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Předmluva 

V této publikaci naleznete směs mých překladů různých kratších zajímavých středověkých, vesměs německých textů. 

Transkripce jsem výjimečně provedl do plného textu bez zkratek, spřežek apod. Budete-li potřebovat použít některou 

část mnou přeloženého textu pro vlastní publikační nevýdělečnou činnost, veďte prosím odkaz a informujte mne na e-

mail: vaverka.fm@gmail.com.  

 

Děkuji. 

Roman Vaverka 

 

 

 

 

OBSAH: 

 

Píseň o Ludvíkovi (Ludwigslied)      2 

Píseň o Hildebrandovi (Hildebrandslied)     4 

Wessobrunnská báseň a modlitba (Wessobrunner Gebet)  6 

Zaklínadla z Merseburgu (Merseburger Zaubersprüche)   7 

Francký křestní slib (Fränkische Taufgelöbnis)    8 

Sasský křestní slib (Sächsisches Taufgelöbnis)    9 

Píseň o sv. Petru (Petruslied)      10 

Trevírská požehnání (Trierer Segenssprüche)    11 

Loršské včelí požehnání (Lorscher Bienensegen)    13 

Vídeňské psí požehnání (Wiener Hundesegen)    14 

Starosasské požehnání proti červům (Altsächsischer Wurmsegen) 15 

Mnichovské požehnání na noc (Münchener Nachtsegen)  17 

Otčenáš z Freisingu       19 

Otčenáš ze St. Gallen       20 

Otčenáš z Weißenburgu       20 

Wulfilův otčenáš        21 

Výslech Johna Rykenera       22 

Ekloga císaře Lva III.       24 

Hildegarda von Bingen – názory na zdravou výživu  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vaverka.fm@gmail.com


 
2 

 

· Píseň o Ludvíkovi · 

Píseň označovaná jako "Ludwigslied" pochází z 9. století. U takto starých textů prakticky nikdy neznáme ani přibližný 

letopočet vzniku, natož autora. Tato píseň je velkou výjimkou. Oslavuje vítězství franckého krále Ludvíka III., vnuka 

Karla Holého, u Saucourt-en-Vimeu nad Normany, kteří se vylodili v Severní Francii. Z kronik bylo datum bitvy určeno 

na 3. srpen 881, Ludvík zemřel následujícího roku. A jelikož v textu vystupuje jako žijící osoba, musela být text napsán 

někdy v rozmezí: podzim 881 - jaro 882. Přítomnost živého Ludvíka v písni lze ovšem také považovat za básnickou 

licenci - oslavu činů mrtvého krále. V tom případě by musela vzniknout nejspíš krátce po králově skonu, tj. na konci 

roku 882. Ovšem z ryze lidských hledisek bylo jistě pro dávného autora výhodnější vytvořit oslavný text vzápětí po 

bitvě, ať už z vlastní vůle nebo na objednávku. 

Čtení textu není nikterak obtížné, byť neznalé oko asi zaváhá. I když to tak nevypadá, je to němčina (tzv. 

Althochdetsch), má německou výslovnost, akorát autor (a po něm ještě mnoho pokolení písařů) bojoval s fonetickým 

zápisem. "uu"="w" a čte se „v“ (uuas, uueiz), "u"="v" a čte se "f" (Urankon), "uo"="ú" (guot, bruoder), "ph"="f" (hilph), 

"s" před souhláskou ="š" (sprah, spilodun, snel). Dále "ih" (čte se "ich"), "Hluduig" (se čte "Ludfig"), "sprah" ("šprach"), 

"Fronisc" ("fronisk"). "Nam sina uaston: Sidh uuarth her guot man." se čte: "Nam sina faston: Sid várth her gút man." 

Zdroj: Codex 150, Bibliotheque Municipale, Valenciennes 

 

Einan kuning uueiz ih Heizsit her Hluduig 

Ther gerno gode thionot Ih uueiz her imos lonot 

Kind uuarth her faterlos Thes uuarth imo sar buoz 

Holoda inan truhtin Magaczogo uuarth her sin 

Gab her imo dugidi Fronisc githigini 

Stuol hier in Urankon So bruche her es lango 

Znám jednoho krále, jmenuje se Ludvík, 

jenž slouží Bohu rád: vím, že jej odmění. 

Jako dítě otce ztratil, přec obdržel ihned náhradu: 

Pán sám se jej ujal a byl jeho vychovatelem. 

Dal mu družinu, mužné společníky, 

trůn zde ve Francích. Ať užívá jej dlouho! 
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Thaz gideilder thanne Sar mit Karlemanne 

Bruoder sinemo Thia czala uuuniono 

So thaz uuarth al gendiot Koron uuolda sin god 

Ob her arbeidi So iung tholon mahti 

Lietz her heidine man Obar seo lidan 

Thiot Urankono Manon sundiono 

Sume sar uerlorane Uuurdun sum erkorane 

Haranskara tholata Ther er misselebeta 

Ther ther thanne thiob uuas Ind er thanana ginas 

Nam sina uaston Sidh uuarth her guot man 

Sum uuas luginari Sum skachari 

Sum fol loses Ind er gibuozta sih thes 

Kuning uuas eruirrit Thaz richi al girrit 

Uuas erbolgan Krist Leidhor thes ingald iz 

Thoh erbarmedes got Uuisser alla thia not 

Hiez her Hluduigan Tharot sar ritan 

Hluduig kuning min Hilph minan liutin 

Heigun sa Northman Harto biduuungan 

Thanne sprah Hluduig Herro so duon ih 

Dot ni rette mir iz Al thaz thu gibiudist 

Tho nam her godes urlub Huob her gundfanon uf 

Reit her thara in Urankon Ingagan Northmannon 

Gode thancodun The sin beidodun 

Qhadhun al fro min So lango beidon uuir thin 

Thanne sprah luto Hluduig ther guoto 

Trostet hiu gisellion Mine notstallon 

Hera santa mih god Ioh mir selbo gibod 

Ob hiu rat thuhti Thaz ih hier geuuhti 

Mih selbon ni sparoti Uncih hiu gineriti 

Nu uuillih thaz mir uolgon Alle godes holdon 

Giskerit ist thiu hieruuist So lango uuili Krist 

Uuili her unsa hinauarth Thero habet her giuualt 

So uuer so hier in ellian Giduot godes uuillion 

Quimit he gisund uz Ih gilonon imoz 

Bilibit her thar inne Sinemo kunnie 

Tho nam er skild indi sper Ellianlicho reit her 

Uuolder uuar errahchon Sinan uuidarsahchon 

Tho ni uuas iz burolang Fand her thia Northman 

Gode lob sageda Her sihit thes her gereda 

Ther kuning reit kuono Sang lioth frono 

Ioh alle saman sungun Kyrrieleison 

Sang uuas gisungan Uuig uuas bigunnan 

Bluot skein in uuangon Spilodun ther Urankon 

Thar uaht thegeno gelih Nichein soso Hluduig 

Snel indi kuoni Thaz uuas imo gekunni 

Suman thuruhskluog her Suman thuruhstah her 

Her skancta cehanton Sinan fianton 

Bitteres lides So uue hin hio thes libes 

Gilobot si thiu godes kraft Hluduig uuarth sigihaft 

Ioh allen heiligon thanc Sin uuarth ther sigikamf 

Uuolar abur Hluduig Kuning uuigsalig 

So garo soser hio uuas So uuar soses thurft uuas 

Gihalde inan truhtin Bi sinan ergrehtin 

O vládu se brzy podělil s Karlomanem, 

svým bratrem, největším přítelem. 

Byv takto obdarován, Bůh chtěl jej vyzkoušet, 

zdali by on tak mlád v nebezpečenství obstáti svedl. 

Poslal přes moře pohanské muže, 

by Frankům hříchy připoměli. 

Proto byli jedni ztraceni, jiní vyvoleni. 

Tvrdý trest tam utrpěl, kdo zle žil. 

Ten, kdo dříve býval zlodějem, začal se postit, 

proto se zachránil: byl-li dobrým člověkem. 

Ten byl podvodník, ten lupič, 

ten byl zatracen, ale osvobodil se pokáním. 

Král byl daleko, celou říší zmítal zmatek, 

Kristus byl rozhněván: žel, musela se kát! 

Bůh se smiloval, vida celou tu bídu, 

přikázal Ludvíkovi rozjet se tam: 

"Ludvíku, můj králi, pomoz mému lidu! 

Seveřani (Normani) je tvrdě utlačují." 

Tu pravil Ludvík: "Pane, tak učiním, 

pokud mi v tom smrt nezabrání, vše, co žádáš." 

Přijal od Boha svolení, pozvedl praporec, 

vyjel do Frank proti Seveřanům. 

Bohu děkovali ti, kteří jej očekávali. 

Všichni volali: "Pane můj, dlouho na tebe čekáme." 

Ale Ludvík Dobrý mocně pravil: 

"Ujmu se vás, přátelé, .... 

.... 

Bude-li to třeba, budu zde bojovat. 

Mne samého neochrání, až vás budu chránit. 

Nyní chci, aby mne všichni boží přívrženci následovali. 

Pozemské bytí je tak dlouhé, jak chce Kristus. 

Chce-li naši smrt, staniž se jeho vůle. 

Kdo zde statečně boží vůli vykoná, 

kdo živý boj překoná, toho odměním. 

Zůstane-li ale v boji, (odměním) jeho příbuzné." 

Pak vzal štít a kopí, odvážně vyjel, 

chtěl si se svými nepřáteli jasně promluvit. 

Po nedlouhém čase narazil na Seveřany. 

