Středověké prameny a literatura

Obecný úvod
                                                 Jan: Úvod do středověku
-	několik základních typů textu:
a)nejjednodušší – seznamy panovníků, úředníků, hodnostářů, pamětní knihy (mrtví a žijící mniši), kalendária (výroční mše, narození aj.), nekrologie (úmrtí), martyria (soupis mučedníků)
-	k nim jsou často připojovány stručné zápisy o událostech – biografické, ekonomické,  meteorologické – tak vznikají anály – stručně chronologicky řazené záznamy (letopisy) – pokud se orientovaly na život jedné či několika více osob – gesta (činy)
b)kroniky – nejvyšší forma středověké historiografie, relativně systematické, často detailní a vysoké literární úrovně,  logická návaznost textu, koncepce díla, často osobní názory autora – většinou je znám, anonymům se dává označení (Dalimil)
c)tzv. historie – ještě semknutější zpracování tématu na vyšší úrovni, často specifická forma kroniky
d)biografie – životopisy, kladen důraz na literární formu (historiografie – snaha popisovat události jak byly, hagiografie – legendy, účelem oslavení světce)
e)autobiografie
f)tzv. relace – např. relace mistra Rogeria o vpádu do Uher, jsou to zprávy o událostech či cestách většinou od očitých svědků, jsou dosti cenné
g)paměti, deníky
- někdy je složité klasifikovat útvary, hlavně hranice mezi anály a kronikami – analistické záznamy se střídají s vyprávěním (opus mixtum – kombinované dílo), vloženy i legendy, mohou být vpisovány listiny, většinou se to označuje tradičně, tato forma je ve středověku častá
- obsahové hledisko:
1)univerzální, tzv. světové kroniky - snaha zachytiti dějiny celého lidstva, přepisuje se Bible (hlavně Starý zákon), části známé z antiky
- tři základní systémy:
a)chronologické členění podle Eusebie z Kaisareje
b)od vzniku světa členění na 6 období - rozšířeno zásluhou Isidora Sevillského a Bedy Venerabilis
c)dělení světové historie do 4 říší
- tento typ přežívá celý středověk, objevuje se ve Franské říši za Karlovců
- Fréchulf z Liseaux, Regino z Prümu
- v 11.st. Hermann z Reichenau, Sigibert z Gembloux, Ekkerhardt (z Cury), Trutolf z Michelsbergu, dominikánský mnich Martin z Opavy
- jen to, co dokázal autor obsáhnout
2)tzv. národní historiografie - kroniky nebo historie
- často bájné líčení vzniku
- Cassiodorovy dějiny Gótů s Jordanisovým pokračováním - De origin actibus que Getarum Jordanis
- 10. knih dějin Franků od Řehoře Tourského (540-594) - Historiarum francorum libri decem (přeloženo do češtiny - O údělu králů a boji spravedlivých)
- Isidor Sevillský - dějin Vizigótů, Vandalů a Svévů
- Beda Venerabilis (smrt 735) - Církevní dějiny Anglů
- tzv. Fredegarova kronika - pokračování a přepracování Řehoře Tourského z 2. poloviny 7. století
- dějiny Langobardů od Pavla Diacona
- v 10. století dějiny Sasů od Widukinda z Corveje
- 11. století dějiny Normanů - Dudo ze Saint-Quentin nebo Vilém z Jamieges
- 12. století dějiny Poláků od Gala anonyma, dějiny Čechů od Kosmy, na konci 12. století dějiny Dánů od tzv. Saxogramatica
- dějiny Jindřicha z Huntingtonu aj., jejichž centrem je dobytí Anglie Normany - spojují starou tradici s novým
- tvůrce tzv. Velkých francouzských kronik - 1. polovina 12. století opat St. Dennis Suger shromažďuje texty jako základ
- kronika Přibíka Pulkvy z Radenína - přepracování stejně jako v Polsku kronika Jana Dlugoše, Dalimilova kronika, rakouská kronika Otachera Štýrského
3)Historie institucionální
a)instituce církevní - kroniky psané při biskupstvích od Diacona, Flodoarda z Remeše, Adama Brémského (dějiny hamburského biskupství), prolínají se s dějinami zemí - kronika Dětmara (Hietmar) z Merseburgu, Helmold Buzovského
b)dějiny klášterů - Beda Ctihodný, často přerůstají ve větší význam, u nás jediná klášterní - kronika Domus Sorensis major (Ždárského kláštera)
c)dějiny řádů - dominikán Bernard Guy - historie Dominikánů
- podíl šlechty je slabý - spíše krásná literatura
- v některých oblastech důležité městské kroniky - nejprve v Itálii - Milán, Pisa, Janov, Florencie, v Anglii a Francii na konci 13. století, Německo - ve 13. století kronika Kolína nad Rýnem a Brunšviku - většinou forma análů, ekonomický směr
- v pozdním středověku dějiny měšťanských rodů
- velmi vzácné vesnické kroniky - rakouská vesnice Goysern z přelomu 14. a 15. století






