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NAUKA O PRAMENECH

J.Bartoš: Úvod do nauky o historických pramenech (nic moc)
R.C. van Caegenegem, F.L. Ganshof: Kurze Quellenkunde des westeuropäischen Mittelalters

Nauka o pramenech – širší a užší pojetí:
Širší pojetí – disciplína, jejímž úkolem je shromažďovat, systematizovat a kriticky studovat historické prameny
Užší pojetí – studium narativních pramenů historiografických

Narativní prameny
–	vedle právních a diplomatických mají nezastupitelný význam při studiu středověku
–	jsou tak označovány prameny, které obsahují zprávy o minulém i současném dění, v zásadě historické a biografické spisy
–	vznikají ve starověku, rozvíjí se až do současnosti
–	bývají někdy považované za samostatnou skupinu pramenů, někdy se řadí mezi prameny týkající se duchovního života nebo mezi literární prameny
–	od 16., 17.stol. – úsilí o definování historických pramenů a typologii

Typologie pramenů
-	třídění; historické prameny můžeme jen výjimečně zařadit jednoznačně
-	nejstarší, tradiční dělení na  anály, kroniky, biografie; dále prohlubováno:
historie a gesta 
mirakula
kompendia
cestopisné spisy a vyprávění o křížových výpravách, o poutích
memoáry a deníky
-	hlavní typy pramenů jsou tříděny dále podle formy a obsahu:
kroniky – univerzální; národní; regionální, lokální; veršované; latinské, v nár. jazycích
anály – menší/větší; nekrologické; velikonoční
biografie – světců; světských osob; autobiografie
-	řada děl vznikla jako kompilace z různých předloh  opus mixtum (složeno např. z legend, kronik, genealogii…)


Anály = letopisy
-	hlavní typ historiografických pramenů
-	byly to nejjednodušší typy historických spisů  nejrozšířenější v raném středověku
-	stručné, mechanické zápisy o událostech, tak jak následují po jednotlivých letech
-	psány buď nedlouho po událostech nebo podle starších pramenů nebo ústní tradice
-	raně středověké anály většinou psány pro potřebu instituce (většinou kláštera nebo kapituly)
-	anonymní, bez titulů, bez předmluvy a bez literárních nároků
-	často vedeny po několik generací (střídání písařských rukou)
-	opisy análů se často dostaly do jiného prostředí a tam se v nich pokračovalo
-	bývají považovány za původní středověký pramen
-	z antických dob – římské anály (většinou jen seznamy konzulů a pontifiků, jen občas události příslušného roku)
-	vznik spojen s velikonočními tabulkami – na okraje připisovány nejdůležitější údaje, ke kterým došlo  velikonoční anály (od 7.stol.)
-	časem se osamostatnily (věnován čistý list) – stále ještě stručné  menší anály, v rámci těchto análů občas obsáhlejší vyprávění o některých význačnějších událostech  přerůstání v anály větší – vyšší literární úroveň (vliv středověké rétoriky, mohou být známi i jejich autoři, v rukopise mívají i nadpisy) – od poč.9.stol.
-	další typy: nezávislé anály - krátké texty (2-3 odstavce, bývají náhodně vloženy do tiskopisů)
nekrologické anály – krátké zápisky vedené zpravidla v klášterech – informace o úmrtí zakladatele kláštera, příznivce kláštera nebo významné osobnosti
-	psány buď průběžně (= zprávy o určitém roku zapsány na začátku roku následujícího) – anály diachronické – a nebo s větším časovým odstupem – anály synchronické
-	další typy – anály originální a anály kompilované, anály excerpta, anály memoárové

Kroniky
-	často obtížné rozlišit od rozšířenějších análů
-	charakteristika: systematické a detailní zpracování; tendence; koncepce
-	 autorství – dílem jedné, zpravidla známé osoby
-	někdy kronikám připisováno souvislé vyprávění a vyšší literární charakter, shrnutí a někdy vzdělávací a naučný účel díla
-	časový rozsah – mohou začínat už stvořením světa (X anály většinou jen do nedávné doby)
-	formální uspořádání – mohou mít předmluvu, bývají děleny do knih a ty do kapitol
-	od 12.stol. kroniky splývají s většími anály
-	typy : kroniky univerzální (=světové) – líčí dějiny od stvoření světa až do současnosti, navazují na Eusebia z Kaisereie (1.pol.4.stol.) – dílo Chronicoi canones
kroniky národní – dějiny jednoho národa
k. regionální – určité teritorium
k. lokální
tyto jsou obsažnější a podrobnější než světové kroniky
-	rýmované kroniky – v národních jazycích – původně určené pro přednes posluchačům, obsahují např. bajky nebo legendy a pověsti, dosti často ideologický podtext



Kompendia
1.	vyprávění o antických dějinách
2.	církevní dějiny – historia ecclesiastica – historické spisy s výrazně teologickým obsahem, navazují na Eusebia – dílo Ecclesiasticae historia

Gesta a historiae (prameny blízké kronikám – obtížné odlišení)
Gesta – spojují biografické momenty do věcných souvislostí a sledují dějiny institucí nebo území podle činů osob, které zde vládli nebo příslušné území spravovali
-	někdy gesta jedné osoby (biografie)
-	autoři rádi užívali fingované řeči a do textu vkládali různé dokumenty
-	patrně vznikla ze soupisu papežů a biskupů (k jednotlivým jménům připisovány údaje o jednotlivých osobách)
Historiae – souvislá, uměleckou formou zpracovaná vyprávění o historických faktech, o činech knížat či biskupů (splývají s gesty) či jiných osob
-	kladen důraz na hodnocení události a na vysvětlení jejich příčin
-	zdůrazňována literární úroveň (občas)
-	občas tímto termínem označována národní kronika, někdy označení pro církevní dějiny

Biografie (Vitae)
-	většinou životopisné údaje panovníků nebo jiných významných světských osob, nebo životy světců, které často přecházejí v legendy (hagiografické prameny)
-	hagiografické prameny – spojeny s umučením příslušného světce (vita et passio); doplněny o mirakula (zázraky světce) nebo i vyprávění o přenesení či vyzvednutí těla světce (translantia, elevatio), doplněna o vidění a zjevení; poměrně hojné prameny – pomáhaly ke kanonizaci příslušné osoby; liturgické důvody – mešní texty, hodinky (jen část legendy); legendy důležité pro poznání reálií každodenního života
-	zvláštní typ biografických pramenů – autobiografie (duchovní osoby, panovníci), ve středověku vzácné; jim jsou blízké memoáry, deníky, cestopisy
-	memoáry – vyprávění o důležitých událostech, jichž se autor zúčastnil
-	deníky – denní pozorování událostí, které autor prožil nebo o nichž se dozvěděl, aniž v nich sehrál významnou roli
-	cestopisy – obsahují zprávy o křížových výpravách nebo zprávy o poutích či o diplomatických a obchodních cestách

Soupisy (katalogy)
-	soupisy osob tak jak následovaly op sobě v nějakém úřadě

Genealogie 
-	soupisy osob, které spolu byly v příbuzenských vztazích; často se spojují s katalogy a nebo se stávají součástí análů a kronik
-	katalogy a genealogie, které jsou často doplněny o informace o jednotlivých osobách  gesta


U nás
Typologie narativních pramenů
Marie Bláhová (3.svazek Dalimilovy kroniky. „Klasifikace předhusitských narativních pramenů české provenience“, Sborník „200 let pomocných věd historických na FFUK  Praze, 1988)

U nás pouze: 1.    Kroniky a anály
2.     Legendy
3.	(auto)biografie
-	František Palacký: Wirdigung – nepsal o legendách, předhusitské prameny označoval jako kroniky (kromě Starých letopisů českých)
-	J. Emler: Fontes rerum bohemicarum – zařadil i hagiografické prameny – životy, umučení, přenesení, zázraky, ale také legendy (jeho označení); historiografické prameny dělí: do 13.stol. – letopisy
od 14.stol. – kroniky
-	V. Novotný – zkoumá více obsahovou stránku než rozdělení chronologické (nezahrnuje legendy); všechna souvislá historická vyprávění označuje jako kroniky, stručné záznamy – anály a letopisy
-	novější autoři: Fiala, Třeštík, Spěváček:
kroniky – Kosmova, Dalimilova, Petra Životského, většina spisů historiků doby Karla IV. kromě 4.knihy spisu Beneše Krabice z Weitmile (označení letopisy)
anály – Hradišťsko-Opatovické, Anales Pragenses
u ostatních pramenů terminologie kolísá
hagiografické spisy označovány jako legendy
Vita Caroli označována jako životopis nebo autobiografie (připouštějí, že nejde o ryzí autobiografii, spíš knížecí zrcadlo

Konkrétní historiografické prameny
-	Repertorium fontium mediae aevii primum ab Augusto Pothast digestum nove cura colegii historicorum et plucibus- přinášelo narativní prameny podle Pothasta + rozšíření o hagiografické prameny, liturgické knihy, formulářové sbírky, prameny právní povahy, kázání, klášterní statuta, synodální a kurfiřtská usnesení…, do r.1500, údaje o uložení, překladech, edicích; ediční jazyk latina
1.sv. Řím 1962 – series collectionum – přehled jednotlivých edicí
2.sv. 1967 – fontes act B
3.sv. 1970 - fontes C – Kosmova kronika
4.sv. 1976 – fontes D, E, F, Gl
5.sv. 1984 – fontes Gn – H
6.sv. 1990 – fontes I, J, K
7.sv.          – fontes L, M, A
Aditimenta series collectionum – doplňky 1962-1972; doplňky diplomatických pramenů
-	Bibliotheca hagiografica latina – seznamy svatých + údaje o zpracování pramenů k nim; ediční řeč latina; vyšla péčí bollandistů (1898-99)

Prameny k českým dějinám
-	Fontes rerum bohemicarum
-	Fontes rerum austracarum – scriptores
-	Monumenta germaniae historica – B.Bretholz, Kosmova kronika; 2krát ročně sešitek přehledu všech řad a podřad
-	Fr. Palacký – Wirdigung der alten böhmischen Geschichtschreiber, Praha 1830 (ocenění starých českých dějepisců, 1941, 1.sv.)
-	V. Novotný – Dějiny české
    Studium zur Quellenkunde Böhmens – in Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtskunde
-	Adolf Bachman – Beiträge zur Kunde der Böhmischen Geschichtsquellen des XV. und XVI.Jh. – in Mitteilungen des Vereins der Deutschen im Böhmen für Geschichte (1871)
-	M. Bláhová – Staročeská kronika takřečeného Dalimila – ve 3.sv. v kontextu středověkého historiografického latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota – i ostatní prameny
-	J. Šusta – Dějepisectví, jeho vývoj v oblasti západní ve středověku a novověku
-	Fr. Kutnar – Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví
Od národního počátku až k vytvoření úkolu ve 2.pol.19.stol.
-	Jan Jahulec – Dějiny literatury české, I.Od nejstarších dob do probuzení politického, Praha 1929
-	A. Novák – Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob po naše dny
Akademické dějiny literatury, I.Starší česká literatura (Praha 1959)- Hrabák, Petrů, Pražák
-	Winfried Baumann – Die Literatur des Mittelalters in Böhmen (Deutsch, Lateinisch, Tschechisch Literatur vom X. bis XV.Jh., München 1978)
-	Jana Nechutová – Českolatinská literatura českého středověku do r.1400
Lexikon české literatury – I. A-G, 1985
			       II. (2 svazky)
			      III. (2 svazky) do Ř
 

