
BÁsNICTvÍ DIDAKTIcKÉ

Jak se ve 14. století rozšiřoval společenský okruh působností českého básďcťví tím,
že k jeho obecenstyu stále hojněji přibývaly vrstvy měšéanské, obohacovalo se básnicwí
i látkově. K námětum povahy náboženské nebo rytířské přibývaií náměty nové' dkající
se aspoň částečně zdejšího světa a života liď. Z počátku jsou to ovšem zase překlady, a to
především skladeb ďdaktických,jejichž poučný tázbyvá v českém zptacováni ještě ze.
sílen (Karo, Alan' Eztp).

Zcela jiného rázuje politická alegorie Nová Rada a didaktická Rada otce synozl, neboť
obě tyto skladby jsou šlechtické a usiluií o zachování a obnovení vyživajiciho se feudríl-
ního společenského ideálu. Autorem Nové rady je Smil Flaška z Pardubic. Zda napsďtéž
Radu otce synovi, nedá se bezpečně říci, ale shody formrílní i ideové jsou takové, že
lze s bezpečností mluviti alespoň o Smílově škole, k níž pak se řadí i někeré skladby iiné.

KATO

Překlad t. zv. Distich Katonozsých patří k zajimaým naučným básním; je to sbírka
téměř půl druhého sta dvouveršových průpověď a rad pro život, kterou sepsal neznámý
autor v latinských hexametrech ve 3. nebo 4. století n. l. a jež se jako školská učebnice
záhy rozšíťila po celé Evr-opě a byla přeložena do mnohých jazyků' do češtiny ještě později
ďikrát, v ló. a 17. století. Ceský básník nejstaršího překladu sám omlouvá svou neobratnost,
že potřeboval k vystižení dvou veršů originálu šesti veršů čes\ých, ujišéuje však, že sm1nl
zůstal nezměněn. Toto ujištění je ovšem třeba vykládat jako formuli ve středověku
běžnou; přesto však básník není velilcým umělcem. Jeho přínos protí přeďoze je pouze
slovní (opisnévýrazy) a stylistický (časté oslovování čtenáře či posluchače). Ze čtyř knih
otiskujeme jen knihu druhou.

Virgilius ukazuje
oráka rolí zpravuje.
Chceš-li pak kořenie znáti,
toť má Macer ukázati.

s Pakli boje znáti také
římské chceš i všelikaké'
hledaj knih mistra Lukana,
v nichž jest bojová řěč psána.
A chce-li kto milovati,

l0 milost v tajnosti poznati,
knih, jenž oviďus slovú,
má sě na ně otáti znovu.
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