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Tzv. Aberdeenský bestiář (Univ Lib. MS 24, Aberdeen University Library) je rukopisná encyklopedie                    

z 12. století pravděpodobně anglické provenience. O jeho původu není nic bližšího známo a nejstarší 

informace o něm pochází z roku 1542, kdy je uveden v soupisu Staré královské knihovny                                         

ve Westminsterském paláci jako položka č. 518 Liber de bestiarum natura. Velmi podobný Ashmolský 

bestiář (Oxford Bod. MS Ashmole 1511) pochází patrně ze stejné dílny. 

Pojmenování „bestiář“ je poněkud zavádějící, protože spis obsahuje také obsáhlé pasáže o člověku, 

rostlinách a pasáž o kamenech přidanou později, snad ve 13. století. Snad za to může skutečnost,                     

že pasáže o zvířatech obsahuji velké množství ilustrací, které vizuální stránce spisu dominují. 

Pravzorem všech středověkých bestiářů je anonymní řecký spis Physiologus (physis - příroda, logos - 

slovo, popis) pravděpodobně z 2. století. Pozdější díla kopírují jeho styl, v němž se věcný popis prolíná 

s morálním, filozofickým či náboženským symbolismem zhusta doprovázeným citáty z Bible nebo z děl 

křesťanských nebo antických autorit. Jak bylo ve středověku zvykem, je rukopis z valné části kopilaci 

děl jiných autorů. Kromě zmíněného Physiologa obsahuje například doslovné opisy z prací Isidora                 

ze Sevilly (o člověku) nebo Huga de Fouilloy (o ptácích). 

poznámky k transkripci: Rukopis je psán ve středověku obvyklým „těsnopisem“ hojně užívajícím 

zkracování slov (např.: qz (quia), qͦd (quod), q͂ (qui), q: (que), e ͂(est), tn͂ (tamen), om͂e (omne), sť (sunt), 

sp̄u (spiritu), omnibȝ (omnibus), ד (et) apod.), ale protože je text psán krásnou, čistou latinou (byť 

obsahuje řadu chyb vzniklých při opisování), bude text od strany 4 uveden v plné délce. Rukopis je na 

několika místech poškozen vyříznutím obrázku a na druhé straně pak zchází část textu. Tyto chybějící 

pasáže jsou doplněny z Ashmolského bestiáře. Obrázky z rukopisu zde uvádět nebudu, protože text se 

na ně s jedinou výjimkou neodkazuje. Pokochat se jimi můžete na stránkách Univesity of Aberdeen: 

https://www.abdn.ac.uk/bestiary/, kde také naleznete řadu informací z výzkumu tohoto rukopisu. 

https://www.abdn.ac.uk/bestiary/
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I N   P R I N C I P I O   C R E A U I T 

D E U S   C E L U M   E T   T E R R A M. 

Terra autem erat inanis et uacua: et tenebre 

erant sup faciem ab͘yssi. et sp͂e domini ferebat͂ 

sup aquas. Dixitq. deus. Fiat lux. Et facta e͂ 

lux. Et uidit deus lucem quod esset bona: et 

diuisit lucem a tenebris. Appellauitq. lucem 

diem: et tenebras noctem. Factumq. e͂st 

uespere et mane: dies unus:, 

N A   P O Č Á T K U   S T V O Ř I L 

B Ů H   N E B E   A   Z E M I. 

Země byla beztvará a prázdná a tma vypadala 

jako hlubina. A duch Páně se vznášel nad 

vodou. A Bůh řekl: „Budiž světlo!“ A bylo 

světlo. A Bůh uviděl světlo, jež bylo dobré, a 

oddělil světlo od tmy a světlo nazval dnem a 

tmu nocí. Proto je večer a ráno jedním dnem. 

Dixit quoq. deus. Fiat firmamentum in medio 

aquarum: et diuidat aquas ab aquis. Et fecit ďs 

firmamentum. diuisitq. aquas que erant super 

firmamentum. ab his his que erant sub 

firmamento. Et factum est ita. Uocauitq. deus 

firmamentum celum: et factum est uespere & 

mane dies secundus. 

A Bůh pravil: „Budiž klenba uprostřed vod.“ 

a oddělil vody od vod. A Bůh učinil nebeskou 

klenbu a oddělil vody, které byly nad klenbou 

od těch, jež byly pod ní. I stalo se tak. A Bůh 

nazval klenbu nebem a nastal večer a ráno 

druhého dne. 

Dixit etiam deus: Producant aque reptile 

anime uiuentis et uolatile sup t͂ram: sub 

firmamento celi. Creavitq. ds cete gͬndia. et 

omnem animam uiuente͂ atq. motabilem qͣm 

pduxerant aque in species suas. et omne 

uolatile secundum genus suum. Et uidit deus 

quod e͂et bonum. benedixitq. eis dicens. 

Crescite et multiplicamini et replete aquas 

maris. auesq. multiplicentur super terram. Et 

factum est uespere et mane dies quintus:, 

Bůh také řekl: „Nechť z vody se zrodí 

živočichové plazící se a létající nad zemí pod 

nebeskou klenbou.“ A Bůh stvořil ohromné 

velryby a veškeré druhy živých a hýbajících 

se živočichů, jež vody hojně zrodily, a 

všemožné druhy létavců. A Bůh viděl, že to 

bylo dobré, a požehnal jim řka: „Rosťte a 

množte se a plňte vody v mořích.“ A ptáci se 

množili nad zemí. A nastal večer a ráno pátého 

dne. 

Dixit qͤ q. deus. Producat terra animam uiuen-

tem in genere suo. iumenta et reptilia et bestias 

terre secundum species suas. Factumq. est ita. 

Et fecit deus bestias terre iuxta species suas. et 

iumenta et omne reptile terre in genere suo. 

A Bůh též řekl: „Nechť země zrodí všechny 

druhy žijících zvířat, dobytka, plazů a divou 

zvěř na zemi.“ I stalo se tak a Bůh stvořil 

divou zvěř všech druhů, dobytek všech druhů 

a plazy na zemi všech druhů. 

Dixit qͤ. ďs. Faciamus hominem ad ͘yma-ginem 

et similitudinem nostram. et presit piscibus 

maris et uolatilibȝ celi. et bestiis uniuerseq. 

creature. Omniq. reptili quod mouetur in terra. 

Et creauit deus hominem ad ͘ymaginem et 

similitudinem suam. ad  ͘ymaginem dei creauit 

illum. mascľm et feminam creauit eos. 

Benedixitq. illis ďs: et ait. Crescite ד 

multiplicamini. et replete ťram et subicite 

eam. et dominamini piscibȝ maris et uolatilibȝ 

celi. et uniuersis animantibȝ que mouent͂ sup 

tͤram. Viditq. ďs cuncta q͂ fecit: et erant ualde 

bona. Et ft͂m e͂ uespe et mane dies sext͂. Igitͣ 

pfecti sť celi et t͂ra. ד omnis ornať eor. 

A Bůh též řekl: „Učiňmež člověka dle našeho 

předobrazu a nám se podobajícího a majícího 

nadvládu nad rybami v moři, nad ptáky ve 

vzduchu i nad veškerou divou zvěří a tvory a 

všemi plazy, kteří se na zemi hýbou.“ Tak Bůh 

stvořil člověka dle svého předobrazu a sobě 

podobného. Dle božího vzoru stvořil muže a 

ženu. A Bůh jim požehnal a pravil: „Rosťte a 

množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji. 

Mějte nadvládu nad rybami v moři, nad ptáky 

ve vzduchu a nad vším živým chodícím po 

zemi.“ A Bůh pohlédl na vše, co stvořil, a bylo 

to velmi dobré. A byl večer a ráno šestého dne. 

Tak byly stvořeny nebe a země a vše na nich. 
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Co͂pleuitq. ďs septimo opʼ suu͂ qď fec͂at: et 

reqͥeuit die vñ. ab omni ope qď patrarat. 

A sedmého dne Bůh ukončil své dílo a 

spočinul ode vší práce, již vykonal. 

Omnibȝ animantibȝ adam p̉mus uocabula 

indidit appellans unicuiq: nomen ex p͂senti 

institutione iuxta conditionem nature cui 

seruiret. Gentes aute͂ unicuiq: animalium ex 

ppria lingua dederunt uocabula. Non au͂ secun 

latina͂ linguam atq: grecam. aut quͣrumlibet 

gentium barbararum nomina imposuit adam. 

s: illa lingua que ante diluuium una fuit 

omnium. que hebrea nuncupatu͂ Latine au͂ 

animalia. siue animantia dicta. q͂ animent͂ uita 

 mouent͂ sp̄u. Quadrupedia uocata. qz qͣutuor ד

pedes gradiuntur. que dum similia sint 

pecoribȝ. tn͂ sub cura humana non sunt ut 

cerui. dame. onagri et cet͂a. Sȝ neq: bestie sunt. 

aut. leones neq: iumenta ut usus hominum 

iuuare possint. Pecus dicim͂ om͂e qͦd humana 

lingua et effigie caret. pprie au͂ pecorum nom͂ 

his animalibȝ accomodari solet. que sť ad 

uescendum apta ut oues et sues. aut in usu 

hominum co͂moda. ut equi et boues. Differt 

aute͂ inť pecora et pecudes. Nam uet͂es 

co͂munit͂ in significatione omnium animaliu͂ 

pecora dixerunt. pecudes au͂ t͂m illa animalia q̉ 

edunt͂ q͂i pecuedes. gen͂aliter au͂ om͂e animal 

pecs a pascendo uocatum. Iumenta no͂ia inde 

tͣxerunt qď nr͂m laborem uel ons suo adiutorio 

subuectando uel arando iuuent. Nam bos 

carpenta tͣhit. et durissimas t͂re glebas uom͂e 

ủtit. Equus et asins portant on͂a et hominu͂ in 

gradiendo laborem tempant. Vnde ד iumenta 

appellant͂ ab eo qď iuuent homines. Sť enim 

magnarȝ uirium ai͂alia. Ite͂ qͦ armenta uľ qͦd sint 

armis apta, id est bello, vel quod his in armis 

utim͂. Alii arm͂ta boues intelligunt ab arando 

quasi aram͂ta uľ qď si͂t cornibȝ armata. 

Discretio e͂ au͂ int͂ armenta et greges. Nam 

armenta equor/ et bouum sunt. greges ů 

caprarum et ovium. 

Adam byl prvním, kdo dal pojmenování všem 

živočichům a pojmenoval každého z nich 

podle současné nauky ve shodě s jeho úlohou 

v přírodě. Jeho potomci si později 

pojmenovali veškeré živočichy ve svých 

vlastních jazycích. Leč Adam je nepojmeno-

val v latině či řečtině, ani v žádném z 

barbarských jazyků, nýbrž v jazyce, jenž byl 

univerzální v době před potopou a který je 

nazýván hebrejským. Latinsky se živočichové 

řeknou animalia nebo animantia (tj. živé 

věci), protože je jim vdechnut život (animans) 

a spuštěno dýchání. Čtvernožci se tak 

nazývají proto, že chodí po čtyřech nohách a, 

ačkoli jsou podobni dobytku, nejsou např. 

jeleni, daňci, divocí osli atd. v područí lidí. 

Nicméně nejsou ani divou zvěří, jako lvi, ani 

tažným dobytkem, který slouží lidem jako 

pomocníci. Dobytkem (pecus) nazýváme vše, 

co postrádá lidskou řeč nebo zjev. V přesném 

slova smyslu je však označení dobytek 

vhodnější aplikovat na ta zvířata, která jsou 

vhodná k jídlu, jako ovce a prasata, nebo pro 

pomoc lidem, jako koně a hovězí dobytek. 

Navíc je tu rozdíl mezi slovy pecora (dobytek) 

a pecudes (dobytek chovaný na maso), neboť 

veškerá tažná zvířata jsou obecně míněna 

slovem pecora, zatímco pecudes jsou zvířata 

určená k jídlu. Obecně mají všechna tato 

zvířata pojmenování od slova pascendum 

(pasoucí se). Iumenta (tažný dobytek) byl 

pojmenován podle skutečnosti, že nám 

pomáhají s prací, přepravou nákladů nebo s 

orbou. Dobytče tahá káru a pluhem obrací 

nejtvrdší hroudy půdy, kůň a osel nosí náklady 

a ulehčují člověku práci. Nazývají se iumenta, 

protože tím pomáhají (iuvenio) lidem. Jsou to 

zvířata velké síly. Stejně tak armenta mají své 

pojmenování od toho, že se hodí do zbraně 

(arma), tj. pro válku, nebo proto, že je 

užíváme ve zbrani. Jiní pod slovem armenta 

rozumějí dobytčata, neboť aramenta je skoro 

totéž co arandum (orba), nebo že jsou vyzbro-

jeni rohy. Mezi armenta a greges je ovšem 

rozdíl: Armenta jsou stáda koní a hovězího 

dobytka, greges jsou stáda koz a ovcí. 
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Deo fortissimus Incipit liber de naturis 

bestiarum:, De leonibus et pardis et tigribus, 

lupis et vulpibus. canibus et simiis.  

Leo fortissimus bestiarum. ad nullius pavebit 

occursum. Bestiarum vocabulum proprie 

convenit leonibus pardis. et tigribus. lupis. et 

vulpibus. canibus et simiis. ac ceteris que ore 

vel unguibus seviunt. exceptis serpentibus. 

Bestie autem dicite. a vi qua seviunt. Fere 

appellate eo quod naturali utuntur libertate. et 

desiderio suo ferantur. Sunt enim libere eorum 

voluntates. et huc atque illuc vagantur. et quo 

animus duxerit. eo ferantur. Leonis vocabu-

lum ex greca origine inflexum est in latinum. 

Grece enim leon vocatur. et est nomen 

nothum. quia ex parte corruptum. Leo enim 

grece. latine rex interpretatur. eo quod 

princeps est omnium bestiarum.  

Bůh Nejmocnější. Zde začíná kniha o 

přirozenosti divokých šelem: O lvech, 

pumách, tygrech, vlcích, liškách, psech a 

opicích.  

Lev je nejmocnější šelmou a ničeho se nebojí. 

Označení ´divoká šelma´ (bestia) se v 

přesném slova smyslu hodí na lvy, pumy, 

tygry, vlky, lišky, psy a opice, a na všechna 

další zvířata, která při rozzuření používají 

tlamu nebo drápy – s výjimkou hadů. Bestiemi 

se nazývají kvůli síle, kterou zuří. Divokými 

se nazývají proto, že se těší z přirozené 

svobody a touží po volnosti. Jsou svobodné 

vůle a potulují se sem a tam, kam je jejich 

instinkt táhne. Slovo leo pochází z řečtiny a v 

latině je pozměněno. Řečtina má pro něj slovo 

leon, což je pokřivené slovo, jelikož je 

částečně zkomolené, protože řecké slovo leo 

překládáme do latiny jako král, protože lev je 

král všech šelem.  

De generibus luporum  

Cuius genus tripharium dicitur. e quibus 

breves et iuba crispa inbelles sunt. longi et 

coma simplici. acres. Animos eorum frons et 

cauda indicat. virtus eorum in pectore. 

firmitas autem in capite. Rotarum timent 

strepitus. sed ignes magis. Leo nature sue vi 

superbus. ferocitatem sui aliarum ferarum 

generibus miscere nescit. sed quasi rex 

quidam plurimorum dedignatur consortium. 

O vlčích (pozn. správně lvích) rasách:  

Říká se, že jsou tři rasy lvů: Ti, kteří mají 

krátkou a pěkně kadeřavou hřívu, jsou klidní. 

Ti s dlouhou a hladkou jsou divocí. Čelo a 

ocas prozrazují jejich povahu, jejich kuráž je 

v hrudi a jejich tvrdost v hlavě. Bojí se 

rachotivého zvuku kol, ale ještě více se bojí 

ohně. Lví povaha je založena na jeho síle: 

neumí se vmísit mezi ostatní druhy divokých 

zvířat, nýbrž jako král ze všeho nejvíc odmítá 

jejich společnost. 

De tribus principalibus naturis leonis.  

Phisici dicunt leonem tres principales naturas 

habere. Prima natura eius est. quod per 

cacumina montium amat ire. Et si contigerit ut 

queratur a venatoribus. venit ad eum odor 

venatorum. et cum cauda sua tetigit postter-

gum vestigia sua. Tunc venatores investigare 

eum nequeunt. Sic et salvator noster. scilicet 

spiritualis leo. de tribu Iuda. missus a patre 

descenderet in uterum virginis marie. et 

salvaret genus humanum quod perierat. 

O třech charakteristických rysech lvů:  

Ti, kdo lvy studovali, objevili tři charakte-

ristické rysy lvů. Prvním rysem je, že miluje 

potulování mezi vrcholky hor. Přihodí-li se, že 

je pronásledován lovci, zachytává ocasem 

svůj pach a maže za sebou stopy. Následkem 

toho jej lovci nedokáží sledovat. Tak náš 

Spasitel, nepochybně duchovní lev židov-

ského kmene, Ježíš, syn Davidův, ukrýval 

stopy své lásky v nebi, dokud jej otec 

neposlal, aby sestoupil do lůna Panny Marie a 

spasil lidstvo, jež zbloudilo z cesty. 

Et hoc ignorans diabolus scilicet humani 

generis inimicus. quasi purum hominem ausus 

est temptare. Etiam hoc ignorantes qui sursum 

A tento nevědomý ďábel, nepřítel lidského 

rodu, se odvážil ho pokoušet jako postého 

člověka. Dokonce andělé na výsostech 
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erant angeli. eo ascendente ad patrem. Dice-

bant ad eos qui cum eo ascendebant. Quis est 

iste rex glorie? Secunda natura eius est quod 

cum dormit. oculos apertos habere videtur. Sic 

et dominus noster corporaliter obdormiens in 

cruce. sepultus est. et deitas eius vigilibat. sic 

dicitur in canticis canticorum. Ego dormio. et 

cor meum vigilat. Et in psalmo. Ecce non 

dormitabit neque dormiet. qui custodit israel. 

Tertia natura eius est. cum leena parit catulos 

suos generat. eos mortuos. et custodit eos 

tribus diebus donec veniens pater eorum tertia 

die insufflat in faciem eorum et vivificat eos. 

Sic omnipotens pater dominum nostrum 

iesum christum. tertia die suscitavit a mortuis. 

dicente iacob: Dormitabit tanquam leo. et 

sicut catulus leonis suscitabitur. Circa 

hominem leonum natura est ut nisi lesi 

nequant irasci. Ad cuius exemplum ratio-

nabiles homines respicere debent. qui non lesi 

irascuntur. et innocentes opprimunt. cum 

iubeat christiana lex noxios dimittere liberos. 

Patet enim leonum misericordia exemplis 

assiduis. prostratis enim parcunt. captivos 

obvios repatriare permittunt. In viros potius 

quam in feminas seviunt. Infantes non nisi in 

magna fame perimunt. Pariter omnes parcunt 

a sagina. Primum quod alternis diebus potum. 

alternis cibum capiunt. Ac frequenter si 

digestio non est insecuta. solite cibationi 

superponunt diem. Tunc quod carnes iusto 

amplius devoratas congravantur. insertis in 

hora unguibus sponte pertrahunt. Sane et cum 

fugiendum est. in sacietate idem faciunt. 

Senectam leonum defectio probat dentium. 

Adversi coheunt. Nec hii tantum. sed et linces. 

et cameli. et elephanti. et rinocerontes. et 

tygrides. et leene. Fetu primo catulos quinque 

educant. Deinde per singulos numerum deco-

quunt annis in sequentibus. Et postremo cum 

ad unum pervenerint. materna fecunditas 

reciditur. sterilescunt in eternum. Leo cibum 

fastidit hesternum. et ipsas sue esce reliquias 

aversatur. Que autem ei se cire fere audeat. 

cuius voci tantus naturaliter inest terror ut 

multa animantium que per celeritatem possunt 

evadere eius impetum. rugitus eius sonitum 

nevěděli o jeho božství a říkali těm, jež byli 

s ním, když vystoupal ke svému otci: „Kdo je 

tento král slávy?“ Druhým charakteristickým 

rysem lva je, že když spí, zdá se, že má oči 

otevřené. Tak náš Pán, tělesně zesnul na kříži, 

byl pohřben a jeho božství bdělo, jak se praví 

v Písni písní1: „Spím, ale mé srdce bdí.“ a v 

žalmu: „Hle, ten, kdo bdí nad Izraelem, 

nebude dřímat ani spát.“ Třetím charakteris-

tickým rysem lva je, že když lvice porodí 

mláďata, jsou mrtvá. A dohlíží na ně po dobu 

tří dnů, dokud třetí den nepříjde jejich otec, 

dýchne jim do tváří a oživí je. Tak všemocný 

Otec probudil třetího dne našeho pána Ježíše 

Krista z mrtvých, jak praví Jakub: „Bude spát 

jako lev a jako lví mládě bude vzbuzen.“ Lví 

povaha je taková, že se nemohou rozzlobit, 

pokud nebyli zraněni. Za příklad toho by měli 

být považováni rozumní lidé, kteří se nezlobí 

a utlačují nevinné, když křesťanský zákon 

nařizuje odpouštět viníkům. Milosrdenství lvů 

je zřejmé z neustávajících příkladů, protože 

šetří přemožené a zajatcům, s nimiž se setkali, 

dovolují vrátit se domů. Svou moc vybíjejí 

spíše na mužích než na ženách. Děti usmrcují 

jen při velkém hladu. Stejně tak se zdržují 

přežírání - předně tím, že střídavě jeden den 

pijí a druhý den přijímají potravu. A často, 

pokud ji záhy nestráví, odkládají krmení 

obvykle až na další den. Když by pak zhltli 

větší kus masa, než by měli, sáhnou si tlapami 

do tlamy a sousto vytáhnou. Když se musí dát 

na útěk, rozumně udělají totéž. Staří lvi se 

poznají podle chybějících zubů. Lvi se páří 

tváří v tvář. A nejen oni, ale také rysi, 

velbloudi, sloni, nosorožci a tygři. Když lvice 

poprvé porodí, vychovává pět mláďat. V 

následujících letech se toto číslo postupně 

snižuje, až nakonec, když dojde až k jednomu 

mláděti, mateřská plodnost klesne a lvice je už 

provždy neplodná. Lvovi se hnusí včerejší 

jídlo a nenávidí i zbytky vlastního jídla. Kdo 

se odváží přivolat lva, v jehož hlase je tak 

velká přirozená hrůza, že mnoho živých tvorů, 

kteří by mohli uniknout jeho útoku rychlostí, 

omdlí zvukem jeho řevu, jakoby omámeni a 

paralyzováni jeho silou? Nemocný lev hledá 

                                                            
1 Píseň písní neboli Šalamounova píseň - křesťanský text o sňatku Krista a církve, součást Starého zákona. 
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velud quadam vi attonita atque victa 

deficiant? Leo eger simiam querit ut devoret. 

quo possit sanari. Leo gallum et maxime 

album veretur. Leo quidem rex ferarum. 

exiguo scorpionis aculeo exagitatur. et veneno 

serpentis occiditur. Leontophones vocari 

accipimus modicas bestias. Que capte exu-

runtur ut earum cineres aspergine carnes 

pollute iacteque carnes pita concurrentium 

semitarum leones necent. si quantulumumque 

ex illis sumpserint. Propterea leones naturali 

eas primunt odio atque ubi facultas data est 

morsu quidem abstinent. sed dilaniatas exani-

mant pedum nisibus. 

opici, aby ji sežral a tím se vyléčil. Lev se bojí 

kohoutů - zejména bílých. Lev, skuteč-ný král 

divokých šelem, je trápen malým ostnem 

škorpiona a zahuben hadím jedem. Malé 

šelmy, které jsme pojmenovali leontophones, 

při chycení vzplanou, aby se jejich maso 

znečistilo dráždivým popelem. Maso 

pohozené na křižovatkách sbíhajících se pěšin 

usmrtí lvy, dokonce, i když pozřou jen 

kousek. Proto je lvi přirozeně nenávidí, a když 

dostanou příležitost, vyhnou se kousání, ale 

rozsápou je tlapama. 

Tigris vocata propter volucrem fugam ita eum 

nominant perse greci et medi sagittam. Est 

enim bestia variis distincta maculis. virtute et 

velocitate mirabilis. ex cuius nomine flumen 

tygris appellatur. quod is rapidissimus sit 

omnium fluviorum. Has magis hircania gignit. 

Tigris vero ubi vacuum rapte sobolis repperit 

cubile. ilico raptoris vestigiis insistit. At ille 

quamvis equo vectus fugaci. videns tamen 

velocitate fere se preverti. nec evadendi ullum 

subpetere sibi posse subsidium. tecnam 

huiusmodi fraude molitur. Ubi contiguum 

viderit. speram de vitro proicit. At illa 

ymagine sui luditur. et sobolem putat. Revocat 

impetum colligere fetum desiderans. Rursus 

inani specie retenta. totis se ad compre-

hendum equitem viribus fundit. et iracundie 

stimulo velociter fugienti imminet. Iterum ille 

spere obiectu sequentem retardat. nec tamen 

sedulitatem matris memoria fraudis excludit. 

Cassam versat ymaginem. et quasi lactatura 

fetum residet. Sicque pietatis sue studio 

decepta. et vindictam amittit et prolem. 

Tygra pojmenovali Peršané, Řekové a 

Médové „šíp“ pro jeho hbitost na útěku. Je to 

zvíře všelijak pestře skvrnité, odvážné a 

neobyčejně rychlé, jež své jméno získal podle 

řeky Tygris - nejrychlejší ze všech řek. 

Většího vzrůstu dosahuje v Hyrkánii (oblast 

jižně od Kaspického moře). Když však tygr 

zjistí, že mu někdo z hnízda ukradl mláďata, 

ihned vyrazí pronásledovat zloděje. A ten, 

když vidí, třebaže ujíždí na koni, že ho rychle 

dohání a že nemá žádnou možnost mu 

úniknout, uchýlí se k následujícímu triku: 

Když vidí, že jej dohání, odhodí skleněnou 

kouli a on oklamán vlastním obrazem jej bude 

považovat za své mládě a zanechá pro-

následování, aby ho sebral. Když iluzi 

prokoukne, pokusí se znovu vší silou dohonit 

jezdce a poháněn hněvem se rychle blíží 

k prchajícímu, který opět zpomalí své stíhání 

odhozením koule. Leč matčina bezelstnost 

zapudí vzpomínku na trik, marně se obrátí k 

obrazu a sedne si, jako by kojila své mládě. A 

tak oklamána svou rodičovskou láskou 

přichází o pomstu a i potomka. 

De pardo. 

Pardus est genus varium ac velocissimum, et 

preceps ad sanguinem. saltu enim ad mortem 

ruit. Leopardus ex adulterio leene nascitur et 

pardi. et terciam originem efficit. Sicut et 

plenius in naturali hystoria dicit: Leonem vim 

parda. aut pardum cum leena concumbere. et 

ex utroque degeneres. partus creari, ut mulus 

et burdo. 

O pardálovi 

Pardál je strakatý druh mající skvrnitou kůži. 

Je extrémně rychlý, žízní po krvi a proto zabíjí 

jedním skokem. Leopard je produk-tem 

cizoložství lvice s pardálem. Jejich páření 

produkuje třetinu druhu. Jak uvádí Plinius v 

Historii přírody: „Když se lev spáří s pardálicí 

nebo pardál s lvicí, v obou případech vzniká 

částečná zrůda jako mula nebo mezek.“ 
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De pantera 

Est animal quod dicitur pantera. varium 

quidem colorem habens. et est speciosissi-

mum nimis et mansuetum. Phisiologus dicit 

de eo. quam inimicum habet solum draco-

nem. Cum ergo comederit et satiatum fuerit. 

recondit se in spelunca sua et dormit. Post 

triduum exsurgit a sompno. Et emittit 

magnum rugitum. et ab ore eius odor suavis-

simus exit. velud omnium aromatum. Cum 

autem audierint eius vocem cetera animalia 

propter suavitatem odoris sequuntur eam. 

quocumque ierit. Solus autem draco audiens 

eius vocem. timore perterritus. fugit in 

cavernis terre. Ibi non ferens odorem torpescit 

in semet ipso. et tanquam mortuus immobilis 

manet. Sic et dominus noster iesus christus 

verus pantera descendens de celis eripuit nos 

de potestate diaboli. Et per incarnationem 

suam sociavit nos sibi in filios. cepit omnia. 

captivamque ducens captivitatem dedit dona 

hominibus. Quod sit varium animal 

significatur. sicut dictum est per salomonem 

de christo. sapientia dei patris. spiritus 

intelligibilis. spiritus unicus. multiplex. verus. 

suavis. aptus. clemens. firmus. stabilis. 

securus. omnia potens. omnia prospiciens. 

Quia speciosum animal sit. David dicit de 

christo: Speciosus forma pre filiis hominum. 

Mansuetum autem animal ysaias quoque dicit: 

Gaude et letare filia syon. predica filia 

ierusalem. quia rex tuus venit tibi mansuetus. 

Cum saturatus fuerit recondit se in Iudaicis 

illusionibus. flagris. alapis. iniuriis. Contu-

meliis. spinis. manibus in cruce suspensus. 

clavis confixus. felle et aceto potatus. et 

lancea perforatus. obdormiens requievit in 

sepulchro. et descendit in infernum. illic 

magnum draconem ligans. Die autem tercio 

surgit a sompno et emittit magnum clamorem. 

flagrans suavitatem. sicut et dominus noster 

iesus christus tercia die resurgens a mortuis. 

sicut david dicit. Excitatus est tanquam 

dormiens dominus. tanquam potens crapu-

latus a vino. Et exclamavit voce magna ita ut 

audire in omni terra sonus eius et in fines orbis 

terre verba eius. Et sicut de ore pantere odor 

O panterovi 

Je zvíře, které se nazývá panter. Je 

mnohobarevný, velmi krásný a extrémně 

jemný. Physiologus2 o něm říká, že za 

nepřítele má jen draka. Když se nažere a je 

plný, schová se do doupěte a spí. Po třech 

dnech se vzbudí ze spánku, vydává ohromný 

řev a z tlamy mu vychází velmi sladká vůně - 

jakoby směs všech parfémů. Když ostatní 

zvířata slyší jeho hlas, následují ho kvůli 

sladkosti vůně, kamkoliv jde. Jen drak, když 

uslyší jeho hlas, vyděsí se a prchne do zemní 

jeskyně. Tam, neschopný snášet onu vůni, 

strne a zůstane nehybný jako mrtvý. Tak náš 

Pán Ježíš Kristus, skutečný panter, sestoupivší 

z nebe nás zachránil z moci ďábla. A skrze 

jeho vtělení přijal nás k sobě jako syny, 

všechno vzal, vyvedl zajatce a dával lidem 

dary. Skutečnost, že je panter pestré zvíře, 

znamená, jak o Kristovi praví Šalamoun, že 

má: moudrost Boha Otce, porozumění ducha, 

jedinečnost ducha, mnohostrannost, pravdi-

vost, vlídnost, přístupnost, laskavost, pevnost, 

stálost, jistotu, všemocnost, vševidoucnost. 

Skutečnost, že panter je krásné zvíře, 

znamená, jak říká David o Kristu: „Krásnější 

nad lidské děti.“ Je to krotké zvíře, jak také 

Izajáš říká: „Raduj se a vesel, dcero Sionu, 

velebena dcero Jeruzaléma, neboť tvůj král 

k tobě pokorně přichází.“ Když je nasycen, 

skrývá se. Židovskými klamy, biči, údery, 

urážkami, tupením, trním, zavěšený na kříži 

s rukama probodnutými hřeby, potřísněnými 

žlučí a octem a probodnutý kopím, spící 

spočinul v hrobě a sestoupil do pekla, kde 

spoutal velkého draka. Třetího dne se 

probouzí ze spánku a vydává veliký řev 

planoucí libostí, jako když náš Pán Ježíš 

Kristus vstal třetího dne z mrtvých, jak praví 

David: „Probudil se, jako by spal, jako by to 

byl mocný muž opilý vínem, a zvolal mocným 

hlasem tak, že jeho zvuk bylo slyšet po celé 

zemi a jeho slova ve všch končinách světa.“ A 

jako sladká vůně vychází z panterových úst a 

všechna zvířata, která jsou blízko, i ta, která 

jsou dál, jdou za ní, tak Židé, kteří kdysi měli 

mysl zvířat, ale byli blízko prostřednictvím 

                                                            
2 Anonymní řecky psaný bestiář z 2. století shrnující starověké vědění ze spisů klasických autorů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._stolet%C3%AD
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suavitatis exit. et omnes bestie que prope sunt. 

et que longe conveniunt eam sequuntur. ita 

iudei qui aliquando sensum habuerunt 

bestiarum. sed prope erant per legem. et que 

longe. id est gentes que sine lege erant. 

audientes vocem christi. Sequuntur eum cum 

propheta dicentes: Quam dulcia faucibus meis 

eloquia tua. super mel et favum ori meo. Item 

de eodem: Diffusa est gratia in labiis tuis 

propterea benedixit te dominus in eternum. Et 

salomon: Odor unguentorum tuorum super 

omnia aromata. Item: In odore unguentorum 

tuorum curremus. Et paulo post: Introduxit me 

rex in cubiculum suum. Oportet nos quam 

citius sicut adolescentulas. id est renovatas 

baptismo animas. post unguentum manda-

torum christi currere. de terrenis ad celestia 

migrare ut nos introducat rex in palatium 

suum. in ierusalem civitatem domini virtutum. 

et in monte omnium sanctorum. Pantera est 

bestia minutis orbiculis superpicta. ita ut 

oculatis ex fulvo circulis nigra vel alba 

distinguatur varietate. 

zákona, i ti kteří byli daleko, tj. národy, které 

byly bez zákona, slyšíce Kristův hlas ho 

následují, když prorok říká: „Jak sladká jsou 

tvá slova mému gustu, ba mým ústům sladší 

než med.“ a znovu tamtéž: „Milost je vlita do 

tvých rtů, proto ti Pán navěky požehnal.“ a 

Šalamoun: „Vůně tvých mastí je nade vše 

koření.“ a také: „Poběžíme ve vůni tvých 

mastí.“ A poté Pavel: „Král mne uvedl do své 

komnaty.“ Musíme rychleji než mladé ženy, 

tj. duše obnovené křtem, po udělení kristova 

pomazání utéci od pozemských věcí k 

nebeským, aby nás král uvedl do svého paláce 

v Jeruzalémě, města pána ctnostného, a na 

horu všech svatých. Panter je zvíře pokryté 

malými kroužky, takže se odlišuje černá nebo 

bílá varianta očí ze žlutých kroužků. 

Hec semel omnino animal grandius videtur. In 

eis enim perse et indi ligneis turribus collati 

tanquam de muro iaculis dimicant. Intellectu 

et memoria multa vigent. gregatim incedunt. 

murem fugiunt. aversa coheunt. Biennio 

autem parturiunt. nec amplius quam semel 

gignunt. nec plures sed tantum unum. Vivunt 

autem annos trescentos. Si autem voluerit 

facere filios. vadit ad orientem prope paradi-

sum. et est ibi arbor qui vocatur mandragora. 

et vadit cum femina sua. que prius accipet de 

arbore et dat in masculo suo. Et seducit eum 

donec manducet. statimque in utero concipit. 

Cum vero tempus pariendi venerit. exit in 

stagnum. et aqua venit usque ad ubera matris. 

Elephans autem custodit eam parturientem. 

quia draco inimicus est elephanti. Si autem 

invenerit serpentem. occidit eum. quem noc-

culcat donec moriatur. Est enim formida bilis 

tauris elephans. tamen murem timet. Hec est 

natura eius. si ceciderit non potest surgere. 

Cadit autem cum se inclinat in arborem ut 

dormiat. Non enim habet iuncturas genicu-

lorum. Venator autem incidit arborem 

modicum. ut elephans eum se inclinaverit. 

Není k vidění žádné větší zvíře než toto. V 

Persii a Indii nosili na zádech dřevěné věže, z 

jejichž zdí se vrhaly oštěpy. Mají značnou 

inteligenci a paměť, pohybují se ve stádech, 

utíkají před myšima a páří se zády k sobě. 

Rodí jednou za dva roky a jen jedno mládě, ne 

více najednou. Dožívají se tří set let. Chce-li 

zplodit potomstvo, jde na východ blízko Ráje, 

kde roste strom zvaný mandragora, a jde tam 

se svou samicí, která jako první utrhne ze 

stromu plod. Podá ho samci a svádí ho, dokud 

ho nesní, a pak ihned počne v lůně. Když 

nastane čas porodu, vstoupí do jezera, až ji 

voda dosahuje na prsy. Slon ji však při porodu 

hlídá, protože drak je nepřítel slonů. Jestliže 

objeví hada, zabije ho a dupe po něm, dokud 

není mrtvý. Býci se bojí slonů, leč ti se přesto 

bojí myší. Má tu vlastnost, že když upadne, 

nemůže se zvednout. Padá, když se opírá o 

strom při spánku, protože nemá klouby v 

kolenou. Lovec nařízne stromek tak, aby když 

se o něj slon opře, oba spoleně spadnou. Jak 

padá, hlasitě řve a hned příjde velký slon, ale 

nemůže ho zvednout. Pak oba zařvou a přijde 

dvanáct slonů, ale ani oni nedokážou 
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similiter cum arbore cadat. Cadens autem 

fortiter clamat. et statim magnus elephans 

exit. et non potest eum levare. Tunc clamant 

ambo et veniunt duodecim elephantes. et non 

possunt levare eum qui cecidit. Deinde 

clamant omnes. et statim venit pusillus 

elephans. et mittit os suum cum permusicla 

subtus magnum elephantem. et elevat eum. 

Habet autem pusillus elefans hanc naturam. 

ubi incensum fuerit de capillis et ossibus eius. 

necque aliud mali accidit neque draco. 

Magnus elefans et mulier eius personam 

habent adam et eve. Cum enim carne essent 

placentes deo. ante ipsorum privaricationem 

non sciebant coitum. necque intelligen tiam 

peccati habebant. Quando autem mulier 

manducavit de ligno. hoc est intelligibilem 

mandragoram dedit viro suo. deinde pregnans 

facta est. propter quod exierunt quod de 

paradiso. Quamdiu enim fuerint in paradiso. 

non cognovit eam adam. Scriptum est enim: 

Cognovit adam uxorem suam. et concipiens 

peperit ea super vituperabiles aquas. De 

quibus ait propheta: Salvum me fac dominus. 

quoniam intraverunt aque usque ad animam 

meam. Et statim draco subvertit eos. et alienos 

fecit ab arce sua. hoc est non placere deo. 

Tunc venit magnus elefans. hoc est lex. et non 

eum levavit. quomodo nec sacerdos eum qui 

incidit in latrones. Nec duodecim elephantes 

elevaverunt eum. id est chorus prophetarum. 

sicut nec levita illum vulneratum quem 

diximus. sed intelligibilis elephans. id est 

dominus noster iesus christus. cum omnibus 

maior sit omnium pusillus factus est. quia 

humiliavit se. factus obediens usque ad 

mortem. ut hominem elevaret. intelligibilis 

samaritanus qui imposuit super iumentum. 

Ipse enim vulneratus tulit infirmitates nostras. 

et peccata nostra portavit. Interpretatur autem 

samaritanus custos. De quo dicit david: 

Custodiens parvulos dominus. Ubi autem est 

dominus presens. neque diabolus appropin-

quare poterit. Elefantes vero promuscida sua 

quicquid involuerint frangunt. pede vero 

quicquid compresserint velud quodam lapsu 

ruine ingentis exanimare. Propter feminas 

nunquam dimicant. nulla enim noverunt 

adulteria. In est illis clementie bonum. Quippe 

zvednout toho, který upadl. Pak všichni řvou, 

a objeví se slůně a dá tlamu (chobot?) pod 

velkého slona a zvedne ho. Slůně má tu 

vlastnost, že když mu budou hořet chlupy a 

kosti, neublíží mu žádné zlo a dokonce ani 

drak. Velký slon a jeho samice představují 

Adama a Evu, když byli Bohu milí, když před 

svým vyhnáním neznali pohlavní styk a 

neměli ponětí o hříchu. Když však žena snědla 

plod ze stromu, tj. dala svému muži plod 

mandragory – stromu poznání, a poté otěhot-

něla, pročež museli odejít z Ráje, protože 

dokud byli v Ráji, Adam ji nepojal za ženu. 

V Písmu totiž stojí: „Adam ji pojal za ženu, 

ona počala a porodila nad vodami viny.“ 

Prorok o tom říká: „Zachraň mne, Pane, neboť 

vody vstoupily až do mé duše.“ A najednou je 

drak svedl a učinil z nich vyděděnce z jejich 

archy, to je že se znelíbili Bohu. Pak přišel 

velký slon, tj. zákon, a nepozvedl je, jako 

žádný kněz nezvedne toho, který klesne mezi 

zloděje. Nezvedlo je ani dvanáct slonů, tj. 

chór proroků, stejně jako zraněného Levita, o 

kterém jsme mluvili. Ale rozumný slon, to je 

náš Pán Ježíš Kristus, ačkoli větší než všichni 

ostatní, stal se nejmenším ze všech, protože se 

snížil, stal se poslušným až k smrti, aby 

pozvedl lidstvo. Rozumný samaritán, který 

nasebe vzal břímě, neboť sám, když je zraněn, 

nese naše slabosti a naše hříchy. Samaritana 

lze chápat jako hlídače, o čemž David říká: 

„Bůh střežící děti.“ Kde je Pán přítomen, tam 

se ďábel nemůže přiblížit. Čehokoliv se 

dotknou sloni svým chobotem, to rozbijí, a na 

co šlápnou nohou, to rozdrtí na padrť stejně, 

jako když uklouznou. Nikdy nebojují o 

samice, protože oni neznají cizoložství. Mají 

laskavou dobrotu. Jestliže spatří člověka 

jdoucího pouští, vyvedou ho na známé cesty. 

Pokud se setkají se stádem dobytka, zvolí si 

opatrně a klidně cestu tak, aby svými kly 

nezabili nějaké zvíře. Jestli náhodou budou 

bojovat v bitvě, starají se o raněné 

naprůměrně, neboť vyčerpané a raněné berou 

do svého středu. 
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si per deserta vagabundum hominem forte 

viderint ductus usque notas vias prebent. Vel 

si confertis pecoribus occursitent. itinera sic 

blanda et placida manu faciunt. ne qua tela 

obvium animal interimant. Conflictis fortuito 

si quando pugnantur non mediocrem habent 

curam sauciorum. Nam fossos vulneratosque 

in medium receptant. 

De castore. 

Est animal quod dicitur castor mansuetum 

nimis. cuius testiculi medicine sunt aptissimi. 

de quo dicit phisiologus. quia cum venatorem 

se insequentem cognovit. morsu testiculos sibi 

abscidit. et in faciem venatoris eos proicit et 

sic fugiens evadit. Si vero rursus contigerit ut 

alter venator eum prosequatur. erigit se et 

ostendit virilia sua venatori. Quem cum 

viderit testiculis carere. ab eo discedit. Sic 

omnis qui iuxta mandatum dei versatur et 

caste vult vivere. secat a se omnia vicia. et 

omnes impudicitie actus. et proicit eos a se in 

faciem diaboli. Tunc ille videns eum nichil 

suorum habentem. confusus ab eo discedit. 

Ille vero vivit in deo. et non capitur a diabolo. 

qui dicit: persequar. et comprehendam eos. 

Castor dicitur a castrando. 

O bobrovi. 

Je zvíře zvané bobr, které je převelice krotké. 

Jeho varlata jsou vhodná jako lék. 

Physiologus o něm říká, že když ví, že ho 

lovec sleduje, uhryzne si varlata a hodí je lovci 

do tváře a daje se na útěk unikne. Ale pokud 

opět další lovec jej pronásleduje, zvedne bobr 

zadek vzhůru a ukáže své sexuální orgány. 

Když lovec vidí, že nemá varlata, nechá jej na 

pokoji. A tak každý, kdo věnuje pozornost 

božímu přikázání a přeje si žít cudně, by měl 

odříznout všechny své neřesti a nestoudná 

jednání a mrštit jimi ďáblu do tváře. Ten pak 

vida, že člověk nemá nic, co jemu přísluší, 

odejde s nepoří-zenou. Ten, kdo však žije v 

Bohu a nepodlehl ďáblu, říká: "Budu 

pronásledován a dohoním je." Pojmenování 

castor pochází z castrando (kastrovaný). 

De animali quod dicitur ibex. 

Est animal quod dicitur ibex. duo cornua 

habens. quorum tanta vis est. ut si ab alto 

montis ad yma dimissus fuerit. corpus eius 

totum iis duobus cornibus sustentetur. 

Significat autem eruditos homines qui duorum 

testamen torum consonantia quicquid eis 

adversi acciderit. quasi quodam salubri 

tepertamento temperare solent. et velud 

duobus cornibus fulti. bona que perpetrant 

veteris testamenti ac evangelice lectionis 

attestatione sustentant. 

O zvířeti, které se nazývá kozoroh. 

Je zvíře zvané kozoroh, které má dva rohy 

takové síly, že kdyby se spustil z vysoké hory 

do nejnižší hlubiny, jeho celé tělo by bylo 

podpíráno oněma dvěma rohy. Představuje ty 

vzdělané lidi, kteří dokáží řešit jakékoliv 

problémy, které je potkají, v souladu se 

Starým a Novým zákonem, jako kdyby 

skládali jakousi zdravou zkoušku a opírajíc se 

o dva rohy budou potvrzovat dobro obsažené 

ve Starém zákonu a evangeliích. 

D ýena. 

Est animal qui dicitur yena. in sepulchris 

mortuorum habitans. eorumque corpora 

vescens. Cuius natura est ut aliquando 

masculus sit. aliquando femina. et ideo est 

immundum animal. Cui cum spina riget. 

continua unitate flecti nequid nisi toto 

corporis circumactu. Solinus multa mira de ea 

O hyeně. 

Je zvíře, které se nazývá hyena. Obývá hroby 

mrtvých a živí se jejich těly. Má tu vlasnost, 

že je někdy mužem, někdy ženou, a proto je 

nečistým zvířetem. Má ztuhlou páteř spojenou 

v jeden kus, takže nemůže ohnout tělo do 

oblouku. Solinus zmiňuje mnohé její 

zvláštnosti: Předně sleduje ohrady pastýřů a 
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refert. primum quod sequitur stabula 

pastorum. et circuit domos per noctem. et 

assiduo auditu addiscit vocamen. quod 

exprimere possit imitationem vocis humane. 

ut hominem astu accitum nocte seviat. 

Vomitus quoque humanos intitur falsisque 

singultibus sic sollicitatos canes devorat. Qui 

forte si venantes umbram eiusdem dum 

sequitur contigerint. latrare nequeunt voce 

perdita. Eadem yena inquisicione corporum 

sepultorum busta eruit. Huic assimilantur filii 

israel. qui ab initio deo vivo servierunt. Postea 

divitiis et luxurie dediti ydola coluerunt. Ideo 

propheta comparavit synagogam in mundo 

animali dicens. Facta est michi hereditas mea 

quasi spelunca yene. Quicumque igitur inter 

nos luxurie et avaricie inserviunt. huic belue 

comparantur cum nec viri nec femine sint id 

est nec fideles. nec perfidi sunt. sed sunt sine 

dubio. de quibus ait salomon: Vir duplex 

animo. inconstans est in omnibus viis suis. De 

quibus ait dominus: Non potestis deo servire 

et mamone. Hec belua lapidem in oculis tenet. 

nomine yeniam. quem siquis sub lingua 

tenuerit. futura predicere creditur. Verum 

yena quodcumque animal ter lustraverit 

movere se non potest. Quapropter magicam 

inesse ei pronunciaverunt. In ethiope parte 

coit cum leena unde nascitur monstrum cui 

crocote nomen est. Voces hominum et ipsi 

pariter effectat. Nunquam commutationem 

orbium sed in obtutum sine mutatione 

contendit. In ore gingiva nulla. Dens unus 

atque perpetuus qui ut nunquam retundatur. 

naturaliter capsularum modo clauditur. 

za noci krouží okolo jejich domů a 

posloucháním se učí jejich řeč, aby pak mohla 

napodobit lidský hlas a úskočně přepadla 

člověka, kterého vyláká do noci. Hyena také 

napodobuje lidské zvracení a chroptění, aby 

sežrala znepokojené psy. Jestliže se při lovu 

už už dotýkají jejího stínu, ztratí hlas a 

nemohou štěkat. Při pátrání po zahrabaných 

tělech hyena vykopává hroby. K ní jsou 

přirovnáváni synové Izraele, kteří zpočátku 

sloužili žijícímu Bohu a později, závislí na 

bohatství a luxusu, uctívali modly. Proto 

prorok přirovnal synagogu k nečistému zvířeti 

řka: „Mé dědictví se mi stalo doupětem 

hyeny.“ Všichni, kteří mezi námi otročí 

luxusu a žádostivosti, jsou jako ona šelma, 

protože nejsou ani muži ani ženy, tj. ani věřící 

ani nevěřící, ale jsou bezpochyby ti, o nichž 

Šalamoun praví: „Muž dvojí mysli je nestálý 

ve všech svých cestách.“, o čemž Pán praví: 

„Nelze sloužit Bohu i mamonu.“ Toto zvíře 

má v očích kámen zvaný hyenia, o němž se 

věří, že kdo ho podrží pod jazykem, bude 

moci předpovídat budoucnost. Je pravdou, že 

pokud hyena třikrát obejde nějaké zvíře, to se 

nemůže pohnout. Proto se ji připisují magické 

schopnosti. V části Etiopie se páří se lvicí a 

rodí stvoření, jež se nazývá crocote. Jako 

hyena také vyluzuje lidké hlasy. Nikdy 

nemění směr pohledu, ale bojuje bez jeho 

změny. V ústech nemá dásně. Její jediný 

souvislý zub je od přirody zapouzdřený, aby 

se nikdy neotupil. 

De bonnacon. 

In asia animal nascitur quod bonnacon dicunt. 

Cui taurinum capud. ac  deinceps corpus omne 

tantum iuba equina. Cornua autem ita 

multiplici fleu in se recurrentia. ut si quis in eo 

offendat non vulneretur. sed quicquid presidii 

monstro illi frons negat. alvus sufficit. Nam 

cum in fugam vertit proluvie citi ventris 

fumum egerit per longitudinem trium 

iugerum, cuius ardor quicquid attigerit adurit. 

Ita egerie noxia submovet insequentes. 

O bonnaconu. 

V Asii se vyskytuje zvíře, které se nazývá 

bonnacon. Má hlavu býka a také celé jeho tělo 

je velikosti býka s koňskou hřívou. Jeho rohy 

jsou mnohonásobně svinuté do sebe takovým 

způsobem, že když do někoho vrazí, nezraní 

ho. Leč obranu, kterou tomuto stvoření 

neposkytuje čelo, nahrazují útroby, neboť při 

úprku se otáčí a z útrob prudce vypouští na 

vzdálenost tří jiter výpary, jejichž žár zapa-

luje, čehokoliv se dotkne. Takto se škodlivým 

pšoukem zbavuje pronásledovatelů. 
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Simie vocantur latino sermone. eo quod 

multam eis similitudo rationis humane 

sentitur. Hi elementorum sagaces nova luna 

exultant. media et cava tristantur. Nature 

symie talis est. ut cum peperit geminos 

catulos. unum diligat. et alterum contem-pnat. 

Quod si aliquando evenerit ut inse-quatur a 

venatoribus. ante se amplectitur quem diligit 

et alterum collo portat quem odit. Sed dum 

lassa fuerit bipes eunto proicit voluens quem 

diligit et portat nolens quem odit. Symia 

caudam non habet. Cuius figuram diabolus 

habet. qui capud habet. caudam vero non 

habet. Et licet symia tota turpis sit. posteriora 

tamen eius satis turpia et horribilia sunt. 

Diabolus in initium habuit cum esset in celis 

angelus. Sed ypochrita et dolosus fuit intrin-

secus. et perdidit caudam. quia totus in fine 

peribit. sicut ait apostolus: Quem dominus 

iesus interficiet spiritu oris sui. Symia grecum 

nomen est. id est. pressis naribus. Unde et 

symia dicimus. quod suppressis naribus sint. 

et facie feda. rugis turpiter follicantibus. licet 

et capellarium sit pressum habere nasum. 

Circopetici caudas habent. Hec sola discretio 

est inter prius dictas. Cenophali et ipsi sunt e 

numero symiarum. In ethiope partibus 

frequentissimi. Violenti ad saltum feri morsu. 

Nunquam inter mansueti. ut non sint magis 

rapidi. Inter symias habentur et spinges. 

villose in armis ac dociles ad feritatis 

oblivionem. 

Opice se latinsky řeknou sermone (mluvky) 

pro jejich velkou podobnost s lidskou 

mentalitou. Nadšeně oslavují začátek nového 

měsíce a smutní, když je uprostřed a ubývá. 

Opičí přirozenost je taková, že když porodí 

dvojčata, jedno miluje a druhým pohrdá. A 

proto když se stane, že je pronásledována 

lovci, to, které miluje, vezme do náruče a 

druhé, které nanávidí, nese za krkem. Ale 

když se unaví chůzí po dvou, odhodí to, které 

miluje, a jen neochotně nese to, které 

nenávidí. Opice nemá ocas. Ďábel, jenž má 

hlavu, ale nikoli ocas, má tělo opice. Ačkoli je 

celá opice špinavá, její zadní část je dost 

odporná a hrozná. Ďábel začínal jako anděl v 

nebi. Ale uvnitř byl pokrytcem a podvodní-

kem a ztratil ocas, neboť vše nakonec zahyne, 

jak praví apoštol: "Koho Pán Ježíš usmrtí 

dechem svých úst." Symia je řecké pojmeno-

vání a znamená „plochonosí“. Proto jim 

říkáme symia, že mají placaté nosy a šeredné 

tváře a ošklivě vřeští, ačkoli kozy mají také 

rozpláclý nos. Kočkodani mají ocasy, což je 

odlišuje od opic zmíněných výše. Cenophali 

jsou početné opice a nejhojnější jsou v Etiopii. 

Divoce skáčou a koušou, nikdy nekrotnou, 

byť také již více nezdivočí. Mezi opicemi se 

vyznačují trny, jsou chlupaté na plecích a jsou 

snadno učenlivé, aby zapoměly na svou 

zvířeckost. 

De Satiris. 

Sunt et quos vocant satiros facie admodum 

grata. gesticulatis motibus inquiete. Callitrices 

toto pene aspectu, a ceteris differunt. In facie 

barba est lata cauda. Hos capere non est 

arduum. Sed proferre rarum. Neque vivunt in 

altero quam in ethiopico hoc est suo celo. 

O satyrovi. 

Jsou opice zvané satyrové. Mají velmi 

půvabné tváře a neustále dělají různé posunky. 

Kosmani se zjevem naprosto liší od ostatních. 

Mají vousaté tváře a široké ocasy. Není 

obtížné je chytit, ale zřídka přežijí. Nežijí 

nikde jinde než v Etiopii, která je jejich 

útočištěm. 

De cervis. 

Cervi dicti. apo ton ceraton. id est. a cornibus. 

cerata enim grece cornua dicuntur. Hii 

serpentium inimici. cum se gravatos 

infirmitate persenserint. spiritu narium eos 

extrahunt de cavernis et superata pernicie 

veneni eorum papulo reparantur. Ditam-pnum 

O jelenovi. 

Slovo cervi (jeleni) pochází z ceraton (paroh), 

protože parohy se řecky řeknou cerata. Jeleni 

jsou nepřáteli hadů. Když se cítí slabí, dechem 

z nosu vyhánějí hady z děr a překonávajíc 

fatální povahu jejich jedu, jedí je a posilují se. 

Ukázali nám význam byliny dobromysl, 
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herbam ipsam prodiderunt eo nam pasci 

excutiunt acceptas sagittas. Mirantur autem 

sibilum fistularum. rectis auribus accute 

audiunt. submissis nichil. Cervi eciam hanc 

naturam habent. quod pro amore alterius 

patrie mutant pascua sua. et sese vicarie 

sustentant. si quando immensa flumina vel 

maria transilient. capita clunibus precedenti-

um superponunt. sibique invicem succeden-

tes. nullum laborem ponderis sentiunt. Et 

quando loca inveniunt. ea ne in eis quo 

inquirientur citissime transiliunt. Habent et 

aliam naturam. quod post commestionem 

serpentis ad fontem currunt. et ex eo bibentes 

pilos et omnem suam vetustatem deponunt. 

Que nature in membris sancte ecclesie 

congrua et competenti ratione videntur 

convenire. quia dum patriam istam. id est 

mundum. pro amore celestis patrie mutant. 

sese vicarie portant. id est perfectiores minus 

perfectos exemplo. et bonis operibus promo-

vent et sustentant. Et si locum peccandi 

inveniunt. statim transiliunt. et post incorpora-

tionem diaboli. id est post peccata perpetrata. 

ad christum qui verus fons est confessione 

currunt et precepta eius haurientes deposita 

peccati vetustate renovantur. Mares generis 

huius cum statutum tempus venerem incitat 

seviunt rabie libidinis. femine licet prius 

conserantur. Non concipiunt ante arcturi 

sydus. Nec qualibet partus suos educant. sed 

tenero studio oculunt et absconditos inter 

profunda fruticum vel herbarum. pedum 

verbere castigant ad latendum. cum maturint 

ad fugam robur. per exercitium docent 

cursum. assuescunt salire per abrupta. 

Acceptis canum latratibus secundo vento ut 

odor cum ipsis recedat. Stupent omnia 

propterea facilius obvios se prebent 

sagittantibus. Cornibus quod dextrum fuerit 

efficacius est admedelam. Si fugare angues 

gestias. utrum vel ures. Dentes monstrant 

senectutem cum aut pauci inveniuntur. aut 

nulli. Ad dinoscendam vivacitatem. alexander 

magnus torques plurimis cervis innexuit. qui 

post annum centesimum capti. nec dum senis 

indicium preferebant. Hinnuli filii sunt cervo-

rum ab innuere dicti. quod nutu matris abscon-

duntur. Adversus venena mirificum est hunuli 

protože po jejím sežrání setřesou šípy, které je 

zasáhly. Jeleni se obdivují zvuku trubek. Když 

mu dychtivě naslouchají, v uších je píchá, ale 

když uši sklopí, neslyší nic. Jeleni mají taky tu 

vlastnost, že mění své teritorium pro lásku k 

jiné zemi, a přitom se navzájem podporují. 

Když překonávají velké řeky nebo velké 

vodní plochy, položí si hlavu na zadek jelena 

před ním a následujíc jeden druhého necítí její 

váhu. Když najdou taková místa, rychle je 

překročí, aby nenasákli blátem. Mají i další 

vlastnost: Po snězení hada běží k prameni a 

pijí z něj, shazují dlouhou srst a veškeré 

známky stáří. Členové svaté církve se zdají 

mít stejnou mentalitu jako jeleni, protože se, 

když mění svou rodnou zem, tj. svět, pro lásku 

k nebeské domovině, navzájem podporují – 

tj., že ti dokonalejší, posouvají a udržují ty 

méně dokonalé dobrými příklady a skutky. A 

když naleznou místo hříchu, přeskočí ho a po 

vtělení ďábla, tj. po spáchání hříchu, běží 

s přiznáním ke Kristu, jenž je pravým 

pramenem, a na základě jeho přikázání 

setřesou své staré hříchy. Když nastane čas 

říje, ovládne je šílenství touhy, nejprve spolu 

bojují a nekopulují dříve, než vyjde hvězda 

Arcturus. Své mladé nechovají kdekoli, ale 

skrývají je s jemnou péčí hluboko v keřích 

nebo v trávě a přimějou je zůstat z dohledu 

dupnutím kopýtka. Když mladí dostatečně 

dorostou, aby mohli utíkat, jeleni je cvičí v 

běhu a skákání na velké vzdálenosti. Když 

jeleni zaslechnou psí štěkot, pohybují se proti 

větru berouce svůj pach s sebou. Jsou-li 

vyrušeni, ztuhnou, což je dělá snadným 

terčem pro lukostřelce. Z jejich parohů je pro 

lékařské účely lepší ten pravý. Chceš-li 

vyplašit hady, měl bys je oba spálit. Má-li 

jelen málo zubů nebo žádné, svědčí to o jeho 

stáří. K tomu, aby poznal jejich věk, dal 

Alexandr Veliký okroužkovat množství 

jelenů. Když byli chyceni o století později, 

nejevili žádné známky stáří. Potomstvo jelenů 

se nazývá hinnuli (srnci) z innuere (kývnout), 

protože na kývnutí své matky ji zmizí z očí. 

Syřidlo (vývar z žaludku používaný proti 

srážení mléka) z koloucha zabitého v matčině 

lůně je úžasným lékem proti jedům. Je známo, 

že jeleni nikdy netrpí horečkou. Proto mazání 
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coagulum occisi matris sue utero. Patuit eos 

numquam febrescere. Quam ob causam 

confecta ex medullis ipsorum unguina sedant 

calores hominum languentium. Legimus 

plurimos matutinis diebus cervinam carnem 

degustare solitos. sine febribus longevos 

fuisse. quod demum proderit si uno vulnere 

fuerint interempti. 

připravené z jejich morku srazí nemocnému 

teplotu. Čteme, že mnoho lidí, kteří odmala 

jedli pravidelně malé množství zvěřiny, žilo 

dlouho nepostiženo horečkami. Jako lék to 

selhává teprve tehdy, když jsou zraněni 

úderem. 

De capre. 

Est animal quod latine dicitur caper. eo quod 

captet aspera. nonnulli a crepita capream 

vocant. Hee sunt agrestes capree quas greci 

quod acutissime videant. dorcas appella-

verunt. Morantur in excelsis montibus. et de 

longinquo. cognoscunt si venatores sint. aut 

viatores. Sic dominus iesus christus amat 

excelsos montes. hoc est prophetas et 

apostolos. sicut in canticis canticorum dicitur. 

Ecce fratruelis meus sicut caprea venit. saliens 

super montes. transiliens colles. et sicut 

caprea in convalles pascitur. Dominus noster 

in ecclesia pascitur. bona opera christianorum 

esce eius sunt. qui dicit. esurivi et dedistis 

mihi manducare sitivi. et dedistis mihi bibere. 

Convallia montium ecclesie per diversa loca 

intelliguntur. sic in canticis canticorum 

dicitur. Ecce fratruelis meus convertere et esto 

similis capreis. hinnuloque cervorum. Quod 

acutissimam habet aciem oculorum. et 

perspicit omnia. et a longe cognoscit. Signifi-

cat dominum nostrum. qui dominus 

scienciarum deus est. Et alibi. Quam excelsus 

dominus et humilia respicit. et alta a longe 

cognoscit. et omnia crevavit et condidit. et 

regit et iudicet. et prospicit. et antequam in 

cordibus nostris aliquid oriatur. previdet et 

cognoscit. Denique sicut et capra a longe 

cognoscit venantium adventum. ita christus 

precivit insidias proditoris sui dicens. Ecce 

appropinquit qui me tradet.  

O divoké koze. 

Je zvíře, které latinsky nazýváme caper 

(kozel), protože se obtížně chytá (lat. capere). 

Někteří jej nazývají podle jejího hlasu 

(crepita) divokou kozou (capre). Jsou to 

stepní kozy, které Řekové nazývají dorcas 

(gazela), protože mají nejostřejší zrak. Žijí ve 

vysokých horách a na dálku rozpoznají, jestli 

blížící se lidi jsou lovci nebo cestova-telé. I 

Pán Ježíš Kristus miluje vysoké hory, což jsou 

proroci a apoštolové, jak se praví v Písni písní: 

„Hle, mí bratranci přicházejí jako kozy 

skákající po horách, přeskakující kopcí.“ Jako 

se koza pase v údolích, náš Pán se pase se 

v kostele - jeho potravou jsou dobré skutky 

křesťanů, jak řekl: „Měl jsem hlad a dali jste 

mi nejíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít.“ 

Údolími hor jsou míněny kostely na různých 

místech, jak se říká v Písni písní: „Hle, mí 

bratranci se obracejí jako kozli a jelení 

koloušci.“ Že má koza velmi ostrý zrak, 

všechno vidí a rozpoznává věci na dálku, 

znamená, že je to náš Pán, kdo je pánem a 

bohem vědění. A jinde: „Na koho nízkého 

shlíží vznešený Pán a z výšky a z dálky 

sleduje.“ On stvořil a ustanovil všechny věci, 

vládne, soudí a předpovídá, a dříve než cokoli 

vyvstane v našich srdcích, to on předvídá a ví. 

Zkrátka, jako koza na dálku rozpozná blížící 

se lovce, tak i Kristus předvídal zradu řka: 

„Hle, blíží se ten, jenž mne zradí.“ 

De capra. 

Caprea has habet naturas. quod pascendo de 

altis ad altiora tendit. Bonas herbas a noxiis 

oculorum acumine eligit. Herbas ruminat. 

vulnerata ad ditannum currit. qua tacta 

sanatur. Sic boni predicatores. pascentes in 

lege domini. et in bonis operibus quasi in bono 

O divoké (bezoárové) koze.  

Divoká koza má tyto vlastnosti: Při pastvě se 

pohybuje od vysokých na ještě vyšší pastviny. 

Navzdory špatnému zraku si vybírá dobré 

býlí. Živí se žvýkáním bylin. Když je zraněná, 

spěchá najít bylinu dobromysl a jejím 

dotykem se zhojí. Stejně tak se dobří kazatelé 
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pastu delectantes. de virtute in virtutem 

conscendunt. Bonas sentencias a malis oculis 

cordis eligunt. et electas ruminant. id est 

bonum perscrutantur. et ruminatas tradunt 

memorie. A peccato vulnerati. ad christum 

confitentes recurrunt. et cito sanantur. Ideo-

que christus bene ditannus dicitur. Sicut enim 

ditannus ferrum a vulnere depellit. et vulnus 

sanat. ita christus per confessionem diabolum 

eicit. et peccatum ignoscit. 

pasou na božím zákonu a mají potěšení z 

dobrých činů jako na dobrých pastvinách a 

stoupají od jedné ctnosti k další. Kvůli 

špatným očím si vybírají dobré spisy srdcem 

a žvýkají vyvolené, tj. zkoumají dobro, a co 

přežvý-kají, to si zapamatují. Zranění hříchem 

spěchají s vyznáním ke Kristu a jsou rychle 

vyléčeni. Kristus bývá příhodně nazýván 

dobromyslem, protože stejně jako dobro-mysl 

vyhání železo ze zranění a hojí ho, tak Kristus 

skrze vyznání vyhání ďábla a promíjí hříchy. 

De monocero. 

Est monoceros monstrum mugitu horrido, 

equino corpore elephantis pedibus. cauda 

simillima cervo. Cornu media fronte eius 

protenditur splendore mirifico. ad magnitu-

dinem pedum quatuor. ita acutum ut quicquid 

impetrat facile ictu eius foretur. Vivus non 

venit in hominum potestatem, et interimi 

quidem potest. capi non potest. 

O jednorožci. 

Jednorožec je stvoření s hrozným řevem, 

tělem koně, nohama slona a ocasem 

podobným jelenímu. Zprostřed čela mu 

vystupuje úžasný lesklý roh mající čtyři stopy 

na délku a tak ostrý, že do čehokoliv narazí, to 

snadno probodne. Žádný živý jednorožec 

nikdy nepadl do lidských rukou. Může být 

sice zabit, leč lapit jej nelze. 

De urso. 

Ursus fertur dictus quod ore suo formet fetus 

quasi orsus. Nam aiunt eos in formes generare 

partus et carnem quandam nasci. Quod mater 

lambendo in membra componit. Sed hoc 

inmaturitas facit partus. Denique tricesimo die 

generat. unde evenit ut precipitata fecunditas 

informis procreatur. Ursorum caput invali-

dum. vis maxima in brachiis et lumbis. unde 

int´dum erecti insistunt. Etiam medendi indu-

striam non pretermittunt. siquidem gravi 

affecti corde et sauciati vulneribus mederi sibi 

sciunt. Herbe cui nomen est flomus. ut greci 

appellant. ulcera subicientes sua. ut solo 

curentur a tactu. Ursu erger formicas devorat. 

Numidi ursi ceteris prestant dum taxat villis 

profundioribus. Nam genitura par est. quoquo 

loco genuerint. Coeunt non itidem quo 

quadrupedes alie. sed apti amplexibus mutuis 

velud humanis coniugationibus co pulantur. 

Desiderium veneris hyems susci-tat. Secreti 

honore verentur. mares gravidas. et in isdem 

licet foveis partius tamen per scrobes se 

cubationibus dividuntur. Lucine illis prope-

rativum tempus est. Quippe uterum tricesimus 

dies liberat. Unde evenit ut precipitata 

fecunditas informes creat partus. Carnes 

O medvědovi. 

Medvěd (ursus) prý dostal své jméno podle 

toho, že svými ústy dává svému plodu jakoby 

orsus (počínání), protože se říká, že vytváří 

beztvaré plody a rodí kusy masa. Matka 

vytváří části těla lízáním. Beztvarost mláděte 

je výsledkem jeho předčasného porodu. Rodí 

se jen třicet dnů po početí a následkem této 

rychlosti se rodí nedotvo-řené. Medvědí hlava 

není silná: Jeho největší síla tkví v jeho pažích 

a bedrech. Proto někdy stojí vzpřímeně. 

Dokonce nezaned-bávají vlastní léčení. Utrpí-

li vážnou ránu a jsou-li zraněni, umí se léčit. 

Vystaví své bolesti bylině, již Řekové 

nazývají flomus (divizna), a zhojí se jejím 

dotykem. Když je medvěd nemocný, pojídá 

mravence. Medvědi z Numidie vynikají nad 

ostatními hustotou chlupů. Medvědi plodí 

stejně, ať pocházejí odkudkoli. Nepáří se jako 

ostatní čtvernožci, ale když kopulují, objímají 

se navzájem stejně jako lidé. Zima podněcuje 

jejich touhu. Samci respektují březí samice a 

ctí je ponecháním o samotě, ačkoli mohou 

sdílet stejný brloh v době vrhu, leží odděleni 

od sebe prohlubní. U medvědů je čas březosti 

zrychlený, neboť třicátý den opouští mládě 

lůno. Následkem této rychlé rodivosti jsou 
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paxillulas edunt. quibus color candidus. oculi 

nulli. Has lambendo sensum figurant et 

interdum ad pectoratas fovent. ut assiduo 

incubitu calefacte. animalem trahent spiritum. 