Král jel směle 

a všichni společně zpívali: Kyrrieleison. 

Píseň byla dozpívána, bitva začínala. 

Krev zářila ve tvářích,  

... Franky. 

Válečníci bojovali, ale žádný tak, jako Ludvík: 

rychle a směle se bil. 

Některé rozťal, některé proklál. 

Rozdával neúnavně svým nepřátelům 

hořký nápoj. Tak běda navždy jejich života! 

Odměněn byv boží mocí: Ludvík zvítězil. 

Všem svatým dík! Jejich byl boj. 

Sláva však Ludvíkovi, králi v bitvě vítěznému. 

Byl tam, kde bylo jeho pomoci potřeba, 

... se jej ujal ve své milosti. 
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· Píseň o Hildebrandovi · 

Jako "Hildebrandslied" se označuje fragment básně nalezený v Kasselu. Z původního díla se dochovaly pouze dva 

listy čítající pouhých 68 řádků textu, které však nejsou pozůstatkem dávného rukopisu písně, nýbrž pouze přepisem 

jeho části - pravděpodobně písařské cvičení. Byly nalezeny coby první a poslední stránka na předsádce raně 

středověkého rukopisu zhotoveného v klášteře ve Fuldě mezi lety 830-840, pročež je tedy Hildebrandslied právem 

považováno za nejstarší známé dílo německé literatury. Jazyk, kterým je psána, je starobavorština s malou příměsí 

staré sasštiny. Námět písně je tradiční, tj. hrdinský, a líčí osudové setkání otce a syna po létech odloučení. V básni se v 

narážkách setkáme také s postavami z učebnic dějepisu: Teoderichem a Odoakerem. 

Zdroj: 2° Ms. theol. 54, Murhardschen Bibliothek 

 

 

 

Ik gihorta ðat seggen ðat sih urhettun ænon muo tin · 

hiltibraht enti haðubrant · untar heriun tuem, sunu-

fatarungo · iro saro rihtun garutun sê iro guðhamun · 

gurtun sih · iro · suert ana · helidos ubar hringa do sie to 

dero hiltiu ritun · hiltibraht gimahalta heribrantes sunu · 

her uuas heroro man ferahes frotoro · her fragen gistuont 

fohem uuortum · wer sin fater wari fireo in folche eddo 

welihhes cnuosles du sis · ibu du mi enan sages · ik mi de 

odre uuet chind in chunnincriche · chud ist min al 

irmindeot · hadubraht gimahalta hilti brantes sunu dat 

sagetun mi usere liuti alte anti frote dea érhina warun · 

dat hiltibrant hætti min fater · ih heittu hadu-brant · forn 

her ostar gihueit floh her otachres nid hina miti theotrihhe 

Slyšel jsem příběh, že na sebe narazili dva válečníci 

Hildebrand a Hadubrant se svými vojsky. Syn a otec oděli 

se řádně v zbroj, nasadili své kroužkové košile, opásali se 

svými meči, přes brň, než do boje vyjeli. Promluvil 

Hildebrand, heribrantův syn, jenž byl starší, a taky 

zkušenější - otázal se první několika slovy, jaké je jeho 

otec příslušnosti v lidu, "Nebo z jakého rodu jsi ty? 

Řekneš-li mi jméno, vím, kdo jsou i ostatní, děti z tvého 

lidu. Znám je mi celý národ." Odpověděl Hadubrant, 

Hildebrandův syn: "Naší lidé mi řekli, staří a zkušení, 

kteří již dlouho žijí, že můj otec se jmenuje Hildebrand, 

já jmenuji se Hadubrant, kdys na východ přišel utíkaje 

před odoakerovým hněvem spolu s Teoderichem a mnoha 
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· enti sinero degano filu · her furlaet in lante luttila sitten 

prut in bure barn unwahsan arbeo laosa · heraet ostar hina 

det sid detrihhe darba gi stuontum fatereres mines · dat 

uuas so friunt laos man her was otachre ummet tirri dega 

no dechisto unti deotrichhe · darba gistontun her was eo 

folches at ente imo wuas eo peheta ti leop · chud was her 

chonnem mannum ni waniu ih iu lib habbe wettu irmingot 

quad 

 

jeho bojovníky. Opustil zemi svého lidu, vzal s sebou 

mladou ženu, malé dítě. On na východ je odvezl. Pak 

pocítil více Ditrich ztrátu mého otce: Zůstal bez přítele. 

Maje na Odoakara převelikou zlost, stal se ditrichovým 

nejvěrnějším družiníkem. Byl na čele vojska: vždy boj 

velmi vítal. Byl znám jako nejstatečnější muž. Nevěřím, 

že ještě žije." "Volám nebeského boha", 

hiltibraht obana ab heuane dat du neo dana halt mit sus 

sippan man dinc ni gileitos · want her do ar arme wuntane 

bouga cheisuringu gitan · so imo se der chuning gap 

huneo truhtin · dat ih dir it nu bi huldi gibu · hadubraht 

gimalta hiltibrantes sunu · mit geru scal man geba infa 

han ort widar orte · du bist dir alter hun ummet spaher 

spenis mih mit dinem wuortun wili mih dinu speru wer 

pan · pist also gialtet man so du ewin inwit fortos · dat 

sagetun mi seolidante westar ubar wentilseo dat man wic 

furnam · tot ist hiltibrant heribrantes suno · hiltibraht 

gimahalta heribrantes suno · wela gisihu ih in dinem 

hrustim dat du habes heme herron goten dat du noh bi 

desemo riche reccheo ni wurti · wela ga nu waltant got 

quad hiltibrant wewurt skihit · ih wallota sumaro enti 

wintro sehstic ur lante · dar man mih eo scerita in folc 

sceotantero so man mir at burc enigeru · banun ni gifasta 

· nu scal mih suasat chind · suertu hauwan breton mit sinu 

billiu eddo ih imo ti banin werdan · doh maht du nu 

aodlihho ibu dir din ellen taoc · in sus heremo man hrusti 

gi winnan rauba bihrahanen · ibu du dar enic reht ha bes 

· der si doh nu argosto quad hiltibrant ostarliuto der dir 

nu wiges warne nu dih es so wel lustit · gudea gimeinun 

niuse de motti · werdar sih dero hiutu hregilo hrumen 

muotti · erdo desero brunnono bedero uual tan · do lettun 

se ærist asckim scritan scarpen scurim dat in dem sciltim 

stont · do stoptun tosamane staim bort chludun · hewun 

harmlicco huitte scilti · unti im iro lintun luttilo wurtun · 

giwigan miti wabnum 

pravil Hildebrant, "za svědka, že tys dosud blízkému 

příbuznému za soka nebyl určen!" Nato sundal z ruky 

prsten, císařský prsten, jenž mu věnoval král, vládce 

Hunů: "Daruji ti jej z přátelství." Odvětil Hadubrant, 

Hildebrandův syn: "Člověk by měl takový dar přijmout 

kopím, hrot proti hrotu. Jsi, starý Hune, velmi lstivý, 

kolébáš mne svými slovy, abys mne pak svým kopím 

proklál. Jsi již starý, však stále velmi zákeřný. Pověděli 

mi mořeplavci, kteří připluli na západ přes moře, že 

vezou jméno: Mrtev je Hildebrand, heribrantův syn." 

Odvětil Hildebrand, heribrantův syn: "Na tvé zbroji dobře 

vidím, že doma jsi mocným pánem, že jsi pro to musel 

odejít do vyhnanství. - Staniž, vládnoucí bože", řekl 

Hildebrand, "běh osudu! Já šedesát lét a zim cestoval 

zemí, houfy lučištníků na mne střílely, u žádného hradu 

mne smrt nepotkala a teď mne mé dítě mečem udeří, srazí 

svou zbraní - nebo jej zabiju já. Přec můžeš teď snadno, 

dostačují-li tvé schopnosti, od starého muže získat jeho 

zbroj, kořist odít, budeš-li na to mít právo." "To by bylo 

nyní to nejhorší", řekl Hildebrand. „Člověče z východu, 

tobě bych měl teď boj odmítnout, když tak prahneš po 

boji mezi námi. Rozhodněme, co musíme. Kdo z nás 

dvou o zbroj příjde, komu ta brň připadne!" Nejprve na 

sebe najeli kopími tvrdým úderem, až se do štítů zabodly. 

pak narazili jimi hlučně o sebe, tloukli zuřivě do bílých 

štítů, až se na třísky rozpadly, od zbraní rozbité ... 
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· Wessobrunnská báseň a modlitba · 

Jsou pojmenovány podle bavorského kláštera Wessobrunn, v němž byl nalezen rukopis z doby okolo roku 814. Mezi 

jeho latinsky psanými texty je vložena dvoustrana staroněmeckého (tzv. Althochdeutsch) textu, jehož vznik je datován 

o roce 890. Za pozornost stojí dva neobvyklé znaky:  nahrazuje slabiku „ge“ a znak      nahrazuje spojku „enti“.  