LEGENDY

A.	Slovanské prameny
1.	Cyrilometodějské legendy
-	přednost před latinskými a řeckými prameny – staroslověnština
-	FRB I.; ediční řada pramenů o Velké Moravě – Magnae Moraviae fontes historici, Brno 60.–70.léta (I,sv. – 1966; V.sv. – 1977 – rejstříky) – narativní i diplomatické povahy; II.sv.(1967) – přináší – textus biografici, hagiografici, liturgici
-	moravsko-panonské legendy – nejvýznamnější prameny k životu Cyrila a Metoděje; staroslověnské životopisy; F.Grivec odmítá označení legendy – jedná se spíše o historické spisy, ne Metodějův život; Josef Weiss – termín: životy staroslověnské (neujalo se to) 

Paměť a život blaženého učitele našeho Konstantina filosofa prvního vychovatele slovanského národa a Paměť a život blaženého otce a učitele našeho Metoděje, arcibiskupa moravského 
–	prozaické životopisy byzantských šiřitelů křesťanské víry
–	dobré rukopisné dochování – do konce 17.stol. neznámé
–	J.Ludvíkovský _ Latinské legendy českého středověku; SPFFBU, řada B 18-19, 1973-4
–	J.Nechutová – novější práce
–	Bibliografica hagiografica latina (I.-III.sv.) – latinské prameny; dodatky – seznam legend
–	potom na ně začal upozorňovat metropolita Dimitrij Rostovský, který r.1700 sestavil životopisy obou bratří
–	část starších badatelů je přijala bez pochybností, někteří je považovali za falsa (např. Dobrovský – falsa ze 14.stol.)
–	spory o pravost se vyřešily v 70.letech 19.stol.  zveřejněny údaje papežských register 9.stol. (zprávy o uvěznění sv. Metoděje a ze života Konstantina o nalezení ostatků sv. Klimenta byly potvrzeny) 
–	původní jazyk a autorství – nejednotné názory
–	jazyk – častý názor, že byly sepsány řecky – vyvrátil to Grivec (hlavně Cyrilův život)- dílo je neseno ve slovanském duchu; nevylučoval, že mohl existovat starý životopis napsaný řecky, který se nedochoval a o který se slovanský autor opíral; Konstantinův životopis čerpal i z jiných pramenů – dokazuje to sloh díla
–	autorství – nerozluštěno
–	názor, že oba životopisy napsal jeden autor:
autorem mohl být sv. Kliment (bulharský biskup) – V.Vondrák, Lavrof
Fr. Snopek – bulharský mnich Chrabr
Fr. Dvorník – připouští jednoho autora, ale nehledá konkrétní osobu; byl to některý z žáků řecko-slovanské školy na Moravě
Josef Vašica – životopis Cyrila vznikl brzy po jeho smrti (únor 869) za života Metoděje některým z Metodějových žáků (Kliment); i Metodějů životopis brzy po jeho smrti (Kliment)
 - badatelé uvažující o dvou autorech
P. J. Šafařík – životopis Konstantina – sv. Kliment
			Životopis Metoděje – Goraz
Jireček, Pastrnek – životopis Konstantina – napsal Metoděj
			     Životopis Metoděje – sv. Kliment
-	z obsahu životopisů se dá zjistit, že autor (-ři) byli lidé vysoké kultury – platí to zejména u Konstantinova životopisu – náročný filosoficko-teologický spis
-	autor byl pod vlivem byzantské kultury – jak po literární, tak po náboženské stránce
-	národnost – některý ze Slovanů, své zprávy pro Konstantinův životopis čerpá od sv. Metoděje
-	doba vzniku – velmi brzy po smrti obou bratří
-	Konstantin – termín, před kterým dílo vzniklo, by mohl být rok 882; v tomto roce umírá biskup Gauderich, který Konstantinův životopis použil ve spise o nalezení ostatků sv. Klimenta
-	Metoděj – dílo se nezmiňuje ani o vyhnání Metodějových žáků, ani o invazi Maďarů; smrt 885; konec r.885 – počátek r.886 – vznik díla
-	maximálně konec 9. a počátek 10.stol.
-	Konstantin – životopis byl napsán na obranu slovanského liturgického jazyka a celé 
                            kulturní a politické organizace Velké Moravy
-	učenecký ráz díla, které vyzvedá Konstantinův vědecký věhlas
-	po umělecké stránce se opírá o vyspělou řecko-byzantskou poetiku (řečnické prostředky, biblické citáty)
-	Metoděj – po věcné stránce doplňuje údaje z Konstantinova života
-	napsán na obranu Metoděje a moravské církevní provincie proti bavorské hierarchii
-	není tak teologicky zaměřen, má spíše charakter vyprávění, které je přístupné i širším  vrstvám
-	autor znal také byzantskou poetiku
-	oba životopisy vypravují o životě věrozvěstů od narození až do smrti
-	časově na sebe navazují – při obšírném vypravování o Konstantinově mládí, studiích a disputacích, v Metodějově jen zkráceně; autor nechce rozvádět, co už bylo zmíněno
-	Metodějův životopis se nezmiňuje o jeho pobytu v Panonii, autor předpokládá, že je to známo z Konstantinova životopisu
-	pobyt v Římě – Metodějův životopis doplňuje mnohé věci, které scházejí v Konstantinově (Metodějův životopis – slovanské evangelium v chrámu sv. Petra; počet slovanských kněží ordinovaných v Římě; protivníci slovanské bohoslužby); Metodějův životopis důležitý i tím, že v 8.kapitole přináší list Hadriána II. Rostislavovi, Svatoplukovi a Kocelovi (asi 8869-70) – dochován jen v této památce
-	byzantské legendy zdůrazňují zázraky, nedbají o historickou skutečnost, přehnaně idealizují a světce srovnávají se spravedlivými ze Starého zákona; Metodějův a Konstantinův životopis – výjimka; přinášejí věrohodný popis historické skutečnosti; spíše než byzantský vliv se zde poukazuje na vliv řeči sv. Řehoře Naziánského; historická fakta – v něčem byla potvrzena (papežská registra), někdy se musí brát bez možnosti ověření (další informace jsou z mladšího období)




Pochvaly / Pochvalná slova – Pochvala svatých Cyrila a Metoděje
-	snaží se doplnit životopisy Cyrila a Metoděje
-	účast Metoděje na cestě k Saracénům
-	zaznamenává šířeji smrt Cyrila

Prology / Proložní  legendy – životy Cyrila a Metoděje
-	Život svatých Cyrila a Metoděje – vznik asi na Moravě; cesta k Saracénům a Chazarům; smrt a pohřeb Metoděje – pochován ve velkém moravském chrámu na levé straně za oltářem sv. Bohorodičky
-	Život sv. Metoděje – nevěrohodné zprávy (působení Cyrila a Metoděje u Bulharů); Metoděj se stal biskupem ve městě Kanaon, kde zemřel a byl pohřben

-	osudy Konstantina a Metoděje byly zpracovány i v latině:
Kristiánova legenda (1. a 2.kapitola)
Moravská legendy
Legenda Beatus Cyrilus
Legenda římská

2.	Václavské legendy

První staroslověnská legenda o svatém Václavu
-	(Život sv. Václava)
-	vznikla v Čechách brzy po smrti sv. Václava
-	není vlastně legendou ve středověkém smyslu slova – nemluví o Václavovi jako o světci, jeho vraždu motivuje politicky, tím se liší od latinských václavských legend – tam je Václavovo světectví plně zdůrazňováno
-	autor neznámý – patrně kněz odchovaný cyrilometodějskou literaturou; je asi totožný s autorem o sv. Ludmile (také staroslověnská, vznik 926-929, ve staroslověnštině se nedochovala)
-	má populární ráz; stručná, přehledně rozvržena, stylisticky prostá – zřejmě určena širším vrstvám
-	patrně sepsána hlaholicí
-	v původní podobě se nedochovala – sestavena Weingartem

Druhá staroslověnská legenda o svatém Václavu
-	(Kniha o rodu a utrpení sv. knížete Václava; legenda Nikolského)
-	Čechy, kolem r.1000
-	Zpracování latinské Gumpoldovy legendy


B.	Latinské prameny
3.	Václavsko – Ludmilské legendy

Crescente fide
-	anonymní
-	asi nejstarší
-	ostatní václavské legendy z ní vycházely
-	vznik v Bavorsku asi v klášteře sv. Jimrama, 70.léta 10.stol.
-	pramenem byla legenda o sv. Jimramovi (Joseph Staber to prokázal)
-	dvě verze – vycházely z nedochované předlohy; J. Pekař je označil jako: 
redakce (recenze) bavorská
česká
podle bavorské byl první český křesťanský kníže Spytihněv, podle české to byl Bořivoj
-	zkoumal se vztah těchto dvou recenzí; Pekař se domníval, že původní bylo znění recenze bavorské; česká verze je také stará – před koncem 10.stol.
-	Václav Chaloupecký – nesouhlasí s Pekařem (1933, Prameny 10.stol.); názor, že nejdříve vznikla česká recenze, která byla potom upravena v Bavorsku; poukazuje, že v bavorské verzi je vyzdvižen Spytihněv, který se odtrhl od Velké Moravy podřídil se Německu; vycházel z Weingarda
-	dále se tím zabývali Vilíkovský, Dvorník, …
-	dochované recenze jsou asi zkrácené (předloha byla v širším znění)
-	2.pol.13.stol. – česká recenze přepracovaná; stala se součástí Zlaté legendy (Jacobo de Varaze (Voragine), nejvýznamnější latinská středověká legenda)