Interea cibus nullus sane diebus primis xiiii. 

mares in sompnum ita concidunt ut nec 

vulneribus excitari queant. enixeque ternis 

latent mensibus. Mox egresse in diem 

liberum. tantam paciuntur insolentiam lucis. 

ut putes obsitas cecitate. Insidiantur alvea-

ribus apum. maxime favos appetunt. Nec 

avidius aliquid quam mella captant. Cum 

gustaverint mandragore mala. Moriuntur. Sed 

eunt obviam ne malum in pernitiem 

convalescat. et formicas devorant. ad recupe-

randam sanitatem. Si quando tauros adori-

untur. sciunt quibus potissimum partibus 

minorantur. nec aliud quam cornua. aut nares 

pecunt. Nares ut acrior dolor sit in loco 

teneriore. 

mláďata dotvořená jen zčásti. Samice rodí 

malé bílé kusy masa bez očí, které postupně 

formují držíce je mezi svými prsy tak, aby se 

mláďata stálým objetím zahřívala a získávala 

život. Během prvních 14 dnů nepozřou vůbec 

žádnou potravu. Samci usínají tak hluboce, že 

se nevzbudí, dokonce ani, když jsou zraněni, 

a samice se po porodu tři měsíce skrývají. 

Když se pak objeví venku, jsou tak nezvyklé 

na světlo, že byste si mysleli, že osleply. 

Napadají úly a pokoušejí se získat plástve 

medu. Není tam nic, co by brali dychtivěji než 

med. Jestliže sní plod mandragory, hynou. Ale 

oni zabrání neštěstí a požírají mravence, aby 

se znovu uzdravili. Když napadají býka, vědí, 

které části nejspíše vyčnívají, aby ohrozili 

spíše nozdry než rohy. Nozdry působí prudší 

bolest, protože jsou na slabším místě. 

De leucrota. 

In india nascitur bestia nomine leucrota. Que 

velocitate precedit feras universas. Ipsa asini 

sit magnitudine. cervi clunibus pectore ac 

cruribus leonis. capita de parandro fundo. 

Hunc parandrum affirmant habitum metu 

vertere et cum delitescat fieri ad similitu-

dinem cuicumque rei proximaverit. sive illa 

saxo alba sit. seu frutecto virens. sive quem 

alium modum preferat. 

O leukrotě. 

V Indii se vyskytuje zvíře nazvané leukrota, 

jež je nejrychlejší ze všech divokých zvířat. Je 

velká jako osel, se zadkem jelena, lví hrudí a 

nohama a hlavou parandra. Říká se, že 

parandrus3 mění svůj vzhled. Když se bojí a 

skrývá, bere na sebe podobnost čehokoliv 

blízkého: bílého kamene, zeleného křoví nebo 

jakéhokoliv jiného tvaru, jemuž dává 

přednost. 

De vulpe. 

Vulpis dicitur quasi volupis. Est enim 

volubilis pedibus et nunquam recto itinere. 

sed tortuosis anfractibus currit. Est et 

fraudulentum animal et ingeniosum. Cum 

esurit et invenit quod manducet. involuit se in 

rubea terra ut appareat quasi cruentata. et 

proicit se in terram. retinetque flatum suum. 

ita ut penitus non spiret. Aves vero videntes 

eam non flantem. et quasi cruentatam. 

linguamque eius foris erectam. putant eam 

esse mortuam. et descendunt sessum super 

eam. Illa autem sic rapit eas et devorat. Istius 

eiusdemque figuram diabolus possidet. 

Omnibus enim viventibus secundum carnem 

O lišce. 

Slovo vulpis (liška) je takřka shodné s volupis, 

protože to je lehkonohá (volubilis pedibus) a 

nikdy necestuje přímo, ale při běhu kličkuje. 

Je to chytré a lstivé zvíře. Když má hlad a 

hledá něco k snědku, válí se po červené zemi, 

aby vypadal jako zakrvácená, lehne si na zem 

a zadrží dech, jakoby už dodýchala. Když 

ptáci vidí, že nedýchá, je zakrvácená a jazyk jí 

trčí ven, myslí si, že je mrtvá, klesnou a 

sednou na ni. Takto je chytí a sežere. Ďábel je 

stejné povahy. Všem, kteří žijí podle těla, se 

zdá mrtvý do té doby, než je má ve svém 

chřtánu a trestá je. Ale pro duchovní lidi silné 

ve víře je on opravdu mrtvý a obrácen v 

                                                            
3 Bájné zvíře velikosti vola mající parohy, kopyta a dlouhou srst, která mohla měnit svůj vzhled. 
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vixeritis esse. mortuum quoadusque inter 

guttur suum habeat et puniat. Spiritualibus 

tamen viris in fide vere mortuus est. et ad 

nichilum redactus. Qui autem voluit exer-cere 

opera eius. moriuntur dicente apostolo. sciatis 

hoc quia si secundum carnem vixeritis 

moriemini. Si autem spiritu facta carnis 

mortificaveritis vivetis. Et david: Intrabunt in 

inferiora terre tradentur in manus gladii partes 

vulpium erunt. 

nicotu. Ti, kteří se chtějí zabývat jeho dílem, 

zemřou, jak říká apoštol: „Vězte, že pokud 

žijete podle těla, zemřete, ale jestliže skrze 

ducha umrtvíte činy těla, budete žít.“ A David: 

„Vstoupili do nižší země a podávaje do ruky 

meče části lišky.“ 

De eale. 

Est animal quod dicitur eale. Magnus ut equus 

cauda elephanti. nigro colore. maxillis aprinis. 

cornua preferens ultra modum longa. ad 

obsequium cuius velit motus accomodata. Nec 

enim rigent. sed moventur ut usus exigit 

preliandi. quorum alterum cum pugnat preten-

dit. alterum replicat. ut si ictu aliquo alterius 

acumen offenderet. acies succedat alterius. 

O kozorohu. 

Je zvíře, které se jmenuje kozoroh. Je černě 

zbarvené, velké jako kůň s ocasem slona, 

čelistí kance a neobvykle dlouhých rohů 

nastavitelných podle pohybu, jaký chce 

provést. Nejsou pevné, ale pohybují se podle 

potřeby boje, z nichž jeden míří při boji 

kupředu a druhý vzad, takže když se při úderu 

odlomí hrot jednoho, je nahrazen hrotem 

druhého. 

De lupo. 

Lupus greca dirivatione in linguam nostram 

transfertur. Lupos enim dicunt illi licos. licos 

autem grece. a morsibus apellantur. quod 

rabie rapacitatis. queque invenerint trucidant. 

Alii lupos vocatos aiunt quasi leopos. quod 

quasi leonibus ita sint illis virtus in pedibus. 

Unde et quicquid preserint non vivit. Lupus a 

rapacitate dicitur. unde et meretrices lupas 

vocamus. quia amantium bona devastant. 

Rapax autem bestia et cruores appetentes. In 

pectore vel ore vires habet. in renibus vero 

minime. Collum nunquam retro valet flectere. 

Aliquando fertur vivere preda. aliquando 

terra. Nonnunquam vento. Lupa denique 

mense alio nisi in mayo. quando fit tonitruus 

catulos non gignit. Cuius astucia est tanta ut in 

vicinia sua predam non capiat catulis suis sed 

in longinquo. Quod si opus fuerit ut predam 

noctu querat. tanquam canis mansuetus 

passim ad ovile pergit. et ne fortuitu sui flatus 

odorem senciant canes. et evigilent pastores. 

contra ventum vadit. Et si ramus aut aliquid 

tangendo sub eius pede sonaverit. ipsum 

pedem castigat morsu aperto. Oculi eius in 

nocte lucent velud lucerne. Cuius natura talis 

est. ut si prior hominem viderit. vocem eripet 

O vlku. 

Naše latinské slovo lupus (vlk) pochází od 

Řeků, protože Řekové jej nazývají licos, což 

pochází z řeckého slova pro kousnutí, protože 

šílení nenasytností zabijí vlci cokoliv, co 

najdou. Jiní říkají, že slovo lupus je takřka 

leopos (lví tlapa), protože i lev (leo) má svou 

sílu ve svých tlapách (pes). Proto to, co 

uchopí, nepřežije. Vlci získali své jméno pro 

svou dravost. Z tohoto důvodu nazýváme 

kurvy slovem lupae (vlčice), protože ony 

obírají své milence o jmění. Vlk je dravé zvíře 

a dožaduje se krve. Jeho síla spočívá v hrudi 

nebo v čelisti, nejméně pak v bedrech. 

Nemůže otočit krkem. Někdy nese živou 

kořist, někdy na zemi a někdy dokonce ve 

větru. Vlčice nerodí mláďata jinkdy než v 

květnu, když nastanou bouřky. Vlk je tak 

vychytralý, že neloví potravu pro svá mláďata 

blízko brlohu, ale daleko od něj. Musí-li lovit 

kořist v noci, jde jako krotký pes k ohradě pro 

ovce, a aby ovčáčtí psi nezavětřili jeho pach a 

nevzbudili pastýře, jde proti větru. A pokud 

větvička nebo cokoli pod tlakem jeho tlapy 

udělá hluk, za trest si ji pokouše. Vlčí oči v 

noci září jako lucerny. Má tu vlastnost, že 

pokud uvidí člověka jako první, sebere mu 



18 
 

et despicit eum tanquam victor vocis ablate. 

Idem si se previsum senserit. deponit 

ferocitatem et non potest currere. Solinus 

refert qui plura de naturis rerum dicit. caude 

animalis huius vellus amatorium inesse 

perexiguum. quod dentibus ipse evellit. si 

forte capi timuerit. non habet potenciam. nisi 

illo vivente detrahatur. Lupi figuram diabolus 

portat. qui semper humano generi invidet. ac 

iugiter circuit caulas ecclesie fidelium. ut 

mactet et perdat eorum animas. Quod vero 

generat tonitruo primo mensis may. significat 

diabolum. in primo superbie motu cecidisse 

de celo. Quod autem in anterioribus membris 

vires habet. et non in posterioribus eundem 

diabolum significat. prius in celo angelum 

lucis fuisse nunc vero deorsum apostatum 

factum esse. Oculi eius in nocte lucent. velud 

lucerne quia quedam diaboli opera cecis et 

fatuis viris. videntur esse pulchra et salubria. 

Cum catulos gignit. non nisi in longinquo 

predam capit. quia eos diabolus bonis 

temporalibus fovet. de quibus certus est. in 

gehennalibus claustris secum penas perpeti. 

Illos autem omnino insequitur qui bonis 

operibus ab eo elongantur. sicut de beato iob 

legitur. cui nomen substanciam. necnon filios 

et filias abstulit. ut a domino recederet cor 

eius. Quod nunquam collum retro sine toto 

corpore valet flectere. significat diabolum ad 

peni tudinis correctionem nunquam flecti. 

Quid vero agendum est homini cui lupus 

abstulit vires clamandi . qui vero non habet 

potestatem vociferandi. perdit auxilium longe 

stantis. Sed quid agendum sit? Deponat 

vestimentum suum homo pedibus suis concul-

candum sumens in manibus duos lapides quos 

feriat alterutrum. Quid inde? Lupus audaciam 

sue virtutis perdens. fugiet. Homo vero tutus 

suo ingenio liber erit sicut in principio. 

Spiritualiter autem hoc intelligendum est 

atque ad superiorem locum allegorice. est 

dicendum. Quid enim per lupum nisi 

diabolum? Quid per hominem nisi peccatum? 

Quid per lapides nisi apostolos. seu ceteros 

sanctos vel dominum nostrum significare 

poterimus? Omnes enim per prophetam 

adamantini lapides dicti sunt. Ipse enim 

dominus noster iesu christus in lege vocatus 

sílu hlasu a posměšně na něj hledí jako vítěz 

na němého. Jestliže vycítí, že jej člověk uviděl 

jako první, ztrácí svou divokost a sílu k běhu. 

Solinus, který toho řekl mnoho o povaze věcí, 

praví, že na ocasu tohoto zvířete je malý 

kousek srsti, který je kouzelným amuletem 

lásky. Pakliže se vlk bojí, že za něj může být 

chycen, trhá si srst zuby ven. Kouzlo nemá 

žádnou sílu, pokud srst není sebrána z ještě 

živého vlka. Ďábel má povahu vlka, který 

neustále hledí zlým okem na lidstvo a obíhá 

ohradu církve věřících lidí, aby zkazil a zničil 

jejich duše. Skutečnost, že vlčice rodí, když v 

měsíci květnu poprvé zazní hrom, je projevem 

ďábla, který padl z nebe při prvním projevu 

své pýchy. Skutečnost, že jeho síla spočívá 

v předních končetinách a ne v zadních, je také 

projevem ďábla, jenž dříve býval v nebi 

andělem světla, ale teď je z něj odpadlík. Vlčí 

oči září v noci jako lucerny, protože co ďábel 

činí, jeví se slepým a pošetilým lidem krásné 

a prospěšné. Když porodí štěňata, a loví 

daleko od nich, ďábel je ochraňuje dočasnou 

dobrotou, z čehož je jisté, že v pekelných 

klecích budou bez věčných trestů. On ale stále 

sleduje ty, kteří se od něj distancovali dobrými 

skutky, jak čteme o požehnaném Jobovi, jehož 

jméno, majetek, syny a dcery ďábel odnesl, 

aby mu v srdci zošklivil Boha. Skutečnost, že 

vlk nemůže točit krk, aniž by otočil celé tělo, 

znamená, že ďábel se nikdy neotočí, aby 

učinil pokání. Co by měl ale nyní člověk dělat, 

když mu vlk sebral sílu jeho křiku, když ztratil 

dokonce i řeč? Postrádá pomoc těch, kteří jsou 

daleko. Ale jak to má udělat? Člověk by měl 

odložit šaty, podupat je nohama a vzít do 

rukou dva kameny a tlouct jimi o sebe. Co se 

stane pak? Vlk ztratí smělost, která pochází z 

jeho kuráže, a uteče. Člověk svým důvtipem 

bude volný, jako byl na začátku. Tomu budiž 

rozuměno v duchovní rovině a může to být 

vzato na vyšší úroveň jako alegorie, neboť co 

je myšleno vlkem, když ne ďábel? Co 

člověkem, když ne hřích? Co můžeme myslet 

kameny, jestliže ne apoštoly nebo další svaté 

našeho Pána? Proto jsou všichni nazýváni 

jako „prorokovy déman-ty“, neboť sám náš 

Pán Ježíš Kristus byl v zákoně nazván 

kamenem nevole a skálou pohoršení, o kterém 
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lapis offensionis. et petra scandali. de quo 

dicit propheta: Vidi virum stantem supra 

montem adamantinum. Antequam denique 

redempti essemus. sub potestate inimici 

eramus. vocemque clamandi perdideramus 

quoniam peccatis nostris exigentibus a deo 

non audiebamur. neque aliquem sanctorum in 

auxilium nobis interpellabamus. Postquam 

vero clemens dominus gratificavit nos in filio 

suo. deposuimus in baptismo veterem 

hominem cum actibus suis. ac induimus 

novum qui secundum dominum creatus est. 

Deinde sumpsimus lapides in manibus de 

quibus alterutrum ferimus. quia sanctos dei 

qui iam in celis regnant cum ipso. nostri oris 

ferimus alloquio. ut et ipsi aures pulsent 

iudicis. ac veniam nobis impetrent criminis ne 

nos quem nescimus sorbeat cerberus. gaudens 

nostro interitu. Lupi toto anno non amplius 

quam dies xii coeunt. famem diu portant. et 

post longa ieiunia multum devorant. Lupos 

ethiopia mittit. cervice iubatos. et tanto varios 

ut nullum eis colorem dicunt abesse. Ethopicis 

lupis proprium est quod insa-liendo. ita visus 

habent alitis. ut magis proficiciant cursui 

quam meatu. Homines tamen nunquam 

impetunt. Bruma comati sunt. Estate nudi. 

Ethiopes eos vocant theas. 

prorok říká: „Viděl jsem muže stojícího na 

hoře z diamantů.“ Než jsme byli konečně 

vykoupeni, byli jsme v moci nepřátel a ztratili 

jsme hlas, abychom volali o pomoc, pročež 

jsme nebyli Bohem vylyšeni, ač jsme ho 

žádali, ani jsme neprosili žádné ze svatých, 

aby nám pomohli. Ale poté, co nás milosrdný 

Bůh obdařil svým synem, jsme při křtu 

odložili starého člověka s jeho činy a oblékli 

si nového stvořeného dle našeho Pána. Potom 

jsme vzali do rukou kameny a tloukli jimi o 

sebe, což jsou boží svatí, kteří s ním vládnou 

v nebi, abychom svými modlitbami přitáhli 

pozornost našeho soudce a získali odpuštění 

za své hříchy, aby nás nepohltil neznámý 

Kerberos radující se z naší záhuby. Vlci se 

páří ne víc než 12 dnů v roce. Mohou dlouho 

hladovět a po dlouhém půstu sní mnoho 

potravy. Z Etiopie pocházejí vlci s hřívami tak 

rozličně barevnými, až lidé říkají, že žádná 

barva nechybí. Pro etiopské vlky je 

charakteristické, že když skáčí, vypadá to, 

jako by měli křídla, takže jsou zdatnější 

v běhu než v chůzi. S lidmi na sebe nikdy 

neútočí. V zimě jsou chlupatí, v létě lysí. 

Etiopani je nazývají theas. 

De natura canum. 

Canis nomen latinum grecam ethimologiam 

habere videtur. Greco enim cenos dicitur. licet 

quidem a canore latratus appellatum existi-

ment. eo quod insonat unde et canere dicitur. 

Nichil sagatius canibus plus enim sensus 

ceteris animalibus habent. nam soli sua 

nomina cognoscunt. dominos suos diligunt. 

Canum sunt plurima genera. alii ad capien-

dum investigant feras silvarum. alii ab 

infestationibus luporum. vigilando greges 

custodiunt ovium. alii custodes domorum. 

substantiam dominorum suorum custodiunt ne 

forte rapiatur. in nocte a latronibus et pro 

dominos suos se morti obiciunt. voluntarie ad 

predam cum domino currunt. corpus domini 

sui etiam mortuum custodiunt. et non linqunt. 

Quorum posttremo nature est. extra hominem 

esse non posse.  

O psí přirozenosti. 

Zdá se, že latinské pojmenování psa canis má 

řecký původ. Řecky se pes řekne cenos, ačkoli 

se někteří domnívají, že je pojmenován dle 

štěkavého zvuku (canore), což zní jako slovo 

canere (zpívat). Nic není chytřejší než psi, 

protože ti mají více rozumu než jiná, sami 

poznají svá jména a milují své pány. Existuje 

mnoho druhů psů, někteří stopují divokou 

zvěř v lesích, někteří hlídají stáda ovcí před 

útoky vlků, jiní hlídají domy, střeží majetek 

svých pánů, aby nebyl v noci ukraden zloději, 

a obětují se pro svého pána, hlídají i tělo svého 

mrtvého pána a neodcházejí. Konečně, jejich 

přirozenost je taková, že nemohou být bez 

člověka 
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Item de natura canum. 

Legitur in tantum suos diligere dominos. ut 

garamantem regem ab inimicis captum ac in 

custodia mancipatum. ducenti canes agmine 

facto per medias acies inimicorum ab exilio 

reduxerunt preliantes adversus resistentes. 

Jasone licio interfecto canis ipsius aspernatus 

cibum inedia obiit. Lisimachi regis canis. 

flamme se iniecit. accenso rogo domini sui et 

pariter igni absumptus est. Apio junio pictinio 

consulibus dampnatum dominum canis cum 

abigi non posset comitatus in carcerem. mox 

percussum ululatu prosecutus est. Cumque ex 

miseratione populi romani potestas ei fieret 

cibi. ad os defuncti escam tulit. Ultimo idem 

deiectum in tyberum cadaver. adnatans 

sustentare conatus. Cani vero ubi vestigium 

leporis cervive reppererit. atque ad diver-

ticulum semite venerit. et quoddam viarum 

compitum. quod partes in plurimas scinditur. 

obiciens singularum semitarum exordia 

tacitus secum ipse pertractat. velud sillo-

gisticam vocem. sagacitatem colligendi odoris 

emittens. Aut in hanc partem. inquid deflexit 

aut in illam. aut certe in hunc se anfractum 

contulit. 

Tedy o psí přirozenosti. 

Čteme o takové lásce ke svým pánům, že když 

byl král Garamas zajat nepřáteli a veden do 

zajetí, dvě stě psů prošlo středem nepřá-

telských řad a vedlo ho zpět z vyhnanství 

bojujíc proti těm, kteří se jim postavili na 

odpor. Když byl zabit Jason Licio, jeho pes 

odmítal jíst a zemřel hladem. Pes krále 

Lýsimacha se vrhl do plamenů, když vzplála 

pohřební hranice jeho pána a byl spolu s ním 

ohněm pohlcen. Když byl Apius Junius 

Pictinius konzulem, pes, jehož pán byl 

odsouzen a kterého nemohl doprovodit do 

vězení, neustával výt. A když mu bylo z 

milosti římského lidu dáno jídlo, nesl pokrm 

do úst zesnulého. Nakonec, když byla jeho 

mrtvola hozena do Tibery, plaval k ní a snažil 

se ji podpírat. Když pes zachytí stopu zajíce 

nebo jelena a dojde k místu, kde se cesta kříží 

nebo dělí do několika směrů, prochází tiše 

začátek každé cesty a jakoby logicky a chytře 

posuzuje zanechané pachy, zda zvíře zabočilo 

tímto nebo jiným směrem nebo se jistě dalo 

touto odbočkou.  

Iterum de natura canum. 

Sepe etiam necis illate evidentia canes ad 

redarguendos reos indicia prodiderunt. ut 

muto eorum testimonio plerumque sit 

creditum. Antiochie ferunt in remociore parte 

urbis quendam crepusculo necatum virum. qui 

canem sibi adiunctum haberet. Miles quidam 

predandi studio minister extiterat cedis. 

Tectus idem tenebroso diei adhuc exordio. in 

alias partes secesserat. Iacebat inhumatum 

cadaver. frequens erat spectantium vulgus. 

astabat canis. questu lacrimabili domini 

deflebat erumpnam. Forte is qui necem 

intulerat ut se habet versucia humani ingenii 

quo versandi in medio auctoritate presumpta 

fidem ascisceret innocentie. ad illam circums-

pectantis populi accessit coronam. et velut 

miserans appropinquavit ad funus. Tunc canis 

sequestrato paulisper questu doloris. arma 

ultionis assumpsit. atque apprehensum tenuit. 

et velud epilogo quodam miserabile carmen 

immurmurans. universos convertit in 

Ještě jednou o psí přirozenosti. 

Často také psi přinesli důkazy o vině 

obviněných z vraždy, což se bere jako 

svědectví a většinou se tomu věří. Říká se, že 

v Antiochii, v odlehlejší části města, byl za 

soumraku zavražděn muž, jenž měl s sebou 

psa. Motivem byla loupež a pachatelem voják, 

kerý uprchl pod ochranou rostoucí tmy. 

Mrtvola ležela nepohřbená, byl tam dav 

diváků a opodál pes vyjící nad osudem svého 

pána. I stalo se, že onen pachatel, aby 

přesvědčil lidi o své nevině (to je takový 

mazaný způsob, jakým lidé myslí), připojil ke 

kruhu diváků a předstíraje žal přistoupil k 

mrtvole. Tu pes krátce přerušil bolestné vytí, 

pozdvihl zbraň pomsty, chňapl po něm a držel 

a nehlučně jako v epilogu smutné písně dohnal 

všechny k slzám, neboť bylo nepochybné, 

proč z mnoha přítomných držel a nepustil 

právě toho jednoho. Nakonec nevěda kudy 

kam, protože důkaz byl zřejmý, se nemohl 

vymlouvat na nenávist, nepřátelství, závist 
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lacrimas. fidemque probationi detulit. quod 

solum tenuit ex plurimis nec dimisit. Denique 

perturbatus ille quod tam manifestum rei 

indicium. neque odii neque inimiciciarum 

neque invidie aut iniurie alicuius poterat 

obiectione vacuare. crimenque diutius nequit 

refellere. Itaque quod erat difficilius ultionem 

perpessus est. quia defensionem sibi prestare 

non potuit. Lingua canis dum lingit vulnus. 

sanat illud. Victus eius admodum modicus 

esse fertur. Catuli denique lingua vulnera-

torum solet esse saluti intestinorum. Natura 

eius est ut ad vomitum suum revertatur 

iterumque comedat. Cumque fluvium transna-

taverit carnem vel aliquid tale in ore tenens. 

cum viderit umbram os suum aperit. atque 

dum properat aliam carnem sumere. ipsam 

quam tenet amittit. Cuius figuram in 

quibusdam rebus predicatores habent. qui 

semper admonendo ac exercendo que recta 

sunt insidias diaboli propellunt. ne thesaurum 

domini. id est animas christianorum rapiendo 

ipse auferat. Lingua canis dum lingit vulnus 

curat. Quia peccorum vulnera cum in 

confessione nudantur. sacerdotum correctione 

mundantur. Intestina quoque hominis curat 

lingua canis. quia secreta cordis sepe mundan-

tur opere et sermone doctoris. Modicus 

admodum victus canis dicitur esse. quia qui 

preest aliis. sapientie studiis invigilat. 

crapulamque omnimodis vitare debet. nam in 

saturitate panis sodoma periit. Nullo demum 

aditu tam cito possidet inimicus hominem 

quam voraci gula. Quod canis ad vomitum 

redeat. significat quosdam post peractam 

confessionem incaute ad perpetrata facinora 

redire. Quod carnem in flumine propter 

concupitam umbram relinquid. significat 

stultos homines propter ambicionem ignote 

rei. id sepe quod propriiuris est relinquere. 

Unde fit. ut dum non valent adipisci id quod 

cupiunt. perdere frustra norunt id quod 

reliquerunt. Licisci dicuntur canes. quod ex 

lupis et canibus nascuntur. cum inter se forte 

miscentur. Solent et inde femine canes 

noctum silvis alligate admitti ad tigres bestias 

a quibus insiliri et nasci ex eodem fetu canes 

acerrimi adeo fortes ut complexu leones 

prosternant. Quocienscumque peccator vult 

nebo zášť a už nedokázal obvinění vyvrátit a 

jelikož se nemohl bránit žádnou obhajobou, 

obdržel těžší trest. Olizování psím jazykem 

hojí rány. Říká se, že psí způsob života je 

velmi střídmý. Jazyk štěněte je obecně lék na 

vnitřní zranění. Jeho přirozeností je vrátit se 

ke svým zvratkům a znovu je jíst. Když plave 

přes řeku nesa v tlamě kus masa nebo něco 

podobného a uvidí stín, otevře tlamu a chtěje 

uchopit další kus masa, ztrácí to, které nesl. 

V jistém ohledu jsou na to stejně kazatelé, 

kteří vždy tím, že napomínají a uplatňují to, co 

je správné, zahánějí nástrahy ďábla, aby si 

neodnesl poklad Páně, tj. aby se nezmocnil 

duší křesťanů. Jak olizování psím jazykem 

hojí rány, tak jsou rány hříchu očištěny 

nápravou kněží, když jsou obnaženy při 

zpovědi. Jak psí jazyk hojí člověku vnitřní 

zranění, tak tajemství srdce jsou často čištěná 

činy a slovy lékaře. Říká se, že psí způsob 

života je velmi střídmý, protože ten, kdo 

předsedá druhým, by měl dohlížet na hledání 

moudrosti a všemi prostředky se vyhýbat 

nadměrnému pití, protože Sodoma zahynula 

na hojnost chleba. Ostatně není pro ďábla, 

nepřítele lidí, rychlejší cesta, než zmocnit se 

jich skrze hltavý chřtán. Že se pes vrací ke 

zvratkům, znamená, že se někteří po 

učiněném přiznání neopatrně vracejí k 

spáchaným zločinům. Že nechává maso v řece 

kvůli dychtivému stínu, znamená, že pošetilí 

lidé kvůli touze po neznámé věci často 

opouštějí to, co mají, s tím výsledkem, že 

zatímco nebudou schopni získat předmět své 

touhy, zbytečně ztratí to, čeho se vzdali. Jako 

licisci se nazývají psi zrození z vlčic a psů, 

když se náhodou spáří. Bývá zvykem v noci v 

lesích přivazovat feny, aby se spustily s tygry, 

z čehož počnou a porodí velmi ostré psy, tak 

silné, že svým objetím mohou strhnout k zemi 

i lvy. Kdykoli chce hříšník potěšit svého 

stvořitele, je nutné a užitečné, aby vyhledal tři 

duchovní průvodce, kteří najmou tři duchovní 

vyslance se třemi duchovními dary, aby ho 

usmířili před tváří stvořitele. Tito průvodci a 

vyslanci jsou se svými duchovními dary 

upořádáni takto: Prvním vyslancem je pláč 

srdce, druhým upřímné vyznání, třetím 

upřímné pokání. Jejich průvodci jsou: láska k 
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factorem suum placere necessarium est ei et 

utile. ut tres spirituales conductores querat. 

qui tres spirituales legatos cum tribus donis 

spiritualibus ad reconciliationem sui coram 

factore conducant. Qui conductores et legati 

cum suis donis spiritualibus ita disponuntur. 

Primus legatus est cordis ploratus. secundus 

vera confessio. tertius vera penitentia. Condu-

ctores eorum sunt. amor domini. bona 

voluntas. rectum opus. Dona spiritualia sunt 

mundicia corporis et anime. oratio pura. boni 

operis perseverantia. qui legati et conductores 

cum spiritualibus donis sic coram trinitate 

procedunt. Coram deo patre procedit ploratus 

cum amore dei defferens mundiciam corporis 

et anime. Coram filio vera confessio cum 

voluntate bona puram orationem deferens. 

Coram spiritu sancto penitencia vera cum 

recto opere perseverantiam boni operis 

portans. Sint corpori debilitato necessarie sunt 

pociones ad sanandas illius infirmitates. ita 

anime peccatirici. necessaria est pocio. per 

quam sanetur spiritualis eius corruptio. Fit 

autem pocio anime ex quatuor speciebus id est 

cordis ploratus. vera confessione. penitencia 

vera. operatione recta. Que ita competens est 

ad sanandas illius infirmitates. quod dum ab 

ea anima inungitur. statim a suis infirmitatibus 

sanatur. Sed sanata si sine honesto indumento 

relinqueretur. quomodo in celesti curia ubi 

debet presentari coram factore suo presenta-

retur. Oportet ergo ut homo qui ad regendum 

et induendum eam suscepit its honeste etc 

competenter induat ut laudabiliter coram 

angelis eam in celo presentare valeat. Primum 

indumentum unde anima vestiri debet. est 

mundicia. Nulla enim in celesti curia 

presentatur. que vel hic vel in futuro non 

mundetur. Alia vero indumenta sunt. pietas. 

misericordia. Cetereque virtutes quibus debet 

vestiri. Vera vero talibus indumentis cum 

tribus conductis. id est cogitatione pura. verbo 

bono. opere perfecto. in celesti gloria honeste 

potest presentari. ubi remunerabitur illa 

beatudine. quam optinent angeli ad quam 

optinendum hominem deus creavit. et tres 

consiliatores ei attribuit. scilicet spiritualem 

intellectum. potestatem bene agendi. et 

sapientiam. quibus si adquiesceret. regnum 

Bohu, dobrá vůle a správné činy. Duchovními 

dary jsou čistota těla i duše, prostá modlitba a 

vytrvalost v dobrých skutcích. Vyslanci a 

průvodci předstupují před tvář Trojice s 

duchovními dary: Před tvář Boha Otce 

předstupuje pláč s láskou k Bohu a přináší 

čistotu těla a duše. Před tvář Boha Syna 

předstupuje upřímné vyznání s dobrou vůlí a 

prostou modlitbou. Před tvář Ducha svatého 

předstupuje upřímné pokání se správnými 

činy přinášející vytrvalost v dobrých skutcích. 

Jako jsou lektvary nezbytné pro oslabené tělo, 

aby vyléčilo své neduhy, tak i hříšná duše 

potřebuje lektvar, pomocí kterého vyléčí svou 

duchovní zkaženost. Lektvar duše tvoří čtyři 

přísady: tj. pláč srdce, upřímné vyznání, 

upřímné pokání a správné činy. Je vhodný pro 

léčbu jejich neduhů, které jsou ihned vyléčeny 

od slabostí, je-li jím duše pomazána. Leč je-li 

uzdravena a ponechána bez slušného oděvu, 

jak bude předložena k nebeskému soudu, kde 

by měla být předložena před tvář svého 

stvořitele? Je tedy nutné, aby ji člověk, který 

ji bude vládnout a odívat, přijal čestně atd. a 

řádně ji odíval, aby ji mohl v nebi 

chvályhodně předložit před zraky andělů. 

Prvním kusem oděvu, do něhož by měla být 

duše oděna, je čistota, neboť žádná, která 

nebude čistá, nemůže předložena k nebeské-

mu soudu ani zde, ani v budoucnu. Dalšími 

kusy oděvu, do kterých by měla být oděna, 

jsou zbožnost, soucit a další ctnosti. Oděna v 

takovém rouše, s třemi průvodci, tj. čistou 

myšlen-kou, dobrým slovem a dokonalým 

skutkem, může být se ctí prezentována v 

nebeské slávě, kde bude odměněna oním 

požehnáním, jež získávají andělé, a k němuž 

Bůh stvořil člověka. A přiděluje mu tři rádce, 

totiž duchovní intelekt, schopnost konat dobro 

a moudrost, a kdo na ně přistoupí, nepříjde o 

nebeské království, protože ti, kdo se s nimi 

nespokojí, o své dědictví příjdou. 
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celeste non amitteret. sed quia illis non 

adquievit hereditatem suam amisit. 

De oue. 

Quis molle pecus lanis corpore in erme. animo 

placidum. ab oblatione dictum. eo quod apud 

veteres in inicio non tauri. sed oves in 

sacrificio mactarentur. Ex his quibusdam 

videntes vocant. easque inter octo dentes duos 

altiores habent. quos maxime gentiles in 

sacrificium offerebant. Ovis sub adventu 

hyemis inexplebilis ad escam. insaciabiliter 

herbam rapit. eo quod presentiat asperitatem 

hyemis affuturam. ut se prius herbe pabulo 

farciat. quam gelu adurente omnis herba 

deficiat. 

O ovci. 

Ovce je klidné zvíře mající tělo oděné do 

jemné vlny, jež má jméno od oblatione 

(nabídnutí), protože předkové nenabízeli jako 

oběť býky, nýbrž ovce. Některé jsou 

nazývány dvojzubé, protože mezi osmi zuby 

mají dva vyšší, které ti nejpohanštější 

přinášeli jako obětinu. Jak se blíží zima, ovce 

se nacpává potravou a nenasytně hltá rostliny, 

aby se nažrala, protože cítí nadcházející 

krutou zimu, kdy na pálícím ledu nebude 

žádná zeleň. 

De vervece. 

Vervex vel a viribus dictus quod ceteris 

ovibus sit fortior vel quod sit vir. id est 

masculus. vel quod vermes in capite habeat. 

quorum excreati pruritu. invicem se 

concuciunt. et pugnantes cum magno impetu 

feriunt. Aries vel aito to peoc. id est a marte 

vocatus. unde apud nos in gregibus masculi 

mares dicuntur. sive quod hoc ecus a gentibus 

primum aris est immolatum ut aries quod 

imponeretur aris. Unde est illud. aries 

mactatur ad aram. 

O beranovi. 

Beran (vervex) má jméno buď od slova vis 

(síla), protože je silnější než ostatní ovce, nebo 

proto, že je vir (muž), či od vermes (červi), 

které má v hlavě a jejichž dráždivé svědění 

způsobuje, že se vzájemně trkají a bojují s 

velikou prudkostí. Také se mu říká aries 

(skopec), tj. podle boha Marta (řec. Arés), 

pročež u nás se samci ve stádu řeknou mares, 

nebo proto, že byl národy obětován na prvních 

otářích jako skopec (aries), který byl položen 

na oltáři (aris). Odtud je: „Skopec je obětován 

na oltáři.“ 

De agno. 

Agnus dicitur quasi pius. latine autem ideo 

hoc nomen habere putant. eo quod pre ceteris 

animantibus is matrem agnoscat. adeo ut ei 

iam si in magno grege erret. statim balatu 

recognoscat vocem parentis. festinatque ad 

matrem. Lactis quoque materni notos sibi 

fontes requirit. Mater vero inter multa 

agnicculorum milia solum filium nouit. Unus 

est plurimorum balatus eadem species. sed illa 

tamen fetum suum discernit a ceteris et solum 

filium tanto pietatis testimonio recognoscit. 

O jehněti. 

Jehně se nazývá podle „zbožný“ (řecky 

agnus), ale v latině se soudí, že má ono 

pojmenování proto, že svou matku uznává 

(agnoscare) nade vše ostatní živé natolik, že 

když zabloudí ve velkém stádu, okamžitě 

rozpozná bečivý rodičovský hlas a spěchá k 

matce. Když se dožaduje mateřského mléka, 

matka rozpozná své dítě mezi mnoha tisíci 

jiných. Je to jedno z mnoha různých bečení, 

ale ona přesto rozezná svého potomka mezi 

ostatními a takto to jediné dítě rozpozná 

důkazem lásky. 

De hyrco. 

Hircus lascivum et petulcum animal et fervens 

semper ad coitum. cuius oculi ob libidinem in 

transversum aspiciunt. Unde et nomen traxit. 

O kozlovi. 

Kozel je bujné a drzé zvíře, vždy nažhavené k 

pohlavnímu styku, jehož oči se pro chtíč dívají 

křížem. Odtud má také odvozeno jméno, 
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Nam hirci sunt oculorum angeli secundum 

suetonium. Cuius natura adeo calidissima est 

ut adamantem lapidem quem nec ignis nec 

ferri valet domare materia solus huius cruor 

dissolvat. Hedi ab edendo vocati. parvi enim 

pinguissimi sunt. et saporis iocundi. Unde et 

ede inde et edulium vocatur. 

neboť kozli jsou podle Suetonia očima andělů. 

Jeho povaha je tak horká, že tato krev jako 

jediný materiál rozpouští diamant, který oheň 

ani železo nemají sílu zkrotit. Kozlíci (hedi, 

edi) mají pojmenování od edendo (jedíce), 

protože jsou malí, tlusťoučcí a mají příjemnou 

chuť. Proto se říká ede (kozlík) a edulium 

(jedlý). 

De apro. 

Aper a feritate ablata. f. littera. et subrogata p. 

unde apud grecos suagros idest ferus dicitur. 

Omne enim quod ferum est et immite. abusive 

agreste vocamus. 

O kanci. 

Kanec (aper) dostal jméno podle divokosti 

(feritate), kde je písmeno f nahrazeno p, stejně 

jako mu Řekové říkají suagros, což je 

„divoký“, neboť vše, co je divoké (ferum), 

nazýváme divoké (agreste). 

De iuvenco. 

Iuvencus dictus quod iuvare incipiat 

hominum usus in terra colenda. vel quia apud 

gentiles iovi semper ubique iuvencus 

immmmolabatur. et nunquam taurus. Nam in 

victimis etiam etas considerabatur. Taurus 

grecum nomen est sicut et bos. Indicis tauris 

colr fulvus est. volueris pernicitas. pilus in 

contrarium versus hiatus omne quod caput. Hi 

quoque circumferunt cornua flexibilitate qua 

volunt. tergi duricia omne telum respuunt. tam 

immiti feritate etudinis si mutentur. 

O býčkovi. 

Býček (iuvencus) se mu říká proto, že začíná 

člověku pomáhat (iuvare) s obděláváním 

půdy, nebo proto, že pohané Jovovi vždy 

obětovávali býčka, nikdy býka, protože u 

obětin se bral v úvahu také věk. Taurus (býk) 

je řecké slovo stejně jako bos (vůl). Indičtí 

býci jsou žluté barvy a jsou tak rychlí, že se 

zdají létat. Chlupy jim rostou v opačném 

směru proti tlamě okolo celé hlavy. Také 

mohou otáčet rohy, v kterémkoliv směru 

chtějí a tuhost jejich hřbetu odolává všem 

zbraním. Jsou nelítostně zuřiví, když 

zestárnou. 

Aliqui preter dominum dorso nullum 

rerecipiunt. unde exemplum dabimus. Ale-

xandri magni equus bucefala dictus. sive de 

aspectus torvitate. seu ab insigni quod 

taurinum caput armo inustum habebat. seu 

quod e fronte eius quedam corniculorum mine 

protuberabant. cum ab equario suo alias etiam 

molliter sedetur accepto regio stratu neminem 

unquam preter dominum vehere dignatus est. 

Documenta eius in preliis plura sunt. quibus 

alexandrum crudelissimis certaminibus 

sospitem opere suo extulit. Equus gaii cesaris 

nullum preter cesarem dorso recepit. Regem 

scitarum singulari certamine interemptum. 

cum adversarius victor spoliare vellet. ab equo 

eius calcibus morsuque est laceratus. Nicho-

mede rege interfecto equus eius inedia vitam 

expulit. Cum prelio anthiocus galathas 

Někteří nesnesou na zádech nikoho kromě 

svého pána, o čemž uvedeme příklad: Kůň 

Alexandra Velikého se jmenoval Bukefal (tj. 

Býčí hlava), buď podle divokého zjevu, nebo 

na znamení, že měl neobvyklou býčí hlavu 

nebo proto, že mu z čela rostly náznaky 

malých rohů. Ačkoli na něm jezdili mnozí 

jezdci, jakmile dostal královské sedlo, 

pokládal za hodné nést pouze svého pána. Je 

mnoho popisů, kdy vlastním úsilím vynesl 

Alexandra nezraněného z nejdivo-čejších 

bojů. Kůň Gaia Caesara nesnesl na zádech 

nikoho, jen Caesara. Když byl skytský král 

zabit v souboji a vítězný soupeř ho chtěl 

oloupit, jeho kůň mu to překazil dupáním a 

kousáním. Když byl zabit král Nikomédes, 

jeho kůň se vyhladověl k smrti. Když 

Antiochus porážel Galatské, vyskočil v prů-
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subegisset. Cintareti nomine ducis qui in acie 

cediderat equum insilivit pugnaturus. Isque 

adeo sprevit lupatos ut de industria cernuatus. 

ruina pariter et se et equitem affligeret. In 

huiscemodi animalis genere etas longior 

maribus. Legimus sane equum ad annos lxx. 

vixisse. Notatum etiam advertimus Opuntem 

nomine equum ad gregariam venerem durasse 

ad annos quadraginta. Equarum libido 

extinguitur iubis tonsis. in quarum partu 

amoris nascitur vene ficium. quod in frontibus 

preferunt editi fulvo colore caricis simile. 

hipponenses nominatur. Quod si preraptum 

statim fuerit nequaquam mater pullo ubera 

prebet fellitando. Quo equis amor fuerit 

speique maioris. eo profundius nares mersitat 

in bibendo. Interfectis vel morientibus 

dominis equi lacrimas fundunt. Solum enim 

equum dicunt propter hominem lacrimare et 

doloris affectum sentire. Unde et in centauris 

equorum et hominum natura permixta est. 

Solent enim ex equorum vel mesticia vel 

alacritate eventum futurum dimicaturi 

colligere. Frequens opinio est in generosis 

equis ut aiunt veteres. quatuor expectantur. 

forma. pulcritudo. meritum atque color. 

Forma ut sit validum corpus et solidum. robori 

conveniens altitudo. latus longum. 

substrictum. maximi et rotundi clunes. pectus 

late patens. corpus omne maculorum densitate 

nodosum. pes siccus. et cornu concavo 

solidatus. Pulchritudo ut sit exiguum caput. et 

siccum. pelle prope ossibus adherente. Aures 

breves et argute. oculi magni. nares patule et 

erecta cervix. Goma densa et cauda 

ungularum fixa rotunditas. Meritum. ut sit 

animo audax. pedibus alacer. trementibus 

membris. quod est fortitudinis indicium. 

quique ex summa quiete facile concitatur. et 

excitata festinatione non difficile teneatur. 

Motus autem equi in auribus intelligitur. 

virtus in membris trementibus. Color hic 

precipue expectandus badius. aureus. roseus. 

mirteus. cervinus. gilvus. glaucus. scutulatus. 

canus. candidus. albus. guttatus niger. 

Sequenti autem ordine varius ex nigro 

badioque distinctus. reliquus varius color vel 

cinereus deterimus. Badium autem antiqui 

validum dicebant. quod inter cetera animalia 

běhu bitvy na koně knížete jménem 

Cintaretus, jenž v boji padl. Ale kůň se proti 

tomu vzepjal do výše, vědomě padl a při 

dopadu zranil oba - sebe i jezdce. V tomto 

zvířecím druhu žijí samci déle. Vskutku se 

dočítáme o koních žijících 70 let. Všímáme si 

také, že hřebec zvaný Opuntes byl plodný až 

do čtyřiceti let. V klisnách pohasne sexuální 

touha, když jej jim zkrácena hříva. Po porodu 

upřednostňují láskou ty potomky, kteří mají 

vpředu chomáč vlasů ve žluté barvě, jakou 

mívá trs ostřice zvané hipponenses. Pokud by 

byl ihned odstraněn, matka mu za žádných 

okolností nedá prsa, aby se nakojilo. Kde má 

koňská láska větší naději, tam noří hlouběji 

nozdry při pití. Koně roní slzy, když jsou 

jejich páni zabiti nebo umírají. Říká se totiž, 

že kůň může plakat pro člověka a cítit bolest. 

Pročež jsou charakteristické rysy koní a lidé 

smíchány v Kentaurech. Výsledek budoucího 

boje obvykle záleží na nízkém nebo vysokém 

nadšení koní. Panuje obecný názor, že od 

ušlechtilých koních, jak praví předkové, se 

očekávají čtyři vlastnosti: vzhled, krása, 

temperament a barva. Co se týče vzhledu: 

silné a pevné tělo, výška v souladu se sílou, 

bok dlouhý, sevřený, zadek velký a okrouhlý, 

hruď široce otevřená, celé tělo hustě skvrnité 

a sukovité, noha suchá a zpevněná vydutým 

rohem. Co se týká krásy: jeho hlava by měla 

být malá a suchá s kůží přiléhajícím ke 

kostem, uši krátké a bystré, oči velké, chřípí 

široké a krk vzpřímený, hříva a ocas husté, 

kopyta pevná a zaoblená. Co se týče 

temperamentu: smělý duch, svižné nohy, 

chvějící se končetiny, což je znakem kuráže a 

toho, že ho lze snadno vyburcovat z 

odpočinku a že ho není obtížné přimět k 

trysku. Pohyblivost koně lze rozpoznat podle 

uší, sílu z chvění končetin. Zejména lze 

očekávat tyto barvy: béžová, zlatá, růžová, 

kaštanová, jelení, plavá, modrošedá, 

grošovaná, světle šedivá, bělostná, bílá, černě 

tečkovaná. Dále následují v pořadí různé 

odlišné variety černé a béžové, rozličné 

zbývající barvy nebo nejhorší popelavá. 

Předkové říkali, že béžový kůň je silný, 

protože mezi ostatními zvířaty má silnější 

krok. To je spadix, jak mu říkají Féničané, 
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forcius vadat. Ipse est et spadix. quem 

fenicatum vocant. et dictus a colore palme 

quam syrii spadicem vocant. Glaucus vero est 

veluti pictos habens oculus. et quodam 

splendore perfusos. Gilvus autem melius color 

est subalbidus. Guttatus albus nigris interve-

nientibus punctis. Candidus autem et albus. 

invicem sibi differunt. Nam albus cum 

quodam pallore est. Candidus vero est niveus 

et pura luce perfusus. Canus dictus quia ex 

candido colore et nigro est. Scutulatus vocatus 

propter orbes quos habet candidos inter 

purpuras. Varius quod vias habet imparium 

colorum. Qui autem albos tamen pedes 

habent. petili appellantur. qui frontem albam 

calidi. Cervinus est quem vulgo gaurantem 

dicunt. Onosimus autem dictus quod sit color 

eius de asino idem et cinereus. Sunt autem hii 

agresti de genere orti quos equiferos dicimus 

et proinde ad urbanam dignitatem transire non 

possunt. Mauron niger est. nigrum enim greci 

mauron vocant. Mannus vero equus brevior 

est quem vulgo brunium vocant. Veredos 

antiqui dixerunt quod veherent redas. id est 

ducerent. vel quod vias publicas currant per 

quas et redas ire solitum erat. Equorum tria 

genera sunt. Unum generosum preliis. et 

oneribus aptum. alterum vulgare atque 

gregarium ad vehendum. non ad equitandum 

aptum. Tercium ex permixtione diversi gene-

ris ortum. quod etiam dicitur bigenerum. quia 

ex diversis nascitur ut mulus. Mulus a greco 

tractum vocabulum habet. Greco enim hoc 

vocatur vel quod iugo pistorum subactus. 

tardas molendo ducat in girum molas. Judei 

asserunt quod ana abnepos esau equarum 

greges ab asinis in deserto ipse primus fecerit 

ascendi. ut multorum inde nova contra 

naturam animalia nascerentur. Onagros 

quoque ad hoc admissos esse ad asinas. et 

ipsum istiusmodi reperisse concubitum. ut ex 

his velocissimi asini nascerentur. Industria 

quippe humana diversum animal in coitu 

coegit. Sicque adulterina commixtione genus 

aliud reperit. sicut et jacob contra naturam 

colorum similetudines procuravit. Nam tales 

fetus oves illius concipiebant. quales umbras 

arietum desuper ascendentium in aquarum 

speculo contemplabantur. Denique et hoc 

podle barvy palmy, kterou Syřané nazývají 

spadica. Modrošedý je jako malované oko a 

jaksi naplněn jasem. Plavá barva je spíše 

„skoro bílá“', střídavě skvrnitá bílými a 

černými kapkami. Bělostná a bílá se od sebe 

liší, protože bílá má určitou zsinalost, ale 

bělostná je jako sníh a zalitá čistým světlem. 

Světle šedivá se jmenuje podle toho, že je z 

bílé a černé, grošovaná podle bílých koulí na 

fialovém podkladu a další mající různými 

způsoby pomíchány nestejné barvy. Ti, kteří 

mají bílé nohy, se nazývají petili, s bílým 

čelem callidi. Jelení barvě se lidově říká 

gaurant (tuří barva). Onosimus je kůň zvaný 

tak proto, že jeho barva je stejná jako u osla 

(asino), tj. popelavá. Jsou to koně divokého 

východního plemene, jež nazýváme equiferi, 

které není možné domestikovat. Mauron je 

černý kůň, protože pro černou mají Řekové 

slovo mauron. Mannus je menší kůň, jemuž se 

lidově říká brunius (hnědák). Předkové je 

nazývali veredos, protože vozili poštu, tj. 

tahali, nebo proto, že vlekli vozy po veřejných 

cestách a s poštou se obvykle vraceli. Jsou tři 

druhy koní: první je ušlechtilý a vhodný pro 

boj a nošení nákladů, druhý se obecně a prostě 

používá k tahu, ale je nevhodný pro jízdu, třetí 

vziká příměsí jiného druhu, pročež se nazývá 

dvoudruhový, protože se rodí z různých druhů 

jako mezek. Mezek (mulus) je slovo převzaté 

z řečtiny, neboť Řekové ho tak nazývají proto, 

že poháněn mlynářským jhem loudavě tahá 

mlýnský žentour (molas). Židé tvrdí, že Ana, 

Ezauův vnuk, byl první, kdo v poušti zkřížil 

stáda klisen s osly, z čehož se proti přírodě 

zrodilo mnoho nových zvířat. Divocí osli 

(onagros) byli také zkřížení s do oslicemi a 

tak se objevil stejný kříženec, z nich se mohou 

rodit ti nejrychlejší osli. Lidská aktivita 

přiměla k páření rozdílná zvířata a z tohoto 

křížení vnikl další druh právě tak, jak Jákob 

(také proti přírodě) získával barevné 

podobnosti, neboť jeho ovce počaly takové 

potomstvo, jakého odstínu byl beran, s kterým 

se spářily, jako odraz ve vodě. Konečně, totéž 

se děje ve stádu klisen, do nehož byli vpuštěni 

ušlechtilí hřebci, aby se spářili a splodili sobě 

podobné. Holubář totiž také umísťuje obrazy 

nejkrásnějších holubic na místa, kde žijí, aby 
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ipsum in equorum gregibus fieri fertur. ut 

generosus obiciant visibus concipientium. quo 

eorum similes concipere et creare possint. 

Nam et columbarum dilectores depictas 

ponunt pulcherrimas columbas hisdem locis 

quibus ille versantur. quo rapiente visu similes 

generent. Inde est quod quidam gravidas 

milieres iubent nullos intueri turpissimos 

animalium vultus. ut scenophalos et simias. ne 

visibus occurrentes similes fetus pariant. Hanc 

enim feminarum esse naturam. ut quales 

perspexerint. sive mente in extremo voluptatis 

estu dum concipiunt. talem et sobolem 

procreent. et enim animalia in usu venerio 

formas extrinsecus transmittunt intus 

eorumque saciata typis rapit species eorum in 

propriam qualitatem. In animantibus bigenera 

dicuntur que ex diversis nascuntur. ut mulus. 

ex equa et asino. burdo ex equo et asina. 

ybride ex apris et porcis. tyrius ex ove et yrco. 

musino ex capra et ariete. est autem dux 

gregis.  

je pochytal k plození stejně vypadajících. Z 

tohoto důvodu se těhotným ženám nařizuje, 

aby se nedívaly na žádné z nejošklivějších 

zvířat, jako jsou scenophalos (snad poloopice 

mající psí hlavu) a opice, aby se jim 

nenarodilo potomstvo podobné těm, na které 

pohledly. Neboť přirozenost žen je taková, že 

počnou a zplodí potomka podle toho, co vidí 

nebo vnímají při vyvrcholení rozkoše. I 

zvířata při páření přenášejí formy zvenčí 

dovnitř a takto vštípený obraz přijmou za svůj 

v příslušné kvalitě. Mezi živočišnými kříženci 

jsou uváděni ti, kteří jsou zrozeni z dvou 

různých druhů: jako mula z klisny a osla, 

mezek z hřebce a oslice, hybrid z kance a 

prasnice, tyrius z ovce a kozla a muflon z kozy 

a berana - ten je vůdce stáda. 

De musione. 

Musio appellatus quod muribus infestus sit. 

Hunc vulgus catum a captura vocant. Alii 

dicunt quod captat. id est videt. Nam tanto 

acute cernit. ut fulgore luminis noc tis 

tenebras superet. Unde a greco venit catus. id 

est ingeniosus. 

O kočce. 

Kočka je nazývaná musio, protože chytá myši 

(j.č. mus). Obecně se jí říká catus, což pramení 

z captura (chytání). Jiní říkají, že chytá tím, 

že vidí, protože má tak ostrý zrak, jenž 

zábleskem světla překonává noční tmu. Odtud 

pochází řecké catus, tj. vrozený. 

De muribus. 

Mus pusillum animal grecum nomen est, 

quicquid vero ex eo trahit latinum sit. Alii 

dicunt mures quod ex humore terre nascantur. 

Nam humus terra et mus. id est his in 

plenilunio iecur crescit. sicut quedam 

maritima augentur. que rursus minuente luna 

deficiunt.  

O myši. 

Myš je maličké zvíře, jehož pojmenování 

(mus) pochází z řečtiny, odkud bylo odvozeno 

do latiny. Jiní jim říkají mures, protože 

vznikají z vlhké půdy (humore terre). Při 

úplňku její játra zmohutní, zvednou se jako 

příliv a při ubývání měsíce opět ubývají. 

De mustela. 

Mustela quasi mus longum. nam theon greci 

longum dicunt. Hec ingenio subdola in domo 

ubi habitat cum catulos genuerit. de loco ad 

locum transfert mutataque sede locat serpen 

tes et mures persequitur. Duo autem earum 

genera sunt. Altera enim silvestre distans 

magnitudine. Has greci ictidas vocant. altera 

in domibus oberrans. Quidam dicunt eas aure 

O lasičce. 

Lasička (mustela) neboli dlouhá myš se řecky 

řekne theon, tj. dlouhá. Je od přírody lstivá, a 

když v hnízdě porodí potomstvo, přenáší je z 

místa na místo a mění sérii míst. Loví hady a 

myši. Jsou dva druhy: Jeden se od druhé liší 

velikosti, žije v lese a Řekové ho nazývají 

ictidas. Druhý se potuluje okolo domů. 

Někteří říkají, že lasičky počínají skrz ucho a 
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concipere et ore generare. et econtrario 

quidam dicunt eas ore concipere et aure 

generare. dicuntur etiam perite medicine. ita 

ut si forte occisi fuerint eorum fetus. si 

invenire potuerint. redivivos faciant. 

Significant autem aliquantos qui libenter 

quidem audiunt divini verbi semen. sed amore 

terrenarum rerum decenti pretermittunt et 

dissimulant quod audierint.  

rodí ústy, jiní míní, že naopak počínají ústy a 

rodí skrz ucho. Říká se také, že jsou zběhlé v 

medicíně, takže když je náhodou zabito 

mládě, jeho rodiče ho svedou oživit. Označují 

se tak ti lidé, kteří ochotně naslouchají semenu 

božího slova, ale oddáni lásce k pozemským 

věcem, ho ignorují a nevěnují pozornost tomu, 

co slyšeli. 

De talpa. 

Talpa dicta quod sit dampnata cecitate 

perpetua tenebris. Est enim absque oculis. 

semper terram fodit. et humum egerit. et 

radices subter frugibus comedit quod greci 

aphala vocant.  

O krtkovi. 

Krtek se tak jmenuje proto, že to je odsouzený 

k temnotě svou stálou slepotou. Jelikož 

postrádá oči, je vždy zahrabán v zeměi, 

vyhazuje ven hlínu a živí se kořeny rostlin, 

které Řekové zvou aphala. 

De ericiis. 

Ericius animal ex spinis coopertum. Quod 

exinde dicitur nominatum. eo quod subrigit se 

quando spinis suis clauditur. quibus undique 

protectus est contra insidias. Nam statim ut 

aliquid presenserit. primum se subrigit atque 

in globum conversus in sua se arma recolligit. 

Huius prudentia quedam est. nam dum 

absciderit uuam derute. sese volutat supinus 

super eam. et sic exhibet natis suis. Dicitur 

etiam echinus. Idemque echinus futuri 

providus geminas sibi respirandi vias munit ut 

quando boream flaturum collegerit. 

septemtrionalem obstruat. quando nothum 

cognoverit detegere aeris nebulam ad 

septemtrionalem se conferat ut flatus declinet 

obvios et regione nocituros. 

O ježkovi. 

Ježek je ukrytý v trnech. Z toho pochází jeho 

jméno, protože je uzavřen v pohyblivých 

trnech, jimiž je ze všech stran chráněn proti 

přepadení, protože jakmile něco tuší, nejprve 

je vztyčí a promění se v kouli stáčeje se do 

svých zbraní. Je v tom jistá moudrost, protože 

když někdo odřízne hrozen, natočí proti němu 

trny a tak to ukazuje i svým mláďatům. Říká 

se mu také echinus. Tento echinus 

předvídající budoucnost se chrání dvěma 

způsoby dýchání, aby když usoudí, že bude 

foukat severní vítr, zatarasí severní stranu, a 

když zjistí, že jižní vítr prozrazuje mlhu 

snášející se ve vzduchu na severní straně, 

vyhne se větru jdoucímu vstříc směrem, kde 

bude škodit. 

De formicis. 

Formica tres naturas habet. Prima natura est ut 

ordinate ambulent. et unaqueque earum 

granum baiulet in ore suo. Et he que vacue 

sunt. non dicunt date nobis de granis vestris. 

sed vadunt per vestigia priorum usque ad 

locum ubi frumentum inveniunt et afferunt 

frumentum in cubile suum. Habet ad pruden-

tium significationem dicta sufficiant. quia 

sicut formice congregant unde remunerentur 

in futuro. Secunda natura quando recondit 

grana in cubile suum dividit ea in duo. ne forte 

pluvia infundantur in hieme. et germinent 

grana et fame pereat. sic et tu homo verba 

O mravencích. 

Mravenec má tři charakteristické rysy: První, 

že pochodují v zástupu a každý nese v ústech 

zrno obilí. Ti, kteří žádné nemají, neříkají 

ostatním: „Dejte nám nějaké z vašich zrn!“, 

ale jdou po stopách těch, kteří před nimi šli na 

místo, kde obilí najdou a donesou ho do svého 

hnízda. To dostatečně charakterituje moudré 

lidi, kteří jako mravenci spolupracují, aby byli 

odměnění v budoucnu. Druhou vlastností je, 

že když skladují zrno v hnízdě, rozdělují ho na 

poloviny, aby zrno, když v zimě navlhne od 

silných dešťů, nevyklíčilo a oni nezemřeli 

hlady. Tak i ty, člověče, oddělil slova Starého 
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veteris et novi testamenti divide. id est 

discerne inter spiritualia et carnalia. ne littera 

te occidat. quam lex spiritualis est sicut 

apostolus ait: Littera enim occidit. spritus 

autem vivificat. Judei namque solam litteram 

attendentes. et spiritualem intellectum noc-

tempnentes. fame necati sunt. Tertia natura 

est. Tempore messis ambu lat inter segetes. et 

ore intelligit an ordei sit spica an tritici. Si 

fuerit ordei. transit ad aliud spicum et odorat. 

et si senserit quia tritici est. ascendit in 

summitatem spici. et tollens inde granum 

portat in habitaculum suum. Ordeum enim 

brutorum animalium cibus est. Unde dicit Job: 

pro tritico prodivit mihi ordeum. scilicet 

doctrine hereticorum. Ordeacee enim sunt et 

procul abiciende. que dirumpunt et interfi-

ciunt animas hominum. Fuge ergo christiane 

omnes hereticos quorum dogmata falsa et 

inimica sunt veritati. Dicit enim scriptura: 

Conferte ad formicam opiger. emulare vias 

eius. et esto illa sapientior. Illa enim culturam 

nullam possidet neque eam qui se cogat habet. 

neque sub domino agit quemadmodum prepa-

rat escam. que de tuis laboribus sibi messem 

recondit. Et cum tu plerumque egeas. illa non 

indiget. Nulla sunt ei clausa horrea. nulle 

impenetrabiles custodie. nulli inviolabiles 

acervi. Spectat custos furta que prohibere non 

audeat. aspicit sua dampna possessor nec 

vindicat. Nigro convertatur agmine preda per 

campos. fervent semite comitatu viantium. et 

que comprehendi angusto non possunt hume-

ris frumenta traduntur. Spectat hec dominus 

messis et erubescit tam parca pie industrie 

negare compendia. Novit etiam formica ex-

plorare serenitatis tempora. Nam cum adver-

terit madidatos imbre fructus suos humescere 

explorato diligentius aere. quando iugem pos-

sit servare temperiem. acervos reserat suos. et 

de cavernis foras suis humeris exportat. iugi 

sole propria frumenta siccentur. Denique haut 

unquam illis diebus omnibus rumpi de 

nubibus imbres videbis. nisi cum fruges suas 

horreis propriis formica revocaverit. 

a Nového zákona, tj. rozlišuj mezi duchovním 

a tělesným, aby tě písmo, jež je duchovním 

zákonem, nezahubilo, jak praví Apoštol: 

„Neboť písmo zabíjí, ale duch dává život:“ 

Čili Židé, kteří věnovali pozormost jen písmu 

a opovrhovali duchovním porozuměním, 

zemřeli hladem. Třetí vla-stností je, že v době 

sklizně chodí mezi plodinami a ústy 

rozeznávají, zda je to klas ječmene či pšenice. 

Je-li to ječmen, jde k dalšímu klasu a čichá. 

Ucítí-li pšenici, vyleze na vrchol klasu, vezme 

z něj zrno a odnese jej do svého příbytku, 

protože ječmen je potravou hrubých zvířat. 

Jak říká Job: „Namísto pšenice ze mne vyrostl 

ječmen.“, čímž se myslí kacířská nauka, která 

je jako ječmen, a měla by být odhozena, 

protože ničí a zabíjí lidské duše. Utíkej tedy, 

křesťane, před všemi kacíři, jejichž učení jsou 

falešná a nepřátelská pravdě, neboť Písmo 

říká: „Porovnej se s mravencem, lenochu, 

napodob jeho způsoby a buď moudřejší než 

on.“ Nemá totiž žádnou kulturu, nic ho nenutí, 

ani nekoná na pánův pokyn, když si připravuje 

potravu a shromažďuje úrodu své práce. A 

když ty potřebuješ pomoc, on ji nepotřebuje. 

Nepotřebuje žádná uzamčená skladiště, žádné 

neproniknutelné stráže, žádné nadot-knutelné 

hromady. Hlídač přihlíží krádežím, jimž se 

neodvažuje zabrá-nit, majitel si je vědom jeho 

hledí na svou škodu, ale nic nevysoudí. Nesou 

svou kořist v černém zástupu přes pole, rojí se 

společně po cestách a ti, kteří zrna nesvedou 

držet v ústech, si je položí na ramena. Majitel 

sklizně se na to dívá a stydí se odepřít jim tak 

střídmý zisk získaný se zbožnou energií. 

Mravenec také ví, jak poznat období jasného 

počasí. Když si totiž uvědomí, že jsou jeho 

plody zvlhlé deštěm, pečlivěji zkoumá 

vzduch, zda udrží stálou teplotu, a odemkne 

své hromady a na ramenou je vynosí z děr, aby 

je slunce důkladně vysušilo. Stručně řečeno: 

během těchto dnů nikdy nespatříte přeháňky 

se spustit z mraků, pokud si mravenec 

neodnese úrodu zpět do svého skladiště. 

Hic incipit de avibus. 

Unum autem nomen avium sed genus 

diversum. Nam sicut species sibi differunt. ita 

Zde začíná stať o ptácích. 

Ptáci mají jedno jméno, ale mnoho různých 

rodů, protože druhy se od sebe liší 
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et nature diversitate. Nam alie simplices sunt 

ut columbe. alie astute ut perdix. alie ad 

manum se subiciunt ut accipitres. alie 

reformidant ut garamantes. Alie hominum 

conversatione delectantur ut hirundo. alie in 

desertis secretam viam diligunt ut turtura. Alie 

solo semine reperto pascuntur ut anser. alie 

carnes edunt et rapinis intendunt ut milvus. 

Alie congregate. id est gregatim volantes ut 

sturni et coturnices. alie solivage. id est 

solitarie propter insidias depredandi ut aquila 

et accipiter. et quecumque ita sunt. Alie 

vocibus strepunt ut hirundo. alie cantus edunt 

dulcissimos ut cignus et merula. Alie verba et 

voces hominum imitantur. ut psitacus et pica. 

Sed alia sicut genere ita et moribus 

innumerabilia. Nam et volucrum quot genera 

sint. invenire quisque non potest. Neque enim 

omnes scithie et indie aut ethiopie deserta quis 

penetrare potuit. qui earum genus vel 

differentias nosset. Aves dicte eo quod vias 

rectas non habent sed per avia queque 

discurrunt. Alites quod alis alta intendunt et ad 

sublimia remigio alarum conscendant. 

Volucres a volando. Nam unde volare. inde et 

ambulare dicimus. Vola enim dicitur media 

pars pedis sive manus. et in avibus media pars 

alarum quarum motu penne agitantur. inde 

volucres. Pulli dicuntur avium omnium nati. 

Sed et animalium quadrupedum nati pulli 

dicuntur. Et homo parvus pullus. recentes 

igitur nati pulli. eo quod polluti sunt. unde et 

vestis nigra et pulla dicta. Ale sunt in quibus 

penne per ordinem fixe volandi exhibent 

usum. Vocate autem ale quod his aves 

complexus alant ac fovent pullos. Penna a 

pendendo. id est a volando dicta. unde et 

pendere. Volucres enim pennarum auxilio 

moventur quando se aeri mandant. Pluma 

quasi piluma. Nam sicut pili in quadrupedum 

corpore. ita pluma in avibus. Avium nomina 

multa a sono vocis constat esse composita ut 

grus. corvus. cignus. bubo. milvus. ulula. 

cuculus. garrulus. graculus et cetera. Varietas 

enim vocis earum docuit homines quid 

vocarentur. 

rozmanitostí své přirozenosti. Některé jsou 

bezelstné jako holubice, jiné prohnané jako 

koroptev, některé poslušně usednou na ruku 

jako jestřáb, jiné se tomu vyhýbají garaman-

tes (ptáci z oblasti Libye), některé si libují 

v lidské společnosti jako vlaštovka, jiné milují 

tajný způsob života v poušti jako hrdlička. 

Některé se živí nalezenými semeny jako husa, 

jiné žerou maso a loví kořist jako luňák. 

Někteří se shromažďují, tj. slétávají se do hejn 

jako špačci a křepelky, jiní žijí samotářsky, tj. 

osamoceně kvůli překvapení kořisti jako orel 

nebo jestřáb a jiní takoví. Někteří hlasitě hlučí 

jako vlaštovka, jiní pějí nejsladší písně jako 

labuť a kos. Někteří napodobují lidská slova a 

hlasy jako papoušek a straka, ale existuje 

nespočet jiných druhů lišících se svými 

zvyky. Není možné zjistit, kolik existuje 

druhů ptáků, protože nikdo nedokáže 

proniknout do všech pouští Skythie, Indie 

nebo Etiopie, aby poznal jejich rody nebo 

rozdíly mezi nimi. Slovo „pták“ (avis) je 

odvozeno buď z toho, že mají přímé cesty 

(vias), ale poletují mimo cestu (avia), „okříd-

lení“ (alites), protože křídly míří vysoko a 

máváním křídel stoupají vzhůru, „letouni“ 

(volucres) od létání podle toho, že říkáme létat 

a chodit. Vola se nazývá střední část nohy 

nebo ruky a u ptáků střední část křídel, 

pohybem jehož peří se pohybuje - proto 

„letouni“ (volucres). Potomci všech ptáků se 

nazývají pulli (mláďata), ale potomstvo 

čtvernožců také, i malý člověk, protože 

čerstvě narozená kuřátka (pulli) jsou znečiš-

těná (polluti), a ze stejného důvodu se tmavé 

šaty také řeknou pulla. Jsou ptáci mající tuhá 

péra sloužící k létání. Nazývají se ales (pták), 

protože tito ptáci otevřenou náručí chrání 

(alare) a zahřívají kuřata. Křídlo (penna) je od 

pendendo (visící), tj. od volando (létající) a 

odtud pendere (viset), neboť ptáci se pohybují 

pomocí svých křídel, když se svěřují vzduchu. 

Péro jako chlup, protože jako mají čtvernožci 

na těle chlupy, tak ptáci mají peří. Je známo, 

že mnoho jmen ptáků je odvozeno ze zvuku 

jejich hlasu: jako grus (jeřáb), corvus 

(havran), cignus (labuť), bubo (sova), milvus 

(luňák), ulula (sýček), cuculus (kukačka), 

garrulus (sojka), graculus (kavka) atd., 
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protože rozmanitost jejich hlasů naučila lidi, 

jak jim mají říkat. 

