
uý olej z plodů vavřlnu vznešeného (Laurus nobilis), lid. bobku; teple za tepla -
39 mozk kostní dřeň' moreki s kostiualem: kostival lékařský (Symphytum offlcinale) -
4a spomocnoť iesÍ pomáh^ - 42 tuk opíchouý hustý odvar z celeru; smcš s sÍrdí sml.
chej s medem

45 hazung kočky; vosk nouý čerstvý vosk; sÍred strďí, med * 46 u hrotnadu do.
hromady _ 47 iednostainá rovným dílem _ 48 bolestný bolavý _ 49 bielého lcadídla:
zaschlá ptyskyřice kadidlovníku (olibanum) - 51 na čttttobu na lačný žaludek

KŘ IŠŤ.q . x  z  PRACHAT IC

Naukovému písemnictví přírodovědnému - a to lékařskému i matematickému-
patří jedna část mnohostranného díla Křišťana z Ptachatic (kolem 1366-1439)'
mistra pražské university a Husova blízkého přítele, později jednoho z vůdčích
reprezentantů konzervativního husitského křídla. Jinou složku Křišéanova díla
tvořily práce teologické a polemické. Jako lékař požíval Křišťan autority nejen
v 15., ale i v 16. století, kdy pod jeho jménem vyšla několikrát tiskem jedna z nej-
oblíbenějších zdravotnických příruček, tzv. Lékařské kníŽky. Křištan _ stejně jako
jeho přítel a vrstevník Zikmund Albík z Uničova, pražský arcibiskup v r. 1413
a přední lékař své doby _ platil za autoritu v léčení moru. Křištan nepochybně psal
většinu sqých lékařských prací latinsky, ale brzy byly zpracovávány i česky. Vedle
spisů, které jsou nesporně Křištanovými díly, dochovaloses jeho jménemmnoho
popularizujících lékařských kompendií, receptů atp. Česká zpracování Křištano-
vých lékařských spisů se stala základem téměř všech českých lékařských sborníků,
známých pod jménem ',Jádro... Nepochybně je Křištan autorem latinského her-
báře' jednoho z nejstarších u nás a oceňovaného doma i v cizině. Latinské znění
herbáře se dochovalo v několika verzích a bylo několikrát zpracováno česky v 15.
i 16. století (Kníhy o mocechrozličného kořenie). Křišťan se v něm opíral o znánrý
středověký veršovanÝ spis o léčivé moci rostlin, známý pod názvem Macer Íloridus.

