
Literatura 1 
 
 

Odkazy jsou uvedeny na učebnici (Soukal a kol.literatura pro 1. ročník gymnázia a Čítanka, 
SPN, Praha, 2004.) 
 
Úvod do studia literatury 
Základní terminologie – názvosloví 
 
Literatura – písemnictví, v širším významu ji můžeme chápat jako všechny psané texty, 
většinou se za literaturu považují texty společensky významné. 
- odborná literatura (např. historická) 
- umělecká literatura (např. Jiráskův román) 
a) lidová slovesnost (lidové básně…) 
b) texty umělé literatury (poezie, próza) 
- jednací písemnictví - administrativní (žádosti apod.) 
- publicistika 

  
rozdíl mezi nimi není v obsahu ale ve formě (tedy ve způsobu, jak jsou napsány, které 
literární prostředky a postupy využívají) 
 
Literatura světová – literární díla která se svou uměleckou hodnotou stala součástí obecného 
kulturního povědomí 
 
Literatura národní – veškerá díla jednoho národního společenství, důležité není místo, kde 
bylo dílo vytvořeno, ale autorův pocit příslušnosti k národu. 
 
Hlavní funkce literatury: 
- obohacení novými poznatky 
- estetické působení (předává určité pojetí krásy) 
- citové působení (vyvolává dojmy, pocity…) 
- výchovní působení 

 
Místo literatury v umění 
 
Umění – na rozdíl většiny lidských činností nevzniká z praktické potřeby, ale z potřeby tvůrce 
vyjádřit se, vyjádřit názor na skutečnost apod. 
 
Umělecké dílo se vztahuje ke skutečnosti, zároveň je obohaceno o určité další významy a 
prvky (viz str. 12, příklad Bašó). 
 
Literatura  - ve slovesném uměleckém díle se nové významy vytvářejí především pomocí 
významů jazykových znaků, má vždy funkci estetickou a také formativní (viz str. 13). 
 
Hranice mezi jednotlivými druhy literatury není vždy zcela jasná. 
Na pomezí literatury odborné (naučné) a umělecké stojí: 
- Literatura faktu (viz str. 14) 
 
Specifickým druhem literatury je literatura pro děti a mládež (díla určená pro mladé čtenáře, 
nebo díla jimi spontánně vyhledávaná – zvl. zábavná četba). 
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Zábavná četba – neklade na čtenáře vysoké nároky: 
Humoristická 
Dobrodružná 
Detektivka 
Hororová 
Fantasy 
Sci-fi 

  
(viz str.16-18) 
 
Brak – dílo nemající žádnou uměleckou hodnotu (viz str. 18) 
 
 
Věda o literatuře 
Literární věda – zabývá se zkoumáním literatury, tradičně se dělí na: 
 
- literární teorie – zkoumá podstatu, strukturu díla, literární  druhy, žánry… 
- literární historie – zkoumá proměny  a vývoj literatury, periodizaci…(epocha – období – 

literární proudy - literární směry – literární hnutí) 
- literární kritika – informuje čtenáře o aktuálním literárním dění 
(viz str.19-20) 
 
 
Úkoly a cvičení  

1. Uveďte příklad díla světové a národní literatury. 
2. Čím se slovesné umělecké dílo liší od ostatních děl 
3. Vzpomeňte si na knížky pro děti a mládež, které jste četli, uveďte také jejich 

autory. 
4. Co je literatura faktu. 

 
Struktura literárního díla 
Lit. dílo se sestává z několika složek, které spolu úzce souvisejí. 
 
Vrstva tematická 
Vše, co se v díle odehrává je děj, je děj. Děj se skládá z fabule (to, co se vypráví) a syžetu 
(výstavba děje, jak je fabule realizována) (viz str. 45). Děj rozvíjejí hlavně postavy (literární 
typ – vlastnosti určit postavy charakterizuj vlastnosti celé skupiny). 
Pojetí díla může být: humorné, tragické, idealizované atpod. 
 
Vrstva kompoziční 
Kompozice – uspořádání a spojení jazykové a tematické složky 
 
Kompozice textu se vytváří kompozičními postupy: kontrast, paralelismus, gradace, 
pointa…(viz str. 45-50). 
 
Vnitřní výstavba děje: 
- úvod 
- zápletka 
- vyvrcholení konfliktu 
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- zvrat 
- závěr, řešení konfliktu 

 
Vrstva jazyková 
Jazykové prostředky se v díle užívají, aby vytvořily určitý estetický účinek. 
Jazykovou stránku ovlivňuje: 
- výrazová forma (poezie, próza, viz dále) 
- jazykové a zvukové prostředky  

 
Obrazná pojmenování: 
 
a) Metafora  
– přenesené pojmenování z jednoho předmětu na druhý na základě vnější podobnosti  
Mladosti mé jarý štěp přelomil jsi v půli" → ukončil/zničil mládí (viz str. 35-38) 
 
b) Metonymie  
– přenesené pojmenování z jednoho předmětu na druhý na základě určité vnitřní souvislosti 
(spojitosti)  
– Vergilius: "Vypil pěnivý pohár." (metonymie) – pohár jako pití obsažené v nádobě, nikoli 
nádoba samotná  (viz str. 40) 
 
