
Baroko – 16. a 17.st – vrcholné baroko 

- Od 16. stol. se prosazuje nový sloh, který postupně vystřídal renesanci a manýrismus. 

- Baroko je svázáno především s katolickými zeměmi a určovalo podobu umění až do 

18. století. 

- Překračující šíření reformačních myšlenek s sebou přináší změny ve věcech víry – 

válečné konflikty – největším z nich 30.ti letá válka (1618 – 1648) – velký vliv na 

znaky baroka - byla konfliktem mocenským i náboženským. Střetly se v ní dva velké 

tábory – Protestantská unie (1608) a Katolická liga (1609). Válka zdecimovala 

evropskou populaci. Vestfálský mír (1648) potvrdil nové uspořádání v Evropě z roku 

1624, která se definitivně rozdělila na dvě oblasti – katolickou a protestantskou.1 

- Původ slova není zcela jasný, pravděpodobně ze španělštiny Barocco – nepravidelná 

perla – původně se projevilo ve Španělsku a Itálii, postupně v celé Evropě. 

- Z renesance přijímá touhu po poznání, ale zároveň pravděpodobně v důsledku 

válečných konfliktů se projevuje nevíra v člověka a pozemský život, pocit jeho 

pomíjivosti a marnosti. 

- Barokní člověk byl zmítán trvalou nejistotou svého bytí, upíná se k věčným, 

nadpozemským jistotám – absolutizace víry, nedůvěra v rozum, duchovnost, 

mysticismus 

- Barokní literatura je typická oživením středověkých žánrů – legenda, duchovní 

píseň, traktát, epos,…) Autoři oproti renesančním autorům hledají jistotu, obracejí se 

do věčnosti, k nadpozemským silám a hodnotám. Bůh je opět středem pozornosti, 

ptlíná se vším, co je kolem nás.  

- Barokní architektura: V katolických státech bylo umění ve službách rekatolizace. 
Baroko chce především ohromit. Zdůrazňuje kontrast mezi lidskou nicotností a Boží 

všemohoucností. Budují se velkolepé kostely a klášterní komplexy. 

- Křivky, kopule – místo pravoúhlých tvarů 

- Vnitřní výzdoba: obrazy ve zlatých rámech, mramor, přemíra ozdob, 

sochy,…baculatí andělíčci 

- Bratři Diezenhoferové (chrám sv. Mikuláše), Jan Santini,.. 

- Sochařství: sochy v dramatickém pohybu, v napětí, Matyáš Braun, Ferdinand Brokkof 

- Sochy na Karlově mostě 

- Malířství : šerosvit, pohyb, v obličeji utrpení,.. Karel Kréta, Petr Brandl,… 

- Hudba: vznik opery a baletu, varhanní hry, fugy,… Antonio Vivaldi, Johan Sebastian 

Bach, Friedrich Händel,.. 

 

závěrečné období ROKOKO (asi 1730 – 1780) – rokoko chápe umění jako příjemnou a 

půvabnou hru, která má sloužit společenské zábavě. Libuje si v hravosti, a dekorativnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

Itálie 

                                                 
1  Německo bylo rozdrobeno na více než 200 států a státečků, které byly sjednoceny až na konci 19. 

století. České království ztratilo území Lužice (a později i Slezska) a stalo se na 300 let součástí Rakouské 

monarchie. Rakousko a Španělsko ztratily klíčové postavení v Evropě ve prospěch Francie, novou velmocí se 

stalo Švédsko. Válka měla za následek rozsáhlou emigraci z českých zemí (před Bílou horou bylo 85-90% 

obyvatelstva nekatolického vyznání), postihující především duchovní a intelektuální elitu národa, vedla k 

lokálním hladomorům a zničila velkou část produktivních sil. Úbytek obyvatelstva byl obrovský: v Čechách žilo 

před válkou asi 1 700 000 lidí, kolem poloviny 17. stol. jen 950 000, na Moravě zůstalo z 900 000 obyvatel 

zhruba 600 000. 



- V Itálii a dalších katolických zemích se baroko prosadilo nejdříve a nejintenzivněji. 