Gumpoldova legenda
-	mladší než Crescente fide
-	napsaná před rokem 1006
-	dochovala se v tzv. Wolfenbüttelském kodexu, který vznikl na objednávku kněžny Emy (†1006) – manželka Boleslava II.
-	Nejstarší zobrazení knížete Václava
-	Asi vznikla kolem r.980
-	Autor – Gumpold – biskup v severoitalské Mantově; nějakou dobu asi pobýval v Praze; legendu napsal na objednávku císaře Oty II.
-	J. Dobrovský – nejstarší legenda, která se stala pramenem ostatních latinských legend o sv. Václavovi
J. Pekař – vyvrátil názor Dobrovského; prokázal že Gumpoldova legenda je parafrází Crescente fide
Někteří badatelé se přesto přikláněli k názoru Dobrovského – čeští historikové a např. Max Manicius – Die Geschichte des Mittelalters
Pekařův názor rehabilitoval řezenský Joseph Staber
-	Gumpoldova legenda – psaná vzdělaným autorem, který si libuje v bombastické rétorice; tento styl byl v 10.stol. oceňován jako vrchol literárního umění; obliba tohoto stylu je patrná i v Kristiánovi (převzal do 3.kapitoly pasáže o Václavově věštbě)
-	stala se pramenem druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu – ze 2/3 je pouhým překladem Gumpolda do staroslověnštiny
-	úryvky se staly součástí breviářů

Kristiánova legenda
-	Křišťanova legenda, Vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmilae ave eius
-	Nalezena v 17.stol. – byla považovaná za pramen 10.stol., do kterého se hlásí
-	J. Dobrovský – bezcenná kompilace 14.stol.; udrželo se to až do J. Pekaře
-	J. Pekař – Nejstarší kronika česká, Praha 1903
Wenzels-Ludmila Legenden und die Echtheit Christians, Praha 1906
V. Chaloupecký – Prameny 10.století legendy Kristiánovy
Záviš Kalandra – České pohanství, Praha 1946
R. Urbánek – Legenda tzv. Kristiána ve vývoji předhusitských legend Václavských a Ludmilských a její autor, II.sv., Praha 1947-48
Z. Fiala – Hlavní pramen legendy Kristiánovy, Praha 1974
Oldřich Králík – K počátkům literatury v přemyslovských Čechách, Praha 1969
D. Třeštík – 10 tezí o Kristiánově legendě, FHB II. 1980
		     Počátky Přemyslovců
Hermann Kølln – Wenzels Legende des Mann Christian, Kodaň 1996
-	s Pekařem souhlasila většina slavistů – M. Weintgard, Vašica, Dvorník – a historiků – R. Turek, M. Šole, I. Borkovský
-	proti – hlavě starší historici – Novotný, Slavík, Bretholz, Negle
-	poválečná doba – R. Urbánek – postavil se za názor, že jde o falsum ze 14.stol.; autorem byl břevnovský opat Bavor z Nečtin 
        - Fr. Michálek – Bartoš, Z. Fiala X Ludvíkovský (prokázal vznik v 10.stol.) – Praha 1978
-	D. Třeštík – vznik kolem r.992 nebo v období 1039 (přenesení ostatků sv. Vojtěcha) -pol.12.stol.; nejstarší rukopis je z 12.stol.
-	H. Kølln – nejpozději první roky 11.stol.
-	Ludvíkovský – jazyková a stylistická jednota Kristiánovy legendy; osobitý slovosled – autor hojně používá hyperpata (odchylky od slovosledu); jednotný rytmický charakter, který odpovídá praxi 10.stol.
-	latinské legendy 13.stol. byly závislé na Kristiánově legendě (Ut anuncietur, Oriente iam sole)
-	starobylé prvky ve vyprávění o křtu sv. Bořivoje
-	výklad některých termínů (Kampus) – vznikla před Dalimilem
-	autorství – podle prologu Christianus, příbuzný biskupa Vojtěcha, kterému bylo dílo věnováno; (Bruno z Quenfurtu – o Kristiánovi se zmiňuje, Vojtěšská legenda, u Kristiánova jména je uveden Zrach Kvas  ztotožnění autora se Strachkvasem, synem Boleslava I., který mohl být příbuzný sv. Vojtěcha); Ludvíkovský – Kristián byl příbuzný se sv. Vojtěchem a sv. Václavem; Králík – Vojtěchův nevlastní bratr Radim Gaudencius; Kristianus – křesťan (nemuselo to být jeho jméno); řeholník břevnovského kláštera (osazen z italského Aventýna, styk s italskou kulturou ); učený, znal dobře Bibli i světské autory
-	rozdělené – 10 kapitol:
1. a 2. – činnost Konstantina a Metoděje na Moravě; Cyrilova obhajoba slovanské liturgie v Římě; křest Bořivoje na Svatoplukově dvoře
3. – 5. – sv. Ludmila – život, umučení a zázraky
6. – 8. – sv. Václav
9. – o Václavově služebníkovi Podivenovi
10. – posmrtné zázraky Václava
-	smysl pro historii – fakta – proto ji už Pekař nazývá nejstarší kronikou; také může být církevní legendou

Vavřincova legenda
-	11.stol., Vavřinec z Monte Casina
-	původně kladena do 10.stol. – sem ji dávali i J. Pekař a Oldřich Králík
-	názor, že je z 11.stol. – Pertz, Manicius, R. Urbánek
-	dnes se prosazuje 11.stol.
-	za autora se považuje Laurentius – mnich kláštera v Monte Casinu
-	Holzman ztotožnil Laurentia s pozdějším biskupem z Amalfy – vychovatel Řehoře VII.  s tím souhlasí i D. Třeštík – navíc se domnívá, že podnět k sepsání legendy byl dán činností českého poselství v Římě v r.1039 (mělo obhájit Břetislavovu polskou výpravu, snaha povýšit české biskupství na arcibiskupství)
-	 v 70.letech vydána v rámci MGH – Frank Newton
-	Vavřinec – vzdělaný muž, znal důkladně Bibli i antické autory, citace z Platona, Horatia, Vergilia i Terentia 
-	psána prózou, ale i citace z básníků a vlastní Vavřincovy verše
-	řada společných prvků s první staroslověnskou legendou o sv. Václavovi; sám autor uvádí, že jeho informátor byl obyvatel „svrchu řečeného království slovanského“

Licet plura
-	12.stol.
-	je to krátká homilie = kázání ke svátku přenesení sv. Václava (4.3.) – translační homilie – odvolává se na očité svědky, proto G. Dobner je zařadil do 10.stol.  autor prý sv. Vojtěch, pro 10.stol. byli i další – J. Pekař
-	dnes názor, že jde o památku z 12.stol.
-	podává zprávu o zázraku při otevření hrobu, kdy tělo bylo objeveno neporušeno

Oportet nos fratres
-	12.stol.
-	legenda vycházející z Gumpolda, zpracovává ji rýmovanou prózou
-	podle Pekaře vznikla v Itálii a konci 10. nebo v pol.11.stol.
-	J. Ludvíkovský dílo stylisticky rozebral – zjistil, že je psána vyspělou prózou; zařadil ji do pol.11.stol. nebo a poč.12.stol.

Oriente iam sole a Ut anuncietur
-	13.stol.
-	obě dochovány ve dvou (kratší a delší) recenzích
Oriente iam sole
-	podle Chaloupeckého – literárně nejhodnotnější a též nejoblíbenější; autor používá kroniku Martina Opavského; jako první se zmiňuje o zázraku, který nastal v souvislosti s dánským králem Erikem – dostalo se mu zjevení, že má postavit chrám ke cti sv. Václava (vynecháno vše, co připomíná slovanskou bohoslužbu
-	obsahově velmi připomíná Kristiánovu legendu, proto se někteří klonili k názoru, že je Kristiánova legenda odvozena z Oriente iam sole (Fiala, Kalandra, Urbánek), ale nedostatek slovanských prvků svědčí o opaku
Ut anuncietur
-	také dochována ve dvou recenzích; autor obou neznámý; z obsahu usuzujeme, že autor byl zbožný mnich vlasteneckého smýšlení a velmi přísných názorů; útočil proti prelátům, knížatům a pánům, protože dbají o lov zvěře než o duše
-	druhá recenze . považovaná už B. Balbínem a také bollandisty (Acta sanctorum) za dílo Jana ze Středy – vyvrátil J. Ludvíkovský – poukázal na to, že legenda čerpá z Gumpolda, přímé ohlasy i z Kristiánovy legendy, Oportes nos fratres i z první recenze
-	J. Ludvíkovský – nejstarší je Ut anuncietur 1 – vznik po 1170 (post quem) a někdy kolem 13.stol.  (ante quem; obsahuje ji starojířský breviář); potom Oriente iam sole 1 – vznik po 1250 – smrt krále Erika a před koncem 13.stol.; Ut anuncietur 2 – vznik před koncem 13.stol.; Oriente iam sole – nejmladší, vznikla asi až ve 14.stol., nalézáme v ní ohlasy z kroniky Františka Pražského

Crescente religione Christiana
-	14.stol., legenda Karla IV.
-	část Vita i Translatio
-	zachovala se v iluminovaném breviáři Liber viaticus Jana ze Středy (1354-1364), vydal Anton Blažka v r.1934 – uvažuje, že Karel tuto legendu napsal po korunovaci na císaře
-	do své kroniky ji převzal Přibík Pulkava z Radenína a s Pulkavovou kronikou přeložena už ve 14.stol. do češtiny a němčiny
-	Karel IV. se opíral o zpracování Kristiánovy legendy v Difundente sole, opíral se o Ut anuncietur, Kosmovu kroniku, Dalimilovu kroniku a i o lidovou tradici
-	Karel psal legendu z liturgického hlediska – rozdělena na lekce; sv. Václav líčen jako vzor křesťanského knížete (Karel ve Václavovi spatřoval svého předka a ochránce kulturního i státnického díla)
-	poprvé přeloženo do češtiny v 70.letech J. Ludvíkovským a potom r.2000

4.	Ludmilské legendy

Fuit in provincia Bohemorum
-	latinská legenda – výchozí text pro ostatní
-	vychází z nedochované staroslověnské legendy, dle D. Třeštíka vznikla v Řezně zhruba ve stejné době jako václavská Crescente fide = 974, možná i stejný autor

Factum est
-	ludmilská homilie ze 13.stol.
-	dříve se historikové domnívali, že je z 11.stol. – přestylizování pasáží z Kristiánovy legendy o životě a umučení sv. Ludmily

5.	Vojtěšské legendy
-	FRB I.; o nové vydání se zasloužila Jadwiga Kazvamiská (1962-69, součást MP(Polonia)H)
-	Rostislav Nový – Slavníkovci ve středověkém písemnictví

Canapariova legenda (zvaná Vita prior, est locus partibus Germaniae)
-	první hagiografické zpracování života a utrpení sv. Vojtěcha
-	otázka autorství diskutována už od poč.17.stol.: v nejstarší literatuře názor, že autorem je Kosmas; v 17.stol. – autor je Silvestr II. nebo Vojtěchův nevlastní bratr Radim (Gaudentius); pol.19.stol. – vydána v MGH, názor vydavatele Pertze, že autorem je mnich a od r.997 opat v klášteře sv. Alexeje a Bonifácia na Aventinu, Jan Canaparius (v tomto klášteře působil i Vojtěch) – podle Pertze to napsal na podnět Oty III. a opíral se i o informace Vojtěchova bratra Radima, svého předchůdce aventinského opata Lva a řeckého mnicha Nila (dobře Vojtěcha znal); napsána prý r.999, ale určitě před r.1002 (†Ota III.)
-	Pertz znal jen jednu recenzi, Voigt objevil druhou a Jadwiga třetí  3 recenze:
1.	První aventinská (ottonská, císařská) – ukončila ústní podání, vznikla z podnětu Oty III.; vznik r.999; vytvořena Janem Canapariem – pomáhal mu pražský probošt Vilík a Radim Gaudentius; určena pro svatořečení sv. Vojtěcha
2.	Aventinská redakce – vznik 1002-1004 díky úsilí Silvestra II. o přepracování; nedochovaná celá
3.	Montecasinská redakce – vznik 1. 1/3 11.stol.; odvozena z druhé recenze

