
MATURITNÍ OPAKOVÁNÍ II 
středověká literatura; počátky českého písemnictví 

literatura v době předhusitské, MJH, husitská literatura 
 
STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 
- středověk (476 – 1492) - období válek, moru, křížových výprav, formování státních útvarů, 
trojí lid, křesťanství (důležitá úloha církve) 
- románský sloh (11.-1.pol.13.stol) – bazilika, rotunda; apsida; nástěnné malby 
- gotický sloh (13.stol. – 15.stol., někde až 16.stol.) – vertikalita, lomený oblouk, katedrála 
- znaky literatury: - časté náměty z Bible, z antiky; alegorie, symboly 
   - hrdina: světec, mučedník, rytíř, král; idealizace 
   - cíl: poučovat, dojímat, vychovávat; až poté bavit 
   - zpoč. latina, řečtina, staroslověnština, od 12.stol. národní jazyky 
   - křižácké výpravy => v literatuře exotické a orientální motivy 

- literatura duchovní (lyrika: modlitby, kancionály; epika: legendy; 
duchovní dramata) 
- literatura světská (lyrika: dvorská, milostná – písně, alba = svítáníčka, 
eposy, cestopisy, dopisy, kroniky; dramata – interludia, frašky) 

- Píseň o Rolandovi – francouzský epos, časy Karla Velikého (11.stol), boj proti Maurům, 
kouzelný roh olifant; král Karel nakonec porazí Saracény, křesťanství vítězí, Roland umírá 
- Alexandreida – francouzský epos o Alexandru Velikém; ve středověku často zpracovávané téma 
- Tristan a Isolda – francouzské zpracování keltské lidové pověsti o lásce silnější, než je čest, 
život a smrt 
- Píseň o Cidovi – španělský hrdinský epos, boj proti Maurům 
- Beowulf – anglický epos, odehrává se v Dánsku, hrdinské skutky krále Beowulfa, jehož 
zemi napadne drak; B. se s ním utká, B. je zabit; hrůzostrašné výjevy, mravní ponaučení 
- Píseň o Nibelunzích – německý epos o strážcích pokladu; princ Siegfried 
- Slovo o pluku Igorově – ruský epos o neúspěšném tažení knížete Igora proti kočovným 
Polovcům; zdůrazňována myšlenka na nutnost sjednocení země pod vedením Kyjeva 
 
 
POČÁTKY ČESKÉHO PÍSEMNICTVÍ 
- Velká Morava - pronikání křesťanství (ze západu; z východu) 
- 863 – příchod Cyrila a Metoděje (Soluň); význam: politický (hráz proti francké expanzi), 
náboženský (křesťanství v jazyce slovanském), literární (základ slovanského písemnictví) 
- staroslověnština – nejstarší doložený spisovný slovanský jazyk; písmo hlaholice (z malé 
řecké abecedy, 1. slovanské písmo; žáci Cyrila později nové písmo: cyrilice - základ azbuky) 
- Proglas - předmluva k překladu evangelia, autorem pravděpodobně Konstantin; nutnost 
vzdělanosti, právo na kulturu v srozumitelném jazyce  
- Život Konstantinův, Život Metodějův – tzv. Panonské legendy 
- Zákon sudnyj ljudem (pro laiky), Nomokánon (církevní předpisy) = právnická literatura 
- po smrti Metodějové zákaz stsl.bohoslužby, nadále jen v Sázavském klášteře (do 11. stol.) 
 
