
nepochybně právě.pro množství středověkých tradic poclrrět jerr k častérnu lido'vému přepracovávání a rozšiřování v pozděiších dobácli.
. . Při posuzování tak rozmanité a. dosuá málo prozkoumané produkce, jakou

představuje česi<á nauková literatura o přírotlě v hůsitském obdollí, je však ňutnomít na zřeteli, že názory na pffrodní děn1 byly v.té době ještě rozhodujicim zlrisó.bem určovány náboženskou přeclstavou o.vtt*ě ažetedy i nevekJ skutečně vědecké
n"j1t}y-9 

dílčích přírodních jevech byly důležřtými přÍspěvky k jejÍmu prer<o"anl.
vedle toho znamenala česká zpracování dobových znalóstí ď prěaitav významnýpřÍnos k vytvoření české odborné terminologie, nizbytné pro dalši 

"5;"o; 
oáro'ntr'ápÍsemnictví v národnÍm jazyce.

trřinášíme ttkázky z celého rozsahu rozmanité naukovó produkce v takovém
:l"d,o,.aby z něho býl patrný v5'vo1 óá siarsiho, pověranri-záiizenerlo naukového
tápání až, k sp.isům vysoké voaecte úrovně, p.*ý* s -u*i-ato,í akribií tehdejšidoby- vývoj, který se ovšem vzhledem t< proiinani rozrnanitýcú]t"ndencí jen výii-mečně kryje s chronologií vzniku památek.

LUC IDÁŘ

,- .Lr.cjdáře.(-Lucid.arirrs, .Iilucidarium) lvty po'pulární encyklopedické svodystředověké vzdělanostl.!z1!kaly od 12. Átotóti ilua.;at<o aogmáticťe rukověti prá
leglogy (např' latinské Elucidarium Honoria Autunského 

" 
pďeait" 12. století), nóbojako souhrnné náboženské a věd.eck^é.výklady pro laiky, 

".,táste 
pro školy 1nemecr<yLucidarius z konce 12. století). onsánovátý populáini 

"1rr.ráa 
rnznýci otázeí<z oblasti t,.ťog'.":.filosoÍi.e,-kosmologie, lékař;tvi, priroanictr věd aj.

. Ceský Lucidář vznikl asi.v první polovině.l5. stoleti výb8rem některých
otázek z, obsáhJejší skladby, 

" Íq-.-" pojeánává o širokém okruhí témat z rt,,ngiinaukových oblastÍ; český Lucidář piedstavuje proto podobný typ vzdčlavatótnopříručky pro laiky jako uvedený. německý Lňcidarius 
" 

tz. .tot"ii. Památka bylačesky zpracg"{n.a p1t'rn9 z němůiny v sorivislosti s rozvojem česky psane naukovéprózy v husitské době. Zprostředkbvávala laickým čtenářům ve ioimě rozhovorumezi učitelem a žákem, ,,mistrem.. a ,,mladším.;, základní poučení o víře v boha,
g :t]9j.1i: o ráji, o [vářnosti světa, o přírodních úkazech, ď astronomii, o vzniku
}:.:IjP :i:?ll: : "j"l"mu, 

náboženských obřadů a o konci světa. CelkeÁ 
"u'ár'"i"eesky Lucrdář kolem sta otázek aodpovědÍ. Nepronikly do něho výsledky soudobýóh

ryI*::'l:|.ycagc,|ýctr- prací, jehb obsah 1ó jeste žceh střed"ověký"a ňí'í;iponled púsobÍ Lucidář v kontextu souvěké naukové prózy jako anachřonismuš, tí.o
lpíšl Í'9 i z hlediska stř'edověké -vědy jeho obsah je .'ď*no"" zmatený. výz;;Lucidáře je však v tom, že probouzel zájem o výuaa různých otázěk 

""i-en"z přírodovědné oblasti.
Sirokou oblibu českého Lucidáře dokládá i to, Že byl v roce 1498 vytištěn mezičeskými prvotisky a jako knížka lidového čtení byt potom s ňzny'-i .ipia*-i

tradován až do 19. sloletí.
. Vybíráme ukázku popisujíci vesmír a osvětlující soudobé představy o souvis-losti mezi uspoř.ádáním vďsmíiu a lidským žir'otem.