Brunova vojtěšská legenda
-	Život druhý (Vita altera), ascitur purpureus filos bohemicis terris
-	autor není jmenován ani  rukopise ani jinde,ale z jiných pramenů plyne, že autorem je Bruno z Querfurtu, spolužák sv. Vojtěcha v Magdeburku, kaplan Oty III., mnich v aventinském klášteře, misijní arcibiskup (působil v Polsku, Uhrách, na Kyjevské Rusi), zemřel mučednickou smrtí v Prusku 9.3.1009, přítel sv. Vojtěcha
-	pramenem byla hlavně Canapariova legenda – znal ji v obou starších redakcích; stylisticky je přepracoval a věcně upřesnil; byl v osobním kontaktu se všemi Canapariovými informacemi; hovořil s vychovatelem Vojtěcha Radlou – v Uhrách; znal lépe zaalpské prostředí – proto vylíčil i Libice (9/995)
-	dochovala se ve dvou redakcích – Vita longior (starší text, vznik asi 1004) a Vita brevior (vznikla redukcí některých pasáží Vita longior za Brunova pobytu v Polsku; vznik 1008-1009)

Passio sancti Adalberti martyris
-	anonymní legenda o utrpení sv. Vojtěcha
-	objevena v 60.letech 19.stol.
-	předpokládalo se, že jde o dílo z let 999-1002, revidoval H.G.Voigt – poukázal na to, že se zde vyskytuje větší množství zázračných motivů – to značí delší tvarování tradice, je zde zmínka o Radimu Gaudentiovi jako o někdejším arcibiskupovi
-	vznik asi 1006-1025
-	další názor – vznik možný v souvislosti s deponencí ostatků sv. Vojtěcha v letech 1017-1038
-	autor nebyl dlouho znám – asi mnich obeznámený s politickými problémy; Labuda (Polsko) – domnívá se, že legendu napsal Elinger, opat kláštera v Edensee

Quattuor in mensi iacet inter climata mundi
-	anonymní verše o utrpení sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
-	od počátku diskuse o vzniku a autorovi, vrchol v pol.20.stol.
-	poprvé vydána G. Dobnerem – autorství připsal Kosmovi (převzal i Emler)
Johan Loser – ze 14.stol.
Kolberk (Německo) – postavil tyto verše na počátek vojtěšské hagiografie; za autora považuje Silvestra II.
Vogt – pol.13.stol.
Vilíkovský – 1/4 11.stol., ale autorem nebyl Kosmas, ale cizinec, který znal velmi dobře Canapariovu a Brunovu legendu i svatováclavskou hagiografii
Urbánek – autor prý Bavor z Nečtin – vznik 13./14.stol.
Mathilde Uhlirtz – prý je to nejstarší vojtěšská legenda; připojil se k němu i Oldřich Králík (autorem je Radim Gaudentius, vznik 997-999); tento názor odmítli – D. Třeštík, J. Ludvíkovský a J. Karvasnivská
-	dnes Češi tvrdí, že vznik této legendy je 11./12.stol., Poláci 13./14.stol.

Hoc autem
-	o přenesení ostatků sv. Vojtěcha
-	stručná translační legenda, byla objevena v 60.letech 19.stol.
-	Vogt ji považoval za pozdní pramen Mathilde Uhlirtz
-	Vznik ve 20.letech 11.stol. v Polsku
-	I názory, že vznik v pol.12.stol.  

Tempore illo (De sancto Adalberto episcopo Pragensi)
-	anonymní
-	Perbachova legenda
-	vznik patrně v 2/4 12.stol.
-	Labuda – jako možného autora uvádí hnězdenského arcibiskupa Jakuba ze Žnína

Zázraky sv. Vojtěcha mučedníka (Post mortem vero)
-	anonymní
-	polský původ, vznik na základě hnězdenské tradice asi ve 13.stol. (před 1295)
-	M. Uhlirtz – vznik v 11. nebo 12.stol.
-	autor užil jako předlohu legendu o sv. Stanislavovi
6.	Prokopské legendy
-	zabýval se jimi Václav Chaloupecký; chtěl je vydat ve větším vydání s poznámkovým aparátem; nestihl to dokončit před svou smrtí; pokračoval Bohumil Ryba  přepracoval a vydal dílo: Středověké legendy prokopské (jejich historický rozbor a texty), Praha 1953
-	Jaroslav Kadlec: Svatý Prokop, český strážce odkazu cyrilometodějského, Řím 1968, Praha 2000
-	Vznikl pouze jeden život sv. Prokopa, který se dochoval v několika opisech; dlouhou dobu nebyla dořešena otázka, jestli jako původní svatoprokopská legenda neexistovala legenda staroslověnská – text se nedochoval; úcta ke sv. Prokopovi není doložena ani v Rusku ani  Chorvatsku

Vita maior
-	zde se říká, že prokopská legenda byla přeložena ze slovanského jazyka do latiny; o to se opírají J. Pekař, V. Novotný a V. Fleihans – předpokládají původní staroslověnskou legendu
-	V. Chaloupecký – staroslověnskou původní legendu odmítal – „zprávy o ní jsou pouze složitým podvodem (lstí) doby Karlovy“; na konci života přece jen dospěl k přesvědčení, že staroslověnská legenda existovala a vznikla 1061-1067
-	F. Dvorník – odmítal existenci staroslověnské legendy
-	dnes -  vycházíme z Chaloupeckého – vznik na poč.12.stol. latinská prokopská legenda – název Vita antiqua; tento názor revidoval Bohumil Ryba – všimnul si nesrovnalostí – zjistil, že nejstarší dochovanou legendu o sv. Prokopovi je Vita minor (vznik 1.pol.12.stol.) – vznikla asi za prvního latinského opata Dětharta (†1134), v 70.letech 12.stol. z této legendy vyšel mnich sázavský, v některých pasážích ji přepsal doslova; tato Vita minor byla upravena do podoby Vita antiqua – zvaná Fejfalíkova Vita antiqua – někdy stručnější než Vita minor (hlavně v líčení zázraků), vznikla podle stylistických rozborů v 2.pol.13.stol.
-	na poč.14.stol. – čerpá ze starších prokopských legend; z legendy o sv. Oldřichovi; stala se podkladem pro českou veršovanou skladbu Legenda o sv. Prokopu (vznik asi v pol.14.stol.) – neznámý autor sem vpravil hodně patriotických prvků – velmi silně zaměřena proti Němcům
-	do staré češtiny přeložena i Vita minor

7.	Legendy o blahoslaveném Hroznatovi
-	Petr Kubín: Blahoslavený Hroznata (kritický životopis)
-	Hroznata blahoslaven až r.1897
-	pocházel ze šlechtického stavu, člen družiny knížat Přemysla a Jindřicha Břetislava; měl ženu a syna; po jejich smrti se přihlásil ke 3.křížové výpravě – lekl se moře, zrušil slib, odjel do Říma, aby se zeptal papeže, co může vykonat za nesplněný křižácký slib; odplatou bylo založení kláštera ke cti Panny Marie – premonstráti; po návratu do Čech založil klášter a kostel ke cti sv. Marie na svých pozemcích v Teplé; uvedl sem 12 řeholníků ze Strahova; potom založil ještě jeden premonstrátský klášter – ženský v Chotěšově; chtěl se zúčastnit 4.křížové výpravy, opět do svaté země nedojel a navštívil papeže; po návratu vstoupil do premonstrátského řádu a stal se proboštem a správcem statků v Teplé a Chotěšově
-	cestoval po klášterních statcích; na cestě do statku Hroznětín byl přepaden a uvězněn na hradě Kynšpurku; svým bratřím nedovolil, aby za něj složili výkupné; 1217 zemřel po těžkém utrpení na následky svého věznění; pochován v  klášteře v Teplé
-	vznikla jediná legenda – v Tepelském klášteře, před r.1258, psána gregoriánským kurzem, prozaická, autor neznámý – člen kláštera
8.	Legendy o sv. Anežce

Vita sororis Agnetis de Bohemia
-	Život blahoslavené Anežky české
-	Nalezena asi před 100 lety (1896); něco o ní v Acta sanctorum; už ani Jan Taner neměl k dispozici latinskou legendu, ale staročeský překlad, který přeložil zpět do latiny
-	Text objeven r.1896 v Ambrosiánské knihovně – Attile Ratti (milánský knihovník a archivář a posléze Pius XI.)  nejstarší rukopis anežské legendy obsahuje i čtyři listy textu sv. Kláry, vznik zřejmě v klášteře na Františku v 1.pol.14.stol.
-	1380 – klášter klarisek v Norimberku, dnes v Bamberku – další rukopis
-	poprvé vydána r.1917 Waltrem Sietnem
-	zlomek objeven také v klášteře v Šibeniku
-	byla vydána Janem Capistranem Vyskočilem  Legenda blahoslavené Anežky a čtyři listy sv. Kláry, Praha 1932, do češtiny poprvé přeložil Zdeněk Kalista: Legenda o blahoslavené Anežce české, Praha 1941; Jaroslav Polc – navázal na kardinála Berana  Světice Anežka Přemyslovna, Praha 1988
-	Anežská legenda vznikla asi před r.1328 (královna Eliška Přemyslovna chtěla za podpory prelátů a královských měst vymoci u papežské kurie kanonizaci své tety; k tomu musela předložit legendu se zázraky)
-	autor – některý z bratří, člen mužského kláštera sv. Františka v Praze, asi zpovědník sester, velmi vzdělaný, znal prameny františkánské spirituality – cituje je, použil některé literární vzory (legenda o sv. Hedvice, sv. Kláře – motivy + názvy kapitol), ale Anežku už osobně neznal, věděl o ní ze svědectví současníků
      