KN IHY  o  MocECH  RoZL IČNÉHo  I ( oŘ I ' N I E

ČBRNoBÝL

Černobýl, jakož mistří pravie, že jest mátě všeho kořenie. Kohož hlava
bolí, ten vezmi černobýl s kořenem a dobř.e jej zmý a zkrájej na malé kusy,
a to dobře vař u vodě aneb u víně za ce|ý den. Pak proceď skrze rúchu
a tiem hlavu zmý' jakŽ muoŽeš najhorčejie obdržeti. Pak rúchú hlavu
obvěž a lehna nehýbaj sebú za celý den aneb za \oc, až se dobře upotíš;
a to čiň po tři dni aneb po tři noci. Proti horkosti v hlavě vezmi černobýl
aneb mateří dúšku aneb polej; mýŽ tiem hlavu udělaje s tiem lúh. A tiem
kořením obvěŽ na noc hlavu jedniem kterýmž kolivěk. Kteráž žena nemóŽ
dietěte poroditi, ta vezmi černobýl, ztlukúc vař jej v uoctě a procediec jej
skrzerúchu,i schovajž v čistém hrnci, ažť se učistí. A potom prostudiec píž
to, a lehce porodíš. Také kterú ženu kuole po omlazení, ta vezmi černobýl
a zt|ac jej dobře a zvaÍ jej dobře a proceď skrze rúchu a přivěž to dobře
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a přikrý a nechajž tak státi za ce|ý den. Pak to má píti, a to pitie bolest
utiší. Proti zimnici ktoŽ jej vaří a horce pie, když se ho studená nemoc
přichvátÍ, ihned jie zbude. Proti červené nemoci vezmi černobýlové siemě
a řebříčkové a to spolu ztluc a k tomu maso hovědie a tvrdá vajce tiem
prachem potrušuj. A pak z horkého octa piŽ to ráno i večer po tři dni,
a budeš zdráv. Proti dně vezmi černobýIové siemě, kopřivné i s kořenem
a pryskyřici, vosk a staré sádlo a mozk jelení aneb mladého koně a nový
bobrový stroj a dřevěný olej a víno aneb octa a kúdele' a to ztluc dobře
a v nový hrnec vloŽ a vař Lo přes celý den. Pak tiem maŽ rrenrocného ráno
i večer po tři dni, a budet zdráv. Proti závratu vezmi černobýl a pelynek
a to spolu v silném octě zvař. Pak tiem hlavu myj horce. A potom omoč
rúchu v tom octě a hlavu dobře obvaž, a budeť zdráv. Proti vodnému teleti
vezmi černobýl, pelynek a řebříček, a to i s kořenemn a to spolti zvat zktájeje
na malé kusy. A to čiň v lázni a podstav podeň děravú stolici a vlož trosk
v nějaké nádobie a vŽdy tu vodu z toho koř'enie na ty truosky vzlévaj
často, aby se mohl potiti; a to ráno do slunce čiň. Také jemu hlavu zmý tu
vodú i všecko tělo až do hrdla; a máš v lázni býti za celý den. A tu lázni
učiň vždy třikrát za den. A vždy po lázni aby se nehýbal ani se ododieval,
ažby seiupotil.Potomvezmiluoj jelení, suol a pryskyřici a bobrový stroj
a to spolu ztllc a tiem máš mazati dobře Život po |ázni. A učiniŽ jemu
nápoj tento: vezmi bukvici a hadové kořenie, kozlík a také bedrnÍk, a to
vše s bobrovým strojem vař u víně a ustuď, at se zčistí, Dajž po lázni to
nemocnému píti. A potom at pochodí sem i tam po domě. A po tom po-
chození at odpočine, až i na své miesto přijde. A tak nemocný bude zdráv.
Aby neustal na cestě, vezmi černobýl a vař jej u víně a pí jej' a poznáš moc
černobýlovú. A tak jest, když kde chceš jíti, vezmi černobýl a noš jej. Ale
aby se varovala Žena těhotná toho pitie pod věčným zatracením. K témuŽ:
vezmi verbénu a nes v levé ruce a neustaneš na cestě. A to kořenie černobýl
jest suchý a horký na třetiem stupni. Ktož jej vaři u pivě starém a dá ženě
píti, matku velmi čistí a měséčnú nemoc zbttzuje a ženy plodné činí, neb
jejich život zahřievá.

