za rrecelých 88 dní; do téltožpostavení vzhledem k Zemi, coŽ bylo z hlediska geocentrického názoru rozhodujÍcl pro stanovení doby jeho oběhu, se dost'ává za nece.
lých 116 dní (omyl není moŽno vysvětlit arri zárněnou s Mlrsem, který obělrne za
neplné 2 roky); mislří učenci - 39 Juno.. míněn Jupiter; duand'cteleÍ..správně 11
let; o Jupiteru platÍ totéŽ,cobylo řečenoo Saturnu _ 4L jakoueškensuál.'tj. jako
tehdy známý povrch Země - 45 výsostvýŠka,tj. vzdálenost; neb bg Óglo neboékdyby
bylo - 46 úzkémalé, drobné
47 o přirození o pi'irozené podstatě, povaze _ 49 že čtgř elementze čtyř Žir'lů
(tj. ohně' vody, vzduc}ru, země), jež jsou podle učenířeckého Íilosofa Ernpedokla
(5. stol. př'. rr. l.), tradovanéhtl ve stí'edověku po<lle Aristo|ela, základem veškeré
hmoty; znamenai věz, parnatuj - 53-54 studenéhopřirozenie... horkého:vlastnosti
připisované vŠíhmotě; vyplývají ze vzájcmného poměru základníclr živlů, resp'
z převládání jednoho z nich - 54 tdhnena se vztahuje na sebe,přijímá _ 57 otpooie.
dají rd.di u prosbě rádi odmítaií prosby - 59 ttstauiční
u milosti stálÍ vlásce - 60
knihg pohanské..
míněna arrlická literatura - 62 písmc učenéspis1' _ 63 nailép slušie
nejlépese hodí _ 70 že se mlře znlm",núvdpo Měsieci Že se mořc řidí podle MčsÍcc
(tj. př.i přílivu a odlivu) - 72 kak jali - 73 i al pojal, trzal - 71 iedno cožuezmejen ttr,
kterou přijmc -76 otjímd odrrírn1i
81 duě neděIi (daáI) <lvatýdny - 85 překdžíla(duál) př.ckážejí* 89 se chce pro.
měniti rná dojít ke změně - 92 létaiícejak létají - 94 příde stane se _ 95 potlctinie
slážka _ 96 se poDetřiesmiešievzduch se směšuje ; střelísebt|doluousletÍdolů j ako střela
(tj. blesk) _ 97 tepúbijí - 99 se ztrhne (m, oztrhne)prudce se zvedne; se smťzne|7||a.
zem se srazí