 
Příklady metonymií a metafor  
"V uchu mám kladívko, třmínek a kovadlinku." – podle vnější podobnosti (metafora)  
"Objevil jsem černou díru řekl astronom." (metafora)  
"Celá škola odjela na výlet." – vnitřní logická souvislost (metonymie)  
"Jdu na rentgen" – mimo jiné použitá i elipsa = vypouštění (mělo by to být "Jdu na vyšetření 
rentgenem.") (metonymie) – je to pojmenováno podle toho objevitele  
"Dneska jsem dočetl Němcovou" – je myšlena kniha – vnitřní souvislost (metonymie)  
"Máte ráda Plzeň?" – myšleno jako pivo, ne město – důležitý kontext (metonymie)  
"Hrnek má dvě ucha." – podobá se to uchu (metafora) 
"Je to pergamenová kniha" – podle města Pergamon – vnitřní souvislost (metonymie) 
 
Literární druhy a žánry 
 
Podle zvolených jazykových prostředků a kompozičních postupů rozlišujeme tři literární 
druhy a řadu žánrů: 
 
Druhy: 
 
1. Epika (dějové) 
2. Lyrika (citové) 
3. Drama (dialogické, příp. monologické) (viz str. 53-55) 
 
Žánry epické 
 
Anekdota 
Bajka 
Báje (mýtus) 
Legenda 
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Pověst 
Pohádka 
Povídka 
Romaneto 
Epos 
Román (viz str. 57-62) 
 
Žánry lyricko-epické 
Balada  
Romance 
Žánry lyrické 
Píseň  
Elegie 
Hymnus 
Óda 
Epigram 
Pásmo (viz str.64-67) 
 
Žánry dramatické 
Tragedie 
Komedie 
Činohra 
Knižní drama 
 
Poezie a próza 
Próza – forma běžná, řeč nevázaná 
Poezie – řeč vázaná veršovaná (viz str. 70) 
 
 
Verš – jednotka melodická intonační, rytmická, obvykle se kryje s větným úsekem (viz str. 
70) 
 
 
Verše bývají často pojeny rýmem (zvukovou shodou na konci verše, konců slov). 
Typy rýmů: 
- střídavý (abab) 
- sdružený (aabb) 
- přerývaný (abcb) 
- obkročná (abba)  (viz str. 75) 

 
Vyprávěcí způsob: 
Er-forma: autor vypráví děj díla ve 3. osobě 
Ich-forma: autor vypráví děj díla v 1. osobě 
 
 
 
 
 
 
 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


STAROVĚKÉ MIMOEVROPSKÉ PÍSEMNICTVÍ 
- vzniká díky písmu - klínové, hebrejské, hieroglyfické, čínské 
 - obdobný způsob zpracování - převažuje epika, lyrika jen málo 
- 1. fyziologické spisy - náboženské, dochovány díky archeologickým výkopům 
(Mezopotámie, Egypt), nebo přes  antickou literaturu 
 

MEZOPOTÁMIE 
- s příchodem Sumerů - klínové písmo - epika (díky knihovnám Ninive, Uru) 
EPIKA 
- nejstarší spis v oblasti Malé Asie - „Enuma Eliš“ - babylónské mýty, v Ninive 
 - zapsán na sedmi tabulkách - vznik světa, boji bohů => stvoření světa, člověka, státu x 
člověk neposlouchá Bohy => potopa 
 - Marduk - babylónský Bůh, ochránce 
- „Epos o Gilgamešovi“ - nejprve básně, potom až spojeny v jeden celek, přebírá z Enuma 
Eliš 
 - různí autoři v různé době => nesourodost díla 
 - Gilgameš - král, kněz, polobůh - putoval pro nesmrtelnost 
 - vyprávění o Uruckém králi (skutečná postava), chtěl postavit nedobytné město => lidi 
stavěli město x umírali => bohové poslali ENKIDA (zastal se obyvatelstva => Gilgameš ho 
vyzval na souboj x Enkid vyhrál => stali se z nich přátelé), společně bojovali proti drakovi 
 - Ištar se zamilovala do Gilgameše x ten ji nechtěl - Enkid ji pohanil => zabila ho => 
Gilgameš se rmoutil a šel najít květinu nesmrtelnosti, aby nedopadl jako Enkid, přišel za 
jedním člověkem, který přežil potopu. Ten mu prozradil, aby utrhl květinu x musí ji držet 6 
dní a 6 nocí, a nesmí usnout x nedokázal to . Chtěl být nesmrtelný x nepovedlo se mu to => 
byl rád, že se aspoň potká s Enkidem => o zmoudření krále 
 - původně na jedenácti tabulkách, potom byla přidána 12. tabulka - úvod a čtyři části 
- mýtus - vzniká ze skutečné události 
 - součástí ústního vyprávění => postupně se mění x základ je pravdivý a realistický 
 - o vzniku světa, o božstvech - považovány za 1. ucelený výklad světa - počátky teologie, 
historie, filosofie, přírodních věd 
 - později se z něho vyvíjí epos 
- epos – přebírá  náměty z mytologie 
 - náměty - hrdinské činy, války 
 - rozsáhlá veršovaná skladba - časté odbočky od hlavního děje, metaforické vyjadřování, 
barvitý jazyk 
 