Nadpis: o mocech o účinclch; černobýI pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) -
1 mistřt: lékařské autority středověku -2 zmý a zktdiej omyj a rozkrájej - 4 obdrže.
Íiwydržeti'snésti-5 obuěžovaŽ_7 polej: lid. polejka' máta polej (Mentha pule-
gium); mýž myjž; lúh: louh z vody a dřevěného popela - 10 se učisÍí vyčistí se (ustá.
ním); prosÍudiec pÍž po vychlazení pijŽ _7t kuole po omlazení trápí (bodavé) bolesti
po porodu - 72 přivěž povaŽ - 74 horce pie zahorka pije; se ho studend nemoc při.
chvdtÍ chytlse ho, postihne lro zimnice _ 75 zbude zbaví se; proti čeruené nemoci pro.
ti střevní úplavici _16 řebříčkoué..řebříčku obecného; houědie hovězÍ _ !7 potrušuj
posypávej; z hotkého ocÍa v horkém octovém nálevu _ 19 mozk morek, kostní dřeň;
nouý bobtový sÍroi čerstvý bobří strojo bobrovinu; srov. pozn. k ř'. 13 na s. 569 - 20
dřevěný otel olivový o|ei -22 ptoti zduratu proti závrati -24 proti uodnému teleti pro.
ti vodnatelnosti - 26 Írosk (gen. pl') rozžhavenou strusku (kovářskou) _27 o nddobte
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do nádoby; ozléuaj nalévej -28 do slunce do východu slunce -30 abg... ani se od..
odieval ani aby ses nesvléka| - 32 žiuot trup, tělo _ 33 bukoici: bukvice Iékařská (Be-
tonica ofÍicinalis); hadooé kcřenie: hadí kořen (Polygonum bistorta) - 34 usÍuď vy.
chlaď _ 35 pochodtprojde se - 36 na své miesto přijde zotaví se _ 37 abg neustal aby
ses neurravil _ 38 kde kam, někam _ 40 uerbénu.. sporýš lékařský (Vcrbena ofÍicina-
lis) - 41 jest suchý a horký na třetiem sÍupnť: byliny (jako celá příroda) se podle tehdej.
šÍch představ skládaly ze čtyř přírodnÍch živlů a podle nich měly různé stupně hor-
kosti nebo studenosti a suchosti nebo rnokrosti (srov. pozn. 49 na s. 538) - 42 mat-
ku dělohu; měséčnú nemoc zbuzu7e vyvolává mcnst,ruaci

. I I T R O C E L

Jitrocel má tyt,o moci: Ktož jej vařÍ u vodě a sádlem dobře onrastí
a pie to' tehdy dává dobré poŽívanie. Pakli bude ztlučen s májovým más-
lem, coŽ jest v člověku zlámáno neb ztlučeno neb zdál'eno, to vše uzdraví
a na své miesto obrátí. Neb to praví mistr Avicena, že viděl hada, ano
s těžkým vozem byl potlačen; tehdy ten had válel se rlotad, až se jitrocelu

dovali l, a ihned jej jedl a v rány sobě vložil a tudy byl uzdraven. Proti
červené nemoci vezmi jitrocel a anýz a z něho vody nadělaj a pi tu vodu
z jitra a večer a budeš zdráv od té nemoci. Také odkucl krev jde, Z nosu
aneb Z úst, jest ta voda ke všemu dobrá.

2 pÍe pije; požÍoanie zaživánl, trávení; ztlučen s mdjooým mdslem roztlučen a
utřen s máslem stloukaným v máji - 3 ztlučeno potlučeno, rozbito; zdúueno pohmoŽ-
děno - 4 na své míesto obrdti napravÍ, uvede do pořádku; mistr Auicenc.. Ibn Sina
(oso-toa4, arabský lékař, v. pozn.26 zde na s.567 - 5 potlačen zmáčknut _6 tudg
tím, tak _ 7 proti červené nemoci proti ťtplavici; vodg odvaru n. výtaŽku

Š A  L v Ě J  E

Šalvěje rná tyto moci: Vezmi rukovět šalvěje a k tomu jalovce, toho
puol, a bobrového stroje jako vlaský ořech a to spolu zvař v rakúském víně
v hrnku zahrdlitém, a tak ten hrnec zakryje dobř'e, aŤ,by z něho pára vyníti
nemohla; a tiem maž hlavu horkým neb sturleným. Také ktož šalvěje dva
neb tři listky snie, všecko klánie, hryzenie i střielenie, ješto jest v člověku,
svú mocí utiši, uzdravi a staví. Také ktož ji s vínem dobrým ztluče a na
čtítrobu pie, všeckny droby vnitř uzdraví a obnovi. Také kto ji j ie z vina
potrúse so]í, nežitóm ani neštovicem ani otokóm v člověku nedá býti, ale
všecky uzdravi. Také listie šalvěje vezma' ociz a potruš solí a vloŽ na uhlé;
aŽt se počne péci, sněziž to. A to čiň ráno a večer a nebudeš mieti bolesti
hlavnie. Také vezmi šalvěji a bobrový stroj a vař to spolu u vině za hodinu,
zcedě daiž nemocnému píti ráno a večer a jest to dobré, ktoŽ má třevni
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dnu. Proti diviemu Inasu vezmi šalvěji a zetři ji s ooterrr a púštěj na ránu'
aŽť i mine.