vAvřttNE.C Z BŘEZovE
SNAŘ
SnrÍl neboli Kniehg snoDéIlouykladanie je překlad snáře ve střetlověku hojně
rozšířeného,jehož původní arabský text napsal Achmet ben Sirin (t 728). Vavřinec
(srov. o něm zde v 1. st'. na s.396) ovšem překládal z latinského textu, který pořídil v druhé polovině 12. století Leo Tuscanus; z této předlohy pocházejí i slova,
podle nichŽ se Soudilo, že Vavřinec pořídil svůj překlad pro krále Váciava IV.
(,,usiloval jsem, abych nalezl panovateli svému.....).Vlastní prací Vavřincovou
je úvod řešícíotázku, má-li se věřit snům. Vavřinec se tak vlastně zabývá problémem souďobého vědeckého pozrrání a se zřetelem k stavu přírodovědných vědomostí své doby na otázku střízlivě odpovídá; je např. na správné cestě, hledá.li
vztah některých snů k tělesnému stavu človčka.Vedle toho vyznívaji tírn podivněji staré orientální výklady snů.
Ve Snáři jde z valné části o svérázný překlad, který je pro nás důležitý
zejména svým slovním bohatstvím. Knize se dostalo značnějšíhorozšÍřeníteprve
v 16. století' kclyž ji jazykově z clobor'élrolrledislra upravil a tiskem vydal Václav
Hájek z Libočan.
Vybíráme ze Snáře úryvek z Vavřincovy samostatnépředrnluvy a dále ukázky
výkladů různých snů; po stř.edověkémzvyku mezi nimi náleŽí důleŽitémísto snům
o zvířatech, v nichž se uplatriovaly vžité názory o povahách zviÍat a alegorické
výklady těchto povah vzhledem k člověku.
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o tom, Že každý rná pilně velmi znamenaLi,
že jsú rozličná plemena snóv' o nichžto doie psáno stojí takto:
Tuto znamenati slušie, Že sú rozličná plemena snóv, neb někteří sú
snové'jenž pocháZejíot kmenóv nemoci anebo ot nemoci. JakoŽ komuž sú
se játry zahorčily nad běh přirozenie jedením kořeniehorkého aneb od vína
silného,tomu se kolotá, an v ohni neb v lázni nebo v jistbě horké sedí nebo
Ieži.
Jiné plémě: A komuž žaludek nebo játry sú Zastuzeny vihkostí nepř.i
Ťozenú' točížotl mnohého pitie studeného anebo jedenie věcí vlhkých
a studených, tornu se rádo kolotá, an u vodáclr plavá anebo an se kúpe.
Jiné plérněsnóv: A v komž se zarodí větrnost od jiedla věcí parných
Í 0 od přirozenie, jako jest cibule rrebo řiepa, t'ornu se rádo sní, an lécev povětří
anebo vietr an naň věje.
Jiné pléměsnové:A komuŽ jest v žaludku krmě slaná a nepoŽitá, tomu
se ťádo kolotá, an pie' a nikdy se do vóle nenapie.
Jiné plémě a k témuž:A ktož má lačný žaludek a zdravý, tomrr se zdá
1 5 ve snách, an jie.
Takový.m snóm sluŠievěřiti. Proč? Neb znamenají jisté kakost,i, jerrž
sú v t,ěle člověčiem.Neb horkost snová znamená horkost vnitřní zřejmú
a vlhkost snová vlhkost zřejmú; a tak o jinýclr. JakoŽ psáno stojí v kněhách
Izaiášových r'e dvúdcáténr a devátém rozdiele: JakoŽto sní lačný a jie,
a krlyŽ procítí,prázdna jest dušejeho, a jakožto sní žieznivý a pie ve snách,
a kdyŽ bude zbuzen, vstav ještě žieznía duše jeho ještě pr'ázdna jest, též
bude množstvie národóv všech, kteříŽto bojují proti Sión.
o jiných sniech,
kteříŽto pocházejí tolik od přemyšlovánie.
Druzí snové sú,jenŽ přicházejí od přemyšlovánie, těrn snóm podobné
na javě. Jako člověku nábožnému zclává se' an se modlí neb zpoviedá,
a člověku uměnie pilnému kolotá se' an čte neb čtúcslyší,a člověku frejovnému a vilnérnu zdá se, an se s frejieřkami obierá, a člor'ěku hněvivému, an
se vadí nebo seče;a tak o jiných věcech. A těm opět móže býti věř'eno bez
hřiechu, neb to, což je člověku na mysli na javě, to také ostává i ve sně.
o tř.etích sniech,
jenŽto pocházejí od zjevenie boŽieho a svatých.
Třetí snové pocházejí od zevenie božieho, takže se bude sníti člověku,
nalit muŽ nebo žena nad lidský obyčejjasný nebo jasná, krásný nebo krásná

539

\-.

3 5 zvěstuje něco ctného ku polepšenílidskému anebo toho, komuž se snÍ.Neb
jakož die svatý Ambrož: Pravda, od kohož koli pravena bude, od ducha
svatého jest. A takovému snovému vidění slušie věřiti, neb ku polepšení
Života táhne lidského. A takové viděnie stávalo se z|ým i dobrým v Starém
i Novém zákoně, a to druhdy v podobenství a druhdy zřejmě, jakoŽ svrchu
4 0 psáno jest. A tak die Ježíš,syn Sirachóv, ve třidcáté a čtvrtékapitole: Jako
ktoŽ pochytí stien a honí vietr, téŽ i ktož patří k viděným lžem. Ale to
viděnie snovépřed obličejemčlověčímpodobenstvie jiného člověka, hádanie
bludu a ptakověštba, lŽi a snovézle činijícíchmarnost jest. A jakŽto rodicie
ženy tvé srdce obludy trpí, lečby od najvyššiehoposláno bylo navštievenie'
4 5 nedávaj v nich srrlce tvého, neb mnohým kázali sú blúditi snové a vypadli
sú ufajíce r' ně.
o čtvrtých snech,
kteřížtood ďáb]a pocházejÍ.
Čtvrtí snové pocházejí od ďábla, kdyŽto ukáŽe se osoba krásná nebo
5 0 škaredá, duchovnie nebo světská radiec nebo veléc co zlého anebo brániec
dobrého. A takovému vidění neslušie nikoli věřiti nižádnému člověku,
a zvláště křestanskému; poňadž neslušie to činiti, neslušie tomu věřiti.
A také, žejest lež, poňadŽ se pravdě protivÍ, neslušieižádnémučlověku své
vuole i svého rozomll k tomu přiložit'i.
Nadpis: pilně oelmi znamenativelni svědomitě si všímati;plemenadruhy 2 ot kmenóoz příčin_ 3 súse zahorčilgzahřála se, zapálila se (játra); nad běhpřirozeníevice, neŽ je přirozené;kořentehorkého:byliny měly podle tehdejšÍch
názorů