 

Torquato Tasso  (1544 – 1595) 
- Italský básník, básník italských knížat 

- Jeho snem bylo napsat dílo, které by se rovnalo dílu Homérskému (Illias a Odyssea) 

- autorem eposu Osvobozený Jeruzalém.  

- Román Osvobozený Jeruzalém pojednává o křižácké výpravě v 11. století, která byla 

směřována proti nevěřícím v Jeruzalémě. Oslavuje se vítězství křesťanských vojsk, a 

tím se prosazuje křesťanství.2  

- přestože se mu dostávalo uznání, byl Tasso sám se sebou nespokojený až se z toho ke 

konci života zbláznil. 

- Celý život pochyboval o tom, že jeho dílo je nábožensky bezúhonné, bál se kacířství 

- vydal se proto do rukou inkvizice, ale byl shledán bohabojným.  

- Strach z kacířství ho postupně dohnal k šílenství. Postupující psychická choroba ho 

uvrhla na řadu let do izolace.  

- Na popud papeže měl být slavnostně prohlášen za knížete básníků, ale této pocty se už 

nedožil. 

- Tassovo dílo inspirací pro Goethovo dílo - Torquato Tasso 

 

Španělsko 
16. století je ve své první polovině pro Španělsko stoletím dobývání nových světů – 

objevení Ameriky, podmanění si ohromných území a ohromného bohatství. Je stoletím 

neskutečného bohatství a přepychu a je také stoletím renesance – stoletím obnovení víry 

v rozum, ve schopnost vlastního mozku posuzovat svět a vládnout mu. V první polovině 

šestnáctého století se Evropan přerodí z pokorného středověkého poddaného církve do 

sebevědomého vládce světa. 

- V druhé polovině šestnáctého století se vyčerpává okouzlení novým bohatstvím, 

novými světy. Po bezstarostných letech se vrací nepokoje a války. 

- Na jeho konci, v době, kdy se narodí Calderón, vládne Španělsku bída a strach. 

Přepych a pocit ovládnutí světa se zvrtne v pouhý přelud.  Calderón přichází v době, 

kdy se znovuobrozuje nutnost hledat příčinu běhu věcí hlouběji – nutnost znovu se 

pokořit před řádem světa. 

Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) 

- Španělský dramatik 

- Pocházel z aristokratické rodiny, později se stal knězem a královským kaplanem 

- Napsal asi 200 děl různých žánrů - komedie3 (Lope de Vega - Zahradníkův pes je postavena 

na jednoduché zápletce. Hraběnka Diana se zamiluje do svého sekretáře Theodora. Konvence jí ale 

zakazují vztah s neurozeným mužem. Naštěstí vše vyřeší Theodorův mazaný sluha Tristan, který mu 

obstará šlechtického otce… Konečně může hraběnka bez obav oznámit svůj sňatek s Theodorem. 

                                                 
2  V čele stojí Goffredo di Buglione, který znázorňuje moudrého a rozvážného vojevůdce osvoboditele, 

který je, jak se sluší a patří, šlechetný a statečný. Píše se o něm, že je „hrdina předurčený k tomu, aby snu dal 

smysl“. Další typickou postavou je Rinaldo. Ten je básníkův oblíbenec a pochopitelně tedy i oblíbenec čtenářů. 

Je statečný a nesmírně cílevědomý bojovník. Dopouští se ovšem nezkušených a zbrklých chyb, poučuje se a my 

mu pak odpouštíme. Armida je krásná svůdná žena, která je navíc i chytrá. Dokáže pomotat rytířům hlavu a 

patřičně toho využít. Má důmyslně promyšlený plán. Zaplete do bitvy city, muži jí uvěří a ona potom udává 

tempo. Celkem klasická situace, která se v historii opakovala už mnohokrát. Goffredo nakonec Jeruzalém 

dobývá a stává se králem nově vzniklého Jeruzalémského království. Přestože se výprava odehrává v 11. století, 

hrdinové odpovídají spíše době Tassova života, tedy století šestnáctému. 
3
  komedie zápletkové a tzv. komedie pláště a dýky (střet lásky a česti, nerovné společenské postavení. 

Dáma skřítek, Láska v nárožním domě, Schovávaná na schodech), komedie cti s hlavním motivem žárlivosti 

(Lékař své cti), komedie historické a mytologickofantastické (Sudí zalamejský, Dcera vzduchu), hry náboženské 

a filosofické (Divotvorný kouzelník, Dva milenci nebes, Život je sen). 