Středověká latinská literatura
Vidmanová, Anežka in.: Spunar, Pavel: Kultura středověku, Praha 1995

Všechny evropské literatury psané latinkou mají jako svůj základ středověkou latinskou literaturu; společné východisko v římské antice-napojení křesťanství (syntéza antiky a židovství)
Přechod od římské literatury ke středověké je v zemích, které patřily k římskému impériu zcela plynulý-v Itálii, Španělsku, Francii, Anglii nelze určit hranici mezi pozdní literaturou římskou a literaturou středověkou; země střední a východní Evropy poznaly antiku již pokřesťanštělou
Středověk si z antické literatury vybral hlavně morálku vhodnou pro křesťana; skoro celá pozdně římská literatura vplynula do středověké literatury (byla to hlavně nauková proza a učené básnictví)
Středolatinská literatura je zcela křesťanská-latina je nadnárodní jazyk
Středověké chápání antiky je nehistorické-antika působí jako vzor, nehledají se rozdíly; středověk uchoval antické postavy jako typy-zosobnění určitých lidských vlastností nebo osudů jež se opakují ve všech dobách; středověká literatura je anonymní-literatura bez autorů a generací
Typická je záliba v autoritách (apoštolové, církevní otcové…) a jejich častá citace-citátománie, je doporučováno aby literární dílo začalo citátem autority; bez citátů se neobešlo ani básnictví-tzv vagantská strofa s autoritou: závěrečný verš každé strofy tvoří citát z autority
“exempla”(historky): na jejich ději je demonstrována platnost křesťanských ctností a morálních zákonů; např. Gesta Romanorum (Římské příběhy): od 1300 v Anglii pak po celé Evropě-uchovány do dnešní doby jako pohádky (např. O plaváčkovi) nebo jako obrozenecké knížky lidového čtení
vliv antiky je patrný i v bajkách-patřily k základní školní četbě středověku
hrdinové středolatinské literatury nemají osobní rysy, chovají se podle předepsaného způsobu, jsou černobílí (panna vždy mladá a krásná, rytíř statečný)
středověk vychází z antické literatury i po formální stránce (důležité jsou hlavně vzory pozdněřímské)-je oblíben základní antický verš hexametr: 13-17 slabik, střídání slov dvou a tříslabičných; důležitá je rytmická poezie, výrazně rýmovaná; konec hexametrů za humanismu, v současné evropské literatuře se už neobjevují; současná poezie jednotlivých národů navazuje na středolatinskou poezii přízvučnou-verše makaronské: rýmují se verše latinské a verše v národním jazyce 
pozn. Walter von der Vogelweide: německý autor písní (např. o křižáckém tažení do Palestiny)

Dějepisectví latinského středověku
Bláhová, Marie in.: Spunar, Pavel: Kultura středověku, Praha 1995