De pennis deargentatis columbe. 

Columbam cuius penne sunt deargentate et 

posteriora dorsi eius in pallore auri pingere et 

per picturam simplicium mentes edificare 

decrevi. ut quod simplicium animus 

intelligibili oculo capere vix poterat. saltem 

carnali discernat. et quod vix poterat auditus. 

percipiat visus. Nec tantum volui columbam 

formando pingere. sed etiam dictando 

describere. ut per scripturam. demonstrare 

picturam. vel cui non placuerit simplicitas 

picture. placeat saltem moralitas scripture. 

Tibi igitur cui date sunt penne columbe. qui 

elongasti fugiens ut in solitudine maneres et 

requiesceres. qui non queris dilationem in 

voce corvine cras cras. sed contricionem in 

gemitu columbino. tibi inquam non tamen ad 

presens columbam. sed etiam accipitrem 

pingam. Ecce in eadem pertica sedent 

accipiter et columba. Ego enim de clero tu de 

militia ad conversionem venimus. ut in 

regulari vita quasi in pertica sedeamus. et qui 

rapere consueveras domesticas aves. nunc 

bone operationis manu silvestres ad 

conversionem trahas. id est seculares. Gemat 

igitur columba gemat. et accipiter vocem 

doloris emittat. Vox enim columbe gemitus. 

vox accipitris questus. In principio huius 

operis iccirco columbam preposui. quia sancti 

spiritus gratia semper preparatur cuilibet 

penitenti. nec nisi per gratiam pervenitur ad 

veniam. De accipitre vero post columbam 

subiungitur. per quem nobilium persone 

designantur. Cum enim aliquis nobilium 

convertitur. per exemplum bone operationis 

pauperibus presentatus. 

O stříbrokřídlém holubovi. 

Rozhodl jsem se namalovat holubici, jejíž peří 

má stříbřitou a zadní strana hřbetu bledě 

zlatou barvu, a pomocí obrazu budovat rozum 

prostých lidí tak, aby jejich prostá duše 

vnímala alespoň fyzicky, co jen stěží dokáže 

vnímat vnitřním zrakem, jako když zrakem 

vnímají to, co jen sotva dovedou sluchem. 

Chtěl jsem nejen namalovat její podobu, ale 

také obraz popsat a vyložit slovy, neboť komu 

by se nelíbila jednodu-chost obrazu, toho 

alespoň potěší mravní výklad. Proto tobě, 

kdos dostal křídla holubice, která tě odnesla 

daleko, abys zůstal v pustině a odpočinul si, 

kdo se nesnažíš naříkat hlasem havrana: „krá, 

krá“, ale kaješ se lkaním holubice, říkám, že 

nebudu malovat jen holubici, ale současně 

také jestřába. Podívej, na stejném bidýlku sedí 

jestřába a holubice, neboť já z duchovenstva a 

ty z armády jsme došli ke konverzi, abychom 

mohli soužít běžném životě jako bychom 

seděli na stejném bidýlku. A ti, kteří byli 

zvyklí unášet domácí ptáky, nyní dobročinnou 

rukou přitahují ke konverzi divoké ptáky, tj. 

světské lidi. Proto holubice lká a jestřáb 

vydává bolestivý zvuk, neboť hlas holubice 

lká a hlas jestřába naříká. Z toho důvodu jsem 

umístil holubici na začátek tohoto díla, 

protože milost Ducha svatého je vždy 

připravena pro každého kajícníka a 

odpouštění není možné dosá-hnout jinak než 

milostí. Po holubici následuje stať o 

jestřábovi, jímž jsou míněny urozené osoby, 

neboť když konvertuje někdo urozený, je 

prezentován chudým jako příklad dobrých 

skutků. 

De columba et accipitre. 

Cum scribere illiterato debeam non miretur 

diligens lector. si ad edificationem illiterati de 

subtilibus simplicia dicam. Nec imputet 

levitati quod accipitrem vel columbam 

pingam. cum beatus job. et propheta david 

huiusmodi volucres nobis reliquerint ad 

doctrinam. Quod enim doctoribus innuit 

scriptura. hoc simplicibus pictura. sicut enim 

O holubici a jestřábovi. 

Jelikož jsem povinnen psát pro nevzdělané, 

pilný čtenář by neměl být překvapen, když 

budu pro nevzdělané vyprávět o prostých a 

jednoduchých věcech. Ať nepřičítá lehko-

myslnosti, když namaluji jestřába nebo 

holubici, protože požehnaný Job a prorok 

David nám tyto ptáky zanechali pro výuku, 

neboť učeným doporučují písmo a prostým 
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sapiens delectatur subtilitate scripture. sic 

simplicium animus detinetur simplicitate 

picture. Ego autem plus laboro ut simplicibus 

placeam. quam ut doctoribus loquar. et quasi 

vasculo latices infundam. Qui enim sapientem 

verbis instruit. quasi vasculo pleno latices 

infundit. 

obrázky - tak jako si moudrý člověk libuje v 

jemnostech písma, je mysl prosťáčků 

omezena na jednoduché obrázky. Ale osobně 

pracuji raději proto, abych potěšil prosté, než 

abych mluvil s učenci a jako do nádoby 

nalévat vodu, neboť kdo slovy poučuje 

moudrého, jakoby naléval vodu do plné 

nádoby. 

Hic incipit de tribus columbis. 

Si dormiatis inter medios cleros penne 

columbe deargentate. et postiora dorsi eius in 

pallore auri. In scriptura sacra fratres tres 

columbas legendo repperi. ex quibus si attente 

considerentur simplicium mentes ad perfecti-

onem poterunt edoceri. Columba. scilicet noe. 

columba david. columba jesus christi. Noe 

requies. David manu fortis. Jesus salvator 

interpretatur. Peccatori autem dicitur: 

peccasti. quiesce. Si igitur vis esse noe. 

quiesce a peccatis ut david esse possis. 

operare fortia. si salvari desideras. a salvatore 

salutem postula. Diverte a malo. fac bonum. 

inquire pacem. diverte ad archam noe. preliare 

cum david. prelia domini. inquire pacem cum 

jesu in jerusalem. diverte ad quietem mentis. 

resiste temptationibus. expecta pacienter 

salutis beneficium. De columba vero noe 

dicitur: Reversa est columba ad vesperam. 

ferens in ore suo ramum olive. Ad archam Noe 

columba revertitur. cum ad quietem mentis ab 

exterioribus animus revocatur. Revertitur ad 

vesperam cum deficiente luce mundane 

felicitatis. vane glorie fugit pompam timens 

ne incurrat obscuritatem noctis. id est 

profunditatem perpetue dampnationis. Olivam 

gerit. quia misericordiam querit. Olivam in 

ore portat. dum indulgeri sibi quod deliquerat 

precibus exorat. De columba vero david 

dicitur. et postiora dorsi eius in pallore auri. In 

posterioribus dorsi aurum habetur. quia bene 

operanti in futuro venia promittitur. Similiter 

et de salvatore legitur cum descensu columbe 

super eum hec vox auditur: Hic est filius meus 

dilectus in quo mihi bene complacui. 

Columba est sancti spiritus gratia. que super 

jesum in jordane descendisse cernitur. quia 

cuilibet humili a peccatis mundato. gratia 

preparatur. Penitenti igitur fit misericordia. 

Zde začíná o třech holubicích. 

„Spíte-li mezi prostředními sortes (význam 

bude vysvětlen dále), jste jako holubice mající 

stříbřité peří a zadní stranu hřbetu bledě 

zlatou.“ Při čtení Písma svatého jsem, bratři, 

objevil tři holubice, od nichž, budou-li pečlivě 

studovány, může být mysl prostých lidí 

výborně vzdělávána. Holubice - to jsou Noe, 

David a Ježíš Kristus. Noe představuje ‚klid‘, 

David ‚silnou ruku‘ a Ježíš ‚spasitele‘. 

Hříšníkovi se říká: „Zhřešil jsi? Přestaň.“ 

Pokud si tedy přeješ být Noem, přestaň hřešit, 

abys mohl být Davidem, konej udatné věci, 

chceš-li být spasen, žádej Spasitele o spásu. 

Odvrať se od zla, konej dobro, hledej pokoj, 

obrať se k Noemově arše, bojuj s Davidem, 

bojuj s Pánem, hledej mír s Ježíšem v 

Jeruzalémě, obrať se do ticha mysli, odolávej 

pokušení, trpělivě čekej na dobrodiní spasení. 

O holubici Noe říká: „Navečer se holubice 

vrátila a v ústech nesla olivovou ratolest.“ 

Holubice se vrací do Noemovy archy, jako 

když je duše od vnějších podněntů přivolána 

zpět ke klidné mysli. Vrací se k večeru, kdy 

světlo světského štěstí uvadá a prchá z 

okázalosti marné slávy v obavě, aby 

nenarazila na temnotu noci, tedy na hlubinu 

věčného zatracení. Nese olivovou ratolest, 

protože hledá milosrdenství. Nese v ústech 

olivovou ratolest, což značí modlitbu za 

odpuštění spáchaných činů. O holubici praví 

David: „Její zadní strana hřbetu je bledě 

zlatá.“ Na zadní straně hřbetu má zlato, 

protože tomu, kdo bude v budoucnu konat 

dobro, je slíbeno odpuštění. Obdobně čteme o 

Spasiteli, že když na něj sestoupila holubice, 

zazněl tento hlas: „Toto je můj milovaný syn, 

v němž mám zalíbení.“ Holubice je milost 

Ducha svatého, která v Jordánu sestoupila na 

Ježíše, protože milost je připravena pro 
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bene operanti promittitur venia. diligenti datur 

gratia.  

každého člověka pokorně očištěného od 

hříchů. Milosrdenství je pak uděleno 

kajícníkovi, odpuštění je slíbeno tomu, kdo 

dobře pracuje, milost je dána svědomitým. 

Mistice de columba. 

Si dormiatis inter medios cleros. penne 

columbe deargentate et posteriora dorsi eius in 

pallore auri. Columba deargentata. est 

ecclesia. doctrina divini eloquii erudita. Que 

per similitudinem fertur habere predicationis 

rostrum ratione divisum quo grana colligat 

ordei et frumenti. sententias scilicet veteris et 

novi testamenti. Habet dextrum et sinistrum 

oculum. moralem et misticum sensum. 

Seipsam respicit sinistro. deum vero noc-

templatur dextro. Duas alas habet. activam et 

contemplativam vitam. His duabus alis sedens 

tegitur. his duabus volans ad celestia 

sublevatur. Volamus. cum mente excedimus. 

Sedemus. cum inter fratres sobrii sumus. In 

his siquidem alis. penne sunt inserte. Penne 

vero sunt doctores. ale recte actionis et divine 

contemplationis firmiter inherentes. Cleros 

enim grece sortes vocamus latine. Due sortes. 

duo sunt testamenta. Inter quas sortes 

dormiunt. qui auctoribus veteris et novi 

testamenti concordant et adquiescunt. Et 

posteriora dorsi eius in pallore auri. Dorsum 

columbe illam partem corporis esse dicunt. 

cui radices alarum sese invicem naturaliter 

coniungunt. Ibidem cor ponitur. quod dorso 

proximum auro perpetue beatudinis in futuro 

operietur. Sicut aurum preciosius est argento. 

sic et beatitudo futuri seculi preciosior est 

felicitate presenti. Posteriora igitur dorsi 

columbe in pallore auri erunt. quia iusti in 

eterna beatudine nimia claritate fulgebunt.  

Mystika holubice. 

„Spíte-li mezi prostředními sortes, jste jako 

holubice mající stříbřité peří a zadní stranu 

hřbetu bledě zlatou.“ Stříbřitá holubice je 

církev vzdělaná ve výuce Božího slova. Říká 

se, že má zobák (nebo též kazatelnu) 

rozdělený podle podoby kázání, jakoby 

sbírala zrna ječmene a pšenice, tj. věty Starého 

a Nového zákona. Má pravé a levé oko, tj. 

morální a mystický význam. Levým se dívá na 

sebe, pravým pozoruje Boha. Má dvě křídla, 

tj. aktivní a rozjímavý život. Vsedě je těmito 

dvěma křídly zahalena, a když letí, je jimi 

vyzdvižena k nebi. S myslí v extázi létáme, 

jsme-li s myslí střízlivou mezi bratry, sedíme. 

Do těchto křídel jsou vložena péra, což jsou 

učitelé pevně zakořeněni ve správném konání 

a rozjímání o Bohu. Řeckému slovu cleros 

říkáme latinsky sortes (vyvolení, losy, osudy). 

Jsou dvě vyvolení, dva testamenty (odkazy), 

mezi nimiž spí ti, kdož věří a naslouchají 

autorům Starého a Nového zákona4. „Její 

zadní strana hřbetu je bledě zlatá.“ Za hřbet 

holubice se označuje ta část těla, ke které jsou 

přirozeně připojeny kořeny křídel. Blízko 

hřbetu je umístěno i srdce, které bude v 

budoucnu pokryto zlatem věčné blaženosti. 

Jako je zlato cennější než stříbro, tak 

blaženost budoucího světa je cennější než 

aktuální štěstí. Hřbet holubice bude ve zlaté 

barvě proto, že spravedliví budou zářit velkou 

slávou ve věčné blaženosti. 

                                                            

4 Zde narážíme na dosti zavádějící překlad názvů obou zásadních křesťanských textů, v nichž jediné slovo „zákon“ 
nedokáže plnohodnotně vyjádřit význam „odkaz, jenž je pro nás zákonem“. 

Název Nový zákon, řecky hé kainé diathéké, latinsky Novum testamentum, jej na jedné straně odlišuje od židovské 
části Bible (v křesťanském pojetí Starého zákona), na druhé straně na něj zřejmě navazuje už užitím pojmu 
"zákon". Toto slovo však mělo ve staré češtině posunutý význam a původně znamenalo něco jako "odkaz", což 
odpovídá latinskému Novum testamentum nebo třeba ruskému Novyj zavět. Hebrejské berit, jež se 
slovy diathéké a testamentum překládalo, může však znamenat také "smlouva". V původním chápání tak název 
Nového zákona naznačoval, že jde o závaznou smlouvu (německy Der neue Bund, také Český studijní 
překlad překládá "Nová smlouva"). (zdroj: Wikipedie) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nový_zákon
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Item de columba. 

Si dormiatis inter medios cleros. penne 

columbe deargentate et posteriora dorsi eius in 

pallore auri. Columba est quelibet fidelis 

anima et simplex deargentata in pennis. 

declarata in virtutibus per famam bone 

opinionis. Que tot in cibum colligit seminum 

grana. quot ad bene operandum assumit sibi 

iustorum exempla. Duos habet oculos 

dextrum et sinistrum. memoriam scilicet et 

intellectum. In uno futura previdet. in altero 

transacta deflet. Hos oculos clauserunt patres 

nostri in egipto quoniam non intellexerunt 

opera dei. nec fuerunt memores multitudinis 

misericordie eius. Duas vero habet alas. 

amorem proximi et amorem dei. Una 

extenditur per compassionem ad proximum. 

alter erigitur per contemplationem ad deum. 

Ex his alis procedunt penne. id est virtutes 

anime. He penne. argentea claritate 

resplendent quoniam per famam bone 

opinionis audientibus argenti more dulce 

tinnitum prebent. Cleros vero grece. sortes 

dicimus latine. Quatuor autem sunt sortes. 

timor et spes. amor et desiderium. Sortes sunt. 

quia paterne hereditatis locum nobis 

distribuunt. Timor et desiderium. sortes sunt 

extreme. spes et amor medie. Timor animum 

conturbat. Desiderium mentem cruciat. et nisi 

aliquid medium intervenerit. animus a quiete 

recedit. Oportet igitur ut inter desiderium et 

timorem. spem ponamus et amorem. Spes 

enim timorem recreat. amor desiderium 

temperat. Inter spem igitur et amorem quasi 

inter medias sortes quietus dormit. qui inter 

extremas scilicet inter timorem et desiderium 

vigilat et obstupescit. Si ergo es columba vel 

columbe penna. dum times et desideras inter 

extremas sortes vigilas. dum speras et diligis. 

inter medias quietus dormis. Et posteriora 

dorsi eius in pallore auri. In dorso solent onera 

portari. et per hec eadem possunt operum 

labores designari. per posteriora vero dorsi 

denotatur expectatio premii. Post tolerantiam 

siquidem presentium laborum. in futuro 

subsequi credimus iustis premia meritorum. 

Reddet enim deus mercedem laborum sanctis 

suorum. et deducet eos in via mirabili. et hoc 

in pallore auri esse credimus. quia preciosa est 

Tedy o holubici. 

„Spíte-li mezi prostředními sortes, jste jako 

holubice mající stříbřité peří a zadní stranu 

hřbetu bledě zlatou.“ Každá věrná duše je 

holubicí s prostě stříbřitým peřím proslulosti 

danou dobrou pověstí. K jídlu si nasbírá jen 

tolik zrnek semen, kolik sní, což je příklad 

dobrého konání. Má dvě oči - pravé a levé: 

paměť a intelekt. Jedním předvídá 

budoucnost, druhým pláče nad minulostí. 

Takto naši otcové v Egyptě zavírali oči, 

protože nerozuměli skutkům Božím a 

nepamatovali na množství jeho milosrdenství. 

Má dvě křídla: lásku k bližnímu a lásku k 

Bohu. Jedním se rozpíná skrze soucit k 

bližnímu, druhým se skrze rozjímání povznáší 

k Bohu. Z těchto křídel vyrůstají péra, tj. 

ctnosti duše. Toto peří září stříbrným leskem, 

poněvadž dobrou pověstí zvoní těm, kdo ji 

slyší, mile jako stříbro. Řecky cleros se 

latinsky řekne sortes. Jsou čtyři takové sortes: 

strach, naděje, láska a touha. Jsou to sortes, 

protože nám přidělují místo v dědictví našeho 

Otce. Strach a touha, jsou extrémní sortes, 

naděje a láska jsou prostřední. Strach vnáší do 

duše zmatek, touha souží mysl, a pokud mezi 

nimi něco nezasáhne, duše pozbude klid. 

Proto musíme postavit naději a lásku mezi 

touhu a strach, protože naděje zotavuje ze 

strachu a láska mírní touhu. Kdo je mezi 

nadějí a láskou, tedy jakoby mezi 

prostředními sortes, ten klidně spí. Kdo je 

mezi extrémními sortes strachem a touhou, 

bdí a trne. Jste-li tedy holubice nebo holubičí 

peří, bdíte mezi extrémními sortes, zatímco se 

bojíte a toužíte, kdežto když doufáte a 

milujete, klidně spíte mezi prostředními 

sortes. „Její zadní strana hřbetu je bledě 

zlatá.“ Na hřbetě jsou obvykle nošena 

břemena, což může být označeno jako práce, 

ale na zadní straně je tím míněno očekávání 

odměny, neboť věříme, že po vytrvalosti 

nynější práce budeme i v budoucnu za naše 

služby spravedlivě odměněni, protože Bůh 

odměňuje své svaté za jejich námahu a vede je 

na podivuhodné cestě. A věříme, že je 

reprezentován bledě zlatou barvou, protože 

smrt jeho svatých je v očích Páně drahocenná. 

Na křídlech má tedy stříbro, což je 
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in conspectu domini mors sanctorum eius. In 

pennis ergo argentum. quia in linguis 

eloquium. in posterioribus vero aurum. id est 

post labores premium. 

výmluvnost jazyka, a na zadní části má zlato, 

to je odměnu za práci. 

Item de columba. 

Si dormiatis inter medios cleros. penne 

columbe deargentate et posteriora dorsi eius in 

pallore auri. Columba deargentata. est absque 

felle malicie quelibet adhuc vivens prelatorum 

persona. Que inter medios cleros dormit. 

Cleros grece. latine sors. unde et clerimonia 

proprie vocatur hereditas que sit testamento. 

Inde contigit ut filii levi inter filios israel non 

haberent sortem. id est hereditatis partem. sed 

ex decimis viverent. Due sunt autem 

hereditates. Terrena veteris testamenti et 

eterna novi. In medio igitur istarum dormit qui 

in contemptu terrenarum et spe celestium 

vitam finit. dum nimis ardenter presentibus 

inhiat. et futura pacienter expectat. Et 

posteriora dorsi eius in pallore auri. Oculi 

enim iustorum videbunt regem in decore suo. 

Tunc enim aurum in posterioribus habetis. 

cum apparuerit in futuro gloria divine 

Tedy o holubici. 

„Spíte-li mezi prostředními sortes, jste jako 

holubice mající stříbřité peří a zadní stranu 

hřbetu bledě zlatou5.“ Stříbřitou holubicí je 

míněn každý žijící prelát bez žlučovité zlé 

vůle. „Spíte-li mezi vyvolenými, …“ Řecky 

cleros, latinsky sors a proto se také clerimonia 

správně překládá ve významu „dědictví“, tj. 

testament. Z toho plyne, že Léviho synové 

neměli mezi syny Izraele sortes (vymezenou 

část), tedy část dědictví, ale žili z desátků. 

Dědictví je dvojí: pozemské Starého zákona 

(testamentu) a věčné Nového (testamentu) a 

mezi nimi pak spí ten, kdo v pohrdání 

pozemskými věcmi a s nadějí na nebeské 

dokončí svůj život, netouží po přítomnosti a 

trpělivě čeká na budoucnost. „A její zadní 

strana hřbetu je bledě zlatá.“ Oči spraved-

livých uzří krále v jeho kráse, neboť pak 

budete mít zlato na zadní straně, až se v bu-

                                                            
5 Jsem křesťan, evangelík, který považuje překlad bible do národních jazyků za nejdůležitější počin na 
cestě k humanismu, rozvoji vzdělání a v posledku k celé naší úžasné západní kultuře. Nicméně dokážu 
pochopit zamítavý postoj dřívějších církevních autorit k  tomuto počinu a tato věta z Žalmu 68 je 
dokonalou ilustrací obtíží překladu biblických textů vedoucího často k  prapodivným větám, nad nimiž 
se pak při četbě často ptám: „Co se tím se chce říct?“ Autor  Bestiáře potřeboval celé tři dlouhé 
odstavce, aby její symboliku objasnil a to ještě nemusel překonávat tolik kulturních a jazykových 
překážek, jako modení překladatelé. Smysl oné věty lze tedy shrnout asi takto:  Kdo je mezi nadějí a láskou 
(tedy mezi prostředními sortes), ten klidně spí. Kdo je mezi strachem a touhou (tedy mezi extrémními sortes), 
nespí a trne. Jsi-li tedy milující (Boha a své bližní, což symbolizují stříbrná křídla) holubice na správné ceste k Boží 
odměně (symbolizuje ho zlato), mezi extrémními sortes bdíš (máš se na pozoru) a mezi prostředními klidně spíš. 

A teď, jaké poučení si vezmete z těchto českých překladů? 

 Což budete ležet mezi ohradami? Křídla holubice jsou pokrytá stříbrem a jejich perutě zelenkavým 

zlatem. (zdroj) 

 Zůstanete ležet mezi ohradami? Jak se blyští stříbrem potažená křídla holubice, perutě zlatavě zelenavé! 

(zdroj) 

 I když vás k zemi skláněla břemena, křídla mé holubice jsou stříbrem pokrytá, vaše perutě jsou ze zlata! 

(zdroj) 

 Ačkoli jste stále leželi mezi táborovými hromadami popela (Nebo „sedlovými vaky“; nebo „ovčinci“. 

Význam heb. slova je nejistý.), budou tu křídla holubice pokrytá stříbrem a její perutě s nažloutle 

zeleným zlatem. (zdroj) 

 Ačkoli jste mezi kotly ležeti musili, však jste jako holubice, mající křídla postříbřená, a brky z ryzího zlata. 

(zdroj) 

https://biblics.com/cs/bible/cesky-studijni-preklad/stary-zakon/zalmy/68
http://www.biblenet.cz/
https://biblics.com/cs/bible/bible-21/stary-zakon/zalmy/68
https://www.jw.org/cs/knihovna/bible-online/bi12/knihy/Žalmy/68/
https://www.evangnet.cz/bible?b=z68
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maiestatis. Corone siquidem regum ex auro 

purissimo fabricantur. ex argento vero monete 

fiunt quibus imagines regum imprimuntur. In 

moneta. notatur imitatio forme. in corona 

signum victorie. Moneta siquidem divini 

eloquii. docet imitationem vite christi. Corona 

vero victorie. post labores presentis seculi 

finem pugne. Ibi igitur quasi in posterioribus 

aurum. hic in pennis predicationis argentum. 

quia cum ad illa dona columba pervenerit. iam 

predicationis eloquio non indigebit. sed in eo 

quod in retributione percipiet. in puritate 

perfectionis sine fine vivet. 

doucnu zjeví sláva božského majestátu. 

Koruny králů jsou vyrobeny z nejčistšího 

zlata, avšak ze stříbra jsou vyrobeny mince, do 

nichž vtiskují obrazy králů. Na minci je 

vyznačena imitace jeho podoby, na koruně je 

vyznačeno znamení vítězství. Mince skuteč-

ného božího slova učí napodobovat Kristův 

život, koruna vítězství, že po námaze tohoto 

světa skončí boj. Je tedy zlato jakoby na zadní 

straně, stříbro na pérech kázání, protože když 

holubice dospěje až k oněm darům, nebude již 

potřebovat výmluvnost kázání, ale v tom, co 

získá za odměnu, bude žít bez konce v čisté 

dokonalosti. 

De columbe pedibus. 

Columba de qua hic agitur. rubeos pedes 

habere perhibetur. Hec columba est ecclesia. 

que pedes habuit. quibus tocius mundi spa-

cium perambulavit. Pedes sunt martyres. qui 

tot passibus terram perambulant. quot bono-

rum operum exemplis viam iusticie sequenti-

bus se demonstrant. Terram tangunt cum dig-

nis increpationibus actus et voluntates terre-

nas reprehendunt. Sed. dum terra premitur. 

asperitate terre pedes vulnerantur. Et sic pedes 

ecclesie rubei facti sunt. quia sanguinem suum 

pro christi nomine martyres effuderunt. Rubor 

igitur pedum est cruor martyrum. 

O holubíčích nohách. 

O holubici, o které se zde pojednává, se říká, 

že má červené nohy. Tato holubice je církev 

mající nohy prostupující prostorem celého 

světa. Ty nohy, to jsou mučedníci, kteří 

procházejí tolika kroky po zemi a příklady 

dobrých skutků ukazují cestu spravedlnosti 

těm, kteří je následují. Dotýkají se země 

chvályhodnými nápravnými činy a kárají 

pozemské činy a touhy. Ale když šlápnou na 

zem, jejich nohy jsou zraněny její drsností. A 

proto nohy církve zčervenaly, neboť 

mučedníci prolévají svou krev ve jménu 

Krista. Červeň nohou je krví mučedníků. 

De pennis deargentatis. 

Columba que rubeos pedes habere dicitur. 

pennas deargentatas habuisse verbis 

propheticis demonstratur. Penne inquit david 

columbe deargentate. Penne columbe 

deargentate sunt predicatores ecclesie. Est 

autem argentum divinum eloquium. Tinnitus 

argenti. dulcedo verbi. Color. candor. 

Candorem vero argentum retinet dum quilibet 

doctor mundiciam verbis predicat. et 

mundiciam in se habet dum quod docet diligit. 

et quod intus amat. Foris operibus ostendit. 

Haec sunt eloquia domini casta. argentum 

igne examinatum. Eloquia domini casta quia 

nulla sunt simulatione corrupta. Argentum 

examinatum igne solidatum in qualibet 

perturbatione. Candor igitur argenteus in 

pennis est in linguis docentium. lene 

blandimentum sermonis. 

O stříbřitých křídlech. 

U holubice, o níž se říká, že má červené nohy, 

se prorockými slovy ukazuje, že měla 

postříbrné peří. David pravil: „Postříbřené 

peří holubice, to jsou církevní kazatelé.“, kde 

stříbro znamená slovo Boží. Zvonivý zvuk 

stříbra znamená sladkost slova. Jeho barva je 

bílá. Stříbro si zachovává bělost, když učitel 

káže čistotu slovy a má čistotu v sobě, když 

miluje to, co učí, a navenek ukazuje skutky to, 

co miluje vnitřně. Slova Páně jsou čistá, 

stříbro zkoušené ohněm. Slova Páně jsou 

čistá, protože je nekazí žádná faleš. Stříbro 

zkoušené ohněm zůstává pevné proti každému 

útoku. Stříbřitá bělost na křídlech je učenost 

rétoriky, která prospívá poutavosti kázání. 
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De colore alarum. 

Alarum colorem scriptum non repperi. sed ex 

similitudine materialis columbe potest 

assignari. ut si columbam pictam respicias. 

columbe materialis colorem eam habere non 

contradicas. Alarum enim superficies saphi-

rino colore superfunditur. quia celi speciem 

animus contemplantis imitatur. Sed color 

saphirinus candidis lineis distinguitur. ut 

saphirino colori niveus misceatur. Color enim 

niveus saphirino mixtus. designat mundiciam 

carnis. et amorem contemplationis. 

O barvách křídel. 

Nenašel jsem žádný text o barvě křídel, ale lze 

použít analogií se skutečnou holubicí, takže 

když se podíváte na namalovanou holubici, 

nemůžete popřít, že má barvu skutečné 

holubice. Povrch křídel je přelit safírovou 

barvou, protože rozjímavá mysl napodobuje 

nebesa. Safírová barva je ale odlišena bílými 

linkami, takže se sněhobílá mísí s barvou 

safíru. Sněhobílá barva smíchaná se safírovou 

naznačuje čistotu těla a lásku k rozjímání. 

De posterioribus dorsi columbe. 

Posteriora dorsi columbe deargentate pro-

pheta commemorat. et postea finem vite 

presentis in quolibet homine moraliter demon-

strat. In auro puritatem mentis. in pallore vero 

auri designat mortificationem carnis. Est enim 

pallor. animi pacientis et mortificate carnis 

innatus color. Posteriora igitur columbe 

deargentate in pallore auri erunt dum puritas 

mentis et mortificatio carnis finem cuiuslibet 

morientis optinebunt. Sed et ideo color aureus 

in posterioribus dorsi columbe saphirino 

iungitur. quia contemplantis animum future 

beatitudinis gloria subsequetur. Color igitur 

aureus in posterioribus designat eterne 

retributionis munus. 

O zadní straně hřbetu holubice. 

Prorok se zmiňuje o zadní části hřbetu stříbřité 

holubice a následně morálně demonstruje 

konec našeho současného života v každém 

člověku. Zlatem označuje čistotu mysli a 

bledostí zlata umrtvování těla, neboť bledost 

je přirozená barva trpělivé duše a umrtveného 

těla. Proto bude zadní část holubice 

postříbřena bledým zlatem, jako když čistota 

mysli a umrtvení těla dojdou konce u každého 

umírajícího. A proto je zlatá barva na zadních 

části hřbetu holubice spojena se safírovou, 

jelikož sláva budoucí blaženosti bude 

následovat duši rozjímajícího. Proto zlatá 

barva zadní části znamená dar věčné odměny. 

De oculis columbe. 

Oculi tui columbarum. Columba super aquas 

sedere sepissime solet. ut cum viderit umbram 

supervenientis accipitris fugiens declinet. 

Ecclesia vero scripturis se munit. ut insidiantis 

diaboli fraudes evitare possit. Hec igitur 

columba croceos oculos habet. Color itaque 

croceus in oculis discretionem designat 

mature considerationis. Dum enim aliquis 

quid agat vel quid cogitet mature considerat. 

quasi croco spiritales oculos adornat. Habet 

enim crocus colorem maturi fructus. Croceus 

igitur oculus est maturitatis sensus. 

O holubičích očích. 

„Máš oči holubice.“ Holubice často sedává 

nad vodou, takže když spatří stín shora se 

blížícího jestřába, uprchne klesáním. Církev 

se chrání Písmem, aby se mohla vyhnout 

klamům číhajícího ďábla. Tato holubice má 

šafránové oči proto, že šafránová barva v 

očích symbolizuje zralou rozvážnost. Když 

totiž člověk zrale zvažuje, co dělá nebo co si 

myslí, je jakoby se ozdobil šafránovýma 

duchovníma očima. Šafrán má totiž barvu 

zralého ovoce a šafránové oko je tudíž zralým 

smyslem. 

De colore reliqui corporis. 

Color reliqui corporis. imitatur colorem 

turbati maris. Mare motu fluctuum seviens 

ebullit. caro motu sensium ebulliens sevit. 

Mare perturbationibus suis arenas movet et 

O barvách zbytku holubičího těla. 

Barva zbytku těla připomíná barvu 

rozbouřeného moře. Moře kypí pohybem vln, 

tělo kypí pohybem smyslů. Moře svými 

vzdutími pohybuje a zvedá písek, tělo svými 
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sublevat. caro delectationibus suis animi 

levitatem pulsat. Mare terminos suos egre-

diens. aquis dulcibus occurrit. caro lasci-

viens. lacrimarum dulces rivulos obtundit. 

Mare diversis procellarum turbinibus navi-

gantium cursus impedit. caro procellosa recte 

viventium mores in profundum mergit. Dum 

tantis mare tempestatibus agitatur. undaum 

collisione terra fluctibus inmiscetur. et sic ex 

collisione maris et terre colorem mixtum 

recipit mare. Similiter dum caro suggerit. et 

animus non consentit. quasi ex nigro et niveo 

quidam in corpore color efficitur. qui ex 

diversis factus color medius appellatur. 

Marinus igitur color in pectore columbe. 

tribulationem designat in humana mente. 

potěšeními pohání lehkomyslnost duše. Když 

moře opouští své meze, běží proti němu 

sladká voda, rozpustilé tělo mírní sladké 

potůčky slz. Moře ztěžuje námořníkům 

plavbu různými bouřemi, bouřlivé tělo potápí 

správné životní mravy do hlubin. Když je 

moře rozbouřeno takovými bouřemi, že se 

nárazy vln mísí země s vlnami, získává moře 

smíšenou barvu ze srážky moře a země. 

Podobně, když tělo našeptává a duše 

nesouhlasí, se v těle vytváří určitá barva 

jakoby z černé a bílé, která se nazývá střední 

barva, ježto vznikla z protipólů. Proto barva 

moře na prsou holubice naznačuje soužení v 

lidské mysli. 

De diversis proprietatibus columbe. 

In diversis locis diversas proprietates repperi. 

quas inserens huic operi. annotare curavi. 

Prima natura columbe est: quod pro cantu 

gemitum profert. Secunda: quod felle caret. 

Tercia: quod osculis instat. Quarta: quod 

gregatim volat. Quinta: quod ex rapto non 

vivit. Sexta: quod grana meliora colligit. 

Septima: quod non vescitur cadaveribus. 

Octava: quod nidificat in petre foraminibus. 

Nona: quod super fluenta residet. ut visa 

accipitris umbra. venientem cicius devitet. 

Decima: quod geminos nutrit pullos. Colum-

ba pro cantu. utitur gemitu. quia quod libens 

fecit. plangendo gemit. Caret felle. id est 

irascibilitatis amaritudine. Instat osculis. quia 

delectatur in multitudine pacis. Gregatim 

volat. quia conventus amat. Non vivit ex 

rapto. quia non detrahit proximo. Colligit 

grana meliora. id est meliora dicta. Non 

vescitur cadaveribus. id est carnalibus 

desideriis. Nidificat in foraminibus petre. quia 

spem ponit in christi passione. Super fluenta 

residet. ut visa acciptris umbra venientem 

cicius devitet. quia in scripturis studet ut 

supervenientis diaboli fraudem declinet. 

Geminos nutrit pullos. id est amorem dei et 

amorem proximi. Qui has igitur naturas habet. 

assumat sibi contemplationis alas. quibus ad 

celum volet. 

O různých vlastnostech holubice. 

Na rozličných místech jsem nalezl různé 

vlastnosti, které jsem se snažil poznamenat 

vložením do této práce. První přirozeností 

holubice je, že při zpěvu naříká. Druhou je, že 

postrádá žluč. Třetí: že touží po polibcích. 

Čtvrtou: že létá v hejnech. Pátou: že se neživí 

násilím. Šestou: že sbírá lepší zrna. Sedmou: 

že se neživí mršinami. Osmou: že hnízdí ve 

skalních otvorech. Devátou: že sedává nad 

vodními toky, aby, když spatří stín snášejícího 

se jestřába, se mu mohla rychleji vyhnout. 

Desátou: že krmí dvojčata. Holubice při zpěvu 

naříká, protože s nářkem oplakává, co 

dobrovolně udělala. Postrádá žluč, tj. hořkost 

hněvu. Touží po polibcích, protože ji těší 

množství míru. Létá v hejnech, protože má 

ráda pospolitost. Nežije z násilí, protože 

nepohrdá svým bližním. Sbírá lepší zrna, tj. 

lepší rady. Neživí se mrtvolami, tj. na 

tělesných touhách. Hnízdí ve skalních 

otvorech, protože vkládá naději do Kristova 

utrpení. Sedává nad vodními toky, aby, když 

spatří stín snášejícího se jestřába, se mu mohla 

rychleji vyhnout, protože v Písmu se snaží 

vyhnout klamu snášejícího se ďábla. Krmí 

dvojčata, tj. lásku Boží a lásku k bližnímu. 

Kdo má tedy tyto přirozenosti, nechť přime 

křídla rozjímání, na nichž vyletí do nebe. 
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Aquilo frigidissimus ventus est. Ab aquilone 

inquit pandetur malum. Ibi sedes sathane. inde 

ruine principium. Ventus aquilo gravis tem-

ptatio est. flatus aquilonis. suggestio tempta-

tionis. frigus negligentie torpor. Aquilo igitur 

venit. quando gravis temptatio mentem cui-

libet invadit. Aquilo vero surgit. quando ab 

animo temptatio recedit. Ab aquilone inquit et 

mari. aquilo. Temptatio. mare. mundus. Ab 

aquilone igitur et mari christus suos 

congregat. cum a tumultu temptationum non 

tantum iustos sed etiam peccatores sequestrat. 

Severní vítr je velmi studený. „Říká se, že zlo 

se rozšíří od severu.“ Tam je satanův trůn a 

odtud vzejde počátek zkázy. Severní vítr je 

vážným pokušením, závan severáku přináší 

pokušení, chladu lhostejné strnulosti. Severák 

tedy přichází, když něčí mysl přepadne vážné 

pokušení, a odchází, když pokušení opouští 

duši. Říká se: „Ze severu, z moře, severák, 

pokušení, moře, svět.“ Proto Kristus se 

shromažďuje své shromáždění daleko od od 

severáku a moře, když od vřavy pokušení 

vzdaluje nejen spravedlivé, ale i hříšníky. 

Ponam inquit sedem meam ad aquilonem et 

ero similis altissimo. Sedem ad aquilonem 

ponere desiderat. quem penna superbie 

sursum levat. esse similis altissimo concu-

piscit. qui illi cui subesse debet per arrogantie 

spem se equalem facit. Et plus dicam non 

tantum se magistro suo equiparat sed etiam se 

illo meliorem esse putat. Cecidit diabolus cum 

se exaltare voluit. humiliatur homo cum se 

exaltare concupiscit. 

Pravil (ďábel): „Umístím svůj trůn na severu 

a budu jako Nejvyšší. Zvednutý na pérech 

pýchy touží umístit svůj trůn na severu, být 

jako Nejvyšší a s arogancí se porovnávat s tím, 

komu by se měl podřídit. A ještě řeknu, nejen 

že se srovnává se svým pánem, ale také si 

myslí, že je lepší. Ďábel padl, když chtěl být 

povýšen, člověk je ponížen, když touží po 

povýšení. 

Auster calidissimus est ventus. Deus inquit ab 

austro veniet. Ibi sedes altissimi. Ibi 

dilectionis ardor. Inde sinceritas veritatis. 

Auster a serena regione procedit. quia deus in 

serenitate morum requiescit. Ibi pascit. Ibi 

cubat. Ibi quies mentis. Ibi contemplationis 

refectio. Auster sancti spiritus graciam 

designat. Flatus austri benignitatem spiritus 

sancti. Calor amor. Auster igitur venit. 

quociens gracia sancti spiritus mentem 

cuiuslibet ascendit. Surgit. quociens a mente 

gracia recedit. Deus inquit ab austro veniet. 

Ab aquilone diabolus. a austro deus. Ille 

tenebras ignorantie inhabitat. iste sereni-tatem 

caritatis amat. Frigus aquilonis. poros carnis 

restringit. calor austri. clausos aperit. Quod 

enim frigus avaricie stringendo retinet. apertis 

elemosine manibus caritas larga prebet. Penna 

siquidem vetus in infernum mergit. nova vero. 

animum ad celestia desideranda sustollit. 

Peccata enim gravant. virtutes vero sublevant. 

Jižní vítr je velmi horký. Bůh říká, že přijde 

z jihu, tam že je trůn Nejvyššího, tam že je 

plamen lásky. Odtud přijde upřímná pravda. 

Jižní vítr přichází z klidné oblasti, protože 

Bůh spočívá v mravném klidu. Tam se sytí, 

tam odpočívá, tam má klid mysli, tam se 

osvěžuje rozjímáním. Jižní vítr znamená 

milost Ducha svatého. Závan jižního větru 

představuje laskavost Ducha svatého, lásku, 

teplo. Jižní vítr tedy přichází, kdykoli do něčí 

mysli vstoupí milost Ducha svatého, a 

odchází, kdykoli milost opuští mysl. Říká se, 

že Bůh přijde z jihu. Ze severu Ďábel, z jihu 

Bůh. Jeden přebývá v temnotě nevědomosti, 

druhý miluje jas lásky. Chlad severáku svírá 

tělesné póry, teplo jižního větru je otevírá. Co 

chladné lakomství pevně svírá v pěsti, to 

velkorysý cit lásky nabízí otevřenýma rukama 

jako almužnu. Jestliže staré peří snáší duši do 

pekla, nové ji povznáší k touze po nebi, neboť 

hříchy tíží a ctnosti povznášejí. 

Item de accipitre. 

Accipiter avis animo plus armata quam 

ungulis virtutem maiorem in minore corpore 

Tedy o jestřábovi. 

Jestřáb (accipiter) je pták vybrojený více 

odvahou než drápy - v malém těle má velkou 
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gestans. Hic accipiendo. id est. a capiendo 

nomen sumpsit. Est autem rapiendis aliis 

avibus avida. Ideo vocatur accipiter hoc est 

raptor. Unde et paulus dicit: Sustinetis enim. 

siquis accipiat vos. Ut enim diceret: Siquis 

rapit. dixit: Siquis accipit. Fertur autem 

accipiter circa pullos suos impius esse. nam 

dum viderit eos posse temptare volatus. nullas 

eis prebet escas. sed verberat pennis et a nido 

precipitat. atque a tenero compellit ad predam. 

ne adulti pigrescant. Cavet ne in tenera etate 

pigrescant. ne solvantur deliciis. ne marces-

cant ocio. ne discant cibum magis expectare 

quam querere. ne nature sue deponant 

vigorem. intermittunt studium nutriendi. ut in 

usum irapiendi audere compellant. 

kuráž. Jeho jméno je odvozeno z accipiendo 

(beroucí), tj. capiendo (zmocňující se), 

protože nenasytně loví ostatní ptáky a proto se 

mu říká accipiter, tj. lupič. Proto Pavel říká: 

„Vydržíte, pokud vás obere.“ Ale místo aby 

řekl: „pokud oloupí“, říká „pokud obere“. O 

jestřábovi se ovšem říká, že je zlý na svá 

mláďata, protože když vidí, že už mohou 

zkoušet létat, nenabízí jim potravu, ale bije je 

křídly, vyhazuje z hnízda a nutí je shánět si 

kořist, aby jako dospělí nebyli líní. Stará se, 

aby v útlém věku nezlenivěly, aby nepodlehly 

požitkům, aby neuschly v zahálce, aby se 

nenaučily čekat na jídlo, než aby si je sháněly, 

aby nepozbyly svou přirozenou ráznost. 

Beatus gregorius de acciptre quomodo 

plumescat. 

Nunquid per sapientiam tuam plumescit 

accipiter expandens alas tuas ad austrum? 

Unde beatus gregorius: Agrestibus acci-

pitribus moris est. ut flante austro alas 

expandant quatinus eorum membra ad laxan-

dum pennam veterem venti tepore concales-

cant. Cum vero ventus deest alis contra 

radium solis expansis atque percussis. repente 

sibi auram faciunt. sicque apertis poris vel 

veteris exiliunt. vel nove succrescunt. Quid est 

ergo accipitrem in austro plumescere. nisi 

quod unusquisque sanctorum tactus flatu 

sancti spiritus concalescit. et usum vetuste 

conversationis abiciens novi hominis formam 

sumit? Quid apostolus ammonet dicens: 

Expoliantes nos veterem hominem cum 

actibus suis. et induentes novum. Et rursum: 

Licet is qui foris est noster homo corrumpatur. 

tamen is qui intus est renovatur de die in diem. 

Vetustam autem pennam proicere est. 

inveterata studia dolose actionis amittere. Et 

novam pennam sumere est. mitem ac 

simplicem bene vivendi sensum tenere. Penna 

namque veteris conversationis gravat. et 

pluma nove immutationis sublevat. ut ad 

volatum tanto leviorem quanto noviorem 

reddat. Et bene ait: Expandens alas suas ad 

austrum. expandere est per adventum sancti 

Blahoslavený Řehoř6 o jestřábovi kterak 

pelichá. 

„Pelichá jestřáb tvou moudrostí a roztahuje 

tvá křídla směrem k jihu?“ O tom požehnaný 

Řehoř: „Divocí jestřábi mají ten zvyk, že když 

zafouká jižní vítr, roztáhnou křídla, aby se jim 

teplem větru ohřály končetiny a uvolnilo staré 

peří. Ale když vítr není, roztáhnou křídla proti 

slunečním paprskům a zamávají jimi, čímž 

vytvoří vánek. A když se jim póry otevřou, 

stará vypadají nebo nová vyrostou. Co to tedy 

znamená, že jestřáb v jižním větru pelichá, než 

že každý světec je zahříván dotekem závanu 

Ducha svatého, odhazuje svůj starý způsob 

života a bere na sebe podobu nového člověka? 

Jak nám připomíná apoštol říkající: „Svlékli 

jste starého muže s jeho činy a oblékli 

nového.“ A znovu: „Ikdyž je náš vnější člověk 

zkažený, přesto se ten vnitřní ze dne na den 

obnovuje.“ Odhodit staré peří znamená ztratit 

dlouholetou tendenci k prolhanému způsobu 

života a přijmout nové peří znamená přiklonit 

se k prostému a dobrému smyslu života, neboť 

peří starého způsobu života tíží a peří nové 

změny nadnáší, takže je tím snazší létat, čím 

je novější. A dobře řečeno: „Roztáhnout 

křídla na jih znamená oddat se příchodu 

Ducha svatého, aby se vyznáním otevřely 

naše myšlenky, abychom se už déle 

nezabývali vlastní obhajobou, ale vše 

                                                            
6 Svatý Řehoř I. Veliký (asi 540 – 604), 64. papež - citace pocházejí z děl Magna moralia a Dialogorum libri I–IV. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/540
https://cs.wikipedia.org/wiki/604
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spiritus nostras confitendo cogitationes 

aperire. ut iam non libeat defendendo nos 

tegere sed accusando publicare. Tunc ergo 

accipiter plumescit. cum ad austrum alas 

expandit. quia tunc se unusquisque virtutum 

pennis induit. cum sancto spiritu cogitati-ones 

suas confitendo substernit. Qui enim fatendo 

vetera non detegit. nove vite opera minime 

producit. Qui nescit lugere quod gravat. non 

valet proferre quod sublevat. Ipsa namque 

compunctionis vis poros cordis aperit. et 

plumas virtutum fundit. Cumque se studiose 

mens de pigra vetustate redarguit. alacri 

novitate iuvenescit. Dicatur ergo beato job: 

Nunquid per sapientiam tuam plumescis 

accipiter. expandens alas tuas ad austrum. id 

est. cuilibet electo. tu intelligentiam contulisti. 

ut flante spiritu sancto cognationum alas 

expandat. quatenus pondera vetuste 

conversationis abiciat. et virtutum plumas in 

usum novi volatus sumat. ut hinc videlicet 

colligat. qui vigilantiam sensus in semetipso 

ex se non habet. qui hanc ex se conferre aliis 

nequaquam valet. 

otevřeně zveřejnili. Proto jestřáb pelichá, 

když roztáhne svá křídla v jižním větru, že se 

pak každý položí na křídla ctností a s Duchem 

svatým rozšíří své myšlenky ve vyznání, 

protože kdo vyznáním neodhalí staré, nebude 

moci vykonat dílo nového života. Kdo neumí 

naříkat na to, co tíží, není schopen vytvořit, co 

pozvedává, neboť samotná síla výčitky 

otevírá póry srdce a dává růst pírkům ctnosti. 

A když se mysl nadšeně usvědčí z lenivé 

minulosti, omladí se dychtivou novostí. Nechť 

tedy promluví blahoslavený Job: „Pelichá 

jestřáb tvou moudrostí a roztahuje tvá křídla 

směrem k jihu?“ to je: „Každému vyvo-

lenému jsi dal rozum, aby dechem Ducha 

svatého roztáhl křídla poznáná, aby mohl 

odhodit závaží starého způsobu života a vzít 

do užívání peří ctností pro nové lety, z čehož 

lze dovodit, že kdo v sobě nemá bdělost 

smyslů, není schopen se srovnávat s ostatními. 

 

De domestico et silvestre accipitribus. 

Due sunt species accipitris domesticus scilicet 

et silvestris. Idem tamen sed diversis tempori-

bus potest esse silvestris et domesticus. 

Silvestris. rapere consuevit dome-sticas 

volucres et domesticus silvestres. Silvestris 

quas rapit. continuo devorat. domesticus 

captas domino suo relinquendas servat. Porro 

dominus eius captarum volucrum ventres 

aperit. et earum corda accipitri in cibum 

tribuenda sumit. Interiora ventris cum fimo 

eicit. qui intus remanens putredinem carnium 

cum fetore gignit. Moraliter silvestris 

accipiter captas volucres et rapit et devorat. 

quia quilibet perversus actus et cogitationes 

simplicium dissipare non cessat. Domesticus 

vero accipiter est quilibet spiritualis pater. Qui 

tociens silvestres volucres rapit. quotiens 

seculares ad conversionem predicando trahit. 

Captat occidit. dum seculares mundo mori per 

carnis mortificatione cogit. Dominus autem 

eius. id est omnipotens dominus. ventres 

earum aperit. quia molliciem carnalium per 

scriptas increpando solvit. Corda vero extrahit 

O ochočených a divokých jestřábech. 

Jsou dva druhy jestřába: ochočený a divoký. 

Je to stejný pták, ale v různých časech to může 

být divoký nebo domácí. Divoký jestřáb loví 

domácí ptáky ochočený divoké. Divoký ihned 

sežere, co uloví, ochočený to odnese svému 

pánu. Pán pak chycenému ptáku otevře útroby 

a vyjme srdce, aby ho dal jestřábovi k jídlu. 

Obsah břicha s výkaly, které zůstávají uvnitř a 

způsobují hnilobný zápach masa, vyhazuje.  V 

mravním smyslu divoký jestřáb loví a žere 

ptáky, protože zvrácené činy a myšlenky 

nepřestávají rozptylovat obyčejné lidi. 

Naopak ochočený jestřáb je jako duchovní 

otec: zatímco divoký loví ptáky, on kázáním 

přivádí světské lidi ke konverzi. Zabíjí kořist, 

zatímco nutí světský svět zemřít skrze 

umrtvení těla. Ale jeho pán, to je všemocný 

Bůh, jim otvírá útroby, když očišťuje slabost 

těla pokáráním skrze Písmo. Vyjímá srdce, 

když vyznáním dává najevo světské 

myšlenky. Obsah břicha s výkaly vyhazuje, 

čímž činí vzpomínku na páchnoucí hřích. 

Chycení ptáci tedy přicházejí na pánův stůl, 



42 
 

dum cogitationes secularium per confes-

sionem manifestas facit. Interiora ventris cum 

fimo eicit. quando memoriam peccati 

fetentem reddit. Ad mensam itaque domini 

capte volucres veniunt. dum in corpus ecclesie 

peccatores dentibus masticati sese convertunt. 

zatímco hříšníci žvýkáni zuby se proměňují 

v tělo církve. 

Qualiter accipiter plumescere debeat. 

Domesticis accipitribus quo melius plumes-

cere debeant. munita ac tepentiva requiruntur 

loca. Loca munita sunt claustra. In quibus dum 

silvestris accipiter ponitur. ut domesticus fiat. 

clausus tenetur. Ibi veteres pennas emittit. et 

novas assumit. quia quilibet claustralis qui 

pristinis viciis spoliatur. novi hominis 

virtutibus adornatur. Nec inde extrahitur. nisi 

prius eiectis veteribus pennis nove soliduntur. 

Sed cum firmus in volatu fuerit eiectus foras 

ad manum venit. Similiter si aliquis conversus 

de claustro exeat. necesse est ut ad manum 

bone operationis accedat. et inde emissus 

volet. ut ad desideranda celestia toto nisu 

mentis seipsum levet. 

Jak by měl jestřáb pelichat. 

Pro ochočené jestřáby jsou nutná chráněná a 

teplá místa, aby se lépe opeřili. Chráněná 

místa jsou klece, v nichž musí být umístěn a 

držen divoký jestřáb, aby se stal ochočeným. 

Tam shodí staré peří a získá nové, protože 

každé vězení zbavuje neřestí a nového 

člověka vyzdobí ctnostmi. Odtud není 

propuštěn dříve, než shodí staré peří a nové 

zpevní. Ale když je dost silný k letu, bude 

vypuštěn, aby se vrátil na ruku. Podobně když 

se napravený dostane z vězení, je nutné, aby 

se ujal dobré manuální práce, když ho 

propustí, aby se celou svou myslí pozvedl 

skrze touhu po nebi. 

Quod accipiter in sinistra manu gestatur. 

Accipiter in sinistra manu gestari solet. ut in 

dexteram ad aliquid capiendum emissus volet. 

Leva inquit eius sub capite meo. et dextera 

illius amplexabitur me. Leva sunt bona 

temporalia. dextera vero sunt eterna. In leva 

ergo sedet. qui bonis temporalibus presidet. In 

dextera vero volat. qui toto affectu mentis 

eterna desiderat. Ibi capiet accipiter 

columbam. id est. quilibet mutatus in melius 

sancti spiriti recipiet gratiam. Explicit de 

columba et accipitro. 

Proč se jestřáb nosí na levé ruce. 

Jestřáb je obvykle nošen na levé ruce, aby 

mohl vyletět vpravo, když cystartuje něco 

ulovit. „Jeho levice, pravil, je pod mou hlavou 

a jeho pravice mne obejme.“ Levá představuje 

dočasné štěstí, pravá život věčný. Vlevo sedí 

ten, kdo upřednostňuje dočasné štěstí, vpravo 

létá ten, kdo celou svou myslí touží po věčném 

životě. Tam jestřáb chytí holuba – tj. každý, 

kdo se změnil k lepšímu, dostane milost od 

Ducha svatého. Konec popisu holuba a 

jestřába. 

Incipit de turture et de passere. 

Post columbe gemitum et accipitris questum. 

ne diutius differam planctum turturis et 

clamorem passeris velocius scribam. nec 

tantum scribam. sed etiam pingam. Qualiter 

turtur heremi secretum diligat. et passer 

solitarius in tecto clamare non desinat. ut sub 

exemplo turturis. teneas mundiciam castitatis. 

et sub exemplo passeris. ames custodiam 

callide circumspectionis. et ut vivas caste. et 

ambules caute. 

Začátek stati o hrdličce a vrabci. 

Abych po naříkání holuba a volání jestřába 

déle nezdržoval, rychle popíšu bědování 

hrdličky a křik vrabce, a budu nejen psát, ale i 

malovat. Hrdlička miluje samotu divočiny a 

osamělý vrabec nepřestává křičet na střeše, 

tak podle příkladu hrdličky můžete zachová-

vat cudnou čistotu a po příkladu vrabce si 

můžete libovat v chytré a opatrné obez-

řetnosti, abyste žili cudně a našlapovali 

opatrně. 
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De turture. 

Turtur de voce vocatur. avis pudica. et semper 

in montium iugis. et in desertis solitudinibus 

commorans. Tecta enim hominum et conver-

sationem fugit. et commoratur in silvis. in 

silvis. que etiam hyemis tempore deplumata. 

in truncis arborum cavis habitare perhibetur. 

Turtur etiam nido suo ne pullos suos incurset 

lupus. squille folia superiacit. Novit enim 

quod huiusmodi folia lupi fugere consue-

verunt. Fertur enim turtur ubi iugalis proprii 

fuerit amissione viduata per talem usum 

thalami et nomen habere coniugii eo quod 

primus amor fefellerit eam dilecti morte 

deceptam. quoniam et infidelis ad perpetu-

itatem fuit et amarus ad gratiam. qui plus 

doloris ex morte. quam suavitatis ex caritate 

generaverit. Itaque iterare coniuncti-onem 

recusat. nec pudoris iura aut complaciti viri 

resolvit federa. illi soli suam caritatem 

reservat. illi custodit nomen uxoris. Discite 

mulieres quanta sit viduitatis gratia que etiam 

in avibus predicatur. Quis igitur has leges 

turturi dedit? Si hominem quero. non invenio. 

Homo enim nullus est ausus quando nec 

paulus ausus est leges viduitatis tenende 

prescribere. Denique ipse ait: Volo igitur 

iniorues nubere. filios procreare. matres 

familias esse. nullam occasionem dare 

adversario. Et alibi. Bonum est illis si hic 

permaneant. Quod si se non continent nubant. 

Melius est enim nubere. quam uri. Optat 

paulus in mulieribus quod in turturibus 

perseverat. Et alibi iuniores hortatur ut nubant. 

quia mulieres nostre turturum pudiciciam 

implere vix possunt. Ergo turturibus dominus 

hanc infudit gratiam vel affectum. hanc 

virtutem continentie dedit qui solus potest 

prescribere. quod omnes sequantur. Turtur 

non uritur flore iuventutis non temptatur 

occasionis illecebra. Turtura nescit primam 

fidem irritam facere quia novit castimoniam 

servare. prima conubii sorte premissam. 

O hrdličce. 

Hrdlička (turtur) se jmenuje podle svého 

hlasu. Je to plachý pták a vždy přebývá na 

hřebenech hor a v pustinách divočiny. Vyhýbá 

se domům a společnosti lidí a drží se v lesích, 

kde v zimním čase přebývá v dutinách 

v kmenech stromů. Hrdlička také zakrývá své 

hnízdo listy ladoňky, aby vlk nenapadl její 

mláďata, protože ví, že vlci před těmito listy 

obvykle prchají. Říká se, že když hrdlička 

ovdověla ztrátou vlastního manžela a drží si 

jméno tohoto spojení, protože ji první láska 

oklamala smrtí jejího milovaného, zůstane 

navěky nevěřící i zahořklá vůči milosti, která 

ji způsobila více bolesti ze smrti než sladkosti 

z lásky. Proto odmítá spojení opakovat, ani 

neporuší přísahu cudnosti nebo nepodlehne 

muži, který se jí zalíbí. Ona svou lásku 

rezervuje tomu jedinému a chrání si jméno 

svého manžela. Učte se, ženy, jak velká je 

vdovská milost, jež je kázána dokonce i mezi 

ptáky. Kdopak dal hrdličce tyto zákony? 

Hledám-li člověka, nenajdu ho, ptrotože 

žádný člověk, dokonce ani Pavel, se neodvážil 

předepsat zákony vdovství, které mají být 

dodržovány. Konečně on sám říká: „Jsem 

proto to, aby se mladé ženy vdávaly, rodily 

děti, byly matkami rodin, nedávaly žádnou 

příležitost protivníkovi (k výčitkám).“ A 

jinde: „Je pro ně dobré, když zde budou 

pokračovat, ale pokud se neovládají, ať se 

vdají, neboť je lepší se vdát, než hořet.“ Pavel 

touží, aby ženy vydržely to, co hrdličky. A 

jinde nabádá mladé, aby se vdaly, protože 

naše ženy jen stěží dokážou dosáhnout 

cudnosti hrdliček. Proto Pán, jenž jediný může 

předepsat, co mají všichni následovat, vlil tuto 

milost či náklonnost do hrdliček. Hrdlička 

není zanícena květem mládí a ovlivněna 

náhodným pokušením. Hrdlička neumí jako 

první porušit slib lásky, protože ví, jak si 

zachovat cudnost prvního výše zmíněného 

manželství. 

De palma et turture. 

Sicut palma multiplicabo dies. Palma dies 

multiplicat. quia tarde proficit priusquam in 

altum crescat. Similiter iustus tarde proficit. 

priusquam ad hoc perveniat ad quod tendit. 

O palmě a hrdličce. 

„Jako palma rozmnožím dny.“ Palma 

rozmnožuje dny, protože postupuje pomalu, 

než vyroste do výšky. Obdobně pomalu 

postupuje spravedlivý člověk, než dosáhne 
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Est enim iusti desiderium. ut perveniat ad 

celeste regnum. Si ad hoc desiderium mundi 

impedit ut ad optata nisi tarde pervenire 

possit. Palma multiplicat dies. nec tamen eam 

frigus hiemis vel nimius calor estatis 

impediunt quin semper virescat. Similiter 

iustus semper viret nec aliquo impeditur quin 

in proposito bone operationis perseveret. 

Frigus hyemis. est torpor vel negligentia 

refrigerate mentis. Nimius calor estatis. est 

ardor libidinis. vel iracunde flamma seu 

incendium cupiditatis. Nec palma igitur 

marcescit frigore. nec nimio estatis uritur 

calore. sic nec iustus premitur qualicumque 

temptatione. Aliter palma dies multiplicat. 

quia iustus dies antiquos ad memoriam 

reducit. et annos eternos in mente tractat. 

Paucitatem dierum sibi nuntiat. et ex alia parte 

longitudinem dierum in futuro sperat. Qui hec 

igitur intra se colligit. multiplicando dies sicut 

palma vivendo in altum crescit. 

toho, oč usiluje, neboť spravedliví chtějí 

dosáhnout nebeského království. Ale pokud 

mu touhy světa brání dosáhnout, oč usiluje, 

může přijít pozdě. Palma rozmnožuje dny, a 

přesto ji zimní chlad nebo přílišné letní vedro 

nebrání v tom, aby byla stále zelená. Stejně 

tak spravedlivý člověk je vždy svěží a nikdo 

mu nebrání pokračovat v dobrých skutcích. 

Zimní chlad, to je tupost nebo zanedbávání 

ochabnutí mysli. Přílišné letní vedro, to je žár 

touhy, plamen hněvu nebo zápal chtíče. Jako 

palma nevadne chladem, ani ji nespálí přílišné 

letní vedro, tak ani spravedlivý člověk není 

soužen žádným pokušením. Palma násobí dny 

ještě jiným způsobem, protože spravedlivý 

člověk vrací staré dny do paměti a v mysli si 

uchovává věčné roky. Vykládá si malý počet 

dnů a na druhou stranu doufá v řadu dnů 

budoucích. Kdo toto přijme za své, 

rozmnožováním svých dnů vyroste vysoko 

jako živá palma. 

Item de palma. 

Statura tua assimilata est palme. Statura 

ecclesie vel cuiuslibet fidelis anime. 

assimilatur palme. In statura cuiuslibet 

hominis notatur parvitas vel magnitudo in 

membris per liniamenta corporis. Habet autem 

statura palme iustus. si apud se modicus. apud 

deum magnus. In se humilis. coram deo 

sublimis. Hec palma est christus. cui 

assimilatur iustus. Dum enim tribulationes 

quas passus est christus patitur. stature palme 

iustus assimilatur. Unde apostolus. Qui erunt 

participes tribulationum. erunt participes et 

glorie. Qui igitur membrum corporis est. que 

sunt capitis sentire debet. Iam palma crevit in 

altum. iam cacumen illius penetravit celum. 

iam capite sunt capitis come. qui sunt elate 

palmarum. id est electe animarum. adhuc 

stipes rugoso cortice. id est ecclesia 

circumdata tribulationum asperitate in terra 

figitur. et rami. id est sancti in eterna felicitate 

gloriantur. 

Znovu palmy. 

„Tvá postava se podobá palmě.“ Postava 

církve nebo jakékoli věřící duše je 

připodobňována k palmě. Postava každého 

člověka se vyznačuje malostí nebo velikostí 

končetin podle rysů těla. Ale jen spravedlivý 

člověk má postavu palmy, pokud je malý v 

sobě a velký v Bohu, pokorný v sobě, v očích 

Boha povznesený do výše. Tou palmou je 

Kristus, k němuž je spravedlivý člověk 

připodobňován. Zatímco trpí souženími, jimiž 

trpěl Kristus, je spravedlivý člověk 

připodobňován k palmě. Jak praví apoštol: 

„Ti, kdo budou účastni utrpení, budou také 

účastni (boží) slávy.“ Kdo je údem těla, musí 

cítit věci, které náleží hlavě. Palma již vyrostla 

vysoko, její vrcholek už pronikl oblohou, již 

se hlava pokryla vlasy, což je na palmách 

neúchvatnější, tj. výběr duší. A dále kus 

svraštělé kůry, to je církev obklopená tvrdostí 

utrpení uchycená v zemi, a větve, to jsou svatí 

v slávě věčného štěstí. 

Item de palma. 

Iustus ut palma florebit. Iustus plantatur. 

floret et fert fructum. plantatur in domo 

domini in atriis domus dei nostri. Domus dei 

Znovu palma. 

„Spravedlivý člověk vykvétá jako palma.“ 

Spravedlivý člověk je zasazen, kvete a nese 

ovoce, je zasazen v domě Páně, na nádvořích 
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nostri est domus conversionis. Est autem 

atrium ante domum. Ante domum conversio-

nis siquidem. est autem atrium renuntiationis. 

Qui enim mundum renuntiat. palmam victorie 

qua mundum vicit in atriis domus domini 

plantat. Plantatur igitur in domo conversionis. 

floret per famam bone opinionis fert fructum 

recte operationis. Seorsum figit radicem? 

Quomodo crescit? Quomodo roboratur? Radi-

catur per fidem. crescit per spem. roboratur 

per caritatem. Mirum est tamen quod de iustis 

dicitur. Plantati in domo domini in atriis 

domus dei nostri florebunt. Mirum est quod 

plantantur in domo et florent in atrio. Sed 

fortasse per fidem plantatur iustus. per 

exemplum boni operis florent exterius et sic 

per famam bone opinionis foras exit odor 

floris. Vel aliter. plantatur in domo. florent in 

atrio. quia iusti plantantur in presenti ecclesia 

et flore immarcescibili florebunt in eterna vita. 

Ibi etiam cum flore recipient fructum. id est 

cum mundicia carnis et anime. future 

retributionis premium. 

domu našeho Boha. Dům našeho Boha je 

domem obrácení na víru. Před domem je 

nádvoří, a protože je před domem konverze, je 

to nádvoří zřeknutí se, neboť ten, kdo se zříká 

světa, sází na nádvořích domu Páně palmu 

vítězství, jež dobyla svět. Proto je zasazena v 

domě obrácení, vykvétá slávou dobrého 

mínění a nese plody správného jednání. Jak je 

zakořeněná? Jak roste? Jak sílí? Je zakořeněn 

vírou, roste nadějí, je posilována láskou. Je 

však s podivem, že se o spravedlivém člověku 

říká: „Zasazeni v domě Páně budou vzkvétat 

na nádvořích domu našeho Boha.“ Je podivné, 

že vysazeni v domě budou kvést na nádvoří. 

Ale možná jsou spravedliví zasazeni vírou, 

příklady dobrých skutků kvetou navenek a tak 

z pověsti dobrého mínění vychází vůně květů. 

Nebo jinak, budou zasazeni v domě, kvetou na 

nádvoří, protože spravedliví jsou zasazeni v 

současné církvi a vykvetou nevadnoucím 

květem v životě věčném. Tam také s květy 

příjmou plody, to je s čistotou těla i duše 

budoucí odměnu. 

Item de palma. 

Ascendam in palmam et apprehendam fructus 

eius. Palma iuxta terram gracilis et aspera. 

versus celum grossior et pulchra. Est igitur 

ascensus difficilis. sed fructus dulcis. Minui-

tur ascendentis labor. dum sentitur odor. 

Difficultatem ascensus aufert dulcedo gustus. 

Palma est christus. fructus salus: Salus inquit 

populi ego sum. Gustate et videte quoniam 

suavis est dominus. Spes salutis in ligno 

crucis. Ascende igitur in palmam. id est 

attende crucis victoriam. Per scalam siquidem 

crucis. ascendes ad solium victoris. Tolle et tu 

crucem tuam et sequere eum. Qui affligit 

carnem. tollit crucem. Palma manum victoris 

ornat. et iustus palmam victorie. in manu 

victorie bene operando portat. Tria dicuntur 

esse de quibus iustus victoriam debet 

adquirere. Mundus. caro. diabolus. Iustus 

mundum vincit. dum eum suis oblectationibus 

contempnit. Carnem superat. dum eam per 

abstinentiam domat. Diabolum domat et eum 

sibi subicit. dum a suis finibus expellit. 

Palmam igitur in manu gestat. qui de his tribus 

bene operando triumphat. 

Znovu palma. 

„Vystoupám na palmu a chopím se jejích 

plodů.“ Palma je u země štíhlá a drsná, 

směrem k nebi je tlustší a krásná. Výstup je 

tedy náročný, ale plody sladké. Únava 

stoupavšího se snižuje, když je cítit vůně, 

obtížnost výstupu odstraňuje sladkost chuti. 

Palma je Kristus, plod je spása: „Já jsem spása 

lidí.“ „Okuste a uvidíte, že Pán je lahodný.“ 

Naděje na spasení je ve dřevě kříže. Lez tedy 

na palmu, to je naslouchej vítězství kříže -  po 

žebříku kříže vystoupáš na trůn vítězství. 

Vezmi na sebe svůj kříž a následuj ho. Kdo 

umrtvuje tělo, bere na sebe kříž. Palma zdobí 

ruku vítěze a spravedlivý člověk nese v ruce 

vítěze palmu vítězství vyhranou konáním 

dobra. Říká se, že jsou tři věci, nad nimiž by 

měl spravedlivý člověk zvítězit: svět, tělo a 

ďábel. Spravedlivý vítězí nad světem, když 

pohrdne jeho požitky. Tělo poráží, když si ho 

podmaní abstinencí. Ďábla si podmaňuje a 

podřizuje, když ho vyhání z jeho území. 