-   a hry náboženské a filosofické (Divotvorný kouzelník, Dva milenci nebes, Život je 

sen). 

- Život je sen: filozoficko-psychologické veršované drama 

- Hlavním hrdinou Calderónova dramatu je princ Segismundo, který strávil celý život 

v žaláři. Jeho otec, polský král Basilio, tak chce předejít věštbě, podle níž by vládl 

příliš krutě. Protože už je starý, rozhodne se syna vyzkoušet, zda by si počínal pokorně 

nebo jako tyran. Nechá ho ve spánku přenést na zámek a řekne mu pravdu. 

Segismundo se rozzuří, a proto je (opět ve spánku) přenesen zpátky. Ve vězení se 

konečně změní. Když ho osvobodí vzbouřené vojsko, nepomstí se otci, ale prosí ho za 

odpuštění.  

- Dáma a skřítek – komedie 

- Velké divadlo světa – veršovaná filozoficko -psychologická hra, zobrazující pozemský 

život jako velkou divadelní scénu, jejímž autorem je Bůh. Člověk si má vybrat mezi 

dobrem a zlem.  

- Soudce zalamejský 

- Lékař své cti 

- Nejnestvůrnější žárlivost 

- Schovávaná na schodech 
 



-  

- Anglie 

John Milton ( 1608 – 1674) 
- básník (eposy) 

- Hodlal se stát knězem anglikánské církve, ale rostoucí nespokojenost se stavem 

anglického duchovenstva, jeho rozhodnutí změnilo 

- Vystudoval Cambridge, poté se věnoval samostudiu (moderní teologii, historii, 

politice, literatuře a vědě,)celých 6 let – považován za nejvzdělanějšího anglického 

básníka 

- Sledoval i politiku v Anglii – zastáncem revoluce a svržení krále – tajemníkem 

Olivera Cromwela 

- Na konci života za své spisy vězněn a jeho knihy páleny 

- Měl tři manželky (16-ti letá Mary, která ho na čas opustila – odjela k rodičům a vrátila 

se až za 3 roky – usiluje o rozvod, Mary umírá při porodu 4 dítěte, další manželka též 

zemřela při porodu, poslední se o něho starala až do smrti) 

- Tvorba: poezii – eposy, elegie, prózu (pamflet – ostrý, útočný hanlivý článek,  spis) 

- Ztracený ráj 
- Duchovní epos – Zpracovává základní křesťanský příběh pádu člověka: pokušení 

Adama a Evy Satanem a jejich vyhnání z Rajské zahrady. 

- Čtenář je autorem uveden doprostřed příběhu, jehož hlavním hrdinou je padlý anděl 

Satan. Ten je spolu s ostatními rebelskými anděli Bohem uvržen do Pekla.  

- Milton tak alegorizuje anglickou revoluci – vyzdvihuje svobodu lidského jednání a 

nepopisuje Satana negativně, naopak: Satan má svoji hrdost, vůli a ambice vzepřít 

se svému tyranskému Stvořiteli.  

- Děj se dramaticky vyvíjí, když Lucifer vnikne do Ráje a úspěšně svede Evu, která 

okusí jablko ze Stromu poznání dobra a zla.  

- Navazuje Ráj znovu nabytý 

- Milton kvůli své slepotě Ztracený ráj a Ráj opět nabytý pouze diktoval. Musel si tudíž 

pamatovat obrovské části svých básní nazpaměť, což zaslouží obdiv - jiní by si tak 

rozsáhlé dílo rozvrhovali na papír. 

-  Do češtiny jeho díla překládal obrozenec Josef Jungmann. 

Německo:  

Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1621-1676) 

německý prozaik Grimmelshausen prožil hrůzy třicetileté války na vlastní kůži. Byl 

odvlečen žoldáky z domova, což hrozilo i postavě Simplicia. 

 Po válce se stal katolíkem, otevřel si hostinec a začal psát knihy, které publikoval pod 

různými pseudonymy.  