KRONIKY A ANÁLY

Chronika Bohemorum
-	kronika česká – Kosmy pražského
-	první vydání na počátku 17.stol. – potom ještě několikrát; i Pelcl a Dobrovský ve Scriptores rerum Bohemicarum; vyšla také v 19.stol. (1854) v ediční řadě Patrologie cursus completus – připravil Jacques Paul Migne (svazek 166 z přes 200); nejčastěji užíváno vydání J. Emlera v FRB II., Bretholze v MGH; Karel Hrdina – přeložil ve 20.letech 20.stol. (1972 upravila Marie Bláhová, téhož roku vyšla znovu v českém překladu)
-	Dušan Třeštík – Kosmas, Praha 1966; Kosmova kronika, Praha 1968
Jan Skutil – Kosmova kronika a Morava
R. Nový – Dvojí redakce Kosmovy kroniky Čechů, Acta universitatis Carolinae, 1989

Kosmas (1045-21.10.1125)
-	asi z rodiny duchovního, vzdělával se na pražské kapitulní škole, potom v Lutychu a možná i jinde, do Prahy se vrátil po roce 1082 a působil při pražském katedrálním kostele; nevíme, kdy obdržel kanonikát pražské kapituly, v pol.90.let navštívil Mantovu a Mohuč (doprovod pražského a olomouckého biskupa)
-	v pol.90.let uzavřel manželství (Božetěcha, syn Jindřich); pražští historikové si myslí, že byl syn děkan a potom probošt vyšehradské kapituly; moravští historikové si myslí, že tento syn byl olomoucký biskup Jindřich Zdík
-	1099 vysvěcen na kněze v Ostřihomi, 1110 děkanem pražské kapituly, od 1119 až do své smrti práce na své kronice


Kosmova kronika
-	primární pramen pro interpretaci našich nejstarších dějin
-	evropská úroveň
-	1119-1125 – první kniha mohla být hotova už r.1110
-	už z dřívějška připravený materiál
-	vychází: kmenové pověsti o pohanských předcích (bájné vyprávění starců)
        hodnověrná vyprávění očitých svědků
        písemné prameny, které někdy přímo cituje, leckdy se nedochovaly (Privilegium Moraviensis ecclesiae…; znal václavské a vojtěšské legendy, prameny diplomatické povahy – mnohé zveřejnil, prameny právní povahy – Decreta Bretislais)  
-	hlavním literárním a stylistickým vzorem byla Světová kronika – opata Reginona (Primský klášter)
-	jako letopisná osnova pro domácí události mu sloužily domácí (nedochované) anály
-	Kosmas – vzdělaný, znal antické autory (Vergilius, Ovidius, Horatius, Lucanus, Iuvenalus, Terentius, Faedros, Cato, Solustios, Boethios…)
-	vycházel z pramenů – některé byly padělky a některé zfalšoval sám
-	Kronika česká nebyla oficiálním historickým dílem; Kosmas nečerpal z dvorského prostředí, neznal správnou posloupnost přemyslovského rodu
-	rozdělena do tří knih:
1.	věnovaná mistru Gervasiovi (představený svatovítské školy); to co Kosmas znal z vyprávění starců; (Kosmas rozlišuje své prameny – starcům nedává takový význam jako jiným); pověsti jsou přepracovány podle antických vzorů a jen některé z nich mají historické jádro; historické události – od r.894 – položil sem křest knížete Bořivoje, datované události označuje jako věci pravověrné, jsou zaručené hodnověrným posláním; ukončena smrtí Oldřicha (1037 – Kosmas)
2.	věnovaná břevnovskému opatovi Klimentovi; líčení historické doby od Břetislava I. do r.1092 (Břetislav II.) ; částečně zachycuje i to, co Kosmas sám prožil
3.	na začátku úvaha o nesnadnosti popisovat současné události; nemá dedikaci, ale před celé Kosmovo dílo je položen úvod adresovaný mělnickému proboštu Šebířovi; někdy se uvádí, že mu byla tato kniha věnovaná; 1093 – duben 1125 (smrt Vladislava I.)
-	kronika je doplněná o dodatky o nastoupení knížete Soběslava I. a smrti císaře Jindřicha IV.; v některých dochovaných rukopisech jsou označeny jako kniha čtvrtá
-	kronika vznikala asi pod dojmem dynastických bojů kolem r.1100; měla přispět k obnovení vnitřní jednoty státu; hlavní zárukou této jednoty je silný kníže, který se radí s domácími velmoži
-	Kosmas svou pozornost soustředil na osudy knížat a uplatňuje zde nejčastěji své vlastní názory
-	nechuť k cizincům – hlavně Němcům, kteří zaujali významná místa v církevní správě na úkor domácího obyvatelstva; také k Polákům
-	nezmiňuje se o slovanském klášteře na Sázavě – nechuť k slovanské bohoslužbě
-	dílo vyspělé i po umělecké stránce: smysl pro dramatický moment; do díla vložil fiktivní dialogy a výroky a doplnil je charakteristikou postav (římské vlivy); lidová úsloví, slovní hříčky, verše…
-	brzy přímé pokračování v díle anonymního autora, tzv. kanovníka vyšehradského; potom druhé pokračování Kosmovo – mnich sázavský



První pokračovatelé Kosmovi
-	kanovník vyšehradský
-	mnich sázavský

Kanovník vyšehradský
-	MGH, Emler – FRB II. (překlad V. V. Tomek, …)
1974 – Pokračovatelé Kosmovi (Tomek, Hrdina, Bláhová, Fiala)
Josef Taige – O prvním pokračovateli Kosmy, 1889
-	navazuje na Kosmu  - od r.1126, končí 1142
-	autor není znám – před Palackým se uvažovalo o autorovi Jaroslavovi, strahovském premonstrátovi, původním kanovníkovi sv. kapituly; Palacký poukázal na zvýšený zájem autora o Vyšehrad – hypotéza o kanovníkovi vyšehradském (souhlasí s ním Taige – knížecí kaplan); Bachmann – člen pražské kapituly a přívrženec Soběslava I. (zpochybnil V. Novotný)
-	národnost autora – historikové se neshodli: Palacký – není jasné, zda byl Čech nebo Němec; Taige, Bachmann – Němec; Novotný – Polák
-	kdy dílo vzniklo: Palacký – současně s probíhajícími událostmi; Taige – napsáno jako celek nejpozději 1145; Bachmann – 5 částí, některé psány současně, jiné retrospektivně, více autorů; Novotný – jeden autor, který zachycoval do r. 1130 současně a zbytek dopsal po roce 1142 na základě poznámek
-	připojena zpráva o občanské válce (1142) a svatojiřském klášteře – začátek 50.let (1152-1154)
-	autor nemá takové vzdělání jako Kosmas; měl jisté znalosti starověkých autorů (Tertulianus, Augustinus); zájem o astrologické a metrologické úkazy

Mnich sázavský
-	Bálek – Kronika sázavská a zpráva její k roku 1126
-	Sázavský klášter – čtvrtý nejstarší klášter v Čechách; r.1009 zde vznikla kolem sv. Prokopa řeholní komunita, přetvořená 1034 knížetem Oldřichem II. v konvent řehole sv. Benedikta; až do r.1070 zde byla provozována staroslověnská liturgie
-	Kosmas to zažil, ale jako latiník se o slovanské bohoslužbě nezmiňoval
-	jeden z příslušníků kláštera chtěl tento nedostatek odstranit (latinský mnich)
-	v klášteře byla Kosmova kronika a do textu mnich interpoloval některé části  začíná r.932 – vycházel z Quedlinburských análů, nedochovaných análů pražských, věnoval se hlavně událostem na Sázavě (nedochovaná nekrologia a anály, z legendistické tvorby)
-	jedinečný a celkem spolehlivý pramen k dějinám sázavského kláštera
-	přípisky se vydávají jako doplňky Kosmovy
-	od r.1126 psal události z vlastního života – do r.1162
-	autorství: před Palackým – paleograficky lze rozlišit dva rukopisy  Meinerk – dílo složili dva autoři – 1.do 1142, 2.do 1162; Palacký – poukázal na stylistickou jednotu díla – jeden autor, který zemřel brzy po 1162; Emler – kronika sepsaná po r.1173 – Soběslav II. propuštěn z vězení; Bachmann – čtyři autoři – 1. Ještě slovanský mnich, ostatní německého původu; Novotný – nesouhlasil s Bachmannem - dnešní názor – jedna osoba, sepsáno 1173-1178
-	autor patrně řadový mnich – velká úcta k opatům; chtěl napodobit Kosmovu kroniku, často citoval bibli, měl určité povědomí o antické kultuře
-	naše první klášterní kronika



Anály Hradišťsko – Opatovické
-	v FRB, překlad V. V. Tomek
-	Emanuela Nohejlová: Příběhy kláštera opatovického
-	Ladislav Hosák: Kritické poznámky k latinské středověké analistice, Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci,1955
-	základem jsou nedochované anály z benediktýnského kláštera Hradisko u Olomouce; vznikaly od zač.40.let12.stol.; dovedeny do 1145
-	po r.1150 – benediktýni z Hradiska vyhnáni, přišli premonstráti; mniši z Hradiska našli útočiště v Opatovicích nad Labem; přinesli sem jeden (minimálně) z rukopisů svých análů
-	v opatovickém klášteře vzniklo zřejmě více rukopisů, žádné se nám nedochovaly, ale ohlasy můžeme sledovat v nedochovaných análech Třebíčských a nedochovaných análech Hradišťských premonstrátů
-	původní rukopis se nedochoval ani v klášteře v Opatovicích, ale byla to nejstarší památka našeho klášterního písemnictví
-	v opatovickém klášteře byly anály použity a zasazeny do širších historických souvislostí
-	vycházelo se z latinské Eckehartovy kroniky (současník Kosmy)  přijal z ní zprávy pro 1.tisíciletí, dále z Kosmy a prvních pokračovatelů Kosmových; kromě toho doplněny o události opatovického kláštera
-	má se za to, že vznikly před 1167 před smrtí biskupa Daniela, protože ho zmiňují jako živého
-	všímá si: osudů Hradiska, zakladatelů a příznivců, sympatie k moravským Přemyslovcům, moravský patriotismus, zmiňuje se o Cyrilovi a Metodějovi a jejich vynálezu bulharského písma (první pramen mimo legend), kritický přístup k Jindřichu Zdíkovi
-	opatovický mnich, který dal análům konečnou podobu se nevyhnul tomu, aby některé zprávy neopakoval, ani rozporům ve výpovědích a nepodařilo se mu vhodně  skloubit prameny
-	dílo je nenahraditelným pramenem k dějinám klášterního Hradiska na Moravě a potom i opatovického kláštera