Palmu v ruce pak nese ten, kdo nad těmito 

třemi zvítězí konáním dobra. 
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De cedro et passeribus qui in ramis cedri 

nidificant. 

In bona significatione cedrus et libanus 

quando ponuntur, sic in canticis canticorum 

per salomonem dicitur: Spes eius ut libani, 

electus ut cedri. Libanus fenicis est mons 

terminus judee contra septemtrionem. Arbo-

res illius proceritate specie et robore citera-

rum silvarum ligna precellunt. Per montem 

libanum sane intelligere possumus eminen-

tiam virtutum. Terminus est judee contra 

septemtrionem ne diabolus mentes vere 

confitentium intret per temptationem. Arbores 

illius proceritate specie et robore alias arbores 

precellunt, dum quelibet fideles anime 

proceritate desiderii, specie castitatis, robore 

perseverantie, alias antecedunt. Per cedrum 

intelligimus christum. Hec est cedrus alta 

libani conformata ysopo qui cum esset 

sublimis, factus est humilis. Passeres sunt 

predicatores. Pulli sunt hi qui verbo 

predicationis sunt procreati. Nidus, quiete 

mentis locus. In hac igitur cedro nidificant, qui 

tranquille vivendo de eterna beatitudine non 

desperant. Sunt cedri libani quas plantavit 

domminus. Cedri libani sunt divites huius 

mundi. Passeres sunt cenobiorum rectores. 

Pulli discipuli. Nidus, officinarum locus. In 

his cedris passeres nidificant, quia rectores 

animarum in possessionibus divitum cenobia 

locant. Ibi passeres clamare non cessant, ut 

sibi a deo escam querant. A deo sibi escam 

querant, qui verbi divini eloquii quasi cibo 

saciari volunt. Die ac nocte clamitant, qui pro 

suis benefactoribus toto annisu mentis deum 

rogant. In mundo tranquille mentis pennas 

contemplationis nutriunt, quibus ad predictam 

cedrum quam citius poterunt evolare 

contendunt. Circa ligna libani volitant, quia 

viam seu mores virorum sublimorum scire 

desiderant. Ex his lignis libani salomon 

ferculum fecisse legitur, quia ecclesia de viris 

sublimibus et infatigabilibus 

O cedru a vrabcích, kteří hnízdí v jeho 

větvích. 

Když jsou slova cedr a Libanon umístěna v 

dobrém smyslu, jak říká Šalamoun v Písni 

písní: „Vypadá jako Libanon, je ztepilý jako 

cedr.“ Libanon je fénická hora na severní 

hranici Judeje. Jeho stromy vynikají výškou a 

silou nad jiné lesní stromy. Podle hory 

Libanon můžeme moudře pochopit zname-

nitost ctností. Stojí na severní hranici Judeje a 

brání ďáblovi, aby se skrze pokušení nedostal 

do mysli skutečně vyznávajících lidí. Jeho 

stromy převyšují ostatní stromy vzrůstem a 

silou jako každá věrná duše převyšuje ostatní 

výškou své touhy, cudností a sílou vytrvalosti. 

Cedrem rozumíme Krista. To on je vznešený 

libanonský cedr ve tvaru yzopu, který se 

zmenšil, ačkoli byl vysoký. Vrabci jsou 

kazatelé. Vrabčata jsou ti, kteří se rodí slovem 

kázání. Hnízdo je místo klidné mysli. V onom 

cedru pak hnízdí ti, kteří nezoufají poklidně 

žijíc ve věčné blaženost. Jsou to libanonské 

cedry, které zasadil Pán. Libanonské cedry 

jsou bohatí tohoto světa. Vrabci jsou správci 

klášterů, vrabčata učedníci a hnízdo je 

pracovní prostor kláštera. V těchto cedrech si 

vrabci staví svá hnízda, protože kláštery 

duchovní správci zakládají kláštery na 

majetcích boháčů. Tam vrabci nepřestávají 

hlasitě volat, aby sobě hledali potravu u Boha. 

U Boha sobě hledají potravu ti, kdo touží po 

nasycení výmluvností slova Božího jakoby 

pokrmem. Hlasitě volají dnem i nocí, protože 

celou svou myslí prosí Boha za své 

dobrodince. V klidném světě mysli vyživují 

křídla rozjímání, na nichž se snaží co nejdříve 

odletět k výše zmíněnému cedru. Létají okolo 

libanonských stromů, protože touží poznat 

cestu nebo způsoby těch nejznamenitějších 

mužů. Říká se, že z tohoto libanonského dřeva 

vyrobil Šalomoun nosítka, protože církev je 

postavena z nejznamenitějších a neunavných 

mužů. 

Item de cedro. 

Sicut cedri quas non plantavit dominus non 

plantavit in propria voluntate. non dilatavit in 

cupiditate. Omnis plantatio quam non 

plantavit pater meus celestis. eradicabitur. Hii 

Znovu o cedru. 

Jsou cedry, které Pán nezasadil - nezasadil ze 

své vůle, nerozšířil počet z touhy. „Každá 

rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, 

bude vykořeněna.“ Tyto libanonské cedry 
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cedri libani sunt divites superbi. In his 

nidificant herodii et accipitres id est raptores. 

Nidos componunt. quia in possessionibus 

divitum raptores munitiones construunt. Pulli 

sunt complices raptorum seu ministri. He 

volucres in cedris ut rapiant latent. quia 

raptores nocendi potentiam. a principibus 

perversis habent. Sed dominus confringet 

cedros libani. id est divites mundi. quosdam 

per penitentiam quosdam per vindictam. Per 

penitentiam confringet. quia sicut vitulum 

libani comminuet. Comminuet sicut vitulum 

libani ad imitationem vite christi. ut fiat 

vitulus sacrificiis aptus. ut carnem mortificet. 

et cum christo crucem portet. Per vindictam 

confringet alios quia eterno igni reservandos. 

Predicta cedrus succisa multis proficit. quia 

christus morte propria mundum redemit. Nisi 

enim granum frumenti cadens in terram 

mortuum fuerit. ipsum solum manet. Si autem 

mortuum fuerit. multum fructum affert. 

Cedrus ergo succiditur dum christus moritur. 

Mors siquidem christi multis proficit. 

descendens ad inferos. surgens a mortuis 

ascendens in celos spem resurgendi 

morientibus dedit. Quid enim prodesset vivere 

tribulationibus concuti. ad extremum mori. 

nisi sequeretur spes resurgendi? Et quid 

prodesset resurrexisse. nisi constans esset 

hominem immortalem absque supplicio sine 

fine manere? Similiter cum cedrus quam 

plantavit dominus succiditur. multum proficit 

quia ad eterne beatudinis edificium trans-

fertur. Si autem cedrus quam non plantavit 

dominus succisa fuerit. non minime utilitatis 

erit. quia que nullum fructum ferebat in 

libano. id est in seculo. pondus edificii succisa 

sustinet in spirituali templo. Ita dico si cedri 

superbiam succidas per penitenciam. si vero 

per vindictam succidas gehenne incendiis 

illam concremandam in perpetuum servas. 

jsou bohatí lidé na vrcholu společnosti. Hnízdí 

na nich volavky a jestřábi, to je dravco. Staví 

si hnízda, protože i lupiči si staví opevnění na 

majetcích bohatých. Mláďata, to jsou 

komplicové nebo pomahači při loupežích. 

Tito ptáci číhají v cedrech na kořist, protože 

lupiči mají od zvrácených vladařů moc škodit. 

Ale: „Pán rozbije cedry Libanonu“, tj. boháče 

světa, některé pokáním, některé pomstou. 

Pokáním se zlomí, až zeslábne jako 

libanonské tele. Zeslábne jako libanonské tele 

v napodobování Kristova života, aby se tele 

stalo způsobilým pro oběti, umrtvilo tělo a s 

Kristem neslo kříž. Ostatní zlomí pomstou, 

protože budou drženi ve věčném ohni. 

Zmíněný cedr, když je pokácen, přináší užitek 

mnohým, protože Kristus vykoupil svět 

vlastní smrtí. „Neboť dokud zrnko pšenice 

nepadne na zem a neodumře, zůstane samo 

sebou. Pokud však odumř, přinese mnohé 

plody.“ Proto se cedr pokácen, když Kristus 

umírá, neboť Kristova smrt prospívá 

mnohým: sestupuje do pekla, povstává z 

mrtvých, vystupuje na nebesa a dává naději 

umírajícím. Neboť k čemu by bylo žít otřásán 

souženími a na konci zemřít, pokud by 

nenásledovala naděje na opětovné vzkříšení? 

A co by mu prospělo, kdyby byl vzkříšen, 

nezůstane-li člověk nesmrtelný bez 

nekonečného trestu? Podobně, když je 

pokácen cedr, který zasadil náš Pán, velmi to 

prospěje, protože je přesunut (použit) do 

budovy věčné blaženosti. Bude-li ovšem 

pokácen cedr, který náš Pán nezasadil, nebude 

to mít minimální prospěch, protože (strom), 

který nenese plody v Libanonu, to je na tomto 

světě, ponese, když bude pokácen, tíhu stavby 

v duchovním chrámu. Říkám tak, pokácíte-li 

pokáním pýchu cedrů. Pokud ji ovšem 

pokácíte pomstou, necháte ji navždy hořet v 

plamenech Gehenny7. 

De pellicano. 

Similis factus sum pellicano solitudinis. 

Pellicanus egiptiaca avis est. habitans in 

solitudine nili fluminis unde et nomen sum-

psit. Nam canopos egyptus dicitur. Amatorum 

O pelikánovi. 

„Jsem podoben pouštnímu pelikánu.“ Pelikán 

je egyptský pták žijící v pustinách řeky Nil, 

odkud pochází jeho jméno, neboť Egypt je 

zván také Canopos. Příliš miluje svá mláďata. 

                                                            
7 údolí v Jeruzalémě, kde se upalovaly lidské oběti k poctě obra Molocha, synonymum pro peklo 
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est nimis filiorum. Qui cum genuerit natos et 

ceperint crescere. percuciunt parentes suos in 

faciem. Sed parentes repercucientes eos 

occidunt. Tercia vero die mater eorum 

percuciens costam suam aperit latus suum et 

incumbit super pullos suos et effundit 

sanguinem super corpora mortuorum. et sic 

suscitat eos a mortuis. Mistice pellicanus 

significat christum. Egiptus mundum. Pelli-

canus habitat in solitudine. quia christus solus 

de virgine dignatus est nasci sine virili 

copulatione. Est autem solitudo pellicani. 

quod immunis est a peccato sic et vita christi. 

Hec avis rostro suos pullos occidit. quia verbo 

predicationis incredulos convertit. Super 

pullos suos flere non desinit. quia christus 

cum resuscitaret lazarum misericorditer flevit. 

Et sic post tres dies sanguine suo pullos 

vivificat. quia christus proprio sanguine suo 

redemptos salvat. Moraliter autem per pelli-

canum intelligere possumus non quemlibet 

iustum. sed a carnali voluptate longe remo-

tum. Per egyptum. vitam nostram ignorantie 

tenebris involutam. Egyptus enim tenebre 

interpretatur. In egipto igitur solitudinem 

facimus. dum a curis et voluptatibus seculi 

longe sumus. Sic et iustus in civitate 

solitudinem facit. dum immunem se in 

quantum humana fragilitas patitur a peccato 

custodit. Rostro pellicanus pullos suos occidit. 

quia iustus cogitationes et opera que male 

gessit. ore proprio iudicat et confundit dicens. 

Confitebor adversum me iniusticiam meam 

domino. et tu remisisti impietatem peccati 

mei. Super eos triduo deflet quicquid 

cogitatione locutione et opere male gesserit. 

lacrimis deleri docet. Et sic pullos suos 

aspersos sanguine vivificat. dum carnis et 

sanguinis opera minuit. et actus spiritales bene 

vivendo servat. Huius etiam volucris natura 

talis dicitur esse. quod semper afficitur macie 

et quicquid glutit cito digerit. quia venter eius 

nullum habet diverticulum in quo retineat 

cibum. Non igitur cibus ille corpus impinguat. 

sed tantum sustinet et confortat. Huic 

siquidem pellicano heremite vita fit similis qui 

pane pascitur. nec querit replecionem ventris. 

qui non vivit ut comedat. sed comedit ut vivat. 

Když porodí mláďata a ta začnou dospívat, 

udeří své rodiče do tváře. Ale rodiče je odrazí 

a zabijí. Třetího dne se jejich matka udeří do 

žebra, otevře si bok, naléhne na svá kuřata a 

prolévá krev na jejich mrtvá těla a tak je křísí 

z mrtvých. V mystickém smyslu symbolizuje 

pelikán Krista a Egypt svět. Pelikán žije 

v pustině (samotě), protože Kristus se sám 

rozhodl narodit panny bez styku s mužem. 

Existuje samota pelikána, jelikož je 

osvobozen od hříchu, stejně jako je život 

Kristův. Tento pták zabíjí zobákem svá 

mláďata, jako slovo kázání proměňuje 

nevěřící. Nepřestává plakat nad svými 

mláďaty, protože i Kristus milosrdně plakal, 

když křísil Lazara. A tak po třech dnech 

oživuje mladé svou vlastní krví, jako Kristus 

svou krví spasí vykoupené. V mravním 

smyslu můžeme pelikánem rozumět ne 

ledajakého spravedlivého, ale toho, který se 

drží daleko od tělesných rozkoší. Egyptem 

rozumějme, že náš život byl zahalen do 

temnoty nevědomosti, protože egiptus 

znamená „temnota“. V Egyptě si tedy tvoříme 

pustinu (samotu), když jsme daleko od starostí 

a radostí světa. Spravedlivý člověk si vytváří 

samotu ve městě, když se chrání před hříchem, 

protože je imunní vůči lidské slabosti. Pelikán 

zobákem zabíjí svá mláďata, protože 

spravedlivý člověk vlastními ústy posuzuje a 

spojuje myšlenky a skutky, které udělal 

špatně, řka: „Vyznám Hospodinu ze své 

nespravedlnosti a ty jsi mi odpustil špatnost 

mého hříchu.“ Tři dny nad nimi pláče, což nás 

učí, že cokoli je uděláno špatně v myšlenkách, 

řeči a skutcích, to lze smazat slzami. A tak 

oživuje svá mláďata pokropením krví, jako 

když umenšování skutků těla a krve 

zachovává duchovní skutky dobře živoucí. 

Pro tohoto ptáčka je údajně typické, že vždy 

trpí hubeností, a že cokoliv spolyká, to ihned 

tráví, protože jeho žaludek nemá žádné 

odbočení, v němž by zadržel potravu. Tělo 

tedy potravou netloustne, ale pouze se udržuje 

a posiluje, neboť život tohoto pelikána se 

podobá poustevníkovi, který se živí chlebem 

a neusiluje o plné břicho, a který nežije, aby 

jedl, ale jí, aby žil. 
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De nicticorace. 

Factus sum sicut nicticorax in domicilio. 

Nicticorax est avis que amat tenebras noctis. 

In parietinis habitat quia in ruinis maceriarum 

que sunt sine tecto domicilium servat. Lucem 

refugit. in nocte volitans cibum querit. 

Mystice nicticorax christum significat qui 

noctis tenebras amat. quia non vult mortem 

peccatoris sed ut convertatur et vivat. Ita enim 

deus pater dilexit mundum ut pro redemptione 

mundi morti traderet filium. Quod autem 

peccatores tenebre vocentur. apostolous 

testatur dicens. Fuistis aliquando tenebre. 

nunc autem lux in domino. Habitat nicticorax 

in rimis parietum quia christus nasci voluit de 

populo judeorum. Non sum inquit missus nisi 

ad oves que perierunt domus israel. Sed 

christus opprimitur a rimis. quia occiditur a 

judeis. Lucem refugit. quia vanam gloriam 

detestatur et odit. Cum enim leprosum curaret 

ut nobis exemplum humilitatis da ret. ait 

leproso. Vide nemini dixeris. De hac luce 

dicitur. Auferetur ab impiis lux sua. id est 

presentis vite gloria. Ipse autem est lux 

inaccessibilis. que illuminat omnem 

hominem. Lux igitur refugit lucem. id est 

veritas humane glorie vanitatem. In nocte 

volitans escas querit. quia peccatores in 

corpus ecclesie predicando convertit. 

Moraliter autem nicticorax non quemlibet 

iustum nobis innuit. sed eum qui inter 

homines degens ab intuitu hominum se in 

quantum potuit abscondit. Lucem refugit. quia 

humane laudis gloriam non attendit. De qua 

luce dicitur. Nonne lux impii extinguetur nec 

splendebit flamma ignis eius. Lucem dicit 

presentis vite prosperitatem. Sed lux impii 

extinguitur. quia fugitive vite prosperitas cum 

ipsa terminatur. Nec splendebit flamma ignis 

eius? Ignem dicit temporalium desideriorum 

fervorem. Cuius flamma est decor vel potestas 

externe que de interno eius ardore procedit. 

Sed non splendebit quia in die exitus omnis 

exterior decor et potestas peribit. In nocte 

vigilat. dum peccatorum tenebras attendens 

eorum errores vitat. Habitat in rimis parietum. 

dum mundi defectum considerat. et expectat 

occasum. Escam in nocte querit. quia peccan-

O nočním havranovi. 

„Jsem stvořen jako noční havran (nicticorax) 

v bydlí.“ Nicticorax je pták, který miluje noční 

temnotu. Přebývá v troskách, protože své 

obydlí si udržuje v ruinách zdí, které jsou bez 

střechy. Utíká před světlem, létá v noci a hledá 

potravu. V mystickém smyslu symbolizuje 

nicticorax Krista, jenž miluje noční temnotu, 

protože si nepřeje smrt hříšníka, ale aby se 

obrátil a žil, neboť Bůh Otec tak miloval svět, 

že vydal svého syna na smrt pro vykoupení 

světa. Že hříšníci jsou nazývaní temnotou, 

dosvědčuje apoštol, když říká: „Kdysi jsi byl 

temnotou, ale nyní jsi světlem v Pánu.“ 

Nicticorax sídlí v trhlinách zdí, protože 

Kristus se chtěl narodit z židovského národa: 

„Říká, že nejsem poslán, než ke ztraceným 

ovcím domu Izraele.“ Leč Kristus je utlačován 

trhlinami, protože je zabit Židy. Vyhýbá se 

světlu, protože proklíná a nenávidí marnou 

slávu. Když chtěl totiž uzdravit 

malomocného, aby nám dal příklad pokory, 

říká malomocnému: „Podívej, nikomu to 

neříkej.“ O onom světle se říká: „Bezbožným 

bude odňato jeho světlo“, to jest sláva 

současného života. On sám je nepřístupným 

světlem, jež osvětluje každého člověka. 

Světlo se tedy vyhýbá světlu, to je, že se 

pravda vyhýbá marnosti lidské slávy. Létá v 

noci a hledá potravu, protože kázáním 

proměňuje hříšníky v tělo církve. V mravním 

smyslu však nicticorax nesymbolizuje 

libovolného spravedlivého člověka, ale pouze 

toho, jenž žije mezi lidmi a skrývá se před 

zraky lidí, jak jen může. Vyhýbá se světlu, 

protože se nestará o slávu lidské chvály. O 

světle se říká: „Zda světlo bezbožného 

nezhasne, plamen jeho ohně nezazáří.“ Světlo 

znamená blahobyt našeho současného života, 

ale světlo bezbožných zhaslo, protože prchavý 

blahobyt života tím končí. Zdalipak nebude 

zářit plamen jeho ohně? Ohněm je nazývána 

vroucnost dočasných tužeb, plamen je krása 

nebo síla, která vychází na povrch z jeho 

vnitřního tepla. Leč nebude zářit, protože v 

den skonu veškerá vnější krása a síla zanikne. 

Bdí (pták) v noci a dáveje pozor na temnotu 

hříchů vyhýbá se jejich chybám. Přebývá v 

trhlinách zdí, zatímco svět sleduje ubývání 
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tium vitam recogitans de exemplis iustorum 

mentem pascit. 

slunečního svitu a čeká na západ. V noci hledá 

potravu, protože přemítáním o životě hříšníků 

sytí příkladem mysl spravedlivých. 

De epopo. 

Avis que dicitur epopus quando viderit 

parentes eius senuisse et caligasse oculos 

eorum. evellit plumas eorum et oculos eorum 

lingit et calefacit eos et renovantur parentes 

ipsius. quasi dicens parentibus suis. sicut 

laborastis nutrientes me similiter ego facio 

vobis. Si autem hoc faciunt sibi invicem 

irrationabiles quanto magis ratioabiles homi-

nes parentum suorum nutrimenta mutua 

reddere debent. quia lex dicit: Qui maledixerit 

patri vel matri morte morietur. et est quasi 

patricida et matricida. Ecce quomodo epopi 

plumas parentum evellunt. et oculos eorum 

lingunt. et eos calefaciunt. ut pristinam 

sanitatem recuperent. 

O dudkovi. 

Když pták zvaný dudek vidí, že jeho rodiče 

zestárli a jejich oči zmatněly, vytrhává jim 

peří, olizuje oči a zahřívá je a tím rodiče 

osvěžuje, jakoby říkal svým rodičům: „Jako 

jste se vy namáhali mou výživou, totéž 

udělám já pro vás.“ Pakliže to dělají oni, ač 

rozemem neobdařeni, oč více by měli rozumní 

lidé splácet vzájemnou výživou svých rodičů, 

neboť zákon říká: „Kdo prokleje otce či 

matku, bude dozajista usmrcen a je to jako 

otco- a matkovražda.“ Hle, jak dudci 

vytrhávají peří svých rodičů, olizují jim oči a 

zahřívají je, aby nabyli dřívějšího zdraví. 

De pica. 

Pice quasi poetice. quod verba in discrimine 

vocis exprimant ut homo. per ramos enim 

arborum pendule importuna garrulitate 

sonantes. et si nequeunt linguas in sermone 

explicare. sonum tamen humane vocis 

imitantur. de qua congrue quidam ait: Pica 

loquax certa dominum te voce salutat. Si me 

non videas esse negabis avem. Picus a pico 

saturni filio nomen sumpsit. eo quod in 

auspiciis utebatur. Nam ferunt hanc avem 

quiddam habere divinum. illo indicio quod in 

quacumque arbore nidificaverit. clavum vel 

quicquid aliud fixum diu herere non potest. 

quin statim excidat ubi illa insederit. 

O strace. 

Straky jsou jako básníci, protože vyjadř ují 

slova rozlišitelnými hlasy jako člověk. Skrze 

větve stromů se totiž ozývá ustavičné 

obtěžující štěbetání, a přestože jazyku v 

hovoru není rozumět, napodobují zvuk 

lidského hlasu, o čemž někdo výstižně řekl: 

„Upovídaná straka tě vítá jako pána. Pokud 

mě nevidíš, budeš popírat, že jsem pták.“ 

Straka (pica) odvozuje své jméno od Pica, 

syna Saturna, protože ho používal jako záštitu. 

Říká se totiž, že tento pták má něco božského, 

protože na žádném stromě si nedokáže 

postavit hnízdo, aby zůstalo pevně delší dobu 

tam, kde ho usadila, aniž by okamžitě 

nespadlo. 

De corvo. 

Corvus sive corax. nomen a sono gutturis 

habet. quod voce coracinet. Fertur hec avis 

quod editis pullis escam non plene prebeat. 

priusquam in eis per pennarum nigredinem 

similitudinem proprii coloris agnoscat. 

Postquam vero eos tetros plumis aspexerit. in 

toto agnitos abundantius. hic prior in 

cadaveribus oculum petit. Corvus in divina 

pagina diversis modis accipitur. ut per corvum 

aliquando predicatorum. aliquando peccato-

O havranovi. 

Havran získal jméno corvus či corax podle 

hrdelního zvuku znějícího jako skřehotání 

(coracere). Říká se, že tento pták plně nekrmí 

svá mláďata, dokud v nich podle černého peří 

nerozpozná podobnost se svou vlastní barvou. 

Ale poté, když vidí, že mají tmavé peří, a lépe 

je rozpozná, hledá jim na zdechlinách nejprve 

oči. V Písmu svatém je havran chápán 

různými způsoby: jednou je havranem míněn 

kazatel, jindy hříšník a ještě jindy ďábel. 
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rum. aliquando diabolus intelligitur. Ysidorus 

in libro in libro ethimologiarum dicit. quod 

corvus prius in cadaveribus petit oculum. quia 

in carnalibus intellectum discretionis extin-

guit. et sic per oculum extrahit cerebrum. Per 

oculum cerebrum extrahit. qui extincto 

discretionis intellectu. sensum mentis evertit. 

Iterum per corvum quilibet peccator intelli-

gitur. qui quasi peccatorum plumis nigre-

scentibus vestitur. Sunt autem quidam 

peccatores qui de misericordia dei desperant. 

Sunt et alii qui ad hoc religiosorum precibus 

adiuventur exorant. De quibus dicitur: Corvi 

paverunt heliam. Per corvos igitur peccatores 

intelligi volunt. qui de sua substantia religiosis 

pascunt. Illos enim helias significat. quos 

locus et habitus religionis occultat. Sunt alii 

qui desperant. terrenis inhiant. cum intus 

debent esse foras spectant. De quibus 

scriptura dicit: Corvus ad archam non rediit. 

quia forsitan aquis diluvii interceptus periit. 

vel cadaveribus inventis. forsitan supersedit. 

Similiter peccator qui carnalibus desideriis 

foras pascitur. quasi corvus qui ad archam non 

rediit. curis exterioribus detinetur. Sed in bona 

significatione corvus accipitur. ut per corvum 

quilibet doctus predicator intelligatur. Unde 

per beatum Job dicitur: Quis preparat corvo 

escam suam. quando pulli eius ad dominum 

clamant. vagantes eo quod non habeat cibos? 

Corvus sicut ait beatus gregorius. est quisque 

predicator doctus. qui magna voce clamat. 

dum peccatorum suorum memoriam quasi 

quandam coloris nigredinem portat. Cui 

nascuntur in fide discipuli. sed fortasse adhuc 

considerare infirmitatem propriam nescunt. 

fortasse a peccatis preteritis memoriam 

avertunt. Et per hoc eam quam assumi oportet 

contra huius mundi gloriam. humilitatis 

nigredinem non ostendunt. hii velut ad 

accipiendas escas os aperiunt. cum doceri de 

secretis sublimibus querunt. Set eis doctor 

suus alimenta predicamentorum sublimium 

tanto minus tribuit. quanto illos peccata 

preterita minus digne deflere cognoscit. 

Expectat quippe atque ammonet ut a nitore 

Isidor8 říká v  Etymologiarum libro, že havran 

nejprve na zdechlinách hledá oko, protože 

v těle vyhasíná rozum, a tak vytáhne mozek 

přes oko. Vytahuje mozek skrz oko, protože 

rozum vyhasl a duševní schopnosti se 

rozplývají. Zadruhé se havranem rozumí 

každý hříšník, který je jakoby oděn černým 

peřím hříchu. Jsou však někteří hříšníci, kteří 

si zoufají nad Božím milosrdenstvím. Jsou 

také jiní, kteří se modlí doufaje, že jim zbožné 

modlitby pomohou. O tom se říká: „Havrani 

nakrmili Eliáše.“ Proto si hříšníci přejí, aby 

jim porozuměli havrani, kteří se živí jejich 

náboženskou substancí. Eliáš totiž symbo-

lizuje toho, kdo skrývá náboženské místo a 

zvyk. Jsou i jiní, kteří touží po světských 

věcech a hledí se ven, když by se měli dívat 

dovnitř, o čemý Písmo praví: „Havran se 

nevrátil do archy, protože ho možná odřízly 

vody potopy a zahynul, nebo našel mršiny a 

možná usedl na ně.“ Hříšník, který se živí 

tělesnými touhami, je na tom podobně jako 

havran, který se nevrátil do archy a je odkázán 

na vnější péči. Ale havran může být 

interpretován i v dobrém smyslu jako učený 

kazatel. O tom mluví blahoslavený Job: „Kdo 

připravuje havranovi potravu, když jeho 

mláďata pláčou k Pánu a sténají, protože 

nemají co jíst?“ Havran, jak říká blahoslavený 

Řehoř, je každý učený kazatel, který hlasitě 

pláče, zatímco vzpomínku na své hříchy si 

nese jakoby černotu barev. Plodí učedníky ve 

víře, ale možná ještě nejsou schopni uvažovat 

o vlastní slabosti, možná odvracejí vzpomínku 

na minulé hříchy. Následkem toho neprojevují 

čerň pokory, kterou je třeba postavit proti 

slávě tohoto světa: otevírají ústa, jako by 

chtěli přijímat pokrm, když hledají poučení o 

vznešených mystériích. Leč učitel jim dává 

pokrm vznešeného kázání, jen když ví, že se 

kají nad minulými hříchy, neboť očekává a 

napomíná, aby jasem našeho současného 

života nejprve zčernaly nářky pokání. Pak 

nakonec dostanou ten nejjemnější pokrm 

kázání, jaký je vhodný. Havran vidí otevřená 

ústa mláďat, ale napřed zkoumá, zda je jejich 

                                                            
8 Isidor ze Sevilly (asi 560 - 636) - Sevillský biskup a jeden z nejvlivnějších autorů raného středověku. Zde uvedené 
citace pocházejí z díla Etymologiarum libri viginti. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/560
https://cs.wikipedia.org/wiki/636
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
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vite presentis prius per penitentie lamenta 

nigrescant. et tunc demum congrua predi-

cationis subtilissime nutrimenta percipiant. 

Corvus in pullis ora inhiantia respicit. sed ante 

in eis pennarum nigredine indui corpus querit. 

et discretus doctor interna misteria eorum 

sensibus non ministrat quos adhuc ab hoc 

seculo nequaquam se abiecisse considerat. Et 

quo se a temporali gloria non evacuant. eo a 

spirituali refectione ieiunant. Eisque inhian-

tibus in ore cibum revocat. dum ex ea intelli-

gentia quam ceperit. esurientibus discipulis 

alimenta vite loquendo sumministrat. Quos 

tanto ardentius de superioribus reficit. quanto 

verius a mundi nitore nigrescere penitentie 

lamentatione cognoscit. Pulli autem dum 

nigro se pennarum colore vestiunt. de se etiam 

volatum promittunt. quia cum magis discipuli 

abiecta de se sentiunt. quo magis sese 

despicientes affligunt. eo amplius spem 

provectus sui in altiora pollicentur. Unde et 

curat doctor festinantius alere. quos iam per 

quedam indicia providet posse et aliis 

prodesse. Que doctrine discretio dum caute a 

predicatore custoditur. ei divinitus largior 

copia predicationis datur. Dum enim per 

caritatem compati afflictis discipulis novit. 

dum per discretionem congruum doctrine 

tempus intelligit. ipse non solum pro se. sed 

etiam pro eis quibus laboris sui studia 

impendit. maiora intelligentie munera 

percipit. Unde aperte dicitur: Quis preparat 

corvo escam suam quando pulli eius ad deum 

clamant vagantes eo quod non habeat cibos? 

Cum enim pulli ut sacientur clamant. corvo 

esca preparatur. quia dum verbum dei boni 

auditores esuriunt. pro reficiendis eis maiora 

doctoribus intelligentie dona tribuuntur. Cuius 

pulli. id est predicatores ex eo editi. non in se 

presumunt. sed in viribus redemp toris sui. 

Unde bene dicitur: Quando pulli eius ad deum 

clamant. Nichil enim sua virtute posse se 

sciunt. et quamvis animarum lucra piis 

vocibus esuriant. ab illo tamen qui cuncta 

intrinsecus operatur hec fieri exoptant. Vera 

enim fide comprehendunt. quia nec qui plantat 

est aliquid neque qui rigat. sed qui 

incrementum dat deus. Quod vero dictum est: 

vagantes eo quod non habeant cibos. In hac 

tělo oděno černotou peří. Prozíravý učitel 

nebude servírovat ona vnitřní mystéria těm, o 

nichž se domnívá, že se ještě nezřekli 

světského života. Dokud se nezbaví dočasné 

slávy, nedostane se jim duchovní potravy. 

Nazývá je potravou ve svých ústech, a když 

tomu porozumí, slovy dodává pokrm života 

hladovým učedníkům. Čím vroucněji je 

občerstvuje, tím opravdověji se učí dát čerň 

jasu světa nářkem pokání. Když se mláďata 

odějí do černého peří, je to příslibem, že 

vzlétnou, protože čím více učedníci pohrdají 

sami sebou, tím více si dělají starosti a tím 

větší je jejich slib v naději ve věci vyšší. A tak 

se učitel stará více o krmení těch, kterým již 

může poskytnout nějaké informace a kteří 

mohou být prospěšní ostatním. Moudrostí této 

nauky, i když ji kazatel pečlivě střeží, je mu 

božsky dána bohatší možnost kázání, neboť 

zatímco skrze lásku ví, jak soucítit s 

postiženými, rozumem chápe vhodnou dobu k 

vyučování, čímž dostává větší dar porozumění 

nejen pro sebe, ale i pro ty, jimž věnuje své 

úsilí. To je jasně řečeno: „Kdo připravuje 

havranovi potravu, když jeho mláďata pláčou 

k Bohu a sténají, protože nemají co jíst?“ 

Když totiž mláďata křičí, aby byla nakrmena, 

havran jim připravuje jídlo, neboť dobrým 

posluchačům dychtícím po Božím slově je 

dán větší dar porozumění pro jejich učitele. 

Mláďata, tedy nově vychovaní kazatelé, 

nespoléhají na sebe, ale na sílu svého 

vykupitele. Odkud se dobře říká: „Když jeho 

mladí naříkají k Bohu.“, protože vědí, že svou 

vlastní ctností nic nezmohou, a i když 

zbožnými hlasy lační po prospěchu duší, 

přesto si přejí, aby tyto věci způsobil ten, jenž 

způsobuje vše uvnitř. Neboť oni chápou 

pravou vírou, že ani ten, kdo sází, ani ten, kdo 

zalévá, nejsou nic, jen Bůh, který dává růst. 

Ale jak je řečeno: „Naříkají, protože nemají co 

jíst.“ V tomto případě „naříkání“ neznamená 

nic jiného než plamenné sliby kazatelů, kteří 

se chystají přijmout mláďata, jež zahořela 

velkým zápalem, do lůna církve a využijí 

jejich touhu k tomu, aby je shromáždili, neboť 

naříkání, to je zmatek samotného myšlení. A 

stejně jako cestují mezi různými místy a mění 

své způsoby, utíkají do různých částí hladové 
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vagatione nil aliud quam estuantium 

predicatorum vota signantur. Qui dum in 

ecclesie sinum recipere pullos ambiunt. 

magno ardore succensi. nunc ad hos nunc ad 

illos colligendos desiderium mittunt. Quasi 

quedam quippe vagatio est ipsa cogitationis 

estuatio. Et velud ad loca varia mutatis 

moribus transeunt. dum pro adiuvandis 

animabus in modos innumeros in partes 

diversas esuriente mente discurrunt. Potest 

hec auctoritas aliter exponi. ut per corvum 

intelligantur quidam ecclesiarum prelati. 

peccatorum fuligine nigri. Qui non tantum 

escam suam sibi parant sed etiam preparant. ut 

pre ceteris delicacius vivant. Quorum pulli. 

sunt eorum discipuli. Qui ad deum clamant. et 

tamen murmurant quod eorum magistri in 

cibum delicatiora sumant. Vagantes a claustris 

exeunt. et sic habundantiam victualium sibi 

querunt. Sunt et alii maiores corvi. potestate 

maiores dignitate sublimes qui quandoque 

populos in ecclesiis congregant. ieiunia 

predicant. ipsi tamen in diebus ieiuniorum 

carnes edunt et sic simplices scandalizant et 

offendunt. Inde populi vagantes mente 

dubitant. verum prelati qui ieiunia docent ea 

populis prodesse credant. Et hoc ad presens de 

corvo dixisse sufficiat. donec aliquis de eo 

pociora dicat. 

mysli, aby nesčetnými způsoby pomáhali 

duším. Tento citát lze vysvětlit i jiným 

způsobem: a sice, že havranem se myslí jistí 

církevní preláti, černé saze hříšníků. Ti, kteří 

si nejen zajišťují jídlo pro sebe, ale také si 

zajišťují, aby vedli luxusnější život než 

ostatní. Jejich mláďata jsou jejich žáci, kteří 

naříkají k Bohu a reptají, že jejich učitelé jedí 

luxusnější jídlo. Opouštějí klášter a hledají 

pro sebe hojnost potravin. Jsou i jiní větší 

havrani, mocnější a důstojnější, kteří občas 

shromažďují lid v kostelech, kážou půsty, ale 

sami v postních dnech jedí maso, a tak 

pohoršují a urážejí prostý lid. Pak lidé 

bloudící ve svých myslích váhají, ale věří, že 

preláti, kteří učí půst, jsou lidem prospěšní. A 

to bude proteď o havranovi stačit, dokud o 

něm někdo nebude schopnější cos říci. 

 

De gallo. 

Gallus a castratione vocatus. Inter ceteras 

enim aves huic soli testiculi adimuntur. 

veteres enim abscisos gallos vocabant. Sicut 

autem a leone leena. et a dracone dracena. ita 

a gallo gallina. cuius membra ut ferunt quidam 

et si auro liquenti misceantur consumi aiunt. 

Est etiam galli cantus suavis in noctibus. et 

non solum suavis sed etiam utilis. qui quasi 

bonus cohabitator et dormientem excitat. et 

sollicitum admonet. et viatem solatur. 

processum noctis canora significatione 

prestans. Hoc canente. latro suas relinquit 

insidias. Hoc ipse lucifer excitatus oritur 

celumque illuminat. Hoc canente mesticiam 

trepidus nauta deponit. omnisque crebro 

vespertinis flatibus excitata tempestas et 

procella mitescit. Hoc devotus affectus exilit 

ad precandum legendi quoque munus 

O kohoutovi. 

Kohout (gallus) má jméno od castratione 

(vykleštění), neboť mezi ostatními ptáky jsou 

varlata odebrána pouze jemu, protože kdysi se 

kastrátům říkalo gallos. A jako je lvice od lva 

a dračice od draka, tak je slepice (gallina) od 

kohouta (gallus), o jehož končetinách někteří 

říkají, že když se smíchají s tekutým zlatem, 

jsou poživatelné. V noci je kohoutí zpěv 

sladký, a nejen sladký, ale také užitečný, který 

jako dobrý spolubydlící probouzí spící, 

nabádá k opatrnosti, utěšuje pocestné a 

průběhu noci dává zvučná znamení. Když 

zpívá, lupič upustí od svých úkladů, sama 

Jitřenka se probouzí, stoupá a osvětluje nebe. 

Když zpívá smutně, vyděšený námořník si 

lehne a všechny večerní poryvy vichřice a 

bouře se utiší. Když věřící vyskočí k četbě 

modlitby a znovu plní svou povinnost. Když 



54 
 

instaurat. Hoc devocius postremum canente. 

ipsa ecclesia petra culpam suam diluit. quam 

priusquam gallus cantaret. negando contraxit. 

Istius cantu spes omnibus redit. egris relevatur 

incommodum. minuitur dolor vulnerum. 

febrium flagrantia mitigatur. revertitur fides 

lapsis. Jesus titubantes respicit. errantes 

corrigit. denique respexit petrum et statim 

error abscessit. pulsa est negatio. secuta est 

confessio quod non fortuito accidisse sed ex 

sententia domini lectio docet. 

naposled oddaně zazpívá, sám Petr, skála 

církve, smyje svou vinu, kterou se provinil 

popřením Krista, dříve než kohout zazpívá. 

Touto písní se všem vrací naděje, nepohodlí je 

zmírněno, bolest ran je snížena, plamenná 

horečka je zmírněna, víra se vrací k těm, kteří 

padli. Ježíš s rozpaky dbá a dohlíží na ty, kteří 

sešli z cesty. Zkrátka, shlédl na Petra a jeho 

pochybení ihned zmizelo, zapírání bylo 

zapomenuto. Následovalo vyznání, že se to 

nestalo náhodou, ale četba textu učí, že z vůle 

Páně.  

Item gregorius de gallo. 

Quis dedit gallo intelligentiam? De gallo 

queritur a quo ei intelligentia tribuatur. Sed 

hec questio solvitur si beatus gregorius 

loquens in moralibus audiatur. Intelligentiam 

sicut ait beatus gregorius gallus accipit. ut 

prius nocturni temporis horas discutiat. et tunc 

demum vocem excitationis emitat. quia 

videlicet sanctus quisque predicator prius in 

auditoribus suis qualitatem vite considerat. et 

tunc demum ad erudiendum congruam vocem 

predicationis format. Quasi enim horas noctis 

discernere est peccatorum merita diiudicare. 

Quasi horas noctis discernere actionum 

tenebras apta increpationis voce corripere. 

Gallo itaque intelligentia desuper tribuitur. 

quia doctor veritatis discretionis virtus ut 

noverit. Quibus. quid. quando vel quomodo 

inferat divinitus ministratur. Non enim una 

eademque cunctis exhortatio convenit quia 

nec cunctos par morum qualitas astringit. 

Sepe enim aliis officiunt que aliis prosunt. 

Nam et plerumque herbe que hec animalia 

reficiunt alia occidunt. et lenis sibilus equos 

mitigat catulos instigat et medicamentum 

quod hunc morbum imminuit alteri vires 

iungit. et panis qui vitam fortium roborat. 

parvulorum necat. Pro qualitate igitur 

audientium formari debet sermo doctorum. ut 

et ad sua singulis congruat. et tamen a 

communis edificationis arte nunquam recedat. 

Quid enim intente mentes auditorum sunt. nisi 

quasi quedam in cythara tensiones strate 

cordarum? Quas tangendi artifex ut non 

sibimet ipsi dissimile canticum faciant 

Znovu Řehoř o kohoutovi. 

Kdo dal kohoutovi intelekt? Je otázkou, o 

koho dostal kohout inteligenci, ale tato otázka 

je zodpovězená, jestliže posloucháte 

požehnaného Řehoře, když mluví o morálce. 

Jak Řehoř praví, kohout získal inteligenci, aby 

nejprve rozpoznal hodiny nočního času a 

nakonec vydal probouzející hlas, stejně jako 

svatý kazatel nejprve před svými posluchači 

uvažuje o kvalitě života a nakonec vytvoří 

vhodný učitelský hlas pro kázání. Neboť 

rozpoznávat noční hodiny je jako rozsuzovat 

zásluhy hříchů – jako rozpoznávat noční 

hodiny od temnoty činů a kárat vhodně 

hlasem. Inteligence je tedy kohoutovi dána 

shůry, protože ctnost rozlišování je ctností 

učitele pravdy, aby věděl komu, co, kdy nebo 

jak je Bohem spravováno. Neboť jedno a totéž 

nabádání se nehodí pro všechny, protože 

stejná kvalita mravů je nezavazuje všechny, 

neboť co jedněm vadí, druhým prospívá - jako 

byliny, které zvířata obvykle osvěžují, ostatní 

zabíjejí, a jemné syčení, které uklidňuje koně, 

dráždí štěňata, a lék, který umenšuje nemoc, 

jiným ji posiluje, a chléb, který posiluje život 

silných, děti zabíjí. Podle charakteru 

posluchačů musí být řeč vzdělance 

formulována tak, aby vyhovovala jejich 

individuálním potřebám, a přitom nikdy 

nevybočovala z obecného umění stavby textu. 

Neboť k čemu jsou pozorné mysli posluchačů, 

jestliže nejsou na citeře nataženy struny? 

Umělec na ně udeří tak, aby se v písni 

vzájemně nedotýkaly, a proto struny vydají 

harmonický zvuk, protože jsou udeřeny 
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dissimiliter pulsat. Et iccirco corde consonam 

modulationem reddunt quia uno quidem 

plectro. sed non uno impulsu feriuntur. Unde 

et doctor quisque ut in una cunctos virtute 

caritatis edificet. ex una doctrina. non una 

eademque exhortatione tangere corda audien-

tium debet. Habemus vero aliud quod de galli 

huius intelligentia considerare debeamus. quia 

profundioribus horis noctis valentiores ac 

profundiores edere cantus solet. cum vero 

matutinum iam tempus appropinquat leniores 

ac minuciores omnimodo voces format. In 

quibus galli huius intelligentia quid nobis 

innuat considerata predicatorum discretio 

demonstrat. Qui cum iniquis adhuc mentibus 

predicant. aliis et magnis vocibus eterni 

iudicii terrores intimant. quia videlicet quasi 

in profunde noctis tenebris clamant. Cum vero 

iam auditorum suorum cordibus veritatis 

lucem adesse cognoscunt. clamoris sui 

magnitudinem in levitatem dulcedinis vertunt. 

et non tam illa que sunt de penis terribilia 

quam ea que sunt blanda de premiis proferunt. 

Qui etiam tunc minutis vocibus cantant. quia 

propinquante mane divine lucis subtilitate 

quadam queque de misteriis predicant. ut 

sequaces sui eo minutiora queque de 

celestibus audiant. quo luci veritatis 

appropinquant. Et quos dormientes longus 

galli cantus excitaverat. vigilantes succisior 

delectat. quatinus correcto cuilibet cognoscere 

de regno subtiliter dulcia libeat. qui prius de 

iudicio adversa formidabat. Quod bene per 

moysen exprimitur cum ad producendum 

exercitum tube clangere concisius iubentur. 

Scriptum namque est. Fac tibi duas tubas 

argenteas ductiles. Et paulo post. Cum 

concisus clangor increpuerit. movebuntur 

castra. Per duas enim tubas exercitus ducitur. 

quia per duo precepta caritatis ad procinctum 

fidei populus vocatur. Que iccirco argentee 

fieri precipiuntur. ut predicatorum verba lucis 

nitore pareant. et auditorum mentem nulla sui 

obscuritate confundant. Iccirco autem 

ductiles. quia necesse est ut hii qui venturam 

vitam predicant. tribulationum presentium 

cuntusionibus crescant. Bene autem dicitur 

cum concisus clangor increpuerit movebuntur 

castra. quia nimirum predicationis sermo cum 

jedním trsátkem, ale ne jedním úderem. Proto 

by se každý učitel měl dotknout srdcí svých 

posluchačů jednou naukou, nikoli jedním a 

tím samým nabádáním, aby vše vybudoval v 

jedné ctnosti lásky. Ale máme ještě jednu věc, 

kterou bychom měli zvážit ohledně 

inteligence onoho kohouta, protože v hlubších 

nočních hodinách jsou jeho písně silnější a 

hlubší, avšak když se blíží úsvit, je jeho hlas 

jemnější a slabší. Tím nám kohoutova 

inteligence ukazuje, abychom zvažovali 

rozlišovací schopnost kazatelů. Když se 

domnívají, že kážou nespravedlivým, jinými a 

silnými hlasy vyvolávají strach z věčného 

soudu, jako kdyby kokrhali v temnotě hluboké 

noci. Když však zjistí, že v srdcích jejich 

posluchačů je přítomno světlo pravdy, změní 

mocnost svého hlasu v lehkou sladkost a 

nehovoří tolik o hrozných trestech, spíše o 

lákavých odměnách. Také pak zpívají 

tenkými hlasy, protože jak se blíží ráno, kážou 

s jistou jemností o tajemstvích, aby jejich 

následovníci slyšeli ještě podrobnější věci o 

nebeských věcech, čím více se přibližují ke 

světlu pravdy. A ti, které dlouze zpívající 

kohout probudil, když spali, vkleče se o 

vigiliích těší z toho, že se dozvědí o jemných 

sladkých věcech království pro každého, kdo 

se dříve obával nepřízně osudu. Dobře to bylo 

řečeno Mojžíšovi, když dostal příkaz úsečně 

zatroubit na trubku, protože je psáno: „Udělej 

si dvě tepané stříbrné trubky.“ a později Pavel: 

„Když troubíte poplach, tábor se pohne 

vpřed.“ Je veden dvěma trubkami, jako jsou 

lidé svoláváni dvěma pravidly lásky k tomu, 

aby byla připraveni bojovat za víru. Proto jsou 

vyrobeny ze stříbra, aby slova kazatelů byla 

jasně zřetelná z jasu jejich světla tak, aby mysl 

posluchačů nebyla zmýlena žádnou 

nejasností. Trubky jsou zhotovené tepáním, 

protože ti, kdo hlásají o životě budoucím, 

musí růst pod ranami neštěstí v přítomnosti. 

Dobře je to řečeno: „Když troubíte poplach, 

tábor se pohne vpřed,“ protože skutečně, když 

se kázání vede jemněji a podrobněji, srdce 

posluchačů jsou vzrušenější proti zápasům 

pokušení. U kohouta je třeba pečlivě zvážit 

ještě další věc, protože když se připravuje ke 

zpěvu písně, nejprve zatřese křídly, a když 
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subtilius ac minutius agitur. auditorum corda 

contra temptationum certamina ardentius 

excitantur. Est adhuc aliud in gallo sollerter 

intuendum. quia cum edere cantum parat prius 

alas excutit. et semetipsum feriens vigilianti-

orem reddit. Quod patenter cernimus si 

sanctorum predicatorum vitam vigilanter 

videmus. Ipsi quippe cum verba predicationis 

monent. prius se in sanctis actionibus 

exercent. ne insemetipsis torpentes opere. 

alios excitent voce. Sed ante se per sublimia 

facta excuciunt. et tunc ad bene agendum alios 

sollicitos reddunt. Prius cogitationum alis 

semetipsos feriunt. quia quicquid in se 

inutiliter torpet. sollicita investigatione 

deprehendunt. districta animadversione 

corrigunt. Prius sua punire fletibus curant. et 

tunc que aliorum sunt punienda denuntiant. 

Prius ergo alis insonant quam cantus emittant. 

quia antequam verba exhortationis proferant 

omne quod locuturi sunt operibus clamant. Et 

cum perfecte insemet ipsis vigilant. tunc 

dormientes alios ad vigilias vocant. Sed unde 

tanta doctori intelligentia ut et sibi perfecte 

vigilet. et dormientes ad vigilias sub 

quibusdam clamoris provectibus vocet. ut et 

peccatorum tenebras prius caute discuciat. et 

discrete postmodum lucem predicationis 

ostendat. vel singulis iuxta modum et tempora 

congruat. et simul omnibus qui illos sequantur 

ostendat? Unde ad tanta et tam subtiliter 

tenditur. nisi intrinsecus ab eo a quo est 

conditus doceatur? Quia igitur laus intelli-

gentie tante non predicatoris virtus est sed 

auctoris. recte per eundem auctorem dicitur: 

Vel quis dedit gallo intelligentiam? Nisi ego 

qui doctorum mentes quas mire ex nichilo 

condidi. ad intelligenda que occulta sunt 

mirabilius instruxi. Potest etiam de gallo dici. 

quod sint quidam ecclesie prelati quibus 

intelligentia datur. nec tamen iuxta intelli-

gentiam a deo sibi datam aliquid operantur. 

Non seipsos alis excitant nec alios monent. ut 

ad bene operandum surgant. Seipsos amant et 

sic ocio et voluptati vacant. Horas noctis sicut 

gallus non annuntiant. quia culpas delinque-

ntium non accusant. Confessionis et penitentie 

discrecionem non attendunt. sed in adqui-

rendis rebus transitoriis intelligentiam adeo 

jimi udeří, rychleji se probere po probuzení. 

To jasně vidíme, pokud bedlivě sledujeme 

životy svatých kazatelů. Když nás totiž 

kázáním napomínají, nejprve se sami cvičí ve 

svatých skutcích, aby pomalí v práci 

nevyrušovali ostatní svým hlasem. Nejprve se 

natřásají vznešenými činy a tím v ostatních 

vyvolávají touhu po dobrém konání. Nejprve 

o sebe udeří křídly svých myšlenek, protože 

cokoli, co je samo o sobě k ničemu, to odhalí 

pečlivým zkoumáním a napraví přísným 

pozorováním. Starají se o to, aby se nejprve 

potrestali za své slzy, a teprve pak vykládají, 

co by mělo být trestem ostatních. Než začnou 

zpívat, nejprve hlučně mávají křídly, protože 

všechno, co budou mluvit, hlásají svými 

skutky dříve, než vysloví slova nabádání. A 

když se plně proberou po probuzení, 

vyvolávají ostatní spící ze spánku. Ale odkud 

taková učená inteligence, že by se měl 

dokonale probrat a křikem probudit ty, kteří 

spí, že nejprve by měl opatrně odhodit 

temnotu hříchů a poté ukázat světlo kázání, 

buď individuálně způsobem a v čase, jak 

komu vyhovuje, nebo současně všem, kteří 

sledují? Odkud získal tolik a takovou 

pečlivost, pokud ho to vnitřně nenaučil ten, 

jenž ho stvořil? Od té doby není chvála 

inteligence ctností kazatelů, ale autorů, jak 

správně říká stejný autor: „Kdo dal kohoutovi 

rozum? Pokud ne já, kdo z ničeho stvořil 

učenou mysl, jaký div, aby pochopila, že 

skryté věci jsou ty nejúžasnější.“ O kohoutovi 

lze také říci, že jsou v církvi jistí preláti, jímž 

Bůh dal inteligenci, ale kteří ji k ničemu 

nepoužívají. Nevznášejí se na křídlech, ani 

nepovzbuzují ostatní k dobrému konání. 

Milují sami sebe a tak tráví svůj čas 

odpočinkem a potěšením. Nevyhlašují noční 

hodiny jako kohout, protože neodsuzují 

prohřešky provinilců. Nevěnují pozornost 

zpovědi a trpělivému rozlišování, ale 

využívají jim danou inteligenci při získávání 

pomíjivých věcí toliko pro sebe. Vědí, jak 

hledat životní výhody, které patří k potěšení 

těla, a které ovládají celou jejich mysl. Jsou i 

jiní velice prostí a neučení, kteří jako kohout 

sedí na bidýlku vlády, okupují onen post a 

přitom neznají povinnosti božského práva. 
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sibi datam ponunt. Animarum lucra querere 

noverunt eatamen que ad delectationem carnis 

pertineant. tota mente querunt. Sunt et alii 

nimis simplices et illiterati. qui quasi gallus 

sedent in pertica regiminis. id est in pertica 

prelationis. locum occupant. et tamen offi-

cium divine legis ignorant. Sedent et tacent. 

seipsos pascunt. nec gregem sibi commissum 

ad pascua eterne viriditatis ducunt. Et hic igi-

tur cui intelligentia datur nec populo verbum 

dei predicat. et hic qui tacet quia nescit quid 

dicat uterque caveat. ne quasi gallus de pertica 

cadat. filios suos Heli sepe corripuit. sed quia 

manum correctioni non adhibuit. fractis 

cervicibus de sella cecidit. Antequam 

moreretur mortem filiorum vidit. et archam 

domini ab allophilis captam fuisse cognovit. 

Sedí a mlčí, věnují se vlastní pastvě a nevedou 

svěřené stádo k věčně zeleným pastvinám. A 

zde tedy ten, komu je dána inteligence, nekáže 

lidem slovo Boží, a ten, kdo neví, co říct, a 

mlčí, oba se strarají o to, aby nespadli z 

bidýlka jako kohout. Eli často káral své syny, 

ale protože nepoužil ruku k nápravě, spadl ze 

sedla a zlámal si vaz. Než zemřel, spatřil smrt 

svých synů a dozvěděl se, že archu Páně 

dobyli Pelištejci. 

De strucione. 

Est animal quod dicitur assida. quod greci 

strato camelon vocant. latini vero strucion. 

Habet quidem pennas. sed non volat. pedes 

autem cameli similes. Cum vero venerit 

tempus ut ova sua pa riat. elevat oculos suos 

ad celum et intendit si illa stella que dicitur 

virgilia appareat. non enim ponit ova sua. nisi 

quando oritur illa stella. Quando enim viderit 

circa mensem iunium ipsam stellam fodit in 

terram ubi ponat ova sua et coo perit sabulo. 

cum ascenderit de loco illo statim obliviscitur 

eorum et nunquam redit ad ova sua. 

Tranquillitas quidem aeris et temperies hoc 

prestare videtur ut estate calefacta arena 

excoquat ova sua et educat pullos. Si ergo 

assida cognoscit tempus suum et obli viscitur 

posteritatis suo ac terrena postponens sequitur 

celestia. quanto magis o homo tibi ad bravium 

superne vocationis tendendum est. propter 

quem deus homo factus est. ut eriperet te de 

potestate tenebrarum. et collocaret cum 

principibus populi sui in regno glorie sue. 

O pštrosovi. 

Existuje zvíře zvané assida, kterému řecky 

říká stratocamelon, ale latinsky strucio 

(pštros). Má sice křídla, ale nelétá, a nohy má 

podobné velbloudím. Když nastane čas 

kladení vajec, zvedne oči k nebi a podívá se, 

jestli se objevila hvězda zvaná Virgilia (snad 

Vergiliae - Plejády), protože dokud hvězda 

nevyjde, vajce neklade. Když totiž okolo 

měsíce června spatří hvězdu, ryje v zemi, kam 

naklade vejce a zakryje je pískem. Když ono 

místo opustí, okamžitě na ně zapomene a už 

se ke svým vejcím nevrátí. Zdá se, že klidný 

vzduch a teplota posloží k tomu, že horký letní 

písek upeče vejce a vychová kuřata. Jestliže 

tedy pštros pozná svůj čas, zapomene na své 

potomstvo a odloživše pozemské věci 

sleleduje ty nebeské, o co víc se musíš dbát 

volání shůry, ó člověče, pro kterého se Bůh 

stal člověkem, aby tě zachránil před mocí 

temnoty a umístil s knížaty svého lidu do 

království své slávy. 

Item de strutione. 

Penna strucionis similis est pennis herodii et 

accipitris. Quis herodium et accipitrem 

nesciat. aves reliquas quanto volatus sui 

velocitate transcendat? Strucio vere penne 

eorum similitudinem habet. sed volatus eorum 

celeritatem non habet. A terra quippe elevari 

Znovu o pštrosovi. 

Křídlo pštrosa je podobné křídlu volavky a 

jestřába. Kdo nezná volavku a jestřába, kteří 

rychlostí svého letu předčí ostatní ptáky? 

Pštros má skutečně podobná křídla, ale 

rychlost letu nemá, protože se nedokáže 

zvednout ze země, byť máchá křídly, jako by 
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non valet. et alas quasi ad volatum specie 

tenus erigit. sed tamen nunquam se a terra 

volando suspendit. Ita sunt nimirum omnes 

ypocrite qui dum bonorum vitam simulant. 

imitationem sancte visionis habent. sed 

veritatem sancte actionis non habent. Habent 

quippe volandi pennas per speciem. sed in 

terram repunt per action nem. quia alas per 

figuram sanctitatis extendunt. sed curarum 

secularium pondere pregravati. nullatenus a 

terra sublevantur. Speciem namque pharise-

orum reprobans dominus quasi strucionis 

pennam redarguit. que in opere aliud exercuit. 

et in colore aliud ostendit dicens: Ve vobis 

scribe et pharisei ypocrite. Ac si diceret: 

Sublevare vos videtur species penne. sed in 

infimis vos deprimit pondus vite. De hoc 

pondere per prophetam dicitur: Filii hominum 

usquequo graves corde. Huius strucionis 

conversurum se ypocrisim dominus polli-

cetur. in prophetam dicens: Glorificabit me 

bestia agri. dracones et struciones. Quid enim 

draconum nomine nisi in aperto maliciose 

mentes exprimuntur. que per terram semper in 

infimis cogitationibus repunt? Quid vero per 

strucionis vocabulum nisi hii qui se bonos 

simulant designantur? Qui sanctitatis vitam 

quasi volatus pennam per speciem retinent. 

sed per opera non exercent. Glorificari itaque 

se dominus a dracone vel strucione asserit. 

quia et aperte malos et ficte bonos plerumque 

ad sua obsequia ex intima cogitatione 

convertit. Habemus quod in considerationem 

strucionis huius de accipitre et herodio 

attentius perpendamus. Accipitris quippe et 

herodii parva sunt corpora sed pennis 

densioribus fulta. et iccirco cum celeritate 

transvolant. quia eis parum inest quod 

aggravat. multum quod levat. At contra 

strucio raris pennis• induitur. et immani 

corpore gravatur. ut et si volare appetat ipsa 

pennarum paucitas molem tanti corporis in 

aere non suspendat. Bene ergo in herodio et 

acciptre electorum persona signatur. qui 

quamdiu in hac vita sunt sine quan 

tulocumque culpe contagio esse non possunt. 

Sed cum eis parum quid inest quod deprimit. 

multa virtus bone actionis suppetit. que illos 

in superna sustollit. At contra ypocrita et siqua 

chtěl vzlétnout, ale přesto se nikdy nad zem 

nevznese. Jsou tu ovšem všichni pokrytci, 

kteří sice předstírají život dobrých lidí, 

vytvářejí dojem svatosti, ale vskutku svatě 

nekonají. Vypadají sice, že mají křídla 

schopna letu, ale činy se plazí po zemi, 

protože roztahováním křídel jen předstírají 

svatost, ale zatíženi tíhou světských starostí 

nejsou v žádném případě sto zvednout se od 

země. Neboť Pán tím, že odmítl farizejský 

vzhled, jakoby vytrhl pštrosí péro, které při 

práci provozuje jedno a jiné barevně ukazuje, 

řka: „Běda vám pokrytci: písaři a farizeové!“ 

Jako by říkal: „Zdá se, že vzhled peří vás 

pozvedá, ale tíha vašeho života vás stahuje do 

hlubin.“ O této tíze prorok říká: „Synové lidí, 

jak dlouho budete mít těžké srdce?“ Pán 

slibuje, že se tento pokrytecký pštros změní, 

řka skrze proroka: „Bude mne uctívat polní 

zvěř, draci i pštrosi.“ Neboť co jiného 

znamená slovo „drak“, než mysl, která se 

zlomyslně plíží zemí, která se vždy projevuje 

v nejnižších myšlenkách? Co však znamená 

slovo „pštrosi“ než ty, kteří předstírají, že jsou 

dobří? Ti, kteří si zachovávají život svatosti, 

vypadají, jakoby létali na perutích, ale 

nenaplňují ho skutky. Pán tvrdí, že je 

oslavován drakem či pštrosem, protože 

obvykle svou nejniternější myšlenkou obrací 

jak otevřeně zlé, tak předstíraně dobré, aby mu 

sloužili. Při studiu tohoto pštrosa musíme 

věnovat větší pozornost jestřábovi a volavce, 

neboť těla jestřába a volavky jsou malá, ale 

podpírána hustším peřím, a proto létají tak 

velikou rychlostí, že je na nich málo, co tíží, 

mnoho toho, co zvedá. Naopak pštros má 

málo peří a je obtěžkán obrovským tělem, 

takže pokud by chtěl vzlétnout, to málo peří 

by nemohlo zvednout hmotu takového těla do 

vzduchu. Volavka a jestřáb tedy dobře 

symbolizují ty, jenž nemohou v tomto životě 

existovat bez poskvrnění hříchem a 

proviněním. Ale protože je toho jen málo, co 

je stahuje dolů, stačí mnohé ctnosti dobrého 

jednání, aby se pozvedli k výšinám. Naproti 

tomu pokrytec, i když udělá několik málo 

věcí, které by jej pozdvihly, dopouští se 

mnoha těch, které ho tíží. Pokrytec ani nedělá 

nic dobrého, ale dopouští se mnoha 
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facit pauca que elevent. perpetrat multa que 

gravent. Neque nulla bona agit ypocrita sed 

quibus ea ipsa deprimat multa perversa 

committit. Pauce igitur penne strucionis 

corpus non sublevant. quia parum bonum 

ypocrite multitudo prave actionis gravat. Hec 

quoque ipsa strucionis penna ad pennas 

herodii et acciptris similitudinem coloris 

habet. virtutis vero similitudinem non habet. 

Illorum namque concluse et firmiores sunt. et 

volatu aerem premere virtute soliditatis 

possunt. At contra strucionis penne dissolute 

eo volatum sumere nequeunt. quo ab ipso 

quem premere debuerant aere transcenduntur. 

Quid ergo in his aspicimus. nisi quod 

electorum virtutes solide evolant. ut ventos 

humani favoris premant? Hypocritarum vero 

actio quamlibet recta videatur. volare non 

sufficit. quia videlicet fluxe virtutis pennam 

humane laudis aura pertransit. Sed cum unum 

eundemque bonorum malorumque habitum 

cernimus. cum ipsam in electis ac reprobis 

professionis speciem videmus. unde intelli-

gentie nostre suppetat. ut electos a reprobis ut 

a falsis veros comprehendendo discernat 

perspicimus. Quod tamen cicius agnoscimus 

si intemerata memoria preceptoris nostri 

verba signamus. qui ait: Ex fructibus eorum 

cognoscetis eos. Neque enim pensanda sunt 

que ostendunt in ymagine. sed que servant in 

actione. Unde hic postquam speciem 

strucionis huius intulit. mox subiunxit facta 

dicens: Que derelinquit in terra ova sua. Quid 

enim per ova nisi tenera adhuc proles 

exprimitur. que diu fovenda est ut ad vivum 

volatile perducatur? Ova quippe insensibilia 

in semetipsis sunt. sed tamen calefacta in vivis 

volatilibus convertuntur. Ita nimirum parvuli 

auditores ac filii certum est quod frigidi 

insensibilesque remaneant. nisi doctoris sui 

sollicita exhortatione calefiant. Ne igitur 

derelicti in sua in sensibilitate torpescant. 

assidua doctorum voce fovendi sunt. 

quousque valeant et per intelligentiam vivere. 

et per contemplationem volare. Quia vero 

ypocrite quamvis perversa semper operentur. 

loqui tamen recta non desinunt. bene autem 

loquendo in fide vel in conversationem filios 

pariunt. sed eos bene vivendo nutrire non 

zvráceností, které ho táhnou dolů. Málo peří 

nezvedne tělo pštrosa, protože pokrytcovy zlé 

skutky mnohonásobně převáží jeho malé 

dobro. Pštrosí křídlo se barvou podobá 

křídlům volavky a jestřába, ale nepodobná se 

jim sílou, neboť jejich záběry jsou silnější a 

dokážou za letu tlačit vzduch značnou silou. 

Pštrosí křídla jsou naopak ochablá a 

neschopná letu, protože nestlačí vzduch, jímž 

by měla projít. Co v tom tedy vidíme, než to, 

že ctnosti vyvolených pevně vzlétají 

stlačováním větrů lidské přízně? Zato činy 

pokrytců, jakkoli se zdají správné, k letu 

nestačí, protože proud ctnosti prochází 

křídlem lidské chvály. Ale když rozlišujeme 

jeden a tentýž zvyk jako dobrý a špatný, když 

vidíme vyvolená a zavržená povolání, je 

dostupné našemu chápání, abychom mohli 

rozlišovat tím, že rozpoznáme ty pravé od 

zavržených a falešných, což se však naučíme 

rychleji, vtiskneme-li si nesmazatelně do 

paměti slova našeho učitele, který říká: „Po 

ovoci jejich poznáte je.“, protože věci by se 

neměly posuzovat podle vzhledu, ale jak 

slouží v činnosti. A poté, co uvedl vzhled 

pštrosa, okamžitě připojil skutky a řekl: 

„Nechává svá vejce na zemi.“ Neboť co 

jiného znamenají vejce než něžné potomstvo, 

o něž je třeba dlouho pečovat, aby se z nich 

mohli stát živí ptáci? Vejce jsou sama o sobě 

necitlivá, ale přesto, když se zahřejí, přemění 

se v živé ptáky. Je tedy jisté, že mladí 

posluchači a někeré děti zůstanou chladní a 

necitliví, pokud je nezahřeje starostlivé 

nabádání jejich učitele. Aby nezůstali strnulí 

ve své citlivosti, je třeba je hýčkat neustálým 

hlasem učených, dokud nebudou schopni žít 

podle svého vlastního rozumu a létat dle 

vlastního uvážení. Třebaže pokrytci jednají 

vždy zvráceně, přesto nepřestávají mluvit 

správně. Ale i když mluví dobře ve víře nebo 

v rozhovoru, plodí stykem děti, ale nemohou 

je živit příkladem dobrého života, jako se 

právem říká o pštrosovi, že nechává svá vejce 

na zemi. Pokrytec totiž zanedbává péči o děti, 

důvěrnou lásku nahrazuje vnějšími věcmi, a 

čím více se jimi zabývá, tím méně trpí 

nepřítomností u svých potomků. Vejce 

zanechané na zemi je dítě zplozené stykem, 
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possunt. recte de hac strucione dicitur. que 

derelinquit in terra ova sua. Curam namque 

filiorum ypocrita negligit qui ex amore intimo 

rebus se exterioribus subdit. in quibus 

quantomagis extollitur. tanto minus de prolis 

sue defectu cruciatur. Ova ergo in terra 

dereliquisse est. natos per conversionem filios 

nequaquam a terrenis actibus interposito 

exhortationis nido suspendere. Ova in terra 

dereliquisse est. nullum celestis vite filiis 

exemplum prebere. Quia enim ypocrite per 

caritatis viscera non calent. de torpore prolis 

edite. id est de ovorum suorum frigore 

nequaquam dolent. Et quanto se libentius 

terrenis actibus inserunt. tanto negligentius 

eos quos generaverint agere terrena 

permittunt. Sed quia derelictos ypocritarum 

filios superna cura non deserit. nonnullos 

namque etiam ex talibus intima electione 

prescitos. largite gratie respectu calefacit. 

recte subiungitur: Tu forsitan in pulvere 

calefacies ea? Ac si dicat: Ut ego. qui illa in 

pulvere calefacio. quia parvulorum animas in 

medio peccantium positas. amoris mei igne 

succendo. Ova ergo dominus in pulvere 

derelicta calefacit. quia parvulorum animas 

predicatorum suorum sollicitudine destitutas. 

etiam in medio peccantium positas. amoris sui 

igne succendit. Hinc est enim quod plerosque 

cernimus et in medio populorum vivere. et 

tamen vitam torpentis populi non tenere. Hinc 

est enim quod plerosque cernimus et malorum 

turbas non fugere. et tamen superno ardore 

flagrare. Hinc est quod plerosque cernimus ut 

ita diximus in frigore et calere unde enim 

nonnulli inter terrenorum hominum torpores 

positi. superne spei desideriis inardes cunt. 

