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Literatura doby husitské – 

pohusitské období 
Literatura doby Karlovy 

 



Konec husitského období 

• 1434: bitva u Lipan – porážka husitů 
• Husitská literatura je na ústupu, vrací se do doby 

předhusitské 
• Aktuální jsou: traktáty, postily 
• Na literaturu působí měšťané 
• Literatura má opět praktická témata 
 



Petr Chelčický 

• 1390 – 1460 

• Jihočech, narozen v Chelčicích u 
Vodňan 

• Nižší šlechtic, samouk (nevystudoval 
VŠ, ale byl odborník na teologii) 

• Psal česky 

• Dobře znal spiy mistra Jana Husa i 
Tomáše Štítného ze Štítného, ale měl 
jiné přesvědčení 

• Neuznával násilí (husitské ničení 
památek, agresivita), byl pacifista 

 

 



Petr Chelčický 

• Dle jeho názoru se mělo bojovat 
pouze na poli duchovním – slovně, 
argumenty – potlačení násilí 

• Celý život strávil mimo veřejné dění, 
nepodepisoval svá díla, byl introvert 

• Petr Chelčický odsuzoval vysoké 
vzdělání a vlastnění majetku 

• Správný život člověk mohl prý vést 
pouze prací v zemědělství, v 
naprosté chudobě 

 

 

 



Dílo Petra Chelčického 

• O trojím lidu 

▫ Traktát 

▫ O rozdělení společnosti do tří 
vrstev 

▫ Myšlenkově jeho názory 
odporují Bibli, jsou novátorské 

• Sieť viery pravé 

▫ Traktát 

▫ Síť symbolizuje náboženství a 
církev, ty mají chránit věřící 

▫ Síť trhají králové, papež a císař 
– popsáni jako velryby 

 

 

 



Dílo Petra Chelčického 

• O boji duchovním 
▫ Traktát 
▫ Autor se zabývá pacifistickými 

myšlenkami, o slovním boji, odmítá 
násilí 

• Postila 
▫ Soubor liturgických výkladů částí 

Bible 
▫ O životě pozemském i posmrtném 
▫ Odmítání slepé víry ve vše, co řekne 

papež, odmítání obřadů a hromadění 
majetku 

▫ Radikální, pokrokové myšlenky 
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