Historická beletrie v české literatuře

Staroslověnské a latinské – 10. a 11. st. písemnictví
 nové kulturní centrum – český přemyslovský stát; kult českého světce – Přemyslovce Václava
nositel vzdělanosti – duchovenstvo
do 11. st. tvorba:
staroslověnská – Sázavský klášter
	z 10. st.
		Život knížete Václava
		prostý styl, srozumitelnost
	z 11. st.
	tzv. Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu – (zpracování latinské legendy Gumpoldovy) – styl náročný, typická středověká legenda se zázraky
		Pražské hlaholské zlomky (modlitby)
 
latinská – pražské biskupství (973)
		Kristiánova legenda
		(Život a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily)
 
legenda (z lat. – co má být čteno) – veršovaný nebo prozaický útvar náboženské středověké epiky, vyprávění o životě, skutcích, zázracích, mučednictví světců; původně předčítány při mši v den svátku
 
Kosmas 
 Kronika česká (Chronica Boemorum) – 12. st.
– autor (1045 – 1125) – děkan svatovítské kapituly, vzdělanec
– téma: české dějiny od nejstarších mytických dob; 3 knihy (části)
– prameny:
- nejstarší příběhy z doby pohanské (”bájné podání starců”)
- vyprávění pamětníků
- zážitky Kosmovy
– styl:
	živé vypravování, přímá řeč (dialogy), podrobné charakteristiky postav, citáty z římských autorů, próza prokládána časoměrnými verši; zábavné historky, líčení bitev ð dílo nejen historické, ale i umělecké (herojská kronika) ð cesta k zesvětšťování literatury
	– 1. dílo kronikářského typu (3. kniha), 1. dějiny národa
	– vlastenecký ráz (Kosmas myslí česky ð bohemika = česká slova v latinském textu)
	– tendenční dílo – straní katolické církvi, zachycuje úspěchy Přemyslovců, chybí záměrně zmínka o slovanské vzdělanosti
 
kronika – literární žánr, popis jednotlivých událostí v chronologickém sledu;styl prostý, věcný
 
 Dalimilova kronika 
– poč. 14. stol.
	–	nejstarší česky psaná veršovaná kronika (přístupnost, obliba)
	–	autor neznámý (název je omyl z 16. st.), nižší šlechtic
	–	straní nižším vrstvám, proti přívalu němectví hledá spojence v českém sedláku (viz Oldřich a Božena), národní zájem – uvědomělé vlastenectví
	–	téma: dějiny od nejstarších dob do r. 1314
	–	forma: prostý vyprávěcí sloh, zajímavost děje, přístupný jazyk


Vavřinec z Březové 
 Píseň o vítězství u Domažlic (historická báseň, dokument), Husitská kronika (próza, latinsky)
Budyšínský rukopis – tři veršované polemické skladby proti Zikmundovi: Žaloba Koruny české, Porok (= výtka) Koruny české, Hádání Prahy s Kutnou Horou (alegorie, střetnutí přívrženců husitství s nepřáteli)
 
polemika – spor, vzájemné vyvracení názorů protivníků
 
Václav Hájek z Libočan, Kronika česká – české dějiny do r. 1526; vypravěčské umění, ale historické nepřesnosti, zájem o pověsti, obliba u čtenářstva
 péče o jazyk a překlady
 

Jan František Beckovský (1658–1725)
– Poselkyně starých příběhův českých, adaptace Hájkovy kroniky

Cenzura, ničení českých nekatolických knih je spojeno s jezuitou Antonínem Koniášem, autorem soupisu zakázaných knih.
 
Úpadku českého jazyka, přejímání cizích slov a zužování čtenářské základny se snažili (často neúspěšně) čelit tzv. ”brusiči jazyka”, např.:
	Matěj Václav Šteyer, Brus jazyka českého
	Václav Jan Rosa, Čechořečnost
	– latinsky psaná gramatika a stylistika, svědčící o necitlivém novotaření, očišťování jazyka (tzv. purismus, z lat. purus = čistý) tvořením novotvarů (např. čistonosopléna = kapesník, břinkoklapka = klavír, skokotnosta = taneční mistr)
 

Gelasius Dobner
 (1719–1790)  – propagátor kritické metody v dějepisectví
 
František Martin Pelcl
 (1734–1801) , Nová kronika česká; dějepisec a první profesor českého jazyka na pražské univerzitě
 
Svatopluk Čech
 (1846–1908) 
« Benešovsko; básník i prozaik (satirik a fejetonista), novinář; ruchovec, vlastenectví;
cesty do ciziny (Dánsko, Kavkaz)
a)	epika – epopeje
     historická témata – z husitství (Husita na Baltu, Žižka), z pobělohorské doby        
     Václav z Michalovic

