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1. Výchozí text pro interpretaci
Mastičkář
Mastičkář praví:
Rubíne, mój věrný slúho,
tuto býti nemóžem dlúho,
nechce k náma i jeden kupec přijíti,
juž musívě odsud pryč jíti.
Rubín praví:
E, žádný mistře, rač vesel býti,
chce k náma dobrý kupec přijíti.
Vizuť ondeno dobrého druha syna,
a u něho jest veliká lysina.
Bude nám zaplacena tohoto postu vyzina,
jež lepší bude než s Veliky noci kozina.
Mastičkář praví:
Slyšal sem, Rubíne, zvěstě,
že jsú sde tři panie u městě,
a tyť, Rubíne, dobrých mastí ptajú.
A zdať ty mne, Rubíne, neznajú?
Zdáť mi sě, ežť ondeno stojé,
ežť sě o nich liudé brojé.
Doběhni tam, Rubíne, k nim
a cěstu ukaž ke mně jim! –
Rubín praví k ženám:
Dobrojtro vám, krásné panie!
Vy tepirv jdete zej spánie
a nesúce hlavy jako lanie?
Slyšal jsem, že drahých mastí ptáte:
hyn jich u mého mistra plin krám máte.

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Do jakého období je datován vznik Mastičkáře? Co je námětem?
2. Pokuste se vysvětlit okolnosti vzniku tohoto zlomku.
3. Charakterizujte hlavní postavy.
4. Kdo mohl být autorem a jaký byl jeho záměr.
5. Zdůvodněte volbu jazykových prostředků. Vysvětlete pojem „makaronská poezie“.
6. V čem spočívá hlavní přínos této hry? Čím může zaujmout současného diváka?