Komuž se počínají súchotiny, vezmi šalvěje a kravieho mléka od černé
krávy, kterážt nemá ižádného miesta bielého, i vařiž tu šalvěji v tom mléce.
Vezmi šalvěje rukovět a jalovce a k tomu bobror'ého stroje jako ořech
vlaský, a to v novém hrnci vař a poŽívaj toho, jakž najlépe umieš. Také
proti sraŽení, kdyŽ kret'v člověku sraŽena sbojí, vezmi šalvěji a brotanu
rovnými měrami, zkrájejž na malé kusy, promýž je a vezmi dvě neb tři
cibule a učiň z nich kusóv několik. Směsiž to v hromadu, nalíž na to piva
starého, nechajž vřieti dobřc v lrrnečku, ať tak dlúho vře, aŽť ta cibrrle
zčerná dobře; pak proceď pěkně, dajž to nemocnému píti a bude zdráv.
Také aby kosti z rány vyšly, vezmi šalvěji a zeLŤi ji s octem a na ránu
púštěj' a vyjdút kosti. Také proti zbití neb speklivosbi aneb sražení vezmi
vodu z šalvěje pálenú a pusť jemu v usta. Pakli jest pro uraz, vezmi med
přesný litý a pusť jernu v usta' a to jest zkušeno. Také proti nosu a srdci
hnilosti vezrni vodu z šalvěje, piŽ ji; toť srdce posiluje a hnilost vnitřní vy-
praztiuje, žaludek ohřievá, vodu a kámen vypuzuje a nečistotu z nosa
a z prsi vymietá a také krev čistí. Také dnu vnitřní uzdravuje a zahubuje
a všech mdlých údóv posiluje. A protož pravi mistr Galienus: Div jest, že
člověk umře, když šalvěje v zahradě roste.

Nadpis: šaluěie: šalvěj lékařská (Salvia offfcinalis) _ I rukouět hrst: 2 bobroué.
ho stroje bobřího stroje, bobroviny; v. pozn. 73 zde na s. 569; zuař svař _ 3 zahrdli-
Íém s úzkým hrdlem; uynÍÍi vyjÍti _5 kldnie píchání, píchavá bolest; střielenie stÍi-
livá, pronikavá bolest - 6 sÍopÍ zastaví' zamez7 _,7 na čtItrobu pie na lačný žaludek
pije; droDg vnitřnosti; uníÍř uvnitř; obnoui dá do pořádku; z otna máčenou, nakláda.
nouvevlně_8potrúse posypav; nedd nedovot| - 9 ociz očisti _ 70 bolesti hlaunie
bolesti hlavy - 71' za hodinu hodinu _ 72 třeuní dnu.. míněn patrně střevnÍ katar _
73 proti diuiemu masu.. proti divokému rnasu, tj. proti nadměrnému zbytnění po-
raněné tkáně, ztěŽujicímu hojení; zetři jí utři ji - 74 ažt i míne aŽ zmízi

78 požtuai užívej - 79 proti sraženÍ proti trornbóze, tj: sráŽeni krve v cévách;
brotanu: pelyňku brotanu (Artemisia abrotanum) - 20 promýž prornyj, propláchni -.
22 starého odleŽelého - 25 proti zbití. neb spelclÍuosli aneb sraženÍ proti stlačeni, zuŽeni'
(tj. cév) nebo spečení, sraŽení (tj. krve) _ 26 uodu ... pdlenú destilát - 26-27 med
přesný lÍÍý nepřečištěný, panenský tekutý nred _ 28 proti /rnilosÍi proti hnilobě, tj.
hnisání; hnťlosÍ unitřní vgprazňuie vyhání hnilobné látky - 29 uodu a kdmen moč a
močové kaménky - 30 ugmieki vyhání, vypuzujc; dnu unitřní: při clně jsou postiže-
ny zvláště ledviny, ale srov. IéŽ pozn. k nadpisu zde na s. 569 - 31 rnÍslr Galienus:
Galénos (131-201 n. l.)' řecký lékař, význačná autorita ve středověku
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. .  : ,  ' Z PRÁvA  PRo ' I I  ŠELMovÉMU ČASU
točÍžto  p r o t i  mo ru '  k t e r ýž to  z  bož i eho  dopuš t ěn i e  j e s t

a  z  b ěh r r  p l anét  a  h vě zd ,  t e ď  s e  p íše .

