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1. Výchozí text pro interpretaci
Francois Villon – Závěť
22.
Lituji času mladosti mé,
který jsem rychle utratil,
až přišlo stáří nevítané
a s ním i úbytek mých sil.
Jako bych pěšmo nechodil
a koňmo pádil zítřkům vstříc.
Pojednou můj čas v prachu byl
a nezanechal mi tu nic.
23.
Mládí je pryč a já jsem tady
jak vědění, tak zdraví prost,
černý jak noc a stále hlady
protože chudý víc než dost.
Od blízkých žádat hotovost
se na mou věru nevyplatí,
neb cizí je jim povinnost,
že bližním se má pomáhati.

2. Úkoly k interpretaci textu
1. V jaké etapě Villonova života vznikla Závěť?
2. Pokuste se vysvětlit, jaký byl autorův záměr při psaní těchto veršů, vymezte znaky
charakteristické pro renesanční tvorbu.
3. Do kolika částí je možno celou sbírku rozdělit a na co se autor zaměřil? Promítl
se do veršů jeho život?
4. Popište stavbu celé sbírky, charakterizujte villonskou baladu i další zvolené útvary,
např.rondel.
5. Rozeberte zvolené básnické prostředky – jazyk, rým rytmus.
6. Uveďte alespoň dva překladatele Villonovy poezie do češtiny.
7. Kteří čeští básníci byli a jsou tvorbou tohoto autora ovlivněni? Kdo byl inspirován ve své
tvorbě jeho životními osudy?