EGYPT 
- hieroglyfické písmo (obrázkové), hieartické (slabikové) písmo, démotické písmo 
- souvisí s náboženstvím - Alexandrijská knihovna 
a) NÁBOŽENSKÁ LITERATURA -kult mrtvých, pohřbívání 
- Texty pyramid - na stěnách obrázkové písmo - činy panovníka, průvodce panovníka, popis 
kultovních obřadů,  věštby, popis stavby 
- Texty rakví - na deskách, papyry 
- Knihy mrtvých - jsou mladší, na papyrech 
 
b) KRÁSNÁ LITERATURA - psána veršem 
- „Povídka o Sinuhetovi“ - zeměpisná příručka 
 - úředník se snaží zmařit atentát na faraóna x nepodaří se mu to => prchá x nakonec umírá 
opět ve své vlasti 
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- „Achnatonův hymnus na slunce“ - psal panovník - opěvování božstva (boha Slunce) - 
Slunce základ života 
 - i náboženská funkce 
 - metafory, krásná vyjadřování 
- hymnus - starověká píseň, kterou zpíval sbor 
 - oslavoval božstva, hrdinské činy - vojevůdci, panovníci - rýmované, hodně metafor - až 
do středověku 
 

HEBREJSKÁ LITERATURA 
- všechna díla se nejdříve vyprávěla, zaznamenány byly až v 1. tis. př. l. 
- náboženská funkce - shrnovali náboženskou a společenskou funkci 
- „Hebrejská bible“ - soubor literárních památek, které jsou v ní shrnuty (hl. část Starý 
Zákon - 99 spisů v Hebrejštině, 1. etapa vzniku: 10. - 5. st. př. l. - nejstarší Tóra (zákon) 
 1. část - „Tóra“ - 5 knih Mojžíšových - od stvoření světa po návrat židů z egyptského zajetí 
(rodové zřízení), vznik Hebrejského království 
 2. část - „Proroci“: a) historické knihy - popisují dějiny od kmenového zřízení až po 
hebrejské království 
         b) náboženské knihy proroků - kritické spisy, kritika panovníka, 
náboženství 
 3. část - „Svaté spisy“ - soubory různých básní - nesouvisí s náboženstvím 
  a) Žalmy - 150 žalmů, modlitby, prosby, oslavy Boha 
  b) Kniha přísloví - lidové moudrosti, proč člověk trpí 
  c) 5 svitků: 1) Píseň písní - milostné básně, alegorie života, na svatbách - zřejmě psal 
Šalamoun 
   2) Rút - lidová pověst, později báseň, rodové zřízení - postavení ženy 
   3) Kazatel - politické a filosofické úvahy - autorem král Šalamoun 
   4) Jeremiášův pláč - útrapy lidí v Egyptě - Boží trest nejen za jejich hříchy 
   5) Ester - soubor básní, výklad a význam náboženských svátků 

 
INDICKÁ LITERATURA 

a) VĚDECKÁ - vědecké spisy (matematika, geometrie, astronomie, filosofie) 
b) KOMENTÁTORSKÁ - vysvětlují knihy v mrtvých jazycích (náboženských) 
c) KRÁSNÁ  
 - „Védy“ - psáno védským jazykem - přinesli je Árjové - 4 sbírky (zaklínadla, návody k 
obětování, modlitby) 
  - posvátné knihy, nejstarší historie, náboženství, politeistické náboženství, popisují 
obřady, modlitby,...) 
 - „Máhábháráta“ - nejdelší báseň světa (200 000 veršů) - nejdříve v ústním podání 
  - líčí boj dvou knížecích rodů o královský trůn - vliv bohů na světské věci 
  - náboženský - je vysvětlen hinduismus, kastovní systém 
 - „Rámajána“ - 3. st. př. l. 
  1) Ráma - člen královského rodu, je spravedlivý, napomáhá dobru 
  2) Sugríva - opičí král, který nastoupil na trůn po jeho bratru Válinovi, který šel do 
boje. Dlouho se nevracel => vystřídal ho. Když se Válin po roce vrátil, pustil ho Sugríva opět 
k moci x Válin  rozzuřen, vyzval Sugríva na souboj. Byl to vyrovnaný boj x Ráma zasáhl => 
Válin zabit x nechtěl to. Sugríva slíbil, že Válinovo syn e stane následníkem trůnu  
  => vyjádřeno dobro a zlo - lidé drží při sobě, opice drží s lidmi => obrazný epos 
  - Ráma symbol spravedlnosti, odpovědnosti, Sugríva spravedlnosti a dobra, Válin zla 
  - opice je dána na stejnou výši jako člověk - jsou posvátným zvířetem 
  - námět: historická událost košálského krále Rámy 
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  - typizace postav: Rávána - král démonů a špatných vášní x Síta - manželka Rámy - 
ztělesnění plodnosti  a zemědělství 
  - děj: z indických legend a bájí 
       - Ráma má nastoupit na trůn x macecha chce, aby vládl nevlastní bratr => Ráma a 
jeho žena odchází na kraj lesa x žijí tam démoni => Rávána mu sebral manželku. Ráma se 
spojil se Sugrívou a ten mu pomohl manželku vysvobodit x je nečistá, protože žila s jiným 
mužem => skočila do ohně x neuhořela -  zachráněna bohy => je čistá => odchází spolu x 
opět se říká, že je nečistá =>  žádala bohyni země, aby zemřela => jakmile umřela, prokázala 
svou bezúhonnost => muž po ní truchlí, vzdává se trůnu 
  - po smrti Rámy se oba setkali, aby spolu zůstali navěky => kodexem nemravnosti, 
zásady chování 
 