Zdroj: Hs. Clm 22053, strany 65v/66r, Bayerischen Staatsbibliothek, Mnichov 

 

 

Dat gafregin ih mit firahim firiuuizzo meista· Dat ero ni 

uuas· noh ufhimil· noh paum noh pereg ni uuas· ni noh 

heinig noh sunna ni scein· noh mano ni liuhta· noh der 

mareo seo 

Právě jsem se dozvěděl mezi lidmi největší zázrak, že 

země nebyla, ani nebe, ani strom, ani hora nebyla, ani les, 

ani slunce nesvítilo, ani měsíc nezářil, ani moře se 

nelesklo. 
Do dar niuuiht ni uuas enteo ni uuenteo· Enti do uuas der 

eino almahtico cot manno miltisto· 
Nebylo tam nic, nebyl začátek ani konec. A byl tam 

všemocný Bůh, ruka nejštědřejší. 
Enti dar uuarun auh maṅake mit inan· cootlihhe geista· 

Enti cot heilac· Cot almahtico· du himil enti erda 

gauuorahtos· Enti du mannun so manac coot forgapi· 

forgip mir in dino ganada rehta galaupa· Enti cotań 

uuilleon· uuistom· enti spahida· Enti craft· tiuflun za 

uuidar stantanne: Enti arc za piuuisanne· Enti dinan 

uuilleon za gauurchanne· 

 

A byl tam s ním také boží Duch a Bůh svatý. Bože 

všemocný, ty jsi nebe a zemi stvořil, ty jsi lidi tolika 

dobrem obdaroval, dej mi svou milost, pevnou víru a 

dobrou vůli, moudrost a štěstí a sílu vzdorovat ďáblu a 

vyvarovat se zla a naplňovat tvou vůli. 
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· Zaklínadla z Merseburgu · 

Dvě staroněmecká zaříkávadla známá jako „Merseburger Zaubersprüche“ byla objevena v kapitulní knihovně katedrály 

v Merseburgu na straně 84r latinského manuskriptu Cod. 136 z 9./10. století. 

Zdroj: Cod. 136, Domstiftsbibliothek, Merseburg 

Eiris sazun idisi sazun hera duoder 

suma hapt heptidun suma heri lezidun 

suma clubodun umbi cuoniouuidi 

insprinc hapt bandun inuar uigandun·H· 

Kdysi se Idisi posadil, seděl všude kolem. 

Někteří zajali nepřátele, někteří zastavili vojsko, 

někteří osvobodili své přátele. 

Uvolněte se z pout, utečte nepřátelům! 
Phol ende uuodan uuorun zi holza 

du uuart demo balderes uolon sin uuoz birenkict 

thu biguol en sinthgunt · sunna era suister 

thu biguol en friia uolla era suister 

thu biguol en uuodan so he uuola conda 

sose benrenki 

sose bluotrenki 

sose lidirenki 

ben zi bena 

bluot zi bluoda 

lid zi geliden 

sose gelimida sin 

Vol a Wodan jeli do lesa, 

pak si balderovo hříbě zlomilo nohu. 

Zde zapřísahám tě, Sinthgunto, sestro Sunny, 

zde zapřísahám tě, Fríjo, sestro Volla, 

zde zapřísahám tě, Wodane, ve tvé dobrotě. 

Jako celá kost, 

jako celá krev, 

jako celý úd, 

kost ke kosti, 

krev ke krvi, 

úd k údu, 

jako by byl přilepen! 
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· Francký křestní slib · 

Tentýž rukopis Cod. 136 obsahuje na stranách 53r a 16r ještě další dva texty známé jako „Merseburger 

Gebetsbruchstück“ a „Fränkische Taufgelöbnis“, jehož překlad následuje. 

 

INTERROGATIO SACCERDOTIS· 

 

Forsahhistu unholdun Ih fursahu· 

Forsahhistu unholdun uuerc· indi uuillon· Ih fursahhu· 

Forsahhistu allem them bluostrum indi den gelton· indi 

den gotum· thie im· heidene man· zi geldom· enti zi 

gotum habent, Ih fursahhu· 

Gilaubistu in got fater almahtigan Ih gilaubu 

Gilaubistu in christ gotes sun nerienton:, Ih gilaubu·, 

Gilaubistu in heilagan geist Ih gilaubu· 

Gilaubistu einan got· almahtigan· in thrinisse· inti in 

einisse· Ih gilaubu· 

Gilaubistu heilaga gotes chirichun Ih gilaubu· 

Gilaubistu thuruh taufunga sunteono forlaznessi· Ih 

gilaubu· 

Gilaubistu lîb after tode· Ih gilaubu· 

Exorcizatur malignus spiritus ut exeat et recedat dans 

locum deo. 

Exi ab eo spiritus inmunde et redde honorem domino uiuo 

et uero., 

Accipe signum crucis cristi tam in fronte quâm in corde. 

Sume fidem caelestium preceptorum. 

Talis esto in opibus ut templus dei 

KNĚZ SE TÁŽE: 

 

Zříkáš se ďábla? Zříkám. 

Zříkáš se ďáblova díla a vůle? Zříkám. 

Zříkáš se všech obětí, zaklínadel a bohů, které pohané 

považují za oběti a bohy?  

Zříkám. 

Věříš v Boha otce všemohoucího? Věřím. 

Věříš v Krista, božího syna, Spasitele? Věřím. 

Věříš v Ducha svatého? Věřím. 

Věříš ve všemohoucího Boha trojjediného? 

Věřím. 

Věříš v církev Boha svatého? Věřím. 

Věříš v odpuštění hříchů křtem?  

Věřím. 

Věříš v život po smrti? Věřím. 

Nechť je vyhnán zlý duch, aby odešel a udělal místo 

Bohu. 

Vyjdi z něj, nečistý duchu, a vzdej čest Bohu živému a 

pravému. 

Přijmi znamení kristova kříže na čelo i na srdci. Přijmi 

víru nebeských učitelů.  

Buď takto v zdrojích jako chrám Boží. 

+ 
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· Sasský křestní slib · 

Text známý jako „Sächsisches Taufgelöbnis“ pochází z konce 8. století a nachází se na stranách 6v a 7r v Codex Palatinus 

Latinus 577. Znění je o cca sto let starší než výše uvedený francký slib, který pohanské bohy zmiňuje již jen nepřímo, 

zatímco zde jsou výslovně uváděni jménem. Další rozdíl se týká označení ďábla: zde diabolo, výše unholda (zlý duch, 

démon). 

Zdroj: Codex Palatinus Latinus 577, Bibliotheca Apostolica Vaticana 

 

 

Forsachistu diabolae· 

et respondet· ec forsacho diabolae 

end allum diobolgelde 

respondet· end ec forsacho allum diobolgeldae 

end allum dioboles uuercum 

respondet· end ec forsacho allum dioboles 

uuercum und uuordum 

thunaer ende uuoden ende saxnote 

ende allum them unholdum the hira genotas sint 

Zříkáš se ďábla? 

A on odpoví: Zříkám se ďábla. 

A všech ďábelských zaklínadel? 

Odpoví: A zříkám se všech ďábelských zaklínadel. 

A všem úradkům ďábla? 

Odpoví: A zříkám se všech  

úradků a slov ďábla, 

Donar a Wotan a Saxnot 

a všichni zlí duchové jsou jeho spolčenci. 
gelobistu In got alamehtigan fadaer 

ec gelobo in got alamehtigan fadaer 

gelobistu in crist godes suno 

ec gelobo in crist gotes suno· 

gelobistu in halogan gast 

ec gelobo In halogan gast· 

Věříš v Boha, všemohoucího otce? 

Věřím v Boha, všemohoucího otce. 

Věříš v Krista, božího syna? 

Věřím v Krista, božího syna. 

Věříš v Ducha svatého? 

Věřím v Ducha svatého. 
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· Píseň o sv. Petru · 

V latinsky psaném rukopise Clm 6260 se dole na poslední straně nachází přípisek s německou básní známou jako 

„Petruslied“. Rukopis pochází z doby okolo r. 870, báseň může být mladší a je opatřena hudebními značkami (tzv. 

neumy). Námětem je scéna z Matoušova evangelia, v níž Ježíš předává apoštolovi Petrovi klíče od nebeského 

království. V textu je použita klasická spřežka & (et): p&re (petre), hap& (hapet) a zkratka xpe (christe). 

Zdroj: Clm 6260,  Bayerischen Staatsbibliothek, Mnichov 

 

Unsar trohtin hat farsalt 

sancte petre giuualt· 

daz er mac ginerian 

ze imo dingenten man · 

kyrie eleyson christe eleyson · 

Er hapet ouh mit vuortun · 

himilriches portun · 

dar in mach er skerian 

den er uuili nerian · 

kyrie eleison christe 

Pittemes den gotes trut· 

alla samant uparlut · 

daz er uns firtanen 

giuuwerdo ginaden · 

kyrie eleyson christe eleison 

Náš pán převedl 

moc na svatého Petra, 

aby mohl chránit 

toho, kdo mu důvěřuje. 

Kyrie eleison, Kriste eleison. 

Pomáhá otevírat 

bránu nebeského království, 

kam vstoupit nechá 

toho, kdo chce být spasen. 

Kyrie eleison, Kriste (eleison). 

Poprosme božího přítele - 

všichni společně zvolejme, 

aby nám ztraceným 

věnoval přízeň: 

Kyrie eleison, Kriste eleison. 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Neumy
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· Trevírská požehnání · 

Slovo „žehnat“ má, obdobně jako německé „segen“ (staroněmecky segan), svůj původ v latinském signare (kreslit), 

myšleno kreslit znamení kříže, které označuje akt modlitby nebo obřadu, jímž má být na lidi nebo věci přenesena boží 

moc. Ve středověku bylo požehnání jako symbolické očištění důležitější než fyzické čištění. Například pokud se v sudu 

s vínem utopila myš, mělo se neochvějně za to, že knězovo požehnání víno očistí. 