" Najprvé dobré jest, muož-li to býti, aby člověk tu nebyl, kdež mor jest.
Druhé, aby bánie ani strachu o moru neměl, neb o to časté mluvenie a toz-
jímanie přivodí k hlíze.

Item kdyŽ jest čas vthký a mokrý a dšťový anebo mlhový anebo šel-
mový, aby nemnoho na povětřie ven chodili ani túIali. Ale prvé než kam
vyndete, zakúřiti něčÍm vonným, jakoŽto bielým kadidlem neb červenú
lebédkú, bobkem, ruoží neb jinú věcí vonnú. Druhé, kdež léháte, neŽ leh-
nete, když jest čas vlhký a mokrý, aby prvé bylo zakúřeno něčím vonným,
jakoŽto nahoře praveno jest, aby ten dým opravil zkaž,ené povětřie. A to
má činiti čtyřikrát do téhodne.

Item ráno, nežli mezi lidi vendete na povětřie, nráte vždy přijieti
lektvaři jako vlaský ořech neb méně, jenŽ slóve dulce amarum. Anebo
prachu, jenž slóve prach mistra Křištana, jednú v témdni přijmi jako vlaský
ořech s vínem nebo s jÍchú ozirného semence anebo s polévkú.

Item miesto toho dobré jest ráno požÍvati citváru, hřebíčkóv nebo
třemdaly nebo kozlíku, bedrnÍku, jalovce, ředkve neb vlaských ořechóv
s rútú a s fíky. Pakli toho všeho nenie, tehdy má ráno sniesti topeničkrr
omočenú v uocet nebo cibulky s vepřovú pečénkú neb pták pečený, aby
vždy lačen nechodil na povětř.ie.

Itemkdyž jste mezi lidmi,vŽdy máteněco vonného voněti: nebo pelynek,
nebo majoránuo brotan, balšán nebo jinú věc vonnú.

Item nemá trpěna býtižiezen ani hlad, ale často má jedeno býti i pito,
ale po málu; napřed krmí kyselých, jestliŽe by dušni nebyli a nekašlali.
Á viece aby pečitého požívali neŽli s jíchami. A tiem ovoce méně a ryb
a mléčného všelikterakého i hrubých krmí nepožívali.

Item do |inny obecné často nechoditi, a zvláště byl-li by kto tam hlízo-
vatý. A také s hlízovatým nechoditi ani v jistbě s ním seděti. Pakli by chtěl
kto, ale něco vonného sniesti a voněti; a k němu se nemá nachylovati. Pakli
kdy chcete do lázně jíti, ale prvé se napiti toho prachu z apatéky před láznú
á s ozimým semenceÍn v jíšele vinném aneb v pivném, anebo ráno vzieti
driáku jako léskový ořech a rozpustiti s vínem neb s pivem a vypiti a do
|ázny jíti a v suše se potiti a po lázni jiedla nechati za hodinu najméň.

Item dobré jest jednú v měsieci driáku požívati po puolnoci a lehnúti
v loŽi a přikryti se dobře, a sám aby lehl, a potiti se dobře; a vzieti jeho tak
mnoho, jako se svrchu piše.

