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Žáci se seznámí s pojmem epilog a jeho funkcí v literárním díle a rozliší
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Epilog = doslov, dohra
Cíl: závěrečný proslov, který obsahuje
ponaučení z děje nebo přímo
vysvětluje vlastní obsah
nebo
nadčasový smysl a závěr díla
= vysvětlení děje (knihy, dramatu) a jeho
zapojením do souvislostí ve společnosti.
Někdy to bývá také ukázání postav děje
po nějaké době, často po několika letech,
tedy co se s nimi nakonec stalo.
1) Závěrečný úryvek z epilogu divadelní hry

Lišák Pseudolus (Titus Maccius Plautus)
Sbor:

Na tomto světě na prodej je všechno,
i čest a sláva, každý o tom ví.

Foenicium: Srdce, můj pane, to se neprodává,
srdce je dávno víc než drahokam,
ta věc se, pane, jenom darem dává,
já svoje srdce prodat nehodlám.
Kalidorus: Smekl jsem klobouk, opustil jsem
krámek,a byl jsem na ulici sám.

Sbor:

Vždyť lidské srdce, čisté lidské
srdce,
na rynku v krámě není ke koupi.

Kalidorus: Ta dívka ale za mnou z krámku
vyšla,hedvábným hlasem za mnou
volala:
Foenicium: Nermuť se, chlapče, že jsem byla
pyšná,
já nechci k tobě býti zlá,
za lásku, hochu, ke koupi je srdce,
za lásku bych je prodala.
Sbor:

Na tomto světě na prodej je všechno,
i čest a sláva, každý o tom ví,
jen čisté srdce, čisté krásné srdce,
za pouhé zlato není ke koupi.
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Martin Dufek – Tetovaný tulák, salsa a
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