- zápas dvou kultur - staroslověnské a latinské; nové kulturní centrum - český přemyslovský 
stát; kult českého světce – Václava; nositel vzdělanosti - duchovenstvo 
- První staroslověnská legenda o sv. Václavu; Druhá staroslověnská legenda o sv. 
Václavu (stsl.překlad Gumpoldovy latinské legendy) 
- Kristiánova legenda = Život a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily 
- glosy = vpisky, vysvětlují některé latinské výrazy 
- Kosmas: Kronika česká (Chronica Boëmorum) -  Kosmas děkan svatovítské kapituly,  



3 části: nejstarší příběhy z doby pohanské ("bájné podání starců"), vyprávění hodnověrných 
svědků, zážitky Kosmovy; živé vypravování, přímá řeč (dialogy); psáno latinsky 
- 1. česká duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny (konec 10. st.), funkce hymny 
- 2. česká duchovní píseň Svatý Václave, vévodo české země (vznik 12./13.stol.)  
- 13./14.stol: proces demokratizace (zlidovění), proces laicizace (zesvětštění) literatury 
- autoři nejen kněží, témata nejen náboženská; verš, využívány i cizí prameny, anonymita  
- Alexandreis - přelom 13. a 14. stol., neznámý autor, oslava Alexandra Velikého 
- Dalimilova kronika (poč. 14. stol.) - nejstarší česky psaná veršovaná kronika  
- Mastičkář - zlomek velikonoční hry (latinský podklad) 
- Život Karlův = Vita Caroli – latinsky psaná autobiografie Karla IV. 
- Život sv. Kateřiny, Legenda o sv. Prokopu 
- Dřěvo se listem odievá; Měj sě dobře, srdéčko – alba (milostné písně) 
- Tristram a Izalda – české přepracování rytířského eposu 
- Píseň veselé chudiny - žákovská, vagantská poezie; makaronský verš 
- Podkoní a žák -spor studenta a panského služebníka o tom, kdo se má lépe 
- Hradecký rukopis – soubor skladeb sociální satiry 
- Smil Flaška z Pardubic: Nová rada - alegorie;zvířata radí lvovi, jak má vládnout 
 
 
LITERATURA V DOBĚ PŘEDHUSITSKÉ 
- konec 14. st.-pol. 15. st.; prohloubení rozporů ve společnosti, odpor proti náboženskému a 
mravnímu úpadku katolické církve; úsilí myslitelů a kazatelů o nápravu (reformu) 
- mizí rytířská epika; v popředí satira, duchovní píseň, traktát (náboženská úvaha), kázání  
- český jazyk; prostá forma, srozumitelnost 
- předchůdci Husovi: Matěj z Janova, Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže, 
Tomáš Štítný (Knížky šestery o obecných věcech křesťanských; Řeči besední) 
 
 
MISTR JAN HUS (asi 1371 – 1415) 
- latinské spisy: O církvi = De ecclesia (kritika církve; hlavou církve Kristus, ne papež),              
O šesti bludiech (vyslovuje své názory na víru), O pravopise českém (diakritický pravopis) 
- české spisy: Výklad Viery, Desatera a Páteře (výklad; úvahy o mravním životě, kritika 
společnosti), Knížky o svatokupectví (kritika církve, jejího bohatství, prodávání odpustků), 
Postila (výklad svatých čtení nedělních), Dcerka (o správném životě žen a dívek) 
- listy z Kostnice 
 
 
HUSITSKÁ LITERATURA 
- Jistebnický kancionál – zpěvník chorálů; Ktož jsú boží bojovníci, Povstaň, povstaň, veliké 
město pražské 
- Budyšínský rukopis - tři veršované polemické skladby proti Zikmundovi 
- Žižkův vojenský řád  
- Vavřinec z Březové: Husitská kronika (próza, latinsky) 
- Petr Chelčický (1390 - 1460) - zeman, samouk, kritik společnosti; nechce otevřený odpor; 
chce pokoru, chudobu; odmítal potřebu vyššího vzdělání i instituci státu; O trojím lidu 
(odsuzuje středověké dělení společnosti na tři stavy), traktát Sieť viery pravé (kritika církve, 
hromadění majetku; touha po spravedlivé společnosti, představa ideální církve), O boji 
duchovním; na základě myšlenek Chelčického vznikla v r. 1457 jednota bratrská 
- Václava Šaška z Bířkova: Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu – zábavná fce 
 