V německé literatuře jsou jako „Trierer Segenssprüche“ uváděná čtyři požehnání, z nichž první dvě obsahuje 

výkladový slovník Hs. 40/1018 8° (10. století, Stadtbibliothek, Trevír), jenž má vepsány do volného místa při horním 

a dolním okraji čtyřádkové většinou lékařské texty popisující léčebné postupy, použití bylin apod. Na straně 19v však 

po stati o léčbě zažívacích potíží následuje praktika spíše okultní, byť ve středověku značně rozšířená - krevní 

požehnání (Blutsegen) a na stranách 36v/37r koňské požehnání (Pferdesegen), jenž následuje: 

 

Incantatio contra eqvorvm egritvdidem qvam nos 

dicimvs spvrihalz· Quam Krist endi sancte stephan zi ther 

burg· zi saloniun· thar uuarth sancte stephanes hros 

entphangan· So So Krist gibuozta themo sancte stephanes 

hrosse thaz entphangana· so gibuozi ihc it mid Kristes 

fallesti thessemo hrosse· Paternoster· 

Uuala Krist thu geuuertho gibuozian thuruch thina gnatha 

thessemo hrosse thaz antphangana· antha thaz spurialza· 

sose thu themo sacte stephanes hrosse gibouztos zi thero 

burg saloniun· amen· 

Požehnání proti nemoci koní, kterou nazýváme kulhavka: 

Když Kristus a svatý Štěpán přišli do města Soluně, kůň 

svatého Štěpána onemocněl. Stejně jako Kristus uzdravil 

nemoc koně sv. Štěpána, tak s pomocí Krista uzdravím 

tohoto koně. – otčenáš 

 

Kriste pane, kéž svou milostí uzdravíš nemoc neboli 

kulhavku tohoto koně, stejně jako jsi uzdravil koně 

svatého Štěpána ve městě Soluni. Amen. 
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Ad catarrum dic· 

Crist uuarth giuunt 

tho uuarth he hel gi ok gisund· 

that bluod forstuond 

so duo thu bluod 

amen · ter · Paternoster ter · 

Při krvácení říkejte toto: 

Kristus byl zraněn, 

pak byl opět vyléčen a zdráv. 

Krev se zastavila. 

Ty krvi učiň taky tak! 

Amen - třikrát, Otčenáš - třikrát. 

 
 

 

Třetí zaříkávadlo proti ďáblu (Teufelssprüche) se nachází v rukopisu z kláštera sv. Matyáše (konec 9. století, dnes Hs. 

564/806 8°, Stadtbibliothek, Trevír). Je zapsáno šifrou (tzv. notae bonifatii) založenou na principu nahrazování 

samohlásek následujícími souhláskami: 

 

nx vukl lkh·bidbn·dfnrkkhchbn·crkst 

thfmbnnflkh chfs·ch̄enkst·thfrdfn·dkv  

vfl·gkBbnt·isknfn nampn·xxkllkhgbn· 

ixvuklkh·thfn·xrfidpn· 

slbhbn·mkttfn cplBpn· 

 

 

Nu vuillih bidan den rihchan Crist 

the mannelihches chenist 

ther den divvel gibant 

in sinen namon uuillih gan 

nu vuilih then ureidon 

slahan mitten colbon. 

Nyní se chci požádat mocného Krista, 

jenž je spásou lidí, 

a který vyhnal ďábla. 

V jeho jménu chci jít 

a nyní chci odpadlíka 

udeřit kyjem. 
 

Čtvrté Zaříkávání k útěše proti ďáblu (Spruchs zum Trost gegen den Teufel) obsahuje kodex z opatství sv. Maximina z 

10./11. století, ale je vcelku nezajímavé a proto jej zde uvádět nebudu. 
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· Loršské včelí požehnání · 

Tzv. „Lorscher Bienensegen“ je německý text připsaný vzhůru nohama na dolní okraj strany 58r latinského rukopisu z 

kláštera Lorsch (dnes Codex palatinus 220). Rukopis je datován do 9. století, zatímco přípis byl nepochybně přidán 

později. Slovo vihu znamená dobytek, ale ve středověku mělo obecný význam „hospodářské zvíře“ a byly jím 

označovány také slepice, husy i včely. 

 

Zdroj: Codex palatinus 220, Bibliotheca Apostolica Vaticana,Vatikán 

 

 

kirst imbi ist hucze 

nu fluic du uihu minaz hera 

fridu frono in munt godes 

gisunt heim zi comonne  

sizi sizi bina 

inbot dir sancte maria 

hurolob ni habe du 

zi holce ni fluc du· 

noh du mir nindrinnes 

noh du mir nintuuinnest 

sizi uilu stillo 

uuirki godes uuillon· 

Kristepane, včelstvo uletělo! 

Teď přileť, můj dobytku, sem, 

v míru páně, v ochraně Boží, 

přijď domů ve zdraví. 

Seď, seď, včelo, 

to ti přikazuje svatá Marie. 

Svolení nemáš, 

do lesa neleť, 

neunikneš mi, 

ani neutečeš. 

Seď úplně tiše, 

konej boží vůli. 
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· Vídeňské psí požehnání · 

„Wiener Hundesegen“ se nachází uprostřed strany 107r rukopisu Codex 552 z 10. století. 

Zdroj: Codex 552, Österreichischen Nationalbibliothek, Vídeň 

 

 

Christ uuart gaboren· er uuolf ode deiob· do uuas sancte 

marti christas hirti· der heiligo christ unta sancte marti· 

der gauuerdo uualten hiuta dero hunto· dero zohono· daz 

in uuolf· noh uualpa za scedin uuerdan nemegi· se uuara 

se geloufan uualdes· ode uueges· ode heido· der heiligo 

christ unta sancte marti de frumma mir sa hiuto alla hera 

heim gesunta; 

Kristus byl zrozen dřív, než vlk či zloděj. Byl tam svatý 

Martin, kristův pastýř. Svatý Kristus a svatý Martin 

Ctihodný dnes ochraňují psy i feny, kterým ani vlk, ani 

vlčice nemohou ublížit, zaběhnou-li do lesa nebo na cestu 

nebo na pláň. Díky svatému Kristu a svatému Martinu se 

mi dnes všichni ve zdraví vrátí domů. 
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· Starosasské požehnání proti červům · 

Tohoto „Altsächsischer Wurmsegen“ se dochovaly dvě mírně odlišné verze: 

1. na konci rukopisu Hs. Clm 18524b (9. století, Bayerischen Staatsbibliothek, Mnichov) 

 

 

Pro nessia: Gang uz nesso· mit nium nessinchilinon· 

uz fonna marge· In deo adra· fonna den adrun· In daz 

fleisk· fonna demu fleiske· In daz fel· fonna demo uelle· 

In diz tulli· Ter pater noster 

Proti červům: Odejdi, červe, s devíti dalšími červíky, z 

morku do žíly, z žíly do masa, z masa do kůže, 

z kůže do této střelky*! tři otčenáše 

 

*Střelka je rýha na zadní straně kopyta. Veterinární příručky obsahují 

řadu návodů jak tuto rýhu čistit, ošetřovat a léčit. 
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2. na poslední stánce rukopisu Codex 751 (9./10. století, Österreichischen Nationalbibliothek, Vídeň) 

 

 

 

CONTRA VERMES. 

Gang ut nesso mid nigun nessiklinon. ut fan themo marge 

an that ben. fan themo. bene an that flesg. ut fan themo. 

flesge an thia hud. ut fan thera. hud. an thesa strala. 

drohtin uuerthe so. 

PROTI ČERVŮM: 

odejdi, červe, s devíti dalšími červy, z morku do kosti, 

z kosti do masa, z masa do kůže, a z kůže na tuto střelku*! 

Pane, staň se tak. 

 

*Střelka je rýha na zadní straně kopyta. Veterinární příručky obsahují 

řadu návodů jak tuto rýhu čistit, ošetřovat a léčit. 
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· Mnichovské požehnání na noc · 

Zaklínadlo „Münchener Nachtsegen“ ze strany 127r rukopisu Hs. Clm 615 ze 13.-14. století ukazuje, že víra v moc 

pohanských bohů a démonů, byť odsunutých do role temných sil, byla ještě mnoho století po všeobecném přijetí 

křesťanství stále živá. Překlad je velmi obtížný, asi nejobtížnější, o jakým jsem se kdy pokusil. Ani němečtí badatelé se 

v mnohých pasážích neshodnou a prakticky žádný zdroj jej neuvádí celý. 