Item těchto pilulek morných máte poŽívati ráno rreb na noc čLyřikrát
do téhodne, a jsúť velmi dobré vzieti jich sedm neb devět. Zapi je s vodú
neb s pivem neb s čím chceš nekúsaje jich.
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Item na kohožť pán buoh přepustí bolest, poněvadž jest nebezpečná
nemoc' najlepšie jest přijieti lékařstvie duchovnie, zpoviedati se a želeti
hřiechóv a velebnú svátost pána našeho Jezukrista přijieti. A což muože
najspieše, kdyŽ učije hlÍzu neb jakú bolest, aby púštěl krev bez meškánie.
Jest-li za uchem, aby púštěl krev z hlavnie ží|y' z té ruky. Pakli jest pod
paží' tehdy z té ruky žíly plicnice. Pakli v třieslech, tehdy z žL|y panenské
na též noze. A druzí pak nakříž púštějí z ruky a z nohy, a nezle činie.

Item po tom púštění když odpočine, má jemu driák dán býti vedlé
swchupsaného rozkázanie. A potom jeho něčÍm posíliti, jakožto žufněm
ozimého semence neb něčím jiným, coŽ se komu co líbÍ.

Item nade všecko lékařstvie v ten čas dobré jest mieti dobrú mysl, ani
hněvati se' a val.ovati se bázni, strachu, tesknosti, zlé mysli. Nemnoho
mysliti, čehož čIclvěk nemuož mieti, i přielišné starosti se varovati.

Nadpis: zptciua (lat. regimen) návocl, jak se zachovat; šelmouý čcs období rnorové
epidemie; teďzde, tuto - Zdruhé za druhé; o to o tom * 3 přiuodí k hlí"ze působí
vznik morových hlíz (abscesů), tj. moru - 4 item dále, také _ 5 na povětřie na
vzduch; abg.,. ani tt7lali ani abyste se netoulali _ 6 vgndete vyjdete; zakúřiti něčím
uonným nakouřiti se' nadýchati se vonného kouře (oblíbený primitivní desinfek-
ční prostředek); bielým kadidlem: pryskyřice kadidlovníku (olibanum); četueruI Ie-
béd.kt1 d,obromyslí obecnou (origanum vulgare) - 17 přijíeti lektuaři (gen.) vzíti lek-
tvar, lék - !2 dulce am(Eum doslor'ně: sladké hořké, tj. prostředek hořčinný, hořk1í"
prášek.t3 prachmistra Křišťana: prášeko jehoŽ recept pocházel od mistra Křiš-
tana z Prachatic _14 s jtchú... s potéukú s vývarem... s odvarem.,ozímého semence
z plodů konopí setého _ 75 citvdru cicvárového semínka, tj. květů pelyňku cicvárové-
ho (Artemisia cina); hřebtčkóu: květů tropického stromu hřebÍčkovce kořenného
(Jambosa caryophyllus) _ 1"6 třemdolg třemdavy (Dictamnus)i ředkoe: kořene černé
ředkve _77 s rútú: routa vonná; topeničku topinku _ 19 abg aždg... nechod'ilab7r
ruikdy nechodil

2| brotan pelyněk brotan (Artemisia abrotarrunr); balšdn balšám, odrůda máty
peprné - 23 po múlu po malých dávkách; lestliže bg dušni'nebglť jestliŽe netrpÍte
dtršnostÍ -24 abg pečitého požiuali abyste jedli pečené maso, pečeně;'s iíclrorni s hus-
tými omáčkami . 25 mléčného mléčných pokrmů; hrubých těžkých _ 26 do ldzng
obecné do společných lázní; hltzooatý nakažený.morem - 29 prvé dříve, napřed.-
30 a jtšele v omáčce _37 dridku užÍvání (domnělébo ,,všeléku..) - 32 u suše na su-
eboi za hod.inu rra hoďinu _ 36 pilulek morných pilulek proti moru

39 přepusti dopustí; DolesÍ nemoc, onemocněn| _ 40 přijieti lékařstoie přijmout
lék * 42 najspieše nejdříve; učtje wcltt, zpozoruje _ 43 z hlaunie žÍIg: z Žíly na před-
loktí (Vena cephalica) - 44 z žtlg plicnice: ,z žI|y na hřbetu ruky u malíčku (Vena
salvatella); z žílg .panenské: z ž1|y růžové, na vnitřnÍ straně nohy pod kotníkem
(Yena saphena) _ 45 nakřtž kŤ'íŽenr, tj' na opačné straně _ 47 žu|něm (z něm.) odva-
remn polévkou

Zapi je s vodú
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(RADY PROTr MORU)

To to  léka ř s t v í  m i s t r  K ř i šťan  j e s t  v yda l  p r o t i  n eduhu  s v r chnÍmu
a  z p r á vu  uč i n i l ,  j a kž  j e s t  p s á no .

