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Doba písemnictví staroslověnského a latinského.
Vznik česky psané literatury a její vývoj ve 14.století.
 Milan Čáp	
Staroslověnské písemnictví

863 - příchod Cyrila a Metoděje - staroslověnština (makedonský dialekt z okolí Soluně)
- slovanské písmo - hlaholice, později jednodušší cyrilice (z Bulharska)
- položení základu slovanské vzdělanosti u nás, oslabení vlivu východofrancké říše
Rozvoj staroslověnské litreratury končí brzy po Metodějově smrti, v Čechách - Sázavský klášter (poslední dílo do 11.století)
literární památky
Velká Morava - bohoslužebné texty, texty vymexujíxí společenský život
"Proglas" - veršovaná předmluva k překladu evangelia
"Panonské legendy" (Život Konstantinův, Život Metodějův) 
(obranná díla Cyrila a Metoděje - psali nejspíše žáci )
Česká půda - překlady z latiny - "Život svatého Václava"

Latinské písemnictví

10.stol. - soupeření staroslověnské a latinské literatury
- zakládání škol při klášterech a kostelech - vliv církve
- v architektuře románský sloh
11.stol. - staroslověnština vytlačována, ale vznik a rozvoj spisovné češtiny
- česká duchovní píseň "Hospodine, pomiluj ny" (hymna)
latinské literární památky
- přejatá literatura - "Vyšehradský kodex"
legendy - "Kristiánova (Křišťanova) legenda" (Život a umučení sv.Václava a babičky jeho sv.Ludmily, O sv.Prokopu...)
	legenda - popisuje život svatých, může být z části smyšlená, ale jádro má pravdivé
dějepisná literatura - letopisy a kroniky
Kosmas(1045-1125) - "Kronika česká" (Chronica Bamorum, přelom století)
- jeden z nejskvělejších pramenů českých dějin
- "O příchodu Čechů", "O Krokovi a jeho dcerách", "OPřemyslu Oráči"
- čerpal z výpovědí starců (viz V.Vančura - Obrazy dějin národa českého...)
- jiné zdroje informací - legendy, vlastní zážitky

Počátky českého písemnictví

- nejprve české vpisky v latinských textech (glosy a bohemiky)
- ve 12.století píseň "Svatý václave, vévodo čeké země" - hymna (při korunovaci)
- opravdová literatura od počátku 13.století - za Přemysla Otakara I., vznik ovlivněn kolonizací pohraničí, rozvojem měst, rozkvětem české šlechtym silného postavení duchovenstva a postupného pronikání zájmů měšťanstva a lidu.
- důležitá laicizace (zesvětštění) a demokratizace (zlidovění) literatury - nejen duchovní a šlechta
14.stol. - vyvrcholení gotické slovanské kultury
- Karel IV. - naše země středem říše, Praha metropolí
- povýšení biskupství na arcibiskupství(1344) a založení pražské univerzity (1348) - 1.ve stř. Evropě
- vrcholná gotická díla - Svatovítská katedrála, Karlův most, Karlštejn
- stupňování sociálních rozdílů - odpor lidových mas



literatura na přelomu 13. a 14.století 

- duchovní lyrika a epika
- světská epika - "Alexandreis" (veršovaný epos o Alexandru Velikém = český král Přemysl Otakar II., autor nejspíše z vysoké šlechty dle vyššího lit.stylu)
"Dalimilova kronika" - veršovaná
- vlastenecká obrana Čechů proti Němcům (Oldřich a Božena), historicky nespolehlivá
- příchod praotce Čecha údajně až v roce 1314
- autor neznámý, nejspíše nižší šlechtic

literatura 14.století

nauková literatura - právní spisy, slovníky (Klaretův slovník), dějepisná literatura
biografie ("Vita Caroli" - autobiografie Karla IV.), psána latinsky  i latinská díla
legendy - "Legenda o sv.Kateřině" (umělecky velmi náročná, složité symboly - čtenářsky náročná, exkluzivní linie čeké literatury, o lásce Kateřiny Alexandrejské k bohu)
"Legenda o sv.Prokopu" (prostší, střízlivá, přístupný sloh a domácí problematika, o životě sv.Prokopa - prvního opata Sázavského kláštera)
dvorská lyrika a milostná píseň - obdoba trubadůrské poezie (Francie), láska = služba zbožnované paní
"Svítáníčka", "Závišova píseň", "Měj se dobře, srdéčko"
rytířská epika - dobrodružné a milostné náměty (západoněmecké pověsti o králi Artušovi)
poezie - "Tristan a Isolda" (rytířský epos)
próza - "Kronika trojanská" (trojská válka a její hrdinové, Troja = středověké město, první tištěná kniha v Čechách - 1468)
satira - žákovská poezie - popěvky, básně, drobnější útvary, latinská, česká, makarónská (česko-latinská)
"Píseň veselé chudiny" (o trpké nouzi žáků)
"Podkoní a žák" (nejznámější, srovnání stavů v hádce, končí rvačkou)
sociální satira - kritika společnosti a společenských zlořádů
"Hradecký rukopis"
"Satiry o řemeslnících a konšelích" (nepoctivost a nesvědomitost příslušbníků některých
	povolání, kritika všech stavů)
"Desatero kázanie božie"
"Bajka o lišce a džbánu"
drama - "Mastičkář" - nejstarší české světské drama, fraška ze středověkého tržiště, kde tři zbožné Marie kupují mastě k pomazání mrtvého Ježíše Krista
filosofická próza - "Tkadleček" (nejnáročnější staročeská próza, spor milence s Neštěstím, které mu vzalo milou - úvahy o svobodě lidského konání)
obrana společenského řádu (konzervativní proud)
Smil Flaška z Pardubic - "Nová rada" (zvířecí alegorie hájící zájmy vysoké šlechty)