 

Zdroj: Hs. Clm 615, Bayerischen Staatsbibliothek, Mnichov 

 

 

Daz saltír1 deus biunuon 

daz hoyste numen dyuron 

daz heylige sancte spiritus 

daz salus sancte dominus 

daz muze mích noch hint bewarn 

vor den hofen nach varn 

vnde muze mich bicrízen 

vor den svarcen vnder wízen 

dy di guten singenant 

vnde zu dem brochelsberge sin gerant 

vor den pilewízze 

vor den mon ezzen 

vor den wegeschríten 

vor den zcuríten 

vor den clíngēnden ḥọ golden 

vor allen vneholden 

gloczan vnde lodevan 

Truttan vnde wutan 

Ochraňující ctnostný Bůh,  

nejvyšší síla2 denní, 

svatý, svatý Duch, 

štěstí, svatý Pán, 

mne dnes večer musí  

chránit proti zlým tvorům temnoty, 

a musí mě pokřižovat 

proti černým a bílým, 

kteří jsou nazýváni dobrými (duchy), 

a vydat se k hoře Brockel3 

proti skřetům4, 

proti požíračům měsíce, 

proti bludným kořenům5, 

proti čarodějnicím, 

proti hlasitým zaklínadlům, 

proti všem zlým duchům: 

Glozanovi a Lodevanovi, 

Trutanovi a Wotanovi. 
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wutanes her vnd alle sine man 

dy di reder vnde dy wít tragen 

geradebrech vnd irhangín 

Ir sult uon hinnen gangen 

alb vnde ł elbelín 

Ir sult nich lenger bliben hín 

albes svestír vnde vatír 

Ir sult uz varen obír den gatír 

albes mutír trute vnde mar 

Ir sult uz zu dem vírste varen 

Noc mích dy mare druche 

Noc mich dy trute zcíche 

Noc mich dy mare ríte 

Noc mich dy mare bescríte 

Alb mit diner crummen nasen 

Ich vorbithe dír aneblasen 

Ich vorbide dír alb ruchen 

cruchen vnde anehucchen 

Albes kinder ir withelín 

Lazet vwer taftin noch mit sin 

vnde du clage mutír· 

gedenke mín zu gute 

herbrote vnde hsbrant 

vart uz ín eyn andir lant 

du vngetruwe molkenstellen 

du salt minir tur vorvelen 

daz bíuer vnde daz vuzspor 

daz blibe mít dir do vor 

du salt mích níth beruren 

du salt mích ních zuwuren 

du salt mích ních enscehen 

den lebenden fuz abemehen 

daz herce nicht uz sugen 

Eynen stroswízs dorín schuben 

Ich vorspige dích ạḷḷe hute vnde alle tage 

Ich trete dich bas wan ích dich trage 

nv hín balde du vnreyniz getuaz 

wan du weusens hy nícḥt has  

Ich besuer dich ṿịḷ ṣẹṛẹ vngehure 

bi dem wazzere vnde bi dem fure 

vnde alle díne genozen 

bi dem namen grozen 

des fisses der da zelebrant 

In der messe wirt genant 

Ich besuere dích vil sere 

bi dem miserere 

bi dem laudem deus 

bi dem voce meus 

bi dem de profundis 

bi dem baben cohounnes 

bi dem nunc c dimittis 

bi dem benedictus 

bi dem magnificat 

bi den allen trinítat 

bi dem resalmen also her 

daz du vares obír mer 

vnde mích gerures nunenmer | amen 

Wotanovo vojsko a všichni jeho lidé, 

ti kola a vrbové větve, které nesli, 

zlámali a pověsili, 

měli byste jít odtud pryč! 

Elfe a elfko, 

nezůstanete zde déle, 

elfí sestro a otče, 

vyjdete bránou ven, 

elfí matko, běse a můro, 

odejdete na hřeben střechy! 

Ať mne můra netlačí, 

ať mne běs neštípe, 

ať na mne můra nejezdí, 

ať na mne můra nesedne! 

Elfe s křivým nosem, 

zakazuji ti rozfoukávat (=dělat průvan), 

zakazuji ti elfe troubit (=hlučet jako meluzína), 

berlou (bouchat) a pokukovat. 

Elfí děti, své vrbové větvičky 

nechte ….  

A naříkej matko, 

děkuj mi za dobro, 

chléb a otop, 

odejdi do jiné země, 

ty nevěřící mloku, 

vypadni dveřmi. 

…. a šlápota 

zůstane dál s tebou.  

Nedotýkej se mne, 

nesváděj mne, 

nedívej se na mne, 

živé nesekej, 

srdce z nich nevytahuj, 

……. do nich nestrkej, 

Odrážím tě celý pro všechny … a dny 

Nakopnu tě lépe, než kdybych tě vynesl, 

teď hned, ty nečisté cosi, 

když nic necítíš. 

Přemůžu tě, nestvůro, důkladně 

vodou a ohněm 

a všechny tvé druhy 

velkým jménem 

(2.p) ….., které celebrující kněz 

bude při mši vzývat. 

Přemůžu tě důkladně s: 

Miserere6, 

Laudem deus7, 

Voce meus8, 

De profundis9, 

Babylon10, 

Nunc dimittis11, 

Benedictus12, 

Magnificat13, 

celou trojicí, 

zpěvem žalmů tak, 

že ty okamžitě odejdeš 

a mne se dotkne boží síla. Amen. 
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Poznámky k překladu: 

1 za předpokladu: saltír = salutír = salutifer (přinášející ochranu, spásu) 

2 ve významu: božstvo, boží síla 

3 Brockel (dnes Brocken) je nejvyšší hora pohoří Harz mezi Göttingenem a Halle: Vrchol se nachází nad hranicí lesa a 

klima na Brokenu odpovídá klimatu Islandu. S místním mlhovitým počasím se pojí fenomén Brockenského strašidla a 

mnoho místních legend o čarodějnicích. Ze zdejší mytologie čerpal ve Faustovi i Johann Wolfgang von Goethe. (zdroj: 

Wikipedie).  

4 skřeti či zlí démoni ničící úrodu 

5 duchové sídlící na křižovatkách a matoucí pocestné 

6 Žalm 51: „Miserere mei Deus“ (Smiluj se nade mnou, Bože)  

7 Žalm 109: „Deus laudem meam ne tacueris“ (Bože, má chválo, nestav se hluchým) 

8 Žalm 142: „Voce mea ad Dominum clamavi“ (K Hospodinu volám) 

9 Žalm 129: „De profundis clamavi ad te Domine“ (Z hloubi volám k tobě, Pane) 

10 možná Žalm 137: „Super flumina Babylonis“ (Nad řekou babylonskou) 

11 neboli Chvalozpěv starce Simeona v chrámu z Lukášova evangelia: „Nunc dimittis servum tuum domine“ (Nyní můžeš 

propustit svého služebníka, Pane). 

12 chvalozpěv z Lukášova evangelia: „Benedictus Dominus Deus Israel“ (Požehnaný buď Pán Bůh Izraele) nebo Žalm 

143 

13 neboli Chvalozpěv Panny Marie z Lukášova evangelia: „Magnificat anima mea Dominum“ (Velebí má duše Pána) 

 

 

 

 

 

 

 

· Otčenáš z Freisingu · 
počátek 9. století 

Zdroj: Hs. Clm 6330 (str. 70v-71r) a Clm 14510 (str. 78r-79r), Bayerischen Staatsbibliothek, Mnichov 

Fater unser du pist in himilum 

kauuihit si namo sin piquheme rihhi din 

uuesa din uuillo sama so in himile est sama in erdu 

Pilipi unsraz emizzigaz kip uns eogauuanna· 

enti flaz uns unsro sculdi 

sama so uuir flazzames unsrem scolom 

enti niprinc unsih in chorunka 

uttan kaneri unsih fona allem sunton 

Otče náš, jenž jsi v nebi, 

jméno tvé budiž posvátné, 

budiž tvá vůle, jako je v nebi, tak i na zemi. 

Chléb náš vezdejší dej nám dnes 

a odpusť nám viny naše, 

jako my odpouštíme našim viníkům, 

a nesváděj nás v pokušení, 

ale osvoboď nás od všech hříchů. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Brockensk%C3%A9_stra%C5%A1idlo
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· Otčenáš ze St. Gallen · 

Nachází se společně s Vyznáním víry v latinsko-německém slovníku Codex Sangallensis 911 z konce 8. století. 

Zdroj: Codex Sangallensis 911, Stiftsbibliothek St. Gallen 

Fater unseer thu pist in himile 

uuihi namun dinan· qhueme rihhi din 

uuerde uuillo din so in himile sosa in erdu· 

prooth unseer emezzi hic kip uns hiutu 

oblaz uns sculdi unseero 

su uuir oblazem uns sculdikem 

enti ni unsih firleiti in khorunka 

uzzer losi unsih fona ubile 

Otče náš, jenž jsi v nebi, 

jméno tvé budiž posvátné, 

budiž vůle tvá v nebi jakož i na zemi. 

Chléb náš vezdejší dej nám dnes, 

odpusť nám viny naše, 

jako my odpouštíme našim viníkům, 

a nesváděj nás v pokušení, 

ale osvoboď nás od hříchu. 

 
 

 

· Otčenáš z Weißenburgu · 
1. polovina 9. století 

Zdroj: Codex Wissebrurgensis 91 (str. 149v), Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel 

Fater unser thu in himilom bist· 

giuuihit si namo thin quaeme richi thin· 

uuerdhe uuilleo thin· sama so in himile endi in erthu· 

Broot unseraz emezzigaz gib uns hiutu· 

Endi farlaz uns sculdhi unsero· 

sama so uuir farlazzem scolom unserem· 

Endi ni gileidi unsih in costunga 

auh arlosi unsih fona ubile 

Otče náš, jenž v nebi jsi, 

jméno tvé budiž posvátné, 

budiž vůle tvá v nebi jakož i na zemi. 

Chléb náš vezdejší dej nám dnes 

a odpusť nám naše viny, 

jako my odpouštíme našim viníkům, 

a nesváděj nás v pokušení, 

ale osvoboď nás od hříchu. 
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· Wulfilův otčenáš · 
polovina 4. století/6. století 

A pro srovnání, jaký vývoj germánské jazyky prodělaly, uvádím Otčenáš v gótštině připisovaný vizigótskému biskupovi 

Wulfilovi (311-383). Gótština je nejstarší písemně dochovaný germánský jazyk, jímž se mluvilo v římských provinciích 

Dácie (oblast dnešního Rumunska a Moldávie), Moesia (Bulharsko), Gallia Narbonensis (jižní Francie), Hispania 

(Španělsko) a na Krymu. V letech 348-350 Wulfila se skupinkou spolupřekladatelů přeložil v městě v Nicopolis ad Istrum 

(v dnešním Bulharsku) Bibli z řečtiny do gótštiny. Originál se nedochoval, ale části známe z pozdějších opisů a kompilací, 

z nichž nejvýznamnější je tzv. Codex Argenteus zhotovená v 6. století v tehdy ostrogótské Itálii. Pojmenování „Stříbrný 

kodex“ pramení ze skutečnosti, že je psán stříbrným a zlatým inkoustem na purpurově zbarveném pergamenu. Dále je 

porozuhodné, že kodex býval součástí rudolfínských sbírek až do roku 1648, kdy se stal kořistí švédského vojska. 