ČÍNSKÁ LITERATURA (vznik 1500 - 1200 př. l.) 
- první nápisy kultovní, na kostelech 
- obrázkové písmo: znaky napůl mezi pojmem a slabikou, neměli fonetickou podobu - 
základem slovesnosti 4000  znaků, píše se odzadu 
- „Kniha písní“ - soubor lidové a umělé poezie 
 - Dvorské skladby - vznik na dvoře paláců - z čínské historie, mytologie 
  - použit pravidelný čtyřznakový verš 
 - Hymny - za dynastie Čou (11. - 8. st. př. l.) 
  - jednoduché a prosté básně 
  - oslavné básně předků, boje, organizovaného zemědělství 
 - původně básně, potom až zpívány x ztratily se noty 
 - nářky žen, pak milostné a svatební texty 
- „Hovory Konfuciovy“ (4. stol. př. l.) - filosofický spis 
 - hlásal, aby v našich myšlenkách nebylo zlo  
 - muž, který na konci života chce jít podle jeho učení po cestě, musí se vzdát hodností a 
bohatství 
 - CESTA - život, smrt, posmrtný život, DOBRO - ctnost, která je nutná 
 - důraz na vzdělání a poslušnost, výroky filosofa ke svým žákům - o uspořádání 
společnosti, mezilidských vztazích 
 - dílo jeho žáků - kniha do 20 částí - formou dialogu, nebo dává ponaučení, komentáře 
zapisovatelů 
 - konfucion - soubor právnických a etických norem v Číně, ideologie Čínského 
náboženství 
 - konfucionismus - úcta ke staršímu, lidé vyšší společnosti mají povinnost se vzdělávat 
 - 2 skupiny lidí: a) skupina vzdělaných lidí - kráčí po cestě dobra 
   b) také vzdělaní lidé x pohrdají tímto náboženstvím 
- nepatří sem otroci a chudí lidé z vesnic 

 
Antická literatura 

- ústní slovesnost - na počátku historického vývoje byla literatura určena k hlasitému 
přednesu, tzv. tiché čtení, které dnes převažuje nebylo běžné, teprve později došlo k 
zaznamenání písemnou formou 
- antická literatura  - literatura starověkého Řecka a Říma, položila základ pro rozvoj 
evropské kultury a civilizace 
 - rozvoj souvisí s výhodnou zeměpisnou polohou, která umožňovala styk s okolními 
civilizacemi, s přírodními podmínkami, rozvojem filozofie a svobodou řeckých městských 
států 
 - zaujímá oblast Peloponéského poloostrova a maloasijského pobřeží 
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 - první literární památky jsou spjaty s mytologií 
Mytologie (bájesloví) 
 - soubor nejstarších názorů na okolní svět, přírodu a člověka samotného  
 - lidé si těmito představami vysvětlovali působení přírodních a společenských sil, 
kterým nerozuměli 
 - v mytologii se objevují 2 proudy : 
  1. jedni vyvozovali všechny mýty z pozorování nebeských těles a jiných 
přírodních jevů 
  2. druzí se snažili odkrýt v mýtu pozůstatek nějaké historické události 
  (boj mezi dvěma bohy - den a noc, nebo dva znepřátelené národy), ( v 
devatenáctém století vznikla v Německu tzv. mytologická škola, porovnávala mýty ostatních 
národů, hledala pravý mýtus, jenž lidstvo dostalo od boha, z mýtu se vyvinula pohádka, epos, 
legenda atd., představitelé bratři Grimmové, u nás např.K.J. Erben) 
 
Řecká literatura  
- 3 období : 1. archaické (8. - 6. stol. p.n.l.) 
  2. atické (5.-4. stol. p.n.l.) 
  3. helénistické (3. stol. p.n.l. - poč. našeho letopočtu) 
- dochází k rozvoji různých žánrů, nejdřive se rozvíjí epos, potom lyrické básně a próza, 
filozofického zaměření, vrcholem je řecké drama - tento vývoj souvisí s rozpadem rodového 
zřízení a vznikem demokratických městských států) 
 
Archaické období    
 - období, kdy vznikají Homérovy eposy 
 Epos   
 - je původu ústního a lidového, jeho pramenem byly lidové epické písně, které zpívali 
potulní pěvci za hudebního doprovodu 
 - hlavními postavami eposu jsou hrdinové, do děje zasahují bohové a jiné mytologické 
bytosti, námětem je událost významná pro celou národní pospolitost 
 - děj je komponován jako řada událostí, které na sebe časově navazují a tvoří hlavní 
dějovou linii, od níž odbočují vedlejší děje (epizody) 
 - podává historii poměrně krátkého dějového úseku, ale tato historie je vylíčena 
takovým způsobem, že se v ní odráží celá epocha 
 - vypravování plyne pomalu, hodně pozornosti je věnováno popisům a podrobnostem 
(retardace - zpomalování děje)  
 - autorova osobnost stojí úplně stranou (epická objektivnost) 
 - homérský epos byl v Řecku již na přelomu 6. a 5. století p.n.l. pociťován jako 
zastaralý literární druh a na jeho místo nastupovala prózou psaná historie (Thukydides 
5.st.p.n.l.), homérské básně se však četly ve školách a hrály podobnou  úlohu ve vzdělanosti 
jako ve středověku bible 
 - nový typ starověkého eposu vytvořil římský básník Vergilius (70-19 p.n.l.) svou 
Aeneidou, který vytvořil závazné konvence platné až do nové doby 
  