Jeho nejznámějším dílem je Dobrodružný Simplicius Simplicissimus – popisuje hrůzy 30-ti 

leté války z pohledu prostého lidu 

popisuje osudy titulního hrdiny, jehož jméno by se dalo přeložit jako Prosťáček Nejprostší. 

Simplicius utíká před vojáky, kteří vyplenili jeho domov. Usazuje se u 

poustevníka (ve skutečnosti je to šlechtic a jeho vlastní otec) a po jeho smrti 

putuje válčící Evropou. Zprvu se živí jako sluha, ale je všemi považován za 

blázna. Později se stane hercem, vojákem, mastičkářem, loupežníkem i 

kajícným poutníkem.  

Andreas Gryphius ( 1616 – 1664) 

německý básník a dramatik, nejvýznamnější tvůrce sonetů v německé literatuře 

Gryphiovy básně vystihují základní barokní pocit marnosti lidského snažení. Odvracejí 

se od radostí pozemského světa a často se v nich objevuje motiv smrti. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Historie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Věda
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ztracený_ráj&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ráj_opět_nabytý&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_obrození
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Jungmann


Česká literatura doby pobělohorské 

Charakteristika období 

 1618 - české  stavovské povstání – odboj českých stavů proti Habsburkům, začátek 

třicetileté války (1618 – 1648) 

 1620 - bitva na Bílé Hoře - české stavy poraženy  

 jsou potrestáni účastníci odboje - tvrdá opatření proti české šlechtě a měšťanstvu 

(protihabsburská opozice), konfiskace majetku, nucený exil 

 21.6.1621 - poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí  

 1627 - Obnovené zřízení zemské pro Čechy a Moravu – zemský ústavní zákon 

Ferdinanda II.- vyhlašoval dědičnost českého trůnu pro habsburský rod, omezoval 

práva českých stavů, povoloval jedině katolické náboženství, němčinu zrovnoprávnil 

s češtinou 

 1648 - Vestfálský mír, konec nadějí exulantů, české země definitivně v držení 

Habsburků 

 v padesátých letech většina obyvatelstva přijala katolictví (často pouze navenek) a 

ti, kteří ho odmítli, hromadně odcházeli do emigrace - luteráni utíkali hlavně do 

Německa, příslušníci Jednoty bratrské do Polska   

 hospodářský rozvrat – utužení nevolnictví 

 mor - počet obyvatel klesl na třetinu  

 germanizace, rekatolizace, školství v rukou jezuitů 

 útisk politický, náboženský a národnostní 

 - Třicetiletá válka, hladomory a nedobrovolné odchody do exilu zdecimovaly 

populaci (V Čechách a na Moravě klesl počet obyvatel o celý milion). 

 Znaky literatury 

 po bitvě na Bílé hoře se česká kultura rozdělila: 

 emigrantská literatura: příslušníci Českobratrské a dalších protestantských církví 

odešli do exilu  

 Oficiální jezuitskou literaturu: 
 úbytek vzdělanců , pokračoval i poněmčováním měšťanstva,  

 z česky psané literatury se rychle ztrácela veškerá náročnější tvorba, protože nebylo 

nikoho, kdo by ji mohl a chtěl podporovat 

 rozrůstá se písemnictví latinské - v Čechách se rozvíjela katolicky orientovaná 

historická a odborná literatura psaná latinsky (B. Balbín), rozvoj duchovní 

literatury - hlavně jezuitské 

Exulantská literatura, nekatolická inteligence 

Jan Ámos Komenský, Pavel Stránský ze Zap, Pavel Skála ze Zhoře 

- vyhnanci směřovali do Německa, na Slovensko, do Polska - byli velmi aktivní, hájili 

předbělohorské poměry, slibovali si zvrat mocenských poměrů u nás - nejlépe 

bylaorganizována bratrská emigrace v Polsku, kde bylo jejím střediskem Lešno  

 

 

 



Jan Ámos Komenský (1592-1670) 

 - vedle Husa další osobnost světového významu, ve světě zvaný Učitel národů (podílel na 

reformě školství v Anglii, Švédsku, Uhrách a Nizozemí4, poslední biskup jednoty bratrské, 

pedagog, humanistický filosof, spisovatel a teolog, historik a překladatel, jedna z největších 

postav českých kulturních dějin 

-narodil se na jižní Moravě – Nivnice,brzy osiřel. Po studiích v Herbornu a Heidelberku 

působil jako učitel a duchovní jednoty bratrské ve Fulneku, odkud utekl do Přerova, kde 

jeho první žena i oba synové zemřeli na mor. Po porážce na BH 1620 –v  roce 1628 musel 

odejít do polského Lešna (útulek českých emigrantů). Stává se posledním biskupem 

jednoty bratrské a jako uznávaný reformátor školství působí v různých protestantských 

zemích – Anglie, Švédsko, Maďarsko – po celou dobu doufal ve svobodný návrat do vlasti. 

