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Středověká latinská literatura měla mnoho mravoučných a věroučných traktátů; v dru-
hé pclovině 14. století jsou uváděny i do češtiny azájem o tuto literaturu stále roste. Pře.
kládají se jednotlivá závůrrádi|a(Komestor),ale spojují se v celkyidrobnějšípráceruzných
autorů (Výklady na ez;angelium Matoušooo) a vznikají rozsáhlé sborníky (Václazla s Po-
řiečie, Musejnl). Tato literatura řešila i růizlé otázky praktické filosofie, a tak připravo-
vala půdu pro vznik českého písemnicwí vědeckého. S hlediska středověkého ovšem nei.
vyšší oblastí vědy byla theologie. Theologie byla dlouho pokládána za oblast,v které se
mohou uplatnit jen kněží a jejiznŽjediným jazykem smíbýtlatina.Průlomdotohotonazí-
rání učinil Tomáš ze Stítného, který je vyvrcholením staročeské literatury rozjímavé a
nábožensky vzdělavatelné, tvůrcem prózy filosofické, a tím dovršitelem úsilí doby
o zpřístupnění všech oblastí kultury českému člověku neznalému latiny.

PETR KOMESTOR (MANDUCATOR)

HISTORIA  SCHOLASTICA

Sďedověcí studující bible musili číst pro porozuměď biblickému textu dlouhé vý.
klady. Aby toto stuďum usnadnil, Petr z Troyes (t1l79) složil přehlednou dějepravu
z nesčetných knih, které ,,spolykal.. (odtud jeho příjmení Comestor, Manducator).
Učebnice jeho byla hojně užívána až do reformace a nahrazovala vlastně bibli (také se jí
říkalo bible).

Z biblických knih vybral Komestor všecky děie v neiširším slova smyslu; vy'kládá
poimy' doplňuje a srovnává údaie, zejména s údaji Dějin války židovské a Starožitností
židovských Josefa Flavia, iehož jmenuje prostě Josephus nebo Žid,a přih|iží také k děii-
nám světovým. Vynechává jen knihy roziimavé,mravně poučujíci,jako Žalmn Píseň písní
a podobné.

objemné a těžké ďlo přeložil leznámý duchovní koncem 14. nebo na samém po-
čátku 15. století do češtiny, zápase nesmírně s filosofickými a vůbec vědeckými názvy;
mimo to má spis četné nářeční prvky. Přesto se překlad těšil značné oblibě. Z pěti
zachovaných rukopisů je jeden - dochovaný jen 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 lepšívinni-
ci 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 také ostavilsqým potomním budúcim... A smútiv sě králwže sobú v lože a
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