Polévka hrachová,zelná a řepná, nového ze|é a řÍpy,velmi jest úžitečno
každému pro prsi. Pepř kaŽ smiesiti s vlaským vínem a málo šafránu a tÍm
ozdobtrj l<rmě své.

Pání' každý den kažte tříti sobě horčici s koliandrem a s anézem a s vÍ-
nem jakoŽto šalši; a s tú budeš požívati krmí vařených a pečitých, k tomu
přičině zázvora ti.eného neb pepře.

Fáni, dvakrát v týden umývajte nohy večeI.před lůžem; v zimě vodú
Irorkú aneb teplú, v nížto vařen jest rmen, a v létě stu'clenťr túŽ vodú. A tři
sobě zezpod nohy solí s octem smíše.

Pane, hlavy nikdy nemej leč ráno, jednu lrodirrrl před oběclem aneb
před večeří a kaž přiliti k lúhu octa půl žejdlíka; a koření kaŽ vařiti k hlavě
v lúhu.

Pane, lázně řídko požívaj a mej se u vaně, ale rr zimě jdi do lázně v neš-
pory' a to ne často a nebuď dlúho v lázrri.

Také, pane' v tvé krmě kaž klásti a vařiLi petruŽel pro kámen, když tě
často napadá. A pro ten také požívaj čistého pití a často také měj chřen
s jíchú masa a s skývú bílého chleba, rozetrúc jako šalši; a toho budeš
požívati ve všech krmích vařených i pečených od masa. A talré v šalši můžeš
vloŽiti šest aneb sedm jader břeskvových oblúpě i rozetříti spolu; anebo
šalši s petruŽelí anebo s horčici. A kaž přiložiti soli málo v tu šalši anebo
zázvotu třeného. První krmě tvá vŽdy buď polévka a poslední topenice.

Tyto všecky věci: anjelička, všedobr, zázvor, galgán, horčice, cicvár,
jelení koření, máta, hřebiček, bedrník spolu zřeŽ v jednu pušku drobně jako
semenečné zrno a netbaj na .to, budeJi kterého koření vice než druhého;
a přilož semena horčičného jednu lžici a soli kněžské za groš. A toho koření
tak zřezaného na kaŽdý pondělí večer, kdy by chtěl v lůže jíti, požívaj;
a takéž i v pátek. Přijmi' což můžeš rnezi tři prsty vzíti, ato zapípivem nebo
vínem lehkým, v létě studeným pitím, a v zimě horkým. A na to učiníš
truňk piva i lehneš a ráno vstana sníš malý kus ci'cváru s solí kněžskú, málo
ií vezma, a nebudeš píti ptlborn. Anebo sněz dvě kubebě s dvěma hř'ebíčky
a k tomu málo přijma semene kopřivného a koliandru, a potom rrepí; a to
koření sněz zavra usta i chřípie i nos.

Pání, v mastný den rnezi jinými krměmi vždy mějte asa jednu krmi
s cibuli vařenú, a to v zimě i v postné dni. Takéž v zimě vŽdy jedny ryby
v cibuli vařené a k tomu osladič a petruželné koření.