Při požáru Lešna (1656) přišel o veškerý majetek, včetně rozepsaných rukopisů. Psal 

latinsky i česky (Labyrint světa a ráj srdce), především spisy výchovné a náboženské. 

Pochován je v nizozemském Naardenu.  

  

 první období do roku 1628 - díla vniklá před odchodem z vlasti, převažují díla 

náboženská a filozofická   

Labyrint světa a ráj srdce, 2 části – česky psaná satirická alegorie světa, jako města, 

s postavou poutníka – vzdělance (autora)  

-v první části se poutník vydává do města, aby si našel zaměstnání, provází ho Všezvěd 

Všudybud (zosobněná lidská zvídavost) a Mámení (lidský klam, lenost, pohodlnost), na nos 

mu nasadí brýle Mámení, aby vše viděl růžově, ale poutník je má nakřivo takže vidí skutečný 

stav věcí a nedá se přesvědčit ani svést k názoru, že svět je dobrý a dokonalý 

-prohlížejí všechny stavy a zaměstnání, žádná  práce se mu nelíbí - nelíbí se mu ani na zámku 

královny Moudrosti, ani na hradě Štěstěny -poutník na své cestě nenachází  klid ani 

uspokojení, nenalézá spravedlnost, propadá v zoufalství-ve druhé části se mu útočištěm 

nakonec stává vlastní nitro, kde nalézá svého boha a sním i klid, za jedinou možnou blaženost 

na světě tedy pokládá odevzdanost do boží vůle 

-realistický obraz doby a smýšlení lidí, ostrá kritika tehdejší společnosti (touha po penězích, 

podvody, války) -kritika morálky, člověk musí hledat jistotu, ta je v člověku samém 

 Listové do nebe - zamyšlení nad sociálním postavením chudých a bohatých, fiktivní 

dopisy chudých lidí, kterými se obrací o pomoc k bohu  

                                                 
4 Výchova pro něj byla prostředkem k nápravě světa. Škola má být dílnou lidskosti, výuka musí být 

názorná a přiměřená věku žáků, může využívat i divadlo (Škola hrou). Učitel by měl postupovat od jednoduššího 

ke složitějšímu. 

http://users.ox.ac.uk/~tayl0010/labyrint/labyrint_frame.html


druhé  období po roce 1628 -  většina děl je psána latinsky, protože jsou určena pro 

celoevropskou  veřejnost 

spisy pedagogické: 

 Velká didaktika (Didactica magna) – světově nejproslulejší dílo, zásady moderního 

vyučování a výchovy, ucelený systém školské soustavy,  věnuje se pedagogice (věda o 

výchově) a didaktice (věda o vyučování) -cesta ke vzdělání má být umožněna 

každému bez ohledu na původ, pohlaví a postavení, má být zdarma  a v mateřském 

jazyce 

 -čtyři stupně procesu vzdělávání po 6 letech  

1.výchova rodiči - škola mateřská, 2.všeobecná výuka na národní škole - trivium, 

3.ve větších městech na latinských školách - gymnáziích, 4.odborné akademie – 

univerzity a cestování 

zásady: postupovat od jednoduchého k složitému, známého k neznámému, názornost 

výuky, smyslové vnímání poznatků, přímou zkušenost, rozvíjení citu a vůle, důraz na 

praxi, tělesnou výchovu,kázeň                                                                                           

 Informatorium školy mateřské – určeno pro matky, výchova dětí předškolního věku 

v rodině, zdůrazňuje úlohu estetické výchovy v životě dítěte a význam výchovy v 

době  předškolní                                                                                  

 Svět v obrazech (Orbis sensualium pictus) – čtyřjazyčná učebnice (latinsky, 

německy, maďarsky, česky) byla vzorem pro další učebnice cizích jazyků, pro větší 

