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V druhé polovině 14. století objewje se v českélrteratuře jako noqý literární druh
zábavnápróza. Je psána |ednak latinskn jednak česky.obě t}to vrstvy iazykově oďišné
se lišily i námětn což bylo způsobenotím, že se obracely k různémupubliku. Latina se
obracelavýlučněk vzdělancům,kdežtočeštinapočítalatakés lidmi prostšími,kteřílatinsky
neznali.o literaturu psanou českyměla zájem í částvzdělanců'jak dokazuje na př. veršovanálegenda o sv. Kateřině, která by byla méněvzdělanémučlověkuna některých místech
nesrozumitelná. Proto lze soudit, Že vzdělancům sloužila zčásti i česky psaná próza.
Že by staročeskázábavná próza byla určenapřímo čtenářůmlidovým,nelze říci; svědčíproti
tomu na příklad to, že se v ní neodráže|yzájmy lidu, zatím co v poesii jsme iejich odraz
nejednounalezli, na př. v satirách Hradeckého rukopisu, v legendě prokopské.V pozdějšírnvývoji všakviďme, že četnádíla této zábavnéprózy se šířímezi lidem v podobě kní.
žeklidového čtenía jejich látky pronikají i do ústníhopodání.
Českákrásná ptózal{. století _ na rozdíl od poesie - byla zaměřena čistě zábavně,
a proto její themata zpravidla nesouvisí s českýrnprostřeďm; staročeskápróza chtěla
v první řadě seznámit svéčtenářes cizími látkami, chtěla jim otevřít svět, chtěla zajímat'
chtělase líbit. Nešlo jí o řešenídobovéproblematiky. Naproti tomu latinská próza, jakožto
literatura slouácí qýlučněvzdělaucům, projevovala o dobovou problematiku značný zájem.
oba tyto proudy staročesképtózy- českypěstovanélátky zábavnéa latinsky pěsto.
vanáthematika aktuální - běželynejméněpo dobu jednégeneraceveďe sebe, v posledních
letechstoletíse všaktento předěl mezi nimi ztrácel. Když češtinapronikla do prózy odborné,byly vytvořeny předpoklady pro zábavnou prózu vysokého stylu, v níž se mohla
uplatnit učenost,jako na př.v Tkadlečkooi.
První qiznamná dita, jimižse začínározvoj našíkrásné prózn jsou Passionál, Život
Krista Pána a Žiz:oty szlatých otců, Je příznačné,že jde vesměs o díla s náměty nábožensk1imi.Póza jakožto noqi literární útvar uplatnila se nejdříve v onom literáním
druhu, jehožsi středověk nejvýšecenil, a to byla legenda.
Vedle legendárďch látek pěstovala se však i thematika světská; zde se ?pracovávaly
zpraviďa látky rytířské, které měly iiŽ svou trrdici, náleží sem na př. Stilfríd, Tro.
jánská kroniko._ Snaha podat čtení zábavné a napínavéproniká i do prózy s náměty
duchovními, a tak se i v této próze uplatňují neotivy běžnépro prózu světskou, na př.
povídkao Aseneth. _ Jako zvláštní druh se vyvinula exenpla, s nimiž se lid seznamoval
při kázáních a v nichž lze pozorovat náznaky prolínání worby lidové s písemnictvím
umělým.

P As SIoNÁL
Názvem Passionál o:lnačujemestaročeskýpřeklad a zpracování latinského svodu
legend,t. zv. Legend -vz|até,kterou před rokem 1260 sepsal janovs\i arcibiskr.rp'domini.
kán Jakub de Voragine. Je to soubor životopisůSvatých v pořadí církevního roku (začínáse tedy předvánoční dobou, adventem). Latinskě dílo bylo v Cechách doplněno
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