několik stupňů teploty podle poměrnéhozastoupeníjednotlivých základních živlů_
4se kolotcjzdá se ve snu; an jak, že;u jistbě v jizbě' ve světnici _ 6 ulltkoslínepřirozenú: tj. vznikenr nadbytečných šťáv'které byly podle pojetí tzv. humorální patologie příciinou některých druhů onemocnění _ 7 točížtotiŽ - 9 se zarodí'vznikne;
parných parotvorných, plynotvorných _ 70 an lécejak Iétá _ 72 nepožitd"
nestrávená
_ 13 an pie iak pije _ 16 lcakosÍijakosti, vlastnosti _ 17 snouó jevící se ve snu;
z ř e i m ús k u t e č n o u_ 7 9 v r o z d i e l ev o d d í l u ,v k a p i t o l e ; s n Í . . . a i i e z d á s e m u . . . , Ž e J L
_ 22 proti SÍdn proti Izraelským; Irora Sión byla symbolem starozákonního Židovstva
24 tolik od přcmgšloudnieod pouhého přemýšlení - 26 na iouě v bděIém stavu,
ve skutečnosti - 27 uměnie pilnčmu pěstujícÍmu umění (mínÍse věda); frejovnému
záletnému * 28 s |reiieřkomÍs lehkými žcnŠtinami
34 nalit jak' Že; nad lidský obgčeivilce,než je běŽnéu lidí - 38 /dlrnesměřuje,
vede - 39 druhdg ... tlruhdg někdy... někdy jindy; zřeimě viďilelně' přÍmo - 40 JežÍš,
sgn Sirachóv..JeŽÍš'
syn Eleazara' syna Sirachova, učitel zákona (Žil na rozhraní
3. a 2. stol. př. n. l.), autor starozákonní biblické knihy (Sirach n. Ecclesiasticus),
shrnujícížidovskou moudrost a morálku * 4! pochgtÍzachytí, chyt1i patřt k viděným
podoba, obraz1 hó.danie
lžem při|t|ížik lŽivým viděním (ve snu) _ 42 podobensÍuie
Dludu věštěníz bludu (lat. divinatio erroris) - 43 ptakověšlÓcvěštění z letu ptáků;
zle činiitctch zločinců,nespravedlivých -- 44 oblud.gpřeludy _ 45 nedóua1u nťchne.
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přikláněj k nim; blúditiŽíti v bludu; ogpadlísú u|aiíceu nďodpadli (od boha)vě.
řícejim
při.
rozkazujíc;brdnteczakazujlc .52 poňadžponěvadŽ- 54 přiložiÍÍ
50 oeléc
kloniti
(sNY O VLASECH)
Třimezcietmý rozdiel
praví o hlavě mudrcóv indijských dómysl etc.
KomuŽ se zdá, by prošedivěl na hlavě, ten příde ke cti, a čím viece
šedin opatří na svéhlavě, tiem viece cti dosiehne. Pakli všicku šedivúhlavu
bude mieti ve snách, bude velmi zamúcen. Pakli uzří bradu svú ošedivělú,
hanbu bude trpěti znamenitú. Uzří-li král vlasy hlavy své' ano jich přibylo
na dél i na húšt,sbožie a lid a krásu bude jmieti v lidu svém. Pakli to kto
uzií z obce bohatý, sboŽie nalezne. Fakli jest chudý, tesknost a smutek
nalezne. Pakli to žena uzří, zbohatie muž její a bude panovati. Uzří-li král'
ano vlasy jeho střihú, umenšenielidu i sbožiejeho znamená. Uzřilito obecný
člověk a bohatý, téžmu se stane. Pakli to vidí chudý, žalosti pozbude. Pakli
1 0 to žena uzří, ot muže bude odlúčena.Pakli panna, cti bude zbavena nebo
pohaněna.
Rozdiel čtrmezcietmý
o vlasiech rozom perských mudrcóv
opatří.li kto ve snách, že ošedivěl,jest.li knieže, lid jeho zemdlé nebo
1 5 znemocnie obecně. Pakli to vidí obecný bohatý, ubude jemu statku. Pakli
vidí, žeprošedivie hlava, upadne u veliké žalosti a trávenie. Uzří-li král, ano
vlasóv jeho přibylo a kraššísú neŽli na jevě, bude mieti novú radost a pokoj
lid jeho. Pakli jeho brada zhustie, zlato se jeho rozmnoži apeniezi jeho budú