názornost ilustrace - první obrázková učebnice na světě 

 Dveře (brána) jazyků otevřené (Janua linguarum reserata) – moderní učebnice 

latiny průkopnická svou metodou věcného učení, účinnější výuka jazyka - od 

jednoduché slovní zásoby ke složité mluvnici, také poučení o skutečném světě 

 Škola hrou (Schola ludus) – soubor her pro prohloubení praktických řečových 

znalostí latiny, rozvíjí smyslové schopnosti 

díla pansofická (vševědná): snaha o shrnutí veškerého vědění v jednotnou soustavu - 

Komenský chtěl takto vzdělávat lidstvo, protože byl přesvědčený, že když bude lidstvo 

vzdělané, nebudou války  

 Obecná porada o nápravě věcí lidských (De rerum humanarum emendatione 

consultatio catholica) – nejvýznamnější Komenského pansofické dílo, ve kterém 

usiloval vytvořit soustavu nápravy člověka a všeho lidstva,  podává v ní výklad, co 

jsou lidské věci a jak jsou narušeny – cílem byla všeobecná náprava v oblasti 

náboženské, vzdělávací a sociálně politické  

 Plán vševědy (Prodromus pansofiae)- náčrt pansofie, rozšíření vzdělanosti napraví 

společenské nesrovnalosti 

 Anděl míru (Angelus pacis) - touha po věčném míru, vedle toho snahy i o 

dorozumění mezi národy, válce se má zabránit tolerancí a moudrostí (1. propagátor 

nadnárodního celku jako v dnešním slova smyslu EU) 

 filozoficko-náboženské spisy: 

 Kšaft (závěť) umírající matky Jednoty bratrské – napsáno po uzavření 

Vestfálského míru v r. 1648, smutek nad soudobími poměry - Komenský chtěl tímto 

spiskem posílit příslušníky své církve, odsouzené k zániku, je přesvědčen, že Jednota 

dohrála svou historickou úlohu, ale zároveň pevně věří, že dědicem jejího odkazu  se 

stane celý  český národ  



 Význam: 

   Ve svém rozsáhlém díle slučuje Komenský starší reformační tradice s ideály renesance 

obsáhnout a pochopit svět a jeho řád. Příznačná je pro něho i snaha o spojení umění s 

vědou a víry s naukovým poznáním. 

   Komenský položil základy novověké pedagogiky a místo v dějinách filozofie mu patří 

zejména pro jeho celoživotní snahu sjednotit veškeré lidské vědění na jediném základě, 

vytvořit všemoudrost – pansofii. 

   Byl zakladatel moderního školství a moderních vyučovacích metod a zároveň vždy 

usiloval o snášenlivost mezi lidmi a o mír mezi národy  

  

“Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, 

vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!”  

Pavel Stránský ze Zap (1583–1657) – český spisovatel, historik, právník, politik, mistr 

pražské univerzity, horlivý utrakvista, exulant - v roce 1625 musel opustit Čechy a usídlil se 

v Německu  

 O státě českém (Respublica Bohemiae) – encyklopedický, latinský spis zahrnující 

údaje o dějinách, hospodářském, společenském, právním a kulturním životě Českého 

království 

-pro faktografickou bohatost a přesnost, ale i formální a stylistickou dokonalost je 

považován za jedno z nejlepších děl českého humanistického dějepisectví a pro 

Evropu byl  dlouhou dobu základním zdrojem informací o českém 

předbělohorském státě  

Pavel Skála ze Zhoře (1583-1640) – český protestantský historik, odpůrce Habsburků, 

exulant - po porážce na Bílé hoře ve službách Fridricha Falckého, usadil se v Německu  