Středověké dějepisectví má kořeny v antice ( římské seznamy konzulů se zápisy o nejdůležitějších událostech-anály, Suetonius-Životopisy císařů-životopisy panovníků); ne však pouze přebírání antických vzorů ale i nové formy
Díla psána vzdělanými “literati” (klerici)-viz. Úvod do studia dějepisu-Stoklásková
Druhy historiografie-viz. Stoklásková + Jan
Historie: spisy vyšší literární úrovně, důkladnější zpracování tématu, důraz na hodnocení událostí
představitelé:
pozdně antické křesťanské dějepisectví:
Sextos Iulios Afrikanos: 3.století, časově a synchronicky zařadil helénské a židovské dějiny, seznamy patriarchů a panovníků, letopočet od stvoření světa
Hippolyt: 3.století, dílo Kronika: jmenný konglomerát seznamu patriarchů, židovských suodců a králů
biskup Eusebios: 3/4.století: Chronologické tabulky, věnoval se teologii
středověké dějepisectví je církevní a univerzální: dějiny světa líčeny od biblických počátků a chápány jako dějiny vykoupení, přímočarý vývoj od počátku do konce-na rozdíl od cyklického pojetí dějin (střídání civilizací- Řecko, Indie)
světové dějiny děleny podle Augustina a Isidora Sevillského na 6 věků (aetates) nebo na 4 světové říše (asyrská, médská, perská, makedonská-často spojovány aby mohla být jako poslední říše římská)
6 věků : představa o šesti tisíciletých biblických epochách-odpovídají šesti dnům stvoření světa, poslední šestá epocha je současná, pak konec světa a poslední soud
po rozpadu západořímské říše zájem o dějiny nových státních útvarů-univerzální dějiny zpravidla jen úvod k národním kronikám
nový rozkvět univerzálního dějepisectví-vznik Franské říše-autoři univerzálních kronik viz. Jan a Stoklásková, autoři národních kronik viz. Jan
Nejstarší dějiny národa psány zpravidla podle hrdinských písní nebo pověstí
Od 7.století panovnické genealogie: evidují posloupnost panovníků, dokazují starou tradici, ospravedlňují nároky na trůn
dějepisectví oficiální: spisy psané z pověření panovníka, oslava jeho vlády, vyvinuly se ze státních dějin: Velké francouzské kroniky, Pulkavova Kronika Česká, Zbraslavská kronika-autor působí u panovnického dvora a angažuje se v politice státu
církevní historiografie:
seznamy církevních hodnostářů: seznam římských papežů (gesta…) . vedeny až do 15.století; dějiny biskupství-viz, Jan
martyrologia: seznamy mučedníků s daty úmrtí, základem bylo jeronýmovské martyrologium z poloviny 5.století, v 8.století rozšířeno Bedou Cttihodným, oblíbeny v 9.století
nekrologia: soupisy zemřelých, kteří mají být připomenuti při mši
legendy: shromažďovány a řazeny podle svátků církevního roku do legendářů (sbírky legend), latinské legendáře od 7.století, vrchol ve 13.století: Zlatá legenda od dominikána Jakuba z Varazze
V prvních staletích středověku byli autory historických spisů především biskupové ( Řehoř z Tours, Frechulf z Lisieux, Dětmar z Merseburku, Otta z Freisingu): mají potřebné vzdělání i přístup k historickým dílům
Od 9.století píší i mniši v klášterech-biografie: Gesta Dagoberti od neznámého autora, Životopis svatého Havla, anály kroniky, historie
Vlastní dějiny klášterů až poměrně pozdě: v 8.století Beda Ctihodný, ve větší míře se klášterní gesta, kroniky a anály objevují až od 11.století, dokazovaly především práva kláštera nebo propagace místního světce
též listinné texty klášterů (v úvodu kroniky např. opsána zakládací listina kláštera…)
pokud klášter založil panovník-klášterní dějiny přerůstají v dějiny státu či jeho panovníků-např. Zbraslavská kronika
genealogie šlechty: v západní Evropě od 10.století-dynastická historiografie ( má formu gest nebo kronik) která klade velký důraz na genealogii: má doložit starobylost, význam a zásluhy rodu a jeho příslušníků a jejich právní nároky (doloženy listinami)
jen vyjímečně se věnují hospodářským otázkám a správě panství-př. Lambert z Ardres-dějiny hrabat z Guines (u Calais); šlechtická literatura je určena laikům
městské kroniky: vznikly z análů (např. Londýnské anály), velká pozornost věnována hospodářským otázkám, lokální politice (ta důležitější než panovnická politika), určeny laikům-psány v národních jazycích, často obsahují báje, pověsti o starém původu města-Benátská kronika od  Martina de Canale
Také vznikají autobiografie, paměti, deníky


Středověké národní literatury
Spunar, Pavel: Kultura středověku, Praha 1995

Svým pojetím a jazykem bližší světskému prostředí; vznikají zároveň s vytvářením feudálních států, objevují se nové vrstvy které mohou pěstovat literaturu (feudálové, města)
Čeština se jako spisovná řeč prosadila od 12.století (předtím makedonský dialekt z okolí Soluně-Konstantin); přesvědčení, že nejlepší cesta jak vést člověka k ideálům křesťanství je náboženská literatura v domácím jazyku (tím se řídili i Konstantin a Metoděj); kolébky národních literatur: Anglie a Francie
2 okruhy národních literatur: A) šlechtická literatura (hrdinská, rytířská epika, dvorská lyrika)
                                                    B) městská literatura (drama, satira, próza, zvířecí epos)