Vincencius
-	FRB II. 1885; G. Dobner; MGH
Bláhová: Das Werk des Prager Domherr Vincencius als Quelle für Italienzüge Fridrich Barbarossas, sborník Civis studi e testi 1992
Gilsch
-	kanovník a notář pražského kostela, kaplan biskupa Daniela – cestoval s ním do Itálie(1158), když Vladislav obléhal Milán; v letech 1158-60 poznal téměř celou Itálii ve službách Danielových; díky němu se k nám dostal rukopis Graciánova letopisu; doprovázel Daniela i v letech 1166-67 do Itálie, i do Uher
-	česká národnost
-	věnoval se diplomatické činnosti – doma i v Itálii
-	dílo věnoval králi Vladislavovi a jeho manželce Juditě, ale je vlastně panegyrikem celého vládnoucího rodu (podobně jako u kanovníka vyšehradského)
-	začíná nástupem Vladislava na trůn a zmiňuje se o jeho bojích s moravským údělným knížetem Konrádem 
-	dílo má zpočátku spíše charakter letopisu, ale mění se, když Vincencius přechází do událostí, kterých se přímo zúčastnil (v těchto částech velmi významný, často jediný pramen nejen k našim, ale i k evropským dějinám
-	končí rokem 1167, ale nezmiňuje se o smrti biskupa Daniela
-	dílo napsáno asi v letech 1168-74, dobré vypravěčské schopnosti
-	vysoká pramenná hodnota, také dost vysoká literární úroveň – vyspělý styl, znalost římských autorů

Jarloch
-	navazuje na Vincencia
-	Bláhová: Letopis milevského opata Jarlocha a jeho pramenná hodnota, In. Český stát na přelomu 12. a 13.stol., Opava 1993 
A. Žák: Zur Biographie der analysten Gerlach, MIÖG 1895
jinak totéž, co u Vincencia
-	autor – *1165 - †1234 v milevském klášteře; asi příbuzný šlechtice Jiřího z Milevska, který byl zakladatelem premonstrátského kláštera v Milevsku; ujal se ho želivský opat Gottschalk, nechal ho studovat ve Würtzburku; 1177 návrat do Čech – želivský klášter; 1186 vysvěcen na kněze; 1187 prvním opatem v Milevsku; k roku 1234 doložen v Milevsku jiný opat  Jarloch zemřel před 1234
-	vznik letopisu – Jarloch si asi vedl průběžné záznamy o událostech; seznámil se s Vincenciovým dílem a nechal ho přepsat pro svůj klášter; potom své záznamy sestavoval v celek a bez úvodu na Vincencia přímo navázal
-	dovedeno do roku 1198, ale mělo pokračování – původně dovedeno minimálně do roku 1208, poslední část se ztratila
-	vzniklo v letech 1215-1222 (před smrtí Vladislava Jindřicha)
-	není klášterní kronikou – kláštera si všímá jen okrajově, zajímá ho spíš politické dění; zachycuje Danielovu † v Itálii, boje mezi Přemyslovci, končí vládou Přemysla Otakara I. 
-	události sleduje jako představitel církve, který se snaží hájit nezávislost církevních institucí na světské moci
-	velkou pozornost věnuje Gottschalkovi, letopis promíšen mnoha hagiografickými prvky
-	pro některé události Jarloch jediným pramenem

Druhé pokračování Kosmovo
-	není tak monumentální jako Kosmas; vedly se zde letopisné záznamy, které byly 13./14.stol. sebrány a chronologicky uspořádány (Vyšehradská kapitula)
-	dochovalo se v Dražickém rukopise
-	dělení (podle Emlera, FRB II., navázal na Kepkeho a MGH)
·	výpisky z Vincencia a Jarlocha a jiných starších letopisců českých 
·	příběhy krále Václava I.
·	příběhy krále Přemysla Otakara II. – annales Otakariani
·	dvojí vypravování o zlých letech po † Přemysla Otakara II.
·	letopisy české
·	epilog sběratele
-	M. Bláhová: Druh pokračování Kosmovo, Sborník historický 1944
-	zápisy mají řadu nám neznámých autorů – vedou se o ně spory
-	uvažovaní autoři – svatovítský děkan Vít, kanovník Řehoř (biskup R. z Valdeka)
-	nejvíce se cení zápisy o Přemyslu Otakarovi II. a událostech po jeho smrti
-	příběhy o králi Přemyslu Otakarovi II.
·	o výpravě do Pruska 1254-5
·	nejdůležitější pramen k tzv. prvnímu křížovému tažení do Pruska
·	líčí bitvu u Kressenbrunu
-	zlá léta po smrti Přemysla Otakara II.
·	vysoce ceněna i pro stylistické zpracování
·	navazují na příběhy o Přemyslu Otakaru II.
·	podávají svědectví o plenění země za braniborského markraběte Oty, o věznění Kunhuty a Václava a zprávu o návratu Václava II. do Prahy
·	autor znal biblické spisy a spisy pozdně antických autorů

Martin z Opavy – Chronicon…
-	rozšířené o vydávané mimo naše prostředí (hlavně v MGH)
-	zabývala se jím Anna Dorothea von Brinken 
-	Chronica summorum pontificum ad de septum actatibus mundi (Souběžná kronika papežů a císařů a o sedmi dobách světa)
-	Martin z Opavy = Martinus Polonus - ordinis praedicatorum
·	dominikán z Prahy 
·	v jeho době (až do roku 1318) náleželo Opavsko Moravě a tím pod českého krále
·	Polonus je pozdější přízvisko – tradice vykonstruovaná polským kronikářem Glugošem (Dlugoš) – vycházel z toho, že Martin jako dominikán náležel k polské dominikánské provincii a navíc se stal hnězdenským arcibiskupem
·	Domácí prostředí – „de regno Bohemiae orientus patriae Moraviensis“
·	Působil u sv. Klimenta
·	1261-1278 – pobyt v Římě u papežského dvora jako penitenciář 
·	1278 – arcibiskup hnězdenský; funkce se neujal – zemřel v Boloni na cestě do své církevní provincie
-	všímá si papežského a církevního prostředí
-	používal římské i středověké kroniky znal Zlatou kroniku – Voragin)
-	vzor  Hugo od sv. Viktora
-	použil ho Neplach, v 15.stol. přeloženo do staré češtiny, mohl mít vliv i na Oriente iam sole

Kronika žďárského kláštera
-	chronica domus sarensis
-	FRB II., J. Truhlář – český překlad; 1964 – nové zpracování od Jaroslava Ludvíkovského (překlad Rudolf Mertlík), Brno
-	veršovaná kronika – hexametr s nepravidelnými rýmy
-	literatura: J. Ludvíkovský: Heinrich von Saalg und Heinrich von Heinburg, Brno 1964
Jindřich Šilhan: Jindřich Heinburský,VVM 1967
-	přináší historii žďárského kláštera od jeho počátků až do r.1300
-	všímá si členů zakladatelské rodiny, jejich příbuzenských vztahů, žďárských opatů a ostatních členů konventu
-	líčí i stavební činnost
-	trvalým rámcem vyprávění je dění v okolním světě – pramen pro dějiny kolonizace
-	autor: Jindřich Řezbář (1242 - po 1300)
·	syn kameníka Ekvarda – stavitele kláštera
·	přišel brzy po založení kláštera, aby se podílel na stavbě
·	německého původu po otci – hlásil se k Čechům (matka asi Češka)
·	1259-62 přijat do řádu
·	1268 – klášter opustil
·	1294 vrátil se zpět
·	od 1294 – sepisoval kroniku a věnoval se řezbářství (pochází od něj výzdoba chórových lavic kláštera)
·	mohl být vychovatelem Smila z Obřan
-	autorem mohl být Jindřich z Heinburku
-	není jediným pramenem žďárského kláštera – je ještě chronica domus sarensis minor – menší žďárský letopis (vydaný 1969, M. Zemek); není to klášterní kronika, ale genealogie pánů z Kunštátu, dovedená do 16.stol.

Chronica Bohemorum
-	dává se do souvislosti s Jindřichem z Heinburku
-	FRB III.
-	spíš letopisné vypravování o dějinách Čech a Moravy od přijetí křesťanství až do r.1300
-	vychází z Kosmovy kroniky, autor znal i jiné – dnes neznámé – historické prameny
-	události od 60.let 13.stol.-1300 autor sám zažil – pro tato léta je kronika důležitá
-	autor věnoval zvláštní pozornost Moravě, ale znal i dění v Čechách
-	autor: Jindřich Heinburský (*1242) – 1278 – farář v rakouském Gmündu; otec německy mluvící; řeší se otázka, který Jindřich byl který

Dalimilova kronika
-	kronika tak řečeného Dalimila
-	FRB III. – zastaralé; poslední vydání: Havránek – Daněhelka – Háde – Vítková: Staročeská kronika tak řečeného Dalimila, 3sv., 1988 (vydala Marie Bláhová; rozebírá české prameny vůbec)
-	literatura: Šimák, Bartoš, Jan Lehár, prof. Mezník (ČMM 93), R. Šťastný – Tajemství jména Dalimil; Tomáš Edel – nová teorie autorství kroniky
-	nejstarší česká rýmovaná kronika, která má 4600 veršů; je rozdělena do 106 kapitol (není původní, pochází od 1.vydání Pavla Myštna z Bezdězí)
-	všímá si českých dějin, které včleňuje do světových dějin
-	podle středověkého způsobu líčí události už od potopy, všímá si vzniku národů v souvislosti se zmatením jazyků při stavbě babylonské věže
-	české dějiny začíná příchodem praotce Čecha, líčí bájná knížata, zná moravského krále Svatopluka a ví o křtu Bořivoje sv. Metodějem
-	líčí osudy sv. Ludmily a sv. Václava a dalších světců, údaje o přemyslovských knížatech a králích
-	dovedeno do r.1314
-	prameny – diskutovaná otázka; autor je uvádí, historikové se ale neshodli v interpretaci
·	Kosmova kronika, možná některá moravská kronika
·	neví se, jak znal pokračovatele Kosmovy  asi druhé pokračování
·	asi znal nedochovanou opatovickou kroniku
·	legenda Oriente iam sole
·	 znalost místních pověstí, erbovních pověstí – má v nich velkou zálibu
·	o době od vlády Oty Braniborského už píše z vlastních zážitků
·	v řadě rukopisů jsou připojeny dodatky z doby Jana Lucemburského – nejsou od původního autora, ale někoho mladšího
-	autor neznámý
-	o Dalimilovi Mezeříčském psal Václav Hájek z Libočan jako o svém prameni
-	r.1673 – Tomáš Pečina z Čechorodu na základě Hájkovy zmínky z Dalimila autora kroniky
-	na jeho omyl poukázal už František Austin Procházka, ale jméno už bylo známé a používané (i František Palacký)
-	autor: světský rytíř, který věnuje pozornost zájmu šlechty a je nepřátelský vůči měšťanům a chlapům (poddaným) NEBO vysoký duchovní představitel (i arcibiskup Jan IV. z Dražic); měl vyšší vzdělání – F.M.Bartoš myslel, že by mohlo jít o Františka pražského; v poslední době názor, že se jednalo o šlechtice, který znal latinsky a mohl mít nižší svěcení a vztah k severním a severovýchodním Čechám
-	rýmovaná – bezrozměrný verš, 8-mi slabičné verše s dvoj- nebo jednoslabičnými rýmy