 Homér 
   - zřejmě fiktivní postava, žijící někdy v 8. st. př.n.l., které jsou připisovány dva 
eposy - Ilias a Odyssea, skutečných autorů bylo zřejmě více, eposy vychází 
  z ústně předávané tradice, jsou nejúplnějším souborem řecké mytologie 
  Ilias 
   - (příčiny války - Thetida, dcera Nérea, se provdala za krále Pélea, svatby se 
zúčastnili i bohové, jedinou Eris, bohyni sváru, nepozvali, Eris vhodila mezi svatebčany 
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jablko s nápisem – Té nejkrásnější, jablko chtěly získat tři bohyně Héra, Pallas Athéna, 
Afrodita, rozsoudit je měl trojský kralevic Paris, ten je dal Afroditě za nejkrásnější ženu světa 
Helenu, manželku spartského krále Ménelaa, Paris krásnou Helenu unesl, pod vedením 
Ménealova bratra Agamemnóna  se řecké vojsko vydalo do Tróje, devět let trvala válka, 
teprve desátý rok se podařilo město dobýt pomocí dřevěného koně)  
  Homérova Iliada začíná desátým rokem trojské války, Achilleus je uražen 
vůdcem řeckých vojsk Agamemnónem a odmítá se účastnit boje, Trójané tím získávají 
převahu nad Řeky a chtějí zapálit jejich lodě, Achilleův přítel Patrokles si oblékne jeho zbroj 
a pokusí se Trójany zahnat, je však zabit Hektorem, synem trojského krále Priama, 
rozhněvaný Achilleus se potom nechá přemluvit k boji, v souboji Hektora zabíjí, a jeho 
mrtvolu vláčí za vozem okolo Tróje, osud mrtvého pohněvá olympské bohy a Achilleus vydává 
Hektorovo tělo jeho otci, epos končí pohřbem Hektora 
  Odyssea  
  - hrdina Odysseus se vrací na rodný ostrov Ithaka, uplynulo již deset let od 
skončení trojské války a Odysseus ještě bloudí po světě, pronásledován nepřízní boha moře, 
jako jediný přežije mnohá dobrodružství a překážky, které mu připraví Poseidon, nakonec se v 
přestrojení za žebráka dostává do svého rodného domu na Ithace, za pomoci svého syna 
Télemacha pobije nápadníky své ženy Penelopé, kteří usilují o královský titul, nakonec se 
nechá své ženě poznat 
(pravost dějiště trojské války potvrdil archeolog Heinrich Schliemann roku 1871 a dále, 
kopec Hisarlik, severozápadní část Malé Asie, místo bylo osídleno zřejmě již ve 3. tis. př.n.l. 
, celkem bylo objeveno 12 vrstev) 
  - Homérovi jsou připisovány také hymnické oslavy bohů, několik epigramů a 
dokonce i parodie bohatýrského osu Boj žab a myší 
  
Hésiodos  
  - (7.st. př.n.l.) - tvůrce didaktické a naučné poezie 
  Theogonie - líčí vznik světa a původ jednotlivých bohů 
  Práce a dny - návody na obdělávání půdy, ale i pro mořeplavbu seřazené podle 
kalendáře, i všeobecná životní pravidla ( v jedné pověsti z 5. století p.n.l. je líčen básnický 
souboj mezi Homérem a Hésiodem, vítězí Hésiodos, protože zpíval o práci, nikoli o boji) 
  
Anakreón - (6. st. p.n.l.) - ve svých básních vyzývá k radostnému užívání lásky a vína, tzv. 
anakreontská lyrika - víno, ženy, zpěv 
  
Sapfó - (6. st. p.n.l.) - ostrov Lesbos, jejím hlavním námětem je láska a bohyně Afrodita, tzv. 
monodická lyrika, sólový zpěv za doprovodu lyry 
  
Alkaios - (6. st. p.n.l.) - psal politické a válečné písně, hymny na bohy, milostné a pijácké 
písně 
  
Hérakleitos z Efesu - (6.-5. st. p.n.l) - autor filozofické básně  O přírodě, zachovaly se 
pouze zlomky, snaží se člověka zbavit strachu z bohů, tento svět (kosmos) nestvořil žádný 
bůh, je to věčně živoucí oheň, který se neustále rozněcuje a zase hasne, v tomto světě panuje 
neustálý souboj protikladů = dialektika - autorem výroků : dvakrát nevstoupíš do téže řeky, 
vše plyne a nic netrvá 
  
Pindaros - (5. st. p.n.l.) - autor lyrických sborových básní, psal tyto básně na objednávku 
vítězů olympijských a jiných sportovních her 
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Solón - (5. st. p.n.l.) - politik a básník elegií 
 
  
Aisópos - (5. st. p.n.l., Ezop) - bajky vyjadřující lidovou moudrost  
 
 
Atické období  
 - přineslo rozvoj městských demokracií, centrem politického a kulturního života se 
stávají Athény, v literatuře došlo k  rozvoji především dramatu, dále se rozvíjela nauková 
próza historická, řecká filozofie, politické a soudní řečnictví 
 