Unde et inter frigida corda succensi sunt. nisi 

quia omnipotens deus derelicta ova scit etiam 

in pulvere calefacere. et frigoris pristini 

insensibilitate discussa. per sensum spiritus 

vitalis animare. ut nequaquam iacentia in 

infimis torpeant. set in vivis volatilibus versa. 

sese ad celestia contemplando. id est volando 

suspendant. Notandum vero est quod in his 

verbis non solum ypocritarum actio perversa 

reprobatur. sed bonorum etiam magistrorum 

siqua forte subrepserit elatio premitur. Nam 

cum de se dominus dicit quod derelicta ova 

jenž není žádným způsobem nedrženo od 

pozemských činů v hnízdě povzbuzení, do 

něhož bylo vloženo. Zanechat vejce na zemi 

znamená neukázat svým potomkům žádný 

příklad nebeského života. Protože pokrytci 

nezahřívají něžností lásky, nermoutí se pro 

ztuhlost, to je pro chlad svých vajec. A čím 

ochotněji se zapojují do pozemských činností, 

tím nedbalěji dovolují těm, které zplodili, 

dělat pozemské věci. Ale protože nebeská 

péče neopouští zanedbané děti pokrytců, 

neboť si důvěrně vybírá některé z nich, jež 

zahřívá udílením milosti. Je právem 

přidáváno: „Můžeš je zahřát v prachu?“ Jako 

by říkal: "Jako já, který je zahřívám v prachu, 

protože v duších maličkých uprostřed hříšníků 

zapaluji oheň své lásky." Pán proto zahřívá 

vejce opuštěná v prachu, protože ohněm své 

lásky rozněcuje duše maličkých zbavené péče 

svých kazatelů, dokonce i těch, které jsou 

uprostřed hříšníků. Z toho vidíme, že mnozí 

žijí uprostřed lidí, a přesto nedrží život 

lenivých lidí, neboť vnímáme, že většina lidí 

neutíká před záplavou zla, a přesto hoří 

zápalem pro nebeské věci. Proto mnohé z nich 

vidíme, teplé v chladu, jak jsme si řekli, 

protože někteří obklopeni strnulostí 

pozemských lidí budou hořet touhami 

nebeské naděje. A jak by se naše srdce zahřála 

v chladu, kdyby všemohoucí Bůh nevěděl, jak 

zahřát i vejce opuštěná v prachu a po 

rozptýlení necitlivosti způsobené chladem 

oživit smysly životního ducha, aby uvniř v 

žádném případě neztuhla, ale proměnila se 

v živoucí ptáky, kteří rozjímají o nebi, to je 

pozastaví se v letu? Je však však třeba 

poznamenat, že tato slova zavrhuje nejen 

zvrácené konání pokrytců, ale též dobrých 

učitelů, pokud se jich náhodou zmocňuje 

pýcha. Neboť když náš pán o sobě říká, že sám 

zahřívá vejce opuštěná v prachu, dává jasně 

najevo, že sám vnitřně koná slovy lékaře, 

který bez jakýchkoliv lidských řečí zahřívá v 

chladu prachu ty, které chce. Jakoby lékařům 

otevřeně říkal: „Abyste věděli, že já jsem ten, 

kdo skrze vás koná, když mluvíte. Hle, když 

toužím po lidských srdcích, mluvím i bez 

vás.“ Lékaři poníženi touto myšlenkou 

zaměřují svá slova na pokrytce a na pštrosovi 
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ipse in pulvere calefacit. profecto aperte 

indicat. quod ipse operatur intrinsecus per 

verba doctoris. qui et sine verbis ullius 

hominis calefacit quos voluerit in frigore 

pulveris. Ac si aperte doctoribus dicat: Ut 

sciatis quia ego sum qui per vos loquentes 

operor. ecce cum voluero cordibus hominum 

etiam sine vobis loquor. Humiliata cogitatione 

doctorum. ad exprimendum ypocritam sermo 

convertitur. et qua fatuitate torpeat ad huc sub 

strucionis facto plenius indicatur. Nam 

sequitur: Obliviscitur quod pes conculcet ea 

aut bestia agri conterat. Quid in pede nisi 

transitus operationis accipitur? Quid in agro. 

nisi mundus iste signatur? De quo in evangelio 

dominus dicit: Ager autem est mundus. Quid 

in bestia nisi antiquis hostis exprimitur? Qui 

huius mundi rapinas insidians. humana morte 

cotidie saciatur. de qua per prophetam 

pollicentem dicitur: Et mala bestia non 

transibit per eam. Strucio itaque ova deserens 

obliviscitur quod pes conculcet ea quia 

videlicet ypocrite eos quos in conversatione 

filios generant derelinquunt et omnino non 

curant. ne aut exhortatio nis sollicitudine aut 

discipline custodia destitutos. parvorum 

operum exempla pervertant. Si enim ova que 

gignunt diligerent: nimirum metuerent. ne 

quis ea perversa opera demonstrando calcaret. 

Obliviscitur etiam quod bestia agri conterat 

quia nimirum si diabolus in hoc mundo 

seviens editos in bona conversatione filios 

rapiat. ypocrita omnino non curat. Habent 

ergo veraces magistri super discipulos suos 

timoris viscera. ex virtute caritatis. ypocrite 

tanto minus commissis sibi metuunt. quanto 

nec sibi metipsis quod timere debeant 

reprehendunt. Et quia obduratis cordibus 

vivunt. ipsos etiam quos generant filios nulla 

pietate amoris agnoscunt. Unde adhuc sub 

strucionis specie subditur: Duratur ad filios 

qui quasi non sunt sui. Que enim caritatis 

gratia non infundit. proximum suum etiam si 

ipse hunc deo genuit extraneum respicit. ut 

profecto sunt omnes ypocrite. Quorum 

videlicet mentes dum semper exteriora 

appetunt. intus insensibiles fiunt. et in cunctis 

que agunt dum sua semper expetunt. erga 

affectum proximi nulla caritatis compassione 

ukazují, jakou pošetilostí se stává otupělost. 

Z toho vyplývá: „Zapomíná se, že je (vejce) 

může rozšlápnout noha nebo rozdrtit polní 

zvěř.“ Co je míněno nohou, než běh 

každodenního života? Co je znamená pole, 

než svět? O tom Pán v evangeliu říká: „Pole je 

svět.“ Co je vyjadřuje zvíře, než staré 

nepřátele? Kdo na tomto světě osnuje 

loupeže? Každý den je naplněn lidskou smrtí, 

o čemž prorok slibně říká: „A neprojde jím 

žádné zlé zvíře.“ Pštros tedy opouští svá vejce 

a zapomíná, že je může rozšlápnout noha, 

protože pokrytci opouští děti, které zplodili 

stykem, a vůbec se nestarají nabádáním těch, 

kteří nemají péči nebo kázeň, aby je někdo 

nezkazil příkladem zvráceného konání, neboť 

pokud by se báli o svá vejce, byli by velmi 

opatrní, aby je někdo nerozšlapal příkladem 

zvráceného konání. Zapomíná i na to, že je 

polní zvěř rozdrtí, protože pokrytec se 

samozřejmě nestará, zda ďábel řádící na tomto 

světě uchvátí děti zplozené řádným stykem. 

Opravdoví učitelé se tedy skutečně z lásky 

bojí o své učedníky, kdežto pokrytci se díky 

sebelásce bojí tím méně, čím méně se zajímají 

o to, čeho by se měli obávat, a protože žijí ve 

svých zatvrzelých srdcích, ani jejich vlastní 

děti nepoznají zbožnost lásky. Toto dále 

ilustruje pštrosí způsoby: „Chová se ke svým 

dětem, jako by nebyly jeho.“ Neboť ten, kdo 

nevlévá milost lásky, považuje svého 

bližního, byť ho sám zplodil v Bohu, za 

cizince, takže jsou vlastně všichni pokrytci. 

Jejich mysl se uvnitř stává necitlivou, zatímco 

neustále touží po vnějších věcech, hledají 

vždy vlastní prospěch a jednají bez soucitu a 

náklonnosti k bližnímu svému. A protože 

neznají lásku, jejich mysl je uvnitř tím víc 

zničena pozemským chtíčem, čím více je 

uvnitř zatvrzena svou náruživostí, a vnitřně 

chladne necitelnou otupělostí, protože měkne 

zavrženíhodnou povrchní láskou. Není 

schopna uvažovat o sobě, protože vůbec 

netouží o sobě přemýšlet. Ale nemůže myslet 

o sobě, protože nad sebou nemá plnou 

kontrolu, ani na to sama nestačí, protože je 

hnána mnohými žádostmi a mnohými 

způsoby rozptylována. Leží rozházená úplně 

dole, zatímco kdyby se chtěla sebrat, 
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molles cunt. Et quia caritas viscera nesciunt. 

eorum mens quanto per mundiconcupis-

centiam in exteriora resolvitur. tanto per 

affectionem suam interius obduratur. Et 

torpore insensibili frigescit intrinsecus quia 

amore damnabili mollescit foris. Sed ipsam 

considerare non valet. quia cogitare sese 

minime studet. Cogitare vero se non potest 

quia totam expuncted apud semetipsam non 

est. tota vero esse apud semet ipsam non 

sufficit. quia per quot concupiscentias rapitur. 

per tot a semetipsa species dissipatur. Et 

sparsa in infimis iacet. que collecta si vellet ad 

summa consurgeret. Unde iustorum mens 

quando per custodiam discipline a cunctorum 

visibilium fluxus appetitu constringitur. 

collecta apud semetipsam intrinsecus 

integratur. Qualisque deo vel proximo esse 

debeat plene conspicit. quia nichil suum 

exterius derelinquit. Et quanto ab exterioribus 

abstracta compes citur. tanto aucta in infimis 

inflammatur. Et quo magis ardet. eo ad 

deprehendenda vicia amplius lucet. Hinc est 

enim quod sancti viri dum se intra semetipsos 

colligunt. mira ac penetrabili acie occulta 

etiam aliena delicta. deprehendunt. Sequitur: 

Cum tempus fuerit. in altum alas erigit. Quid 

enim alas huius strucionis accipimus. nisi 

pressas hoc tempore quasi complicitas 

ypocrite cogitationes? Quas cum tempus 

fuerit in altum elevat. quia oportunitate 

comperta eas superbiendo manifestat. Alas in 

altum erigere est. per effrenatam superbiam 

cogitationes aperire. Nunc autem quia 

sanctum se simulat quia in semetipso stringit 

que cogitat. quasi alas in corpore per 

humilitatem plicat. Eat igitur ypocrita et nunc 

suas laudes appetat. postmodum vitam 

proximorum premat. et quandoque se in 

irrisione sui conditoris exerceat. ut quo 

elatiora semper excogitat. eo se suppliciis 

attrocioribus immergat. Unde subditur: 

Obliviscitur quod pes conculcet ea. et bestia 

agri conterat. Tunc ova pes calcat. et bestia 

agri conterit cum in terra deseruntur. quia 

videlicet humana corda dum semper terrena 

cogitare. semperque ima sunt agere appetunt. 

ad conterendum se agri bestie. id est diabolo 

sternunt. ut cum diu infima cogitatione abiecta 

vystoupala by na vrchol. Mysl spravedlivých, 

když je pod dohledem kázně omezena v touze 

po pomíjivých viditelných věcech, je sebrána 

a drží pohromadě. Plně vnímá, jaký by měla 

mít postoj k Bohu nebo k bližnímu, protože 

nedbá povrchních věcí. Čím více se zdržuje 

povrchností, tím víc se uvnitř rozněcuje oheň, 

a čím více hoří, tím více ozařuje a odhaluje 

neřesti. Neboť právě proto se svatí 

shromažďují a s úžasným a pronikavým 

zrakem odhalují i skryté hříchy ostatních. 

Následuje: „Když přijde čas, zvedá křídla do 

výše.“ Neboť co chápeme oněmi pštrosími 

křídly než tlak této doby jako upjaté myšlenky 

pokrytcovy? Když je čas, zvedá je do výše, 

protože objevil příležitost projevit svou 

pýchu. Zvedaje křídla vysoko odhaluje 

myšlenky prostřednictvím nespoutané 

arogance. Ale protože nyní předstírá, že je 

svatý, drží v sobě, co si myslí, jako by pokorně 

skládal křídla k tělu. Nechť tedy pokrytec 

hledá chválu, poté kritizuje životy bližních a 

někdy se i vysmívá svému stvořiteli, takže čím 

hlasitěji, tím více se vrhá do krutějších trestů. 

K tomu se dodává: „Zapomíná, že noha je 

může rozšlápnout a polní zvěř rozdrtit.“ Když 

jsou vejce ponechána na zemi, noha je 

rozšlape a polní zvěř rozdrtí, protože když 

lidská srdce neustále myslí na pozemské věci 

a vždy touží jednat tím nejnižším způsobem, 

aby je rozdrtila polní zvěř, tzn. dráždí ďábla, 

takže i když jsou dlouho  odrazováni od 

nejnižších myšlenek, jsou někdy zlomeni k 

spáchání velkých zločinů. Následuje: „Chová 

se ke svým dětem, jako by nebyly jeho.“ Jako 

by si nevšímal, že žijí jinak, než je učil. A se 

stoupajícím běsněním jim vyhrožuje a cvičí se 

v jejich trápení, a když v něm vzplane 

pochodeň závisti, aniž by se namáhal, aby 

mohly žít, snaží se, aby zemřely. Pokrytec je 

proto chápán jako pštros mající prý takový 

zvyk, že se nestará o nikoho jiného, ale chlubí 

se tím, co dělá, a připisuje si jen to dobré, co 

dělá, na úkor ostatních. 
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sunt. quandoque maiorum criminum perpetra-

tione frangantur. Sequitur: Ducatur ad filios 

qui quasi non sunt sui. Quasi non suos respicit. 

quos aliter vivere quam docuit. ipsa deprehen-

dit. Et durescente sevicia terrores admonet. 

seque in eorum cruciatibus exercet. atque 

invidie facibus inflammata quibus non 

laboravit ut possent vivere. laborat ut debeant 

interire. Ypocrite ergo qui per strucionem 

intelligitur consuetudo talis esse perhibetur. ut 

de nullo alio curam habeat. sed de his que agit 

in se glorietur. et sibi soli bonum quod agit. 

preceteris asscribat. 

De wulturibus. 

Vultur a volato tardo nominatus putatur. 

Magnitudine quippe corporis precipites vola-

tus non habet. Wultures autem sicut et aquile 

etiam ultra maria cadavera sentiunt. Alcius 

quippe volantes multaque montium obscuri-

tate celantur. ex alto illi con spiciunt. 

Negantur enim vultures indulgere concubitui. 

et coniugali usu nuptialis copule sorte misceri. 

atque ita sine ullo masculorum concipere 

semine et sine coniunc tione generare. 

natosque ex his in multam eta tis longevitatem 

procedere. ut usque ad centum an nos vite 

eorum series producatur. nec facile eos 

angustievi finis excipiat. Quid aiunt qui solent 

natura ridere misteria cum audiunt quod virgo 

generavit et impossibilem innupte cuius 

pudorem nulla viri consue tudo temerasset 

existimant partum. Impossibile putatur in dei 

matre quod in vulturibus possibile non 

negatur. Avis sine masculo parit et nullus 

refellit. et quia desponsata maria virgo peperit. 

pudoris eius faciunt questionem. Nonne 

advertimus quod dominus ex ipsa natura et 

astrueret veritatem. Vultures mortem homi 

num signis quibusdam annuntiare consue-

verunt. Quo indicio docti atque instructi sunt. 

ut cum bellum lacrimabile inter se adverse 

acies instruant. multo predicte volucres 

sequantur agmine et eo significent quod 

multitudo hominum casura sit bel lo. futura 

preda wulturibus. 

 

 

O supech. 

Má se za to, že sup je pojmenován podle 

pomalého létání. Velikost těla mu létání 

neusnadňuje. Ale supi, stejně jako orli, cítí 

mrtvoly dokonce i za mořem. Vskutku létají v 

ohromné výši a z výšky vidí mnoho věcí, které 

jsou skryté stíny hor. Supi se neoddávají 

páření a ani manželským praktikám smíše-

ného svatebního páru. Počnou bez mužského 

semene a porodí bez styku. Jejich potomstvo 

se dožívá vysokého věku a dlouhověkosti, 

takže se délka jejich života blíží ke sto letům, 

a ani předčasná smrt je snadno nedostine.  Co 

na to říkají ti, kteří jsou zvyklí zesměšňovat 

tajemství přírody, když slyší, že porodila 

panna, že je to nemožné u neprovdané, jejíž 

počestnost žádný muž neporušil? U Matky 

Boží se považuje za nemožné, co se u supů 

nepopírá. Pták rodí bez samce a nikdo to 

nevyvrací, ale protože zasnoubená Panna 

Maria porodila, kladou si otázku o její 

bezúhonnosti. Nepozorujeme, že Pán prosa-

zuje pravdu ze samotné přírody. Supi určitými 

znameními předpovídají lidskou smrt. Byvše 

touto informací obeznámeni a poučeni, že 

když se v žalostné válce proti sobě postaví 

přední linie, mnoho výše zmíněných ptáků je 

v dlouhé řadě následuje a to znamená, že 

mnoho mužů v bitvě padne a stane se kořistí 

supů. 
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Item de vulturibus. 

Semitam ignoravit avis. nec intuitus est oculos 

vulturis. Quis hoc loco avis nomine nisi ille 

signatur. qui corpus carneum quod assumpsit 

ascendendo ad ethera libravit? Qui apte 

quoque etiam vulturis appellatione exprimi-

tur. Vultur quippe dum volat si iacens cadaver 

conspicit. ad esum se cadaveris deponit: et 

plerumque sic in morte capitur. dum ad 

mortuum animal de summis venit. Recte ergo 

mediator dei et hominum redemptor noster 

vulturis appellatione signatur. qui manens in 

altitudine divinitatis suae. quasi a quodam 

volatu sublimi. cadaver mortalitatis nostre 

conspexit in infimis et sese de celestibus ad 

ima summisit. fieri quippe propter nos homo 

dignatus est. et dum mortuum animal petiit. 

mortem apud nos qui apud se erat immortalis 

invenit. Sed huius vulturis oculus fuit ipsa 

intentio nostrae resurrectionis. quia ipse ad 

triduum mortuus. ab eterna nos morte 

liberavit. Ille ergo perfidus populus iudee 

mortalem vidit. sed quomodo morte sua 

nostram mortem destrueret. minime attendit. 

Conspexit quidem vulturem. sed oculos 

vulturis non aspexit. Qui dum humilitatis eius 

vias quibus nos ad alta sublevat considerare 

noluit. semitam avis ignoravit. Neque enim 

pensare studuit quod eius nos humilitas 

levaret ad celestia. et mortis eius intentio 

reformaret ad vitam. Semitam igitur ignoravit 

avis. nec intuitus est oculos vulturis. quia etsi 

vidit eum quem in morte tenuit. videre 

noluit quanta vite nostre gloria de eius morte 

sequeretur. Unde et ad crudelitatem quoque 

persecutionis exarsit. verba vite recipere 

renuit. predicatores regni celorum prohiben-

do. seviendo. feriendo reppulit. Qui scilicet 

repulsi iudaeam ad quam missi fuerant 

deserentes. in gentilitatis collectione dispersi 

sunt. Sed et natura vulturis talis esse dicitur. ut 

per vulturem quisque peccator intelligi 

videatur. Vultur siquidem exercitum sequitur. 

ut mortuorum cadaveribus sacietur. quia 

peccator pravos homines qui sunt in exercitu 

diaboli sequitur. ut pravos eorum mores 

imitetur. Motruorum cadaveribus vescitur. 

quia carnalibus desderiis que mortem 

generant delectatur. Vultur etiam pedibus 

Znovu o supech. 

„Existuje cesta, kterou žádný pták nezná, ani 

supí oko nevidělo.“ Kdo je zde míněn slovem 

pták, když ne ten, kdo přijal masité tělo, aby 

vystoupal na nebe? Pro koho se také hodí 

pojmenování sup?“ Neboť když sup letí a vidí 

ležet mrtvolu, přistane, aby jedl z mrtvoly, a 

obvykle tak přistižen při smrti, když shora 

přichází k umírajícímu zvířeti. Oprávněně je 

tedy prostředník boží a nás lidí vykupitel 

označován jménem supa, který dlící na 

výšinách svého božství jakoby při letu ve 

výšce spatřil dole mrtvolu naší smrtelnosti a 

spustil se z nebes dolů, neboť se kvůli nám 

rozhodl stát se člověkem, a když mrtvé zvíře 

prosilo, našel mezi námi smrt, která v něm 

byla nesmrtelná. Ale oko tohoto supa bylo 

samotným záměrem našeho vzkříšení, protože 

on sám na tři dny zemřel a vysvobodil nás z 

věčné smrti. Zrádný lid Judeje ho (Krista) tedy 

viděl jako smrtelníka, ale jak by mohl zničit 

naši smrt svou vlastní smrtí, tomu vůbec 

nevěnoval pozornost. Vskutku viděli supa, ale 

nevěnovali pozornost jeho očím a nebyli 

ochotni uvažovat o způsobech jeho pokory, 

kterými nás vyzdvihl k výšinám. Existuje 

cesta, kterou žádný pták nezná, neboť se 

nesnažili vzít v úvahu, že jeho pokora nás 

povznesla k nebi a účel jeho smrti nás obnovil 

k životu. Existuje tedy cesta, kterou žádný 

pták nezná, ani supí oko nevidělo, protože 

ačkoli viděli toho, koho drželi ve smrti 

(Krista), nechtěli vidět, jak velká sláva našeho 

života povstane z jeho smrti. I byli proto 

zapáleni krutostí pronásledování a odmítali 

přijímat slova života, odvraceli se od kazatelů 

nebeského království, zakazovali je, jednali 

s nimi zle a bili je. Ti, kteří opustili Judeu, kam 

byli posláni, se rozptýlili mezi pohany. 

Taková je povaha supa, že i hříšník ji zdá se 

pochopí. Sup následuje armádu, aby se nasytil 

mrtvolami, jako hříšník následuje zkažené 

lidi, kteří jsou v ďáblově armádě, aby mohl 

napodobovat jejich zkažené způsoby. Živí se 

mrtvolami, protože má potěšení z tělesných 

žádostí, které způsobují smrt. Sup také 

ochotně chodí po nohou, a proto ho také 

někteří nazývají gradipes (chodec), protože 

hříšník miluje pozemské věci a touží po nich. 
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libenter graditur. unde et a quibusdam 

gradipes appellatur. quia terrena peccator 

amat. et terrenis inhiat. quandoque etiam 

vultur in altum volat. quia peccator ad celestia 

mentem quoque levat. sed qua intentione hoc 

faciat. alter ignorat. Quis enim intuetur oculos 

vulturis. id est intentionem cogitationis? Hoc 

enim omnipotens sibi reliquid quod cogitatio-

nes hominum solus novit. Nota etiam ut ait 

ysidorus a volatu tardo nominetur. Tarde enim 

cum volare ceperit a terra recedit. quia 

peccator aut vix aut nunquam terrena desi-

deria derelinquit. 

Sup také někdy létá vysoko, neboť i hříšník 

občas pozvedá mysl k nebi, ale ten druhý neví, 

s jakým záměrem to dělá. Neboť kdo se dívá 

do očí supa, tj. přemýšlí o záměru? 

Všemohoucí si totiž vyhradil pro sebe, že on 

jediný zná myšlenky lidí. Všimněte si také, že 

Isidor říká, že je pojmenován podle volatu 

tardus (pomalý let). Když totiž vzlétá, pomalu 

se odpoutává od země, protože hříšník buď 

stěží, nebo nikdy neopouští pozemské touhy. 

De gruis. 

Grues de propria voce nomen sumpserunt. 

Tali enim sono susurrant. Nec piguerit me 

minisse quatinus expeditiones suas dirigant. 

Sub quodam milicie eunt signo. et ne 

pergentibus ad destinatam terram vis flatuum 

renitatur. arenas devorant. sublatisque lapil-

lulis ad moderatam gravitatem saburantur. 

Tunc contendunt in altissima. ut de excelsiori 

specula intueantur quas petant terras. Hee 

autem dum properant. unam sequuntur 

litterato. fidens meatu preit cateruas. Volatus 

desidia castigat. voceque cogitagmen. Et ubi 

obraucata est. succedit alia. Concors cura 

omnium pro fatigatis adeo ut si qua defecerit 

congruant universe lassatasque sustollant. 

usque dum vires ocio recuperentur. Grues in 

nocte sollicitam exercent custodiam. Dispo-

sitos vigiles cernas. et ceteris consortibus 

gregis quiescentibus. alie circueunt et 

explorant ne qua ex parte insidie temptentur. 

atque omnem deferunt impigro sui vigore 

cutelam. Post ubi vigiliarum fuerit tempus 

impletum. perfuncta munere in sompnum se 

premisso clamore componit ut excitet 

dormientem. cui vicem munis traditura est. At 

illa volens suscipere sortem nec usu nostro 

invita et pigrior sompno renuntiat sed impigre 

suis excutitur stratis. vicem exequitur. et quam 

accepit graciam paricura atque officio 

representat. Ideo nulla desertio. quia devocio 

naturalis. Ideo tuta custodia. quia voluntas 

libera. Grues autem nocte excubias dividunt. 

et ordinem vigiliarum per ordines et vices 

faciunt. tenentes lapillos suspensis digitis 

O jeřábovi. 

Jeřábi dostali své jméno podle zvuku, jímž 

šeptají a jímž si řídí své výpravy. Jdou 

spořádaně v armádní formaci, a aby cestou do 

zamýšlené země odolali síle větrů, polykají 

písek a oblázky, jimiž se přiměřeně zatěžují. 

Potom usilují letět co nejvyš, aby z výšin 

vyhlíželi země, které hledají. A když spěchají, 

přesně následují jednoho z nich, jemuž 

důvěřují. Ten za letu kárá loudaly, hlasem 

sděluje záměr, a když ochraptí, převezme to 

další. Svorně mají všichni společný zájem, že 

když se někteří unaví, spojí se a podepřou 

vyčerpané, dokud odpočinkem nezískají sílu. 

V noci jeřábi pečlivě hlídají a lze vidět 

rozestavené strážce, zatímco ostatní členové 

hejna odpočívají, jiní obcházejí a prozkou-

mávají, aby nebyli přepadeni z kterékoli 

strany, a vše svědomitě snáší svým zápalem. 

Když skončí hlídku a splní svůj čas, uloží se 

k spánku a zakřičí, aby vzbudil spícího, jenž 

obratem převezme službu. Chopí se losu 

ochotně, navzdory našim zkušenostem a 

lenosti, oželí spánek, ale energicky se zvedne 

z místa, provede vystřídání a přijme čest, již 

představuje splnění povinnosti. Neopouštějí 

hejno, protože jsou od přírody oddaní. Drží 

hlídky, protože to dělají ze svobodné vůle. 

Jeřábi si rozdělují noční hlídky a stanovují 

pořadí hlídek a jejich střídání. Aby neusnuli, 

drží ve spárech kameny. V případě poplachu 

začnou křičet. Jejich zbarvení ukazuje věk, 

protože stárnutím černají. Na strážných 

můžeme pochopit, že každý uvědomnělý bratr 

dočasně slouží společné věci, věnují ji 
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quibus sompnos arguant. Quod cavendum erit 

clamor indicat. Etatem in illis color prodit 

nam senectute nigrescunt. Possumus autem 

per vigiles intelligere quoslibet discretos 

fratres communiter fratribus temporalia 

provident. et desingulis specialiter curam 

habent. ad obsequia fratrum pro posse suo 

vigilant. ut ab eis incursus demonum et 

accessus secularium prudenter repellant. 

Grues vero que ad hoc eliguntur ut pro aliis 

vigilent. in pede a terra suspenso lapillum 

tenent timentes ne si aliqua earum dormiat. 

lapsus a pede lapillus cadat. si autem cadat 

evigilans clamat. Lapis est christus. pes. 

mentis affectus. Si enim aliquis pedibus 

incedit. sic mens suis affectibus quasi pedibus 

ad optata tendit. Si quis igitur ad custodiam sui 

vel fratrum vigilet. lapillum in pede. id est 

christum in mente portet. aut summo opere 

caveat ne si in peccato dormierit. lapillus a 

pede. id est christus a mente recedat. Si autem 

cecidit per confessio onem clamet. ut dormi-

entes excitet. id est fratres tam pro se quam 

pro eorum ex cessibus. ad vigilantiam 

circumspectionis invitet. Etatem in illis olor 

prodit. nam in senectute nigrescunt. Hic enim 

color in senec tute seni competit. cum pro 

peccatis plangendo gemit. Cum enim que 

male gessit senex commemorat. in senectute 

colorem mutat. Mutat enim amorem pristine 

delectationis in dolorem contricionis. Ecce 

qualiter per naturam volucrum doceri potest 

vita religiosorum.  

zvláštní péči a, jak jen mohou, dbají na hlídání 

svých bratří, aby je ochránili před útoky 

démonů a sekulárním přístupem. Jeřábi, kteří 

jsou vybráni, aby hlídali ostatní, drží nohou 

zvednutou ze země oblázek a nemusí se 

obávat, kdyby některý z nich usnul: oblázek 

by mu spadl za nohu, a když dopadne, s 

výkřikem se probudí. Kámen je Kristus, noha 

je náklonnost mysli. Pokud někdo nohama 

vykročí, mysl svými náklonnostmi jakoby 

natahuje nohy k touhám. Má-li tedy někdo 

držet hlídku nad svými bratry, nechť nohou 

drží kamínek, to je Krista v mysli, nebo je co 

nejvíc opatrný, aby neusnul v hříchu a 

kamínek mu nevypadl, to je aby neztratil 

Krista z mysli. Pokud by mu však vypadl, 

nechť přiznáním zvolá, aby mohl probudit 

spící, tedy přimět bratry, aby dávali pozor jak 

na sebe, tak na své bratry. Jejich zbarvení 

ukazuje věk, protože stárnutím černají, neboť 

tato barva náleží zcela starému starci, když 

sténá nářkem za své hříchy, protože když starý 

muž vypráví, co udělal špatně, věkem mění 

barvu. Mění totiž dřívější lásku k rozkoši v 

bolest kajícnosti. Hle, jak se lze skrze ptačí 

přirozenost poučit o životě věřících lidí. 

De milvo. 

Milvus mollis est viribus et volatu. quasi 

mollis avis. unde et nuncupatur rapacissimum 

tamen et semper domesticis avibus insidiatur. 

Sicut enim in libro ethimologiarum ysidori 

legitur: milvus a molli volatu nominatur. Est 

enim milvus mollis viribus. Illos autem 

milvus significat quos mollices voluptates 

temptant. Cadaveribus milvus vescitur. quia 

carnalibus desideriis voluptuosi delectantur. 

Circa coquinas et macella milvus assidue 

volitat. ut siquid crude carnis ab eis proiciatur 

forias. velocius rapiat. Per hoc enim milvus 

eos nobis innuit. quos cura ventris sollicitos 

reddit. Qui igitur huius mundi sunt. Voluptu-

O luňákovi. 

Luňák je pružný a silný v letu, jakoby pružný 

pták, a protože vždy číhá na domácí ptáky, je 

nazýván nejdravějším, neboť jak čteme v 

Isidorově Etymologiarum libro: „Pojmeno-

vání luňák (milvus) je odvozeno z mollis 

volatu (pružný v letu). Luňák je pružný a 

pevný.“ Luňák symbolizuje ty, které svádí 

sladkost rozkoší. Luňák se živí mrtvolami, 

protože se těší z tělesných tužeb požitkářů. 

Luňák neustále obletuje kuchyně a tržiště, 

takže když se z nich vyhodí nějaké syrové 

maso, může ho rychleji ukrást. Tím nám luňák 

přibližuje ty, kteří se znepokojují péčí o 

břicho. Proto ti, kdož jsou na tomto světě, 



67 
 

osa querunt. macella frequentant. et coquinis 

in hiant. Milvus timidus est in magnis. audax 

in minimis. Silvestres volucres rapere non 

audet. domesticis autem insidiari solet. 

Insidiatur pullis ut illos rapiat. et quos 

incautos repperit. velocius necat. Sic molles et 

voluptuosi teneros pullos rapiunt. quia 

simpliciores et indiscretos suis moribus 

aptant. et ad perversos usus pertrahunt. Super 

eos lente volando incautos decipiunt. dum eos 

blandis sermonibus adulando seducunt. Ecce 

quomodo volucres que ratione carent peritos 

homines et ratione intentos per exempla 

perverse operationis docent. 

hledají potěšení, navštěvují tržiště a nahlížejí 

do kuchyní. Luňák je bázlivý před velkými a 

smělý před malými. Netroufá si chytat divoké 

ptáky, ale je zvyklý číhat na domácí. Číhá, aby 

popadl jejich mládé, a které shledá neopa-

trnými, ty co nejrychleji zabije. Tak chytají 

měkká a požitkářská mláďata, protože ta 

jednodušší a zmatenější odpovídají jejich 

chování a jsou k zvrhlostem přitahována. 

Pomalým přelétáváním nad nimi klamou 

neopatrné, zatímco je lichotivými slovy 

svádějí z cesty. Hle, jak ptáci, jimž chybí 

rozum, učí lidi oplývajících rozumem na 

příkladech zvrácených činů. 

De psitaco. 

Sola india mittit avem psitacum colore viridi 

torque punicea. grandi lingua. et ceteris avibus 

laciore. unde et articulata verba exprimit. ita 

ut si eam non videris. homine loqui putes. Ex 

natura autem salutat dicens ave vel kere. 

Cetera nomina institutione discit. Hinc est 

illud. Psitacus a vobis aliorum nomina 

discam: Hoc didici per me dicere: Cesar ave. 

Cuius rostri tanta duricia est. ut cum e sublimi 

precipitatur in saxum. ni su oris se excipiat. et 

quodam quasi fundamento utatur extra 

ordinarie firmitatis. Caput vero tantum valens. 

ut siquando ad discendum plagis sit 

admonendum nam studet ut quod ad homines 

loquatur. ferrea sit ferula verberandus. Nam 

cum in pullo est atque adeo intra alterum etatis 

sue annum. que monstrata sunt et cicius discit 

et retinet tenacius. paulo senior obliviosus est 

et indocilis. 

O papouškovi. 

Pouze z Indie pochází pták papoušek zelené 

barvy s nachovým náhrdelníkem/ krkem, 

velkým jazykem, měkčím, než mají jiní ptáci, 

jímž vyjadřuje artikulovaná slova, takže když 

ho nevidíte, můžete si myslet, že to mluví 

člověk. Od přírody zdraví říkaje: „Ave“ nebo 

„Kere!“ (Buď zdráv!) Další slova se učí 

tréninkem. Protože je papoušek hravý, naučí 

se další slova: „Naučil jsem ho říkat: Ave, 

Caesar!“ Jeho zobák je tak tuhý, že když se 

vrhne z výšky na skálu, nedostane se mu do 

úst, a používá jej jako základ nezvyklé 

pevnosti. Hlavu má tak silnou, že je-li třeba ho 

při učení napomínat bitím, aby se usilovně 

snažil mluvit jako lidé, je třeba ho bít 

železným prutem, neboť když je mladý do 

dvou let věku, učí se rychle, co se mu ukáže, 

a pevněji to udrží, je-li o něco starší, je 

zapomnětlivý a nevycvičitelný. 

De ibice. 

Est avis que dicitur ibis rostro suo purgans 

alvum. Hec serpentum ovis utitur et 

morticinis, et ex eis gratissimum cibum pullis 

suis reportat. Nam in aqua ingredi timet, quia 

natandi naturam nescit, sed iuxta litus die 

noctuque obambulat, querens aut mortuos 

pisciculos, aut aliqua cadavera que ab aqua 

eiecta fuerint foras. Significat carnales 

homines qui mortiferis operibus quasi escis 

utuntur quibus misere anime nutriuntur ad 

penam. Tu vero christiane qui aqua spirituque 

sancto renatus es, ingredere ad spirituales 

O ibisovi. 

Existuje pták, kterému se říká ibis, jenž si 

zobákem čiští břicho. Živí se hadími vejci a 

mršinami a získává z nich tu nejoblíbenější 

potravu svých mláďat. Bojí se totiž vstoupit 

do vody, protože neumí plavat, ale dnem i 

nocí obchází břeh a hledá mrtvé ryby nebo 

jakékoli jiné zdechliny, které byly vyhozeny z 

vody. Symbolizuje tělesné lidi, kteří používají 

smrtelné činy jako potravu, kterou se živí jako 

trest za své ubohé duše. Ale ty, křesťane, který 

ses narodil z vody a Ducha svatého, vstup do 

duchovních vod Božích tajemství a vezmi si 
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aquas misteriorum dei, et inde sume tibi 

mundissimos cibos quos enumerat apostolus 

dicens: Fructus autem spiritus est caritas, 

gaudium, pax, pacientia, longanimitas, et 

cetera. Nisi sol et luna extenderint radios suos, 

non lucent. Volucres nisi extenderint alas 

suas, volare non poterunt. Sic ergo tu homo si 

te signo crucis non munieris, gemineque 

dilectionis alas non extenderis, ad quietis-

simum portum celestis patrie per medias huius 

mundi procellas transmeare non poteris. 

Denique cum moyses elevaret manus suas, 

superabat israel. Cum vero remitteret manus 

suas, superabat amalech. 

odtud čisté pokrmy, jak praví apoštol: „Plody 

ducha jsou láska, radost, mír, trpělivost, 

vytrvalost a tak dále.“ Pokud slunce a měsíc 

nerozprostřou své paprsky, nesvítí. Pokud 

ptáci neroztáhnou svá křídla, nemohou létat. 

Tak i ty, člověče, pokud se neochráníš 

znamením kříže a neroztáhneš křídla lásky na 

obě strany, nebudeš moci projít skrz bouře 

tohoto světa do nejklidnějšího útočiště 

nebeské země. „Konečně když Mojžíš 

pozvedl ruce, přemohl Izrael. Ale když ruce 

spustil, Amalek ho přemohl.“ 

De yrundine. 

Turtur et yrundo et ciconia cognoverunt 

adventus sui diem. Israel autem non cognovit 

iudicium domini. De turture superius diximus. 

restat autem ut de yrundine et ciconia postea 

disseramus. Unde ysidorus: yrundo dicta quod 

cibos non sumit residens. sed in aere escas 

capiat et commedat. Garrula avis per tortuosos 

orbes et flexuosos volans circuitus pervolans. 

et in nidis construendis. educandisque fetibus 

sollertissima habens etiam quiddam prescium. 

quod lapsura deferat. nec appetat culmina. 

Adiris quoque avibus non impeditur. nec 

unquam preda est. maria transvolat ibique 

hyeme commoratur. Hirundo miniscula avis 

corpore. sed egregie pio sublimis affectu. 

indiga rerum omnium. preciosiores auro 

nidos. quia sapienter nidificat. Nidus enim 

sapientie preciosior est auro. Quid enim 

sapientius quam ut volandi vaga libertate 

pociatur. et hominum domiciliis parvulos suos 

et tecta commendet ubi sobolem nullus 

incurset. Nam illud est pulchrum ut a primo 

ortu pullos humane usu conversationis 

assuescat. et prestet ab iminicarum avium 

insidiis tuciores. Tumillud preclarum quod 

quadratam domum sibi sine ullo adiutore 

tanquam artis perita componit. Legit enim 

festucas ore easque luto linit ut glutinare 

possit. sed quia lutum pedibus deferre non 

potest summitates pennarum aqua infundit. ut 

facile his pulvis ad hereat. et limus fiat. quo 

paulatim festucas vel minutos surculos sibi 

colligat atque adherere faciat. Eo genere nidi 

O vlaštovce. 

„Hrdlička, vlaštovka a čáp znají den svého 

příletu, ale Izrael neví nic o soudu Páně.“ O 

hrdličce jsme hovořili výše - zbývá nám tedy 

probrat vlaštovku a poté čápa. Isidor: 

„Vlaštovka (yrundo, hirundo = polykat) má 

jméno podle toho, že se neživí na zemi, ale 

chytá a konzumuje potravu ve vzduchu. Je to 

štěbetavý pták, prolétává spletitými a 

klikatými kruhy, staví si hnízda a odchovává 

svá mláďata. Je také velmi chytrá a sděluje 

nám, když se nějaká budova chystá spadnout, 

tím, že se vyhýbá jejímu vrcholu. Není 

napadána jinými ptáky, ani se nikdy nestává 

jejich kořistí, přelétá přes moře a zůstává tam 

i přes zimu.“ Vlaštovka je tělem droboučký 

ptáček, ale pozoruhodně zbožný a majestátní, 

všeho chtivý, hnízdící vzácněji než zlato, 

protože si hnízdo staví moudře a hnízdo 

moudrosti je vzácnější než zlato. Neboť co je 

moudřejší než to, že tulák získá svobodu létat 

a svěří své děti do lidským příbytkům a 

stavením, kde na jejich potomky nebude 

nikdo útočit. Je totiž pěkné, že jsou mláďata 

už od narození zvyklá na lidskou přítomnost a 

to je lépe chrání před útoky nepřátelských 

ptáků. Je pozoruhodné, jak si bez pomoci 

odborníka staví čtverhranný příbytek. Za 

tímto účelem shromažďuje v ústech stébla a 

omaže je hlínou, aby se mohla slepit. Ale 

protože se hlína nedá nosit nohama, namáčí si 

konce pěří do vody, takže se na ně může 

snadno přilepit prach a také hlína, kterou 

může postupně olepovat posbíraná stébla 
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tocius fabricam struit. ut quasi pavimento solo 

pulli eius in terra edes suas sine offensione 

versentur. ne pedem aliquis interserat per 

rimulas texturarum. aut teneris fetibus frigus 

irrepat. Sed hoc industrie officium prope 

commune multis avibus. illud vero singulare 

in quo est preclara cura pietatis et prudens 

intellectus et cognitionis insigne. tum quedam 

medice artis pericia quod si qua pulli eius 

fuerint cecitate suffusi oculos sive compuncti. 

habet quoddam medendi genus quo po[s 

inserted]sit eorum lumina intercepto visui 

reformare. Per hyrundinem sicut auctoritas 

testatur. aliquando superbia mentis. aliquando 

contricio contribulati cordis intellegitur. Quod 

per yrundinem superbia designetur. per 

tobiam dicitur: Cum iactasset se inquit tobias 

iuxta parietem et obdormisset. contigit ut ex 

nido hirundinum dor mienti illi calida stercora 

insiderent super oculos eius. fieretque cecus. 

Unde beda super tobiam: Hyrundo propter 

levem volatum. superbiam cordis levitatem-

que figurat. cuius immundicia confestim 

excecat. nec eum videre permittit qualis fuerit. 

Quod autem per irundinem contricio cordis 

intellegi debeat propheta dicens demonstrat: 

Sicut pullus yrundinis inquit sic clamabo. 

Intelligimus igitur per yrundinem quemlibet 

discretum doctorem. per yrundinis pullum 

clamantem discipulum. per clamorem. mentis 

contricionem. Clamat pullus yrundinis. dum 

querit a magistro verbum predicationis. 

Clamat pullus yrundinis. dum per confes-

sionem magistro manifestat affectum contriti 

cordis. Si nosci clamorem yrundinis. nisi 

fallor questum designat anime penitentis. 

Hirundo cibos residens non sumit. sed in aere 

quas capit escas edit. quia qui terrena non 

diligit. remotus a terrenis celestia querit. 

Garrula avis esse dicitur quia querulosis 

orationibus sepius delectatur. per fluxuosos 

circuitus pervolat. ut adversa obedientie 

precepta mentem subiectus flectat. In nidis 

construendis educandisque fetibus sollertis-

sima. Nidum construit. quia in fide passionis 

christi spem fixam ponit. Sollers in educandis 

nebo malé větvičky. Celou stavbu hnízda 

postaví tak, že mláďata jsou jakoby v přízemí, 

mohou se pohybovat bez klopýtnutí, aby 

některé neprostrčilo štěrbinami nohu nebo aby 

jimi na něžná kuřátka nepronikal chlad. Leč 

tato svědomitá práce je docela běžná u mnoha 

ptáků. Opravdu jedinečné jsou na ní 

mimořádně láskyplná péče, předvídavý 

intelekt a znalosti. Dále vládne jistým 

léčebným uměním, že pokud byly oči jeho 

mláďat zality slepotou nebo píchnuté, má 

jakýsi lék, pomocí kterého může jejich zrak 

napravit. Na vlaštovce, jak dosvědčují 

autority, lze porozumět někdy pýše mysli, 

někdy kajícnosti zlomeného srdce. Vlaš-

tovkou je ilustrována hrdost, jak říká Tobijáš9: 

Říká se, že když si lehl Tobijáš u zdi a usnul, 

stalo se, že mu z vlaštovčího hnízda spadl na 

oči horký trus a oslepl. Odtud Beda10 nad 

Tobijášem: „Vlaštovka svým lehkým letem 

symbolizuje pýchu a lehkovážnost srdce, jejíž 

nečistota způsobuje okamžitou slepotu a 

nedovolí člověku vidět, jaký byl.“ Skrze 

vlaštovku bychom měli rozumět, jak je 

kajícné srdce demonstrováno prorokem, který 

říká: „Budu naříkat jako vlaštovčí mládě.“ 

Vlaštovkou rozumíme moudrého učitele, 

naříkajícím vlaštovčím mládětem žáka, 

nářkem kající se mysl. Vlaštovčí mládě 

naříká, když se ptá učitele na slovo kázání. 

Vlaštovčí mládě naříká, když vyznáním 

vyjadřuje učiteli náklonnost kajícného srdce. 

Má-li být znám křik vlaštovky, znamená, 

pokud se nemýlím, hloubku duše. Vlaštovka 

se neživí vsedě, ale jí potravu, kterou chytá ve 

vzduchu, protože kdo nemiluje pozemské 

věci, dalek pozemských hledá věci nebeské. 

Říká se o ni, že je to švitořivý pták, protože si 

často libuje v stěžování a prolétává spletitými 

a klikatými kruhy jako ti, kteří ohýbají mysl 

protichůdnými přikázáními poslušnosti, jímž 

je podřízena. Je velmi chytrá při stavbě hnízd 

a výchově svých potomků. Staví si hnízdo 

jako ten, kdo vkládá pevnou naději ve víru v 

Kristovo utrpení. Je zručná ve výchově 

potomstva jako ten, kdo je kvalifikován pro 

                                                            
9 Tóbijáš (též kniha Tóbit) - starozákonní spis ze 4. - 2. století př. n. l. 
10 Beda Ctihodný (okolo 672-735) - světec, učenec - citace pochází z mu připisovaných kometářů k Bibli. 
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fetibus. id est in docendis subiectis fratribus. 

Habet etiam quiddam prescium. quod deserat 

lapsura. nec appetat culmina. Quiddam enim 

prescium habent qui vere penitent. quod 

casum presentis seculi fugiant. et per mansura 

sine fine querunt. Hyrundo aliis avibus non 

impetitur nec unquam preda est. Rapaces aves 

nunquam yrundinem rapiunt. quia contriti 

corde demonibus nunquam preda sunt. 

Yrundo maria transvolat. quia vere penitet 

amaritudines et tumultus huius mundi exire 

desiderat. Ibique hieme commoratur. Cum 

enim yemps ingruit et frigus antecedit tunc 

iustus ad calorem caritatis transit. Ibique 

pacienter expectat. donec frigus temptationis 

a mente recedat. Novit pia avis annuntiare 

adventus sui testimonio. veris inicium. 

Revertitur yrundo post frigus yemis. ut 

annuntiet inicium veris. Similiter iustus post 

frigus nimie temptationis revertitur ad 

temperantiam moderate mentis. ut qui frigus 

temptationis evaserat. ad estatem. id est 

dilectionis calorem moderate per ascensus 

boni operis accedat. Hec est igitur natura 

yrundinis. id est anime penitentis. que semper 

querit veris inicium. quia in omnibus tenet 

discrecionis et temperantie modum. Ecce 

qualiter simplex eos instruit. quos ab inicio 

divina providentia discretos facit. 

vyučování předmětů bratrům. Má také určitý 

dar předvídat pád budovy a vyhýbá se jejímu 

vrcholům, protože ti, kteří skutečně činí 

pokání, mají určitou předvídavost, jelikož se 

vyhýbají pádu tohoto světa a usilují o život 

věčný. Vlaštovka není napadána jinými ptáky, 

ani se nikdy nestává jejich kořistí. Draví ptáci 

ji nikdy neuchvátí, protože kajícné srdce 

nebude nikdy loveno démony. Vlaštovka 

přelétá přes moře, protože skutečně činí 

pokání z hořkosti a touží uniknout vřavě 

tohoto světa., a zůstává tam přes zimu. Neboť 

když zima houstne a blíží se chlad, pak 

spravedlivý odchází za teplem lásky a tam v 

klidu vyčká, dokud mu z mysli neodejde chlad 

pokušení. Oddaný pták ví, že má oznámit 

svědectví o svém příchodu, začátek jara. 

Vlaštovka se vrací po chladné zimě, aby 

oznámila začátek jara. Obdobně se 

spravedlivý člověk po chladu velkého 

pokušení vrací ke střídmosti s umírněností 

mysli, aby se ten, kdo unikl chladu pokušení, 

mohl přiblížit létu, to je teplu lásky, 

vzestupem dobrých skutků. Taková je tedy 

povaha vlaštovky, to je kajícné duše, která 

vždy hledá začátek jara, protože při všem 

jedná uvážlivě a střídmě. Hle, jak něco tak 

prostého poučuje ty, jež božská prozřetelnost 

od počátku obdařila moudrostí. 

De ciconia. 

Ciconie vocate a sono quo crepitant quasi 

cicanie que sonum oris pocius esse quam 

vocis quia quatiente rostro faciunt. Hee veris 

nuntie. societatis comites. serpentis hostes. 

maria transvolant. in asiam collecto agmine 

pergunt. Cornices duces precedunt. et ipse 

quasi exercitus prosequuntur. Eximia illis 

circa filios pietas. Nam adeo nidos impensius 

fovent. ut assiduo incubitu plumas exuant. 

Quantum autem tempus impenderint in 

fetibus educandis. tantum et ipse invicem a 

pullis suis aluntur. Ciconie sonum oris pro 

voce quatiente rostro faciunt. Illos autem 

pretendunt qui cum fletu et stridore dentium 

quod male gesserunt ore promunt. Hee sunt 

nuntie veris. quia ceteris demonstrant 

temperantiam converse mentis. Societatis sunt 

comites. quia libenter habitant inter fratres. 

O čápovi. 

Čápi (ciconie) dostali své jméno podle zvuku, 

který chřestí jako cicanie, což je spíše zvuk úst 

než hlas, protože ho dělají klepáním zobáku. 

Jsou to poslové jara, společenští, nepřátelé 

hadů, společně v hejnu létají přes moře do 

Asie. Vrány jdou před nimi jako průvodci a 

oni je následují, jako by byli armáda. Ke svým 

dětem mají výjimečnou lásku, neboť o svá 

hnízda pečují tak usilovně, že si při hnízdění 

ustavičně vyškubávají peří. Kolik jejich 

kuřata potřebují, tolik by je měli čápi krmit. 

Čápi dělají zvuk klepáním zobáku namísto 

ústy. Představují ty, kteří s pláčem a skřípěním 

zubů přiznávají ústy, co špatného udělali. Jsou 

to poslové jara, protože ostatním ukazují 

střídmost konvertované (ke křesťanství) 

mysli. Jsou společenští, protože ochotně žijí v 

společenství bratrů. O čápovi se také říká, že 
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Dicitur etiam de ciconia quod serpentium sit 

inimica. Serpentes sunt perverse cogitationes. 

seu perversi fratres. quos ciconia rostro 

percutit. dum iustus pravas cogitationes 

restringit. vel perversos fratres perungenti 

invectione reprehendit. Maria transvolant. in 

asiam collecto agmine pergunt. Asia 

interpretatur elevata. Maria igitur transvolat et 

asiam pergit. qui spretis mundi tumultibus ad 

altiora tendit. Eximia illis circa filios pietas ut 

assiduo incubitu super eos exuant plumas. 

Assiduo incubitu super pullos ciconie plumas 

exuunt. quia dum prelati subiectos nutriunt. 

superfluitatis et levitatis a se plumas evellunt. 

Quantum autem tempus impenderint in 

fetibus educandis. tantum et ipse invicem a 

pullis suis aluntur. Quantum pulli eorum 

indigent tamdiu ciconie eos nutrire debent. 

quia in quantum indigent discipuli. tamdiu 

verbo doctrine debent eos alere prelati. 

Similiter subiecti prelatos suis laboribus 

fovere debent. ut eis ministrent necessaria 

quibus egent. Turtur igitur et yrundo et ciconia 

illos reprehendunt. qui christum in carne 

advenisse non credunt. et iudicium domini 

futurum non pertimescunt. 

je nepřítelem hadů. Hadi, to jsou zvrácené 

myšlenky nebo zvrácené bratry, které čáp 

praští zobákem, zatímco spravedliví omezují 

své špatné myšlenky nebo důrazně kárají 

zvrácené bratry. Společně v hejnu létají přes 

moře do Asie. Asie znamená vyšší cíl a přes 

moře do Asie létá ten, kdo pohrdá vřavou 

světa a tíhne k vyšším cílům. Ke svým dětem 

mají výjimečnou lásku, že si při sezení na 

vejcích ustavičně vyškubávají peří. Čápi při 

hnízdění neustále vytrhávají peří na kuřata, 

protože když preláti živí své poddané, 

vyškubávají si peří nadbytku a malichernosti. 

Kolik času věnovali odchovu svých kuřat, 

tolik jimi budou sami krmeni. Kolik jejich 

kuřata potřebují, tolik by je měli čápi krmit, 

protože kolik potřebují učedníci, tolik je mají 

preláti živit slovem nauky. Podobným 

způsobem by měli preláti povzbuzovat své 

poddané v jejich práci, aby jim poskytli 

nezbytnosti, které potřebují. Hrdlička, 

vlaštovka a čáp tedy kárají ty, kteří nevěří, že 

Kristus přišel v lidském těle a nebojí se 

budoucího soudu Páně. 

De merula. 

Ysidorus de merula: Merula antiquitus 

medula vocabatur.eo quod moduletur. Alii 

merulam aiunt vocitatam quia sola volat quasi 

mera volans. Hec cum in omnibus locis nigra 

sit. in achaia tamen candida est. Merula est 

avis parva sed nigra. Illos autem innuit. quos 

pecati nigredo tingit. Merula dulcedine 

proprie vocis. mentem movet in affectum 

delectationis. Illos autem demonstrat figurate. 

quos voluptas carnis per suggestio-nem 

temptat. De ea siquidem beatus gregorius in 

libro dialogorum scribit qualiter beato 

benedicto volitans occurrit. qualiter tantus 

post discessum volucris. temptatus fuerit 

ardore libidinis. Ait enim: Quadam vero die 

dum solus esset beatus benedictus. temptator 

affuit. Nam nigra parvaque avis que vulgo 

merula vocatur circa eius faciem volitare 

cepit. eiusque vultui importu ne insistere. ita 

ut capi manu posset. si hanc vir sanctus tenere 

voluisset. Sed signo crucis edito. recessit avis. 

O kosovi. 

Isidor říká o kosovi: „Kos (merula) byl v 

dávných časech nazýván medula, protože 

zpíval (modulor) melodie.“ Jiní mají za to, že 

se mu říkalo merula proto, že létá sám jako 

ryzí (mera) letec. Ačkoli je na všech místech 

černý, v Achaii (území na severu poloostrova 

Peloponés) je ovšem bílý. Kos je malý ale 

černý a symbolizuje ty, kteří zčernali hříchem. 

Kos sladkostí vlastního hlasu pohne mysl k 

pocitu slasti. Obrazně ukazuje ty, kteří jsou 

sváděni návrhy tělesných potěšení. Vskutnku 

o tom píše blahoslavený Řehoř v knize  

Dialogorum, jak spěchal, aby se setkal s 

blahoslaveným Benediktem, a jak byl po 

odletu ptáka pokoušen zápalem touhy. Praví: 

„Jednoho dne, když byl blahoslavený 

Benedikt sám, objevil se pokušitel, neboť mu 

černý a drobný ptáček zvaný kos začal 

poletovat kolem tváře a v jeho přítomnosti 

drze naléhal, aby se dal vzít do ruky, kdyby 

svatý muž chtěl. On ovšem udělal znamení 
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Tanta autem carnis temptatio avi eadem 

recedente secuta est. quantam vir sanctus 

nunquam fuerat expertus. Quandam namque 

aliquando feminam viderat. quam malignus 

spiritus ante eius mentis oculos reduxit. 

Tantaque igne servi dei animum in specie 

illius accendit. ut se in eius pectore amoris 

flamma vix caperet. et iam penede serere 

heremum voluptate victus deliberaret. Cum 

subito superna gratia respectus. ad semeti-

psum reversus est. atque urticarum et veprium 

iuxta densa succrescere frutecta conspiciens. 

exutus indumento quo indutus erat. nudum se 

in illis spinarum aculeis et urticarum incendiis 

proiecit. Ibique volutatus toto ex eis corpore 

vulneratus exiit. et percutis vulnera eduxit a 

corpore vulnus mentis. quia voluptatem traxit 

in dolorem. Merula igitur volitans. est sug-

gestio voluptatem temptans. Qui igitur abicere 

cupiunt voluptatem merule. oportet ut 

exemplo beati benedicti transeant ad 

correctionem discipline. et sic delectationem 

mentis extrahant per afflictionem carnis. In 

regionibus achaie sunt sicut ysidorus testatur 

candide merule. Candida merula. est voluntas 

munda. Achaia vero. soror laborans inter-

pretatur. Due sorores sunt rachel et lia. activa 

scilicet et contemplativa vita. Lia. laboriosa 

interpretatur. Activa vita docet elemosinas 

impendere. indiscretos docere mundiciam 

castitatis habere. propriis manibus laborare. 

Hic est labor active vite. hec est soror 

laborans. Hec est achaia. videlicet activa vita. 

In achaia igitur quasi merule candide sunt. qui 

in activa vita pure vivunt. 

kříže a pták ulétl. Takové tělesné pokušení 

následující po ptákově odletu světec ještě 

nikdy zažil, neboť kdysi snil o ženě, kterou mu 

zlý duch přinesl před jeho vnitřní zrak a jejím 

zjevem roznítil v mysli služebníka Božího tak 

velký oheň, že plamen lásky jen stěží dokázal 

udržet v hrudi a dokonce ho téměř přemohla 

touha opustit poustevnu. Když náhlou 

nebeskou milostí přišel k sobě a viděl, jak v 

hustých keřích rostou kopřivy a trní, svlékl 

oblečení, které měl na sobě, a nahý se vrhl 

mezi ty pálivé trny a kopřivy a vyválel se v 

nich. Vyšel z nich zraněný po celém těle a 

rány na kůži vytáhly rány na mysli, protože 

vtáhly rozkoš do bolesti.“ Kos v letu proto 

představuje návrh lákavého potěšení. Proto ti, 

kteří touží zavrhnout lákavého kosa, usí po 

příkladu blahoslaveného Benedikta přistoupit 

k nápravě kázně a takto vyhnat rozkoš z mysli 

skrze potrápení těla. V krajích achaiských jsou 

bílí kosové, jak otevřeně dosvědčuje Isidor, a 

bílý kos - to je čistá vůle. Achaia je ovšem 

interpretována jako pracovitá sestra. Jsou dvě 

sestry: Rachel a Lia, totiž aktivní a rozjímavý 

život. Lia znamená „pracovitá“. Aktivní život 

nás učí rozdávat almužny, učit zmatené, mít 

čistotu mravní bezúhonnosti, pracovat 

vlastníma rukama. Toto je práce aktivního 

života, toto je pracovitá sestra, toto je Achaia 

– totiž aktivní život. V Achaii jsou tedy jako 

bílí kosové ti, kteří žijí čistým aktivním 

životem. 

De bubone. 

Ysidorus de bubone. Bubo a sono vocis 

compositum nomen habet. avis feralis. onusta 

quidem plumis. sed gravi semper detenta 

pigricia. in sepulchris die noctuque versatur et 

semper commorans in cavernis. Unde 

rabanus. Bubo inquit. in tenebris pecca torum 

deditos. et lucem iusticie fugientes significat. 

Unde inter immunda animalia in levitico 

deputatur. Unde per bubonem intelligere 

possumus quemlibet peccatorem. Bubo a sono 

O výrovi. 

Isidor o výrovi: „Výr (bubo) má jméno 

vytvořené podle svého hlasu. Je to divoký 

obtěžkaný peřím, ale neustále tížen leností. Ve 

dne v noci přebývá na hřbitovech a vždy 

obývá jeskyně.“ Rabanus11 o něm říká: „Výr 

symbolizuje ty, kteří se oddali temnotě hříchu 

a utekli před světlem spravedlnosti.“ Proto je 

v knize Leviticus (třetí kniha Starého zákona) 

zařazen mezi nečistá stvoření. Podle výra 

tudíž můžeme pochopit každého hříšníka. Výr 

                                                            
11 Rabanus Maurus (780 – 856), opat kláštera ve Fuldě, arcibiskup v Mohuči - citace pocházejí z De rerum naturis. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/780
https://cs.wikipedia.org/wiki/856
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Fulda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fulda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arcidiec%C3%A9ze_mohu%C4%8Dsk%C3%A1
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vocis dicitur quia os ex abundantia cordis 

loquitur. nam quod cogitat mente. profert 

voce. Avis feda esse dicitur. quia fimo eius 

locus in quo habitat commaculatur. quia 

peccator illos cum quibus habitat. exemplo 

perversi operis dehonestat. Avis onusta 

plumis. id est. superfluitate carnis et levitate 

mentis. sed gravi quidem detenta pigricia. 

Detinetur inertia et pigritia graravi. quia 

peccatores ad bene operandum sunt inertes et 

pigri. Die noctuque moratur in sepulcris. nam 

de lectatur peccato. quod est fetor humane 

carnis. Habitat enim in cavernis nec per 

confessionem exit foras. sed lucem veritatis 

odit. Ab aliis avibus visus. magnis earum 

clamoribus proditur. magnis etiam incursio-

nibus vexatur. Si enim peccator ad lucem 

cognitionis veniat. magnum bene agentibus 

derisionis questum prestat. Et cum in peccato 

deprehensus aperte fuerit. ab aliis reprehen-

sionis verba audit. Plumas evellunt et rostro 

lacerant. quia et carnales actus peccatoris bene 

agentes reprehendunt. et superfluitatem 

dampnant. Infelix ergo dicitur. quia infelix est 

qui ea que prediximus operatur. 

má jméno podle svého hlasu, protože mluví 

z plnosti srdce, neboť vyslovuje, co má na 

mysli. Říká se o něm, že je to odporný pták, 

protože místo, kde přebývá, je potřísněno 

trusem, jako též hříšník svými zvácenými činy 

zneuctívá ty, mezi nimiž žije. Pták obtěžkaný 

peřím, to je přemírou masa a lehkostí mysli, 

ale tížen leností. Tíží ho nečinnost a lenost, 

protože hříšníci jsou líní a nečinní v konání 

dobra. Dnem i nocí přebývá na hřbitovech, 

neboť má potěšení z hříchu, který je pachem 

lidského těla. Přebývá totiž v jeskyních a 

nevychází ven bez zpovědi, ale nenávidí 

světlo pravdy. Když ho spatří jiní ptáci, 

oznamují jeho přítomnost hlasitým křikem a 

napadají ho divokými útoky. Pokud totiž 

hříšník přijde na světlo poznání, je to pro ty, 

kteří jednají dobře, velkým zdrojem 

posměchu. A když bude otevřeně přistižen při 

hříchu, uslyší od ostatních slova pokárání. 

Vytrhávají mu peří a trhají zobákem, protože 

ti, kteří jednají dobře, ho kárají za hříšné 

skutky tělesného chování a odsuzují jejich 

zbytečnost. Říká se o něm, že je nešťastný, 

protože kdo dělá věci uvedené výše, je 

nešťastný. 

Hupupam greci appellant. eo quod stercora 

humana consideret. et fetenti pascatur fimo. 

avis spurcissima et cristis exstantibus galeata. 

semper in sepulcris et humano stercore 

commorans. cuius sanguine quisquis se inun-

xerit. dormitum pergens demones suffocantes 

se videbit. Unde rabanus. Hec avis sceleratos 

peccatores significat homines qui sordibus 

peccatorum assidue delectantur. Hupupa 

etiam luctum amare dicitur. quia seculi tristi-

cia mortem spiritus operatur. propter quod 

oportet eum qui diligit deum semper gaudere 

sine intermissione orare. in omnibus gratias 

agere quia gaudium spiritus est fructus. De 

hupupa etiam phisiologus dicit. quia cum 

senuerit et volare non possit. filii eius ad eum 

veniunt et pennas vetustissimas a corpore 

ipsius evellunt. eamque fovere non cessant. 

donec sicut ante assumptis viribus volare 

possit. Exemplum igitur perversis hominibus 

tribuunt. qui patres suos cum senuerint a 

domibus propriis expellunt. qui eos cum 

Řekové říkají dudkovi hupupa, protože 

sedává na lidských výkalech a živí se 

páchnoucími exkrementy. Je to nejšpinavější 

pták, má přilbu s chocholy a přebývá na 

hřbitovech a v lidských výkalech. Kdo se 

pomaže jeho krví a půjde spát, uvidí démony, 

jak ho dusí. Rabanus o tom říká: „Tento pták 

symbolizuje zlé hříšníky, lidi, kteří se neustále 

těší ze špíny hříchů. „Dudek prý také miluje 

truchlení, protože zármutek těla způsobuje 

smrt ducha. Proto by se měli ti, kteří milují 

Boha, vždy bez ustání radovat z modlitby a 

vším mu vzdávat díky, protože radost ducha je 

odměnou.“ Také Physiologus o dudkovi říká, 

že když zestárne a nemůže létat, přijde jeho 

potomstvo a vytrhá mu z těla nejstarší peří a 

pečuje o něj do té doby, než zase zesílí, aby 

mohl létat. Poskytují příklad pro zvrhlé lidi, 

kteří své rodiče, kteří je vychovávali, když 

byli ještě děti, vyženou z domova a odmítají 

je podporovat, když zestárnou a zeslábnou. 

Nechť tedy rozumný člověk vidí, co dluží 
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deficiant sustentare renuunt. qui ipsos cum 

adhuc parvuli essent educaverunt. Videat ergo 

homo rationabilis quid patri vel matri debeat. 

cum irrationabilis creatura quod predixi imus 

in necessitate cum senuerint parentibus 

reddat. 

svému otci či matce, když i nerozumné 

stvoření, jak jsem uvedl výše, se odvděčuje 

nutnou péčí svým rodičům, když zestárnou. 

De noctua. 

Noctua dicitur. eo quod nocte circumvolat. et 

per diem non possit videre. Nam exorto 

splendore solis. visus illius hebetatur. Noctua 

autem non est bubo. Nam bubo maior est. 

Nicticorax ipsa est noctua. quia noctem amat. 

Est enim avis lucifuga. et solem videre non 

patitur. Hec avis figuram gerit judeorum. qui 

veniente domino salvatore ad salvandos eos 

reppulerunt eum. dicentes: Non habemus 

regem nisi caesarem. et plus dilexerunt 

tenebras quam lucem. Tunc dominus convertit 

se ad nos gentes et illuminavit nos sedentes in 

tenebris et umbra mortis. de quibus dicitur: 

Populus quem non cognovi servivit mihi. et in 

alio propheta: Vocabo non plebem meam 

plebem. et non dilectam dilectam. De populo 

judeorum. filii alieni et cetera. 

O sově. 

Sova (noctua) se ji říká proto, že létá v noci 

(nocte) a ve dne nemůže vidět, protože když 

vyjde jas slunce, zrak se jí zatemní. Sova není 

totéž co výr, jelikož výr je větší. Kvakoš 

(nicticorax) je stejný jako sova, protože 

miluje noc. Je to světloplachý pták, který 

nesnáší slunce. Tento pták symbolizuje Židy, 

kteří vyhnali Spasitele, když je přišel spasit, 

řka: „Nemáme jiného krále než císaře.“ a 

milovali více temnotu než světlo. Pak se náš 

Pán obrátil k nám a osvítil nás, nás pohany 

dlící v temnotě a stínu smrti, o nichž se říká: 

„Sloužil mi lid, který jsem neznal.“ A jiný 

prorok: „Povolám svůj lid, který nebyl mým 

lidem, nemilovaný, který jsem miloval.“ 

Z židovského lidu, synové cizinců atd. 

Vespertilio animal ignobile. a vespere nomen 

accepit. Est autem volatile idemque quadru-

pes. et dentibus utitur quos in avibus repperire 

non soleas. Parit ut quadrupedia. non ova sed 

pullos viventes. Volitat autem non aliquo vo-

latu pennarum sed menbrane sue fulta remigio 

quo suspensa velut pennarum volatu circum-

fertur atque vegetatur. Habet et illud hoc vile 

animal quod sibi invicem adherent et quasi 

specie botrionis ex aliquo loco pendent. ac si 

se ultima queque laxaverit. omnes resol-

vuntur. quod fit quodam munere caritatis que 

difficile in hominibus huiusmodi reperitur. 

Netopýr (vespertilio) je podlé zvíře mající 

jméno podle večera (vesper). Je okřídlený, 

čtvernohý a používá zuby, což u práků 

nenajdete. Rodí jako čtvernožci: ne vejce, ale 

živá mláďata. Nelétá však mácháním křídel, 

ale je nadnášen blánou, na které je zavěšen 

jako na pérech a hbitě poletuje kolem. Toto 

odporné zvíře má zvyk tisknout se k sobě 

navzájem a jako jakýsi hrozen visí na místě, a 

jestliže poslední pustí, všichni se rozletí. Je to 

jistý druh lásky, jaký je obtížné najít mezi 

lidmi. 

De gragulo. 

Rabanus de gragulo: Gragulus a garrulitate 

nuncupatur. ut non quidam volunt. pro eo 

quod gregatim volent. cum sit manifestum. ex 

voce eos nuncupari. Est enim loquacissimum 

genus et vocibus inportunum. quod vel 

philosophorum vanam loquacitatem. vel 

hereticorum verbositatem noxiam significare 

potest. Potest adhuc et aliud dici de natura 

O sojce. 

Rabanus o sojce říká: „Sojka (gragulus) 

dostala jméno podle žvanění (garrulitas) a ne, 

jak někteří soudí, že létají v hejnech 

(gregatim), protože je zřejmé, že pojmenovaní 

je odvozeno od jejího hlasu. Je to 

nejupovídanější druh a slovně nevhodný, což 

může symbolizovat buď plané řeči filozofů, 

nebo zraňující mnohomluvnost heretiků.“ 
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graguli. Graguli enim garrulos designant et 

gulosos. Qui enim gulositati student. post 

cibum libenter rumores referunt. et aures 

detractioni prebent. Gragulus in silvis degit. 

de una arbore in aliam garriendo transit. quia 

garrulus homo de his cum quibus habitat. 

etiam turpia que de eis noverit aliis narrare 

non cessat. Gragulus cum aliquem transire 

conspicit garrit. et cum aliquos occultos 

repperit similiter agit. quia garrulos homo non 

tamen detrahit secularibus. sed et eis quos 

religionis occultat locus. Gragulus captus 

aliquando repositus clauditur ut articulata 

verba doceatur. Similiter cum aliquis secularis 

ad conversionem venerit. verba religionis 

addiscit. ut lingua volucris verba loquatur 

hominis. ut qui inordinate loqui consueverat. 

ordinate loqui hactenus assuescat. Quandoque 

cum evenit quod gragulus qui clausus 

tenebatur evadit. et qui prius garrulus fuerat. 

per egressionem magis clamat. Eodem modo 

garrulus homo cum vitam religionis arripit. 

vix linguam suam deserit. sed si forte relicto 

habitu foras exierit. bonum religionis in 

malam partem detrahendo quasi garriendo 

vertit. Moneat igitur natura volucris quis 

recipi debeat ad consortium religionis. 

