
Mastičkář (14. století) 

     Struktura zkoušky: 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, umělecký směr / tvůrčí skupina, literárněhistorický kontext, údaje o 

autorovi ve vztahu k dílu;  

     B. 1. Doba a místo (děje); 

     2. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     3. Námět, témata, hlavní motivy;  

     4. Zvláštnosti kompozice; 

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti. 

RUBÍN: 

Požehnaj mě, Boží synu i svatý Duše, 

ať mne ďábel nepokúšie!  

(Dále mluví): 

Toto ti je, mistře, pirvá puška, 

od téť sě počíná vole jako hruška;  

najpirvéť bude jako dýně 

a potom bude jako skříně.  

Toto je, mistře, puška druhá,  

od téť zpleskajiú vole tuhá;  

coť ona pirvá neduha zapudí,  

a tatoť viece neduha zbudí. 

A toto ti jest puška třetie, 

pro tuť baby s skřietkem  k čertu vzletie.  

Toto ti je, mistře, puška čtvirtá, 

tať pohříchu jako nebozězem virtá.  

A u pátéj měl jsem tři svirčky 

a pól čtverta komára; 

tu je snědla onano baba stará. 

Tato ti jest, mistře, mast z Babyloně;  

v niejt je taká drahá vuoně, 

ktož jie kúpí, tako tvirdie,  

pójde od nie pzdě a pirdě.  

A toto ti jest mast tak drahá,  

žeť jie nejmá Viedně ani Praha.  

Činila ju paní mladá, 

vše z komárového sádla, 

pzdin  k niej málo přičinila,  

aby birzo nezvětřěla. 

Tuť mi všickni najlépe chválé.  

Pompkni  jie tam k sobě dále,  

ať jie každý nepokúšie; 

tať jedno k milosti  slušie! 

A tatoť, mistře, najlépe vonie;  

znamenaj, co je do nie! 

Bych jie komu v zuby podal,  

že bych to vám viděti dal, 

všdy by sě dřéve zatočil,  



než by jednú nohú kročil. 

A tuto mast činil mnich v chyšcě 

mnich sedě na jěptišcě. 

Ktož jie z vás okusí koli, 

vstane jmu  jako pól žebračie holi. 

 

    II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

HOŘICKÉ PAŠIJOVÉ HRY V ČESKÉM KRUMLOVĚ 

Pašijové hry v Českém Krumlově dne 7. 6. 2014 v Pivovarské zahradě od 14:00 hodin 

HOŘICKÉ PAŠIJOVÉ HRY V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ 

Letní pašijové hry 2014 - 9. 8. a 16. 8. v 16:30 a 20:30 hodin 
V krytém přírodním divadle v Hořicích na Šumavě 

Letní pašijové hry 2015 - 8. 8. a 15. 8. v 16:30 a 20:30 hodin 
V krytém přírodním divadle v Hořicích na Šumavě 

Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista obsahuje: Poslední večeři s učedníky Krista, Rozjímání v 

zahradě Getsemanské, Zajetí a Soud u Velké Rady, Soud u krále Herodese a Piláta Pontského, Odsouzení a 

Křížovou cestu, ukončenou Ukřižováním Ježíše Krista.V představení, které se hraje za každého počasí před 

krytým hledištěm, účinkuje přes 80 osob. Délka představení je cca 1,30 hodin. 

Do hlediště je bezbarierový přístup a je tlumočeno do znakové řeči! 

Hořické pašijové hry jsou členem mezinárodní organizace EUROPASSION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Mastičkář je travestie evangelijního textu. Travestie je zlehčující zesměšnění založené na tom, že 

obsah zůstává stejný jako v původním, seriozním díle, ale mění se forma – směrem k pokleslosti, 

vulgárnosti. Naproti tomu parodie dodržuje formu a zlehčuje obsah. Mastičkář nepochybně sloužil 

k ventilování respektu z církve a církevního života. Proč reaguje právě takto? Jakou úlohu hraje 

jeho vulgarita? Jak se nazývá tento způsob ztvárnění posvátného tématu? 

Jaký je hlavní smysl pašijových her? 

  

 