Zbraslavská kronika (Chronicon aulae regiae)
-	FRB IV. (1884); předtím Johann Lausert ve Francii – řada scriptores VIII.sv.
-	překlady: Jan V. Mašák – 1905, neodpovídá, nepřehledné, četné hexametry
Fr. Heřmanský – 1952, 1972
R. Mertlík, předmluva Z. Fiala
-	2 autoři: významnější Petr Žitavský a Ota Zbraslavský
-	Petr Žitavský – V. Charvátová: Petr Žitavský, opat zbraslavského kláštera, Společnost přátel starožitností, 1991
     - J. Spěváček: Petr Žitavský a počátky … v českých zemích, Medievalia historica bohemica,1993
     - J. Hlaváček: Kronika zbraslavská – listiny a diplomatika, Acta universi carolinae (AUC) – philosophica et historica, 1981
Ota Zbraslavský
-	cisterciácký mnich, původem z Durynska
-	1292 přišel ze Sedleckého kláštera do nově založeného zbraslavského
-	1297 – opat, po 1½ roce rezignoval, asi se věnoval studiu
-	1305 – po smrti Václava II. se nechal přemluvit a pustil se do sepisování životopisu krále Václava II. a dějin jím založeného zbraslavského kláštera
-	zemřel 3/1316; v jeho práci pokračoval…
Petr Žitavský 
-	*1260 - †1270 
-	původem Němec ze Žitavy, splynul s českým prostředím
-	v Praze alespoň od r.1297
-	o vzdělání nejsou zprávy – asi velké – cituje Bibli, církevní spisovatele i klasické autory
-	nejpozději r.1305 se stal členem cisterciáckého konventu, kaplanem zbraslavského opata Konráda, se kterým se zúčastnil řady politických jednání; po Konrádově rezignaci r.1316 (už jeho druhá rezignace) se sám stal zbraslavským opatem
-	i v této funkci udržoval úzké styky s královským dvorem, hlavně královnou Eliškou, potom i s mladým Karlem
-	časté cesty do ciziny (zasedal v generální kapitule v Citoru), měl tam mnoho přátel)
-	poslední zmínka o něm z 13.ledna 1339  asi zemřel
Kronika
-	Ota   - autor 51 kapitoly první knihy zbraslavské kroniky
- všímal si vlády Přemysla Otakara II., vylíčil 1.interregnum, vládu Václava II. dovedl do r.1294
- využil řady historických pramenů v dnešní době známých (druhé pokračování Kosmovo) i neznámých (kronika o založení kláštera v Kladrubech)
- využíval zpráv starších bratří
- historiografickou stránku díla leckdy záměrně potlačil (neuvedl např. zakládací listinu zbraslavského kláštera), aby mohl lépe uskutečnit svůj záměr oslavit Václava II a učinit z něj vzor pro jeho nástupce (Václava líčí jako ideál panovníka, zdůraznil jeho zbožnost a přízeň cisterciáckému řádu, spravedlnost, sílu a udatnost, Václavova glorifikace má až legendistický ráz)
-	Petr – částečně doplnil Otovy kapitoly, v něčem asi i přepracoval a navázal na něj dokončením první knihy, ve které zachytil události do r.1316
-   sám napsal další dvě knihy
-   dějiny dovedl do r.1338
-  výrazně rozšířil Otův autorský záměr – z původního oslaveného díla na Václava II. vytvořil rozsáhlé historické dílo, které je důležitým pramenem nejen k dějinám národním, ale i středoevropským
-   měl záměr vytvořit kroniku – sepisoval ji na základě vlastních zážitků i informací od jiných politických činitelů té doby (Petr z  Aspeltu) a svých zpravodajů
- shromáždil množství autentických materiálů – podařilo se mu tím postihnout všechny aspekty a motivy, jak to vyžaduje historické poznání
-  stejně jako Ota, je zastáncem silně centralistické vlády, která může zajistit život v míru a hospodářskou prosperitu
-  své naděje přenesl po vymření Přemyslovců na Jana Lucemburského – jednal o jeho nástupu na český trůn, ale byl jeho vládou zklamán, orientoval se na mladého Karla
-  své sympatie dal všem, kdo tuto vládu podporovali
-  dokázal vystupovat značně kriticky – např. pasáž o zrušení templářského řádu, na kritice finančních praktik avignonské kurie nebo vlády Jana Lucemburského
-  ve srovnání s Dalimilem a jeho patriotismem pozoruhodná tolerance nejen vůči Čechům a neněmcům, ale i k Židům – ve středověku neobvyklé
-	na Petrovo dílo navazují kroniky doby Karla IV. – František Pražský – zbraslavská kronika mu sloužila jako hlavní předloha
-	vynikající historiograf, vysoká literární hodnota, prozaický text proložen verši (téměř 4000 hexametrů)
-	značné didaktické zaměření
-	je autorem i dalších historických děl, kázání apod.


KRONIKY DOBY KARLA IV.
-	Karel IV. inspirován francouzskými vzory, dal podnět ke vzniku oficiální státní historiografie; přesto v jeho době nevzniklo dílo, které by výrazně překročilo běžný průměr
-	Karel nebyl jedinou významnou kulturní osobností té doby; než nastoupil na trůn, trval dlouhý episkopát posledního pražského biskupa, Jana IV. z Dražic (nucen pobývat určitou dobu u papežského dvora v Avignonu – poznal tamní kulturní prostředí); Jan IV. inicioval navázání na historické tradice pražské kapituly; na jeho popud vzniklo historické dílo Františka Pražského

Kronika Františka Pražského
-	FRB IV., FRA (se zbraslavskou kronikou)
-	Při vydání ostatních kronik doby Karla IV. přeloženo Marií Bláhovou a Janou Zachovou: Kroniky doby Karla IV., Praha 1987
-	Jana Zachová: Die Chronik des Franz von Prag, ČČH 1995
-	1999 nová edice v rámci pokračování FRB IX.
-	František Pražský (* kolem 1290 - † kolem 1354) – možná studoval v Římě, na poč.20.let tam pobýval; po návratu do Prahy vedl školu na Vyšehradě, potom kaplan a penitenciář Jana IV. z Dražic, kazatel u sv. Víta; národností asi Čech
-	dílo mělo být druhým dílem Kroniky české (první díl Kosmas a pokračovatelé)
-	Na přání Jana měl vylíčit život, stav, činy a mravy (vitam, status, mores et aetus) králů, biskupů a šlechticů od doby Václava I. do své doby
-	začal psát 1341
-	práci na první redakci ukončil r.1342 (před smrtí Jana IV.) 
-	zaměřeno hlavně na oslavu Jana IV. a jeho rodu; vycházel hlavně ze Zbraslavské kroniky, přičemž do r.1335 přinášel vlastně jen zkrácený obsah; čerpal také z druhého pokračování Kosmova a z Dalimila
-	ze zbraslavské kroniky vynechal nečeské události, ale i třeba vše o cisterciácích
-	velmi kritický k Janu Lucemburskému
-	léta 1336-1342 popisuje na základě vlastních zážitků
-	po smrti Jana IV. z Dražic se rozhodl, že dílo přepracuje – vznikla druhá redakce kroniky Františka Pražského; přidržel se zbraslavské kroniky do r.1338, dílo dedikoval Karlu IV. – omezil zmínky o Janovi z Dražic a zmírnil výlevy proti Janovi Lucemburském, připojil další pokračování a soustředil se na Karla
-	druhá redakce – asi 1353-54, dílo asi nedokončil
-	František neměl moc smysl pro historické události, unikaly mu souvislosti; jeho kronika nemá hodnotu zbraslavské kroniky ani po historické ani po literární stránce

Beneš Krabice z Weitmiele
-	kronika pražského kostela – Chronika ecclesiae pragensis
-	FRB, částečný překlad Evžen Stein, potom nakladatelství Svoboda
Z. Fiala: O vzájemném poměru kronik Beneše Krabice z Weitmiele a vlastního života Karla IV., ČSČH 1969
Richard Gladkiewica – Brněnská léta Beneše Krabice z Weitmiele, ČMM 1973
-	autor: pocházel ze staré české šlechtické rodiny; asi vrstevník Karla; zemřel 1375
-	v této rodině jméno Beneš velmi oblíbené – nevíme přesně, která to je; za autora původně považován kanovník litoměřické kapituly, pak u sv. Jiljí v Praze
-	blízké vztahy s Karlem a Janem Jindřichem
-	1349 – rektor u sv. Jakuba v Brně,značné zkušenosti při přestavbě chrámu 
1355 – direktor Jabriciae (ředitel stavby) pražské katedrály
1356 – kanovník u sv. Víta
1363 – arcijáhen žatecký
1373 – nechal přenést do pražské katedrály pozůstatky českých panovníků
1374 - nechal přenést do pražské katedrály pozůstatky pražských biskupů (sám tam leží)
-	dílo vzniklo z Karlova podnětu, navazuje na druhé pokračování Kosmovo, zaznamenával události z let 1283-1374
-	dělení do čtyř knih:
1.	1283-1310, vychází z Františka Pražského (v rukopisu část chybí)
2.	a   3.  Vláda Jana Lucemburského
4.   vláda Karla IV., do r.1374
pro 2.a 3.knihu využil neznámé prameny (sázavské); do 4.knihy – Karlův vlastní životopis a život Arnošta z Pardubic (sepsal Vilém z Lestkova) + nejstarší zápis písně Svatý Václave
-	nejdůležitější části celé práce – prvořadý význam pro vládu Karla IV.