Mladší ot,áza: odkud přichoclí zirya?
Mistr vece: Jako horkost přichodí od ohně, takež zima ot vodv. A kdvŽ
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nám Slunce b|iz, tehdy mámy horko, a když tlaleko, tehdy mámy zimu.
od těchto věcí dělí se léto na dvé, v léto a v zimu.

Mladší vece: I(dyž jest létě tak nízko a zimě Lak vysoko, kterak to
přijde, že jest létě tak dlúh den a zimě krátek?

Mistr vece: Tento svět jest okrúhel jako vajce a rny smy prostřed něho
jako žlútek u vajci. A kdyžto Slunce najníŽe běží' tehdy běŽí právě nad
námi a tehdy Slunce vidímy najdéle, a proto jest létě dlúh den; a zimě běží
Slunce najvýše na nebi a nám se zdá, by nám na bok běža|o, a tehdy skóro
mine pod Zemi, a tehdy jest den krátek.

Mladší vece: od čeho mámy noc?
Mistr vece: KdyŽto Slunce jest nad Zemi, tehdy jest den' a kdyŽto jest

pod Zemí, tehd.v jest noc.

Mladší vece: Kterak přijde' že Slunce na bok běži na nebi?
Mistr vece: Pověděl.lit jsem, žet jest nebe okrúhlo jako vajce a na něm

běží Slunce, a hvězdy běžie jinú cestú, a Slunce jinú; hvězdy běŽie upřiemo,
na boky sobě, neb by běžely jednú cestú, překážely by sobě, ažby se poru-
šilo.

Mladší vece: Proč jest to buoh daleko stvořil?
Mistr vece: Jako daleko jest od Měsiece la zemi, takež třikrát jest

daleko od Slunce až do ltvězd, a proto hvězdy mají najvyšší moc, neb jsú
rrajblíž nebe.

Mladší vece: Pověz mi od planét!
Mistr vece: Kolikož máme dní v témdni, tolikež mámy planét menších,

lnezi nimiŽ j est Měsiec a potom Slunce. Tě dvě nám slúŽíta najviece. A jiných
pět, ty běžie vysoko na nebi. Mezi nimi jest jedna, ta slóve Saturnus, taběži
tak vysoko rra nebi, Že běží třidceti |et, než svój běh clokoná. Druhá slóve
Venus, a té my řiekámy denice.

Mladší vece: Kterak muoŽ jedna hvězda býti tlenice i zvieředlnice?
Mistr vece: Některé knihy pravie, že ta hvězda jedno léto běŽí před

Sluncem a druhé po Slunci. Toho léta, kdyžto Venus před Sluncem běži,
tehdy jest denice, a kdyŽ po Slunci běží, tehdy slóve zvieřecllnice. Pátá
planéta jest Mars, ta jest k denici podobná, Že jich ijeden nemóže rozeznati.
Některé knihy pravie, že ta jistá hvězda velmi vysoko běží. Na nebi ji
vídámy zjitrapřed Sluncem a večer po Slunci. Šestá hvězda slóve Mercurius,
ta běží sedm let, neŽ svuoj běh dokoná. o té hvězdě pravie nám mistři, Žeta
vládne múdrostí; kterak to přijde, potom poviem. Sedmá hvězda, ta slóve
Juno, ta má svój běh dvanácte let, ta běžipo Saturnovi najvýše.

Mladší vece: Jsťr veliké planéty?
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Mistr vece: Hvězdáři pravie, že Měsiec jest tak velik jako vešken svět
od moře až do moře. Slunce jest dvakrát tak veliko a každá planéta tolikrát
jako Slunce.

