje se Janu Češkovi,vychovateli mladých Pernštýnů.
3.ze sbírky „De viris illustribus“ Hra pěkných přípovídek,v níž tyto osoby mluví: Štěstí, Chudoba, Neštěstí, vydaná v Praze u Konáče 1547.
4.z „Decameronu“některé povídky ojediněle: Kronika o smutném skončení Gviškarda a Sigismundy, vydáno u Konáče r. 1507  dochováno teprve 3. vyd.z r. 1592; Kronika o Perytonovi,měštěnínu římském,a jeho synu Dyonydovi z počátku 16. stol.,tisk je známý až z roku 1592; Pamfila  mládence rozprávka o Serciapelletovi z r. 1514 vydaná  u Konáče a Kronika o Cymonovi hlúpém skrze milost přemistrně vycvičeném,1509 vydaná také u Konáče. Ale nad tyto ojedinělé překlady  vyniká rozsahem a výběrem námětů překlad jedenácti novel, obsažených v Neuberkově sborníku, což je rukopisný soubor památek,jehož vznik klademe do posledního desetiletí 15.stol. Obsahuje alegorické milostné a moralistní skladby ve verších i v próze –dosud nejznámější jsou „Májový sen“ a „Verše o milovníku“. Jedenáct novel z Boccaccia je vepsáno na konci sborníku.S největší pravděpodobností byl autorem všech povídek syn krále Jiřího z Poděbrad Hynek z Poděbrad. Poprvé přistupuje k novelám tak,aby představil Boccaccia ne zamilovanými příběhy o věrné lásce, která překonává všechny překážky, ale povídkami renesančními se zdravou smyslností, vtipem a pointou. Vybral si převážně povídky o lidech, kteří obratností dosáhli toho, po čem toužili, povídky o ženách , které podvádějí žárlivé muže , a o čtveračivých sousedech,kteří se vzájemně  klamou svými manželkami.Vesměs jde o náměty hodně erotické.Úklady a láska se nezastavují ani před královským majestátem, do jehož manželského lože vstupují služebníci. Sympatie autora se kloní na stranu vtipných žen , které se pro lásku k milenci dopouštějí všelijakého šibalství. Hynek z Poděbrad byl syn Jiřího z Poděbrad a jeho druhé manželky Johanny z Rožmitálu. Žil v letech 1452-1492.Měl typicky renesančně živelnou  a neukázněnou povahu.Byl knížetem Minstrberským, státníkem a diplomatem. Znal panovnický dvůr a vyspělou  renesanční vlašskou kulturu. Po otci byl husita , ale přestoupil ke katolictví. Vedl poživačný život a i když byl uznávaným spisovatelem a básníkem,který miluje svou zem, zemřel v ústraní a  osamělosti na Poděbradském zámku.Co se týká jeho vzdělání,základy humanistické vzdělanosti a znalost latiny si odnášel už z pražského dětství.Učitelem mu byl humanista Martin Rokycana . Protože bylo dbáno i o výchovu tělesné zdatnosti, o výchovu v mravech a tanci, účastnili se Jiříkovi synové i různých turnajů na dvorských slavnostech v Praze,v Budíně a na dvoře Matyášově. Právě renesanční lesk Matyášova uherského dvora přitahoval Hynka více než dvůr Ladislava Jagellovce.A zde se také setkává se stoupenci raného humanismu- Janem Vitézem, Charvátem ze Srěmu , s Janem Česmickým , Janem z Rabštejna, Janem Filipcem atd. Matyášův dvůr byl hodně slovanský. Sám Matyáš měl za manželku dceru Jiřího z Poděbrad, Kateřinu.Dokonce se zachovaly Matyášovy listiny psané ne maďarsky ale česky.Hynek doprovázel Matyáše na  jeho cestách po Itálii v době, kdy si Matyáš bral  Italku  Beatrici Aragonskou.Zde se účastní nejen přepychového života, ale seznamuje se i s nevázanou a bezprostřední literaturou , tedy i s Boccacciovým „Dekameronem“. K jeho překladu se však odhodlává až na konci svého života, kdy byl již těžce nemocný.Překládal ho z němčiny, protože italský originál nebyl dostupný. Překlad opatřoval vsuvkami a připomínkami, jako kdyby byl sám účastníkem líčeného děje.V této době je již nejen těžce nemocný, ale je také pronásledovaný nedostatkem a věřiteli. Proto nenáviděl  zbohatlé kupce a zbohatlý městský patriciát. Stejně se staví i k „hlúpému sedlskému lidu“ .Jeho přísloví a vtipné slovní obraty však přejímá a dotváří jimi svoji básnickou mluvu. Na duchovenstvo se  dívá velmi kriticky pro „ kupčení se svátostmi“ a pro jeho nevázaný klášterní život.Protože ke konci života prožívá jedno zklamání za druhým, najdeme v jeho překladech různá povzdechnutí nad  lidským konáním. Např. že lidé daleko více věří ve zlé skutky než v dobré.
Hynkův překlad  „Decameronu „ má obrovský význam nejen pro zdařilé překonání překladatelských obtíží, nejen pro zdomácnění vlašské renesance  v oblasti našeho krásného písemnictví, ale i pro autorovy samostatné tvůrčí činy. Mezi ně patří  i pokus o samostatnou renesanční novelu  Rozprávka o paní Salomeně.Svou literární činností posunul Hynek české písemnictví mnohem dál, než např. němečtí, polští či maďarští humanisté. Na závěr  lze jen říci, že královský syn Hynek z Poděbrad , přestože znal způsoby „vysokého „ světa , zůstal  věrný kořenům svého rodu a poznatky z domácí i vlašské renesanční vzdělanosti využívá k rozvoji české literární činnosti. Je prvním básníkem naší renesance , který v sobě spojuje pokrokové prvky novodobé renesanční vzdělanosti s gotickým odkazem předků a  husitské lidovosti. Je významný také proto, že psal poezii ne knižní, ale reálnou, znalou života, psanou ještě netradičními literárními formami.