 Historie církevní – desetisvazkové dílo, světové dějiny od vzniku křesťanství až do 

roku 1623, dějiny nekatolických církví na českém území  

Domácí literatura 

- do Čech byli zváni cizí duchovní, kterým byla svěřena protireformační a rekatolizační 

práce v zemi è tím se do Čech dostávají ohlasy španělské a italské literatury a vedle toho 

ještě literatury německé, hlavní tvorbou byla náboženská literatura  

  



domácí tvorba oficiální   

- Hlavní vliv na literaturu má jezuitský řád (cenzury,propagace katolické víry, 

školství,…)- je psána většinou latinsky nebo česky, později i německy- převažuje 

latina!!! 
-  v popředí duchovní literatura (legendy, duchovní písně, životopisy svatých, dramata 

s náboženskou tematiko,..), historická díla, nauková literatura 

- náboženské (jednostranné) zaměření tvorby hrdinou náboženských děl je světec, 

světských děl pastýř  zázraky, líčení pekelných trestů pro hříšníky, úvahy o marnosti 

života a jeho posmrtném pokračování 

- odvrat od životní reality  idyličnost, tzv. pastýřská poezie 

- dochází ke zúžení čtenářstva – nejvzdělanější vrstvy 

Bohuslav Balbín (1621-1688)  

– latinsky píšící český básník, historik, teoretik literatury, misionář(často se stěhoval 

z místa na místo, snaží vymýtit zbytky husitských a protestantských (JB) zvyků), kazatel, 

– od 15 let členem  jezuitského řádu  

– vystudoval literaturu a filozofii 

–  vlastenec –představoval  typického katolického kněze pobělohorské habsburské doby, 

která se snažila o germanizaci Čech. 

–  Přitom Balbín si uvědomoval nebezpečí, které českému jazyku a kultuře hrozí, a snažil 

se proti tomu bojovat.  

– V době svého misionářského a učitelského působení sbíral staré české knihy, listiny a jiné 

písemnosti nikoli za účelem spálení, ale k dokumentaci národní historie. 

– ačkoliv psal výhradně latinsky - obhájce českého jazyka!!! Byl zato často 

pronásledován 

 Výtah z českých dějin,Historické rozmanitosti Království českého (10 dílů) – 

latinsky psaná díla, která ovlivnila první generaci českých obrozenců a ve kterých 

shromáždil rozsáhlý materiál historické, etnografické a zeměpisné povahy 

 Učené Čechy – dílo, které je věnované českým kulturním a literárním dějinám 

 Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého – proslulé 

Balbínovo dílo, díky tomu spor s jezuity-  obsahuje kritické poznámky o 

společenském životě a politických poměrech doby, 

  vyzdvihuje hodnotu českého jazyka a kultury, odsuzuje národnostní politiku 

vídeňského dvora, vytlačování českého jazyka z úřadů a škol, hájí právo 

národa na vlastní jazyk – oficiálně vydáno až v r.1775 - stalo se vzorem 

obrozeneckých obran českého jazyka 

Bedřich Bridel (1619-1680)  

– český barokní básník - tvůrce duchovní lyriky, prozaik a kazatel 
– člen jezuitského řádu,  

– překladatel latinských a německých děl o životech svatých,  sám psal latinsky i česky 

– Působil jako profesor rétoriky a poetiky 

– měl na starost tisk pastoračních knih v pražském Klementinu. 

 Co bůh? Co člověk? – meditativní duchovní lyrika – typická barokní poezie,  

mystická úvaha – Bridel v ní srovnává Boží velikost s vlastní nicotností,  bohatá 

výrazovost, vysoká úroveň 



 Jesličky – kancionál (písňová poezie), idylická sbírka vánočních písní, kterou ovlivnil 

českou duchovní lidovou lyriku  - např. „Narodil se Kristus Pán“, „ Veselé vánoční 

hody“ 

 Adam Václav Michna z Otradovic (asi 1600-1676) – český barokní skladatel a básník  

 Česká mariánská muzika – kancionál, obsahuje vánoční koledy - „Chtíc aby spal“,  

ukolébavky - „Hajem můj andílku“ a milostné písně -  „Pod našima okny“ 

 Loutna česká, Svatoroční muzika – sbírky duchovních písní 

  

  

Tomáš Pešina z Čechorodu (1629-1680) – český historik, člen jezuitského řádu, kněz,  

Balbínův přítel, autor děl o dějinách Moravy 

 Předchůdce Moravopisu - latinsky, dějiny Moravy 

  

