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Od příchodu 

věrozvěstů k české 

literatuře 



 Čím se obecně vyznačovala literatura raného 

středověku a tyto znaky platí i pro literaturu 

vznikající na našem území? 

 

 

 Kdy a kde se začíná rozvíjet? 

 

 

 Jakým byla psána jazykem? 

 

 

Anonymita autora, nepřesná či nemožná datace textu, 

zlomkovitost děl, památky často bez titulu 

V 9. století našeho letopočtu, Velká Morava, později 

přemyslovský stát 

Staroslověnsky, latinsky a až poté česky 



Období od 9. do poloviny 14. století 
1. Staroslověnské období (9. století) 

2. Zápas dvou kultur: latina x staroslověnská (10. - 11. stol) 

3. Dočasné vítězství latiny a nástup češtiny (12. -13. století) 

4. Česky psaná literatura, vrcholný středověk, literatura 

doby Karlovy (13. – 14. století) 

 



Velkomoravská říše byla pod 

tlakem Východofrancké říše, a 

proto Rastislav požádal o 

pomoc byzantského císaře 

Michala III. 

 Velké Moravě měla pomoci 

orientace na východ a větší 

rozšířenost křesťanství 

 Výsledkem snah bylo vyslání 

misionářů Konstantina a 

Metoděje ze Soluně 





 V rámci snah o christianizaci Čech v lidem 

srozumitelném jazyce přichází roku 863 

do pohanské Velkomoravské říše K+M 

 Bratři ovládají kromě řečtiny i makedonské 

nářečí (tou dobou si všechny slovanské jazyky byly 

stále velice podobné) 

 pomocí tohoto nářečí po svém příchodu 

kázali lidem a vychovávali duchovenstvo 

 Konstantin vytváří na základě řecké 

abecedy první slovanské písmo – hlaholici 

 Zjednodušením hlaholice vznikla později 

cyrilice, která se stala základem azbuky 



hlaholice 

cyrilice 
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