Antické drama   
Tragédie  
 - vzniká nejdříve 
 - vyvinula se z oslav boha vína Dionýsa, ze sborového zpěvu mužů, přestrojených při 
slavnostním průvodu za satyry (kozlům podobné vybájené bytosti), odtud pochází i název 
tragédie = tragos - ódé = kozlí zpěv, ke sboru (chóru) se  postupně přidružili herci 
předvádějící určitý děj, herci byli pouze tři a měli na sobě masky 
 - hry byly vesměs veršované, nebyly členěny na jednotlivé akty a zachovávala se 
jednota času, místa a děje 
 - divadlo v Athénách bylo postaveno v sousedství starší Dionýsovy svatyně a samo 
platilo za Dionýsův chrám, tragická  představení se konala vždy o velkých slavnostech a měla 
podobu soutěží, každý básník se zúčastnil čtyřmi na sebe  navazujícími díly, tzv. tetralogií, 
první tři díly byly v užším smyslu tragédií, k nim se připojovala tzv. satyrská hra, 
připouštějící veselejší a drsnější komiku satyrů 
 - hrdinové tragédií jsou unášeni vášní, která nezná zábran a ohledů, opíjejí se vínem, 
pohledem na krev nebo smrt, láskou, touhou po pomstě, hra měla u diváka vzbudit hrůzu a 
současně soucit s tragickým hrdinou,     
 - rozhodující pro pocit tragična byla přeměna strasti v mravní problém 
 - typickým námětem tragédie jsou osudy rodů postižené kletbou za dávné hříchy otců 
  
Aischylos 
  - (525-455 p.n.l.)  
  - zúčastnil se řeckých válek s Peršany u Marathónu a Salamíny, zvítězil 
třináctkrát v soutěži o nejlepší  tragédii, z původních 90 her se dochovalo 7 
  - v tragédii zavedl jako novinku do dialogu mezi chórem a hercem ještě 
druhého herce 
  - náměty jeho her jsou z oblasti morálky, cti, konfliktu člověka a bohů 
  - hra Peršané - popisuje vítězství Řeků u Salamíny 
  - hra Prosebnice - Danaovy dcery prchají před sňatkem se svými bratranci 
syny Eigyptovými, jsou přijaty v Argu  
  - trilogie Oresteia - líčí návrat Agamemnóna z trojské války, je úskočně 
zavražděn svou ženou Klytaimnéstrou, jeho syn Orestés pomstí svého otce zabitím matky, 
zešílí, je souzen na Áreově pahorku, po zásahu bohyně Athény je osvobozen 
  
Sofoklés 
  - (496-406 p.n.l.)  
  - pocházel z majetné rodiny a byl po celý život u Athéňanů ve veliké vážnosti 
  - v dramatu zavedl jako novinku třetího herce a jednotlivé části v trilogii 
měly větší látkovou samostatnost 
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  - těžištěm jeho tragédie je konflikt mezi jednotlivcem a společností, jednotlivec 
podléhá zákonům daným bohy 
  - jeho hry se vyznačují propracovanou charakteristikou postav a dramatičností 
scén, ve starověku bylo známo 123 jeho her, 7 se zachovalo, získal 24 krát první cenu 
     
  - hra Élektra 
  - hra Král Oidipus - hlavní hrdina se marně vzpírá určené sudbě, nevědomky 
zabije vlastního otce, ožení se s vlastní matkou a nakonec sám sebe oslepí a odejde do 
vyhnanství 
  - hra Antigona - Oidipovi synové bojují proti sobě o trůn, navzájem se zabijí, 
Eteoklés, který chránil město, je pohřben, druhý bratr Polyneikos však ne, jejich sestra 
Antigona se ho rozhodne pohřbít i přes zákaz strýce krále Kreonta, je za to zaživa pohřbena 
do královské hrobky, v níž se raději oběsí, její snoubenec, Kreontův syn, spáchá sebevraždu, z 
celé rodiny zůstává pouze král, který je sám , což je pomsta bohů 
  
Eurípidés  
  - (480-406 p.n.l.)  
  - z jeho života je známo jen velmi málo, z 92 dramat dostalo první cenu pouze 
5, 19 se zachovalo 
  - přišel v dramatu s novými problémy a s novým přístupem, postavy jeho her 
jsou psychologicky vykreslené a vyznačují se životností a opravdovostí     
  - středem pozornosti jsou ženy s jejich vášněmi 
  - tragédie často vycházejí z řecké mytologie, jejich děj se ale odlišuje od 
původního námětu, proto potřeboval určitý prvek, který by děj vrátil do původní podoby, 
proto zavádí na scénu - deus ex machina = zásah bohů, náhlé nemotivované řešení  
  - hra Médea - zpracování pověsti o Argonautech, kteří usilovali o získání 
zlatého rouna 
  - hra Helena 
  - hra Ifigenie v Aulidě 
 
 
Komedie  
 - také měla kořeny v karnevalových průvodech, při nichž se přednášely posměšné 
verše, uznání se komedii dostalo  mnohem později než tragédii 
 - slovo znamená v doslovném překladu - píseň kómu - t.j. tlupy, pořádající po hostině 
průvod za zpěvu hlavně posměšných písní 
 - ve hře přebíral funkci kómu chór převlečený za zvířecí maškary 
 - děj se zakládal na tom, že hrdina nastolí nějaký nový pořádek, převracející naruby 
starou zvyklost  
 - obsah býval především politický, později se politický ráz ztrácí a komedie (tzv. nová 
komedie) se soustřeďuje na domácí život, téma lásky a rodinných vztahů, příznačnými 
náměty jsou osvobození dívky a nalezení ztraceného dítěte 
  