MIadšÍ vece: Proč se nám tak zdají malé hvězdy?
15 Mistr vece: Činí veliká výsost, neb by bylo Slunce tak vysoko jako

hvězdy, zdálo by se nám takeŽ jako hvězdy úzké.

o  p ř i r o zení  p l anét  a  č lověka

MIadší vece: Kterého jsú přirozenie planéty a hvězdy?
Mistr vece: Ze čtyř element. A znamenaj, že všecky duše přichodie od

boha všemohúcieho na tento svět, a ten jest nade všemi hvězdami, a podlé
které hvězdy která duše najblíŽe puojde doluov, z té přijme přirozenie.

Mladší vece: Kterak to přijde?
Mistr vece: Některé jsú hvězdy studeného přirozenie, některé mokrého,

některé suchého, některé horkého. TakeŽ každý člověk táhne na se přiroze.
nie podlé hvězdy. Který člověk jest studený a suché nátury, ten rád mIčí
a jest nevěrný. A kteří jsú studeného a mokrého přirozenie, ti mluvie mnoho
a lžÍ rádi a otpoviedají rádi u prosbě. Kteří jsú horkého a suchého přirozenie,
náhlÍ a udatní jsú a mievají rádi mnoho žen. A kteříž jsú horkého a mokrého
přirozenie, ti jsú najlepšieho přirozenie, ti jsú rádi ščedřÍ a věrnÍ a jsú usta.
viční u milosti a milí lidem. A proto nám pravie knihy pohanské, že Venus
vládne múdrostí a milostí, neb jest horkého a mokrého přirozenie. A také
praví písmo, že ta planéta, ješto slóve Mars, že ta vládne válkú, nebo jest
suchého a horkého přirozenie, a protož najlép slušie k hněvu a k válce.

Mladší vece: Pověz mi od Měsiecel
Mistr vece: Měsiec jest najmenší mezi planétami abéžinajblíŽe u Země,

a proto berú lidé rozom od Měsiece.

Mladší vece: Kak to přijde?
Mistr vece: Nebeské přirozenie jest tak silné, Že přemuoŽ zemské přiro.

zenie, a takéť jsem pověďal, Že Měsiec jest tak veliký jako vešken svět a béře
světlo ot Slunce; a proto nenie to divné, Že se moře znamenává po Měsieci,
nebo jest stvořen ze čLyř element.

MladšÍ vece: Kak to přijde, že Měsiece přibývá i ubývá?
Mistr vece: KdyŽto jsú stvořeny planéty, tehdy jest Měsiec jal mnoho

vody a země, a proto nemá přirozenie světlosti, jedno coŽvezme od Slunce.
A kdyŽ daleko jest od Slunce, tehdy jest pln, a když jest bliz, tehdy jest mál,
nebo jemu Slunce otjÍmá světlost; až opět odejde od Slunce, tehdy opět
bude pln.
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MIadší vece: Co jest to črveného, ješto vÍdámy u Měsieci?
Mistr vece: Povědělť sem' Že Měsiec béře světlost od Slunce, a takéž

80 béře i horkost; však kdyŽ bude pln, tehdy jemu ostane studenost z zemé
a z vody. To jest, ješto vídámy u Měsieci.

Mě s i e c  k d yž  s e  p r oměňu j e

MIadšÍ vece: Co tomu dieš, že se Měsiec proměňuje?
Mistr vece: Kdyžto Měsiec bude dvě neděIi stár, tehdy často přijde,

kdyžto Slunce bude s jedné strany Země a Měsiec s druhé, proto sobě překá.
žíta. Slunce má takú moc, že otejme světlost Měsieci.

Mladší vece: Co dieš o kometě hvězdě?
Mistr vece: Kometa, ta nikdy se nezjevi, jedno když se královstvie

chce proměniti. A tu hvězdu znamenávají, že pustí od sebe paprslky; a ta
hvězda neběži mezi jinými hvězdami. Praví nám písmo, Že jest světlo, ješto
jest buoh rozžeb| v uoblaciech.

Mladši vece: Kterak to přijde, Že hvězdy vidímy létajÍce?
Mistr vece: Pověděl-lit sem, že jsú hvězdy většie neŽ svět? Proto muo.