Jan František Beckovský (1658-1725) – český katolický historik protireformace, vytvořil u 

nás nejstarší zachovaný herbář 

 Poselkyně starých příběhův českých – nedokončená kronika, 1.díl do r.1526 

navazuje na Hájkovu kroniku 

  

Ve 2.pol.17.stol. se objevuje hnutí na obranu jazyka českého - purismus (lat. purus=čistý), 

puristé vytvářeli nová slova, která se často se neujala (nosočistoplena, myslívař) 

Václav Jan Rosa (asi 1620-1689) – český filolog a básník, puristický oprávce češtiny  

 Čechořečnost – latinsky, mluvnice a stylistika češtiny – je proti přejímání cizích slov, 

jazykové novotvary, oporou českého jazyka - lid 

  

Když rekatolizační snahy v 17.st. nepřinesly očekávané výsledky, byl rekatolizační tlak 

v prvních třech desetiletích 18.st. stupňován. Nazýváme ji dobou temna (podle Jiráska). 

Jezuité prohlásili za svatého Jana Nepomuckého, aby tak zahladili památku na mistra Jana 

Husa 

Antonín Koniáš (1691-1760) – český jezuitský kazatel, protireformační fanatik, spálil na 30 

000 reformačních knih! 

 Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající – soupis děl na indexu 

pololidová tvorba 

Václav František Kocmánek, František Jan Vavák 

  



 

b)úroveň českého jazyka upadá, česky se postupně mluví jen na venkově, české nekatolické 

knihy jsou páleny, nositelkou českého jazyka tvorba pololidová –literatura psaná měšťany, 

z měšťanského prostředí, hlavní postavou je postava sedláka   

- kramářské písně  aktuální společenské události, – o zajímavých příhodách (požáry, 

povodně, nešťastné lásky, vraždy) - zpívali je o jarmarcích potulní kramáři za doprovodu 

flašinetu a ukazování výjevů na seriálu obrázků; prodávali texty písní – nahrazovaly noviny 

nejprve tzv. interludia (mezihry) = krátké frašky,  původně vkládané mezi vážné hry ,  nemají 

složitý děj, obsahují jednotlivé výstupy  zachycují bídné postavení selského lidu             

(Václav František Kocmánek (1607-1679) - český básník, autor náboženských i světských her 

v lidovém duchu, kronikář třicetileté války,které jsou líčeny i ve hře  Selské naříkání) 

písmácké kroniky  psané česky, zaznamenávaly historické události formou osobních 

zápisků (František Jan Vavák (1741-1816)  - Paměti - důležitý pramen českých 

hospodářských, sociálních a kulturních dějin své doby,  dochoval dokumentárně přesné 

zprávy, zaznamenal lidové písně, ohlasy soudobých událostí  

c) ústní lidová slovesnost 

 v době úpadku hlavní představitelka slovesné kultury národa, šířena ústním 

podáním  
 v lidové slovesnosti je obsažen vztah lidu k otázkám života i smrti, k  přírodě, práci, 

rodině a společnosti, k boji proti utlačovatelům 

formy:  

pověsti (jednoduché příběhy z minulosti, v jádře historický fakt  o praotci Čechovi,  Žižkovi, 

Bruncvíkovi, Blanických rytířích, o bílé paní, o protifeudálních vůdcích odboje  Kozina, 

Kubata - u některých i změna ideové náplně, místní pověsti, rodové pověsti) 

hádanky, přísloví, pohádky (touha po spravedlnosti, obsahují i mravní ponaučení - potrestání 

zla, vítězství dobra, vychází z biblických motivů, bajek nebo současnosti  typickým hrdinou 

Honza)  

proroctví (blízká pověstem,  naděje v lepší budoucnost  Libušino proroctví, proroctví 

slepého mládence )  

lidové písně (nejživější útvar  o lásce, robotě, o vztazích s pány  zbojnické písně)  

   balady  - Osiřelo dítě  

   lyrické písně (duchovní, vojenské,sociální, taneční, milostné - mezilidské vztahy  Počkejte 

vy páni, šak vás pánbů skloní)  

lidové drama (hry náboženské  velikonoční, vánoční - Mše vánoční Jana Jakuba Ryby)  

loutkové hry ( Václav Matěj Kopecký) 

    



 

  

 
 