hrdinská epika:
ústřední postavou je feudální pán (bojovník, šlechtic)-ztělesňuje ctnosti svého stavu, osobně statečný. Mocný, oddaný, moudrý
zpočátku psána ve verších, později v próze za doprovodu hudebního nástroje recitována; oslava boje, statečnosti, pohrdání zbabělstvím
anglosaská skladba Beowulf: zprostředkována neznámým mnichem v 10.století, bojuje s příšerami, monstry (reprezentují tajemnou a nezvladatelnou složku přírody)
hrdinská epika se rozvíjí hlavně v Německu a Francii-skladby chansons de geste (písně o činech): vznikají ve 12., 13.století-tematicky čerpají z bojů proti Saracénům ve Španělsku v 8.století
Píseň o Rolandovi: napsána 1100-1125 neznámým normandským mnichem, ve skladbě se vzdává hold i Karlu Velikému
z německých památek Píseň o Nibelunzích: vznikla 1200, dávné příběhy z historie Burgundů v 5.a 6.století, líčí pád burgundského dvora, hrdinou je kralevic Siegfried, velká role germánské mytologie
Slovo o pluku Igorově: o nezdařené výpravě ruských vojsk vedených 1185 novgorodským knížetem Igorem proti Polovcům, někteří ji považují za novověké falzum
u nás jen Dalimilova kronika by mohla být spjata se starší hrdinskou epikou
od 12.století nový ideál rytíře-rytířská epika:
3 námětová jádra: A) francouzské: soustřeďuje se k postavě Karla Velikého, B) britské: příběhy keltského původu o králi Artušovi, Parzifalovi, Tristanovi C) římské: čerpá z antické mytologie počínaje trojskou válkou
román o Thébách napsaný 1150 v severní Francii, román o Tróji, o Alexandru Velikém, cyklus o Karlu Velikém, 4 skladby Chretiéna de Troyes o králi Artušovi, francouzská skladba Román o růži ze 13.století: napsal ji Guillaume de Lorris, Jean de Meung, útočí proti ženám, církvi, aristokracii, vládě, velmi oblíbená-přeložena do němčiny, angličtiny
příklady rytířského románu:
Hartmann von Aue-skladba Nebohý Jindřich, Gottfried von Strassburg-1200 Tristan a Izolda, Wolfram von Eschenbach-Parzival 1220, legenda o hledání grálu
u nás již ve 13.století hrdinský epos Alexandreis: vznikl podle latinské předlohy 1310, hrdinou je Alexandr Veliký jako vzor ideálního rytíře, mísí prvky historické s pohádkovými
Dalimilova kronika, četné přebásněné skladby-např. Tristan a Izolda; v české próze román o Alexandru Velikém, Trojanská kronika: o příčinách a průběhu trojské války
dvorská poezie-milostná poezie, kult ženy, od 11.století ve Francii, pěstována trubadůry, verše mají písňovou formu, podněty i z arabského básnictví ve Španělsku, známý trubadůr byl hrabě Guillame de Poitiers
v Německu ji pěstují minnesangři, ve 13,století např. Wolfram von Eschenbach, Walter von der Vogelweide
od 14.století zakotvení milostné lyriky ve městech-společnosti tzv. meistersingrů (něco jako cechy)-pořádali městské básnické soutěže v kostelích nebo na radnicích, nevalná úroveň, norimberský švec Hans Sachs v 16.století
u nás ve druhé polovině 14.století-Tajná žalostm Slóvce M, Závišovi písně (Záviš ze Zap)
drama nemá spjatost s antikou: od 10.století dramatické výstupy na vánoce či o velikonocích, náboženské hry, divadlo pěstovaly i cechy, spjatost divadla s městem, vznikají herecké společnosti: 1402 pašijové bratrstvo v Paříži, skládají se ze studentů a chudiny, u nás Svatojiřské oficium, hra Mastičkář, o Máří Magdaléně
“fablel”: komická veršovaná povídka, z Francie 112.století, náměty z městského života ( příkladem jsou Canterburské povídky Geoffreye Chaucera)
1370 Hradecký rukopis: obsahuje satiry ( např. o řemeslnících a konšelích)
bajky: např. O chytrém lišákovi, vznikla ve Francii 1200, zvířecí epos