Aristofanés  
   
  - psal o politických problémech svého města, zastupoval při tom zájmy 
venkovského obyvatelstva a statkářů, z toho plynou útoky proti sofistům a názorům athénské 
demokracie, stále aktuální byly také otázky války a míru 
  - hra Oblaka - Sokrates vštěpuje rolníkovi a jeho synovi zásady sofistické 
ústavy, syn otce zmlátí a odůvodňuje to nabytými vědomostmi, rolník ústavu spálí 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


  - hra Mír - rolník vyletí na bohy opuštěný Olymp a osvobodí bohyni míru 
  - hra Lysistrata - všechny řecké ženy začnou stávkovat a plnit své manželské 
povinnosti a přinutí tak své muže, kteří mezi sebou válčí (Athény - Sparta), aby okamžitě 
uzavřeli mír 
  
Menandros  
  (342-292 p.n.l)  
  - tvůrce tzv. nové komedie, napsal 105 her, 8 jich dostalo cenu za vítězství, 
zachovaly se jenom úryvky, řadu jeho her po něm zpracovali další autoři 
  - patří už do helénistického období 
  - nerozebírá politické problémy, ale volí pečlivou charakteristiku člověka, 
jehož ukazuje v jeho soukromí, zápletky jeho her jsou jednoduché, točí se kolem milenecké 
dvojice 
  - hra Mrzout,  
   
 
Historická próza  
  
Hérodotos  
  - (484-425 p.n.l.)  
  - nazývaný otcem historie, scestoval tehdejší známý kulturní svět, 
shromažďoval při tom historické a etnografické poznámky, jež zpracoval ve velkém 
dějepisném díle - Historiés apodexis, obsahem jsou řecko-perské války, usiloval o 
historickou pravdu 
  
Thúkydidés  
  - (445-400 p.n.l)  
  - autor knihy Dějiny peloponéské války, snažil se postihnout mezi 
jednotlivými událostmi příčinnou souvislost, ověřoval si prameny, odhadl podstatu sporu 
 
Řecká filozofie  
  -  sofisté, Sokrates, Platón, Aristoteles, stoikové atd.  
 
Řečnictví  
  - díky relativně demokratické systému, možnost vyjadřovat a obhajovat své 
názory 
 Periklés  
  - (5.st. p.n.l.)   
  - působil v době peloponéské války 
 Démosthenes  
  - (4.st. p.n.l.)  
  - největší athénský řečník, vada řeči, studium rétoriky 
  - boj proti Filipu Makedonskému - tzv. filipiky 
 
 
Helénistické období  
 - období vlády Alexandra Makedonského a jeho následovníků, došlo k významnému 
rozmachu obchodu a vzniku nových měst, kam pronikali řečtí osadníci a přinášeli sem svou 
kulturu, více než literatura se rozvíjejí přírodní vědy a technika (Eukleidés, Archimédes)  
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 - velké příjmy z obchodu dovolovaly helénistickým vládcům, aby velkorysým 
způsobem podporovali vědu a umění 
 
 
 
Římská literatura 
- zahrnuje literární památky psané latinsky, ale i řecky, od římských autorů 
- Římané převzali písmo od Etrusků již brzy, přesto se z nejstarší doby zachovaly jen zbytky 
náboženských průpovědí, nápisů a zákonů 12 desek 
- za počátek umělé římské literatury se považuje rok 240 p.n.l., kdy Livius Andronikus 
přeložil Homérovu Odysseu a také několik dramat pro římské divadlo do latiny 
- období římské literatury : 1. období archaické : 3. - 2. stol. p.n.l. 
   2. klasické (Ciceronovo obd. a zlatý věk) : 1.st. p.n.l.  
   3. poklasické (stříbrný věk a úpadek) : 1. - 5. st. n.l. 
 
Archaické období  
 - přineslo rozkvět dramatu, převážně komedie, vznik prózy, epické a didaktické 
poezie inspirované řeckými  předlohami  
  
Plautus  
  - (254-184 p.n.l.)  
  - (Titus Maccius) nejvýznamnější římský autor komedií 
  - jeho komedie jsou volným zpracováním řeckých vzorů (Menandros), jsou to 
komedie z každodenního života psané hovorovým jazykem , vytváří postavy otroků, jenž jsou 
vítězi různých komických situací (přechytračí svého pána) 
  - nejznámější hry :   
  - Komedie o hrnci (podle ní napsal Moliér Lakomce) 
  - Chlubný vojín 
  - Pseudolus (darebák, lišák) - o prohnaném otroku 
  
Terentius (Publius T. Afer)  
  - autor komedií pro vzdělanější obyvatelstvo, jeho hry se však nesetkaly s 
velkým úspěchem (menší odezva u širokých vrstev obyvatelstva)  
  
Marcus Porcius Cato  
  - (234-149 p.n.l.)  
  - bojoval proti řeckým vlivům a zásadně používal latinského jazyka, ve svém 
spise O rolnictví - podává praktické rady, jak může statkář co nejracionálněji hospodařit 
  - známý je také jako zapřísáhlý odpůrce Kartága, požaduje jeho zničení 
 
 
Klasické období  
 - spojuje období Ciceronovo a tzv. zlatý věk) 
 - je spjato s obdobím  krize republiky, občanských válek, panování císaře Caesara  
 a Augusta (adoptovaný syn Julia Caesara)  
 - znamená rozkvět prózy naukové, řečnické, filozofické a historické 
 - císař Augustus nechal přestavět do té doby cihlový Řím na mramorové město, které 
mělo symbolizovat  velikost a moc římské říše 
  
