typologické rysy tělesnéi povahové -3o přirozenllro wozeného; pro nic ho neostane
zanic, nikterak ho neopustÍ- 31 Galienus: Galénos (131-201 n. l.), řecký tékař,
rovněŽ význačná lékařská autorita pro středověk; se přimlúurÍpřipojuje se k míněje nemoc'ennebo... něco jiného naruší*
ní - 32 Iečnemóžanebo.,. co přeruší|eďaŽe
33 zbožiemajetku, lrmotných prostředků _34 múku utrpení' trápení - 35 usušuic
vysušuje _ 37 po údechpa tělesných orgánech; spraDuie vládne, řÍdl

ŠrĚpAŘSTvÍ
0 rozvoji prakticky pojímanélroa využívanéhopoznávání přírody svědčí
několik odborných spiskůo štěpovánía zušlechťování
ovocnéhostromovía vinné
révy.Spisek,z něhoŽvybírámeukázky, je asi nejstarším
dochovanýmdílkemsvého
druhu z husitskéhoúdobí.Je to opis staršípráce a pocházíz roku 1447.Jeho opiso.
vačembyl blíŽeneznámýJan Pitrkav z Hradištěa z Tuchovic. Jde patrně o překlad
z němčiny.
o ŠT.ĚPovÁNÍ STRoMÓv
KapitoIa

52. - o vinných odřiech zdělání

Kterak máš r'inné odry dělati a révie saditi, o tom nenie třeba učiti,
neb to lidé obecně dobře umějí. Avšak proto chci o tom mistrné naučenie
dáti' ješto mnolro lidem to uměnie nenie znárno. Pak máš věděti,Žekdyž
vinná réva jest v dobré zemné zemi a mnoho lesu bude jmieti, to máš vinným nožem zÍezatí.A jestliŽe po druhé ta réva opět tak mnoho lesu přinese,
tehdy okopaj jie kořerr a přiloŽ k němu dobrého řiečnéhopiesku a zaspi jej
tam dobrú prstí. A kdyŽ vinná réva chce se zkaziti, tehdy otkopaj jie prst ot
kořene a rozštěpjie kořen av|oŽ tu kámen vten kořen a nech ho tam zóstati.
Potom vospi ji dobrú prstí hnojnú; tak bude ta réva plodná jako prvé.
10
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53. .- Vinné jahódky