 

Zdroj: Codex Argenteus, Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atta unsar thu ïn himinam weihnai namo thein 

qimai thiuinassus theins 

wairthai wilja theins swe ïn himina jah ana airthai 

hlaif unsarana thana sinteinan gif uns himma daga 

jah aflet uns thatei skulans sijaima swaswe jah weis 

afletam thaim skulam unsaraim 

jah ni briggais uns ïn fraistubnjai 

ak lausei uns af thamma ubilin 

unte theina ïst thiudangardi jah mahts jah wulthus ïn 

aiwins amen 

Otče náš, ty v nebi, buď posvátné jméno tvé, 

přijď panství tvé, 

buď vůle tvá, jak v nebi, tak na zemi. 

Chléb náš každodenní dej nám dnes 

a odpusť nám, jsme-li dlužníci, jak také i my 

odpuštíme našim dlužníkům, 

a neuváděj nás do pokušení, 

ale nechej nás od zlého, 

neboť tvé je panství a moc a sláva 

navěky. Amen. 
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· Výslech Johna Rykenera · 

V roce 1995 zveřejnili tento ojedinělý dokument David Lorenzo Boyd a Ruth Mazo Karras. Jedná se o velice vzácný 

doklad o tom, že ani transvestismus a homosexuální prostituce nebyly ve středověku neznámou věcí. Jak tento případ 

skončil, či zda byl vůbec John Rykener obželován a odsouzen, bohužel nevíme. 

Na případu mě zaujala také obtížná pozice soudců. Jeden z pachatelů homosexuálního styku se bránil tvrzením, že 

muže v ženských šatech logicky považoval za ženu a jako s ženou s ní smluvil styk a i při něm si myslel, že souloží se 

ženou. Soudci mu pravděpodobně nemohli oponovat "technickými" nedostatky tohoto tvrzení, protože buď nemohli 

znát rozdíl mezi vaginální a anální penetrací bez lubrikantu nebo znali, ale nemohli se k tomu veřejně přiznat. Je dost 

dobře možné, že ženský převlek byl dobrou kličkou před zákonem, jak zajistit, aby alespoň jeden z homosexuální 

dvojice (v tomto případě klient) měl dobré alibi. Ostatně ceny prostitutových služeb uvedené v textu nejsou právě 

malé, neboť za 2 šilinky neboli 24 pencí se daly v Londýně koupit 3 lněné tuniky, 4 páry bot, menší prase nebo 13 litrů 

výborného vína z dovozu. 

Zdroj: D.L.Boyd, R.M.Karras, The Interrogation of of a Male Transvestite Prostitute in Fourteenth Century London, GLQ 

1, 1995 

 

Undecimo die Decembris anno regni regis Ricardi 

secundi decimo octavo, ducti fuerunt hic coram Johanne 

Fressh maiore et aldermannis civitatis Londoniensis 

Johannes Britby de comitate Eboracum et Johannes 

Rykener, se Elianoram nominans veste muliebri detectus. 

Qui die dominica ultimo preterita per quosdam dicte 

civitatis ministros noctanter inter horas octavam et nonam 

super quoddam stallum in venella vocata Sopereslane 

inventi fuerunt iacentes, illud vitium detestabile, 

nephandum, et ignomi-niosum committentes, pro seperali 

examinatione coram dictis maiore et aldermannis super 

premissa fienda et audienda etcetera. Qui quidem 

Johannes Britby inde allocutus fatebatur quod ipse per 

vicum regium de Chepe die dominica inter horas 

supradictas transiens, dictum Johannem Rykener vestitu 

muliebri ornatum, ipsumque mulierem fore suspicantem 

fuerat assecutus, petens ab eo, tanquam a muliere, si cum 

ea libidinose agere possit. Qui ab eo argentum pro labore 

suo petens sibi consentiebat, invicem transeuntes ad illud 

complendum usque stallum predictum. Ipsi tamen tunc 

ibidem per ministros predictos in eorum maleficiis 

detestabilibus capti fuerunt, carcere vero mancipati 

hucusque, etcetera. Et predictus Johannes Rykener in 

veste muliebri hic adductus de materia predicta allocutus 

cognovit se fecisse in omnibus prout idem Johannes 

Britby superius fatebatur etcetera. Quesitum fuit ulterius 

a prefato Johanne Rykener quis ei docuit dictum vitium 

exercere et quanto tempore, in quibus locis, et cum quibus 

personis masculis sive feminis illud actum libidi-nosum 

et nephandum commisit. Qui in animam suam sponte 

iuravit et cognovit quod quaedam Anna, meretrix 

quondam cuiusdam famuli domini Thome Blount, primo 

docuit ipsum vitium detestabile modo muliebri exercere. 

Item dixit quod quaedam Elizabeth Brouderer prius 

vestivit ipsum veste muliebri; quae etiam conduxit 

quandam Aliciam filiam suam diversis hominibus 

luxuriae causa, ipsam cum eisdem hominibus in lectis 

Jedenáctého prosince osmnáctého roku vlády krále 

Richarda druhého, byli v přítomnosti starosty Johna 

Fresshe a starších města Londýna předvedeni John Britby 

z hrabství York a John Rykener nazývající sám sebe 

Eleonor, jenž byl městskými úředníky minulou nedělní 

večer mezi osmou a devátou hodinou přistižen v 

ženských šatech, kterak se ležíc poblíž jistého krámku v 

uličce zvané Soper´s Lane dopouštěli ohavné, 

nevyslovitelné a hanebné neřesti. Při odděleném výslechu 

o této události před starostou a staršími se John Britby 

doznal, že procházeje hlavní silnicí v Cheap v neděli mezi 

výše uvedenými hodinami byl obtěžován Johnem 

Rykenerem oblečeným jako žena a domnívaje se, že je to 

žena, se ho optal, jakoby byl žena, zda by s ní mohl 

spáchat onen chlípný čin. Požaduje peníze za tuto práci 

Rykener svolil a šli spolu k uvedenému krámku, aby čin 

vykonali, a tam byli úředníky přistiženi při těchto 

ohavných proviněních a zatčeni. A John Rykener 

předvedený sem v ženských šatech a dotazovaný na tuto 

věc potvrdil, že vše se událo přesně tak, jak přiznal John 

Britby. Rykener byl rovněž tázán, kdo ho naučil této 

neřesti a jak dlouho, kde a s kým, ať s mužem či s ženou, 

páchal onen chlípný a nevyslovitelný čin. Ochotně 

odpřísáhl na svou duši, že jistá Anna, kurva bývalého 

služebníka pana Thomase Blounta, ho jako první učila 

praktikovat tuto ohavnou neřest způsobem ženy. Dále 

uvedl, že jistá Elizabeth Broidererová ho poprvé oblékla 

do ženských šatů. Také kvůli chtíči přiváděla různým 

mužům svou dceru Alici, dávala ji těm mužům v noci do 

postelí bez světla a brzo ráno ji přiměla odejít a ukazovala 

jim uvedeného Johna Rykenera oblečeného do ženských 

šatů nazývajíce ho Eleonor a tvrdila, že se k ní špatně 

chovali. Dále řekl, že jistý Phillip, rektor v Theydon 

Garnon, s ním souložil jako s ženou v domě Elisabeth 

Broidererové za branou Bishopsgate a tehdy Rykener 

sebral dva kusy Phillipova oděvu, a když se jich Phillip 

od Rykenera domáhal, řekl mu, že je ženou jistého muže 
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eorum noctanter absque lumine reponens et eandem 

summo mane ab eisdem recedere fecit, monstrando eis 

dictum Johannem Rykener veste muliebri ornatum ipsum 

Alianoram nomi-nantem, asserens ipsos cum ipsa sinistre 

egisse. Item dixit quod quidam Philippus, Rector de 

Theydon Gernon, concubuit cum eodem Johanne 

Rykener ut cum muliere in domo cuiusdam Elizabeth 

Brouderer extra Bisshoppesgate, quo tempore dictus 

Johannes Rykener asportavit duas togas ipsius Philippi. 

Et quando idem Philippus illas petiit a prefato Johanne 

Rykener, ipse dixit quod fuit uxor cuiusdam hominis, et 

si ipse illas repetere vellet faceret maritum suum versus 

ipsum prosequi. Item dictus Johannes Rykener fatebatur 

quod per quinque septimanas ante festum santi Michaelis 

ultimo elapsum morabatur apud Oxonium et operatus est 

ibidem in veste muliebri in arte de brouderer nominans 

ipsum Alianoram. Et ibidem in marisco tres scolares 

ignotos, quorum unus nominatur dominus Willielmus 

Foxlee, alius domi-nus Johannes, et tertius dominus 

Walterus, usi fuerunt sepius cum ipso abominabile vitium 

supradictum. Item fatebatur prefatus Johannes Rykener 

quod ipse die veneris proximo ante festum sancti 

Michaelis supradictum venit apud Burford in comitate 

Oxo-nium. Et ibidem fuit commorans cum quodam 

Johanne clerc atte Swan in officio de tapster per sex 

septimanas proximas sequentes, infra quod tempus duo 

fratres minores, quorum unus nominatur frater Michael et 

alius frater Johannes Barry, qui sibi dedit unum anulum 

aureum, et unus frater carmelitus et sex diversi homines 

extranei commiserunt cum illo vitium antedictum. 

