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PŘÍRoDovĚDNÁ A LÉKaŘsrÁ
LITERATURA

V oblasti lékařského a přírodovědného naukového písemnictvÍ došlo v husit-
ském období k proměnám, které osobitým způsobem odpovídají celkovým vývojo.
'qim tendencím literatury za husitství _ ]aicizaci a demokratizaci. Z hlediska sou-
dobého ceněni naukových oborů stála přírodověda nízko; ani na universitách ji proto
nebylo dopřáno mnoho nrÍsta, protoŽe společenská potřeba těchto nauk nebyla
velká. Přesto však za půl století trvání Karlovy university zakotvila u nás vědecká
práce natolik, že na přelomu 14. a 15. stoletÍ vznikají na universitní půdě některé
spisy, které jiŽ nejsou jen pouhými dříve obvyklými kompilacemi starších autorů,
a|e dobírají se samostatnějšího přístupu k daným problémům a přinášejí některé
nové poznatky. V oblasti astronomie se společenská potřeba omezovala povětšině
na výpočty potřebné k stanovení dat pohyblivých svátků, nicméně díla praŽslých
universitních profesorů z počátku 15. stoleti Křišťana z Prachatic a Jana ondřejova
zvanélro. Sindel přesáhla závaŽností vědeckých poznatků místní význam a v-vvolá-
vala odezvu i v jiných tehdejších kulturních střediscich Evropy (Šindelovo astro-
nomické dílo bylo např. vysoce ocenčno v renesanční ltálii). V jiných oblastech
přírodovědy převládal zájem o bezprostřední praktický dosah jednotlivých po-
znatků, např. o jejich význam pro léčitelství nebo pro astrologické a jiné předpo-
vědi, které byly tehdy považovány za součást vědy; je přirozené, že právě tato
praktická poučení došla největší popularity a jsou nejbohatěji zastoupena v docho.
vaných rukopisech.

V průběhu 15. století došlo v oblasti naukové literatury věnované přírodnÍm
jevům k mnohostrannému prolínání rozmanitých vývojových tendencí. Na jedné
straně vznikala učenecká díla překonávající spekulativní charakter starších prací
a v jednotlivostech (uplatněním samostatného přístupu k otázkárn) i tradični stře-
dověký názor na přírodu. Na druhé straně však demokratizační tendence husitské
literatury vedla k tomu, že byla zčeštována i rtíla představující právě starší středo-
včké souhrny představ o přírodě a tkvějící v zajetí fantastických i pověrečrrých
výkladů; zejména tato díla, zvlášt pokud se týkala léčitelstvÍ či předpovÍdání
budoucnosti, docházela široké popularity a stávala se majetkem širších vrstev.

Památky českého odborného písemnictví týkajícÍ se přírodních jevů, psané
česky i latinsky, pohybují se proto v 15. sto]etí v širokém rozmezi od souhrnů
popularizujících starší nereálné představy o přírodě aŽ k projevům reprezentujícím
ewopskou výši tehdejších přírodovědných poznatků. V souhlase s tím se v jednot.
Iivých památkách rozdílnou měrou uplatňuje tendence k vyčleněni odborného
naukového písemnictví z málro rozrůzněné literatury, jak ji chápal středověk, kdy
i v dílech s vysokými odbornými ambicemi nahrazovaly tradované představy
a beletrizující prvky nedostatek vědeckých poznatků. Složitost situace dobře
naznačuje to, že se i v díle jednoho učence střetají vědecké poznatky S nánosem
starých, nezřídka pověrečných představ. Např. hvězdářské dílo Křištana z Pra-
chatic přispělo ke vzniku vědecké astronomie, avšak jeho léčitelské spisy zavdaly
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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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