Nadpis: Iékařstuí lék; iesÍ uydal uvedl ve známost; surchnímu svrchu uvedené-
mu (tj. rnortr); zprúuuučinilda| návod, stairovil postup _ L nouého zelé z mladého
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ze|1 - 2 pro prsi pro plíce a pro cesty dýchací _3 ozdobui zpestřuj _ 4 ňorčíci seme-
no hořčice: s koliandrem s plody koryandru setého; s anézem s anýzem, tj. s plody
bedrnÍkuanýzu-5 iakožto šalšina hustou omáčku; pečitých pečených _6 přičině
při<lávaje .7 předlůžempted spaním - 8 rmen.. míněn patrně heřmánek pravý-
9 smÍše smíchaje - 11 tc lúltu.. jako louhu se uŽívalo vody s dřevěným popelem; Žej.
dlÍka.. stč. žejdlÍk měl asi půl litru; kořent... k hlauě kořenÍ uŽívané k mytí hlavy -
73 požÍuaj uŽívej, bet; v nešporg v době nešpor, tj. večerní poboŽnosti (okolo páté ho.
diny odpolední)

75 petruže| pro kómen petrŽelový kořen, aby se zabránilo tvoření močových
kamÍnků - 16 chřen křen - 17 s iícht1 'nasc s vývarem z masa _ Í9 břeskvouýchbros.
kvových; oblúpě (která) vyloupáš _21 topenice topinka

22 anielička: andělika lékařská (Archangelica offlcinalis) nebo děhel lesnÍ (Ange-
Iica silvestris); u.šedoór lid. vředové koření, všedobr horní (Imperatoria ostruthium);
galgd.n: jde o rostlinu Cyperus longus' jejíŽ kořen nahrazoval kořen galgánu lékař-
ského (Alpinia ofíicinalis) _23 jelent lcoření smldník (Peucedanw)i zřež rozÍeŽ,roz-
krájej; u pušku do nádobky, do kelÍmku -24 semenečné zrno semenec' konopné se-
meno - 25 soli kněžské: patrně posvěcená kuchyňská sůl - 29 Íruňlc doušek _ 30 dvě
kubebě (duál) dvě zrnka pepře' tj. plody pepřovníku cubeba (Piper cubeba) _
33 v mastný denkďyŽ nenl půst; asa alespoň - 35 osladič oddenek osladiče obecného
(Pol5podium vulgare); petruželné /coření kořen petrŽele

L IDSKÉ LEToRY

Základem středověkého názoru na přírodu byla starověká nauka o čtyřech
Živlech' které jsou podstatou veškeré hmoty. Podle Aristotela a jiných antických
Íilosofů i vědců jsou těmito ,,elementy.. oheň, voda, vzduch a země. Jako všechna
neživá příroda a rostlinstvo' tak i všichni Živočichové i člověk jsou podle této nauky
složeni z těchto čtyř živlů' jen různě uskupených a rozdílnou měrou zastoupených.
Ve všech oblastech přírody odpovídaly čtyřem živlům různé látky, např. v neživé
pŤírodě odpovídala ohni síra, vodě rtuť, vzduchu ,,sůl amoniacká.. a zemi zlato;
vlidskérn těle ohni krev (sanguis)' vodě hlen (flegma), vzduchu ž|utáž|uč' (cholé),
zemi černá žluč (melancholé): o ně se opíral hippokratovský výklad nemocí (tzv.
humorální patologie). Těmto čtyřem základnim látkám odpovídaly podle Hippo-
krata a Aristotela čtyři vlastnosti (horko, vlhko' studeno, sucho). Podle toho, která
látka v lidském těle převládá, určovali staří lékaři čtyři hlavní lidské letory, tj.ty-
py (konstituční a povahové). Názvy, označující tyto typy, udržely se s pozměně-
ným významem dodnes (sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik).

Z nauky o letorách, jak byla v 15. století zčeštěna v lékařských a astrologic-
kých spisech, vybíráme dvě ukázky, stručný přehled všech letor s návodem, jak
tozpoznat podle barvy, postavy a vlastností typy lidí' a podrobnější popis Ílegma-
tického (vodokrevného) typrr ze sborníkutraktátů, zvaného Hvězdářství pro krále
Jana.

( o  L E T o R Á C H )

Toto nám slušie věděti a znamenati, které letory, totíŽ kto jest kterého
přirozenie. Neb ze čtyř živlóv kaŽdá věc obživena bývá, totiž z ohně, z větru,I nouého zelé z
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