mnohým známi. Pakli uzřÍ král, ano jeho vlasy kto opravuje a jich ustříhá'
20 jest-li ten známý, dostanet,mu se peněz králových; pakli neznámý, nepřietelé budú peněz králových požívati. Uzřili chudý, ano jemu brady přibylo,
bude dluhy obtiežen. Pakli kto uzřÍ, ano pršie vlasi z jeho brady, ochudne
a náděje obohacenie mieti nebude.
Rozdiel pětmezcietmý
o vlasiech rozsud mudrcóv ejipských
Ktož uzti vlasy své hlavy krásné, jestJi vládař králóv neb kniežete,
bude chválen i milován viece. Pakli jest obecný, bude slúžiti knieŽeti
velikému. Pakli to král uzřÍ, bude panovati nepřátelóm svým. A uzří.li, ano
jemu vlasuov přibylo, podrobí sobě viece vlastí. Pakli uzří, Že ošedivěli
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vlasi je}ro, rrburle pokladu jelro. Pakli zčrnajl a zhtlstěji vlasi jeho, přibude
pclkladóv jeho. Uzří-li král, jako by hlavu česala z nie vši pršaly, lid jeho
znedrržía on zamťtcenbttcle.Pakli vlasi budú pršeti, vedlé váhy pršenie
ubude vojska jeho. Pakli kto z lídu t,éžnasobě vtici uzří, kteréžsme o králi
vypravili, v chrrdobu upadne. Pakli to žena tzÍí, muŽ její rr pravú nemoc
lJ5 upaclne anebo u pobití umiie. Uzř'í-]i to panna, haněnie bude trpěti. Uzři-li
kto, ano brady jemu krásné slušně přib1ilo, dobude r'ěčiehosbožie.Pakli
prodlí se přieliš brada, upaclne v nemoc a zámutek stř'ieclmý. Pakli se komu
zdá, an bez braci1',dlúhá hanba a chudoba potká jeho. Pakli kto uzř'í,ano na
chi|iepiech nebo tra jahóclkáclr lícových ne]ro na čele vlasi vzrostli, bude
,10 múcenot svéhoknieŽete.Pakli virlí, Že sobě vlasy vytrhává, bude pracovati,
aby žalosti zbyl, a málo jie polehčí.Pakli mastÍ je srrímá,brrcle zbaven
zámutku' ale s škrlclú.
Nadpis: třinu:zcialntý rortliel třiadvactit'1i kapiLtrla, otltlíl; dómgsl názor, mÍněnÍ2 tlptttří spatiÍ - 3 zrunúcen zaťnoucell - 4 znamemi,túzi.cjnrou, veřt'inou; ano že, jak
-- 5 nrl déI i na húšt co rlo riťllky i co do irtrsl,oty; .sĎožjerrrajctck, bohatství - 5-6
/clo... : oĎce Irěkclo z rlbectttllroli<ltl, nt-šlec)rtic- 7 zbohatte zlro]ratne - 8 slřťhústříltnj í; lriltlnšenie úb5'lclt
72 čIrmezcielmý č:tyiiaclvllcáLÝ . 73 rorom rrroirdt'ý' ústrdeli -_ 14-15 zemdlé nebo
znemtlcnÍezeslábrre ircbo sejde _ 16 tr(tueniestrasti, ťttrap.v* 77 krašši (komp.) lrrás.
ltější; nc jeuč rc, skutcr]nosti * 18 zhustie zhotrstnc .- 79 oprauuic u1rravujcl -27 požíprtli užívati .22 pršic parla.ií; ulasi z jeho brad1|vousy; ocltutlne zc:lrurltrc
24 pětmezcíelmý pětatlvlrciitý * 25 rozsud úsrrdek; elipských egyptských . 26
- 29 ulosÍízerrrí,krajirr - 30 zčrnaji a:hustěji ztlernají a zhoustrrott _
u/rÍdoi.s1ll.ár.cc
ill uší prsťalg vši padal}r _ 32 zne'dužízncrJuŽirlí, ztlslílblrc; ucdlé otihg pršenie prrdle
trtnožstrí, i-lríry padárri - 3'1 sme ugpraoili yyporlěděli jsme; rr prauú nemoc do sl.;.utečtróncmoci _ 35 u pobitiv boji . 36 slušněřádně' zrračné* 37 prodlí se procllouži
st' Il.lrr)sle rio rlélky; stříedmý střcdrrí, ne příliš veliký - 38 an bez btadg že rremá
\.ollsv -. 39 no iohdclkrich lícouých tra lrortrí části tl'áří - 4a múcen zarnrucovátl. trápe]l ; pr&cou(rÍirtsi|or-al'i-..*1 abu zbryIaby sc zbavil: iíe palehči ii zmtrní

