LITERATURA RoZJÍuevÁ

e NÁsoŽBNsKY vzDĚraverprNÁ

Středověká latinská literatura měla mnoho mravoučných a věroučných traktátů;v druhé pclovině 14. stoletíjsou uváděny i do češtinyazájem o tuto literaturu stále roste. Pře.
kládají se jednotlivá závůrrádi|a(Komestor),ale spojujíse v celkyidrobnějšípráceruzných
autorů (Výklady na ez;angeliumMatoušooo) a vznikají rozsáhlé sborníky (Václazla s Pořiečie, Musejnl). Tato literatura řešila i růizlé otázky praktické filosofie, a tak připravovala půdu pro vznik českéhopísemnicwí vědeckého. S hlediska středověkého ovšem nei.
vyššíoblastí vědy byla theologie. Theologie byla dlouho pokládána za oblast,v kterése
mohou uplatnit jen kněžía jejiznŽjediným jazykem smíbýtlatina.Průlomdotohotonazírání učinil Tomáš ze Stítného,který je vyvrcholením staročeskéliteratury rozjímavéa
nábožensky vzdělavatelné, tvůrcem prózy filosofické, a tím dovršitelem úsilí doby
o zpřístupnění všech oblastí kultury českémučlověku neznalému latiny.

PETR KOMESTOR

(MANDUCATOR)

HISTORIA SCHOLASTICA
Sďedověcístudující
bible musili čístpro porozuměďbiblickémutextudlouhévý.
klady.Aby totostuďum usnadnil,Petr z Troyes(t1l79) složilpřehlednoudějepravu

z nesčetnýchknih, které,,spolykal.. (odtud jeho příjmeníComestor, Manducator).
Učebnicejeho byla hojněužívánaaždo reformacea nahrazovalavlastněbibli (takése jí
říkalo bible).
slova smyslu;vy'kládá
Z biblických knih vybral Komestor všeckyděie v neiširším
poimy' doplňujea srovnáváúdaie,zejménas údajiDějin války židovské
a Starožitností
židovskýchJosefaFlavia, iehožjmenujeprostěJosephusneboŽid,a přih|ižítakék děiipoučujíci,jako
Žalmn Píseňpísní
nám světovým.Vynechávájen knihy roziimavé,mravně
a podobné.
objemnéa těžkéďlo přeložil leznámý duchovníkoncem 14.nebo na samémpočátku 15. století do češtiny,
zápase nesmírněs filosofickými a vůbecvědeckými názvy;
mimo to má spis četnénářečníprvky. Přesto se překlad těšil značnéoblibě. Z pěti
zachovanýchrukopisůje jeden- dochovanýjen ve zlomcích- psán hlaholicí.
o KAMENoVÁNÍ

NABoT PRo VINNICI

(Knihy Královské třetie, kapitola 21)
Pak Nabot }ezrahelitský měiieše vinnici poďé domu králova. I vecě mu kral:
,,Daj mi slú vinnici,abych v nie| učinilzelnú zahradu,a dám tobě za ni lepšívinnici aneb peniezě... An vecě: ,,Buď mi milostív pán mój' abych nedal dědicwie otcóv
mých tobě;.. jako by řekl: ,,Nemohu; dědicwo mi jest ostaveno ot mých otcóv'
abych takéostavilsqým potomním budúcim... A smútiv sě králwže sobúv ložea
650

nechtieše ) liesti. I posíli

Nabot." I Psa lisry tai.

Jezrahel, aby sě sebrali
svědky proti Nabot a ti
židovskéřěči, a súdiece
ukamenován Nabot z n
vinnicě, aby ii obdržal
a nad to osědl si....Žid r
sú lízali psi krev Nabot
1 5 rozuměti v témžmiest
proč mi n.
tvym; točíš,
z1épřěd bohem; proto
boam a Baasa." Ale i o
A Achab boie sě veln
20 spustiv hlaw. I vecě l
neuvedu té ziosti za ir
hřiech pro nyněišísprt
pro tu přiezeň, |eštos

Nadpis: Nabot cizí s
c
$ezreel) město na v'ých.
zanecháno - 5 smútia sě zt
-7 Nabot Nabotovu; Jrz
podp
|ezreelským- 8 aby
uráŽkou vznešenosti (krá
měl v moci, vládl jí; Tes
Žid losef Flavius, děiep
žitnosti Židovské o 20 kl
|6 nepřěješ mi nejsi mýr
_ 17vyJeubí (demetet)
král izraelskýi Báza 3. \
L8 na Poli Jezrahel v to'
šat-20 kEliamkE|tá
a Izrahel mezi Syrí a
(foedus)

EVAN C

V tomto díle iso
úryvky připoieny výk
cr'tet švymďlem posk
lI aŽ 13 životopisux
výklad je na pašiie,
ďomněle Bernardovy
movy.,,Tyto knížky
k mÍosti srdcesvéhoi
Tomáš ze Šútnéha