Marcus Tullius Cicero  
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  - (106-43 p.n.l)  
  - největší římský řečník 
  - zanechal po sobě řadu děl z oblasti rétoriky - soudní i politické, v jeho 
dopisech se nejen seznamujeme s  jeho soukromými starostmi a myšlenkami, dovolují nám 
také nahlédnout do každodenního politického    života těchto let 
  - jeho jazyk je později pokládán za vzor klasické latiny 
  
Titus Lucretius Carus  
  - (97-55 p.n.l.)  
  - autor filozofické naučné básně  O přírodě, vykládá v ní učení filozofa 
Epikura, báseň má čtenáři umožnit nahlédnout do zákonů přírody a života, zbavit strachu před 
bohy a před smrtí 
  - touha po poznání má převládnout nad chtivou mocí, která vede jenom k 
občanským válkám a ke sváru lidí 
  
Gaius Valerius Catullus  
  - (87-54 p.n.l.)  
  - představitel tzv. mladořímské školy, psal básně mytologického obsahu, 
přebásňoval některé řecké autory, v politických epigramech se stavěl proti Caesarovi 
  - za své místo ve světové literatuře vděčí milostné poezii věnované Lesbii 
  
Gaius Julius Caesar  
  - Zápisky o válce galské  
  
Zlatý věk římské poezie 
- tři nejvýznamnější římští básníci, podle nich je toto období nazýváno zlatý věk - autoři 
z doby Oktaviana Augusta  
  
 
Publius Vergilius Maro  
  - (70-19 p.n.l.)  
  - Zpěvy pastýřské (Bukolika) - jak už název napovídá, líčí život pastýřů, 
objevuje se zde také zmínka o narození dítěte, které přinese mír a původní ráj, Římané v tom 
samozřejmě spatřovali císaře Augusta, křesťané později však v tomto dítěti viděli Ježíše 
Krista 
  - Zpěvy rolnické (Georgika) - kromě popisu tvrdé rolnické práce se zde chválí 
i slavná římská minulost a císař Augustus 
  - Aeneis - římský epos, oslava římské minulosti a císaře Augusta  
   - trojský hrdina Aeneas se zachraňuje z hořící Tróje, putuje kartaginské 
královně Didóně, na božský příkaz však musí královnu opustit a odjet do Itálie, kde se po 
těžkých bojích s Latiny zmocňuje vlády a dává tak podnět k rozvoji římské říše 
   - monumentální dílo, které ovlivnilo celý středověk 
  
Quintus Horatius Flaccus  
  - (65-8 p.n.l.)  
  - píše satiry, kde se vysmívá lidské hlouposti, lyrické básně, kde oslavuje 
přátelství, družnost, lásku, životní moudrost, v ódách oslavuje bohy i císaře Augusta 
  - známé jsou jeho dopisy s názvem Ars poetica - obsahují výklady o podstatě a 
poslání básnictví 
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Publius Ovidius Naso  
  - (43 p.n.l. - 15 n.l.)  
  - v době panování Augusta dosáhl všeho, byl slavný, bohatý, všichni se mu 
obdivovali, ale najednou byl v roce 8 našeho letopočtu poslán do vyhnanství do městečka 
Tóm v dnešním Rumunsku 
  - Umění milovat - milostná poezie, uděluje rady ženám i mužům, jak mají 
dosáhnou cíle svých milostných přání 
  - Proměny (Metamorfózy) - obsahují na 250 řeckých a římských bájí od 
vzniku světa až po Caesarovu proměnu ve hvězdu 
   - motiv proměny (Narcissos, Daidalos a Ikaros, Pygmalión)  
  - Žalozpěvy (elegie) a Listy z Pontu - obsahují básně z vyhnanství, jsou 
považovány za jeho nejlepší 
 
 
Poklasické období  
 - ( stříbrné -1.st.n.l. a úpadkové období -2st.n.l. ) :  
 - klesající úroveň římské literatury i klesající úroveň morálky  
 - literatura doby císařské  
 - rozvíjela se především satira - jako prostředek kritiky těchto mravů : 
  
Decimus Junius Juvenalis  
  - autor satir 
  
Marcus Valerius Martialis  
  - autor epigramů (krátké básně s vtipně vyhrocenou pointou) 
  
Petronius  
  - pokus o román Satiricon - dochoval se jen ve zlomcích 
 
Stoická filozofie 
 - dochází k rozvoji stoické filozofie ( život v souladu s přírodou ) : 
  
Seneca  
  - představitel stoicismu, usiloval o mravní výchovu, mravní dokonalost a 
duševní rovnováhu, která by učinila  člověka odolným vůči otřesům života 
 
Historie 
 - nejvýznamnějším autorem historických prací : 
  
Publius Cornelius Tacitus  
  - dvě rozsáhlé práce Letopisy a Historie - popisují zhruba první století našeho 
letopočtu 
 
 
 
Období úpadku  
  
Marcus Aurelius 
  -  2st.n.l jsou nejvýznamnějším dílem Hovory k sobě - římského císaře a 
představitele stoicismu Marca Aurelia - řecky psané deníkové zápisy z válečných tažení 
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- 395 rozpad římské říše,  476 její zánik 
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