( S r \Y a 7 \ | Í Ř A ' i ' } ]C I ] )
Rozrliel šestý
perských vvkladačór.
o tnt.tlr'ědrtt'ozr.áženie
Merlvěc[ve snách znameuá nepřietele bohatéhoa nrocného,ale blázni.
r'ého. Protož spati'i-li kto slrrze sen' an zabil medvěda, zahubí nepřietele
svého l'akového. Pakli kto vidí ve snách, by na rnedvěrlu seděl, rovného
vládai|sLvie dosiehne. Pakli rnečemneb oštěperrrrnedvěda raní, bude vesel
5 pro záhubu nepřielele svéhobláznivého.Pakli jie kto maso medvědie' sboŽie
nepřietele bláznir'i'ho žiti bude. Pakli vezmekóži medvč:zi.menšiehostatkrr
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jeho dosiehn
a mnoho čas
sbožÍnepřie]
10

O svini

Svině c
okazuje. Pr
s zlostnú sel
15 svádubude
zabil, s Ženi
zbohatie zlt

o

Vlk os
Protož, zdá
se oboří. Pu
věrného za]
nepřietele 1
25 přietelé na
Pakli kto '
kterak se r
jcinu vlka .

20

30

Liška
se komu, l
lišky užrál
nepřietele
35 urazí neb
Pakli kto
od zemka.
v duom s
Pakli kto
40 zbude. Pa
Pakli ii za
za úkladn
A tý'

vlasi jeho, přibude
z nie vši pršaly, lid jeho
vedléváhy pršenie

jeho dosiehne. Pakli kto pie mléko nredvězie, bucle se strachovati kniežete
a mnoho časuov bude nedužiti. Pakli hlavu metlvězí vezme. burle děditi na
sbožÍnepřietele svého beznrozkého.

uzři,kteréž
smc o kráIi
žjejÍu pravú nemoc

budetrpěti. Uzřili

věčiehosbožie.Pakli
střiedmý.Pakli se komu
Pakli kto uzř.í,ano na
vlasi vzrostli, bude
ává; bude pracovati,
je snímá' bucle zbar'en

10

Svině divoká ženil nepi.ietelnici znatnená, ale pitomá zlost Ženy své
okazuje. Protož zdáli se kolnu ve Snách, by na svini seděl' s Lakú ženú
s zlostnú sesmílí.Paldi kto svini kamenem nebo šipem nebo klukem urazí'
1 i r svádu bude mieti Se zlosLnúženú.Palrli kto virli, že by ve sně oštěpem svini
zabil, s ženúzlobnú sesmílibez iejieho povolenie. Pakli klo jie maso svinie'
zbohatie zlostnú Ženú.

|;rirímysl
rrázor, míněnÍ-

veře.inou; ano že, jak
ntajctck, bohatství _ 5-6
zbohatne - 8 slřítrú stříldek _ 14-15 zemdlé nebo
- 17 lrošší
1kornp.) krásje ttplavujr.: -2t paži.
zchudnc

ps/cýcňegyptských ' 2Íi
zČernají
a zhousttrou *
; aedléoóhg pršeníe pocllt:

u prauúnemocdo sktr- 37 prodlíse prodlouŽí

38 an bez bradg že lem,i
múcenzarmucovárr. t ráii zmlrní

a mocného,
ale blázni, zahubínepřietele
seděl, rovného
ranÍ,bude vesel
masomedvědie.sbožie
, menšiehostatkrr

Ilozdiel sedmý
o svini divoké i o pitomé výklad perskÝch i ejipLských mistróv

I{ozdiel osmý
vlkrr
roztýkanie
perských a ejipl,ských c}rytrákóv
o
Vlk osobu skúpého a nevěrného kniežete a nepřieLele oznamuje.
Protož, z'dá-Iise liomu, by s vlkem bojoval, strach a sváda kniežetská naň
se obořÍ. Pakli krrieženebo král ve srrě vlka zabie, nepřietele skúpéhoa nevěrnéhozahubí. Pakli kto od vlka bude ukúšenneb raněu, bude múcen od
rrepřietele takového. Pakli král vidi, ano ovce stáda jeho vlcie hltají, ne2 5 přietelé rra lid jehopřipadnú a budú jej hubiti vedlé jakosti záhuby ovčie.
Pakli kto vlky se psy honí, pošle vojsko své na nepřátely a vedlé toho,
kterak se mají psie k vlkóm, vojsku se ieho povede. Pakli vidÍ král, ano
jernu vlka jatého př.ivedli, nepřietele rt vězenie své přijme.