Discretus igitur doctor cum aliquem recipere 

debet. saltem prius cohabitatione probet. A 

quodam viro discreto et religioso didici. quod 

sint quedam diversitates hominum que vix 

ordinate in religione possint detineri. Si autem 

queras qui sint ut evitari possint. hii sunt 

pictores. medici. ioculatores. et quidam alii 

qui diversas discurrere sunt assueti. Huius-

modi homines vix possunt esse stabiles. Ars 

pictoris valde est delectabilis. Cum enim 

pictor ecclesiam. capitulum. refectorium. vel 

aliquas officinas pinxerit. ad aliud monaste-

rium si ei concessum fuerit rogatus ab aliquo 

causa pingendi transit. Opera christi pingit in 

pariete. sed utinam ea teneret in mente. 

Vestiret coloribus. exemplo et moribus. Ars 

vero medicine multis indiget. et vix proprie-

tate caret. Qui hanc exercet. necesse est ei ut 

aromatibus et speciebus habundet. Cum 

aliquis ecclesie vicinus in firmitate premitur. 

medicus ut ad infirmum veniat rogatur. Si 

autem abbas eum ire non permiserit. iram in 

Další, co lze říct o sojší povaze: jsou 

upovídané a žravé jako ti, kteří se věnují 

obžerství, a po jídle se rádi pouštějí do klevet 

a propůjčují uši k pomluvám. Sojka žije v lese, 

štěbetajíc přelétává z jednoho stromu na druh 

jako upovídaný člověk, který nepřestává 

ostatním vyprávět o hanebnostech, které ví na 

ostatní. Sojka štěbetá, když vidí někoho 

přicházet, a když objeví nějaké tajemství, dělá 

totéž, právě tak jako upovídaný člověk 

pomlouvá nejen světské, ale i ty ukryté 

v domě církve. Jakmile je sojka chycena, 

zmlkne, aby se naučila artikulovat slova. 

Obdobně jako když světský člověk dojde 

k obrácení na víru, učí se slova náboženství, 

jako když se ptačí řečí říkají lidská slova, 

takže ten, kdo byl zvyklý mluvit neobvyklým 

způsobem, zvykne si potom mluvit obvyklým 

způsobem. Někdy se stává, že sojka držená v 

kleci unikne a již dříve dosti štěbetavá, křičí 

po úniku ještě víc. Stejně tak upovídaný 

člověk, když vstoupí do náboženského života, 

opustí svůj způsob řeči. Ale odloží-li náhodou 

církevní šat a vystoupí, znevažuje náboženské 

dobro, jako kdyby se vrátil ke žvanění. Nechť 

tedy povaha tohoto ptáka varuje, kdo by měl 

být přijat do náboženského společenství. 

Když by měl moudrý učitel někoho přijmout, 

musí ho před přijetím podrobit přezkoumání. 

Od jistého moudrého a zbožného muže jsem 

se naučil, že mezi lidmi existují určité rozdíly, 

pro které je lze v náboženském řádu jen těžko 

udržet. Pokud se ptáte, komu se vyhnout, jsou 

to malíři, medici, kejklíři a ještě další, kteří 

jsou zvyklí putovat po různých krajích. Lidé 

tohoto druhu se jen stěží usadí. Malířské 

umění je velmi příjemné. Když má totiž malíř 

vymalovat kostel, kapitulu, refektář nebo 

nějakou pracovnu, přechází do jiného 

kláštera, má-li svolení, pokud o to někdo 

požádá. Na zdi maluje Kristovy činy, ale jen 

aby je měl také na paměti. Oblékal by se do 

barev, vzorů a podle módy. Lékařské umění 

vyžaduje mnoho náležitostí a stěží se obejde 

bez soukromého majetku. Ten, kdo ho 

praktikuje, potřebuje mít mnoho druhů 

vonných rostlin. Když někdo žijící v okolí 

církevní instituce trpí nemocí, požádá lékaře, 

aby přišel za nemocným, ale pokud mu to opat 
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currit. Medicus quandoque videt. quod 

ordinate eum videre non licet. Tangit quod 

religioso tangere non convenit. De incertis per 

experimenta loquitur. sed quia experimentum 

est fallax ideo sepe fallitur. sed hoc religioso 

non expedit quod nisi vera loquatur. Promittit 

ecclesie sue lucrum si eat ad egrotum. sed 

tacet scandalum et anime sue dampnum. 

Nostis forsitan de monacho medico justo 

nomine. sed utinam iusto operatione qui in 

medicamine tres aureos absconderat quid de 

eo beatus gregorius dicat. qui licet ei in 

infirmitate servierit. in correctione tamen ei 

non pepercit. Fratres ante mortem ei loqui 

prohibuit. post mortem vero in sterquilinio 

sepelirii iussit. Sic autem est absolutus post 

mortem. pecunia tua tecum sit in perdicionem. 

Sed et ioculatores ante conversionem leves 

cum ad conversionem veniunt. sepius usi 

levitate leviter recedunt. Illi vero qui per 

diversas regiones discurrere sunt consueti. si 

tedio claustri fuerint aggravati. citius a 

claustris exeunt quia terrarum diversitates 

noverunt. 

nedovolí, způsobí tím jeho hněv. Lékař někdy 

vidí věci, kterého nemá dovoleno vidět, a 

dotýká se věcí, které členu náboženského řádu 

nepřísluší. Mluví o nejistých věcech pomocí 

experimentů, ale protože experiment je 

klamný a často se mýlí, neprospívá členu 

náboženského řádu, pokud nemluví pravdu. 

Slibuje, že jeho církev bude přinášet prospěch, 

pokud půjde k nemocnému, ale o pohoršení a 

poškození své duše mlčí. Možná znáš, co o 

mnichu-lékaři jménem Justus, jenž měl v 

medikamentech ukrylé tři zlaté (jen kdyby 

jednal správně!), řekl blahoslavený Řehoř, 

který ho neváhal potrestat, ačkoli mu 

posloužil v nemoci. Zakázal bratrům s ním 

před smrtí mluvit, a po jeho smrti ho nařídil 

pohřbít na hnojišti. Po smrti byl zproštěn viny 

slovy: „Tvé peníze jsou s tebou v záhubě.“ 

Kejlíři, vrtošivé mysli před konverzí, když na 

ni dojde, často projeví nestálost a z nestálosti 

od konverze ustoupí. Pokud jde o ty, kteří jsou 

zvyklí cestovat po různých krajích, cítí-li se 

utlačováni klášterní rutinou, rychle klášter 

opouštějí, protože poznali rozmanitost zemí. 

De lucinia. 

Lucinia avis inde nomen sumpsit quia cantu 

suo significare solet surgentis ex ortum diei 

quasi lucenia. Est enim pervigil custos cum 

ova quodam sinu corporis et gremio fovet. 

insompnem longei noctis laborem cantilene 

suavitate solatur. Ut mihi videtur. hec summa 

eius est intentio quo possit non minus 

dulcioribus modulis quam fotu corporis 

animare fetus ovaque fovere. Hanc imitata 

tenuis illa mulier sed pudica. incussum mole 

lapidem brachio trahens ut possit alimentum 

panis suis parvulis non deesse nocturno cantu 

mestum paupertatis mulcet affectum. et 

quamvis suavitatem lucinie non possit imitari. 

imitatur tamen eum sedulitate pietatis. 

O slavíkovi. 

Slavík (lucinia) má jméno podle toho, že jeho 

zpěv signalizuje úsvit dne - svítání (lucenia). 

Je bdělým hlídačem, když záhyby těla a klína 

zahřívá vejce, kouzlo písně ho utěšuje při 

bezesné noční práci. Zdá se mi, že je to záměr, 

že své potomky a vejce dokáže sladkými 

melodiemi zahřívat o stejně dobře jako 

tělesným teplem. Chudá leč skromná matka 

vlekoucí mlýnský kámen, aby mohla obstarat 

chléb pro své děti, napodobuje slavíka nočním 

zpíváním, čímž se utěšuje z mizérie chudoby, 

a ačkoli nedokáže napodobit slavíkovu 

sladkost, přesto ho napodobuje vážností své 

zbožnosti. 

Anser vigilias noctis assiduitate clangoris 

testatur. Nullum autem animal ita odorem 

hominis sentit ut anser. Unde et clangore eius 

gallorum ascensus in capitolio deprehensus 

est. Unde rabanus. Hec providos homines et 

erga custodiam suam bene vigilantes. 

significare potest. Anserum due sunt species 

Husa dokazuje nočním bdění neustálým 

křikem. Žádné jiné zvíře necítí člověčí pach 

tak jako husa. Díky jejich křiku byli odhaleni 

Galové, když stoupali na Kapitol. Rabanus o 

tom říká: „Může symbolizovat lidi, kteří jsou 

rozumní a dobře střeží vlastní bezpečí.“ Jsou 

dva druhy hus: domácí a divoké. Divoké létají 
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domestice videlicet et campestres. Campes-

tres in altum et ordinate volant. illosque 

designant qui remoti a terrenis ordinem bene 

vivendi servant. Domestici vero in vicis simul 

habitant. multociens conclamant. seipsos 

rostris lacerant. illos significant qui et si 

conventus amant. loquacitate tamen et 

detractioni vacant. Campestres anseres omnes 

sunt coloris cinericii. nec aliquam earum 

variam sive niveam vidi. In domesticis vero 

non solum habetur color cinericius. sed etiam 

varius vel albus. In campestribus habetur 

color cinericius. id est in his qui a seculo sunt 

remoti penitentievilis habitus. Hii vero qui in 

urbibus vel in vicis habitant. pulchrioris 

coloris vestem portant. Anser preceteris 

animalibus supervenientis hominis odorem 

sentit. quia discretus homo per bonam vel 

malam famam alios licet longe remotos. 

cognoscit. Cum igitur anser odorem superve-

nientis hominis sentit. nocte clamare non 

desinit. quia cum negligentias ignorantie 

discretus frater in aliis videt. clamare debet. In 

capitolio quondam romanis profuit clamor 

anseris. et in capitolio cotidie cum 

negligentias viderit clamor discreti fratris 

hostem repellit antiquum. Clamor anseris 

urbem romanam ab impetu hostium servavit 

immunem. clamor discreti fratris neturbetur a 

perversis custodit vitam communem. Forsitan 

divina providentia naturas volucrum nobis 

non proponeret. nisi eas nobis in aliquo forte 

prodesse vellet. 

vysoko a ve spořádaném tvaru, což 

symbolizuje ty, kteří vzdáleni pozemským 

věcem zachovávají dobrý řád života. Domácí 

žijí pospolu ve vesnicích, často kejhají a trhají 

se zobáky, což symbolizuje ty, kteří ač milují 

klášterní život, tráví neustále čas řečmi a 

pomluvami. Všechny divoké husy mají šedou 

barvu - neviděl jsem žádnou smíšené nebo 

sněhobílé barvy. Ale mezi domácími husami 

nejsou jen šedé, ale i smíšené či bílé. Divoké 

jsou popelavé barvy, to jsou ti, kteří vzdáleni 

pozemským věcem zachovávají kajícný zvyk. 

Ale ti, kdo žijí ve městech nebo na vesnicích 

nosí oděv krásnějších barev. Husa odliší 

člověčí pach od pachu ostatních zvířat, jako i 

rozvážný člověk pozná ostatní podle dobré 

nebo špatné pověsti, ačkoli jsou na hony 

daleko. Když pak husa ucítí pach přichá-

zejícího člověka, nepřestává v noci kejhat, 

jako když moudrý bratr vidí mezi ostatními 

nedbalou nevědomost, měl by křičet. Husí 

křik na Kapitolu kdysi pomohl Římanům, a 

denně v naší kapitule slouží k odpuzení 

starého nepřítele, když moudrý bratr vidí 

důkaz nedbalosti. Husí křik zachránil město 

Řím před útokem nepřátel, křik moudrých 

bratří nechť ochraňuje život společenství před 

zvrácenostmi. Božská prozřetelnost by nám 

asi neodhalila povahu ptáků, kdyby nám to 

nebylo nějak prospěšné. 

 

Ardea vocata. quasi ardua. propter altos 

volatus. formidat imbres. et super nubes 

evolat. ut procellas nubium sentire non possit. 

Cum autem volaverit. significat tempestatem. 

Hanc multi tantalum vocant. Unde rabanus. 

Hec avis potest significare animas electorum. 

que formidantes perturbationem huius seculi. 

ne forte procellis persecutionum instigante 

diabolo involvantur. intentionem suam super 

omnia temporalia ad serenitatem patrie 

celestis ubi assidue vultus dei conspicitur. 

mentes suas elevant. Licet ardea cibos in aquis 

querat. in silvis tamen et in altis arboribus 

Volavka (ardea), tj. jakoby ardua (vysoko 

čnící), protože létá vysoko. Bojí se deště a létá 

nad mraky, aby nemohla cítit bouřkové 

mraky. Ale když poletí, znamená to bouřku. 

Mnozí jí říkají Tantalos12. Rabanus o tom říká: 

„Tento pták může symbolizovat duše 

vyvolených, kteří bojíce se zmatků tohoto 

světa, aby se na ďáblův popud nezapletli do 

bouří pronásledování, povznesli svou mysl 

nade vše pomíjivé do klidu nebeské země, kde 

je neustále vidět Boží tvář.“ Ačkoli volavka 

hledá potravu ve vodě, hnízdí v lesích a na 

vysokých stromech, neboť spravedlivý 

                                                            
12 Diúv nezvedený syn, který lidem prozradil tajemství bohů a byl jimi za své zločiny odsouzen k věčným mukám. 
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nidum locat. quia iustus qui rebus labentibus 

et transitoriis se ipsum pascit. in raris 

sublimibusque spem ponit. Et cuius susten-

tatur transitoriis. eius anima delectatur eternis. 

Ardea pullos in nido rostro defendere nititur. 

ne ab aliis avibus rapiantur. Eodem modo 

iustus forti invectione percutit. quos perversos 

ad decipiendum subiectos novit. Quedam vero 

earum habent colorem album. quedam 

cinericium. uterque tamen color in bonam 

partem ponitur. si per album mundicia. per 

cinericium penitentia designetur. Eiusdem 

enim generis sunt  

člověk, jehož obživa je nejistá a pomíjivá, 

vkládá naději do vzácných a vznešených věcí. 

A ten, jehož obživa je pomíjivá, toho duše se 

těší z věcí věčných. Volavka se snaží zobákem 

bránit hnízdo s mláďaty, aby nebyla 

ukořistěna jinými ptáky. Stejným způsobem 

silně zakročí spravedlivý člověk, když sezná, 

že kdos zvrácený oklamal poddané. Některé 

z nich mají bílou barvu, jiné šedou, podle 

toho, která barva převažuje: jestli bílá, 

znamená to čistotu, šedá pokání. Jsou stejného 

druhu. 

Perdix de voce nomen habet. avis dolosa et 

immunda. Nam masculus in masculum 

insurgit. et obliviscitur sexum libido preceps. 

Adeo autem fraudulenta. ut alter alterius ova 

diripiat. Verumptamen fraus fructum non 

habet. Nam dum pulli audiunt vocem proprie 

genitricis naturali quodam instinctu hanc que 

eos fovit relinqunt. et ad eam que eos genuit 

revertuntur. Huius exemplum imitatus est 

diabolus qui generationem eterni conditoris 

rapere contendit. et si quos insipientes et sensu 

proprii vigoris carentes aliquo modo poterit 

congregare. fovet illos illecebris corporalibus. 

Set ubi vox christi audita fuerit ab eis. 

sumentes sibi alas spirituales provide evolant. 

et se christo commendant. 

Koroptev má pojmenování podle svého hlasu. 

Je to mazaný a nečistý pták, neboť samec na 

samce naskakuje a pro prudký chtíč nedbá na 

pohlaví. Je tak prolhaná, že jedna druhé krade 

vejce. Leč podvod nenese ovoce, protože když 

kuřata uslyší hlas pravé matky, přirozeným 

instinktem opouštějí tu, která o ně pečovala, a 

vrací se k té, která je snesla. Ďábel napodobuje 

její příklad a pokouší se zmocnit pokolení 

věčného Stvořitele, a pokud nějakým 

způsobem dokáže shromáždit ty nemoudré a 

postrádající vlastní sílu, hýčká je tělesnými 

lákadly. Když však zaslechnou Kristův hlas, 

odlétají na duchovních křídlech a svěřují se 

Kristu. 

Concinnantur a perdicibus munitione sollerti. 

Spineis enim fruticibus receptus suos vestiunt. 

ut animalia que infestant arceantur asperis 

surcu lorum. Ovis stragulum pulvis est atque 

clanculo revertuntur in indicium loci. Conver-

satio frequens fatigat. plerumque femine 

transvehunt partus ut mares fallant. qui eos 

sepissime affligunt. impaci entius adulantes. 

Dimicant circa conubium. victosque credunt 

feminarum vice venerem sustinere. Ipsas libi-

do sic agitat. ut si ventus a masculis flaverit. 

fiant pregnantes odore. Tunc siquis hominum 

ubi incubat appropin quaverit. egresse matres 

sese venientibus sponte offerunt. et simulata 

debilitate vel pedum vel alarum. quasi statim 

capi possint. gressus fingunt tardiores. hoc 

mendatio illicitant obvios et illudunt quo 

adprovecti longgius a nidis avocentur. Nec in 

Hnízda koroptví jsou dovedně opevněná. Svůj 

úkryt si totiž obkládají trnitým křovím, aby 

pichlavé větvičky zadržely zvířata, která by ho 

napadla. Používá prach k zakrytí svých vajec 

a tajně se vrací na místo, které má označené. 

Častý styk samice unavuje a často přenášejí 

mláďata, aby oklamaly samce, kteří je často 

trápí, a nadbíhají jim. Samci bojují za právo k 

sňatku, a vítěz věří, že bude odměněn stykem 

se samicemi. Chtíč je vzruší tak, že pokud od 

samců zavane vítr, mohou pachem otěhotnět. 

Pokud by se pak někdo chtěl přiblížit k místu, 

kde leží, když matky odejdou, dobrovolně se 

nabídnou a s předstíranou slabostí svých 

nohou či křídel, jako by je mohli okamžitě 

polapit, předstírají být pomalou chůzi. Kuřata 

nejsou pomalá a mají se na pozoru. Když 

poznají, že jsou vidět, vyzvednou si nohama 
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pullis studium segnius ad cavendum. Cum 

visos se persentiscunt resupinati glebulas 

pedibus attollunt. quorum obtentu tam callide 

proteguntur. ut lateant deprehensi. 

na záda hrudky, pod jejichž krytem jsou tak 

důmyslně chráněni, že nemohou být lapena. 

Altion maritima avis est que in littoribus fetus 

suos edere solet. ita ut arenis ova sua deponat 

medio fere hieme. Nam id temporis fovendi 

habet deputatum partubus quando maxime 

insurgit mare litori busque vehementior 

fluctus illiditur. quo magis repentine placi-

ditatis solempnitate avis huius eluceat gratia. 

Namque ubi undosum fuerit mare positis ovis 

subito mitescunt. et omnes cadunt ventorum 

procelle flatusque aurarum mites-cunt. ac 

placidum ventis stat mare. donec ova foveat 

altion sua. Septem autem dies fotus sunt. 

quibus decursis educit pullos. fetusque 

absolvit. Ilico alios quoque septem adiungit 

dies quibus enutriat partus suos. donec 

incipiant adolescere. Nec mireris tam 

exiguum nutrimenti tempus cum absolutio 

fetuum tam paucorum dierum sit. Tantam 

autem gratiam minuscula avis divinitus 

indultam habet. ut hos xiiii. dies nautaci 

presumpte serenitatis observent. quos et 

altionidas vocant. quibus nullus motus 

procellose tempestatis horrescat. 

Ledňáček (altion) je mořský pták, který 

obvykle krmí své potomky na břehu, takže 

uprostřed zimy klade vajíčka do písku, neboť 

v té době mívá rodičovský pud, když se moře 

zvedá nad břeh a o to prudší vlny se proti 

němu řítí, takže milost tohoto ptáka náhle 

zazáří vážností jeho klidu. Neboť když je 

moře rozvlněné a začne náhle snášet, všechny 

poryvy větru se zmenší a moře zůstává od 

větrů klidné, dokud ledňáček nesnese svá 

vejce. Zahřívá je sedm dní, po nichž se 

vylíhnou kuřata a potomstvo je hotovo. 

Dalších sedm dní své potomstvo krmí, dokud 

nezačnou dospívat. Nedivte se, že na výživu 

má tak málo času, když i na dohotovení 

potomstva má tak málo dní. Tento malinký 

ptáček má však od Boha tak velký dar, že 

námořníci uctívají těchto čtrnáct dní klidu, 

které nazývají altionidas, ve kterých se nikdo 

nebojí bouřlivého počasí. 

fulica 

Est volatile. sat intelligibile et prudentissi-

mum animal. cadavere non vescitur. nec aliun 

de pervolat sive oberrat. sed in uno loco 

commoratur et permanet usque in finem et ibi 

escam suam habet et requiescit. Sic ergo 

omnis fidelis se conservet et vivat. non huc 

atque illuc per diversa oberrans circumvolet 

sicut faciunt heretici non desideriis secula-

ribus et voluptatibus delectetur. sed semper in 

uno loco se contineat. et quiescat in ecclesia 

catholica ubi dominus habitare facit unanimes 

in domo ibique habeat cotidianum victum 

suum id est panem immortalitatis potum vero 

preciosum sanguinem christi reficiens se su-

per mel et favum suavissimis eloquiis domini. 

lyska 

Je to létavé, velmi inteligentní a opatrné zvíře, 

které se nekrmí mršinami, nikam neodlétá ani 

neodchází, ale přebývá na jednom místě, 

zůstává na něm až do konce a tam má potravu 

a tam odpočívá. Takto se může chovat a žít 

každý věřící, nebloudit sem a tam různými 

směry, jak činí kacíři, nelibovat si ve 

světských touhách a rozkoších, ale zůstávat 

vždy na jednom místě a spočinout v katolické 

církvi, kde mu Pán dává přebývat v společném 

domě. Tam bude mít svou každodenní obživu, 

to je chléb nesmrtelnosti a vzácný nápoj 

Kristovy krve osvěžuje se slovy Páně sladšími 

nad med a plástev.  

Fenix arabie avis dicta quod colorem 

feniceum habeat. vel quod sit in toto orbe 

singularis et unica. Hec quingentos ultra 

Fénix je pták z Arábie zvaný tak proto, že je 

purpurové (fenica) barvy, což je na celém 

světě jedinečné a unikátní. Dožívá se více než 
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annos vivens. dum se viderit senuisse. 

collectis aromatum virgultis. rogum sibi 

instruit. et conversa ad radium solis alarum 

plausu voluntarium sibi incendium nutrit. 

seque urit. postea vero die nona avis de 

cineribus suis surgit. Huius figuram gerit 

dominus noster jesus christus qui dicit. 

Potestatem habeo ponendi animam meam et 

iterum sumendi eam. Si ergo fenix mortifi-

candi atque vivificandi se habet potesta tem. 

curstulti homines irascuntur in verbo dei qui 

verus dei filius est qui dicit: Potestam habeo 

ponendi animam meam et iterum sumendi 

eam. Descendit namque salvator noster de 

celo alas suas suavitatis odoribus novi et 

veteris testamenti replevit. et in ara crucis se 

ipsum deo patri pro nobis optulit. et tercia die 

resur rexit. 

pěti set let, a když vidí, že zestárl, sbírá vonné 

větvičky, staví si z nich hranici a obraceje se 

k slunečním paprskům tleskáním svých křídel 

spontánně rozdmýchává oheň a spaluje se. 

Leč poté devátého dne pták povstává z popela. 

Tento obraz představuje našeho Pána Ježíše 

Krista, který říká: „Mám moc položit svůj 

život a znovu si ho vzít.“ Má-li tedy fénix moc 

se zabíjet a oživovat, proč se hloupí lidé 

hněvají na slovo Boží, které je pravým synem 

Božím, jenž říká: „Mám moc položit svůj 

život a znovu si ho vzít.“? Neboť náš Spasitel 

sestoupil z nebe, naplnil svá křídla sladkou 

vůní Nového a Starého zákona a na oltáři kříže 

se za nás vyvolil Bohu Otci a třetího dne byl 

vzkříšen. 

Fenix etiam significare potest resurrectionem 

iustorum. qui aromatibus virtutum collectis 

restaurationem prioris vigoris. post mortem 

sibi preparant. Fenix est arabie avis. Arabia 

vero interpretatur campestris. Campus. est hic 

mundus. Arabia. est secularis vita. Arabes. 

seculares. Arabes fenicem appellant singu-

larem. Singularis est quilibet iustus. a curis 

secularibus omnino remotus. Fenix quoque 

avis in locis arabie perhibetur degere. atque 

eam usque ad annos quingentos longevaetate 

procedere. Que cum sibi finem vite esse 

adverterit. facit sibi de thecam de thure et 

mirra et ceteris odoribus in quam impleto vite 

sue tempore intrat et moritur. De cuius 

humore carnis exurgit vermis paulatimque 

adolescit. ac processu statutitem poris. induit 

alarum remigia. atque in superioris avis 

speciem formamque reparatur. Doceat nos 

igitur hec avis vel exemplo sui resurrectionem 

credere que et sine exemplo et sine rationis 

perceptione ipsa sibi insignia resurrectionis 

instaurat. et utique aves propter hominem sunt 

non homo propter avem. Sit igitur exemplum 

nobis quia auctor et creator avium sanctos 

suos imperpe tuum perire non passus. resur-

gentem eam sui semine voluit reparari. Quis 

igitur huic annunti at diem mortis ut faciat sibi 

thecam et impleat eam bonis odoribus atqe 

ingrediatur in eam et moriatur illic. ubi 

Fénix také může znamenat vzkříšení 

spravedlivých, kteří po nasbírání vonných 

ctností pro sebe připravují obnovení své 

dřívější síly po smrti. Fenix je arabský pták. 

Arábie může být chápána jako plochá a 

plocha, to je svět, Arábie je to sekulární život, 

Arabové jsou sekulární. Purpurovou barvu 

Arabové považují za jedinečnou. Každý 

spravedlivý člověk je jedinečný, zcela zbaven 

sekulárních úzkostí. Fénix údajně žije na 

místech v Arábii a dožívá se dlouhověkosti až 

pěti set let. A když se přiblíží konec jeho 

života, vyrobí si krabičku kadidla, myrhy a 

dalšího vonného koření, do které vstupuje a na 

konci svého života a umírá. Z tekutiny jeho 

masa povstává červ a postupně dorůstá. 

Postupným procesem nasazuje křídla a vrací 

se mu předchozí vzhled a tvar ptáka. Nechť 

nás tedy tento pták svým příkladem učí věřit 

ve vzkříšení, které se bez příkladu a bez 

chápání rozumem etabluje jako symbol 

samotného vzkříšení. Ptáci jsou samozřejmě 

příkladem pro člověka, nikoli člověk pro 

ptáky. Nechť je nám to příkladem, že tvůrce a 

stvořitel ptáků nedovolí, aby jeho svatí 

zahynuli navždy, a přeje si, aby ten, kdo 

povstal z jeho semene, byl znovu obnoven. 

Kdo si tedy v den smrti řekne, že si může 

udělat schránku a naplnit ji dobrým vonným 

kořením, vstoupí do ní a zemře tam, kde lze 
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odoribus gratis fetor funeris possit aboleri? 

Facet tu homo tibi thecam et expolians te 

veterem hominem cum actibus suis novum 

indue. Theca tua et vagina tua christus est qui 

te protegat et abscondat in die malo. Vis scire 

quia theca protectio est? Pharetra inquit mea 

protexi eum. Theca ergo tua est fides. imple 

eam bonis virtutum tuarum odoribus. hoc est 

castitatis misericordie atque iusticie. et in ipsa 

penetralia fidei suavis factorum prestantium 

odore redolentia tutus ingredere. Ea te 

amictum fide exitus vite huius inveniat. ut 

possint ossa tua pinguescere. et sint sicut ortus 

ebrius. cuius cito semina suscitantur. Cognos-

ce ergo diem mortis tue. sicut cognovit et 

paulus qui ait. bonum certamen certavi 

cursum consum-mavi fidem servavi. ideoque 

reposita est mihi corona iusticie. Intravit igitur 

in thecam suam quasi bonus fenix quam bono 

replevit odore martyrii. Sic igitur fenix 

incenditur. sed ex eius cinere fenix iterum 

nascitur vel procreatur. Cum ergo fenix mori-

tur. et ex eius cinere fenix iterum nascitur. 

Hoc exemplo agitur ut future resurrectionis 

veritas a singulis fieri credatur. Non est maius 

miraculum fides future resurrectionis. quam 

ex cinere facta resurrectio fenicis. Ecce 

volucrum natura simplicibus resurrectionis 

augmentum pre-stat. et quod scriptura 

predicat. opus nature confirmat. 

vůněmi odstranit zápach smrti? Udělej si, 

člověče, schránku a po odstrojení starého 

člověka navlékneš nového svými činy. Tvá 

schránka a tvá pochva je Kristus, aby tě ve 

zlém dni chránil a ukryl. Chceš vědět, jaká 

ochrana je ona schránka? „Můj toulec říká, 

ochraňuj ho.“ Tvá schránka je tedy víra. Naplň 

ji dobrými vůněmi svých ctností, tj. cudnosti, 

milosrdenstvím a spravedlností, a s jejich 

sladkou vůní vstupte bezpečně do hlubin víry. 

Možná tě na konci tohoto života shledá 

pokrytého vírou, aby tvé kosti byly úrodné a 

byly jako zavlažovaná zahrada, v níž semena 

rychle vzejdou. Poznej tedy den své smrti, jak 

Pavel věděl a pravil: „Vybojoval jsem dobrý 

boj, ukončil jsem svou cestu, zachoval jsem si 

víru a tak mi byla nasazena koruna 

spravedlnosti.“ Pak jako dobrý fénix vstoupil 

do své schránky, kterou dobře naplnil sladkou 

vůní mučednictví. Takto je fénix zapálen, ale 

z jeho popela se fénix znovu narodí nebo bude 

stvořen. Když tedy fénix zemře, z jeho popela 

se fénix znovu narodí. Toto je příklad, že by 

měl každý věřit v pravdu o budoucím 

vzkříšení. Víra v budoucí vzkříšení není o nic 

větší zázrak než víra ve vzkříšení fénixe z 

popela. Hle, jak ptačí přirozenost nabízí 

prostý důkaz vzkříšení. Co Písmo hlásá, dílo 

přírody potvrzuje. 

Caladrius sicut dicit phisiologus totus est 

albus nullam partem habens nigram. Cuius 

interior fimus oculorum caliginem curat. Hic 

in atriis regum invenitur. Siquis est in 

egritudine ex hoc caladrio cognoscitur. si 

vivat an moriatur. Si ergo est infirmitas 

hominis ad mortem. mox ut viderit infirmum 

avertit faciem suam ab eo et omnes cognos-

cunt quia moriturus est. Si autem infirmitas 

eius pertinuerit ad vitam. intendit in faciem et 

assumit omnem egritudinem hominis intra se. 

et volat in aera contra solem. et comburit 

infirmitatem eius et dispergit eam. et sanatur 

infirmus. Caladrius habet personam salvatoris 

nostri. Totus est candidus dominus noster 

nullam habens nigredinem. qui peccatum non 

fecit nec inventus est dolus in ore eius. 

Veniens autem dominus de excelsis avertit 

Jak praví Physiologus, caladrius je celý bílý 

všude - nemá žádnou černou část. Jeho exkre-

menty oční zákal. Nachází se v královských 

sídlech. Je-li někdo nemocen, od caladria se 

dozví, zda přežije nebo zemře. Pokud je jeho 

nemoc fatální, odvrátí tvář od člověka, 

jakmile ho spatří, a všichni poznají, že zemře. 

Pokud však jeho nemoc bude spět k přežití, 

pohlédne mu do tváře, celou nemoc přebere na 

sebe a vzlétne do vzduchu směrem k slunci, 

kde jeho nemoc shoří a rozplyne se, čímž je 

vyléčena. Caladrius symbolizuje našeho 

Spasitele. Náš Pán je celý bílý beze stopy 

černé, jenž se nedopustil žádného hříchu, a 

žádná lež nebyla nalezena v jeho ústech. A 

Pán přicházející z nebes odvrátil svou tvář od 

Židů pro jejich nevěru a obrátil se k nám, 

pohanům, vzal na sebe naše slabosti a nesl 
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faciem suam a judeis propter incredulitatem 

illorum. et convertit se ad nos gentes tollens 

infirmitates nostras. et peccata nostra portans. 

exaltatus in lignum crucis et ascendens in 

altum captivam duxit captivitatem dedit dona 

hominibus. Sed et cotidie predictus caladrius 

infirmitates nostras visitat. mentem per 

confessionem considerat. et eos sanat. quibus 

gratiam penitendi prestat. Ab illis vero faciem 

avertit. quorum cor impenitens novit. Istos 

respuit. sed illos in quos faciem intendit. sanos 

reddit. Sed dicis quia caladrius secundum 

legem immundus est. christo assimilari non 

debet. Johannes tamen dicit de deo. Quia sicut 

moyses exaltavit serpentem in deserto ita 

exaltari oportet filium hominis. et in lege 

dictus est prudentior omnibus bestiis serpens. 

Leo et a quila immunda sunt. et tamen christo 

assimilata sunt. secundum decus regale quia 

leo rex ferarum est. et aquila volatilium. 

naše hříchy, byl vyzdvižen na dřevěný kříž a 

vystoupal na nebesa, vyvedl zajaté ze zajetí a 

dával lidem dary. Navíc nás jako zmíněný 

caladrius denně navštěvuje v naší chorobě, 

skrze vyznání zkoumá naši mysl a uzdravuje 

ty, kterým uděluje milost pokání. Leč odvrací 

tvář od těch, jejichž nekajícné srdce zná. 

Odmítá je, ale uzdravuje ty, jimž pohlédne do 

tváře. Říkáte ale, že caladrius je nečistý podle 

zákona a proto by neměl být přirovnáván ke 

Kristu. Jan však o Bohu říká: „Jako Mojžíš 

pozvedl hada na poušti, tak musí být povýšen 

i Syn člověka.“ a v zákoně se praví: „Had je 

moudřejší než všechna zvířata.“ Lev a orel 

jsou nečistí, a přesto jsou pro svou královskou 

hodnost připodob-ňováni ke Kristu, protože 

lev je králem divokých zvířat a orel ptáků. 

De coturnice. 

Coturnices a sono vocis dictas quas greci 

ortigias vocant eo quod vise fuerint primum in 

ortigia insula. Hee adveniendi habent 

tempora. Nam estate depulsa maria transeunt 

ortigometra dicitur que gregem ducat. Hanc 

terre propinquantem. accipiter videns rapit. ac 

propterea cura est universis ducem sollicitare 

generis externi. per qua caveant prima discri-

mina. cibos gratissimos semina venenorum 

habent. quam ob causam veteres eas vesci 

interdixerunt. solum enim hoc animal sicut et 

homo caducum patitur morbum. Coturnices 

adveniendi habent tempora. nam maria 

transeant. estate depulsa. Calor estatis. est 

ardor caritatis. Frigus hiemis. est temptatio 

refrigerate mentis. Ab amore igitur proximi. 

per mare mundi huius transmeat iustus ad 

amorem dei. ut in calida regione semper 

maneat qui semper calore dilectionis in 

semetipso flagrat. ut vitet frigus hiemis. 

procellas videlicet et ventos improvise 

temptationis. Ortigometra dicitur que gregem 

ducit. eam terre propinquantem accipiter 

videns rapit. Terra: sunt terrena desideria. 

Maria: mundi pericula. Accipiter insidians: 

diabolus per suggestionem temptans. Propin-

quantem igitur terre. accipter videns rapit. 

O křepelce. 

Křepelky se nazývají podle zvuku jejich 

hlasu. Řekové jim říkají ortigias, protože 

poprvé byly spatřeny na ostrově Ortigia. Mají 

daný čas stěhování., protože když končí léto, 

přelétávají moře a (křepelka-matka) zvaná 

ortigometra vede hejno. Když ji při přiblížení 

k pevnině spatří jestřáb, uloví ji. A proto je 

starostí všech získat průvodce jiného druhu, s 

jehož pomocí by se chránily před prvním 

nebezpečím. Coby nejoblíbenější potravu 

mají jedovatá semena, z toho důvodu je staré 

národy měly zakázáno jíst, neboť jedině toto 

zvíře, stejně jako člověk, trpí padoucnicí. 

Křepelky mají daný čas stěhování, protože 

když končí léto, přelétávají přes moře. Letní 

teplo je teplem lásky, zimní chlad je 

pokušením chladné mysli. Od lásky k 

bližnímu přes moře tohoto světa přejde 

spravedlivý člověk k lásce k Bohu, aby 

navždy zůstával na teplém místě lásky, která 

v něm navždy plane, aby se vyhnul zimnímu 

chladu, náhlý bouřím a poryvům nečekaného 

pokušení. Vůdkyně hejna se nazývá 

ortigometra. Když ji při přiblížení k pevnině 

spatří jestřáb, uloví ji. Pevnina, to jsou 

pozemské touhy, moře je nebezpečí světa a 

číhající jestřáb je Ďábel svádějící 
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quia eos qui terrena querunt diabolus secum 

trahit. Prelatus igitur qui gregem ante cedit. 

diligenter provideat. qua intentione terrena 

petat. utrum in suos usus ea redigat. vel ad 

necessitatem fratrum ea querat. ne accipiter. id 

est. diabolus eum rapiat. qui postpositis 

spiritalibus terrenis inhiare non cessat. 

Propterea cura est universis ducem sollicitare 

generis externi per quem caveant prima 

discrimina. Duo sunt genera hominum. 

bonorum videlicet et malorum. Generis 

externi. sunt homines perversi. Iusti igitur 

perversos sibi preponunt. dum casus et 

eventus eorum diligenter attendunt. Dum hec 

igitur attente considerant. prima peccandi 

discrimina considerando vitant. Hec avis sicut 

homo caducum morbum patitur. quia spiritalis 

homo sicut et carnalis aliquociens peccare 

perhibetur. Nec quociens peccat moritur. quia 

ei penitendi gratia non negatur. Unde scriptum 

est. Septies in die cadit iustus. nec tamen 

desinit esse iustus. Quociens enim iustus 

peccat. totiens adicit ut resurgat. 

našeptáváním. Když ji při přiblížení k pevnině 

spatří jestřáb, uloví ji, protože ďábel s sebou 

stahuje ty, kdož hledají pozemské věci. Prelát, 

který jde před hejnem (stádem), si má tedy 

dávat velký pozor, s jakým úmyslem může 

usilovat o pozemské věci, zda je má omezit 

jen pro vlastní potřebu, nebo je vyhledávat pro 

potřeby svých bratří, aby jestřáb, tj. ďábel, 

neulovil toho, jenž odloživ duchovno 

nepřestává toužit po věcech pozemských. A 

proto je starostí všech získat průvodce jiného 

druhu, s jehož pomocí by se chránily před 

prvním nebezpečím. Jsou dva druhy lidí, totiž 

dobří a špatní. Onen jiný druh, to jsou 

zvrácení lidé. Spravedliví tedy stojí před 

zvrácenými, přičemž věnují pečlivou 

pozornost jejich neštěstím a událostem, 

protože když tyto pečlivě zvažují, vyhýbají se 

tím nebezpečí prvního hříchu. Tento pták, 

stejně jako člověk, trpí padoucnicí, protože se 

někdy říká, že duchovní člověk hřeší stejně 

jako tělesný. Bez ohledu na to, jak často hřeší, 

neumírá, protože milost pokání mu není 

odepřena. O tom je psáno: „Spravedlivý padá 

sedmkrát za den, a přesto nepřestává být 

spravedlivým.“, neboť jak často spravedlivý 

hřeší, tolikrát přidává, aby mohl znovu vstát. 

De cornice. 

Cornix annosa avis apud latinos greco nomine 

appellatur. Quam aiunt augures. hominum 

curas significationibus agere. insi diarum vias 

monstrare. futura predicere. Magnum nefas 

hec credere est. ut deus consilia sua cornicibus 

mandet. Huius inter multa auspicia tribuunt. et 

pluvias portendere vocibus. Unde est illud. 

Tunc cornix plenam pluviam vocat improba 

voce. Discant homines amare filios ex usu et 

pietate cornicum. que etiam volantes filios 

comitatu sedulo prosequuntur. et sollicite ne 

teneri forte deficiant. cibum suggerunt. ac 

plurimo temporis spacio nutriendi officia non 

relinquunt. At vero femine nostri generis cito 

ablactant etiam illos quos diligunt. et cum se 

diciores sunt lactare fastidiunt. Pauperiores si 

fuerint abiciunt parvulos et exponuntur et 

deprehensos abnegant. Ipse quoque divites ne 

per plures suum patrimonium dividatur. in 

utero proprios necant fetus. et parricidalibus 

O vráně. 

Vrána (cornix) je letitý pták zvaný v latině 

řeckým jménem. Věštci tvrdí, že umí 

odhalovat známky lidské úzkosti, ukazovat 

cesty bohů a předpovídat budoucnost. Je 

velkým zločinem věřit, že Bůh svěřuje své 

záměry vránám. Mezi mnoha předpověďmi je 

jim přisuzováno, že krákáním ohlašující déšť. 

Odtud: „Pak vrána hnusným hlasem přivolá 

silný déšť.“ Nechte lidi naučit milovat své děti 

na příkladu vraní lásky, neboť za letu pečlivě 

sledují mláďata, opatrně je krmí, pokud 

zeslábnou, a na dlouhou dobu neopouštějí 

svůj úkol je krmit. Ženy naší rasy vskutku 

rychle odstavují i ty, které milují, a bohaté si 

oškliví kojení. Pokud ty nejchudší odhodí dítě, 

popírají, že jej znají, když je dítě nalezeno. 

Bohatí zase zabíjejí své potomky ještě v lůně, 

aby se jejich majetek nedělil mezi mnohé, a 

vražednými šťávami vpravenými do lůna 

uhasí jejich život ještě před porodem. Kdo 
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succis in ipsa genitali alvo pignora sui ventris 

extingunt. priusque aufertur vita quam 

traditur. Quis docuit nisi homo filios abdicari? 

Quis repperit tam immitia patrum iura? Quis 

inter nature fraterna consortia fratres impares 

fecit? Unius divitis filii diverse sorti cedunt. 

Alius tocius paterne sortis asscriptionibus 

inundatur. alius opulente hereditatis patrie 

deplorat exhaustum. atque inopem portionem. 

Nunquid natura divisit merita filiorum? Ex 

pari omnibus tribuit. quod ad nascendi et 

vivendi possint habere substantiam. Ipsa vos 

doceat non discernere patrimonio. quos titulo 

germanitatis equastis. etenim quibus dedistis 

communiter esse quod nati sunt. non debetis 

his ut communiter habeant id quod una 

substituti sunt invidere. 

jiný než člověk se naučil zříkat svých dětí? 

Kdo objevil tak kruté zákony otců? Jaká 

společnost učinila z přirozených bratří bratry 

nerovné? Jednotliví synové bohatého člověka 

mají různé osudy: Jeden je zavalen přídělem 

celého otcova dědictví, druhý lká na bídné a 

chudé části z bohatého dědictví půdy. 

Rozdělila příroda zásluhy synů? Všem dává 

stejně, že mohou mít podstatu zrození a 

života. Učí vás nedělat rozdíly při dělení 

otcova dědictví, protože se shoduje s pojmem 

bratrství, pokud jste sourozencům dali, co by 

měli mít společné, aby jeden druhému 

nazáviděl. 

De cigno. 

Olor avis quam greci cignum vocant. Olor 

autem dicitur quod sit totus albus plumis. 

Nullus enim meminit cignum nigrum. Olo 

enim grece totus dicitur. Cignus autem a 

canendo est appellatus eo quod carminis 

dulcedinem modulatis vocibus fundit. Ideo 

autem suaviter eum canere dicunt quod 

collum longum et inflexum habet. et necesse 

est eluctantem vocem per longum et 

flexuosum iter varias reddere modulationes. 

Ferunt autem in hiperboreis partibus 

precinentibus citharedis. olores plurimos 

advocari apteque admodum concinere. Olor 

autem latinum est nomen nam greci cignus 

dicunt. Naute vero sibi hunc bonam 

prognosim facere dicunt. sicut emilianus ait. 

Cignus in auspiciis semper letissimus ales. 

hunc optant naute quia se non mergit in undis. 

Cignus plumam habet niveam et carnem 

nigrum. Moraliter color niveus in plumis 

designat effectum simulationis qua caro nigra 

tegitur. quia peccatum carnis simulatione 

velatur. Cignus dum in flumine natat. 

cervicem capitis erectam gestat. quia superbus 

qui cum rebus transitoriis trahitur. etiam 

labentium rerum possessione ad tempus 

gloriatur. Ferunt in hiperboreis partibus 

precinentibus citharedis olores plurimos 

O labuti. 

Labuť (olor) je pták, kterého Řekové nazývají 

cignus. Olor se jí říká proto, že její peří je 

zcela bílé. Nikdo si totiž nevybavuje labuť 

černou a olo znamená řecky „celý“. Cignus se 

však říká podle zpívání, protože sladkost 

písně vypouští po způsobu libozvučných 

hlasů. Říká se, že zpívá sladce, protože má 

dlouhý a ohnutý krk a pro mocný hlas je 

nutné, aby prováděl různé modulace po 

dlouhé a zahnuté dráze. Dále se říká, že 

v severních krajích se hudbou lyr svolává 

mnoho labutí, které s nimi velmi podobně 

zpívají. Latinský název je olor, zatímco 

Řekové jí říkají cignus. Námořníci říkají, že 

její spatření je dobré znamení, jak říká 

Emilianus13: „Labuť je při pozorování vždy 

nejpříznivějším ptákem, námořníci ji mají 

rádi, protože se nepotápí do vln.“ Labuť má 

sněhobílé peří a černé maso. V mravním 

smyslu symbolizuje bílá barva peří výsledek 

přetvářky, která zakrývá černé maso, jako je 

hřích těla zahalen přetvářkou. Když labuť 

plave po řece, drží krk a hlavu vzpřímeně jako 

pyšný člověk, jenž je přitahován pomíjivými 

věcmi a chlubí se dočasným držením padlých 

věcí. Říká se, že v severních krajích se hudbou 

lyr svolává mnoho labutí, které s nimi velmi 

podobně zpívají, protože ti, kdož všemi svými 

                                                            
13 Svatý Emilianus, biskup zTrevi, mučedník, zemřel r. 304 
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advolare apteque admodum concinere. quia 

qui voluptatibus totis desideriis inhiant. quasi 

advolantes voluptuosis concordant. Sed et in 

extremis cum cignus moritur. valde dulciter 

moriens canere perhibetur. Similiter cum de 

hac vita superbus egreditur. adhuc dulcedine 

presentis seculi delectatur et que male gessit 

ad memoriam moriens reducit. Cum vero 

pluma nivea cignis exuitur. in verum positus 

ad ignem torretur. Similiter cum dives 

superbus moriens exuitur mundana gloria. 

descendens ad flammas inferni cruciabitur per 

tormenta. et qui cibum querere consueverat in 

imis. in abyssum descendens fit cibus ignis. 

touhami touží po rozkoších, jakoby se slétali 

s ostatními hledači rozkoší. Ale když na konci 

života labuť umírá, říká se, že při umírání 

zpívá velmi sladce. Obdobně když pyšný 

člověk odchází z tohoto života, je stále 

potěšen sladkostí současného věku a při 

umírání vzpomíná, co udělal špatně. Když je 

labuť oškubána z bílého peří, je napíchnuta na 

rožeň a pečena na ohni, podobně jako bohatý, 

pyšný člověk, když je ve smrti vysvlečen ze 

své světské slávy, sestoupí do pekelného 

ohně, kde bude trpět. A kdo byl zvyklý hledat 

potravu na nejnižších místech, sestupuje do 

propasti a stává se potravou ohně. 

De anatibus. 

Anas ab assiduitate natandi nomen aptum 

accepit. ex quo genere quedam germanie 

dicuntur quod plus ceteris nutriant. Anser anas 

nomen dedit per dirivationem vel a 

similitudine vel quod ipsa natandi frequen-

tiam habeat. Iste vigilias noctis clangoris 

assiduitate testatur. Nullum autem animal ita 

odorem hominis sentit ut anser. Unde et 

clangore eius gallorum ascensus in capitolio 

deprehensus est. Omnium autem genera 

volucrum bis nascuntur. primum enim ova 

gignuntur. inde calore materni corporis 

formantur et animantur. Ova autem dicta ab eo 

quod intrinsecus humore sint plena. Nam 

humidum est quod exterius humorem habet. 

vividum quod interius. quidam autem putant 

ovum grecam habere originem nominis. Illi 

enim dicunt oa v littera ablata. Ova autem 

quedam inanivento concipiuntur. sed tamen 

non sunt generabilia nisi que fuerint concubitu 

masculino concepta. et seminali spiritu 

penetrata. Ovorum vim tantam dicunt ut 

lignum perfusum eo non ardeat ac ne vestis 

quidem contra aduratur. Admixta quoque 

calce glutina refertur vitri fragmenta. 

O kachnách. 

Kachna (anas) dostala výstižný název podle 

toho, že neustále plave (natare=plavat, 

anates=kachny), z nichž některým se říká 

„Germanie“, protože více jedí. Husa (anser) 

dala své jméno kachně buď odvozením, nebo 

kvůli podobnosti, nebo že sama často plave. 

V noci hlídkuje, což dokazuje neustálým 

hlukem. Ale žádné zvíře necítí pach člověka 

tak jako husa, vždyť svým kejháním odhalily 

Galy, když stoupali na Kapitol. Všechny 

druhy ptáků se rodí nadvakrát, protože 

nejprve se snase vejce a pak je tvarováno a 

oživováno teplem matčina těla. Vejce mají 

název od toho, že jsou uvnitř plná tekutiny, 

protože vlhké je to, co má tekutinu navenek a 

uvnitř je živé, ale někteří si myslí, že slovo 

vejce má řecký původ, jelikož ho nazývají oa, 

přičemž v bylo odstraněno. Některá vejce jsou 

však počata jako neživá, ale život v nich 

nevznikne, dokud nebyla počata stykem se 

samcem a nepronikl jimi semenný duch. Říká 

se, že síla vajec je taková, že dřevo jimi 

nasáklé neshoří a ani oděv nevzplaně. Vejce 

smíchaná s křídou lepí rozbité sklo. 

De pavone. 

Pavo nomen de sono vocis habet. cuius caro 

tam dura est ut petredinem vix sentiat nec 

facile coquatur. de quo quidam sic ait: Miraris 

quociens gemmantes explicat alas. si potes 

hunc sevo tradere dura coco. Classis salomo-

nis per mare semel per tres annos ibat in 

O pávovi. 

Páv má své jméno podle zvuku svého hlasu. 

Jeho maso je tak tvrdé, že téměř nezapáchá 

hnilobou, a není ani snadno stravitelné, o 

čemž někteří říkají: „Což jej lze vydat 

tvrdému kuchaři, když pokaždé žasneme, 

když roztáhne svá zdobná péra?“ 
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tharsis. de ferens inde aurum et argentum. 

dentes elephantorum et simias et pavos. 

Tharsis interpretatur exploratio gaudii. Est 

autem gaudium presentis seculi et futuri. 

Gaudium presentis vite. fine clauditur. Gaudi-

um vero future. nequaquam fine terminatur. 

Gaudium presentis vite. dolor et tristicia 

sequitur. Gaudium vero future. non dolor nec 

tristicia subsequetur. Gaudium presentis 

seculi est honoribus sublimari. rebus 

transitoriis ad tempus perfrui. abundare 

parentum copia. et eorum delectari presentia. 

Cum autem aliquis pri vatur honoribus 

spoliatur rebus. cum aliquis amicorum 

moritur. tunc dolor sequitur. Hoc gaudium 

igitur semper doloribus immiscetur. Per tres 

annos semel classis salomonis per mare 

mitittur in tharsis. Classis salomonis. est virtus 

confessionis. Hac classe per huius mundi 

mare vehimur. ne submergamur. In tharsis 

ergo mittitur. que inde aurum et argentum 

dentes elephantorum simias et pavos deferre 

perhibetur. Aurum et argentum in tharsis esse 

dicitur. id est viri sapientia clari. eloquentia 

periti. Qui dum presentis seculi gaudium 

implorant et exquirunt seipsos cognoscunt. et 

dum per classem salomonis de tharsis ad 

jerusalem veniunt. in pace ecclesie per 

confessionem puriores fiunt. De hoc auro 

purissimo fecit rex salomon scuta aurea. Scuta 

aurea sunt. qui pure vivunt. et alios ab incursu 

diaboli defendunt. Ex predicto etiam argento 

fiunt tube argentee. id est doctores ecclesie. 

Attulit etiam simias et pavos. id est derisores 

et delicatos ut qui in tharsis derisores et 

delicati fuerant. in pace conversionis humiles 

existant. Attulit etiam classis salomonis 

dentes elefantorum detractiones superborum. 

Dum enim verbis bonis operibus simplicium 

detrahunt. quasi dentibus eorum ossa rodunt. 

Nota quod dentes elefantis materia fiunt 

eboris. Et de materia eboris. fit thronus 

salomonis. Qui enim rapina vivere 

consueverant. subiecti vero salomoni seipsos 

postea sedem parant. Per tres annos semel 

classis salomonis. ire consueverat in tharsis. 

Primus annus moraliter est cogitatio. secundus 

locucio. tercius operatio. Cum igitur de his 

tribus simul confessio agitur. quasi a servis 

Šalamounova flotila jednou za tři roky 

přeplula moře do Taršíše a přivezla z něj zlato, 

stříbro, sloní kly, opice a pávy. Taršíš 

znamená „pátrání po radosti“. Je to radost 

současného a budoucího života. Radost 

současného života je na konci uzavřena, leč 

radost budoucího nekončí koncem a po radosti 

současného života následuje bolest a smutek. 

Po radosti budoucí života bolest ani smutek 

následovat nebudou. Radosti současného 

života je být povznesen v poctách, těšit se 

dočasně z pomíjivých věcí, oplývat hojností 

předků a těšit se z jejich přítomnosti. Když je 

však člověk příjde o vyznamenání a majetek 

nebo když zemře někdo z přátel, pak následuje 

smutek. Tato radost se proto vždy mísí se 

smutkem. Jednou za tři roky je šalamounova 

flotila vyslána přes moře do Taršíše. 

Šalamounova flotila je ctnost vyznání víry. V 

této flotile se plavíme po moři tohoto světa, 

abychom se neutopili. Proto je vyslána do 

Taršíše, odkud se prý dováží zlato, stříbro, 

sloní kly, opice a pávi. Říká se, že v Taršíši je 

zlato a stříbro, tj. muži velké moudrosti, 

experti v rétorice. Ti, kteří prosí radost 

současného života a hledají ji, poznají sami 

sebe, a když s šalamounovou flotilou 

připlouvají z Taršíše do Jeruzaléma, stávají se 

v pokoji církve čistšími skrze vyznání. Z 

tohoto nejčistšího zlata zhotovil král 

Šalamoun zlaté štíty. Zlaté štíty jsou ti, kteří 

žijí čistě a chrání ostatní před útoky ďábla. Z 

výše uvedeného stříbra jsou také vyrobeny 

stříbrné trubky, tj. učitelé církve. Přiváží také 

opice a pávy, tj. posměváčky a rozmařilce, 

aby ti, kteří byli v Taršíši posměváčky a 

rozmařilci, mohli pokorně existovat v pokoji 

obrácení na víru. Šalomounova flotila také 

přivezla sloní kly, tj. pýchu vrchnosti, která 

svými slovy sráží dobré skutky prostých, jako 

by zuby ohlodávali jejich kosti. Všimněte si, 

že sloní kly jsou ze slonoviny a ze slonoviny 

byl zhotoven i šalamounův trůn. Ti, kteří byli 

zvyklí žít z loupeží, ale podléhali 

Šalamounovi, si poté sami připravili místo k 

sezení. Jednou za tři roky se šalamounova 

flotila plavila do Taršíše. První rok je 

v mravním smyslu rozjímání, druhý mluvení 

a třetí činy. Když se tedy učiní vyznání těchto 
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salomonis per tres annos semel in tharsis itur. 

Sed. et josaphat rex juda sicut ystoria dicit 

classes in mare fecit. que navigarent in ophir 

propter aurum. et ire non potuerunt quia 

confracte sunt in asion gaber. Josaphat 

iudicans judas confessio interpretatur. Josa-

phat autem rex juda dicitur. quia iudicium 

confessionis dominatur. Cum enim peccator 

in confessione seipsum iudicat. tunc rex 

josaphat in judea regnat. Ophir vero herbosum 

interpretatur. Herbosa terra dicitur que aliquo 

non elaboratur. Que vestitur abundantia 

graminis. ut moveat affectum delectationis. In 

hoc herboso voluptuosi sedent. desidiosi 

iacent. Sedent assiduitate. iacent dissolutione. 

Hoc herbosum est hic mundus sterilis et 

infecundus. In ophir igitur classis josaphat ire 

propter aurum nititur. ut dum mundi casus 

attenditur mentis puritas adquiratur. Set cum 

agitur in asion gaber classis josaphat fracta 

fuisse perhibetur. Gaber sicut jeronimo dicitur 

iuvenis sive fortis interpretatur. Non igitur 

mirum si classem confessionis frangat 

impetus iuventutis. Quoniam de premissis 

plura diximus. restat ut de pavone de quo 

agere intendimus. aliquid postea dicamus. 

Pavo sicut ysidorus dicit. a sono vocis nomen 

accepit. Cum enim ex improviso clamare 

ceperit. pavorem subitum audientibus incutit. 

Pavo igitur a pavore dicitur. cum per vocem 

eius pavor audientibus inferatur. Pavo dum in 

tharsis habitat. delicatos designat. Cum vero 

per classem in jerusalem delatus fuerit. 

doctorum predicantium figuram gerit. Duras 

habet carnes et putredini resistentes. que vix a 

coco coquantur foco. vel a calore epatis coqui 

possint in stomacho. Tales sunt doctorum 

mentes quos nec flamma cupiditatis exurit. 

nec calor libidi nis accendit. Habet pavo 

vocem terribilem. incessum simplicem. caput 

serpentinum. pectus saphirinum. Habet etiam 

in alis plumas aliquantulum rufas. Habet 

etiam caudam longam. et ut ita dicam quasi 

oculis plenam. Habet pavo vocem terribilem 

quando predicator minatur peccatoribus 

inextinguibilem gehenne ignem. Simpliciter 

incedit quociens in operibus suis humilitatem 

tří současně, je to, jako by Šalomounovi 

služebníci jeli do Taršíše jednou za tři roky. 

Ale jak se praví v příběhu, Jóšafat, král 

judský, postavil námořní flotilu, aby se plavila 

za zlatem do Ofiru14, a nemohla jet, protože 

byla rozbita v Esjón Gaber. Jóšafatův soud 

nad Jidášem se interpretuje jako vyznání, 

avšak Jóšafat je nazýván judským králem, 

jelikož soud převládá nad vyznáním, protože 

když je souzen hříšník ve zpovědi, pak v 

Judeji vládne král Jóšafat. Ofir se vykládá 

jako travnatá a travnatou nazýváme takovou 

zem, která není obdělávaná a je oděna hojností 

trávy, aby vyvolala pocit potěšení. Na této 

trávě požitkáři sedí, líní si lehnou - sedí 

zdrženlivě, leží chlípně. Tento travnatý svět je 

neplodný a neúrodný. Do Ofiru se proto 

jóšafatova flotila snaží dostat kvůli zlatu, aby 

v očekávání konce světa, získal čistotu mysli. 

Ale když byla jóšafatova flotila v Esjón 

Gaber, byla rozbita. Gaber znamená podle 

Jeronýma mladý nebo silný. Ostatně není 

překvapující, je-li flotila vyznání rozbita 

náporem mládí. Protože jsme si úvodem řekli 

hodně, zbývá nám dále říci něco o pávovi, o 

němž hodláme mluvit. Jak praví Isidor, páv 

(pavo) dostal jméno podle zvuku svého hlasu, 

protože když najednou začne křičet, způsobí 

posluchačům náhlý úlek (pavor). Proto je páv 

takto pojmenován, když svým hlasem 

vyvolává v posluchačích úlek. Když páv 

přebývá v Taršíši, symbolizuje rozmařilce, ale 

když ho flotila přivezla do Jeruzaléma, přijal 

podobu učitele kazatele. Páv má tvrdé a vůči 

hnilobě odolné maso, které kuchař jen stěží 

uvaří na ohni, nebo mohou být vařeny v 

žaludku teplem jater. Taková je mysl učitelů, 

které nehoří plamenem chtíče, ani se v nich 

žár chtíče nevznítí. Páv má příšerný hlas, 

prostou chůzi, hadovitou hlavu a safírovou 

hruď. Také má poněkud červené peří na 

křídlech a také dlouhý ocas, takříkajíc jakoby 

plný očí. Páv má tak strašný hlas, jako když 

kazatel vyhrožuje hříšníkům neuhasitelným 

ohněm pekelným. Jde prostou chůzí a ve 

svých činech nepřekračuje hranice pokory. 

Má hadovitou hlavu, zatímco mysl je držena 

                                                            
14 Bájná bohatstvím oplývající země v Africe nebo Arábii. 
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non excedit. Habet caput serpentis dum 

captum mentis tenetur sub custodia callide 

circumspectionis. Color vero sapharinus in 

pectore. celeste desiderium designat in mente. 

Color rubeus in pennis. amorem designat 

contemplationis. Longitudo caude. longitu-

dinem innuit future vite. Quod autem quasi 

oculos in cauda habet. ad hoc pertinet quod 

unusquisque doctor previdet quod periculum 

in fine singulis imminet. Est etiam in cauda 

color viridis. ut inicio conveniat finis. Varietas 

igitur colorum designat diversitatem virtutum. 

Nota etiam quod pavo dum laudatur caudam 

erigat. quia prelatus quilibet adulantium 

laudibus per vanam gloriam mentem levat. 

Pennas in ordine ponit. quia quicquid doctor 

agit se ordinate fecisse credit. Cum autem 

caudam erigit. posteriora nudantur. et sic quod 

laudatur in opere. deridetur in elatione. 

Oportet igitur ut pavo caudam summissam 

gerat. ut quod doctor agit. cum humilitate fiat. 

pod bedlivým dohledem. Safírová barva na 

hrudi je touha mysli po nebi. Červená barva 

peří symbolizuje lásku k rozjímání.  Délka 

ocasu udává délku budoucího života. Že má 

na ocase oči, je dáno tím, že každý učitel 

předvídá nebezpečí, které každému hrozí na 

konci života. Na ocasu je také zelená barva, 

takže začátek se setkává s koncem. 

Rozmanitost barev tudíž ukazuje na rozma-

nitost ctností. Povšimněte si také, že páv 

zvedá ocas, když je chválen, protože každý 

prelát chválen lichotníky pozvedá svou mysl 

marnou slávou. Dá si peří do pořádku, protože 

cokoli učitel dělá, věří, že to udělal pořádně. 

Když ovšem zvedne ocas, obnaží zadek, a tak 

to, co je chváleno na jeho práci, je zesměšněno 

jeho pýchou. Je tedy nutné, aby páv nosil ocas 

dole, čili aby to, co učitel dělá, dělal s 

pokorou. 

De aquila. 

Aquila ad acumine oculorum vocata. tanti 

enim dicitur esse contuitus ut super maria 

immobili penna feratur nec humanis pateat 

obtutibus de tanta sublimitate pisciculos 

natare videat ad tormenti instar descendens. 

raptam predam pennis ad litus pertrahat. Cum 

vero senuerit. gravantur ale ipsius. et 

obducuntur caligine oculi eius. Tunc querit 

fontem et contra eum evolat in altum usque ad 

aerem solis. et ibi incendit alas suas similiter 

et caliginem oculorum exurit in radio solis. 

Tunc de mum descendens in fontem trina vice 

se mergit. et statim renovatur in multo vigore 

alarum. et splendore oculorum. Sic et tu homo 

qui vestimentum habes vetus. et caligant oculi 

tui. quere spiritualem fontem domini et eleva 

mentis oculos ad deum qui est fons iusticie et 

tunc renovabitur sicut aquile iuventus tua. 

Asseritur quoque quod pullos suos radiis solis 

obiciat. et in medio aeris ungue suspendat. Ac 

siquis repercusso solis lumine intrepidam 

oculorum aciem in offenso intuendi vigore 

servaverit. is probatur quod veritatem nature 

demonstravit. Qui vero lumina sua radio solis 

inflexerit. quasi degener et indignus tanto 

patre reicitur nec estimatur educatione dignus. 

O orlovi. 

Orel má jméno podle bystrého zraku. Říká se 

totiž, že vidí tak skvěle, že když plachtí nad 

mořem na nehybných křídlech, může i z 

takové výšky nedostupné lidskému zraku 

spatřit malé rybičky, klesá dolů jako šipka z 

kuše a svou kořist unáší křídly směrem ke 

břehu. Když však zestárne, jeho křídla 

ztěžknou a oči se pokryjí hustou tmou. Pak 

hledá pramen a letí mu vstříc, vysoko, až do 

slunečního povětří, a tam zapaluje svá křídla a 

podobně spaluje i temnotu očí v paprscích 

slunce. Poté sestoupí do pramene, třikrát se do 

něj ponoří a okamžitě si obnoví velkou sílu 

křídel a jas očí. Tak i ty, člověče, jenž máš 

staré šaty, a tvé oči jsou potemnělé, vyhledej 

duchovní pramen Páně a pozvedni oči své 

mysli k Bohu, jenž je pramenem 

spravedlnosti, a pak bude tvé mládí obnoveno 

jako orlovi. Tvrdí se také, že svá mláďata hází 

proti slunečním paprskům a věší je drápem 

doprostřed vzduchu. A jestliže některé z nich 

udeřeno slunečním světlem udrží neochvějný 

upřený pohled očí, prokazuje tím skutečnou 

povahu. Které očima uhýbá slunečním 

paprskům, to je zavrženo jako degenerované a 

nehodné svého otce, a není považováno za 
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qui fuit indignus susceptione. Non ergo eum 

acerbitate nature. sed iudicii integritate 

condempnat. Nec quasi suum abdicat. sed 

quasi alienum recusat. Hanc tamen ut 

quibusdam videtur regalis avis inclementiam 

plebeie avis excusat clementia. Avis cui 

nomen fulica est. que grece dicitur fene. 

susceptum illum sive abdicatum. si venon 

agnitum aquile pullum cum sua prole 

connectit. atque intermiscens suis eodem quo 

proprios fetus materne sedulitatis officio. et 

pari nutrimentorum subministratione pascit et 

nutrit. Ergo fene alienos nutrit. nos vero 

nostros inimici crudelitate proicimus. Aquila 

enim si proicit. non quasi suum proicit. set 

quasi degenerem non recognoscit. nos quod 

peius est quos nostros recognoscimus 

abdicamus. 

hodno učení, které bylo nehodno přijímat. 

Neodsuzuje je tedy pro krutost své povahy, ale 

pro poctivost úsudku, ani jakoby se nezřekl 

svých vlastních, ale jakoby odmítal cizí. 

Někomu se však zdá, že laskavost plebejského 

ptáka omlouvá nelidskost královského ptáka. 

Pták, jehož jméno je fulica (lyska), a kterému 

se v řečtině říká fene, ať přijaté nebo 

odmítnuté, nebo pokud ho nepozná, připojí 

orlí mládě ke svému potomstvu a promíchá je 

a se stejnou povinností mateřské upřímností je 

krmí a živí stejným přídělem potravy. Proto 

lyska krmí cizí, zatímco my zapuzujeme své 

vlastní s krutostí nepřátel. Neboť zapudí-li 

orel, nečiní tak, jako by bylo jeho, ale 

nepoznává je coby zdegenerované. My se 

však zříkáme těch, které uznáváme za své, což 

je horší. 

Item de aquila. 

Aquile vocabulo in sacra scriptura aliquando 

maligni spiritus raptores animarum. aliquando 

presentis seculi potestates. aliquando vero vel 

subtilissime sanctorum intelligentie vel 

incarnatus dominus ima celeriter transvolans 

et mox summa repetens designatur. Aquila-

rum nomine insidiatores spiritus exprimuntur. 

Jeremia attestante qui ait: Velociores fuerunt 

persecutores nostri aquilis celi. Persecutores 

enim nostri aquilis celi velociores sunt. cum 

tanta contra nos maligni homines faciunt. ut 

ipsas etiam aerias potestates inventionibus 

malicie preire videantur. Aquile vocabulo 

potestas terrena figuratur. Unde et per 

ezechielem dicitur: Aquila grandis magnarum 

alarum. longo membrorum ductu. plena 

plumis et varitate venit ad libanum. et tulit 

medullam cedri. et summitatem frondium eius 

evulsit. Qua videlicet aquila. quis alius quam 

nabuchodonosor rex babilonis designatur? 

Qui pro immensitate exercitus magnarum 

alarum. pro diurnitate temporum longo 

membrorum ductu. pro multis diviciis plena 

plumis. pro innumera autem terrene glorie 

compositione plena varietate describitur. Que 

venit ad libanum et tulit medullam cedri. et 

summitatem frondium eius evulsit quia judee 

celsitudinem petens. nobilitatem eius regni 

quasi medullam cedri abstulit. Et dum 

Opět o orlovi. 