aby rostly bez pecek

Chceš-li, aby vinné jahódky rostly lrez pecek a bez vinného kamene,
iy máš takto připraviti: otkopaj prst ot kořene a rozštěp révu, kteráž roste
na tom koř.enu a opatř tak révu, aby jí jejích voček nezlámal, ani na nich
ttškodil. A zvláště v tom rrriestě,kdež má réva vypustiti z sebe zróst, aby
1 5 v tom miestě jienezařezal.A kaž sobě železok tomu udělati' aby napřed málo
nakřiveno bylo, a s tiem vytáhni s vobú stranú té révy jádro ven všecko,
aby tam nic nezóstalo. Potom svěž a stichni ji velmi dobře v hromadu
a zmaŽ ji s vobú stranú velmi dobře hovězím lajnem a braň, aby nikdie
z sebe nevypustila zróstu, ten kmen, jedno ta rozštěpená réva vedlé obyčeje
2 0 svého.A pohnoj jie dobře hnojem. Na t,ébude rósti víno bez pecek.
584
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ChcešJi udělati, aby jedna vinná réva rresla spolu bielé a črvenéjahódky, vsaď modrú révu k bielé révě a nech jich tam seděti spolu, dokadž
nebudúplodné.Potom rozštěpjich obě révětak, aby jim vočkám neuškodil
2 5 jich. Potom sstruž svrchní kórku pěkně dolóv aŽ do ze|enéna obú révú.A
ty máš rozštěpitijedno dotad, aby jedna skrze druhú mohla tú děrúprotažena býti; a tak druhá zase též.A' spleťje spolu v hromadu a obmažje dobře'
jakoŽ jsem prvéučil.Potom vždycky jednúve třech dnech skropuj je vuodú,
dokudž z sebe zróstu nepustie. Potom uřeŽ jednu ot druhé, a tak bude kaŽdý
30 z nich jmieti črnéa bielé hrozny. A to máš učiniti bť.ezna.
TakéŽ móžešhruškový a jabloňový štěp v hromadu jeden skrze druhý
provléci a tit se také zdai'ie.
Kapitola55._Aotémž
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Chceš-li štěpovati vinnú révu na črnévišni, přisaď vinnú révu k mladé
višni. A když se ta réva přijme, tehdy provrť nebozezem dieru skrze kmen
té višně nad se tak, aby ta diera většie nebyla, než což by ta réva mohla
projíti tú děrú. A sstruž s té révy svrchní kóžku dolóv až do ze|enéjedno
tolik, cožmá v tévišni býti, a tak ji protáhni, aby vočkám té révy neuškodil.
A obmaž ji dobře s vobú stranú. Také buď pilen, aby ta réva ot země aŽ
4 0 nahoru do kmene někdie z sebe ižádnéhozróstu nevypustila, aniŽ dopúštěj,
by ovotce přinesla. Potom března toho měsiece, kdyŽ již ta réva se dobře
ujme a sroste se v té višni, tehdy zteŽ ta révu, otzemek, ot té višničky,
všichnu dolóv a obmaŽ ten sřez velmi dobře a s pilností hovězÍm lajnem.
A tak bude vinná réva nésti na té višni. Také mi se zdá lépe, by čIověk neuřezával
té révy až do třetieho léta, proto aŽ by se dobře ujala. A také by
45
mohl, a zdá mi se najlepšie, že by mohl révu protáhnúti skrze břeskvové
aneb kdúlové stromovie.
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22 spolu zároveň . 23 modrúréuu:totéžco červená réva;seděti býti' růstí; do1cadŽdokud _24 oběréuě(duál) oba krnctr1'révy- 25 ssÍružsetrouhej, seškrábej; svrchni
krírku1lovrchovou vrstvu kůry; na obúrévú(duál) na obou kmenech révy -26 iedno
dotad jen do té mír.v-27 zase téžzpět týmŽ způsoberrr- 28 prui dříve _29 každý:totiŽ zróst, tj. výhonek _ 30 března v březnu _ 31 u hromadu dolrromad1',navzájem
,35se přijme ujme se 35-36 prourť... nad se provrtej šikmo r'zhůru - 37 kóžku
vrstl'u kůt.y_ 39 Ďuďpťlen dbej' pečuj - 42 srostese u té oišni zaroste clo té višně 42.43 zřež'.. t]olóuodřízni; otzemekc]ástkmene u země - 43 sřez řez; s plilnosÍípečlivii . 46 břeskuotlé
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ANTONIA
Z I.LORENCIE
CESTA SPRA\iEDLIvÁ
v a.LCHYMIJI
Sborníček obsahující učení blíže neznámého italskélro alchyrnisty Antonia
z F.lorencie, jak je zaclrytil česky r' roce 1457 jeho služebník,rovněŽ neznámý, je
nejstarší českou alchymickou knihou. Rukopis nasvědčuje tomu, že už kolenr
poloviny l5. století byl v Cecháclt Živý zájem o alchymickó pokusy, př.edstavující
složku tehdejšíhozkounrání přírody (latinsky byl v Čechách napsán uŽ t4l2 alclrymický traktát Jana TěšínskéhoProcessus de lapide philosophorum _ PojednánÍ
o karneni mudrců). Tyto pokusy rostly z dobových názorů na přírodu a hmottt,
za|oženýchjednak na teorii o čtyřech žir'lech (voda, oheň, země, vzduch) jako základu prahmoty, z niž vznikla rozdílným seskupovánírn veškerá hmota, jednak na
Platónově názoru o oduševnělosti kaŽdé hmoty. Prostředkem k přeměně jedné
hnroty v druhou byla alchymistůrn nejušlechtilejšílátka - ,,kámen mudrců.. sloŽeirá z čistýclrživlůpodle Aristotelova učenía podle Platóna oduševnělá. Pomocí
,,ltatnene mudrců.. měly být různé hnroty, hlavně čistékovy, oduševněny a tím
zdokonaleny. Zák|adni živly byly v práci alchymistů představovány určitými
látkami; voda rtutí, země zlatem, oheň sírou a vzduch (povětří) ,,solíamoniackou..,
která se připravovala z nroči.
Vybrané ukázky obsahují návod k přípravě alchymistické rtubi, síry a zlata
a k zhotoveni ,,kamene mudrců.. a počátek práce s ,,kamenem mudrců... Z lrlediska
chemicky technologického je zajimavý popis získávání čistésiry z tzv. pruhovaté
křemenice (pyrit' FeS') na svou dobrr obratnou arralýzou. Rukopis je uveden
zajímavou, bohuŽel jen fragmentárně dochovanou předmluvou, poukazující ke
společenskémusmyslu alchymistického úsilí.Z předmluvy zřetelně vyplývají čistě
světské cíle alclrymistických snah; alchymie měla dopomoci k obohacení a k zÍskání
společenskénezávislosti lidem skutečněznalým, nejen urozeným a mocným; zvláštní
naděje do ní proto vkládali příslušnici nižšíchvrstev. odkazy na boha a prosby
k němu mají v předmluvě vlastně funkci čarodějnickéhozaklínání'
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(Z PŘEDMLUYY)
Najmilejši bratře mój, tuto já tobě dávám naučení to napsáno, kerés
svými očima ode mne viděl dělati, keréŽ mně jest ráčil všemohťrcí pán dáti
skrze sprostného svého služebníka, jménem Gades, mudrce dospělého. Ej,
já virta tvú sluŽbu, týmž darem tebe obdařím právě a spravedlivě, tak mi
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