30

llozdiel dev át j.
0lišce rozom perských a ejipských srnYslníkól'

Liška nepřietele Istivého,bohatého,ale rrrdléhoznamená. ProtoŽ zdáJi
se komu, by bojoval s liškú,bude váleti s takovým rnuŽem. A budeJi od
lišky užrán nebo zdrásárr, r'eclléjakosti úrazu takového bude zamúcen od
nepřietele svéholestného.Pa]<likto lišku ranÍ neb zabie, i nepřietele takého
3 5 urazí neb zamútíneb zahubí. Pakli kto vidí lišku z daleka, bude nernocen.
Pakli kto lišku běŽiec vidí a orra se naň ohlódne,ktoŽ to vidí, bude trápen
od zemka. Pakli se komrr zdá,by s domácí liškúsesmílilarrebodivokú lišku
v duorn svuoj uvedl, bude nrilovati lstivú Ženu a od nie bude zveličcn.
Pakli kto jsa nemocen, i pie ve snách mléko liščie' bude uzdr'aven a péče
4 o zbude. Pakli král ve snách honě, i lapí lišku, přijme lsl,ivéhomuže k sobě.
Pakli ji zabie, muže lestnéhozahubí. Pakli kto vedlélišky běží'btrde jmien
za úkladnéhočlověka.
A týž jest výklad o vlkopsu a o kolčavách. ale slabější.
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uvážení, úsudek - 3 rovnéhovlú.dařstoiestejné moci (jako ne.
Nadpis: rozod.ženíe
přítel) _ 5-6 sbožie...žIti bude majetku, bohatstvÍ bude uŽÍvati _ 6 medvězímedvědí
_ 8 bude nedužitibude stonati' churavěti _ 9 bezmozkého
rozumu zbaveného
1! pitoméktmené, domáci _ 72 nepřieÍelnici nepřítelkyni; zlost ženg své z|é
jednánÍ vlastní ženy - L3 okazuie ukazuje, znamená - 14 sesm|.It
sesmilní; klukem
urazÍ šÍpemzranl _ Í6 bez poaoleniebez svoleni _ 17 zbohatiezbohatne
79 roztlkaníc rozvaha, úsudek; chgtrdkóo mudrců - 2L sudda kniežetskú'
spor
s knlžetem.2L-22naňseobořtpostihne ho - 23 ukt7šenkoustrut; múcenzarmucován,
trápen - 25 připadnú dolehnou; uedléiakosti zdhubg oučietou měrou, iakou byly za.
hubeny ovce - 26 uedléÍoňopodle toho . 28 jatéhochyceného;uoězenie do zajetí
3o rozom moudrost, moudrý úsudek; smgslntkóu mudrců, učenců_ 31 mdlého
slabého_ 32 oáIeti válčiti' bojovati _ 33 užrdnnebo zdrtisdn kousnut nebo podrápán;
oedléiakosti úrazu podle míry zraněnl _ 37 od zemka oď krajana (nom. zemek)n. od
ďábla (nom. zmek) - 38 od nie bude zoeličens její pomoci bude povýšen - 39 péče
zDudestarostí se zbaví _ 4L bude y.mienbude povaŽován - 43 o olkopsu o divokérn
psu

Ale snové,ješt
čtyřech nebo v
ly až do zabře
v desieti dnect
aŽ do vzchodu
Pak po vznití l
plní v sedmi d
mnohémuměn
v který ěas, ko
30 tomu zvěhlasn
některé sny ro:
terá menšie,jt
přivodí nežlist

(vÝzNAM sNÚ)

kte
Pilně znamenaj o tom,
kterak snovérozličnémulidu se také rozličnězjevují, a to všem stavóm,
věkóm a jiným.

Slušie tak
co budúcieho
skému,to se t
věcí byl jest z
pohanských pl
mezi lidem v l

Slušiesnažněznamenati' Že jakoŽjest na počátcetěchto kněh dotčeno,
rozličnoststavóv, duostojenství,úřaduov, věkóv činírozličnostu vykládaní snóv. Neb táŽ věc viděna ve snách od krále nebo knieŽetea od obec.
nieho člověkajiný má výklad králi a knieŽeti, a jiný obecnémučlověku,
jiný duchovníkóm, a jiný světským lidem, jiný muži' jiný ženě' a jiný
panně' a jiný manželce'a jiný vdově, jiný dietěti' jiný mládenci, jiný jinochu' jiný muži' jiný starci' a jiný kmeti, jiný zdravému'jiný nemoc.
jiný lačnému,jiný střiezvému'jiný
nému,jiný sytému'jiný obežralému'
jiný trudnému.Jiný takéžtémužvidění výklad
opilému,jiný čerstvému,
1 0 má býti u podletí,jiný létě'jiný u podzim, a jiný zimě. Jiný přesto člověku krve čisté'jiný krve kalné'jiný krve horké'a jiný krve vlaŽné.Jiná
proměna výkladu musí býti na počátceměsiece,jiná na střiedmě, jiná na
úštku,jiná na skonání.

jistějšie mají

Znamenaj tuto o časiech,
kdy a v kterých sen má býti vyplněn konečně.