Slovo orel se v Písmu svatém používá 

v souvislosti se zlými duchy, lovci duší, někdy 

vládci tohoto světa, ale někdy i tou nej-

jemnější inteligencí svatých, neboli vtěleném 

pánu rychle prolétajícím skrze hlubiny a 

vzápětí znovu výšinami. Jménem orla jsou 

vyjádřeni ti, kteří číhají na duše, což potvrzuje 

Jeremiáš, jenž praví: „Naši pronásledovatelé 

byli rychlejší než nebeští orli.“ Naši pronás-

ledovatelé jsou totiž rychlejší než orli na 

obloze, protože proti nám jednají tak zlomy-

slně, že se zdá, že i samotné vzdušné síly 

vynikají v hledání zloby. Slovo orel symbo-

lizuje pozemské síly. Ezechiel o tom říká: „Do 

Libanonu přiletěl veliký orel s ohromnými 

křídly, dlouhými údy a plným a rozmanitým 

peřím, vybral cedru dřeň a otrhal mu vršky 

jeho větviček.“ Kdo jiný je označen jako orel 

než babylonský král Nabuchodo-nozor? Je 

takto popisován pro nesmírnou armádu 

(ohromná křídla), pro délku času (dlouhé 

vedení údů), pro bohatství mnoha peří a pro 

bohatství pozemské slávy (nesčetná rozmani-

tost plného peří). Přiletěl do Libanu a vybral 

dřeň cedru a otrhal mu vršky jeho větviček, 

protože hledal nadválu nad Judeou, odstranil 

šlechtu toho království, jako by to byla dřeň 

cedru, a když zajal nejněžnější potomstvo 

králů z vrcholu království, jako by otrhal 
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tenerrimam regum prolem a regni sui culmine 

captivando sustulit. quasi summitatem frondi-

um eius evulsit. Aquile vocabulo. subtilis 

sanctorum intelligentia exprimitur. Unde 

isdem propheta dum sub animalium specie 

evangelistas quatuorse vidisse describeret. in 

eis quartum animal. id est johannem 

significans qui volando terram deseruit. qui 

per subtilem intelligentiam in terra misteria 

verbum videndo penetravit. Similiter qui 

adhuc terrenamente deserunt. velut aquila 

cum johanne per contemplationem petunt 

celestia. Item beatus gregorius de aquila: Sicut 

aquila volans ad escam. Moris quippe aquile 

est ut irreverberata acie radios solis aspiciat. 

Sed cum refectionis indigentia urgetur. 

eandem oculorum aciem quam radio solis 

infixerat. ad respectum cadaveris inclinat. Et 

quamvis ad alta evolet. pro sumendis tamen 

carnibus terram petit. Sic videlicet sic antiqui 

patres fuerunt. qui in quantum humanitatis 

infirmitas admittebat. creatoris lucem erecta 

mente contemplati sunt. Sed incarnan dum 

hunc in mundi fine prescientes. quasi a solis 

radiis ad terram oculos deflexerunt. et quasi de 

summis adima veniunt. dum deum super 

omnia. et hominem inter omnia agnoscunt. 

Quem pro humano genere passurum mortu-

rumque conspiciunt. qua scilicet morte 

semetipsos refici atque reformari ad vitam 

noverunt. quasi more aquile post contem-

platos radios solis in cadavere escam querunt. 

Aliter. Sicut aquila volans ad escam. Aquila 

enim alto valde volatu suspenditur. et annisu 

prepeti ab ethere libratur. sed per appetitum 

ventris terram expetit. seseque a sublimibus 

repente deorsum fundit. Sic sic humanum 

genus in parente primo adama de sub limibus 

corruit. quod nimirum condicionis sue 

dignitas in rationis celsitudinem quasi in aeris 

libertate suspenderat. Sed quia contra precep-

tum cibum contigit. per ventris concupis-

centiam ad terras venit. et quasi post volatum 

carnibus pascitur. quia illa libera contem-

placionis inspiracula perdidit. et deorsum 

corporeis voluptatibus letatur. Item de aquila. 

Renovabitur ut aquile iuventus tua. Solet de 

aquila dum senectute premitur. quod rostrum 

illius adunccetur ita ut sumere cibum nequeat 

vršky jeho větviček. Slovo orel se používá i 

v souvislosti s nejjemnější inteligencí svatých, 

viz tentýž prorok, když popisuje čtyři 

evangelisty podobenstvím zvířat, popsal 

čtvrté zvíře, to je Jana, což symbolizuje, že 

kdo létáním opouští zemi, ten jemnou 

inteligencí pronikl do země mystérií tím, že 

uviděl Slovo. Podobně ti, kdo opouštějí věci 

pozemského světa, jako orel s Janem, hledají 

nebeské věci skrze uvažování. Opět 

blahoslavený Řehoř o orlovi: „Jako orel letící 

za kořistí.“ Neboť je zvykem orla dívat se do 

slunečních paprsků, aniž by mrkl. Ale když ho 

tlačí potřeba jídla, stejný pohled očí, který 

upřel do slunečních paprsků, obrátí k pátrání 

po mršině, a ačkoli letí vysoko, přesto přistane 

na zemi, aby sebral maso. Stejně jednali 

starověcí otcové, kteří uvažovali o světle 

Stvořitele, pokud si připustili slabost svého 

lidství. Ale když poznali, že se na konci světa 

vtělil, obrátili svůj zrak jakoby od slunečních 

paprsků k zemi, a klesli z výšek, když uznali 

Boha nadevše a člověka mezi všemi. Viděli, 

že bude trpět a zemře pro lidskou rasu, a 

věděli, že jeho smrtí budou obnoveni a 

napraveni k životu, jakoby po způsobu orla, 

poté, co uvažovali o slunečních paprscích, 

hledali potravu v mršině. Jiný výklad „Jako 

orel letící za kořistí.“ Je, že orel plachtící za 

letu ve velikých výškách je údery křídel ve 

vzduchu svobodný, ale skrze apetit břicha 

touží po zemi, spouští se náhle shora až ke 

dnu. Stajně tak lidská rasa klesla ve svém 

praotci Adamovi z výšin, protože důstojnost 

jejího stavu závisela na vznešenosti rozumu, 

tedy jakoby na svobodě ve vzduchu. Ale 

protože jídlo bylo proti přikázání, hnána 

touhou břicha přichází na zem a živí se jakoby 

po letu masem, jelikož svobodné uvažování 

ztratilo rozlet, a raduje se z rozkoší těla. 

Znovu o orlovi: „Tvé mládí bude obnoveno 

jako orel.“ O orlovi se obvykle říká, že když 

ho tíží stáří, zobák se mu zahýbá tak, že není 

schopen přijímat potravu, a slábne z podvý-

živy. Při příchodu ke skále si brousí zobák, a 

tím si opět omlazuje chytání potravy. Tou 

skálou je Kristus, orlem každý spravedlivý 

člověk, který si brousí zobák o skálu a 

připodobňuje se Kristu dobrými skutky. 
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sed macie languescat. Veniens ad petram 

rostrum acuit. et sic cibum capiens. iterum 

iuvenescit. Petra est christus. aquila quilibet 

iustus. qui ad petram rostrum acuit. dum se 

ipsum christo per bonam operationem 

conformem reddit. 

De apibus. 

Apes dicte. vel quod se pedibus alligent. vel 

pro eo quod sine pedibus nascuntur. Nam 

postea et pedes et pennas accipiunt. Hee 

sollertes in generandi mellis officio assignatas 

incolunt sedes. domicilia inenarrabili arte 

componunt. et ex variis floribus condunt. 

Textisque ceris innumera prole castra replent. 

Exercitum et reges habent. prelia movent. 

Fumum fugiunt. tumultu exasperant. has 

plerique experti sunt de boum cadaveribus 

nasci. Nam pro his creandis vitulorum 

occisorum carnes verberant ut ex putrefacto 

cruore vermes creentur. qui postea efficiuntur 

apes. Proprie tamen apes vocantur orte de 

bobus sicut crabrones de equis. fuce de mulis. 

vespe de asinis. Castros greci appellant qui in 

extremis favorum partibus maiores creantur. 

quos aliqui reges putant dici quod castra 

ducant. Sole apes in omni genere animantium 

communem in omnibus sobolem habent. 

unam omnes colunt mansionem. unius patrie 

clauduntur limine in commune omnibus labor. 

communis cibus. communis operatio. 

communis usus et fructus et communis 

volatus. Quid plura? Communis omnibus 

generatio. integritas quoque corporis 

virginalis. omnibus communis et partus 

quoniam nec inter se ullo concubitu 

miscentur. nec libidine resolvuntur. nec partus 

quatiuntur doloribus et subito maximum 

filiorum examen emittunt. foliis atque herbis 

ore suo prolem legentes. Ipse sibi regem 

ordinant. ipse populos creant. et licet posite 

sub rege sunt tamen libere. Nam et 

prerogativum iudicii tenent. et fide devocionis 

affectum quia et tanquam a se substitutum 

diligunt. et tanto honorant examine. Rex 

autem non sorte ducitur. quia in sorte eventus 

est non iudicium. Et sepe irrationabili casu 

sortis melioribus ultimus quisque prefertur. 

Apibus autem rex nature claris formatur 

O včelách. 

Včely (apes) mají pojmenování buď proto, že 

se poutají nohama (pes), nebo proto, že se 

narodily bez nohou. Nohy a křídla získávají 

později. Jsou zručné ve výrobě medu, obývají 

přidělenou dílnu, příbytek si upravují s 

nepopsatelným uměním a budují jej z různých 

rostlin. Tábor utkaný z voslu naplní 

nespočetným potomstvem. Mají armádu a 

krále, vyvolávají bitvy, utíkají před kouřem, 

dráždí je hluk, mnohé jsou nalezeny narozené 

z hovězích mrtvol. Abyste je stvořili, tlučte 

maso mrtvých telat tak, aby se ze zkažené krve 

vytvořili červi, z nichž se později stanou 

včely. Správně řečeno, včely mají původ 

z hovězího dobytka, stejně jako sršni z koní a 

vosy z oslů. Řekové nazývají větší včely, které 

se tvoří v nejvzdálenějších částech plástve, 

castros, o nichž si někteří myslí, že by měli 

být zváni králové, protože vedou tábro. Včely 

jako jediné mezi všemi druhy živočichů 

vychovávávají potomstvo společně, žijí ve 

společném obydlí uzavíratelném jediným 

vchodem, všechny společně pracují, společně 

jí, společně konají, společně užívají plodů své 

práce a společně létají. Co víc? Všechny 

společně plodí sdílíce celistvost panenského 

těla, všechny společně rodí, aniž by měly 

vzájemný styk, ani nepodléhají chtíči, ani 

netrpí porodními bolestmi a vyplodí náhle 

veliké množství pomtomstva a ústy pro něj 

sbírají listy a byliny. Samy si pro sebe 

stanovují krále, samy tvoří lid, a přestože se 

postavily pod krále, jsou stále svobodné. 

Mají totiž jak právo výběru, tak pocit 

oddanosti a víry, protože jej milují jako 

náhradu za sebe a tůze jej ctí. Král však není 

vybírán losem, protože v losování není žádná 

spravedlnost a často nšťastným losem dostane 

přednost poslední před lepším. Včelí král se 

vyznačuje zřetelnými rysy vyplývajícími z 

velikosti a vzhledu těla. Co je králi přikázáno, 
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insignibus ut magnitudinem corporis prestet. 

et speciem. Tum quod in rege precipium est. 

morum mansuetudinem. Nam etsi habet 

aculeum. tamen eo non utitur ad vindicandum. 

sunt enim leges nature non scripte litteris sed 

impresse moribus ut lenio res sint ad 

puniendum qui potestate maxima pociuntur 

sed et apes ille que non obtemperaverint 

legibus regi. penitentie condempnatione 

semultant ut immoriantur aculei sui vulnere. 

quod persarum populi hodieque servare 

dicuntur. ut pro commissi precio ipsi in se 

proprie mortis exequantur sententia. Itaque 

nulli sic regem. non perse qui gravissimas in 

subditos habent leges. non indi. non populi 

samaritarum tanta quanta apes reverentia 

devocionis observant. ut nulle e domibus exire 

audeant in aliquos procedere pastus. nisi rex 

fuerit primo egressus et volatus sibi 

vendicaverit principatum. Processus autem 

per rura redolentia ubi inhabitantes orti 

floribus ubi fugiens rivus per gramina ubi 

amena riparum. Illic ludus alacris iuventutis. 

illic campestre exercicium. illic curarum 

remissio. Opus ipsum suave de floribus. de 

herbis dulcibus. fundamina castrorum prima 

ponuntur. Quid enim aliud favus. nisi quedam 

castrorum species. Denique ab his presepibus 

apium fucus arcetur. Que castra quadrata 

tamen possunt habere artis et gracie. quantum 

habent crates favorum in quibus minute atque 

rotunde cellule connexione sui invicem 

fulciuntur. Quis architectus eas docuit 

exagona illa cellularum indiscreta laterum 

equalitate componere. ac tenues inter 

domorum septa ceras suspendere. stipare 

mella et intexta floribus horrea nectare 

quodam distendere. Cernas omnes certare de 

munere. alias invigilare querendo victum. 

alias sollicitam castris exhibere custodiam. 

alias futuros explorare ymbres. et speculari 

concursus nubium. alias de floribus ceras 

fingere. alias rorem infusum floribus ore 

colligere. nullam tamen alienis insidiari 

laboribus et raptu vitam querere. atque utinam 

raptorum insidias non timerent. Habent tamen 

spicula sua et inter mella fundunt venenum si 

fuerint lacessite. animasque ponunt in vulnere 

ardore vindicte. Ergo mediis castrorum 

je mírnost chování. Neboť i když má žihadlo, 

stejně ho nepoužije k pomstě, protože přírodní 

zákony nejsou psány písmem, ale zvykem, že 

ti, kdo mají největší moc, by měli být 

shovívější při výkonu trestní spravedlnosti, 

trestat pokáním, aby se provinilec sám usmrtil 

svým bodnutím, což prý dodnes zachovávají 

Peršané, že provinilec sám na sobě vykoná 

stanovený rozsudek smrti. Žádní králové, ani 

perští, kteří mají na své poddané velmi přísné 

zákony, ani Indové, ani Samaritáni nepožívají 

oddanost s takovou úctou jako u včel, z nichž 

se žádná neodváží vyjít z příbytku na 

pastvinu, dokud král nevyletí jako první a 

nepostaví se do čela roje. Postupují přes 

voňavou krajinu, kde obyvatelé vysázeli 

květiny, kde potok teče skrz louky a kde jsou 

příjemné břehy. Tam je hra veselého mládí, 

tam se cvičí na polích, tam je uvolnění od 

starostí. Prací na sladkosti květin a bylin 

položí první základy tábora, neboť co jiného 

je plástev, než druh tábora. Konečně včelí 

trubec je držen mimo tento chov. Tyto 

čtvercové tábory však mohou mít řemeslné 

umění a půvab, stejně jako je mají řady pláství 

obsahující konstrukci z drobných zaoblených 

buněk. Jaký architekt je naučil, jak z 

konstruovat onen šestiúhelník, kde každá 

buňka má stranu stejně dlouhou jako ostatní, 

zavěšovat vosk mezi tenké rámy příbytku, 

stáčet med a ukládat nektar z květů do jakési 

spižírny? Vidíte, jak všechny soutěží v konání 

povinností, některé dohlížejí na ty, které 

sbírají potravu, jiné bedlivě střeží tábor, 

některé vyhlížejí budoucí déšť a sledují blížící 

se mraky, některé vyrábějí vosk z květů, jiné 

z květů sbírají do úst rosu, žádná z nich 

netouží brát práci či životy jiných. Kéž by se 

nemusely bát úskoků zlodějů. Nicméně mají 

svá žihadla a mezi med nalévají jed, jsou-li 

vyprovokovany, a žárem pomsty vloží do rány 

své duše. Uprostřed v útrobách tábora se 

rozlévá vlhkost rosy a postupně se s 

přibývajícím časem sbírá med, když bude od 

začátku tekutý a spojený s voskem a sladkost 

medu začne hořet vůní květin. Písmo 

zaslouženě chválí dobrou pracovitost včel řka: 

„Jdi ke včelám a uvidíš, jak se pracuje, a 
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vallibus humor ille roris infundit. paulatimque 

processu temporis in mella cogitur. cum fuerit 

liquidus ab exordio et coalitu cere florumque 

odore flagrare mellis incipit suavitatem. 

Merito quasi bonam operariam scriptura apem 

predicat dicens: Vade ad apem et vide quo 

modo operaria est eius imitare operationem. 

Operationem namque quam venerabilem 

mercatur apes cuius laborem reges et 

mediocres ad salutem sumunt. appetibilis est 

omnibus et cara. Audis quid dicat prophetus: 

Mittit utique te ut apicule illius sequaris 

exemplum. imiteris operationem. Vide quam 

laboriosa quam grata sit. fructus eius ab 

omnibus desideratur et queritur. nec pro 

personarum diversitate discernitur. set 

indiscreta sui gratia regibus pariter ac 

mediocribus equali suavitate dulcescit. Nec 

solum voluptati set etiam saluti est. fauces 

obdulcat. et curat vulnera. internis quoque 

medicamentum infundit ulceribus. Itaque cum 

sit infirma robore apes valida est vigore 

sapientie et amore virtutis. Denique regem 

suum apes summa protectione defendunt. et 

perire pro eo pulchrum putant. Incolumi rege 

nesciunt mutare iudicium. mentem inflectere. 

Amisso rege fidem servandi muneris 

derelinqunt. atque ipse sua mella diripiunt. 

quod is qui principatum habuit muneris 

interemptus est. Itaque cum aves alie vix in 

anno edant singulos fetus. apes geminos 

creant. et duplici ceteris fecunditate 

preponderant. 

napodob jejich způsob práce.“15 Práce 

ctihodných včel přispívá ke zdraví krále i těch 

průměrných, je všem prospěšná a milá. Slyšte, 

co říká prorok: „Jistě tě (Bůh) posílá, abyst 

následoval jejich příkladu a jejich způsob 

práce přijal za svůj.“ Podívejte se, jak jsou 

pracovité, jak půvabné. Plody jejich práce 

jsou všemi žádané a vyhledávané bez rozdílu, 

kdo tak činí, a stejnou sladkostí sladí králi i 

průměrným. Slouží nejen k potěšení, ale i pro 

zdraví, sladí hrdlo, hojí rány a působí také 

jako lék na vnitřní vředy. Ačkoli jsou včely 

fyzicky slabé, jsou silné díky své moudrosti a 

lásce ke ctnosti. Včely vytrvale a urputně 

brání svého krále a považují za krásné pro něj 

zemřít. S nezraněným králem neumí změnit 

svůj úsudek, ohnout mysl. Když o krále 

příjdou, opouštějí věrnost svým povinnostem 

a plení svůj vlastní med, protože ten, kdo jim 

vládnul, je mrtev. Protože jiní létavci vyvádějí 

každý rok jen jediné potomstvo, včely 

vychovávají dvojí a převyšují tak ostatní 

dvojnásobnou plodností. 

De arbore que dicitur perindens. 

Perindens est arbor in india. Fructus autem 

huius arboris dulcis est totus et valde suavis. 

columbe autem delectantur in fructibus huius 

arboris. habitantque in ea pascentes fructus 

eius. Draco autem inimicus est columbis. 

timetque arborem et umbram eius ubi 

columbe morantur. et non potest appropriare 

arbori neque umbre eius. Si enim umbra 

arboris venerit ad occidentem. fugit draco ad 

orientem. et si venerit umbra eius ad orientem. 

fugit ad occidentem. Si autem evenerit ut 

O stromu zvaném perindens. 

Perindens je strom v Indii. Plody tohoto 

stromu jsou celé sladké a velmi lahodné. 

V plodech tohoto stromu mají zalíbení 

holubice, žijí na něm a živí se jeho plody. 

Drak je nepřítel holubic, avšak bojí se onoho 

stromu, kde holubice sídlí, i jeho stínu, a 

nemůže se přiblížit ke stromu, ani k jeho stínu. 

Leží-li stín směrem na západ, drak prchá na 

východ, leží-li stín k východu, drak prchá na 

západ. Pokud se však stane, že se holubice 

nachází mimo strom nebo jeho stín, drak ji 

                                                            
15 Český ekumenický překlad Bible toto Přísloví 6:6 uvádí v trochu méně smysluplném znění: „Jdi k mravenci, 
lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš.“ 
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columba inveniatur extra arborem aut 

umbram eius occidit eam draco. Arborem 

deum patrem intellige. umbram filium. sicut 

gabriel dicit ad mariam: Spiritus sanctus 

superveniet in te et virtus altissimi obumbrabit 

tibi. Fructum. celestem sapientiam deum. 

scilicet spiritum sanctum. Vide ergo homo ne 

postquam acceperis spiritum sanctum hoc est 

spiritualem columbam intelligibilem de celo 

descendentem et manentem super te foris fias 

ab eternitate. alienus a patre et filio et spiritu 

sancto. et draco te interimat. id est diabolus. 

Nam si tu habeas spiritum sanctum non potest 

tibi appropinquare draco. Attende ergo homo 

et permane in fide catholica. ibique habita 

ibique persevera. in una ecclesia catholica. 

Cave quantum potes ne extra domum foris 

inveniaris. et comprehendat te ille draco 

serpens antiquus et devoret te sicut judam qui 

mox ut exiit a domino foras et fratribus 

apostolis statim a demone devoratus est et 

periit. 

zabije. Chápejme strom jako Boha a stín jako 

jeho syna, jak říká Gabriel Marii: „Sestoupí na 

tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní.“ 

Ovocem nebeské moudrosti je Bůh, to je Duch 

svatý. Hleď, člověče, aby ses poté, co přijmeš 

Ducha svatého, tj. duchovní holubici 

sestupující z nebe a zůstávající nad tebou od 

věčnosti, neodcizil Otci, Synu i Duchu 

svatému, a drak, tedy ďábel, tě zahubil. Máš-

li totiž Ducha svatého, drak se k tobě nemůže 

přiblížit. Dávej tedy pozor, člověče, a vytrvej 

v katolické víře, zůstávej a vytrvej v jediné 

katolické církvi. Buďte opatrní, jak jen 

můžete, abyste nebyli přistiženi mimo dům a 

ten prastarý drak vás nepolapil a nepohltil jako 

Jidáš, který, jakmile opustil Pána a bratry 

apoštoly, byl okamžitě pohlcen démonem a 

zahuben. 

De serpentibus. 

Anguis omnium serpentium est genus quod 

complicari et torqueri potest. et inde anguis 

quod angulosus sit et nunquam rectus. 

Colubrum ab eo dictum quod colat umbras. 

vel quod in lubricos tractus flexibus sinuosis 

labatur. Nam lubricum dicitur. quicquid 

labitur dum tenetur ut piscis. serpens. Serpens 

autem nomen accepit quia occultis accessibus 

serpit. non apertis passibus set squamarum 

minutis simis nisibus repit. Illa autem que 

quatuor pedibus nituntur sicut lacerte et 

stiliones. non serpentes sed reptilia nomi-

nantur. Serpentes autem reptilia sunt que 

pectore et ventre reptant. Quorum tot venena. 

quot genera. tot pernicies. tot dolores. quot 

colores habentur. 

O hadech. 

Všichni hadi jsou anguis, protože se mohou 

poskládat a zkroutit, a odtud je slovo anguis, 

protože jsou pod úhlem (angulosus) a nikdy 

ne napřímení. Hadu se také říká coluber, 

protože vyhledává stíny, nebo proto, že se 

vine hladkými smyky, neboť jako hladký, 

kluzký (lubricum) se označuje to, co při držení 

v ruce klouže - jako ryby či hadi. Had má však 

své pojmenování (serpens) od toho, že se plíží 

(serpere) potajmu, nikoli viditelnými kroky, 

ale plazí se zřetelným úsilím po drobných 

šupinkách. Ale ti, kteří spoléhají na čtyři 

nohy, jako ještěrky a harduni, se nenazývají 

hadi, ale plazi (reptilia). Hadi jsou též plazi, 

protože se plazí (reptare) po hrudi a břiše. 

Tolik jedů, kolik druhů, tolik zmaru, tolik 

bolestí, kolik mají barev. 

De draconibus. 

Draco maior cunctorum serpentium sive 

animantium omnium super terram. Hinc greci 

draconta vocant. unde et dirivatum est in 

latinum. ut draco diceretur. Qui sepe ab 

speluncis abstractus fertur in aerem. Conci-

taturque propter eum aer. Est autem cristatus. 

O dracích. 

Drak je největší ze všech hadů i ze všech 

živých tvorů na Zemi. Z tohoto důvodu ho 

Řekové nazývají draconta, z čehož je 

odvozeno latinské pojmenování draco. Často 

vylézá z jeskyně, vznáší se do vzduchu a tím 

víří vzduch. Má hřeben, malá ústa a úzké 
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ore parvo. et artis fistulis per quas trahit 

spiritum et linguam exerat. Vim autem non in 

dentibus set in cauda habet. et verbere pocius 

quam ictu nocet. Innoxius tamen a venenis. 

Sed ideo huic ad mortem faciendam venena 

non esse necessaria dicunt. quia siquem 

ligaverit occidit. A quo nec elephans tutus est 

sui corporis magnitudine. Nam circa semitas 

delitescens. per quas elephantes soliti gradi-

untur crura eorum nodis illigat. ac suffocatos 

perimit. Gignitur autem in ethiopia et india. 

ubi in ipso incendio est iugis estus. Huic 

draconi assimilatur diabolus qui est 

immanissimus serpens. sepe a spelunca in 

aerem concitatur. et lucet propter eum aer. 

quia diabolus ab imis se erigens transfigurat se 

in angelum lucis. et decipit stultos spe false 

glorie leticieque humane. Cristatus esse 

dicitur. quia ipse est rex superbie. vim non in 

dentibus sed in cauda habet. quia suis viribus 

perditis mendacio decipit quos ad se trahit. 

Circa semitas per quas elefantes gradiuntur 

delitescit. quia iter eorum ad celum nodis 

peccatorum illigat. ac suffocatos perimit. quia 

siquis criminum vinculo irretitus moritur. sine 

dubio in inferno dampnatur.  

otvory, jimiž dýchá a vyplazuje jazyk. Jeho 

síla nespočívá v zubech, ale v ocase, a zabíjí 

spíše úderem než kousnutím. Jed nemá, a 

proto se říká, že jed k zabíjení nepotřebuje, 

protože zabíjí, co omotá. Ani slon se svou 

tělesnou velikostí není v bezpečí. Protože se 

schovává okolo cest, kterými jsou sloni zvyklí 

procházet, omotá jim nohy a zardousí. Rodí se 

v Etiopii a Indii, kde je neustálý žár. K drakovi 

je připodobňován ďábel, jenž je nejdivočejším 

hadem, který často vylézá z jeskyně na vzduch 

a vzduch okolo něj svítí, protože ďábel 

stoupaje z hlubin se proměňuje v anděla světla 

a klame blázny falešnou nadějí na slávu a 

lidské štěstí. Říká se o něm, že má hřeben, 

protože je králem pýchy, a sílu že nemá v 

zubech, ale v ocasu, protože ztrátou vlastní 

síly oklame ty, které k sobě přitahuje lží. Číhá 

okolo cest, po nichž chodí sloni, zatímco 

ďábel hříšníkům na jejich cestě do nebe 

omotává nohy a zabíjí je zardoušením, 

protože kdo zemře spoutaný v řetězech svých 

provinění, je bezpochyby odsouzen do pekla. 

De basilisco. 

Basiliscus Grece Latine interpretatur regulus 

eo quod sit rex serpentium adeo ut eum 

videntes fugiant. quia olfactu suo eos necat. 

Nam et hominem si vel aspiciat interimit. 

Siquidem ab eius aspectu nulla avis volans 

illesa transit. sed quamvis sit procul. eius ore 

combusta devoratur. A mustelis tamen 

vincitur quas illic homines inferunt cavernis in 

quibus delitescunt. Itaque ea visa fugit. quem 

illa persequitur et occidit. Nichil enim parens 

ille rerum sine remedio constituit. Est autem 

longitudine semipedalis albis maculis 

lineatus. 

O baziliškovi. 

Řecké basiliscus znamená v latině regulus 

(malý král), protože je králem hadů, kteří 

prchají, když jej spatří, protože je zabíjí svým 

pachem. Zabije i člověka, pokud na něj 

pohlédne, neboť žádný pták nemůže proletět 

kolem nezraněn jeho pohledem, ale ať je 

jakkoli daleko, je pohlcen jeho ohnivou 

tlamou. Může být přemožen lasičkami, které 

lidé vypustí do jeskyní, v nichž se ukrývají. A 

když je spatří, prchá, zatímco ona ho 

pronásleduje a zabíjí, jelikož Stvořitel nic 

neustanovil bez nápravy. Je půl stopy dlouhý 

a lemovaný bílými skvrnami. 

De regulis. 

Reguli autem sicut scorpiones arentia queque 

sectantur. et postquam ad aquas venerint 

ibique aliquem morderint idrophobas et 

limphaticos faciunt. Sibilus idem est qui et 

regulus. sibilo enim occidit antequam mordeat 

vel exurat. 

O regulovi. 

Regulové stejně jako štíři vyhledávají suchou 

zemi, a když vstoupí do vody a někoho tam 

pokoušou, ten se stane vodoodpudivým a 

průhledným. Sibilus je stejný jako regulus, ale 

zabíjí ještě dřív, než kousne nebo spálí. 
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De vipera. 

Vipera dicta quod vi pariat. Nam cum venter 

eius ad partum ingemuerit catuli non 

expectantes maturam nature solucionem 

corrosis eius lateribus erumpunt vi cum matris 

interitu. Ferunt autem quod masculus ore 

inserto vipere semen expuat. Illa autem ex 

voluptate in rabiem versa. caput maris ore 

recepto precidit. ita fit ut uterque parens 

pereat. masculus cum coit. femina cum parit. 

De vipera dicit sanctus ambrosius quia 

nequissimum genus bestie est et super omnia 

que serpentium sunt generis astutior ubi 

coeundi cupiditatem assumpserit. murene 

maritime notam sibi requirit copulam vel 

novam preparat. Progressaque ad litus sibilo 

testificata presentiam sui. ad coniugalem 

amplexum illam evocat. Murena autem 

invitata non deest. et venenate serpenti 

expetitos usus sue impertit coniunctionis. 

Quid sibi sermo huiusmodi vult nisi ferendos 

esse mores coniugum. et si absens est eius 

comperienda presentia? Sit licet asper. fallax. 

inconditus lubricus. temulentus. quid peius 

veneno quod in coniuge murena non refugit. 

vocata non deest. et serpentis lubricum sedula 

caritate complectitur. Ille tua mala portat et 

levitatis feminee facilitatem. tu virum tuum 

non potes mulier sustinere. adam per evam 

deceptus est. non eva per adam. Quem vocavit 

ad culpam mulier. iustum est ut eum guber-

natorem assumat. ne iterum feminea facilitate 

labatur. Sed horridus et incultus est. Semel 

placuit. nunquid vir frequenter est eligendus. 

Comparem suum et bos requirit et equus 

diligit. Et si mutetur alius tamen trahere iugum 

nescit compar alterius. et se non tutum putat. 

Tu iugalem repudias tuum. et putas sepe esse 

mutandum. et si uno defuerit die superducis 

rivalem. et statim incognita causa quasi 

cognita iniuriam pudoris exequeris. Vipera 

absentem requirit. absentem vocat et blando 

proclamat sibilo. atque ubi adventare comba-

rem senserit. venenum evomit. reverentiam 

marito deferens verecundata nuptialem 

gratiam. Tu mulier advenientem de longinquo 

maritum contumeliis repellis. Vipera mare 

prospectat. explorat iter coniugis. Tu iniuriis 

viam viro obstruis. Tu licium moves venena. 

O zmiji. 

Jméno zmije (vipera) je od vi pariat (plodí 

násilí). Když se totiž její břicho nadme 

k porodu, mláďata nečekají na přirozený 

způsob dozrání, prokoušou jeho stěnu a 

násilím se dostanou ven, čímž matku zahubí. 

Říká se také, že samec vyplivuje semeno tak, 

že vleze zmiji do tlamy, leč ta mu v šílenství z 

rozkoše ukousne hlavu. Tak se stane, že oba 

rodiče zemřou: samec při styku a žena při 

porodu. Svatý Ambrož o zmiji říká, že je to 

nejhorší druh zvířete a především, že je 

z hadího rodu nejprohnanější. Když zatouží 

po styku, požádá sobě známou mořskou 

mihuli nebo se připravuje souložit s novým 

partnerem. Když příjde na břeh, zasyčením 

oznámí svou přítomnost a přivolá ji k 

manželskému styku. Mihule pozvání 

neodmítá a poskytuje jedovatému hadovi 

vytoužený prožitek spojení. Co tato slova 

znamenají, kromě toho, že je třeba ctít 

manželský styk, a pokud zchází, zajistit, aby 

přítomno bylo? I když může být krutý, 

prolhaný, hrubý, slizký, opilý, což je horší než 

jed, mihule se spojení nevyhýbá, neodmítá, 

když je zavolána, a s upřímnou láskou do sebe 

přijme kluzkého hada. On snáší tvé zlo a 

lehkost ženské lehkomyslnosti a ty, ženo, 

nemůžeš vystát svého muže? Adam byl 

oklamán Evou, ne Eva Adamem. Kdo hovoří 

o ženské vině, má pravdu, že by ho měla 

přijmout za opatrovníka, aby zase s ženskou 

lehkomyslností neuklouzla. Ale on je drsný a 

neupravený! Jakmile jednou oblíben, měl by 

být muž vybírán často. Při porovnání sám se 

sebou vůl vyžaduje a kůň má rád. A když je 

jeden vyměněn, ten druhý zase neví, jak 

táhnout jho, a cítí se nejistý. Odmítáš svého 

partnera a myslíš si, že je třeba ho často měnit, 

a jednoho dne si z neznámého důvodu 

přivedeš jeho soupeře a hned vykonáš známý 

prohřešek proti cudnosti. Samice zmije se 

dožaduje svého nepřítomného muže, vábí ho 

tichým sykotem, a když cítí, že se její druh 

blíží, vyplivuje jed na znamení úcty ke svému 

manželovi respektujícímu svatební milost. Ty, 

ženo, manžela odmítáš, když přijde z daleka. 

Zmije se dívá na moře a zkoumá, zda už je na 

cestě. Ty kladeš překážky na mužovu cestu. 
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non reicis. Tu coniugalis amplexus tempore 

dirum virus exestuas. nec erubescis nuptias 

nec revereris maritum. Sed etiam tu vir. 

possumus enim etiam sic accipere. depone 

tumorem cordis. asperitatem morum cum tibi 

sedula uxor occurrit. propelle indignationem 

cum blanda coniux ad caritatem provocat. 

Non es dominus sed maritus. non ancillam 

sortitus es. sed uxorem. Gubernatorem te deus 

voluit esse sexus inferioris. non prepotentem. 

Redde vicem studio. redde amori gratiam. 

Vipera venenum suum fundit. tu non potes 

duriciam mentis deponere? Si habes natura-

lem rigorem. debes temperare eum contem-

platione coniugii. et reverentia coniunctionis 

deponere animi feritatem. Potest et sic accipi. 

Nolite querere viri thorum alienum. nolite 

insidiari alie copule. Grave est adulterium. 

nature iniuria est. Duos primum deus fecit 

adam et evam. hoc est virum et uxorem. et 

uxorem de viro hoc est de costa ade et iussit 

ambos esse in uno corpore. et in uno spiritu 

vivere. Quid unum separas corpus. quid unum 

dividis spiritum? Nature adulterium est. Sed 

hoc docet murene et vipere non iure generis. 

sed ardore libidinis expetitus amplexus. 

Discite o viri quia alienam permollire querit 

uxorem. Cuius serpentis sibi asciscere cupiat 

contubernium. cui etiam comparandus ipse 

serpenti sit. Festinet ad viperam. que se in 

gremium ubi non directo tramite veritatis sed 

lubrico devii amoris infundit. Festinat ad eam 

que venenum suum resumit ut vipera. Que 

fertur peracto coniunctionis munere. venenum 

quod vomuerat rursus haurire. 

Rozněcuješ jed sváru, nezbavuješ se ho. 

Vpravuješ hrozný jed do času manželského 

spojení a nestydíš se za své manželství, ani 

nerespektuješ svého manžela. Ale také ty, 

muži, také tebe zde můžeme přijmout, odlož 

vášeň srdce, hrubé chování, když se setkáš s 

ochotnou manželkou, zažeň rozladění, když tě 

vyzve, abys ji vyznal lásku. Není pán, ale 

manžel, není otrokyně, ale manželka. Bůh si 

přál, abys byl opatrovníkem slabšího pohlaví, 

ne vládcem. Oplácej péči pozorností, oplácej 

lásku milostí. Zmije vylévá svůj jed. Nemůžeš 

se i ty zbavit tvrdosti své mysli? Jsi-li od 

přírody tvrdý, musíš to mírnit rozjímáním o 

manželství a odložit zuřivost mysli z úcty 

k vašemu vztahu. Dá se to brát i takto: 

Nevyhledávej postel jiných mužů, 

nevyhledávej soulož s jinými. Cizoložství je 

závážný hřích, je to urážka přírody. Jako první 

dva stvořil Bůh Adama a Evu, tj. muže a ženu, 

mužovu ženu, z Adamova žebra a nařídil jim, 

aby oba byli v jednom těle a žili v jednom 

duchu. Proč dělit jedno tělo, nač rozdělit 

jednoho ducha? Cizoložství v přírodě nás 

ovšem učí, že mihule a zmije si padli do objetí 

nikoli právem své rasy, ale zápalem chtíče. 

Vězte, o mužové, kteří chcete svádět cizí 

manželku: Čí had touží po intimnostech, 

s tomu hadovi by měl být přirovnáván. Spěchá 

k zmiji ukryté v klíně ne po přímé cestě 

pravdy, ale po kluzké cestě nestálé lásky. 

Spěchá k té, která obnovuje svůj jed, jak to 

dělá zmije, neboť se říká, že po skončení 

úkolu páření zmije nasaje jed, který předem 

vyplivla. 

 

De aspide. 

Aspis vocata quod morsu venena immittit et 

spargit. Ios enim greci venenum dicunt. et 

inde aspis quod morsu venenato interimit. 

Currit quidem semper patenti ore et vaporanti. 

Huius diversa genera et species et dispares 

effectus ad nocendum. Fertur autem cum 

ceperit pati incantatorem qui eam in 

quibusdam carminibus propriis evocat ut eam 

de caverna producat. illa cum exire noluerit 

unam aurem in terram premit. alteram cauda 

obturat et operit. atque voces illas magicas 

O zmiji skvrnité. 

Zmije skvrnitá (aspis) je tak zvaná, protože 

předává jed kousnutím a vstříknutím. Řekové 

říkají jedu ios a z něj pochází aspis, protože 

předává jed kousnutím. Pohybuje se vždy 

s otevřenou tlamou a vypouští páru. Existují 

různé rody a druhy zmijí lišící se rozličnými 

způsoby ublížení. Říká se, že když ji začne 

trpělivý zaříkávač přivolávat k tomu 

vhodnými písněmi, aby ji vylákal z pukliny, a 

ona nechce vylézt, přitiskne jedno ucho k 

zemi, druhé si zacpe ocasem, a když neslyší 
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non audiens. non exit ad incantantem. Tales 

quidem sunt homines istius mundi qui in 

desideriis terrenis aurem deprimunt unam. 

Aliam vero de perpetratis. ne audiant vocem 

domini dicentis. Qui non renuntiaverit 

omnibus que possidet. non potest meus esse 

discipulus nec servus. Hoc quoque solum 

aspides faciunt ut aures obturant. Isti vero et 

oculos suos excecant ne videant celum neque 

recordentur operum domini. Dissa autem 

genus est aspidis que latine situla dicitur. quia 

quem momorderit. siti perit. Ypnale genus 

aspidis dicta. quod sompno necat. Hanc sibi 

cleopatra apposuit. et ista morte quasi sompno 

soluta est. Emorrosis aspis nuncupatus. quod 

sanguinem sudet. Qui ab eo morsus fuerit. ita 

languescit. ut dissolutis venis quicquid vite est 

per sanguinem evocet. Grece enim sanguis 

emath dicitur. Prester aspis semper ore patenti 

et vaporanti currit. cuius poeta sic meminit: 

Oraque distendens avibus fumantia prester. 

Hic quem percusserit distenditur. enormique 

corpulentia necatur. extuberatum enim 

putredo sequitur. Spectaficus aspis qui dum 

momorderit hominem statim eum consumit. 

ita ut liquefiat totus in ore serpentis. Cerastis 

serpens dictus. eo quod in capite cornua 

habeat similia arietum. Ceraste enim grece 

cornua vocantur. Sunt autem illi quadrigemina 

cornicula quorum ostentatione veluti esca 

illiciens sollicitata animalia perimit. totum 

enim corpus tegit arenis. nec ullum indicium 

sui prebet. nisi ex ea parte qua invitatas aves 

vel animalia capit. Est autem flexuosus 

plusquam alii serpentes. ita ut spinam non 

habere videatur. 

ony magické hlasy, nevydá se k zaříkávači. 

Takoví jsou i lidé tohoto světa, kteří si ve 

svých pozemských touhách zacpávají jedno 

ucho a druhé svými činy, aby neslyšeli hlas 

Páně: „Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže 

být mým žákem ani služebníkem.“ Zmije také 

dělají jen to, že si zacpávají uši. Také si 

zakrývají oči, aby neviděly nebe a 

nevzpomněly na skutky Páně. Dissa je druh 

zmije, jenž latinsky nazývá situla, protože 

koho kousne, ten zemře žízní. Druh zmije 

ypnalis má jméno proto, že zabíjí sesláním 

spánku. Toho si aplikovala Kleopatra a 

osvobodila se smrtí, jež se na ni snesla jako 

spánek. Emorrosis je zmije pojmenovaná 

podle pocení krve, protože řecké slovo pro 

krev je emath. Kdo je jí pokousán, chřadne 

tak, že se mu rozloží cévy a život z nich s krví 

uteče. Prester se vždy hýbe s otevřenou 

tlamou a vypouští páru, o čemž se básník 

zmiňuje takto: „Tlamu měl rozevřenou, 

chtivou, páru vydávající.“ Koho uštkne, ten se 

nafoukne a zemře na extrémní nadmutí těla, 

protože z nádoru povstane hniloba. 

Spectaficus je zmije, která když kousne 

člověka, okamžitě ho pohltí, takže se v hadí 

tlamě úplně rozpustí. Zmije růžkatá (cerastis) 

je had pojmenovaný podle toho, že má na 

hlavě rohy podobné beraním a řecky se rohy 

řeknou cerastis. Má čtyři růžky, jejichž 

vystrkováním láká zvířata, že jsou vhodné k 

jídlu, a pak je zabíjí. Celé tělo si pokrývá 

pískem proto, aby se maskovala, kromě té 

části, kterou chytá nalákané ptáky nebo 

zvířata. Navíc je ohebnější než ostatní hadi, 

takže se zdá, že nemá páteř. 

De scitali serpente. 

Scitalis serpens est vocata quod tanta 

prefulget tergi varietate ut notarum gratia 

aspicientes se retardet. Et quia reptando 

pigrior est quos assequi non valet. miraculo 

sui stupentes capit. Tanti autem fervoris est ut 

etiam hyemis tempore exuvias corporis 

ferventes exponat. de quo lucanus. Et scitalis 

pressis etiam nunc sola pruinis. exuvias 

positura suas. 

O hadovi zvaném scitalis. 

Had scitalis má jméno z toho důvodu, že jeho 

kůže září takovou barevností, takže kdo si ho 

povšimne, zpomalí, aby si dobře prohlédl. A 

protože se plazí pomalu, chytá ty, na které 

nemůže dosáhnout, svým omračujícím 

zjevem. Je tak horký, že i v zimním období 

svléká teplou kůži z těla, o čemž Lucanus16 

říká: „Scitalis může svlékat svou kůži 

dokonce i když mrzne.“ 

                                                            
16 Marcus Annaeus Lucanus (39 – 65), římský básník – citace z De Bello Civili (O římské občanské válce) 
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De anphivena. 

Anphivena dicta eo quod duo capita habeat. 

unum in loco suo alterum in cauda. currens ex 

utroque capite. tractu corporis circumlato. 

Hec sola serpentium frigori se committit. 

prima omnium precedens de qua idem 

lucanus. Et gravis in geminum vergens caput 

anphivena. Cuius oculi lucent velud lucerne. 

O amfisbaině. 

Amfisbaina se jí říká proto, že má dvě hlavy, 

jednu na svém místě a druhou na ocasu, a 

pohybuje se ve směru obou hlav nesených 

okolo těla. Jediným hadem odolným k chladu, 

což je první precedens. Opět Lucanus: „Dvě 

hlavy amfisbainy se těžce naklánějí, její oči 

září jako lucerny.“ 

De ydro. 

Est animal in nilo flumine quod dicitur idrus 

in aqua vivens. Greci enim idros aquam 

vocant. Inde dicitur aquatilis serpens a quo isti 

obturgescunt cuius morbum quidam boam 

dicunt. eo quod fimo bovis remedietur. Idra 

draco multorum capitum qualis fuit in lerna 

insula vel pallude provincie archadie. Hec 

latine excedra dicitur quod uno ceso tria capita 

excrescebant. sed hoc fabulosum est. nam 

constat idram locum fuisse evomentem aquas. 

vastantem vicinam civitatem. in quo uno 

meatu clauso multi erumpebant. Quod 

hercules videns loca exhausit. et sic aque 

clausit meatus. Nam idra ab aqua dicta est. Hic 

idrus satis est inimicus cocodrillo. et hanc 

habet naturam et consuetudinem. ut cum 

viderit cocodrillum dormientem in littore. 

vadit aperto ore et involuit se in luto quo 

facilius possit in faucibus eius illabi. 

Cocodrillus igitur subito vivum eum 

transglutit. Ille vero dilanians omnia viscera 

eius non solum unus. sed etiam exit illesus. 

Sic ergo mors et infernus figuram habent 

cocodrilli. quorum inimicus est dominus jesus 

christus. Nam assumens humanam carnem 

desdit ad infernum. et dirumpens omnia 

viscera eius eduxit eos qui iniuste tenebantur 

ab eo. Mortificavit enim ipsam mortem 

resurgens ex mortuis. et illi insultat propheta 

dicens. O mors ero mors tua? morsus tuus ero 

inferne. 

O hydře. 

V řece Nil žije zvíře, které se nazývá hydra 

(idrus), neboť Řekové mají pro vodu slovo 

idros. Proto se mu říká vodní had a způsobuje 

chorobu, kterou někteří nazývají boa, protože 

se léčí volským (bos) trusem. Hydra, drak s 

mnoha hlavami, žila buď na ostrově Lerna 

nebo v bažinách provincie Arkadia (kraj 

uprostřed Peloponésu). Latinsky se nazývala 

excedra, protože za jednu hlavu jí narostly 

(excresere) tři. Ale to je jen báchorka, neboť 

je jisté, že hydra sídlila na místě s řinoucí 

vodou a pustošila sousední město, v němž byl 

jeden průtok uzavřen, a mnohé další se 

provalily. Když to spatřil Herkules, místo 

vysušil a tak vodě přehradil cestu, protože 

hydra má jméno odvozené od vody. Hydra je 

nepřítelem krokodýla a má tu přirozenost a 

zvyk, že když spatří krokodýla spícího na 

břehu, vstoupí do něj skrz otevřenou tlamu a 

obalí se v bahně, aby snáze vklouzla do jeho 

chřtánu, a krokodýl ji pak zaživa spolkne. Ona 

mu však roztrhá všechny vnitřnosti, ne jen 

jednu, ale sama vyvázne bez újmy. Smrt a 

peklo mají tedy podobu krokodýla, jehož 

nepřítelem je Pán Ježíš Kristus, jenž přijal 

lidské tělo, sestoupil do pekla, rozthal všechny 

jeho vnitřnosti a vyvedl ty, kteří v něm byli 

neprávem drženi. Sám přemohl smrt, když 

vstal z mrtvých, a prorok ji uráží, když říká: 

„Ó Smrti, budu tvou smrtí? Budu peklem tvé 

smrti.“ 

De boa angue. 

Boas anguis italie immensa moles prosequitur 

greges armentorum et bubalos et plurimo lacte 

irriguis se uberibus innectit. et sugens 

interimit. atque inde a bovum depopulatione 

boas nomen accepit. 

O hroznýšovi. 

Hroznýš (boa) je had vyskytující se 

v ohromném počtu v Itálii. Pronásleduje stáda 

dobytka a buvolů, přisává se k vemenům 

plným mléka a sáním je zabíjí. A od plenění 

volů (bos) vzniklo pojmenování hroznýši 

(boas). 
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De iaculo. 

Iaculus serpens volans. de quo lucanus. 

Iaculique volantes. Exiliunt enim in arboribus. 

et dum aliquid obvium fuerit. iactant se super 

eum et perimunt. Unde et iaculi dicti sunt. 

O oštěpu. 

Hadům zvaným iaculus (oštěp) říká Lucanus 

„létající oštěpy“. Skáčí totiž ze stromů a 

cokoli jim přijde do cesty, na to vrhnou se a 

zabijí. Proto se jim říká iaculi (oštěpy). 

De sirenis. 

In arabia autem serpentes albi sunt cum alis. 

que sirene vocantur. que plus currunt ab equis. 

sed etiam et volare dicuntur. quorum tantum 

virus est ut morsum ante mors insequatur 

quam dolor. 

O siréně. 

V Arabii jsou bílí hadi s křídly, jimž se říká 

siréna, kteří jsou rychlejší než koně, a prý také 

létají. Jejich jed je tak smrtící, že zemřete dřív, 

než ucítíte bolest. 

Seps exigua serpens que non solum corpus sed 

et ossa veneno consumit. cuius poeta sic 

meminit: Ossa que dissolvens cum corpore 

tabificus seps. Dipsa serpens tante exiguitatis 

fertur ut cum calcatur non videatur. cuius 

venenum ante extinguit quam sentiatur. ut 

facies preventa morte nec tristiciam inducat 

morituro. de quo poeta. Signiferum iuvenem 

tyreni sanguinis Aulum torta caput retro dipsa 

calcata momordit. Vix dolor aut sensus dentis 

fuit. 

Seps je malý had, který požírá nejen otrávené 

maso, ale i kosti, a básník se o něm zmiňuje 

takto: „Smrtící seps rozpouští kosti s tělem.“ 

Dipsa je had, o němž se říká, že je tak malý, 

na něj šlápnete, aniž byste ho viděli. Jeho jed 

vás zabije dřív, než ho ucítíte, přičemž na tváři 

umírajícího se neukáže žádný smutek ze 

smrti. Básník o tom říká: „Mladý signifer 

(nosič vojenského odznaku) tyrénské krve 

Aulus šlápl na dipsa, ten stáhl hlavu a kousl 

ho. Necítil skoro žádnou bolest nebo zuby.“ 

De lacerto. 

Lacertus reptile genus est vocatus. ita quod 

brachia habeat. Genera lacertorum plura. ut 

botrax. salamandra. saura. stellio. Botruca 

dicta quod rane habeat faciem. nam greci 

ranam botrucam vocant. 

O ještěrce. 

Jako ještěrka se nazývá druh plaza mající 

paže. Existuje několik druhů ještěrek jako je 

botrax, mlok, saura a hardun. Botruca má 

jméno z toho, že má žabí obličej a řecké slovo 

pro žábu je botruca. 

De salamandra. 

Salamandra vocata quod contra incendia 

valeat. cuius inter omnia venenata vis maxima 

est. Cetera enim singulos feriunt. hec plurimos 

pariter interimit. Nam et si arrepserit omnia 

poma inficit veneno. et eos qui edint occidit. 

Qui etiam vel si in puteum cadat vis veneni 

eius potantes interficit. Ista contra incendia 

repugnans ignes sola animalium extinguit. 

Vivit enim in mediis flammis sine dolore et 

consumptione. et non solum quia non uritur 

sed extinguit incendium. 

O mlokovi. 

Mlok (salamandra17) má své jméno z toho, že 

odolný proti ohni. Má ze všech jedovatých 

tvorů nejsilnější jed, neboť ostatní ubíjí jednu 

po druhé a může zabít zároveň i několik. Když 

leze po plodech, všechny je otráví jedem a 

zahubí ty, kdo je sní. A když spadne do 

studny, síla jeho jedu zabije ty, kdo se z ní 

napijí. Je odolný vůči ohni a je jediným 

zvířetem, které uhasí oheň, protože bez bolesti 

a spálení žije uprostřed plamenů, a to nejen 

proto, že nehoří, ale že hasí oheň. 

 

 

                                                            
17 mytologická bytost žijící v ohni, duch ohně 
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De saura serpente. 

Saura lacertus qui quando senescit cecantur 

oculi eius. et intrat per foramen parietis 

aspiciens contra orientem et orto sole intendit 

et illuminatur. 

O hadovi zvaném saura. 

Saura je ještěrka, která oslepne, když 

zestárne. Vstupuje dírou ve zdi hledící 

směrem k východu a na výsluní rozjímá a 

vyhřívá se. 

De stellione. 

Stellio de colore inditum nomen habet. Est 

enim tergore pictus lucentibus guttis in 

modum stellarum. De quo ovidius. Aptumque 

colori. Nomen habet variis stellatus corpore 

guttis. Hic autem scorpionibus adeo contrarius 

traditur. ut viso eo pavorem his afferat et 

torporem. Sunt et alia genera serpentium. ut 

admodite. elephantie. camedracontes. Postre-

mo quantus nominum. tantus mortuum nume-

rus. Omnes serpentes natura sua frigide sunt 

nec percuciunt nisi quando calescunt. Nam 

quando sunt frigidi nullum tangunt. Unde et 

venena eorum plus die quam nocte nocent. 

Torpent enim noctis algore. et merito quia 

frigidi sunt nocturno rore. In se enim adducunt 

vaporem corporis frigide pestes. et nature 

gelide. Unde et in hieme in nidos torpent. 

estate solvuntur. Inde est quod quicumque 

veneno serpentium percutitur primum 

obstupescit. et postea ubi in illo calefactum 

ipsum virus exarserit. statim hominem 

extinguit. Venenum autem dictum. quia per 

venas vadit. Infusa enim pestis eius per venas 

vegetationem corporis aucta discurrit. et 

animam exigit. Unde non potest venenum 

nocere. nisi hominis tetigit sanguinem. 

Lucanus. Noxio serpentium est. admixto 

sanguine pestis. Omne autem venenum est 

frigidum. et ideo anima que est ignea fugit 

venenum frigidum. In naturalibus bonis que 

nobis et irrationabilibus animantibus videmus 

esse communia. vivacitate quadam sensus 

serpens excellit. Unde legitur in genesi. 

Serpens autem erat sapientior. omnibus 

pecoribus terre. 

O hardunovi18. 

Hardun (stellio) dostal jméno podle zbarvení. 

Je totiž na zádech ozdoben zářícími kapkami 

připomínajícími hvězdy (stellae). Ovidius o 

tom říká: „Jeho jméno odpovídá barvě maje 

po těle rozličné hvězdnaté kapky.“ Říká se, že 

se tak bojí škorpionů, že pohled na ně v něm 

vyvolává v nich paniku a strnulost. Existují i 

další druhy hadů jako admodite, elephantia, 

camedracontes. Konečně, kolik jmen, tolik 

druhů smrti. Všichni hadi jsou ze své podstaty 

studení a nezaútočí, dokud se neohřejí, neboť 

když jsou studení, nikoho se nedotknou. Proto 

je jejich jed škodlivější ve dne než v noci. Jsou 

ztuhlí nočním chladem, což je pochopitelné, 

protože jsou ochlazováni noční rosou a tělesné 

výpary přivádějí chladný mor a přírodní 

chlad. V zimě leží ztuhle v hnízdech, v létě se 

rozlézají. Proto ten, kdo je zasažen hadím 

jedem, nejprve ztuhne, a když se v něm jed 

zahřeje, náhle ho usmrtí. Jed (venenum) má 

pojmenování podle toho, že prochází cévami 

(venae), protože vypuštěný mor se rozbíhá 

cévami po těle a vyhání duši. Jed tedy nemůže 

ublížit, pokud se nedotkne krve člověka. 

Lucanus: „Hadí jed je smrtelný, jen když se 

smísí s krví.“ Veškerý jed je studený, 

následkem čehož duše, která je teplá, před 

chladem jedu prchá. V rámci přírozených 

vlastností, které vnímáme jako společné nám 

i nerozumným zvířatům, vyniká had určitou 

rychlostí smyslů. V knize Genesis se o tom 

praví: „Leč had byl chytřejší než jakékoli jiné 

zvíře na zemi.“ 

De natura serpentium. 

Serpens vero tres habet naturas. prima eius 

natura hec est. Cum senuerit caligant oculi 

eius. et si voluerit novus fieri. abstinet se et 

O hadí přirozenosti. 

Had má tři charakteristické rysy. První z nich 

je, že když zestárne, jeho oči zmatní, a chce-li 

znovu získat mládí, postí se po mnoho dní, až 

                                                            
18 druh agamy z oblasti Středozemního moře 
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ieiunat multis diebus donec pellis eius 

relaxetur. et querit angustam rimam in petra et 

intrat in eam. et contribulat se et deponit 

veterem pellem. Et nos per multam tribu-

lationem et abstinentias pro christo depo-

namus veterem hominem et indumentum eius. 

et queramus spiritualem petram christum. et 

angustam fissuram. id est angustam portam. 

Secunda eius natura est. cum venerit ad 

flumen bibere aquam non portat suum 

venenum secum. sed in foveam dimittit illud. 

Debemus et nos cum in collectam venimus 

aquam vivam atque sempiternam haurientes 

audire divinum sermonem et celestem in 

ecclesia. abicere a nobis venenum. id est 

terrenas et malas concupiscentias. Tercia 

natura eius est. si viderit nudum hominem. 

timet eum. et si viderit vestitum. exilit in eum. 

Sic et nos spiritualiter intelligamus quia 

primus homo adam quamdiu fuit nudus in 

paradiso non prevaluit serpens exilire in eum. 

sed postquam est indutus. id est mortalitate 

corporis. tunc exilivit in eum serpens. Si habes 

ergo in te mortalem vestem. id est veterem 

hominem. et inveteratus fueris dierum malo-

rum. exilit in te serpens. Si autem expolies te 

indumento principum et potestatum seculo 

huius tenebrarum. tunc non poterit exilire in te 

serpens. id est diabolus. Serpens quoque pastu 

feniculi cecitatem repellit exceptam. Itaque 

ubi oculos sibi obduci senserit. nota remedia 

petit. ne fraudatur effectu. Testudo visceribus 

pasta serpentis. cum venenum adverterit sibi 

serpere. origano medicinam sue salutis 

exercet. Ieiuni hominis sputum si serpens 

gustaverit. moritur. Dicit autem plinius. 

Creditur quod si serpentis caput etiam si cum 

duobus digitis evaserit. nichilominus vivit. 

Unde et totum corpus obicit pro capite 

ferientibus. Anguibus universis hebes visus 

est. raro in adversum contuentur. Nec frustra 

cum oculos non in fronte sed in timporibus 

habeant. adeo ut cicius audiant quam aspi-

ciant. Nullum autem animal in tanta celeritate 

linguam movet ut serpens. adeo ut triplicem 

linguam habere videatur. cum una sit. 

se mu uvolní kůže. Pak vyhledá úzkou trhlinu 

ve skále, vleze do ní a sedře si starou kůži. I 

my, skrze mnohé trpění a odříkání pro Krista, 

odložme starého člověka a jeho oděv a 

hledejme Krista jako duchovní skálu a úzkou 

štěrbinu, to je úzkou bránu. Jeho druhou 

přirozeností je, že když se přijde k řece napít 

vody, nenese svůj jed s sebou, ale vypustí ho 

do jámy. I my musíme odvrhnout od sebe jed, 

tedy pozemské a zlé tužby, když jdeme do 

kostela na shromáždění přijímat živou a 

věčnou vodu a naslouchat Božímu a nebes-

kému slovu. Jeho třetí přirozeností je, že vidí-

li člověka nahého, bojí se ho, a vidí-li ho 

oblečeného, vrhne se na něj. Rozumějme 

tomu duchovně tak, že dokud byl první člověk 

Adam v ráji nahý, had ho nebyl schopen 

napadnout. Ale poté co se oděl, to je do 

smrtelného těla, tu jej had napadl. Pokud tedy 

máš na sobě smrtelný oděv, to je starého 

člověka, a zestárls jste do zlých dnů, napadá tě 

had. Avšak pokud svlékneš šat princů a 

temných mocností tohoto světa, pak na tebe 

had, tedy ďábel, nebude moci skočit. Had také 

zahání slepotu pojídáním fenyklu. Proto, když 

cidí, že mu oči zahalují, žádá si známé 

prostředky, aby nepřišel o účinek. Když si 

želva, která pozřela hadí vnitřnosti, všimne, že 

na začíná účinkovat jed, požije ke svému 

vyléčení dobromysl. Pokud had ochutná sliny 

postícího se člověka, zemře. Plinius19 o něm 

říká: „Věří se, že kdyby se hadovi usekla hlava 

se dvěma prsty (délky těla), bude stále 

naživu.“ Z tohoto důvodu vrhá celé tělo před 

ty, kteří ho bijí do hlavy. Hadi obecně trpí 

špatným zrakem a jen zřídka mohou vidět, co 

je před nimi. Ani nadarmo, protože mají oči 

ne vpředu, ale na skráních, takže rychleji slyší, 

než vidí. Žádné zvíře nepohybuje jazykem jak 

rychle jako had, až se zdá, že má trojí jazyk, 

zatímco má jen jeden. Těla hadů jsou natolik 

vlhká, že kamkoli jdou, vlhkostí značkují 

cestu. Hadí stopy jsou takové, že jim viditelně 

chybí nohy, přesto se plazí po žebrech a 

šupinách, které mají uspořádány podobným 

způsobem od horní části hrdla až po spodní 

                                                            
19 Gaius Plinius Secundus (23 - 79), zvaný Plinius starší, římský spisovatel, přírodovědec, filozof, vojenský velitel 
a blízký přítel císaře Vespasiana - citace pocházejí ze spisu Naturalis Historia. 
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Serpentium humida sunt corpora. adeo ut 

quaque eunt viam humore designent. Vestigia 

sunt serpentium talia ut cum pedibus carere 

videantur. costis tamen et squamarum nisibus 

repunt. quas a summo gutture usque ad imam 

alvum parili modo dispositas habent. Squamis 

enim quasi unguibus. costis quasi cruribus 

innituntur. Unde si in qualibet corporis parte 

ab alvo usque ad caput aliquo ictu collidatur. 

debilis reddita cursum habere non possit. quia 

ubicumque ille ictus inciderit. spinam solvit. 

per quam costarum pedes et motus corporis 

agebantur. Serpentes autem diu vivere dicun-

tur. adeo ut deposita veteri tunica senectutem 

deponere atque in iuventutem redire perhibe-

antur. Tunice serpentium exuvie nuncupantur. 

eo quod his quando senescunt sese exuunt. 

Dicuntur autem exuvie et induvie quia 

exuuntur et induuntur. Pytagoras dicit de 

medulla hominis mortui que in spina est 

serpentem creari. Quod etiam ovidius in 

metamorphoseorum libris commemorat 

dicens: Sunt qui cum putrefacta spina 

sepulchro mutari credant. humanas angue 

medullas. Quod si creditur merito evenit ut 

sicut per serpentem mors hominis. ita et 

hominis morte serpens. 

část břicha, protože šupiny jsou jako hřebíky 

a žebra slouží jako nohy. Pokud je tedy v 

jakékoli části těla od břicha k hlavě nějakým 

způsobem rozbitý, nemůže se pohybovat, 

protože ať byl zasažen kamkoliv, povolí páteř, 

která skrze žebra vykonává pohyby těla. O 

hadech se říká, že žijí dlouho, a to natolik, že 

odložením staré tuniky (kůže) prý odloží i své 

stáří a znovu se jim navrátí mládí. Hadí tunice 

(kůži) se říká exuvie (svlečená), protože se z 

ní ve stáří svlékají. Říká se ji „svlečená“ a 

„oblečená“, protože je svlékají a oblékají. 

Pythagoras tvrdí, že had vzniká z morku 

mrtvého člověka, který je v páteři, což 

zmiňuje také Ovidius20 v knihách Proměn, 

když říká: „Jsou tací, kteří věří, že když páteř 

pohřbeného shnije, lidský morek se změní v 

hada.“ Tomu lze jistým způsobem uvěřit, 

neboť jako je had původcem lidské smrti, tak 

může být lidská smrt původcem hada. 

Incipit de vermibus. 

Vermis est animal quod plerumque de carne 

vel de ligno vel de quacumque re terrena sine 

ullo concubito gignitur. licet non nunquam et 

de ovis nascantur. sicut scorpio. Sunt autem 

vermes aut terre aut aque. aut aeris. aut 

carnium. aut frondium aut lignorum. aut 

vestimentorum. Aranea vermis aeris ab aeris 

nutrimento cognominata. que exiguo corpore 

longa fila deducit. et tele semper intenta. 

nunquam desinit laborare. perpetuum 

sustinens in sua arte dispendium. Multipes 

terrenus ex multitudine pedum vocatus. qui 

contractus in globum urnas amplificat. 

Sanguissuga vermis aquatilis dicta quod 

sanguinem sugit. potantibus enim insidiatur. 

Cumque illabitur faucibus vel ubi uspiam 

adheserit. sanguinem haurit. et cum nimio 

cruore maduerit. evomit quod hausit. ut 

Zde začíná stať o červech. 

Červ je zvíře, které obvykle roste z masa, 

dřeva nebo jakékoli jiné zemité věci bez 

jakéhokoli páření, ačkoli nikdy se nerodí z 

vajec jako štír. Jsou červi, kteří žijí v zemi 

nebo ve vodě, ve vzduchu, v mase, v listech 

nebo v dřevě či v šatech. Pavouk (aranea) je 

červ vzduchu a jméno má podle toho, že to 

žije na vzduchu (aer). Z malého těla vytahuje 

dlouhé nitě, je pořád ve střehu, nikdy 

nepřestává pracovat a neustále opravuje poš-

kození na svém umění. Zemní mnohonožka 

má pojmenování podle velkého množství 

nohou, stáčí se do koule a množí se v hrncích. 

Vodnímu červu se říká pijavice, protože saje 

krev a číhá na ty, kdo se příjdou napít. A když 

vklouzne do hrdla nebo kamkoli se přisaje, 

saje krev, a když nasákne příliš velkým 

množstvím krve, vyplivne to, co nasála, aby 

                                                            
20 Publius Ovidius Naso (43 p.n.l. - 17/18 n.l.), římský básník – citace pocházejí z díla Metamorphoseon libri. 
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recentiorem denuo sugat. Scorpio vermis 

terrenus. qui pocius vermibus asscribitur non 

serpentibus. animal armatum aculeo et ex eo 

grece vocatum quod caudam figat. et arcuato 

vulnere venena diffundat. Proprium autem 

scorpionis est. quod manus palmam non feriat. 

Bombocis frondium vermis. ex cuius textura 

bombicinium conficitur. appellatus autem hoc 

nomine ab eo quod evacuetur dum fila gene-

rat. et aer solus in eo remanet. Eruca frondium 

vermis. in olere vel pampino involuta ab 

erodendo dicta. de qua meminit Plautus. 

Imitatus nequam bestiam et male-ficam 

pampinium involutam. Implicat se idem nec 

advolat. ut locusta huc illucque discurrens. 

semipasta dimittit. sed permanet perituris 

frugibus et tardo lapsu et pigris morsibus 

universa consumit. Teredonas greci vocant 

lignorum vermes quod terendo edant. Hos nos 

tarmites dicimus ita enim apud latinos ligni 

vermes vocantur. quos tempore importuno 

cese arbores gignunt. Tinea vestimentorum 

vermis dicta quod terat. et eo usque insideat. 

quo erodat. Unde et pertinax. quod in eandem 

rem idemtidem urgeat. Vermes carnium 

emigramus. lumbricus. ascaride. coste. Pedi-

culi. pulices. lendex. tarmus. ricinus. usia. 

cimex. Emigramus vermis capitis vocatus. 

lumbricus vermis intestinarum. dictus quasi 

lumbicus. qui labitur. vel quod in lumbis sit. 

Pediculi vermes carnis a pedibus dicti. unde et 

pediculosi dicuntur. quibus pediculi in 

corpore efervescunt. pulices vero vocati sunt. 

quod ex pulvere magis nutriantur. Tarmus 

vermis est lardi. Ricinus vermis est canis 

vocatus eo quod hereat in auribus canum. 

Cenos enim grece canis est. Usia est vermis 

porci appellata. quia urit. Nam ubi momor-

derit adeo locus ardet. ut ibi vesice fiant. 

Cimex de similitudine cuiusdam herbe 

vocatur. cuius fetorem habet. proprie autem 

vermis in carne putrida nascitur. Tinea in 

vestimentis. eruca in olere. teredo in ligno. 

tarmus in lardo. Vermis non ut serpens apertis 

passibus vel squamarum nisibus repit. quia 

non est illis spine rigor ut colubri. sed 

indirectum corpusculi sui partes gradatim 

mohla znovu sát čerstvější. Škorpion je zemní 

červ, který se připisuje k červům, nikoli 

k hadům. Je to zvíře ozbrojené žihadlem 

(aculeus) a od něho dostal řecké jméno, 

protože obloukem zabodne ocas a nechá jed 

vylít do rány. Pro škorpiona je charakte-

ristické, že nebodne do dlaně ruky. Červ z 

morušových (bombocis) listů, z jehož vláken 

vyrábíme hedvábí (bombicinium), se také 

označuje stejným názvem (česky: bourec), 

protože při tvorbě vláken se vyprazdňuje a 

zůstává v něm pouze vzduch. Housenka 

(eruca) je listový červ zabalený v listech 

zeleniny nebo révy mající jméno od slova 

„ožírající“ (erodendo), o níž se zmiňuje 

Placitus21: „Napodobuje zlou šelmu a 

čarodějnici zabalenou v listech révy.“ To však 

neznamená, že nelétá. Jako kobylka popolézá 

sem a tam a zanechává za sebou vše napůl 

ožrané, ale zůstává v plodu a celý ho 

zkonzumuje pomalým oblézáním a okusem. 

Jako teredonas nazývají Řekové dřevní červy, 

protože se krmí „strouhajíce“ (terendo). My 

jim říkáme termiti, protože v latině se jim říká 

„dřevní červi“, které stromy plodí během 

sezóny. Jako šatní můra (mol) se nazývá červ, 

který sedá na oděv a zatímco na něm sedí, 

hlodá. Je zván pertinax (vytrvalý), protože 

dotírá ustavičně na stejnou věc. Masoví červi 

se nazývají: emigramus, lumbricus, ascaride, 

coste, pediculi, pulices, lendex, tarmus, 

ricinus, usia, cimex. Emigramus sídlí v hlavě, 

ve střevech lumbricus pojmenovaný podle 

bederní roušky (lumbicus), která klouže nebo 

sedí na bedrech (in lumbis). Pediculi jsou 

červi z masa nazvaní podle nodou (pedis), 

pročež se jim také říká pediculosi, protože se 

jim na těle vlní nožičky (pediculi), a nazývají 

se blechy (pulex), protože se více živí 

prachem (pulvis). Tarmus je červ ve špeku. 

