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Od příchodu 

věrozvěstů k české 

literatuře 



 Konstantin a Metoděj na Moravě vykonávali 

bohoslužebnou činnost 

Roku 867 se papež Mikuláš I. dozvídá o 

praktikách „kdesi na severu“ v nepovoleném 

jazyce 

 zve si proto Konstantina a Metoděje do Říma 

 



 Konstantin a Metoděj 

tam tedy putují do Říma, 

aby staroslověnštinu 

obhájili 

 daří se jim to: stává se 

liturgickým jazykem 

Obhájení proběhlo před 

papežem Hadriánem II., 

protože Mikuláš I. 

mezitím zemřel 

 



 Proglas 

 Veršovaná předmluva k překladu 

evangelií 

 Básnicky propracované (objevuje 

se zde anafora, metafory, 

personifikace…) 

 Autorem je (snad) Konstantin 

 Oplakává ubohost lidí, že 

nemohou praktikovat svou víru 

ve vlastním jazyce 



 Paterik (Kniha otců) 

 Soubor vyprávění o mniších a poustevnících 

 Zákon sudnyj ljudem 

 Zákoník určen pro lajky, právní normy VM 

Nomokánon 

 Právnické dílo, církevní předpisy, možný autor: 

Metoděj 



 Život Konstantinův a 

Metodějův 

 Jiné názvy: Moravsko-panonské 

legendy, Panonské legendy 

 Vznik: 9. století 

 Forma: próza vysokého stylu 

 Líčení života těchto 

významných světců 

 Autory byli jejich žáci 

 Text se soustředí na zázraky, 

mučednické smrti 

 Celkem spolehlivý historický 

materiál (mimo zázraky) 



 Jakými jazyky byly psány památky na našem území 

v období středověku? 

 

Do jakých období se naše nejstarší literatura dělí? 

 

 

 Jaké byly nejvýznamnější osobnosti první etapy 

vývoje našeho písemnictví? 

 

 Jaké nejdůležitější literární památky tehdy vznikly? 

Staroslověnské období (9. století), zápas dvou kultur: latina x 

staroslověnská (10. - 11. stol), dočasné vítězství latiny a nástup češtiny 

(12. -13. století), česky psaná literatura, vrcholný středověk, literatura 

doby Karlovy (13. – 14. století) 

Konstantin a Metoděj 

Proglas, Panonské legendy, Paterik, Zákon sudnyj 

ljudem, Nomokánon 

Nejprve staroslověnsky, poté latinsky a nakonec česky 
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