ID

Také slušievěděti' ženenie dosti, Že by již člověkpoznal, co sen znamená, ale musí věděti, v kterých časiechmá se to vyplniti. o tom die
Zarcim mudřec, Že snové,jenž se dějí lidem od prvé hodiny v noci až do
třetie, ve dvúdcátletech se zračují.Ale snové,jenŽ se dějíod třetie hodiny
20 až do šesté'u patnádcti nebo v desieti anebo v osmi letech budúvyplněni.
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Slušie tal
dějí, nehodné
okazují věci
v zimní čassl
budúcích věc
ano člověk sl
a jistějšieho'
ve snách král
Anebo neumě
aneb bojovali
příslušejíku

35 výbor z čes

sÍuťe
stejnénroci (jako ne.
Lvati - 6 medoězímedvědí
zumu zbaveného
:lkyni; zlosÍ ženg sué z|é
l sesrnÍlí
sesmilni; klukem
ie zbohatne
2l sutida kniežetskd.spot
strut;rnúcenzarmucován,
ou měrou' jakou byly za.
eného;u vězeniedo zajetí
lrců, učenců- 3t mdlého
t kousnut nebo podrápán;
ajana (nom. zemck\ n. oď
i bude povýšen _ 39 péče
. 43 o olkopsu o divokérn

Ale snové, ješto se kolotají od šestéhodiny až do deváté, v pěti nebo ve
čtyřech nebo ve třech se zračují.Paksnové, jenž přicházejÍ od deváté hodi.
ny až do zabřeŽděnie, v roce nebo v měsiecich šesti nebo ve třech anebo
v desieti dnech se vyplňují. Ale snové, ješto se kolotají od zabřežďovánie
25 aŽ do vzchodu slunce, ten den anebo druhý anebo najviec třeti se zračulí.
Pak po vznití slunce což se ve snách kterúžkoli hodinu okazuje, to se vy.
plní v sedmi dnech. Protož vykladač snuov jistý musíébýti a dospělý Ýe
mnohém umění. A když sen uslyší, ihned jej má napsati, kterak se dál,
v který čas,komu, kterého věku, které zpósoby, kterého přirozenie. A chtie
tomu zvěhlasní mudrci, Že má věděti miesto, kde se sen dál. Neb miesto
některé sny rozmnožuje' jako púštia miesta klidná a vzdálená od lidí, něterá menšie, jako miesta lidná, něterá měnie, jako vlhké miesto jiné sny
přivodí neŽli suché, jiné miesto horké a jiné miesto studené.

35

rjí,a to všemstavóm,
ptěchtokněh dotčeno'
inírozličnostu vyklá.
bo knieŽetea od obec.
ný obecnému
čIověku,
tuži'jiný ženě,a jiný
jiný mládenci,jiný ji.
jiný nemoc.
ilravému,
jiný
ijiný střiezvému,
témuž
viděnívýklad
zimě.Jiný přesto člo.
krve vlažné.Jiná
na střiedmě,jiná na

poznal,co sen znavyplniti. O tom die
hodinyv noci až do
dějíod třetie hodiny
budúvyplněni.

O sniech,
kteřižto Iehce s mysli scházejí, znamenaj pilně také.

Slušie také věděti, že snové, kteÍ'[Žto|ehce z paměti vypadnú, řiedko
co budúcieho znamenají, kakŽ koli Nabochodonozorovi, králi babylonskému, to se bylo přihodilo, Že sen vypadl jemu z paměti, avšak budúcích
věcí byl jest známek. Ale to buoh zvláště dopustil, aby marnost mudrcóv
4 0 pohanských porušena byla i pohaněna, a múdrost božská zveličena netoliko
mezi lidem v boha věřícÍm, ale i mezi pohany ďáblem oslepenými.
Že věci neb snové nehodnÍ
jistějšie maji znamenie budúcích příhod k času nežli snové, ješto okazují
věci témužčasu hodné.
Slušie také věděti, že snové, jenž okazujÍ věci k tomu času,v němž se
dějí, nehodné'jistějšie mají znamenie budúcÍchpříhod neŽli snové, ješto
okazují věci témuŽ času hodné. U příkladě když by kto ve snách viděl
v zimní časstromy ktvúcie aneb ovoce plné, ten sen má jistějšie znamenie
budúcích věci, neŽIi by se dál Iétě aneb u podletí. ^ téžkdyŽ se kolotá,
5 0 ano člověk svému stavu nehodné dielo dělá' větčieho jest to zvěstovánie
a jistějšieho, nežli by se zdálo, an to čini, coŽ jeho stav velí. Jako když by
ve snách král nebo knieže nebo rytieř oral nebo hnuoj kydal nebo zed dělal.
Anebo neuměje člověk v kniehách čísti'i četl nebo psal. Aneb žena by klála
aneb bojovala. Aneb panna dietě porodila. A tak o jiných věcech, ješto ne.
příslušejíku pořádu lidí' jimž se ve snách dějí.

45
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a zcela pověreč
do lidowých vrs

Každý sen,
kterýž se v noci opietí, znamenie jest jistějšieho.