Monumenta Germaniae historica
- vznik umožněn větším rozšířením bádání
- 1819 Karl Freiherr von Stein založil Gesellschaft fur altere Deutsche Geschichtskunde, chtěl sbírat materiály k německým dějinám, malý ohlas
- skupina vědců pod vedením J. F. Boehmera a G.H. Perze - zkoumání knihoven i v cizině - kritické zkoumání
- 1826 - 1. svazek - narativní prameny karolinského období, po 1871 podpora státu - instituce - Akademie do ní delegovaly své zástupce
- 1. ředitel G. Waitz, 1935 Ústřední ředitelství - Reichinstitut fur altere..., po válce obnoveno, od 1949 vychází v Mnichově, 1963 svobodný stát Bavorsko propůjčil Monumentům status korporace práva
- orgán Monument - původně Neuesarchiv fur altere.. (od 1876 - 1935, 50 ročníků), Deutschearchiv fur Geschichte der Mittelalters... (1937-1944), od 1951 Deutschearchiv fur Erforschung der Mittelalters namens der Monumenta historica
- struktura: 5 hlavních řad
1)scriptores
a)pozdně římská díla - autor antiquitates
b)scriptores rerum meroveian? - z merovejského období
c)scriptorem rerum langobardia? - z období langobardů
d)scriptores in folio - z franckého období
e)scriptores rerum germanicarum nova series
f)sriptores rerum germanicarum in usum scholarum separatim editii - důležitá řada, dvojjazyčné kroniky (latinsky a novou němčinou)
g)deutsche kroniken - kronika Otakara Štýrského např.
h)liberi delite liberatorum et pontifiem - spory papežů a císařů
i)staadtschriten der spatere Mittelalter - ideologické spisky
2)leges - zákoníky, zákony, několik podřádů
3)diplomata - listy a listiny Karlovců, králů a císařů
4)epistolae - listy různých osobností - papežů
5)antiquitates - latinská poezie, pamětní knihy, filosfofické spisy
- 1, 2, 3, 4, 5 jsou edice pramenů
6)schriften - spisy o různých věcech, připravuje se z češtiny překlad Šmahely "Husitská revoluce" (do této doby jen jedno české dílo), řada vědeckých monografií
- nejlepší Monumenta v knihovně Moravského zemského archívu, v Brně nejsou kompletní Schriften, ve Vídni, většina starých svazků - reprint


Medievalistické příspěvky v časopisech
1)sborník Mediavalia historica Bohemica, sv. 1-5
2)všechny významnější historické časopisy - ČČH, ČMM (Matice Moravská), časopisy muzeální - Časopis Moravského muzea (ČMM nebo ČMorM), časopis Národního muzea (ČNM), SbMM (Sborník Matice Moravské - 50. léta), sborník Jižní Morava (JM), Severní Morava (SM), Vlastivědný věstník moravský (VVM)
3)řada sborníků ze setkání historické archeologie - Archeologie  historica (AH)
4)brněnské dějiny - sborník Brno v minulosti a dnes (BMD, BVMAD)
5)řada Folia historica Bohemica (FHB) - od 1979 asi 20 svazků
6)v každém z bývalých krajů sborníky, okresní sborníky,  universitní časopisy (řady se označují podle písmen, historická  C, číslo ročníku), SPFFBU (Sborník prací filosofické fakulty  Brněnské univerzity - Studia minora facultatis philosophae  universitas brunensis, stejně tak ostatní univerzity (Acta  universitatis Palackiane)
7)tří různá periodika nazvaná Historický sborník (HS)
8)Právně-historická studia (PHS)
9)za 1. republiky - Agrární archiv
Evropské specializované
1)Deutsche Archiv (für Erförschung des Mittelalters) - DA
2)Mitteilung des Institut für österreichische Geschichtförschung  (MIÖG)
3)Archiv für österreichische Geschichte (AÖG)
4)Zeitschrift für Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte
- dva již nevycházející časopisy:
1)Mitteilunges des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen
 1862 - 1943, MVGDB
2)Zeitschrift des Deutschen Vereins für die Geschichte Mährens  und Schlesiens, 1898-1944, ZDVGMS
- specializace na středověk:
1)Traditio, Studies in ancient and mediaval history, thought and  religion - od 1943
2)Mediavalist Humanities - od 1943
3)Journal of Ecclesiastic History
4)Speculum, Journal of medieval studies - od 1926
5)Le Moyen-age, revue histoire et de philologie
6)Annales
7)Studi medievali (italský) - dnes Nuovi studi medievali
8)Rivista di historia, del al chiesa in Italia - od 1947
9)Saeculum, Jährbuch für universal Geschichte
10)Archiv für Literatur und Kirchengeschicht des Mittelalter  (dnes nevychází)
- od konce 80. let nové časopisy a sborníky:
11)Early medieval history - od 1991
12)Mediavistik - international Zeitschrift für interdiscipline  Förschung - od 1988
13)Questiones medii aevi novae
- na Západě je velmi rozsáhlá produkce






