
 

MATURITNÍ OPAKOVÁNÍ I 
teorie literatury; literatura starověku 

 
TEORIE LITERATURY 
- literární druhy: lyrika   X   epika   X   drama 
- literární žánry: lyrické: píseň, óda, elegie (=žalozpěv), žalm, epigram, sonet 
   lyricko-epické: balada, romance, poema,  
 epické:  epos, román, kronika, novela, povídka, legenda, pohádka, 

pověst, bajka, báje, anekdota, cestopis 
   dramatické: tragédie, komedie; činohra, opera, opereta 
- umělecké prostředky: 
   metafora – přenesení významu na základě vnější podobnosti  
    personifikace – přenesení lidských vlastností a činností na neživé věci 
    oxymóron – spojení slov protikladných významů 
   metonymie - přenesení významu na základě vnitřní podobnosti 
 synekdocha – pojmenování na základě záměny části za celek 
 hyperbola – nadsázka 
 eufemismus – zjemnění 
 ironie, symbol 
   epiteton – básnická přívlastek 
- vyprávěcí postupy: ich-forma, er-forma 
 
 
LITERATURA STAROVĚKU 
Mezopotámie 
- vznik písma – 3000 BC; klínové písmo, hliněné destičky 
- Epos o Gilgamešovi - nejstarší literární památka, hrdinou bájný král města Uruk a jeho 
přítel Enkidu; hledání nesmrtelnosti a smyslu života (nalézá ji ve svém díle) 
 
Egypt 
- písmo: hieroglyfické, hieratické, démotické; písaři; papyrus; stěny hrobek a chrámů 
- knihy moudrých rad do života, knihy mrtvých, milostná poezie, texty pyramid 
- Vlastní životopis Sinuhetův – inspirace pro M. Waltariho 
- Achnatonův hymnus na Slunce 
 
Indie 
- písmo: sanskrt 
- védy (= posvátné vědění), sútry (poučení; např. Kámasútra) 
- Mahábhárata (= Velké vyprávění o Bháratovcích), Rámájana (= Putování Rámovo) 
 
Čína 
- Kniha písní – 306 lidových písní a básní (milostné, svatební, pracovní, hymny, ódy) 
- Konfucius: Hovory (=> konfucianismus) 
- Lao-C´: Kniha o cestě a ctnosti (=> taoismus) 
 
Persie 
- Zarathustra: Avesta –kult boha Ahura Mazda (=Pán moudrosti) 
 
 
 



 

Izrael 
- Bible – Starý zákon (hebrejština; Pět knih Mojžíšových, knihy soudců. Králů, proroků), 
Nový zákon (řečtina; evangelia, život Ježíše, skutky apoštolů, zjevení Janovo) 
 
 
Řecko 

1. obd. archaické (do 6.stol.BC) 
- Homér: Ilias – závěr války Řeků a Trojanů 

    Odyssea – desetileté bloudění ithackého krále Odyssea při návratu do své vlasti 
- Ezop – bajky; Sapfó 

2. obd. attické (5. – 4. BC) 
- Aischylos: Oresteia – Agamemnon se vrací z Tróje, zabit svou ženou Klytaimestrou a jejím 
milencem Aigisthem; Orestes – zabije Aigistha a svou matku 
- Sofokles: Antigona, Král Oidipus (Théhy trpí za zločin nevědomky spáchaný Oidipem – 
vražda otce, incest s matkou; O. se oslepí, aby neviděl následky hrůzy, jež způsobil); Elektra 
- Euripides: Medea – tragédie ženy, která opustí vlast s vůdcem Argonautů Jasonem; ten ji 
opustí pro jinou ženu, M. se pomstí: zabije své a Jasonovy děti i Jasona; proměna Medey – od 
obětavosti a lásky až k žárlivosti, zoufalství a pomstichtivosti 
- Aristofanes: Ptáci (komedie) 
- filosofové: Platon, Aristoteles 

3. obd. helenistické (4. – 1. BC) 
- Memandros: Škarohlíd 
 
 
Řím 

1. obd. archaické (3. – 1. BC) 
- Plautus: Komedie o hrnci, Chlubný voják, Lišák Pseudolus 

2. zlatý věk (1.BC – 1.AD) 
- Caesar: Zápisky o válce galské, Zápisky o válce občanské 
- Cicero - řečník 
- Vergilius: Aeneis – epos líčící příhody hl.hrdiny prchajícího od Troje, ten se vědomě 
podřizuje osudu a plní povinnosti vůči bohům, vlasti a rodině; Bukolika (zpěvy pastýřské); 
Georgika (zpěvy rolnické) 
- Ovidius: Umění milovat (básnická sbírka radící mužům i ženám, jak si získat a uchovat 
lásku); Proměny (250 bájí s tématem proměny, např. nymfa Dafne odmítající Apollonovu 
lásku se promění ve vavřín) 

2. stříbrný věk (1. – 6.AD) 
- Iuvenalis - satiry 
- Seneca – filosof, býsník, dramatik, vychovatel; autor tragédií 
- Marcus Aurelius: Hovory k sobě – filosofické dílo o pomíjivosti věcí lidských 
 
 
 
 
 
 
 
 