Žeš věděti, by jedna hvězda spadla, zabila by najméně puol světa. Příde,
že tak bývá ticho často na zemi, a v ob]aciech tak veliké potkánie větruov,
tehdy se povetřie smiešie v rroheň i střelí sebú doluov podlé hvězd.

Mladší vece: Kterak to přijde' že krúpy tepú létě, a zimě nic?
Mistr vece: Létě jest Slunce silno a zimě mdlo, i táhne létě vláhu k sobě,

a jakž se povětřie ztrhne, to se smrzne, Že budú krúpy; nebo Slunce jest nám
100 létě blizko a zimě daleko.

1 mladšt žáki otaza (aorist') otáza| se _ 2 misÍr učitel; jako..., takež jal<o...,
s tejně tak _3blíz b lízko * 4Iéto rok -  5 Iétě. . .  z imě v létě. . .  v  z imě -70 ndmna
Dok bočně k nám; skóro brz,y _ 71 mine pod Zemí: tj. zmiz1 pod obzorem _ 77-18
upřiemo, na bokg sobá přímočaře, paralelně - 18 až bg se porušilo aŽby došIo k po-
ruše _ 22 najogššt moc největší vliv' tj. na život na Zemi (podle představ astrolo-
gických) _ 24 od planét o planetách _ 25 kolikož... tolíkež kolik... stejně tolik;
o témdni v týdnu - 26 tě dvě... slúží.la (duál) ty dvě slouží _ 28 třidceti leÍ.. přesněji
29 a půl roku; protoŽe Země obíhá kolem Slunce uvnitř oběŽné dráhy Saturna,
kryje se jeho doba oběhu jak podle názoru geocentrického, který je zde v Lucidáři,
tak i podle dnešnlho heliocentrického - 29 Venus Venuše - 30 zoieředlnice večernice
_ 32 po S|unci za Sluncem - 32-33 kdgžto Yenus.. ' zuieřed'Inice.. protoŽe Venuše obíhá
kolem Slunce uvnitř dráhy Země, neodchyluje se zdánlivě' tj. ve smyslu geocentric.
kého názoru, od Slunce vÍce než o 48o na východ nebo na západ, a proto může být
patrná před východem i po západu S|unce _34 ijeden Žádný, nikdo _ 36 před Slun-
cem.., po Slunci před východem Slunce. . . po západu Slunce _ 37 sedm let: zde jde
o omyl: Merkur, obihajícÍ kolem Slunce rovněŽ uvnitř dráhy Země, vykoná svůj oběh

{  & f iŤ^  :
{&.ri l".c:

'  t< r r .{ i  i  l t
í i i l ; .  ! l l { ň 1 1  } 1 ó { ř t "  .  ]

,né poušlět žilou
I

-i lraltrlrí 
mrrtťrr

}fr*rcef,**c{o"ť' 
$.í dÝ?{ }{b€r,^

(ltíJ S-z*n aurí'c{|tí0 Scoepa a"qí'c I
-; '* 

ror$ev66r1c i
L' 1,'ri,6,i.)ivl"s*r'a'l*i,xr..,,pc n1Sř ,

!n(ít| ťf |i *d}td l

16  ' í* l . ;ú }c-Ý l 'oá

*{ , ' í . '  rť . t \ ( t l  } í { r
li.. r..'*'il. .-i. €*
n l ) . r  1 ; r t . 1Í41  ea  I
r l , r f  q i - l i . i tnr ' ,  I
' . l (({1.\ ' t ' -{t '{ó .  í 

Í'
t\ l}!{6 l]} 'íť1. 's l ; l l \

*t'.'.$.'Šrtr
q-1r i'ctrtďi
rJ  i r" i  . r i  ru\ i '
rt6'q *;" tritr

\*

537



za rrecelých 88 dní; do téltož postavení vzhledem k Zemi, coŽ bylo z hlediska geo-
centrického názoru rozhodujÍcl pro stanovení doby jeho oběhu, se dost'ává za nece.
lých 116 dní (omyl není moŽno vysvětlit arri zárněnou s Mlrsem, který obělrne za
neplné 2 roky); mislří učenci - 39 Juno.. míněn Jupiter; duand'cte leÍ.. správně 11
let; o Jupiteru platÍ totéŽ,co bylo řečeno o Saturnu _ 4L jakouešken suál. ' tj. jako
tehdy známý povrch Země - 45 výsost výŠka, tj. vzdálenost; neb bg Óglo neboé kdyby
bylo - 46 úzké malé, drobné

