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Básnictví po Lipanech zúžilo své pole po té strárrce' že ztraLilo úlohu přímo
podporovat revolučníboje, ale neztratilo proto Souvislost s básnictvím bojovného
husitství. I za zrněněnésituace polipanské a poděbradské doby trvá zájem o lidový
zpěv a nadále se pěStují skladby časovéa historické. Po stránce jazykové se užívá
i nyní paralelně latiny a češtinya také funkční rozvrs|vení obou jazyků zůstává
v podstatě stejné jako v době revolučních bojů' obdobně zůstává nezměněn
tradiční vztah mezi skladbami zpěvními a recitačními (mluvnírni) co do jejich
zaměřenía obsahu.
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Původní tvořivost se soustřeďuje na píseň rázu politického a publicistického.
o oblibě písní doprovázejících významné události výmluvně svědčí např. Pavel
ZLdek, který ve Správovně žádá zákaz,,píSní rúhavých o papeŽi' biskupích, o pá.
nlch, neb to jedovatě ponúká k nepokoji... Židkovo svědectví naznačuje, Že literatura nepřestávala být významnou silou v politickém a sociálním zápase. Bohatství
časovépísně bylo nepochybně veliké, ale většinou se skladby nedochovaly, protože
obyčejně mizely spolu s pamětí na událost, která podnítila jejich vznik. Pro jejich
vztah k tradici starší časovépísně je charakteristické užívání pětiveršové sloky,
kterou vypěStovala husitská doba jako typickou formu časovépoezie. Tuto strofir
podrŽuje časová píseň i v uásledujícim 16. století.
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Pub]icistický zájem pronikal téždo písníhistorických, které se s časovou písni
častoprolínaly. Naproti tomu se zdá, že duchovní píseňpo velikém rozkvětu v době
revolučníhohnutí ztrácela nyní svou průbojnost. Patrně se již nepociťovala na]éhavá potřeba nových skladeb, protožebylo moŽno vystačit se starši zásobou. V době
uklidnění po husitských válkách znova rostl i zájem o světskou lyriku, ale i ten se
nasycoval skladbarni staršími, již z doby předhusitské.

nie.rkp - 4 zvláště] wzlaiitie
vati rlcp

l rkpu SA v Brně č' 211, fol.
y z něho vydal A' Neumann,
t Cyrilometodějskéhotisl<odon-rinikánuPetru z Klatov.
'umlova,
v. J. Weber v Sou_
58, s. 103. - Literatura: J.
(tam uvedena i staršílitera:ložilji B. Ryba.

V oblasti mluvního básnictví (pokud můžemesoudit podle dochovaných ruko.
pisů) těšily se největší oblibě skladby historického obsahu. I v nich se výrazně
uplatňovala hlediska politická, zejnréna vlastenecká tendence.
Za trklidněrrípo válečných leteclr se znovu objevil i zájem o zábavné veršované
skladby, nebyl vŠak popudem k skládání nových básní, nýbrŽ spíšk opisování
starŠíclrpamátek, vzniklých jiŽ v dobč předhusitské. Tak máme z clruhépoltlviny
15. století rukopisně zachovánu v]astně většinu veršovanéprodukce vznikló jiŽ vc
14. století. Např. ve sborníku hraběte Baworowskélro z r. 1472 márne dochovánY
některé skladby rytířské (Vévoda Arnošt, Tandariáš a Floribella, Dčtřich Berúnský) nebo ve sborníku Jana Pinvičky z let 1459-1469 kromě jiných slrladeb Dalimilovrr kroniku, Novou radu a Podkoniho a žáka. Zvláště charakteristické jsou pro
literární život v drulré polovině 15. století sborníky oldřicha KÍiže z Telče (as;i
1405-1504),kteréobsahujímimo jirréi mnoho svcjtskélyriky' Sborníkůje 26, takŽe
|ze již rnluvit o soustavném sběratels[ví rozmarrité staršíi soudobé literární produkce.
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