Quorum quidem fratrum et hominum supradictorum 

quidam dabat dicto Johanni Rykener .xii. d, quidam .xx. 

d, quidam .ii. s. Item fatebatur idem Johannes Rykener 

quod fuit apud Bekenesfeld et ibidem idem ut vir 

concubuit cum quadam Johanna filia Johannis Mathew, 

et etiam ibidem cum ipso concubuerunt ut cum femina 

duo fratres minores alienigenae. Item fatebatur dictus 

Johannes Rykener quod post eius ultimum adventum 

Londoniae quidam dominus Johannes quondam 

capellanus ecclesiae sanctae Margaretae Patyns et alii 

duo capellani in venellis retro ecclesiam sanctae 

Katerinae iuxta turrim Londoniensem commiserunt cum 

illo illud vitium antedictum. Item dixit dictus Johannes 

Rykener quod ipse sepius concubuit cum quampluribus 

monialibus ut vir, et etiam concubuit modo virili cum 

quampluribus mulieribus, tam maritatis quam aliis, 

quarum numerum ignorat. Item fatebatur dictus Johannes 

Rykener quod quamplures presbiteri fecerunt illud vitium 

cum illo ut cum muliere, quorum numerum ignorat, et 

dixit quod citius cepit presbiteros quam alios quia plus 

vellent sibi dare quam alii. 

a jestliže je chce Phillip žádat nazpět, mohl by na něj jeho 

manžel podat žalobu. Rykener dále přiznal, že pět týdnů 

před minulým svátkem sv. Michala dlel v Oxfordu a tam 

v ženských šatech a nazývaje sám sebe jako Eleonor 

pracoval jako vyšívačka a tam s ním tři nic netušící 

studenti, z nichž jeden se jmenoval pan William Foxlee, 

další pan John a třetí pan Walter, často provozovali onu 

odpornou neřest. John Rykener dále přiznal, že v pátek 

před svátkem svatého Michala přišel do Burfordu v 

Oxfordském hrabství a dalších šest týdnů tam bydlel s 

jistým Johnem Clerkem ve funkci výčepního ve Swan, 

přičemž dva františkáni, jeden jménem bratr Michael a 

druhý bratr John Barry, mu dali zlatý prsten a jeden 

karmelitánský mnich a šest cizích lidí s ním spáchali 

svrchu uvedenou neřest, z nichž jeden dal Rykenerovi 12 

pencí, jeden 20 pencí a jeden 2 šilinky. Rykener dále 

přiznal, že šel do Beaconsfieldu a tam jako muž souložil 

s jistou Joan, dcerou Johna Matthewa, a tam s ním také 

dva cizí františkáni souložili jako s ženou. John Rykener 

také přiznal, že po svém posledním návratu do Londýna 

jistý pan John, bývalý kaplan kostela sv. Markéty, a dva 

další kaplani s ním spáchali výše uvedenou neřest v 

uličkách za kostelem sv. Kateřiny u londýnského 

Toweru. Rykener dále řekl, že často souložil jako muž s 

mnoha jeptiškami a také jako muž souložil s mnoha 

ženami vdanými i jinými, kolik nevěděl. Rykener dále 

přiznal, že mnoho kněží s ním spáchalo onu neřest jako 

se ženou, kolik nevěděl, a uvedl, že se kněžím poddával 

ochotněji než jiným, protože mu dávali víc než jiní. 
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· Ekloga císaře Lva III. · 

Ekloga (z řec. eklogé - výběr) císaře Lva III. (717-741) je byzantský zákoník vydaný roku 726 shrnující a mnohdy také 

upravující justiniánův Corpus iuris civilis z 1. poloviny 7. století. Pro nás Slovany je zajímavý mimo jiné tím, že se stal 

vzorem pro staroslověnský spis Zakon sudnyj ljuděm. Přestože jsou v něm uváděné tresty dosti surové - běžným 

trestem je zmrzačení - jde v kontextu o zákoník velmi pokrokový a humánní, protože nejvyšším zájmem byla náprava 

hříšníka a jeho budoucí smíření s Bohem, bylo s výjimkou nejtěžších zločinů proti Božskému řádu upuštěno od dříve 

běžného trestu smrti. Krátká přeložená pasáž se zaobírá tresty za sexuální přečiny.  

Zdroj: Byzantine Empire, Edwin Hanson Freshfield, University Press, Cambridge, 1926 

 

Manželství křesťanů, mužů a žen, kteří dosáhli let rozumu, tj. muži v patnácti letech a ženy ve třinácti letech věku, které 

si oba přejí a získali k němu souhlas svých rodičů, se uzavře buď listinou, nebo ústním slibem. 

Písemná manželská smlouva bude založena na písemné dohodě, která stanoví manželský podíl (věno) manželky, a bude 

učiněna před třemi důvěryhodnými svědky podle nových výnosů, které jsme příznivě předepsali. Muž tím ze své strany 

souhlasí, že bude trvale chránit zachovanou a neumenšenou část manželčina věna, a též i taková doplnění, která k němu 

lze přirozeně přidávat při jeho zvětšování. A toto bude zaznamenáno v dohodě s tím, že v případě, že nebudou děti, bude 

mu z něj zaručena při vyrovnání čtvrtina. 

Pokud manželka zemře dřív než manžel a nejsou-li z manželství žádné děti, dostane manžel pouze jednu čtvrtinu 

manželčina věna pro sebe a zbytek z něj bude dán příjemcům uvedeným v závěti manželky, nebo, nebude-li závěť, 

nejbližším příbuzným. Pokud manžel předejde manželku a z manželství nejsou žádné děti, vrátí se manželce celý její 

podíl a připadne jí jako její vlastní takový díl manželova majetku, který odpovídá čtvrtině jeho podílu, a zbytek jeho 

majetku se vrátí buď jím uvedeným příjemcům, nebo, nebude-li závěť, nejbližším příbuzným. 

Pokud manžel zemřel dřív než jeho manželka a jsou-li v manželství děti, přičemž manželkou je jejich matka, bude ona 

kontrolovat své věno i veškerý majetek svého manžela, protože se stane hlavou rodiny a domácnosti. 

… 

Ženatý muž, který se dopustí cizoložství, bude napraven trestem dvanácti ran a, ať bohatý či chudý, zaplatí pokutu. 

Svobodný muž, který se dopustí pohlavního styku, bude potrestán šesti ranami. 

Tomu, kdo se dopustí pohlavního styku s jeptiškou, bude mu z toho důvodu, že znesvětil boží církev, uříznut nos, 

protože spáchal hříšné cizoložství s někým, kdo náleží církvi. A ona zase bude muset dbát, aby podobnému trestu 

vyhnula. 

Každý, kdo pojme úmysl oženit se s ženou, která je jeho kmotřenkou v spásu přinášejícím křtu, má s ní sexuální styk, 

aniž by se s ní oženil, a je shledán vinným, bude po vyobcování odsouzen ke stejnému trestu, jaký je určen pro jiná 

cizoložství, to jest muži i ženě bude uříznut nos. 

Manžel, který ví o manželčině cizoložství a přehlíží to, bude zmrskán a vyobcován, a cizoložníkovi a cizoložnici bude 

uříznut nos. 

Osoby, které se dopustí incestu, rodiče a děti, děti a rodiče, bratři a sestra, budou potrestány stětím hlavy mečem. 

Osobám v jiných příbuzenských vztazích, které se vzájemně pohlavně zkazí, to jest otec a snacha, syn a nevlastní matka, 

tchán a snacha, bratr a manželka jeho bratra, strýc a neteř, synovec a teta, bude uříznut nos. A obdobně i tomu, kdo má 

pohlavní styk se dvěma sestrami nebo sestřenicemi. 

Pokud měla žena pohlavní styk, otěhotní a pokusí se o potrat, bude zbičována a vyobcována. 

Ti, kdo se proviní tím, že se aktivně nebo pasivně dopustí nepřirozené zhřešení, budou potrestáni stětím hlavy mečem. 

Pokud se zjistí, že ten, kdo se dopustil hříchu pasivně, je mladší dvanácti let, bude omilostněn z důvodu mladistvé 

neznalosti spáchaného hříchu. 

Ti, kteří se proviní odporným zločinem (pravděpodobně homosexuálním stykem), budou vykastrováni. 
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· Hildegarda von Bingen – názory na zdravou výživu · 

Pokrmy měly i ve středověku všestrannější působení na lidký organismus něž pouze zasytit. Zde je několik nanejvýš 

zajímavých citací z díla Hildegardy von Bingen (1098-1179) ze spisů Causae et Curae a Physica: 

Člověk by neměl spát ihned po jídle, dokud chuť, šťáva a vůně jídla nedojdou na místo určení. Raději by se měl po 

jistou dobu po jídle spánku zdržet, aby se nestalo, že pro tento spánek uskutečněný ihned po jídle, budou chuť, šťáva a 

vůně potravy dopraveny na jiná, nepříslušná místa v těle, protože tak by se jako prach rozpýlily v cévách. Jestliže však 

člověk před spánkem po jídle trochu posečká a pak teprve na hodinku ulehne, jeho maso a krev se tím posílí a on z toho 

bude zdráv. 

Na noc může člověk jíst stejná jídla a pít stejné nápoje, které přijímal přes den, pokud chce. Jen by měl jíst natolik včas, 

aby před ulehnutím stihl vykonat svou procházku. 