Fostavení hvě
v krátkos
pocházející

Také věz, Že sen, kterýž se téžnoci opietÍ, jistějšieho jest znamenie
a brzčejie se naplní. Protož řekl Jozef faraónovi: Ale co si viděl druhé k téŽ
60 věci slušejesen, jest pevnosti znarnenie proto, aby se stala řeč boŽie a rychIejie byla naplněna.
hodNadpis: pilně znamenai bedlivě si vŠímej'měj na paměti - 2 duostojeraÍpÍ
nostÍ - 3 obecniehoprostého, neurozeného- 5 duchovnÍkdmosobám duchovnÍm - &
přejedenému;střiezvémustřizlivému - 9 trudnémuurravenému- 70 u podobežralému
letÍ... Iétě''. zimě na jaře, v létě' v zimě; přesÍovšak _ 77 krue čisté.'.kalné...
horké,.. vlažné:mlněny čtyři základnÍ typy' sangvinický, rrrelancholický' cholerický
a ílegmatický - 12 proměna přizpůsoben1 - 12-13 na počlitce... na' střie'dmě... nu
úštku...na skondní..označenípro jednotlivé fáze měsÍce
18 Zaroim mudřec: míněn patrně arabský astrolog Achmet ben Sirin (f 728 n. t.)'
autor slavného snáře; od pruéhod.ingu noci: od prvnÍ hodin5' po západu slunce _ 19
oe d.ut1dcdt
letechběbem dvaceti |et; se ztačujíodrážejíse' vyplňujÍ se - 21 se kolotají
motají se, zdajÍ se _ 23 do zabřežděniedo svítání, do rozbřesku _ 25 tlo vzchoduďo
'východu; naiviec nejpozději . 26 po uznitt po východu - 27 iistý spolehlivý; dospěIý
dokonale obeznámený - 29 zpósobg vzezřen| ^ 30 zvěhlasnÍvěhlasnÍ - 32 menšit
omezujÍ;lidncÍlidnatá
37 kakž koli ačkoliv _ Nabochod.onozotoui:
zemřel 562 př. n. l.; jeho sen srovDan. 4. kap. - 39 bgl jest zndmek byl znamenlm; marnosÍmarné ťrsilí- 40 zueličena
vyzdviŽena, oslavena
42 nehodntrrevhodní,nepřiměřenÍ _ 48 ktuúciekvetoucí - 53 bg k|dla kdyby se
účastnilaklání' boje _ 55 ku pořddu k způsobu života
57 se opíetíopakuje se - 59 brzčejiespÍše- 59-61: Gen. 41,32i druÍrépodruhé;
k téžuěcislušeie.senk téŽevěci se vztahujícÍsen; peunosÍijistoty
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jak:

Hvězdy 1
v sublunárnín
stavení a rozli
tři velké udá]
věštecký výzt
Saturna a Ma
bením připoju
dvacátémsed
v Čechácha
1 0 jemnosti, pro
A svrchu uvet
veškeréfalše
možno přejít
že vládcem le
15

MARTIN Z LENE,ICE
PRo oLDŘlcH
A Z F.DŽMBERKA

Stav nár
vládce roku a
Vah s celým
20 ohlašuje osud
Saturn, praví]
šuje tělesné r
běhu připadn
působením pi
2 5 v životě řečen
hvězdí lidské
domu, jenž je
rušitele cest a
ve čtvrtém as

předpookolo poloviny15.stoletíu nás zřejrrrěstoupalzájen o astrologické

vědi. Astrologická předpor'cid pro kalendářní rok se stala literárnínr ťttvarenr,který
byl v pozdější době velrni hojný, u nás stejně jako v zahraničí.Tyto předpovědi
byly psány nejprve latinsky, později v národních jazycíclr: českyvyclráze|y jižod
přelomu 15. a 16. století. Po rozšířeníknihtisku se totiž vydávaly l,isketlr a spojovaly se s kalendáři. Pražská ttniversita, aby molrla vylrovět poptávce, ustanovila
někdy kolem poloviny 15. století,žejeden z jejich profesorůbude mít za úkol vypracovat pro každý rok astrologickou př.eclpověď'Takový profesor se nazýval ,,astrorlomus publicus..; pokud vÍme, jako prvni zastával tuto funkci \'lartirr z Lenčice.
Martin z Lenčice byl polského původu, narodil se někdy v prvních letech
15. století,na praŽskó universittl byl od r.7427, od r.7444 byl proIesorem.Zemře]
asi v letech |462-64. Zaclrovalo se několik jeho latinských spisů. .Iedním z nich je
astrologickd'předpouěď na rok 1455, určená pro oldřicha z Rožmberka. Je to příklad
nejnaivnějších, ale sugestivních předpovědí, nevědeckýclr uŽ v dobc],k<ly r'znikl-v,
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