Thomas More - Utopie

Thomas More
*7. února 1478 (Londýn), + 6. června 1535(Londýn)
Je považován za nejvýznamnějšího anglického humanistu a zakladatele moderního utopistického myšlení. Studoval latinu a řečtinu v Oxfordu a práva v Londýně. Největší vliv na něj měl Erasmus Rotterdamský, kterého nějaký čas hostil ve svém domě. Tam Erasmus z Morova popudu napsal svou protidogmatickou latinskou satiru Chvála bláznovství.
Věnoval se i politickému životu, od roku 1504 byl poslancem parlamentu, roku 1529 se stal lordem kancléřem na dvoře krále Jindřicha III. . More kritizoval králův postup ve sporu s papežem, který skončil vytvořením nezávislé anglikánské církve. Nakonec se roku 1532 vzdal úřadu, protože odmítl stvrdit přísahou královu nezávislost na papeži. Byl odsouzen k smrti za velezradu a po věznění v Toweru popraven. V roce 1935 byl kanonizován.
Prvním  Morovým dílem je The History of King Richard the Thirde (Historie krále Richarda III.). Psal ji současně latinsky a anglicky a zůstala nedokončena. Richard je zde vylíčen jako úplný protiklad dobrého panovníka, jako tyranský politik a manipulátor.
V době, kdy byl vězněn v Toweru napsal A Dialogue of Confort against Tribulation (Dialog o útěše v protivenství). Je to dílo psané v žánru útěchy - rozpravy dvou uherských šlechticů, strýce a synovce, očekávající útok, zajetí, smrt.

Utopia
Je prvním celoevropsky známým anglickým humanistickým dílem. Poprvé vyšlo latinsky v roce 1516, za 35 let anglicky, do češtiny bylo přeloženo až v roce 1911.
More se zde zabývá otázkou ideálního uspřádání lidského společenství a vztahem morálky a politiky. Kritizuje současné sociální poměry v Anglii.
Dílo vychází z objevitelských plaveb a z literatury i ústních zpráv, které se kolem objevených zemí rozšířily. Hlavním mluvčím díla je smyšlený portugalský mořeplavec a humanista Rafael Hythlodaios, který údajně doprovázel Ameriga Vespucciho na třech námořních výpravách. Při poslední z nich strávil několik měsíců na jihoamerické pevnině.
Celá kniha je napsána formou rozpravy s Hythlodaiosem.
První díl, napsaný až dodatečně po druhém díle, je rozpravou o politické odpovědnosti za morální řád ve státě. Hythlodaios soudí, že osobní svoboda a mravnost je možná jen mimo politickou sféru. More naproti tomu soudí, že osobní újma plynoucí z politické angažovanosti je vykoupena blahem pro společnost.
V druhém díle More určuje v dlouhé řeči Hythiada základní záporné a kladné rysy, které se projevují při budování státu. Hythiaidos dopodrobna líčí život na ostrově Utopia. V Utopii neexistuje soukromé vlastnictví, majetek je společný a i doma jsou jednou za deset let přidělovány losem. Zlato a stříbro je tu ve všobecném opovržení, protože nepoužívají peníze. Pro všechny je povinná společná práce v zemědělství. Volný čas slouží k zábavě a je především využíván ke vzdělávání, které má zásadní význam. Nábožensky jsou obyvatelé Utopie velmi tolerantní. Lidé nosí nebarevné a uniformně střižené oblečení, baví se umírněně a ukázněně, tím se v díle projevuje vliv středověku.
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Thomas More - Utopie
·	* 7.2.l1478 Londýn, +6.7.1535 Londýn
·	studia latina a řečtina (Oxford), práva (Londýn)
·	přítel Erasmus Rotterdamský
·	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 ostově Utopia
·	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
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