Když je člověk ráno ještě lačný, má nejprve sníst něco, co pochází z plodů a z mouky, protože to je suchá strava, která 

mu dodá zdravou sílu. Mimo to by měl nejprve pozřít teplý pokrm, aby se rozehřál jeho žaludek a střeva a nikoliv pouze 

něco studeného. Kdyby jako první jedl pouze studenou stravu, podchladil by svůj žaludek natolik, že by se ani 

následnými teplými pokrmy nezahřál. Proto musíme nejprve jíst jídlo teplé, aby se žaludek a střeva prohřály. Když 

bedeme jíst potom studené, pak již žaludek a střeva tuto stravu přemohou. 

Při prvním jídle by také měl vyloučit ovoce a jiná šťavnatá a tekutiny obsahující jídla jako zeleninu, protože by v něm 

vyvolávala hnilobné látky, hleny a neklid jeho šťáv. Může je však jíst potom, když už pozřel pořádnou stravu. Pak mu 

přinesou více zdraví než slabosti. 

Pro tělesně zdravého člověka je dobré a zdravé pro lepší trávení, když snídani vynechá až do dopoledne nebo k poledni. 

Pro nemocné, churavé a tělesně schátralé je dobré a zdravé ráno snídat, aby získali alespoň ze stravy síly, kterých jinak 

postrádají. 

Tak jako v sýru, jenž je lisován v kádi, se vytvářejí stále nové sraženiny mléka, dokud není hotov, tak musíme i dítěti a 

mladému člověku pilně zajišťovat jídlo a pití dokud nedospějí do zralého věku. Jinak by dítě a chlapec nemohli růst, 

nýbrž by zahynuli. Avšak i starci a na silách zchátralému člověku musí býti jídlo a pití dodáváno často, poněvadž když 

krev a maso v takovém člověku ubyly, musíme mu s nimi pomoci odpovídající potravou. 

Neboť člověk je jako země. Kdyby země měla příliš mnoho vlhkosti, trpěla by tím. Dostane-li vlhkosti málo neb vůbec 

žádnou, nemůžeme z toho čekat nižádný přínos. Má-li však země vhodný a přiměřený obsah vlhkosti, je to pro ni dobré. 

Tak tomu je i u člověka. 

Trpí-li bohatým meb příliš bohatým obsahem nevázané vlhkosti, zajména v oblasti očí, uší, nosu a úst, má z toho víc 

trápení než zdraví. Jestliže naopak nemá v oblasti údů přiměřené množství neb žádnou tekoucí vlhkost, je to po něj 

nebezpečné. Jestliže je jeho obsah vlhkosti omezen na právě potřebné množství, pak mu to slouží ku zdraví. 

Pijeme-li hodnotné a silné víno, oživuje nám nadmíru tkáňové cesty a krevní oběh a strhává na sebe šťávy a všechno 

vlhké, co se volně v člověku nachází, podobně jak to činí projímavé nápoje a tím někdy způsobuje, že moč je vyloučena 

ještě dříve, než vyzraje. 

Chce-li tedy člověk pít hodnotné a silné víno, měl by ho mísit s vodou, aby se jeho síla a horkost poněkud zeslabily a 

vyrovnaly. I jmenované hunsrücké víno je dobré temperovat vodou, aby se vodou zeslabila a zředila jeho kyselost a 

ostrost. Tak jako je krev bez vlhkosti suchá a neteče, tak také víno vypité bez ředění vodou rozběsní člověka, sníží zdraví 

jeho těla a přinese smyslné choutky. Každé jídlo a každý nápoj má být požit v úctě, ve vzájemné vyrovnanosti a s mírou. 

Pak nebude člověk oslaben křížícími se šťávami, které jsou v nich obsaženy, a jeho přirozenost nebude přestoupena 

zneužitím smyslné rozkoše. Tak jako škodí plodnosti země, když slunce žhne příliš ostře, aniž by byla temperována 

vzduchem a rosou, tak také člověk bude poškozen, co do tělesného zdraví, a bude vydrážděn ke smyslnosti, když na 

sebe nemírně strhá teplo z jídel a nápojů. Je-li jeho tělo zdrávo, nechť dbá na to, aby, jak bylo popsáno, při zdraví zůstal. 

Je-li oslaben, je třeba, aby se rozumnou a přiměřenou konzumací masa zotavil. Ten však ať nepije žádného vína, k 

němuž by nebyla přimísena voda. 
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Obilní druh pšenice člověka rozehřívá a je tak plnohodnotným druhem obilí, že nepotřebuje žádné doplňující látky. 

Jestliže připravíme správně pšeničnou mouku, pak chléb z této mouky bude pro zdravé i nemocné jen dobrým a povede 

ke tvorbě správného masa a správné krve. Když však mlynář dřeň ze zrn, tedy krupici, z mouky odseje, a když pak ze 

zbylé nejjemnější mouky upečeme chléb, pak bude tento působit na člověka méně příznivě a bude jej méně posilovat, 

než kdyby byl chléb upečen ze správné, plné mouky. 

Obilní druh žito také ohřívá, avšak méně než pšenice. Zato však má mnoho jiných hodnot. Zdraví lidé mohou jíst žitný 

chléb s užitkem a on z nich udělá silné lidi. Také by měl být denním chlebem těch, kteří mají sklon k většímu nasazování 

tuku, protože je sice učiní silnými, přitom však jejich tukové tkáně zredukuje. Lidem s vychlazeným žaludkem a od 

toho zeslabeným se žitný chléb nedoporučuje. Jejich žaludeční slabost jim nedává dost sil k tomu, aby dobrým trávením 

plně využili hodnoty tohoto chleba. Došlo by u nich k bouřlivým trávicím projevům, protože jejich trávení se s ním 

nedokáže vypořádat. 

Obilní druh oves ohřívá chuťové nervy a čichový smysl. Zdravému člověku bude ovesné jídlo k potěšení a ku zdraví. 

Oves dodává člověku radostnou náladu a čistou a světlou otevřenost. Jeho pokožka zkrásní a maso nabyde jadrného 

zdraví. Lidé, kteří mají jen málo a jen někdy málo tepla, stravou z ovsa neutrpí, když ji požijí v podobě chleba nebo 

moučných vloček. Pakliže však jsme velmi nemocní a chladní, pak se oves k výživě nehodí, protože vyžaduje řádné 

prokrvení k dobrému trávení. Kdyby někdo takový svůj požil ovesný chléb nebo vločky, přivodí si zahlenění a nedodá 

žádné síly, protože je příliš vychlazený. 

Obilní druh ječmen obsahuje chladivé působení, které vyznívá mrazivěji a způsobuje větší oslabení než předcházející 

druhy obilovin. Ječmen požitý ve formě chleba nebo stravy připravené z jeho mouky poškozuje zdravé a vychlazené 

lidi, protože v ječmeni nejsou obsaženy hodnoty, které se nacházejí v ostatních zrnitých plodech. 

Konopí je teplé, a pokud vzduch není ani teplý ani studený, roste a taková je i jeho podstata, a jeho semeno obsahuje 

léčivou sílu a je pro člověka zdravé jej pojídat. Pomáhá žaludku tím, že jistým způsobem z něj odstraňuje sliz, takže 

trávení je snadnější. Ale ten, kdo je nemocen v hlavě a má prázdný mozek, a poté jí konopí, snadno dostane bolesti 

hlavy. Tomu, kdo má zdravý rozum a mozek plně při vědomí, to ovšem neuškodí. Byl-li ovšem vážně nemocen, může 

dojít k bolestem břicha. Tomu, kdo je nemocen jen přiměřeně, nemůže uškodit vůbec. 

Hovězí: Maso není pro svou chladnost vhodné pro chladného člověka, je však vhodné pro teplého. 

Celer: Syrová se tato zelenina pro člověka nehodí. Je-li uvařená, sice neškodí, avšak vyvolává nestálou mysl, protože 

její zelená část někdy člověka zraňuje, jindy jej činí smutným z vrtkavosti. 

Na zemi rostoucí houby, jedno jaké, jsou člověku při jedení poněkud škodlivé, poněvadž v něm vytvářejí hleny a pěnu. 

Ale houby, které rostou na suchých místech, jsou o něco lepší, než ty, které rostou na vlhkém vzduchu a z vlhké půdy a 

které v člověku, jenž je jí, probouzejí zlé šťávy. A ty houby, které rostou na stojících nebo i ležících stromech, jsou pro 

člověka trochu lepší a pozřeny škodí méně. 

Pivo nechává narůstat masové partie člověka a silou a dobrotou této obilné šťávy dává i pěkné zbarvení v obličeji. Čistá 

voda naproti tomu člověka oslabuje a někdy vede, není-li člověk zdráv, ke tvorbě hlenů v oblasti plic, protože voda 

obsahuje vady a nemá velkou hodnotu. Je-li však člověk v jádru zdráv, nebude mu vadit, když se vody také někdy 

napije. 

Chmel: Nechává v člověku narůstat melancholickou látku a vede k smutnému rozpoložení a zatěžuje vnitřnosti. Avšak 

jeho hořké látky odstraňují hnilobné látky v nápojích, ke kterým je přidáván, čímž se stávají trvanlivějšími. 

Jestliže někdo žvýká plástve medu i s voskem, pak ony v něm vzbouří melancholickou látku, čímž ho poškodí a vyvolají 

těžkopádnost a nechají vzrůst melancholii. 

Citrusy: Jedení plodu tohoto stromu uklízí v člověku horačnaté látky. 


