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1a) Lidová slovesnost a vývoj eské balady
Lidová slovesnost je sou ást literatury, vznikla ješt p ed nejstaršími literárními památkami a ší ila se i po
vytvo ení psané literatury ve form lidského vypráv ní, písni ek, báchorek a íka ek, nejvíce v dobách
pro národ nejt žších (války, doba temna, totalita atd.) Ustní lidová slovesnost p sobí dodnes vedle
literatury a navzájem se ovliv ují.
Lidová slovesnost se vyzna uje:
kolektivní dílo
nestálost (3 lidé ne eknou jednu historku stejn , ale n co si p idají i uberou)
anonymita (autor neznámý)
ústní podání (informace ší ené ústn )
Ústní lidovou slovesnost ozna ujeme jako folklór, vyjad uje lidový názor na život, touhu po svobod a odpor k
útisku. Téma skladby nikdy nevyjad ovalo postoj jednotlivce, ale celého kolektivu z n hož pocházel tv rce
skladby.
Formy lidové slovesnosti:
lyrické – básn , písn (svatební, milostná, poh ební, ob adní), p ísloví, po ekadla (pranostiky)
- pranostiky - o po así a o hospoda ení, vztahují se k ur itému období (Na Hromnice musí sk ivan
vrznout, i kdyby m l zmrznout)
- po ekadla - bez mravního pou ení (Kam vítr, tam pláš )
- písn - spojení slova melodií, vyjad uje nálady, city a pocity (Skákal pes, p es oves
epické – pohádky (smyšlený p íb h), pov sti, bajky (vystupují zví ata s lidskými vlastnostmi)
- pohádky (Hrne ku va , O dvanácti m sí kách
dramatické – frašky, satiry, loutkové hry

Literární druhy
lyrika – nemá d j, autor zobrazuje své pocity, nálady, postoje (lyrika p írodní, vlastenecká, milostná
atd.
epika – dílo vyjad uje d j, m že být v poezii i próze, nap .
balada – smutný d j, tragický konec
román – více hlavních hrdin v pr b hu celého života
povídka – v tšinou jeden hrdina v ur itém životním období
pohádka – smyšlený p íb h, nadp irozené bytosti, dobro vít zí nad zlem
pov st – p íb h s pravdivým jádrem (historická událost)
bajka – vystupují zví ata s lidskými vlastnostmi, pou ení
báchorka - spojení skute nosti s pohádkovými motivy
drama – divadelní hra a ty d líme na:
- podle nám tu na komedie a tragédie
podle zp sobu zpracování
inohra (pouze se mluví) - popisuje složitý spor mezi hrdiny
- opera (árie, pouze se zpívá)
- opereta (zpívá, tan í, mluví) muzikál
- balet
- pantomima
Sb ratelé lidové slovesnosti
- kroniká i (Kosmas, Dalimil, Václav Hájek z Libo an)
Karel Jaromír Erben (písn a pohádky)
Písn národní v echách
Prostonárodní eské písn a íkadla
Sto prostonárodních pohádek a pov stí v ná e ích p vodních – sou ástí eské pohádky
Kytice (Polednice, Vodník, Svatební košile atd.)
František Ladislav elakovský ( íkanky a pranostiky)
Ohlas písní eských (Toman a lesní panna)
Ohlas písní ruských (Ilja Muromec) – na staré ruské byliny
Mudrosloví národa slovanského v p íslovích
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Božena N mcová (pohádky a pov sti)
a) národopisné studie - p esné zaznamenávání zp sobu života, zvyk , oby ej , kroj atd.
Obrazy z okolí domažlického
b) sb ratelství
Národní báchorky a pov sti
Slovenské pohádky a pov sti
Chodské pohádky
Pavel Josef Šafa ík
Slovanské starožitnosti

Balada a její rozd lení
Balada je epická skladba, smutný d j, tragický konec
rozd lení:
1) klasická – vzniká v 1 polovin 19 století, vystupují nadp irozené bytosti, které v tšinou trestají lov ka za
to, že se postavil vlastnímu osudu.
2) sociální – vzniká v druhé polovin 19 století, vychází z realismu, popisuje otázky sociální a národnostní,
mezilidské vztahy.
P edstavitelé klasické balady:
František Ladislav elakovský
Ohlas písní ruských
Ohlas písní eských - první eská balada Toman a lesní panna
Karel Jaromír Erben - základním motivem balad je vina a trest, konflikty vznikají porušením základních
lidských vztah .
Kytice – (Polednice, Poklad, Vodník)
P edstavitelé sociální balady:
Jan Neruda
H bitovní kvítí
Balady a romance
Knihy verš
Jaroslav Vrchlický
Selské balady
Petr Bezru
Slezské písn
Ji í Wolker
T žká hodina
Balady v próze:
Ivan Olbracht
Nikola Šuhaj loupežník
Marie Majerová
Haví ská balada
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