47 o přirození o pi'irozené podstatě, povaze _ 49 že čtgř element ze čtyř Žir'lů
(tj. ohně' vody, vzduc}ru, země), jež jsou podle učení řeckého Íilosofa Ernpedokla
(5. stol. př'. rr. l.), tradovanéhtl ve stí'edověku po<lle Aristo|ela, základem veškeré
hmoty; znamenai věz, parnatuj - 53-54 studeného přirozenie... horkého: vlastnosti
připisované vŠí hmotě; vyplývají ze vzájcmného poměru základníclr živlů, resp'
z převládání jednoho z nich - 54 tdhne na se vztahuje na sebe, přijímá _ 57 otpooie.
dají rd.di u prosbě rádi odmítaií prosby - 59 ttstauiční u milosti stálÍ vlásce - 60
knihg pohanské.. míněna arrlická literatura - 62 písmc učené spis1' _ 63 nailép slušie
nejlépe se hodí _ 70 že se mlře znlm",núvd po Měsieci Že se mořc řidí podle MčsÍcc
(tj. př.i přílivu a odlivu) - 72 kak jali - 73 i al pojal, trzal - 71 iedno což uezme jen ttr,
kterou přijmc -76 otjímd odrrírn1i

81 duě neděIi (daáI) <lva týdny - 85 překdžíla (duál) př.ckážejí * 89 se chce pro.
měniti rná dojít ke změně - 92 létaiíce jak létají - 94 příde stane se _ 95 potlctinie
slážka _ 96 se poDetřie smiešie vzduch se směšuj e ; střelí sebt| doluou sletÍ dolů j ako střela
(tj. blesk) _ 97 tepú bijí - 99 se ztrhne (m, oztrhne) prudce se zvedne; se smťzne |7||a.
zem se srazí

vAv ř t tNE .C  Z  BŘEZovE
S NAŘ

SnrÍl neboli Kniehg snoDéIlo uykladanie je překlad snáře ve střetlověku hojně
rozšířeného, jehož původní arabský text napsal Achmet ben Sirin (t 728). Vavřinec
(srov. o něm zde v 1. st'. na s.396) ovšem překládal z latinského textu, který po-
řídil v druhé polovině 12. století Leo Tuscanus; z této předlohy pocházejí i slova,
podle nichŽ se Soudilo, že Vavřinec pořídil svůj překlad pro krále Váciava IV.
(,,usiloval jsem, abych nalezl panovateli svému.....). Vlastní prací Vavřincovou
je úvod řešící otázku, má-li se věřit snům. Vavřinec se tak vlastně zabývá pro-
blémem souďobého vědeckého pozrrání a se zřetelem k stavu přírodovědných vě-
domostí své doby na otázku střízlivě odpovídá; je např. na správné cestě, hledá.li
vztah některých snů k tělesnému stavu človčka. Vedle toho vyznívaji tírn po-
divněji staré orientální výklady snů.

Ve Snáři jde z valné části o svérázný překlad, který je pro nás důležitý
zejména svým slovním bohatstvím. Knize se dostalo značnějšího rozšÍření teprve
v 16. století' kclyž ji jazykově z clobor'élro lrledislra upravil a tiskem vydal Václav
Hájek z Libočan.

Vybíráme ze Snáře úryvek z Vavřincovy samostatné předrnluvy a dále ukázky
výkladů různých snů; po stř.edověkém zvyku mezi nimi náleŽí důleŽité místo snům
o zvířatech, v nichž se uplatriovaly vžité názory o povahách zviÍat a alegorické
výklady těchto povah vzhledem k člověku.
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