Jan Marignola
-	Giovanni di Marignola
-	oficiálně pověřen Karlem IV. k sepsání „Chronika Bohemorum“
-	FRB III., překlad Svoboda
-	literatura: Kateřina Engltová: Marignolova kronika jako obraz představ o moci a postavení českého krále, MHB 1999 
-	narodil se na přelomu 13. a 14.stol. v přední florentské patricijské rodině, v mládí vstoupil do minoritského řádu, studoval práva a přednášel je v Boloni, měl malířské nadání, snad i stavitelské nadání a zkušenosti; ve službách Benedikta XII. navštívil Peking, poznal dvůr tatarského chána a potom pobýval v Praze u Karla IV.; 1354 se stal biskupem v Bisignonu a ani poté nepřerušil styky s Karlem IV.; zemřel 1358-59 v Praze (chystal se na cestu do Vratislavi)
-	Karel naznačil Marignolovi osnovu díla a jeho uspořádání; kronika měla sahat od Adama po současnost, měla mít tři části a sledovat české dějiny v souvislosti se světovými; Marignola měl projít staré i nové kroniky, které byly k dispozici
-	určitě použil Kosmu a jeho pokračovatele, znal některé legendy a asi i Dalimila
-	1.kniha – dějiny od stvoření světa do potopy, komentář k biblickým dějinám
2.kniha – o založení prvních států – zde začíná vypisovat i české dějiny od Přemysla Oráče, asi se opíral o Dalimila (ale latinský překlad)
3.kniha – měla obsahovat církevní dějiny od biblického Melchisedecha po Arnošta z Pardubic, ale dovedl to jen do 30.let 12.stol.
-	vznik asi v letech 1355-58; pokus integrovat české dějiny do celosvětového dění
-	nezapřel cestovatele – do kroniky vložil i své zážitky z cest po Asii, jsou cennější než historické zprávy; odráží i Marignolovu znalost Bible a kanonického práva a antických autorů (Platón, Aristoteles, Ovidius) i církevních (Origenus, Eusebius, Jeroným, Augustinus, Martin Opavský)
-	tato kronika zřejmě Karla neuspokojila; po několika letech pověřil Přibíka Pulkavu z Radenína sepsáním nových dějin

Přibík Pulkava z Radenína
-	Kronika česká
-	FRB V. 1893, překlad Marie Bláhová, nakl. Svoboda
-	literatura: Fr. Palacký: O Přibíkovi Pulkavovi z Radenína a jeho Kronice české
-	Karel se obrátil na osobu označenou v jednom rukopise jako Přibík z Tradenína, mistr svobodných umění; Palacký lokalizoval Tradenín jako Radenín; V. V. Tomek – vhodná osoba Přibyslav – 1388 správce školy u sv. Jiljí  farář v Chudenicích (†1378-80), neprokázala se však jeho souvislost s kronikou
-	autor – mistr pražské univerzity, u sv. Jiljí na Starém městě pražském – 1373-78 – rektor; 1378 – fara v Chudenicích, kněžskou službu nevykonával, asi ani neměl svěcení, sloužila mu jako obročí, měl v Chudenicích svého střídníka (18.9.1378 - 24.9.1380 - †)
-	Karel IV. ho pověřil nejen sepsáním kroniky, ale staral se i o to, aby měl podle čeho sepisovat; autor dílo doplňoval novými prameny – dnes šest redakcí
-	začíná odchodem Slovanů od Babylonské věže a příchodem do Čech
-	první redakce – dovedena do smrti královny Elišky; čerpal z Kosmy, Dalimila, Kristiána, Svatováclavské legendy Karla IV., Vojtěšských legend, kanovníka vyšehradského, pracoval i na základě listin z korunního archivu
-	další redakce – další prameny – Vincencius, Jarloch, mnich Sázavský (4.redakce), Olomoucká diecéze (5.redakce), Braniborské dějiny (6.redakce)
-	myšlenkově vycházela z Karlova zaměření – přemyslovská tradice a souvislost i s velkomoravskou tradicí
-	významné postavení mezi historiografickými prameny; ještě za Karla IV. přeložena do češtiny a němčiny (do češtiny asi sám autor); hojně užívána – velké množství; opírají se o ni další – Picolomini, Dubravius, Václav Hájek z Libočan
-	celá řada omylů a nepřesností

Neplach
-	Sumula chronicae tam Romane quam Bohemicae in brevis compilatio chronicae, tam Romane quam Bohemiae – stručné sepsání (jak) římské (tak i) české
-	Jan Neplach – narodil se v Hoříněvsi; od 1328 škola při opatovickém benediktýnském klášteře a vstoupil do řádu (1332); řeholní slib složil 1334; 1340 – studium v Boloni; 1348 – opat kláštera – v klášteře se moc nezdržoval – diplomatické služby Karla IV. a Jana Očka z Vlašimi; zemřel 9/1371
-	dílo sestaveno z analytických zápisů; chtěl podat přehled nejen o českých záležitostech, ale snažil se české dějiny zasadit do širšího evropského rámce; uvádí údaje o papežích, císařích, …; do roku 1268 čerpal v tomto z Martina Opavského
-	české dějiny – čerpal – Kosmas a pokračovatelé, legendy, Dalimil, Zbraslavská kronika, kronika Františka Pražského
-	od 1346 – soustředil se na činnost Karla IV. –část se nedochovala


HUSITSTVÍ – 15. STOLETÍ
-	husitství se odrazilo i v soudobých dílech; nevznikala díla, která by se zabývala dávnější historií – rozšířena byla kronika Dalimilova, Pulkavova, další díla nebyla v tomto potřeba
-	zájem se soustředil na současnost a nedávnou minulost
-	historiografie  Pekař, Novotný, Michálek – Bartoš, Čornej, Bláhová
m. Bláhová: Česká historiografie v husitské revoluci, Sborník husitství, reformace, renesance II., Praha 1994
-	FRB V. – Vavřinec z Březové
FRB VIII. – 1932, Petr z Mladoňovic, basilejský sněm …
K. Hefler – FRA II., VI., VII (1856-66) – další prameny
E. S. Picolomini – Kronika česká, 1998 – s českým překladem (Historia Bohemica), úvodní studie - Šmahel (ne kritické vydání)
Staré letopisy české
1979 – Bláhová: Vavřinec z Březové – Husitská kronika, píseň o vítězství u Domažlic
1981 – Hlaváček: Ze zpráv kronik doby husitské

Vavřinec z Březové
-	narodil se 1370, šlechtic, studoval na Univerzitě Karlově – 1390 – bakalář svobodných umění, 1394 – mistr svobodných umění, potom asi práva; asi působil v královské kanceláři; během husitství asi písařem Nového města pražského, podílel se na politických manifestech Pražanů; 1437 – poslední zmínka
-	měl literární zkušenosti – přeložil do češtiny Mandevillův cestopis a pokusil se zpracovat světovou kroniku v češtině (jen kompilace Petra Komestova a Martina Opavského)
Husitská kronika
-	1414-1422; zachycuje události z počátků husitství, přijímání podobojí, události v Kostnici, smrt Václava IV., bitvu na Vítkově, čtyři artikuly a dvanáct táborských článků
-	dvě redakce – ani jedna úplná, patrně pokračovala i po roce 1422, nedochovalo se
-	opíral se o soudobé, dnes neznámé prameny a o spisy Petra z Mladoňovic
-	pramen k počátkům husitství, vysoká literární úroveň 

Carmen insignis coronae Bohemiae
-	píseň o vítězství u Domažlic
-	na konci 15.stol. přeložena z latiny do češtiny

Vratislavský rukopis
-	nejstarší, dodnes se nedochoval, liší se od ostatních – mluví o Petrovi z Drážďan, který navedl Jakoubka ze Stříbra

Petr z Mladoňovic
-	narodil se asi 1390, 1409 bakalář svobodných umění; účastnil se kostnického sněmu, protože byl písařem Jana z Chlumu (oficiální vyslanec univerzity na sněmu); neúčastnil se celého sněmu; od 1416 – mistr na univerzitě, utrakvistický tábor, pravičák, od 20.let kazatel u sv. Petra na Starém městě pražském, děkan artistické fakulty
-	blízko k Příbramovi a Křišťanovi z Prachatic, usiloval s nimi o dohodu s Římem  odchod z Prahy (návrat 1438)
-	rektor univerzity – usiloval o obnovu její činnosti
-	zemřel 1451
-	nejdůležitější dvě díla:
1.	Relatio de magistri Johanius causa in concilio con… acta:
= Zpráva o případu mistra Jana Husa
·	o okolnostech Husova pobytu v Kostnici, věznění, prvních výsleších, smrt, ne zprávy o době mezi 8.6 a 5.7.
·	nezaznamenával jen vlastní zážitky, ale také úřední dokumenty, ke kterým měl přístup
·	pět částí, nejvíce zhodnocená 5.část – Husovo odsouzení a smrt; asi autorem přeloženo do češtiny, jako pašije mistra Jana Husa se stala součástí husitské bohoslužby
2.	Narratio de magistro Hieronymo Pragensi
·	1415 – poč.1416 – 1.-3. kapitola – psal z vlastní zkušenosti
·	4.-7. – ze zpráv účastníků, smrt Jeronýma Pražského

Mikuláš Biskupec z Pelhřimova
-	narozen v 80.letech 14.stol., z měšťanské rodiny, studoval na Univerzitě Karlově, 1409 – bakalář, od 1414 farář v …
-	stoupenec radikálů, 1420 biskup táborské církve, sídlo měl v Písku
-	jménem táborských kněží vedl polemiky se zástupci pražské strany a měl účast ve věroučných sporech táborských – proti chiliartistům 
-	1421 – hájil své učení proti pražským mistrům – Jan Rokycana
-	1432 – jednání husitů a zástupců z Basilejského sněmu
-	1433 – hájil artikul o stíhání veřejných hříchů světským soudem
-	1449 – Písek se podřídil Rokycanovi, uprchnul do Tábora  vězněn v Praze a Poděbradech, zemřel koncem 50.let
-	psal teologická díla v češtině i latině:
Confessio Taboritatum – vyznání a obrana …
Táborská kronika – Chronica causam sacerdotum Taboriensium continens et Magistrorum Pragensium eiusdem oppugnationem
	- 3 knihy: 1419-31 – 1.kniha, 1431-41 – 2.kniha, 1441-44 – 3.kniha
	- přehled táborského učení; všímá si hlavně boje o uznání tohoto učení– charakter teologického díla

Staré letopisy české
-	název od Františka Palackého – vydal to
-	řada zápisů z 15.stol. a poč.16.stol., zachycují vládu Václava IV.  nástup Habsburků
-	základem Chronica Bohemorum – pokračovalo se v ní, několik generací, řada redakcí
-	SRB III.

Kronika Bartoška z Drahonic
-	nižší šlechtic asi z Drahonic u Březnice, asi vystudoval univerzitu, 1438 byl v Itálii, man hradu Karlštejna – Zikmundův straník
-	do 1426 – boj proti husitům  oční choroba – vzdal se toho a začal sepisovat kroniku; zemřel 1443-5
-	kronika – 1419-1443; psána účastníkem bojů – fakta vojenského rázu; všímá si i kraje, kde žil; rozlišuje to, o čem jen slyšel, a čeho byl přímým účastníkem; objektivní i k protivníkům

Kronika Pražské univerzity – Chronicon universitatis Pragensis

Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi, družiníku krále Václava IV.
-	staročeské dílo
-	neznámý autor

Deník husitského poselstva na Basilejském sněmu
-	anonymní
-	podle Palackého – napsal Petr ze Žatce, kněz sirotků – špatně

Kronika Prokopa písaře
-	1419-20, česká rýmovaná

Enea Silvio Picolomini
-	(145-1464), italský humanista, papež Pius
-	Historia bohemica – husitské i starší události
-	Účastník křížových výprav a Basilejského sněmu


BIOGRAFIE
-	FRB I. – životopisy
-	Život Arnošta z Pardubic – Vilém z Lestkova
-	probošt Jan
J. Milíč z Kroměříže – Matěj z Janova
			    - neznámý autor
Život Jana z Jenštejna – roudnický převor Petr klarifikátor
-	autobiografie: Vita Caroli – do 1346, Karlem dovedeno do r.1340, další od jiného autora