Václav Beneš Třebízský (1849–1884) 
témata husitství, pobělohorské doby a selských vzpour z doby Josefa II.; román Bludné duše
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Alois Jirásek 
(1851–1930) « Hronov, studium historie, profesorem dějepisu v Litomyšli, pak v Praze; malířské nadání (přátelství s Alšem); vliv Palackého koncepce dějin
 Dílo
 a)	próza – témata:
 –	nejstarší období dějin:
	Staré pověsti české (ale i novější – o Žižkovi, Kozinovi, Jánošíkovi); prameny – Kosmas, Dalimil
–	husitství:
	román Mezi proudy (3 dílný) – obraz narůstání společenských rozporů za Václava IV., počátky reformního hnutí; vydání Kutnohorského dekretu, osudy Jana Žižky
	román Proti všem (3 části) – rozmach a vrchol husitství po bitvu na Vítkově hoře (obd. 1419 – 1420); husité, Jan Žižka, zeman Ctibor z Hvozdna; císař Zikmund
	román Bratrstvo (3 dílný) – doznívání husitských válek na Slovensku; bitva u Lučence, Jan Jiskra z Brandýsa × Hunyady
	román Husitský král (2 dílný, nedokončený) – o vládě Jiřího z Poděbrad po vznik jednoty bratrské
	román Z Čech až na konec světa (podle cestopisu Václava Šaška z Bířkova) – mírové poselství Jiřího z Poděbrad do západní Evropy
–	národní obrození:
	román F. L. Věk (5 dílný) – obraz počátků národního obrození, divadla, básnictví a vědy; vlastenectví, národní uvědomování; historická postava Fr. Vladislava Heka, vlastenců Václava Tháma, Václava Matěje Krameria, pátera Vrby aj.; prostředí Prahy a Dobrušky
	román U nás (4 dílný, kronika) – obrození na čes. vesnici (Padolí = Hronov); postava pátera Havlovického = kněze Regnera
	novela Filozofská historie (cyklus Maloměstské historie) – život litomyšlských studentů (Frýbort, Vavřena, Zelenka, Špína); příprava majáles, události roku 1848 (pražské barikády); vlastenci (slečna Elis, Lenka) × poněmčené měšťanstvo (aktuár Roubínek)
–	doba pobělohorská:
	román Temno – obraz obd. protireformace, působení jezuitů (páter Koniáš) a cizí katolické šlechty v severovýchodních Čechách a v Praze, pálení českých knih; ústřední postavy – děti tajného evangelíka Machovce
	obraz protifeudálních selských rebelií:
	román Skály (selská vzpoura na Čáslavsku, evangelický kněz Matyáš Ulický)
	román Psohlavci (povstání Chodů kon. 17. st. proti Lamingerovi, Jan Sladký Kozina)
	román Skaláci (selská vzpoura 1775 na Náchodsku)
 b)	drama – témata:
 –	historická:
	husitská trilogie Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč – symbolizují věrnost pravdě, boj za ni, vytrvalost v boji až do smrti
	z období obrozenského – M. D. Rettigová – veselohra, litomyšlská idyla vlastenky a kuchařky
–	pohádková:
	Lucerna (s lidovými a humornými prvky, vlastenecký charakter)
–	současnosti (venkov):
	Vojnarka (láska milenecká × mateřská), Otec (majetek rozhoduje o vztazích mezi lidmi)
 

Jiráskův přínos:
-	nejrozsáhlejší, nejucelenější umělecký obraz českých dějin
-	výchovný význam – znalost dějin je posilou národního sebevědomí; autorovo vlastenectví
-	tvůrce realistického historického románu (historická pravdivost na podkladě důkladného studia historických pramenů, úsilí o objektivitu)
-	živost, barvitost, dramatičnost vyprávění, plastický a dynamický obraz hromadných davových scén (bitev)
-	umění portrétu (hejtmané, zemané ap.)
-	dílo nemívá monografický charakter, postavy vyjadřují názory typické pro širší kolektiv (tzv. kolektivní hrdina)
-	forma epopeje (literární útvar velmi rozsáhlý, zobrazuje život hrdinů na pozadí historických událostí; prolínání několika dějových linií)
-	Jiráskův jazyk – prostý, srozumitelný; využití historismů a archaismů (k charakteristice doby)
 
 
Zikmund Winter 
(1846–1912) profesor dějepisu, autor odborných publikací o české historii; vynikající psycholog (studie rozvrácených duší, dokonalá povahokresba), mistr krátkých próz historických (historická realistická novela) a humoristických
 –	soubor Rakovnické obrázky, Pražské obrázky
–	román Mistr Kampanus – z doby pobělohorské, o českém vědci, básníkovi a rektoru pražské univerzity, očitém svědku stavovského povstání; jeho tragický osud je varováním před ústupky zlu; archaizovaný jazyk
 
 
  