Ricinus je psí červ zvaný tak proto, že se drží 

v psích uších a řecky je pes cenos. Usia je 

prasečí červ zvaný tak proto, že pálí (urere), 

protože když kousne, místo pálí, až se vytvoří 

puchýře. Štěnici (cimex) se tak říká podobnost 

s jistou bylinou, která nepříjemně zapáchá, a 

tento červ se rodí ve zkaženém mase. Mol v 

                                                            
21 Titus Maccius Plautus (asi 254 - 184 p.n.l.), římský dramatik – citace pochází ze hry Cisellaria. 
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porigendo contractas. contrahendo porrectas. 

motus explicat. sicque agitatus prolabitur. 

šatech, housenka v zelenině, termit na stromě, 

tarmus ve špeku. Červ se neplazí jako had 

viditelnými kroky nebo tlakem šupin, protože 

postrádá pevnou páteř, jako mají hadi, ale 

postupným roztahováním a roztahováním 

částí tělíčka se sune vpřed. 

Incipit de piscibus. 

Pisces dicti unde et pecus. a pascendo scilicet. 

Reptilia ideo dicuntur hec que natant. eo quod 

reptandi habeant speciem et naturam. Quam-

vis se in profundum mergant. tamen in 

natando repunt. Unde et david ait. Hoc mare 

magnum et spaciosum manibus illic reptilia 

quorum Sic illi paciuntur qui incredulo animo 

sunt. et ignorant diaboli astucias spem suam in 

eum ponentes. atqe suis operibus se 

obligantes. simul merguntur cum illo in 

gehennam ignis. Natura belue est talis quando 

esurit aperit os suum. et odorem quendam 

bene olentem exalat de ore eius. cuius dulce-

dinem ut sentiunt minores pisces. congregant 

se in ore eius. Cum vero senserit os suum esse 

repletum. subito claudit os suum et transglutit 

eos. Sic paciuntur illi qui sunt modice fidei 

addicti voluptatibus et lenociniis ad escam. 

quamsi quibusdam odoribus subito absor-

bentur a diabolo. 

Zde začíná stať o rybách. 

Ryby (pisces) dostaly jméno stejně jako 

dobytek (pecus) od slova „pást se“ (pascere). 

Nazývají se plazy, protože když plavou, mají 

zjev a povahu plazů. Ačkoli se potápějí do 

hlubin, při plavání se nicméně jakoby plazí. 

David o tom praví: „Moře je veliké a širé a 

havěti se v něm hemží nesčíslně.“ Nevěřící 

duše, které nevědí o ďáblově vychytralosti, 

vkládají do něj svou naději a zavazují se ke 

svým skutkům, budou spolu s ním ponořeni 

do ohňů Gehenny. Povaha velryby je ta, že 

když se krmí, otvírá tlamu a vydechuje z ní 

dobrou vůni tak, že když ji menší ryby ucítí, 

shromažďují se v její tlamě. Když ucítí, že má 

tlamu plnou, náhle ji zavře a spolkne je. Takto 

budou trpět ti, kteří jsou omezené víry a 

připoutaní k požitkům a lákadlům jídla: 

jakoby jistými vůněmi je náhle pohltí ďábel. 

Item de balena. 

Balene autem sunt immense magnitudinis 

bestie ab emittendo et fundendo aquas vocate 

ceteris enim bestiis maris alcius iaciunt undas. 

balenim grece emittere dicitur. Masculus 

balene est musculus enim coitu concipere hec 

belua perhibetur. 

Tedy o velrybě. 

Velryby (balene) jsou zvířata nesmírné 

velikosti pojmenované podle zvyku vypouštět 

a vylévát vodu, při čemž dělají vlny vyšší než 

jiná mořská zvířata, a řecké slovo balenim 

znamená „vypouštět“. Velrybí samec je 

musculus (sval), protože se má za to, že tato 

obluda počíná mláďata pářením. 

De belua que dicitur serra. 

Est belua in mari que dicitur serra. pennas 

habens immanes. Hec cum viderit navim in 

pelago velificantem. elevat pennas suas super 

aquam et contendit velificare contra navim 

stadiis triginta vel quadraginta. et non susti-

nens laborem deficit. et deponens pennas ad 

se attrahit eas. Unde vero maris iam lassam 

reportant ad locum suum in profundum. Hec 

belua figuram habet seculi. Navis vero 

iustorum habet exemplum. qui sine periculo et 

O obludě zvané serra. 

V moři je obluda zvaná serra (pila), která má 

obrovská křídla. Když vidí plout po moři loď, 

zvedne svá křídla nad vodu a třicet nebo 

čtyřicet stádií se snaží dohonit loď. Ale když 

to nevydrží, složí křídla, přitáhne je k sobě a 

vrací se vyčerpaná zpět na své místo 

v hlubinách moře. Obluda symbolizuje tento 

svět. Loď spravedlivých dává příklad těch, 

kteří bez nebezpečí a ztroskotání víry 

procházejí skrze bouře a nepohody tohoto 
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naufragio fidei transierunt per medias huius 

mundi procellas et tempestates. Serra vero id 

est belua illa que non valuit velificare cum 

navi. figuram illorum gerit. qui in inicio 

ceperunt bonis operibus insistere. postea non 

permanentes in eis. victi sunt diversis 

viciorum generibus que illos tanquam 

fluctuantes maris unde mergunt usque ad 

inferos. Non enim incipientibus sed perseve-

rantibus premium promittitur. 

světa. Serra, tj. ona obluda, která nedokázala 

dohonit loď, symbolizuje ty, kteří nejprve 

začali konat dobré skutky, ale poté, když u 

nich nezůstali, byli přemoženi různými druhy 

neřestí, a kteří se jako zmítáni mořem 

propadají do pekla. Odměna není pro ty, kteří 

začnou, ale pro ty, kteří vytrvají. 

De delfinibus. 

Delfines certum habent nomen vel vocabulum 

quod voces hominum sequantur. vel quod ad 

simphoniam gregatim conveniunt. Nichil in 

mari velocius. Nam plerumque naves salientes 

transvolant. quando autem preludunt in 

fluctibus et undarum se molibus saltu precipiti 

feriunt. tempestates significare videntur. hi 

proprie simones nominantur. Est et delfinum 

genus in nilo flumine dorso seriato qui coco-

drillos tenera ventrium secantes interimunt. 

O delfínech. 

Delfíni jsou známí pod tímto specifickým 

jménem či slovem buď proto, že následují 

lidské hlasy nebo že se houfně scházejí 

k společnému zpěvu. V moři není nic ry-

chlejšího, neboť často skáčou okolo lodí. Ale 

když si hrají v příboji a s námahou se vrhají 

proti vlnám, zdá se, že předpovídají bouře, 

zvláště ty zvané simones. V řece Nil žije druh 

delfínů se zubatým hřbetem, kteří zabíjejí 

krokodýly řezem do jejich měkkého břicha. 

De porcis marinis. 

Porci marini qui vocantur vulgo suilli. quia 

dum que runt escam more suis terram sub 

aquis fodunt. Circa guttur enim habent oris 

officium. et nisi rostrum arenis inmergant. 

pastum non colligunt. Gladius dicitur eo quod 

rostro mucrinato sit. ob hoc naves perfossas 

mergit. Serra nuncupata quia serratam cristam 

habent. et subter natans naves secat. Scorpio 

dictus quia ledit dum manu tollitur. tradunt 

decem cancris est comici manipulo alligatis 

omnes qui ibi sunt scorpiones ad eundem 

locum congregari. 

O kapustňácích. 

Kapustňáci (porci marini - mořská prasata), 

jsou obecně nazýváni suilli (svině), protože 

když hledají potravu, ryjí pod vodou stejně, 

jako svině ryjí v zemi. Okolí chřtánu má 

funkci tlamy, a dokud nezanoří rypák do 

písku, nemohou sbírat potravu. Mečoun 

(gladius) má jméno podle toho, že má špičatý 

zoban, jímž poděravuje a potápí lodě. Piloun 

(serra) se mu říká proto, že má zubatý hřeben, 

jímž řeže pod plovoucími loděmi. Štír 

(scorpio) má jméno podle toho, že zraňuje 

ruku, která ho bere. Říká se, že je-li deset raků 

svázáno dohromady, všichni štíři přítomni na 

onom místě se shromáždí. 

De cocodrillo. 

Cocodrillus a croceo colore dictus. gignitur in 

nilo flumine animal quadrupes in terra et aqua 

valens. longitudine plerumque viginti cubito-

rum. dentium et unguium immanitate arma-

tum. Tantaque cutis duricia ut quamvis forti-

um ictus lapidum tergo repercuciat. non nocet. 

nocte in aquis die in humo quescit. Ova in 

terra fovet. masculus et femina vices servant. 

Hunc pisces quidam serratam habentes 

O krokodýlovi. 

Krokodýl (cocodrillus) je zván podle barvy 

šafránu (croceus). Čtyřnohé zvíře pochází z 

řeky Nil, je silné na zemi i ve vodě, obvykle 

dvacet loketů dlouhé a vyzbrojené strašlivými 

zuby a drápy. Jeho kůže je tak tvrdá, že dokáže 

odrážet i údery těžkých kamenů, které mu 

neublíží. V noci odpočívá ve vodě, ve dne na 

břehu. Vejce odchovává na zemi, samec a 

samice se neustále střídají. Jisté ryby se 
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cristam tenera ventrium desecantes interi-

munt. Lupum aviditas piscem appellavit in 

captura ingeniosum. Denique circumdatus 

rete. fertur arenas arare cauda. atque ita 

conditus transire rete. Mullus vocatus quod 

mollis sit atque tenerrimus. cuius cibo tradunt 

libidinem inhibere. oculorum aciem hebetant. 

homines quibus sepe pastus piscem olent. 

Mullus in vino necatus hi qui inde biberint 

tedium vini habent. Mugilis nomen habet. 

quod sit multum agilis. Nam ubi dispositas 

senserit piscatorum insidias. confestim 

retrorsum rediens ita transilit rete. ut volare 

piscem videas. Innumeri itaque usus innumera 

genera piscium. Alii ova generant ut varii 

maiores quos vocant tructas. et aquis fovenda 

committunt. Aqua igitur animat et creat. et 

adhuc mandati illius tanquam legis perpetue 

munus exesequitur. blanda quedam mater 

animantium. Alii vivos fetus edunt. de suo 

corpore ut cete ingentia. delphines et foce 

aliaque cetera huiusmodi. que cum ediderint 

partus siquid forte insidiarum terrorisque 

presenserint circa catulos suos unquam moliri. 

quo tueantur eos vel tenere etatis pavorem 

materno affectu comprimant. aperire ora et 

innoxio partus suos dente suspendere. interno 

quoque recipere corpore. et genitali feruntur 

alvo abscondere. Quis humanus affectus hanc 

piscium pietatem possit imitari? Oscula nobis 

sacietati sunt. illis non satis est aperire viscera. 

natosque recipere. ac revocare integros. atque 

iterum fotu quodam sui caloris animare. et 

spiritu adolere suo duosque in corpore uno 

vivere donec aut securitatem deferant. aut 

corporis sui obiectu natos suos defendant a 

periculis. Quis hec videns et si possit obtinere 

non tante piscium pietati cedat? Quis non 

miretur et stupeat. ut servet natura in piscibus. 

quod non servat in hominibus? Plerique in 

suspicione novercalibus odiis appetiti. suos 

occiderunt filios. alie in fame ut legimus 

partus proprios comederunt. Humanis 

pignoribus mater sepulchrum facta est. 

piscium proli uterus parentis sicut murus vallo 

quodam intimorum viscerum pignora 

inoffensa conservat. Diversa igitur piscium 

genera. diversos usus habent. Alii ova 

generant. alii vivos et formatos pariunt fetus. 

zubatými hřbety ho zabíjejí rozříznutím 

měkké části břicha. Pro vlčí nenasytnost po 

rybách je považován za talentovaného lovce. 

Je-li obklopen sítí, ocasem přeorává písek a 

takto zapřený síť protrhne. Parmice (mullus) 

má jméno podle toho, že je měkká (mollis) a 

velmi jemná. O pokrmu z ní se říká, že 

potlačuje chtíč a otupuje zrak. Lidé, kteří ho 

často jedí, páchnou po rybách. Namočíte-li 

mrtvou parmici do vína, ti, kdo se jej napijí, 

získají k vínu odpor. Cípal (mugilis) má 

jméno, protože je velice hbitý (multum agilis). 

Když totiž zpozoruje, že rybáři nakladli sítě, 

okamžitě se vrací zpět a přeskočí síť, jako 

byste viděli rybu létat. Nespočet zvyklostí, 

nespočet druhů ryb. Někteří kladou vejce jako 

skvrnití, kterým se říká pstruzi, a svěřují je 

vodě. Voda tedy dává život a tvar a jako 

laskavá matka živých tvorů stále plní tento 

úkol, jako by to byl věčný zákon. Jiní jsou 

živorodí jako obrovské velryby, delfíni, tuleni 

a další podobní. Když porodí a objeví se 

nějaké známky napadení a paniky ohledně 

jejich mláďat, chrání je nebo mateřskou 

láskou uklidňují strach. Otevřou tlamu, 

zatáhnou zuby a přijmou je dovnitř těla a 

schovají od břicha po genitálie. Jaký lidský cit 

dokáže napodobit tuto rybí lásku? Polibky 

nám nestačí k tomu, abychom otevřeli svá 

srdce, přijali naše děti a přivedli je zpět čerstvé 

a znovu oživené teplem našeho vlastního 

tepla, dechem vlastního dechu, dva žili 

v jednom těle, dokud nebezpečí nepomine, 

nebo vlastním tělem chránili své děti před 

nebezpečím. Kdo by, když toto vidí a může-li 

to získat, nepodlehl tak velké rybí lásce? Koho 

by nepřekvapilo a neudivilo, že příroda 

uchovává u ryb to, co neuchovává u lidí? 

Mnozí byli napadeni nenávistí podezřívavých 

nevlastních matek, zabili vlastní děti, zatímco 

jiní, jak se dočítáme, je snědli při hladomoru. 

Lidská matka se stává hrobem svého dítěte. 

Rybímu potěru je rodičovské lůno jako 

hradební zeď chránící nejniternější části. 

Existuje mnoho různých druhů ryb majících 

různé zvyky. Některé kladou vajíčka, jiné rodí 

rživé a čilé potomky. A ti, kteří kladou 

vajíčka, nepletou hnízda jako ptáci, 

nenamáhají se péčí, ani s mrzutostí nekrmí. 
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Et qui ova generant. non nidos texunt ut aves. 

non diuturni fotus laborem induunt. non cum 

molestia sui nutriunt. Cecidit ovum. quod 

aqua gremio quodam nature sue quasi nutrix 

blanda suscepit. et animal celeri fotu reddidit. 

Continuo. enim. tactu parentis animatum 

ovum cecidit. et piscis exivit. Tum deinde 

quam pura et inviolata successio. ut nullus sed 

generi suo misceatur. Nesciunt enim 

alienorum piscium adulterina contagia. sicut 

ea que coeunt. Asinorum equarumque inter se 

genera magna cura hominum perpetrantur vel 

rursus cum equis asine miscentur. que sunt 

vere adulteria nature. Nam utique maius est 

quod in nature colluvione committitur quam 

quod in persone iniuria. Et o homo ista 

procuras interpres adulterii iumentalis. et illud 

animal preciosius putas quod adulterinum. 

quam quod verum est. Ipse genera aliena 

confundis. diversaque misces semina. et ad 

vetitos coitus plerumque cogis invitos. et hoc 

industriam vocas. hoc quia de hominibus 

facere non potes ut diversi generis commixtio 

fetum possit excludere. tollis homini quod 

natus est. et virum de viro exuis. abscisaque 

corporis parte. sexum necas. spadonem 

efficis. ut quod negavit natura in hominibus. 

impleret audatia. Quam bona autem mater 

aqua. hinc considera. Tu homo docuisti 

abdicationes patrum in filios. separationes. 

odia. offensas. disce que sit parentis et 

filiorum necessitudo. Vivere pisces sine aqua 

non queunt. nec a sue parentis consortio 

separari. neque a sue altricis discerni munere. 

Et hoc fit natura quadam ut separati moriantur 

ilico. Quid autem de densitate dicam dentium? 

Non enim ut oves aut boves ex una parte 

dentes habent. sed utraque pars armata est 

dentibus qui in aqua sunt. et si diutius cibum 

versarent. et non cito transmitterent. aquarum 

illuvione de dentibus eorum esca posset 

auferri ac dilui. Ideo densos et acutos habent 

dentes ut cito incidant cito conficiant cibum. 

et ut facile et sine aliqua mora et dilatione 

transmittant. Denique non ruminant. Solus 

tamen scarus ruminare perhibetur ut ferunt 

quibus aut eventus aut usus fuit aut studium 

comprehendere. sane nec ipsi a suis potentie 

evasere violentiam. et avaricie potentiorum 

Vajíčko padá, voda ho laskavě přijímá jako 

laskavá ošetřovatelka do svého lůna a rychle 

vrací zvíře. Vzápětí se dotykem rodiče 

oplodněné vajíčko rozpadne a objeví se ryba. 

Čistá a nedotknutelná posloupnost, aby nikdo 

nemohl být smíšen s jiným, jenž není jeho 

rasy, neboť si neznají možnost cizoložných 

kontaktů s cizími rybami, než s těmi, s nimiž 

se sdružují. Plemena oslů a koní jsou mezi 

sebou křížená s velkou lidskou péčí nebo se 

opět mísí s koňmi s osly, kteří jsou skutečně 

cizoložné povahy, protože je samozřejmě 

větší to, co je spácháno spíše v chaosu přírody 

než v osobní křivdě. A ty se, člověče, se staráš 

být strůjcem zvířecího cizoložství a myslíš si, 

že takové zkřížené zvíře je cennější než to, 

které je čisté. Sám mícháš cizí plemena, 

mícháš různé druhy semen, obecně je proti 

jejich vůli nutíš k zakázanému styku a nazýváš 

to pílí, protože to nemůžeš udělat s lidmi, aby 

bylo možné zplodit míšence různých druhů, 

odejmeš člověku, s čím se narodil, z muže 

svlékneš muže, usekneš mu část těla, zabiješ 

pohlaví a stvoříš eunucha, aby to, co příroda 

lidem odepřela, naplnilo tvou troufalost. 

Přemýšlej o tom, jak dobrou matkou je voda. 

Tys, člověče, poznal zřeknutí otců vůči dětem, 

odloučení, nenávist, urážky a naučil ses, co je 

to vztah rodičů a dětí. Ryby nemohou žít bez 

vody, ani být odděleny od společnosti svých 

rodičů, ani odtrženy od daru svých živitelů. A 

je to přirozené, že umírají okamžitě, když jsou 

odděleni. Co mohu říci o hustotě zubů? Neboť 

není tomu tak, že jako ovce nebo voli mají 

zuby na jedné straně, ale u těch, kteří jsou ve 

vodě, jsou obě strany vyzbrojeny zuby. Pokud 

by déle obracely potravu a rychle ji nespolkli, 

potrava by jim mohla být ze zubů vzata a 

vyplavena záplavou vody. Proto mají husté a 

ostré zuby, aby mohly rychle zpracovat 

potravu a snadno a bez jakéhokoli zdržení 

nebo odkladu ji spolknout. Zkrátka nežvýkají. 

Jen ploskozubec je jediný, který žvýká, buď 

aby vyprávěl, co se událo, nebo co zakusil 

nebo co se naučil. Vlastně ani ryby neuniknou 

násilí svého vlastního druhu, ale kde jsou 

menší ryby, stávají se předmětem nena-

sytnosti silnějších ryb, takže slabší se stávají 

jejich kořistí. Většina se však živí rostinami. 
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subiectum ubique inferiores sunt. quo quisque 

infirmior eo prede patet. Et plerique quidem 

herbis pascuntur. minor apud illos esca 

maioris est. et rursus ipse maior a validiore 

invaditur. et sic esca alterius. predator alieni. 

Itaque usu venit ut cum ipse alium devora-

verit. ab alio devoretur. et unum ventrem 

utrumque conveniat. cum devoratore proprio 

devoratus. sitque simul in uno viscere prede 

vindicteque consortium. Et ex ipsis sponte 

forte hec accrevit iniuria. sicut in nobis non ex 

natura cepit. sed ex avaricia. Aut quia ad usum 

hominum dati sunt. in signum quoque facti 

sunt. ut in his nostrorum morum vicia 

videremus. et eorum caveremus exempla. 

nequis pocior inferiorem invaderet. daturus in 

se potentiori exemplum iniurie. Itaque qui 

alium ledit sibi laqueum parat. Et tu piscis es 

qui viscera invadis aliena. qui demergis 

infirmum qui credentem persequeris usque in 

profundum. Cavene dum illum persequeris. 

incidas ipse validiorem. et deducat te in 

alienas insidias qui tuas vicat. priusque tuam 

expectet erumpnam. qui te persequente 

propriam formidabat. Escarius dictus eo quod 

escam solus ruminare perhibetur. denique alii 

pisces non ruminant. Tradunt autem hunc 

ingeniosum esse. Namque inclusum vasis non 

fronte erumpere. nec infestis viminibus caput 

inserere. sed adversum caude ictibus crebris 

laxare fores. atque ita retrorsum redire. Quem 

luctatum eius si forte alius escarius videat. 

apprehensa mordiciis cauda adiuvat nisus 

erumpentis. Echenais et semipedalis pisci-

culus nomen sumpsit. quod navem adherendo 

teneat. ruant licet venti. seviant procelle. navis 

tamen quasi radicata in mari stare videtur. nec 

moveri potest. non retinendo hoc facit sed 

tantum modo adherendo. Hunc latini moram 

appellant. eo quod cogat stare navigia. 

Anguille similitudo anguis nomen dedit. 

Origo eius ex limo. unde et quando capitur 

adeo lenis est ut quanto fortius presseris. tanto 

cicius elabitur. Ferunt autem orientis fluvium 

gangen anguillas trigenis pedibus gignere. 

Anguille vino necate qui ex eo biberint. 

tedium vini habent. Murenam Greci mirinnam 

vocant. eo quod complicet se in circulos. Hanc 

feminini tantum sexus esse tradunt et 

Menší z nich je potravou větší a starší je 

napadán silnější a stává se tedy potravou 

jiného predátora. A tak se stává, že když jedna 

pohltil jinou, je pohlcena další a obě společně 

skončí ve stejném břiše a v jedněch útrobách, 

když je první žrout sám sežerán a sežraný 

pomstěn. A toto možná vzniklo samo od sebe, 

stejně jako se to u nás nestalo přirozeně, ale z 

nenasytnosti. Nebo proto, že jsou dány lidem 

k užitku, staly se též znamením, v nichž 

můžeme vidět neřesti našich mravů a dbát 

jejich příkladu, že nikdo nemá ubližovat 

slabším a dávat tím silnějším příklad špatného 

jednání. Kdo tedy ubližuje druhému, sám sobě 

strojí past. A ty jsi ryba, která útočí na ostatní, 

přemáhá slabé, pronásleduje věřící do hlubin. 

Dávej si pozor, když ho budeš pronásledovat, 

abys nenapadl silnějšího, než jsi sám, a on tě 

nezavedl do cizí pasti, kde si tě podmaní. Než 

se k tomu odhodláš, měj respekt před 

vlastními pronásledovateli. Escarius má 

jméno z toho, že jako jediný přežvykuje 

potravu (esca), zatímco ostatní ryby 

nežvýkají. Traduje se, že je chytrá, protože 

zavřená v hrnci se jej nepokouší rozbít čelem, 

ani nezkouší vsunout hlavu mezi proutky, ale 

rychlými údery ocasu uvolní poklop a tak se 

dostane ven. Pokud ho jiný escarius vidí takto 

bojovat, uchopením jeho ocasu do tlamy mu 

pomáhá ven. Echenais je rybička půl stopy 

dlouhá mající jméno podle toho, že se 

přidržuje lodí, a ačkoli se ženou větry a zuří 

bouře, přesto se zdá, že loď na moři stojí jako 

zakořeněná, nemůže se pohnout. Nedělá to 

tak, že ji zadržuje, pouze se jí přidržuje. 

Latinové jí říkají mora (překážka), protože 

nutí lodi zastavit. Úhoř (anguille) dostal 

jméno pro podobnost s hadem (anguis). 

Vzniká z bahna a proto když ho chytíte, je tak 

hladký, že čím silněji ho stisknete, tím rychleji 

vyklouzne. Říká se, že z východní řeky Gangy 

pocházejí úhoři o délce třiceti stop. Kdo 

vypije mrtvého úhoře ve víně, získá odpor k 

vínu. Mihule (murena) se řecky nazývá 

mirinna, protože sama stáčí do kruhů. Říká se, 

že je toliko ženského pohlaví a kopuluje s 

hadem, a proto ji rybáři přivolávají hadím 

syčením, aby ji chytili. Je obtížné ji zabít 

jedinou ránou klackem, jelikož je jisté, že má 
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concipere a serpente. ob id a piscatoribus 

tanquam a serpente sibilo evocatur et capitur. 

Ictu autem fustis difficulter interimitur. ferula 

protinus. Animam habere in cauda certum est 

nam capite percusso. vix eam interimi cauda 

statim exanimari. Poilippus. id est multipes 

plurimos enim nexus habet. Iste ingeniosus 

hamum appetens. brachiis complectitur in 

morsu. nec prius dimittit. quam escam 

circumroserit. Torpedo vocata eo quod corpus 

torpescere faciat. si eam quisque viventem 

tangat. Narrat Plinius secundus ex Indico mari 

torpedo etiam procul et e longinquo vel si 

hasta virgaque attingatur. quamvis prevalidos 

lacertos torpescere. quamlibet ad cursum 

veloces alligate pedes. Tanta enim vis eius est. 

ut etiam aura corporis sui afficiat membra. 

Cancer quoque quas cibi gratia prestigias 

struit. Namque et ipse ostreo delectatur. et 

carnis eius epulum sibi querit. Sed quia ut 

appetens cibi ita prospiciens est periculi. 

quam cum difficilis est venatio. tunc 

periculosa. Difficilis quia testis validioribus 

esca interior includitur. nam velut muris 

quibusdam molliciem carnis precepti 

imperialis interpres natura munivit. quam 

medio testarum quodam sinu concavo nutrit 

ac fovet. et quasi in quadam valle diffundit. et 

ideo cassa omnia temptamenta sunt cancri 

quia aperire clausum ostreum nulla vi potest. 

et periculosum est si chelam eius includat. Ad 

argumenta confugit. et insidias nova fraude 

molitur. Itaque quia omnia genera delecta-

tione mulcentur. explorat si quando ostreum 

remotis in locis ab omni vento contra solis 

radios dipticum illud suum aperiat. et referet 

claustra testarum. ut libero aere visceris sui 

voluptatem quandam capiat. et tunc clanculo 

calculum immittens impedit conclusionem 

ostrei. ac sic aperta claustra reperiens tuto 

inserit chelas. visceraque interna depascitur. 

Sic igitur homines viciosi sunt qui cancri usu 

in aliene usum circumscriptionis irrepunt. et 

infirmitatem proprie virtutis. astu quodam 

suffulciunt. fratri dolum nectunt. et alterius 

pascuntur erumpna. Tu autem propriis esto 

contentus. et aliena te dampna non pascant. 

Bonus cibus est simplicitas innocentie. Sua 

bona habens insidiari nescit alienis. nec 

duši v ocasu, protože po úderu do hlavy 

nezemře, ale po uříznutí ocasu ihned. 

Poilippus (polyp) čili multipes (mnohonožka) 

má velmi mnoho nožiček. Je chytrý: hledá 

háček, obejme ho pažemi a nepustí, dokud 

neokouše návnadu. Rejnok (elektrický, 

torpedo) má jméno od toho, že pokud se ho 

dotkne jakýkoli tvor, jeho tělo ztrne (torpere). 

Plinius druhý vypráví o rejnokovi z Indického 

moře, že dokonce i na dálku nebo když se ho 

někdo dotkne kopím nebo tyčí, mocné svaly 

ochabnou a nohy, jakkoli rychlé, budou 

spoutány, neboť tak veliká je rejnokova síla, 

že aura jeho těla působí na údy. Také rak při 

lovu potravy používa triky, poněvadž si libuje 

v ústřicích a vyhledává jejich maso pro svou 

hostinu. Ale stejně jako si ten, kdo dychtí po 

potravě, dává pozor, existuje nebezpečí, které 

vzrůstá, když je lov obtížný. Obtížný, protože 

vnitřní potrava je uzavřena v pevných 

lasturách, jako zdi, jimiž příroda opevňuje 

měkké maso, které se ukrývá a žije v dutině 

mezi lasurami, a jakoby toto opevnění 

rozšiřuje. A proto jsou všechny rakovy 

pokusy marné, protože žádná síla nedokáže 

otevřít zámek ústřice a je nebezpečné, pokud 

by mu skřípla klepeto. Uchýlí se přemýšlení a 

vymyslí nový trik. A tak, protože se všechny 

druhy oddávají potěšení, pátrá, kdy se na 

odlehlých místech chráněných před větry 

ústřice otevře proti slunečním paprskům svou 

lasturu a užívá si potěšení z volného vzduchu 

ve svých útrobách. A pak kradmým vsunutím 

oblázku zabrání ústřici se uzavřít, bezpečně 

vsune klepeta a krmí se vnitřnostmi. Stejně 

existují zákeřní lidé, kteří po způsobu raků 

podvodem vkrádají do cizího, vlstní slabost 

podpoří podpořit nějakou lstí, zapletou své 

bratry do podvodu a pasou se na jejich 

problémech. Ty se však spokoj se svým a 

nepas se na škodě druhých. Pokrmem dobrých 

je prostota nevinnosti. Netuší, jak svůj vlastní 

majetek použít proti jiným, nehoří plamenem 

žádostivosti, zisk považuje za ztrátu ctnosti a 

podnět k nenasytnosti. A proto je požehnaný, 

umí-li svůj majetek používat se skutečnou 

šetrností a ze strachu z Boha upřednostňuje 

skromné poklady, což je lepší než velké 

poklady beze strachu, neboť „je lepší hostina 
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avaricie facibus inardescit. cui lucrum omne 

ad virtutem dispendium est. ad cupiditatem 

incendium. Et ideo beata est si bona sua 

noverit cum veritate paupertas. et omnibus 

preferenda thesauris. quia melius est exiguum 

cum dei timore. quam thesauri magni sine 

timore. Melior est enim hospitalitas in 

oleribus cum gratia. quam vitulorum pingu-

ium preparatio cum discordia. Utamur ergo 

ingenio ad querendam gratiam et salutem 

tuendam. non ad alienam circumscribendam 

innocentiam. licet nobis uti exemplis 

maritimis ad profectum nostre salutis non ad 

aliene periculum. Echinus animal exiguum. 

vile ac despectabile maritimum loquor. 

plerumque index future tempestatis aut 

tranquillitatis aut nuncius solet esse 

navigantibus. Denique cum procellam vento-

rum presenserit. calculum validum arripit. 

eumque velut saburram vehit. et tanquam 

anchoram trahit ne excuciatur fluctibus. 

Itaque non suis se liberat viribus sed alieno 

stabilit et regit pondere. Quo indicio naute 

velud signum future perturbationibus 

capessunt et sibi precavent ne eos imparatos 

turbo improvisus inveniat. Qui mathematicus 

qui astrologus quive caldeus potest siderum 

cursus. sic et celi motus et signa compre-

hendere? Quo ingenio ista colligit. quo 

doctore percipit? Quis ei fuit tanti interpres 

augurii? Sepe homines confusionem aeris 

vident et sepe falluntur. quod plerumque eam 

sine tempestate discuciant. Echinus non 

fallitur. echinum sua nequaquam signa 

pretereunt. Unde exiguo animali tanta scientia 

ut futura prenuntiet. quod magis in eo nichil 

est quam tantam habere prudentiam. Crede 

quod per indulgentiam domini reorum 

omnium. hic quoque prescientie huius munus 

acceperit. Etenim si fenum deus sic vestit ut 

miremur. si pascit volatilia. si parat corvis 

escam. pulli enim eorum clamant ad 

dominum. et si mulieribus dedit texture 

sapientiam. si araneam que tam subtiliter ac 

docte laxos casses suspendit in foribus 

sapientie non relinquat immunem. si ipse 

virtutem equo dedit. et solvit de cervice eius 

formidinem ut exultet in campis. et occurrens 

regibus arrideat. odoretur bellum eminus. 

na bylinkách, ale s milostí, než se svárem 

příprava tučných telat“. Používejme tedy svůj 

rozum k hledání milosti a bezpečí a 

neomezujme nevinnost druhých. Můžeme 

vyžít mořské příklady k posílení naší 

bezpečnosti, nikoli k ohrožení bezpečnosti 

jiných. Mořský ježek, o kterém mluvím, je 

malý, bezcenný a opovrženíhodný mořský 

živočich, obvykle sloužící námořníkům k 

předpovídání budoucích bouří nebo klidného 

počasí. Když cítí blížící se bouří větrů, uchopí 

pořádný oblázek a nese si ho jako zátěž a 

táhne jako kotvu, aby jím vlny nesmýkaly. 

Nechrání se tak vlastními silami, ale 

stabilizuje se a udržuje směr pomocí váhy 

něčeho jiného. Námořníci to berou jako 

znamení blížícího se špatného počasí a 

přijímají opatření, aby je neočekávaná bouře 

nemohla zastihnout nepřipravené. Jaký 

matematik, astronom či věštec dokáže 

pochopit chod hvězd, a tím i nebeská znamení 

a pohyby? Jakým instinktem to cítí, jaké učení 

si osvojil? Kdo mu tlumočil onu předzvěst? 

Lidé často vídají zmatek ve vzduchu a často 

se mýlí, protože se to často rozptylí bez bouře. 

Ježek se nemýlí, ježek nikdy nepřehlédne 

znamení. Oplývá tak malým zvířecím 

poznáním, jímž předvídá budoucnost, že v 

tom není nic jiného, než že má tak velkou 

opatrnost. Věřte, že shovívavostí Pána všeho 

vědění se mu dostalo i daru této předvídavosti. 

Neboť jestliže Bůh obléká trávu tak, že se 

divíme, krmí-li ptáky, chystá-li vranám 

potravu, protože jejich mláďata volají 

k Hospodinu, dává-li ženám schopnost tkát, 

nenechá-li spadnout pavouka, který tak chytře 

a dovedně zavěsil pavučinu do dveří 

moudrosti, dodává-li odvahu koni a uvolňuje 

strach z jeho šíje, aby se mohl radovat na 

bitevních pláních, při setkání s králi se 

usmívat, z dálky cítit válku, být vzrušen ze 

zvuku trubky, pokud to byly většinou 

iracionální a jiné necitlivé věci jako tráva a 

lilie s podstatou naplněnou moudrostí, proč 

bychom měli pochybovat, že i mořskému 

ježkovi udělil milost předvídavosti? Protože 

není nic, co by neobjevil, nic, co by mu 

zůstalo skryto. Vidí vše ten, kdo všechny 

krmí, vše naplňuje moudrostí ten, kdo vše činí 
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excitetur sono tube. si hec irrationabilia 

pleraque et alia insensibilia. ut fenum ut lilia 

repleta sue dispositione sapientie. quid 

dubitamus. et quod etiam in echinum 

contulerit huius graciam prescientie? Nichil 

enim inexploratum. nichil dissimulatum 

relinquit. Omnia videt qui pascit omnia. 

omnia replet sapientia qui omnia in sapientia 

fecit ut scriptum est. Et ideo si echinum 

visitationis sue exortem non pretermisit. si 

eum considerat. et futurorum informat indici-

is. tua non considerat? Immo vero considerat 

sic contestatur eius divina sapientia dicens: Si 

respicit volatilia si pascit illa. nonne vos pluris 

estis illis? Si fenum agri quod hodie est. et cras 

in ignem mittitur deus sic vestit. quantomagis 

vos minime fidei? Conce conclee ex hac causa 

vocate. quia deficiente luna cavantur. id est 

evacuantur. Omnium enim clausorum 

animalium maris atque concarum incremento 

lune membratim crescunt. defectu evacuantur. 

Luna enim cum in augmento fuerit. auget 

humorem. cum vero in defectum fuerit 

humores minuuntur. Hoc phisici dicunt. 

Conce autem prime posicionis nomen. 

conclee vero per diminutionem quasi concule. 

Concarum genera multa sunt. inter quas et 

margaritifere que occeloe dicuntur in quarum 

carne preciosus calculus solidatur. De quibus 

tradunt hi qui de animantium scripserunt 

naturis. eo quod nocturno tempore littora 

appetant et ex celesti rore margaritam 

concipiunt. unde et occeole nominantur. 

Murica coclea est maris dicta ab acumine et 

asperitate. que alio nomine concilium 

nominatur. propter quod circumcisa ferro 

lacrimas purpurei coloris emittat. ex quibus 

purpura tingitur. et inde ostrum appellatum 

quod hec tinctura ex teste humore elicitur. 

Cancros vocari quia conce sunt crura habentes 

inimica ostreis animalia. Eorum enim 

carnibus vivunt miro ingenio. Nam quia 

validam testam eius aperire non potest. 

explorat quando ostrea claustra testarum 

aperiat. Tunc cancer latenter lapillum inicit. 

atque impedita conclusione ostree carnes 

erodit. Tradunt enim quidam decem cancris 

concimi manipulo alligatis. omnes qui ibi sunt 

scorpiones ad eum locum coituros. Duo sunt 

v moudrosti, jak je psáno. A pokud tedy 

neopomíná navštěvovat ježka, dbá-li o něj a 

sděluje mu náznaky budoucnosti, o tebe 

nedbá? Ve skutečnosti dbá, jak dosvědčuje 

jeho božská moudrost, když říká: „Dbá-li o 

ptáky a krmí je, nestojíš za víc? Jestliže Bůh 

takto obléká polní trávu, která je dnes a zítra 

bude hozena do ohně, oč méně věříš? Conca 

(škeble) a conclee jsou tak zvané proto, že 

jsou při ubývajícícm Měsíci duté, to je 

vyprázdněné, protože končetiny všech 

skořápkatých mořských živočichů rostou s 

přibývajícím měsícem a s ubývajícím se jejich 

ulity vyprazdňují. Je tomu tak proto, že když 

měsíc roste, zvyšuje se vlhkost, ale když 

ubývá, vlhkost klesá. Tak to tvrdí učenci. 

Conce (škeble) je jméno v základním tvaru, 

conclee však jakoby zmenšenina z concule 

(skrýš). Existuje mnoho druhů škeblí, mezi 

nimi perlonosné zvané occeloe, v jejichž mase 

vzniká drahý kámen, o nichž podávají zprávu 

ti, kdož psali o povaze živočichů, protože v 

noci vystupuje na břeh a z nebeské rosy počne 

perlu, a proto se jim říká occeole (ob celestem 

= kvůli nebi). Ostranka je mořský hlemýžď 

pojmenovaný podle jeho špičatosti a drsnosti, 

jehož jiné jméno zní concilium, protože když 

je řezán železem, roní slzy fialové barvy, jež 

barví na fialovo (na purpurovou barvu), a 

která se proto nazývá ostrum, protože toto 

barvivo je extrahováno z tekutiny testu ve 

skořápce (řecky ostreon). Krabům se říká 

cancros, protože jsou to škeble mající nohy. 

Jsou to nepřátelé ústřic, neboť se s úžasnou 

šikovností živí masem ústřic. Protože nemůže 

otevřít její silnou skořápku, sleduje, kdy 

ústřice odemkne zámek své skořápky. Pak 

krab tajně vhodí oblázek, čímž ústřici zabrání 

se uzavřít, a vyžere její maso. Někteří říkají, 

že deset krabů přivázaných k hrstce hnoje 

způsobé, že se všichni štíři, kteří tam jsou, 

shromáždí na onom místě. Jsou dva druhy 

krabů: říční a mořští. Ústřice (ostrea) má 

pojmenování podle skořápky, uvnitř které je 

chráněno její měkké maso, protože Řekové 

mají pro skořápku slovo ostreon. Musculi jsou 

hlemýždi, z jejichž mléka jsou počaty ústřice. 

Nazývají se musculi ve smyslu masculi 

(muži). Želva (testudo) má jméno podle toho, 
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autem genera cancrorum fluviales et maritimi. 

Ostrea dicta est a testa qua mollicies interior 

carnis munitur. Greci enim testam ostream 

dicunt. Musculi sunt conclee. a quorum lacte 

concipiunt ostree. Et dicti musculi quasi 

masculi. Testudo dictus eo quod tegmine teste 

adopertus in camere modum. Sunt autem 

quatuor genera. Terrestres. maritime. lutarie. 

id est in ceno et palude viventes. quartum 

genus fluviales que in dulci aqua vivunt. 

Tradunt aliqui quod incredibile est. tardius ire 

navigia. testudinis pedem dextrum vehentia. 

Rane a garrulitate eo quod circa genitales 

strepunt paludes. et sonos vocis importunis 

clamoribus reddunt. Ex quibus quedam 

aquatice dicuntur quedam palustres. quidam 

rubete ob id quod in vepribus vivunt. 

grandiores ceteris. Alie calamites vocantur 

quoniam inter arundines fruticesque vivunt. 

minime omnium et viridissime mute et sine 

voce sunt. Egredule rane parvule in sicco vel 

agris morantes unde et nuncupate. Negant 

quidam canes latrare. quibus offa rana viva 

fuerit data. Animalium omnium in aquis 

viventium nomina centum quadraginta 

quatuor. Plinius ait divisa cum generibus 

beluarum serpentium communium terre et 

aque. Cancrorum. concarum locustarum. Pe-

loridum philopporum. solearum. lacertorum. 

ut luligo. et huic similia. 

že si adaptovala skořápku (testa) po způsobu 

komůrky. Existují čtyři druhy: suchozemské, 

mořské, blátivé, tj. žijící v bahně a bažinách, a 

čtvrtý druh říčních, které žijí ve sladké vodě. 

Někteří tvrdí, že je neuvěřitelné, že lodě jedou 

pomaleji, když nesou želví pravou nohu. Žáby 

dostaly jméno od skřehotání, protože ve dnech 

páření okolo hlučí na celou bažinu, a 

odpovídají si dotěrnými výkřiky. Některé z 

nich se nazývají vodní, jiné bažinné a další 

ostružinné, protože žijí v houštinách. Ty jsou 

větší než ostatní. Jiným se říká rákosnatky, 

protože žijí mezi rákosím a keři. Jsou 

nejmenší a nejzelenější ze všech a jsou němé. 

Malá polní (egredule) žába, která žije na 

suchu nebo na polích (agri), má podle toho 

jméno. Někteří tvrdí, že psi nebudou štěkat, 

když dostanou sežrat živou žábu. Je sto 

čtyřicet čtyři jmen všech zvířat, která žijí ve 

vodách. Plinius říká, že jsou rozděleny podle 

druhů na: obojživelné hady, kraby, škeble, 

humry, mušle, philopporis, mořské jazyky, 

ještěrky, jako olihně a podobné. 

De arboribus. 

Arborum nomen sive herbarum ab arvis 

inflexum creditur. eo quod terris fixis 

radicibus adhereant. Utraque autem ideo sibi 

pene similia sunt. quia ex uno alterum 

gignitur. Nam dum sementem in terram 

ieceris. herba prius oritur. Dehinc confota 

surgit in arborem. et infra parvum tempus. 

quam herbam videras arbustam suspicis. 

Arbusta quasi arboris hasta. Alii arbustum 

locum in quo arbores sunt volunt accipere. 

sicut salictum et salicta. et virecta. ubi salices 

et virgule novelle et virentes. frutex brevis est 

appellatus. quod terram frondet et tegat. cuius 

plurale nomen frutecta. Nemus a numinibus 

nuncupatum. quia pagani ibi idola conse-

crabant. sunt enim nemora arbores maiores 

umbrose frondibus. Lucus est densitas 

O stromech. 

Má se za to, že slova strom (arbor) či bylina 

(herba) pocházejí ze slova půda (arvum), 

protože v zemi vězí pevnými kořeny. Obě jsou 

skoro stejná, protože jedno pramení z 

druhého. Když totiž vhodíte semena do země, 

nejprve vyraší byliny, potom se zvedají 

stromy a během krátké doby, kdy byly vidět 

byliny, koukáte na sad. Sad (arbusta) podle 

arboris hastae (stromové hole). Jiní spíše 

pojímají sad jako místo, kde jsou stromy jako 

jíva, vrba a virecta, kde jsou vrby a mladé 

zelené výhonky. Krátký keř (frutex) se mu 

říká proto, že se listím odívá (frondere) a 

zahaluje a jeho množné číslo je frutecta. Les 

(nemus) se nazývá podle bohů (numen), 

protože tam jim pohané zasvěcovali modly, 

neboť v lesích jsou větší stromy s listy 
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arborum alta vocata hoc nomine eo quod 

exiliat in altum et in sublime consurgat. 

Inficio dicitur cum inciso trunco surculus 

fecunde arboris sterili inseritur. Plante sunt de 

arboribus. Plantaria vero que ex semine nata 

sunt cum radicibus et a terra propria 

transferuntur. Radix appellatur quod quasi 

radiis quibusdam fixa terris in profunda 

mergitur. Nam phisici dicunt parem esse 

altitudinem radicum et arborum. Truncus est 

statura arboris insistens radici. Corticem 

veteres corucem vocabant. dictus autem 

cortex quod corio lignum tegat. Liber est 

corticis pars interior. dictus a liberato cortice. 

id est ablato. Est enim medium quiddam inter 

lignum et corticem. Rami sunt qui de trunco 

manant. sicut a ramis surculi. Surculi sunt a 

precisione serre nuncupati. Virgultum est 

quod de radice pullulat. Ramus de ipso robore 

arboris. Virga que de ramis. proprie autem 

virgultum appellatur. quod ad radicem arboris 

nascitur. et quasi inutile ab agricolis 

amputatur. et hinc dictum virgultum quod ex 

virga tollitur. Virga vel a virtute dicitur. quia 

vim in se habeat multam vel a viriditate vel 

quia pacis indicium est quod vireat. Unde hac 

utuntur magi ad placandos inter se serpentes. 

et iccirco in ea hos sustinent illigatos. hac 

etiam philosophi. hac reges et magistri. et 

nuntii et legati utuntur. Flagella dicuntur 

summe arborum partes. ab eo quod crebros 

ventorum sustinent flatus. Cimas vocatas 

quasi comas. folia grece sylia dicuntur. Unde 

est ad nos hoc nomen per dirivationem 

translatum. Flores nominati. quod cito 

solvuntur de arboribus quasi fluores. quod cito 

solvantur. In his duplex gratia. coloris et 

odoris. Austro enim flores solvuntur. zephiro 

fiunt. Gramen dicimus surculum pregnantem 

a generando unde et generatio. Fructus accepit 

nomen a frumine. id est eminente gutturis 

parte qua vescimur. unde et fruges. fructus 

autem proprie dicuntur agrorum et arborum 

quibus utique utimur. In animalibus vero 

abusive et translative vocari fructum. Poma 

dicta ab opimo. id est a copie ubertate. Matura 

dicuntur quia apta sunt ad manducandum. 

Ligna dicta quia accensa convertuntur in 

lumen. unde et lignus dicitur quod lumen det. 

dávajícími stín. Háj (lucus) je hustě zarostlý 

vysokými stromy a je nazývan tímto slovem, 

protože se štíhle zdvihá se do výše. Když se 

uříznutá ušlechtilá větévka vloží do kmene 

jiného neplodného stromu, říká se tomu 

roubování. Plantae jsou rostliny ze stromů, 

ale plantaria jsou ty, které i s kořeny vzcházejí 

ze semen a jsou jednotlivě přeneseny z půdy. 

Kořen (radix) se tak zve podle toho, že je 

jakoby ponořenými paprsky (radiis) uchycen 

hluboce v zemi. Přírodovědci říkají, že výška 

kořenů a stromů je stejná. Kmen je vzrůstná 

část stromu stojící na kořenech. Staré národy 

měly pro kůru slovo corux, ale slovo cortex 

(kůra) pochází od corium (kůže) pokrývající 

dřevo. Lýko (liber) je nejvnitřnější částí kůry 

odvozené od liberato cortex (uvolněná tj. 

sloupnutá kůra), neboť je uprostřed mezi 

dřevem a kůrou. Větve jsou to, co vychází z 

kmene, jako výhonky z větví, výhonky 

(surculi) jsou zvány podle přesného řezání 

pilou. Výmladek (virgultum) je to, co raší 

z kořenů, větev (ramus) ze samotné síly 

stromu, proutek (virga) z větve, ale správně se 

coby výmladek nazývá to, co roste u kořene 

stromu a farmáři odřezávají jako zbytečné, a 

od virgultum od ex virga tollitur (odebraný z 

proutku). Proutku (virga) se říká buď podle 

virtute (dobrá vlastnost), protože má v sobě 

mnoho síly (vis), nebo podle zelenosti 

(viriditate) nebo protože se zelená listím 

(vireat) coby znamením míru. Proto je 

kouzelníci používají k uklidňování hadů mezi 

sebou a drží na nich namotané. Také je 

používají filozofové, králové a správcové, 

poslové a vyslanci. Bičíky (flagella) se říká 

nejvyšším částem stromů, protože snášejí 

časté poryvy větru. Cimas zní skoro jako 

comas (vlasy) a listí se řecky řekne sylia, z 

něhož máme toto slovo odvozeno. Květy 

(flores) jsou pojmenovány podle toho, že se 

rychle uvolňují ze stromů jako proudy 

(fluores), protože se rychle uvolňují. Je v nich 

dvojí milost: barvy a vůně. S jižním větrem se 

květy uvolňují, se západním rozkvétají. Slovo 

gramen (tráva), jímž nazýváme výhonek, 

pochází ze slova generando (plodný) a odtud 

je i slovo generace. Plod (fructus) má svůj 

název podle hrtanu (frumine), tedy té nejvyšší 
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Torris lignum adustum. quem vulgus titionem 

vocat. foco semiustum et extinctum. Quis-

quilie sunt stipule inmixte surculis ac foliis 

aridis. Sunt purgamenta terrarum. De pro priis 

nominibus arborum. Palma dicta quia manus 

victricis ornata est. vel quod oppansis est 

ramis in modum palme hominis. Est enim 

arbor insignis victorie proceroque ac decoro 

virgulto diuturnisque vestita frondibus et folia 

sua sine successione conservans. Hanc greci 

phenicem dicunt. quod diu durat. ex nomine 

avis illius arabie. que multis annis vivere 

perhibetur. fructus eius dactilia digitorum 

similitudine nuncupati sunt. Laurus a verbo 

laudis dicta. hac enim victorum capita 

coronabantur. Apud antiquos autem laudea 

nominabatur. Postea quinta littera sublata. et 

subrogata r. dicta est laurus. ut in auriculis que 

in inicio audicule dicte sunt. et medidies qui 

nunc meridies dicitur. Hanc arborem greci 

daphinem vocant. eo quod nunquam deponat 

viriditatem. Inde illa pocius victores 

coronantur. Solaque hec arbor vulgo fulminari 

et minime creditur. Malus a grecis dicta quod 

sit fructus eius pomorum omnium rotun-

dissimus. Unde et hec sunt vera mala que 

vehementer rotunda sunt. Malomellus a 

dulcedi ne appellata quod fructus eius mellis 

saporem habeat. vel quod in melle serventur. 

Malum punicum dicitur. quod ex punica 

regione sit genus eius translatum. Idem et 

malum granatum eo quod inter rotunditatem 

corticis granorum contineat multitudinem. 

části hrdla, kterou jíme, a odtud fruges, tedy 

obzvláště plody polních plodin a stromů, 

kterých užíváme. U zvířat se ale slovo „plod“ 

zneužívá a překládá. Ovoce (pomus) má 

pojmenování od opimus (hojný), tj. odkazující 

na jeho hojnost Říká se mu zralé, když je 

vhodné k jídlu. O dřevě se říká, že se 

přeměňuje v světlo, a proto se říká, že dřevo 

vydává světlo. Dřevěné uhlí, kterému se 

obyčejně říká titio, je napůl spálené ohněm a 

vyhaslé. Quisquilie jsou stébla smíchané s 

výhonky a suchým listím. Jsou to odpadky 

země. O specifických jmenech stromů: Palma 

má pojmenování podle toho, že zdobí ruku 

vítěze, nebo že jsou její větve roztažené jako 

lidská dlaň. Neboť tento strom je znamením 

vítězství, vysoký a důstojný keř oděný dlou-

hotrvajícími listy a držící si listy bez jejich 

nahrazování. Protože má dlouhé trvání, 

nazývají ji Řekové phenix, podle arabského 

jména onoho ptáka, který prý žil mnoho let. 

Její plody se nazývají daktilia podle jejich 

podobnosti k prstům (řec. dachtyla). Slovo 

vavřín (laurus) pochází ze slova laudis 

(chvala), neboť tím byly korunovány hlavy 

vítězů. Mezi starověkými národy byl nazýván 

laudea. Poté bylo páté písmeno odstraněno a 

nahrazeno „r“, čímž vzniklo slovo laurus, 

obdobně jako v auriculis (ouško), což 

původně znělo audicule, a medidies, které se 

nyní řekne meridies (poledne). Řekové 

tomuto stromu říkají daphine, protože nikdy 

neztrácí svou zeleň a proto byl preferován 

jako koruna pro vítěze. Obecně se věří, že do 

něj, jako do jediného stromu, nikdy neudeří 

blesk. Jabloň (malus) se tak řecky nazývá 

proto, že má nejkulatější plody ze všech druhů 

ovoce. Proto jsou pravá jablka ta, která jsou 

přísně kulatá. Malomellus má jméno podle 

sladkosti, protože jeho plod má chuť medu 

(mel), nebo protože je uchovávaný v medu. 

Druhy tzv. punského jablka (malus punicum) 

jsou dováženy z punské oblasti. Říká se mu 

též granátové jablko (malum granatum), 

protože uvnitř oblé kůže obsahuje velké 

množství zrnek (granum). 
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De ficu. 

Ficus latine a fecunditate vocatur, feracior est 

enim arboribus ceteris, nam ter quaterque per 

singulos annos generat fructum, atque altero 

maturescente alter oboritur. Hinc et carice a 

copia nominate. Ficus egiptia fecundior fertur, 

cuius lignum in aquam missum continuo 

mergitur et cum in limo aliquandiu iacuerit, 

deinde in superficiem sustollitur versa vice 

nature quoniam madefactum debuit humoris 

pondere residere. A senibus in cibo sepius 

sumpte ficus rugas eorum fertur distendere. 

Tauros quoque ferocissimos ad fici arborem 

colligatos, repente mansuescere dicunt. 

O fíkovníku. 

Fíkovník (ficus) má jméno od slova plodnost 

(fecunditas), protože je plodnější než jiné 

stromy. Plodí třikrát i čtyřikrát v jednom roce: 

jedny plody dozrají a další se objeví. Proto se 

jako tzv. carice (sušené fíky) suší do zásoby. 

Egyptský fíkovník je údajně plodnější. Jeho 

dřevo hozené do vody se okamžitě potopí, a 

když si nějakou dobu poleží v blátě, vynoří se 

nad hladinu v rozporu s přírodou, neboť by 

mělo být nasáklé vlhkostí. Říká se, že když 

staří lidé často jí fíky, vyhladí se jim vrásky. 

Říká se také, že i nejdivočejší býci přivázaní k 

fíkovníku náhle zkrotnou. 

Item de arboribus. 

Morus a grecis vocata quam latini rubum 

appellant eo quod fructus eius vel virgultum 

eius rubet. Est enim morus silvestris fructum 

afferens. quibus in deserto pastorum fames ac 

penuria confovetur. Huius folia superiactata 

serpenti fertur interimi. 

Rovněž o stromech. 

Morus (moruše) je řecký název, zatímco v 

latině se jí říká rubus (červená), protože její 

plody nebo větve jsou červené. Existuje i 

divoká moruše nesoucí plody, kterými pastýři 

v divočině zahánějí hlad a potřebu. Listy 

nasypané na hada ho zabijí. 

Item. 

Sicomorus sicut morus greca nomina sunt. 

dicta autem sicomorus eo quod folium eius sit 

simile moro. Hanc latini celsam appellant ab 

altitudine. quia non est brevis ut morus. 

Rovněž. 

Sicomorus (jako-moruše) má řecké jméno, 

protože jeho listy jsou podobné morušovým. 

V latině je zván celsa (akácie) podle jeho 

výšky, protože není tak krátký jako moruše. 

Item. 

Nux appellata quod umbra vel stillicidium 

foliorum eius proximis arboribus noceat. hanc 

alio nomine latini iuglandem vocant. quasi 

Jovis glandem. fuit enim hec arbor nomine 

arbor consecrata jovi. Cuius pomum tantam 

vim habet ut missum inter suspectos herbarum 

vel fungorum cibos. quicquid eis virulentium 

est exsudet. rapiat et extinguat. 

Rovněž. 

Ořešák (nux) se mu říká proto, že jeho stín 

nebo vlhkost kapající z jeho listů škodí 

(nocere) nejbližším stromům. V latině má jiné 

jméno: juglans (Jovův žalud), neboť tento 

strom byl pojmenován po stromu zasvěceném 

Jovovi. Jeho plody mají tolik síly, že přimí-

chán do podezřelých jídel z bylinek nebo hub, 

jakkoli jsou jedovaté, jed vypotí, zachytí a 

zneškodní. 

Item. 

Nuces autem generaliter dicuntur omnia poma 

corio. duriori tecta. ut pinee nuces. avellane 

glandes. castanee. amigdale. Hinc et nuclei 

dicti quod sint duro corio tecti. At contra poma 

omnia mollia mala dicta sunt. sed cum 

adiectione terrarum in quibus antea nata sunt 

ut persica. punica. mattiniana. Amigdala 

grecum nomen est. que latine nux longa 

Rovněž. 

Jako ořechy jsou obecně označovány všechny 

plody se slupkou z tvrdšího dřeva, jako jsou 

piniové oříšky, lískové ořechy, žaludy, 

kaštany a mandle. Také se říká, že jádra jsou 

pokryta tvrdou kůží. Naproti tomu se všechny 

měkké plody označují jako jablka, ale s 

přidáním země, v nichž byla dříve pěstována, 

jako perská, punská či mattinianská. Amig-



117 
 

vocatur. Cunctis enim arboribus prior flore se 

vestit. et ad inferenda poma arbusta sequentia 

prevenit. Castaneam latini a greco appellant 

vocabulo. Hanc enim castaneam vocant. eo 

quod fructus eius gemini in modum 

testiculorum intra folliculum sunt reconditi. 

Qui dum eiciuntur. quasi castrantur. Hec arbor 

simul ut excisa fuerit. tanquam silva 

expullulare consuevit. 

dala (mandle) je řecké pojmenování a latinsky 

se nazývá nux longa (dlouhý ořech). Kvete ze 

všech stromů nejdříve a předchází je v plození 

plodů. Latinské slovo castanea (kaštan) 

pochází z řečtiny. Říká se mu kaštan proto, že 

jeho plody jsou uloženy uvnitř váčku jako pár 

varlat a když jsou vyloupnuté, jako by došlo 

ke kastraci. Tento strom, jakmile je pokácen, 

obvykle znovu vyraší, jak je obvyklé v lese. 

Iterum. 

Ilex ab electo vocata. Huius enim arboris 

fructum. homines primum ad victum sibi 

elegerunt. Unde et poeta. Mortales primi 

ructabant gutture glandem. prius enim quam 

frumenti usus essent. antiqui glande vixerunt. 

Ještě jednou. 

Dub (ilex) má jméno od electus (vybraný), 

protože plody tohoto stromu byly první, jež si 

lidé vybrali k jídlu. V této souvislosti básník 

říká: „Smrtelníci byli první, kdo polkl žaludy 

do krku, neboť dříve než k jídlu použili obilí, 

žili kdysi dávno na žaludech.“ 

Iterum. 

Fagus et esculus arbores et glandifere ideo 

vocate dicuntur. vel creduntur quod earum 

fructibus olim homines vixerunt. cibumque 

sumpserunt. escamque habuerunt. Nam 

esculus ab esca dicta. fagus vero a greco 

vocata. fage enim grece comedere dicitur. 

Cilicicon quam latini corrupte siliquam 

vocant. Et ideo a grecis tale nomen accepit. eo 

quod ligni eius fructus sit dulcis. Xilon quippe 

greci dicunt lignum ilicon dulcem. Huius 

arboris pomo succus expressus. accatia a 

grecis dicitur. 

Ještě jednou. 

Buk (fagus) a vlašský dub (esculus) jsou 

žaludonosné stromy mající jména podle toho, 

že se věří, že lidé byli kdysi živi z jejich plodů, 

používali je k jídlo a jako krmivo. Slovo 

esculus pochází z esca (jídlo), zatímco fagus 

je řecké slovo, protože fage v řečtině znamená 

„jíst“. Rohovníku (cilicicon) se latinsky 

nesprávně říká siliquae (lusky). Dostal řecké 

jméno, protože jeho ovoce je sladké a slovem 

xilon Řekové nazývají sladké dřevo (ilicon). 

Šťáva vylisovaná z plodů tohoto stromu se 

řecky řekne accatia. 

Iterum. 

Pistatia arbor quod cortex pomi eius nardr 

pistici odorem referat. Pinus arbor picea. ab 

acumine foliorum vocata. pinnum autem 

antiqui acutum nominabant. pinnum autem 

aliam possin aliam greci peucen vocant. quam 

nos piceam dicimus. eo quod desudet picem. 

In germannie autem insulis huius arboris 

lacrima electrum gignit. Gutta enim defluens 

rigore vel tempore in soliditatem durescit. et 

gemmam facit. de qualitate sua et nomen 

accipiens. id est sucinum. eo quod succus 

arboris. Pinus creditur prodesse cunctis que 

sub ea servantur. sicut ficus nocere omnibus. 

Ještě jednou. 

Strom pistácie je tak jmenuje proto, že 

skořápka jeho plodu vydává vůni čistého 

nardu (vonný olej z nardu pravého). Borovice 

(pinus) má jméno podle špičatých listů, pro 

které staré národy užívaly slovo pinnum 

(špendlík), Řekové ji nazývali peuce, přičemž 

my ji říkáme picea, protože potí pryskyřici 

(pica). Na ostrovech v Německu tento strom 

tvoří slzy jantaru, jelikož kapka steče dolů, 

ztuhne nebo časem zvrdne a vytvoří draho-

kam, který získává jeho jméno, tj. sucinum, 

protože to je míza (succus) stromu. Má se za 

to, že borovice je prospěšná všemu, co pod ní 

roste, stejně jako fíkovník všemu škodí. 
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Iterum. 

Abies dicta est quod pre ceteris arboribus eat 

longe. et in excelsum promineat. Cuius natura 

expers est terreni humoris. ac proinde habilis 

atque levis habetur. Hanc quidam gallicam 

vocant propter candorem est autem sine nodo. 

Ještě jednou. 

Říká se, že jedle roste výše než ostatní stromy 

a vyčnívá vysoko nad ně. Její povaha postrádá 

zemitou tekutinu a proto je považována za 

vhodnou a lehkou. Někteří jí nazývají gallica 

pro její bělost a absenci suků. 

Iterum. 

Cedrus est quam greci cedros vocant. cuius 

folia cipressi similitudinem habent. Lignum 

vero iocundi odoris est. et diu durans. nec a 

tinea unquam exterminatur. Unde et in templis 

propter diuturnitatem ex hoc ligno lacunaria 

fiunt. Huius ligni resina cedria dicitur. que in 

conservandis libris adeo est utilis ut perliniti 

ex ea nec tineas paciantur. nec per tempora 

consenescant. 

Ještě jednou. 

Cedr je to, co Řekové nazývají cedros. Jeho 

listy se podobají cypřišovým. Dřevo má 

příjemnou vůni a dlouho vydrží a odpuzuje 

červy. Proto jsou i stropy v chrámech 

vyrobeny z tohoto dřeva kvůli jeho odolnosti. 

Pryskyřice tohoto dřeva se nazývá cedria a je 

užitečná při konzervaci knih, protože když se 

jí potřou, netrpí červy a časem nestárnou. 

Iterum. 

Cipressus grece dicitur quod caput eius a 

rotunditate in canumen erigitur. Unde et conus 

vocatur. id est alta rotunditas. Hinc et fructus 

eius conum. quia rotunditas eius talis est ut 

conum imitetur. Unde et conifere cypressi 

dicuntur. Huius lignum cedro pene proximam 

habet virtutem. tem plorumque trabibus aptum 

inpenetrabili soliditate perseverat. Antiqui 

cipressi ramos prope rogum constituere 

solebant. ut odo rem cadaverum dum urerent 

oppriment iocunditate sui odoris. 

Ještě jednou. 

Cypřiš (cipressus) se tak v řečtině jmenuje 

proto, že jeho hlava se zvedá vzhůru oblou 

křivkou. Proto se zove conus (kužel), tj. 

vysoký okrouhlý tvar. Ze stejného důvodu se 

i jeho plodu říká conus (šiška), protože má 

takový oblý tvar, že vypadá jako conus 

(kužel). Proto se jim říká konifery (kuželo-

vité). Jeho dřevo má vlastnosti blízké 

cedrovému, chrámy z jeho trámů zůstávají 

neproniknutelně pevné. Kdysi se větve 

cypřiše umísťovaly blízko pohřební hranice, 

aby svou sladkou vůní přebily zápach mrtvol. 

Item. 

Juniperus grece dicta sive quod ab amplo in 

angustum finit ut ignis sive conceptum diu 

teneat ignem. adeo ut si prune ex eius cinere 

fuerint cooperte. usque ad annum perveniant. 

piro enim apud grecos ignis est. 

Rovněž. 

Jalovec (juniperus) se tak v řečtině jmenuje 

buď proto, že se jako oheň zužuje ze široka do 

úzka, nebo že vydrží hořet po dlouhou dobu, 

takže pokud z jeho popela uhnětete švestky, 

dojdou za rok, protože piro je řecké slovo pro 

oheň. 

Iterum. 

Platanus a latitudine foliorum dicta vel quod 

arbor ipsa patula sit et ampla. Nam platos 

greci latinum vocant. Expressit huius arboris 

scriptura nomen et formam dicens. quasi 

platanus dilata sum in plateis. Est autem 

tenerrimus foliis ac mollibus vitium similibus. 

Ještě jednou. 

Platan (platanus) má jméno podle šířky listů 

nebo proto, že strom sám je košatý a objemný, 

neboť řecké slovo platos znamená „široký“. 

Písmo vyjadřuje jméno a podobu tohoto 

stromu slovy: „Jsem jako platan klenoucí se 

nad silnicemi.“ Jeho listy jsou však velmi 

citlivé a měkké podobně jako listy révy. 
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Iterum. 

Quercus sive querimus quod ea soliti erant dii 

gentium responsum precanere. arbor multum 

annosa. sicut legitur de quercu mambre sub 

qua habitavit abraham. que fertur usque ad 

constantini regis imperium per multa secula 

perdurasse. fructus huius galla appellatur. 

Ještě jednou. 

Dub (quercus) od querimus (naříkáme) podle 

toho, že národy skrze něj prosívaly bohy o 

odpověď. Je to velice dlouhověký strom, jak 

čteme o dubu Mamre, pod nímž žil Abraham, 

který přetrval mnoho staletí až do časů vlády 

krále Konstantina. Jeho plody se nazývají 

duběnka (galla). 

Item. 

Fraxinus vocari fertur quod magis inter aspera 

loca montanaque fraga nascatur. hinc per 

dirivationem fractinus. sicut a monte monta-

nus. de qua ovidius. et fraxinus utilis hastis. 

Alnus quod alatur amne. proxima enim aque 

nascitur. nec facile extra undas vivit. hinc et 

tenera et mollis quia in humecti loco nutritur. 

Rovněž. 

Jasan (fraxinus) má jméno podle toho, že jako 

jahodník (fraga) roste spíše na drsnějších 

místech v horách a odtud odvozením získáme 

fractinus (podle vzoru monte-montanus). 

Ovidius o něm dí: „Jasan je vhodný na výrobu 

kopí.“ Olše (alnus) živena (alere) řekou, 

protože roste blízko vodě a mimo ni 

nepřežívá. Protože je živena na vlhkém místě, 

je jemná a měkká. 

Iterum. 

Ulmus nomen accepit. quod uliginosis locis et 

humidis melius proficit. Nam in montanis et 

asperis minus leta est. Populus dicta quod ex 

eius calce multitudo nascatur. Cuius genus 

duplex est. nam altera est alba. altera nigra. 

alba autem populus dicta quia folia eius una 

parte sunt alba altera viridia. Hec ergo bicolor 

habens quasi noctis et diei notas quo tempore 

occasuque constat. Generat etiam resinam 

circa heridanum fluvium vel ut alii memorant. 

in finibus syrie. 

Ještě jednou. 

Jilm (ulmus) dostal své jméno proto, že 

pochází spíše z mokrých (uliginosus) a 

vlhkých míst. V horách a v členitém terénu 

totiž roste méně. Topol (populus) má jméno z 

toho, že z jednoho prutu vyrůstá mnoho 

dalších (populus = lid, dav). Má dva druhy, 

neboť jeden je bílý, druhý černý. Bílý topol se 

mu říká proto, že jeho listy jsou z jedné strany 

bílé a z druhé zelené. Má tedy dvě barvy 

jakoby na znamení noci a dne stojícího v 

západu slunce. Pryskyřici produkuje také 

v okolí řeky Eridanus22 nebo, jak jiní 

zanamenali, na území Sýrie. 

Iterum. 

Salix dicta quod celeriter saliat. hoc est 

velociter crescat. Arbor lenta. vitibus habilis 

vinciendis. Cuius seminis hanc dicunt esse 

naturam ut siquis illud in poculo hauserit. 

liberis careat. sed et feminas infecundas 

efficit. Populus et salix et tilia. mollis materie 

sunt. et ad sculpturam apte. 

Ještě jednou. 

Vrba (salix) se tak jmenuje proto, že rychle 

vyskočí (salire), tedy že rychle roste. Je to 

ohebný strom vhodný jako podpora pro 

vinnou révu. Říká se, že povaha jeho semen je 

taková, že když je nějaký muž vypije v šálku, 

bude sterilní, ale také ženy učiní neplodnými. 

Topol, vrba a lípa jsou měkké materiály 

vhodné pro řezbářství. 

 

                                                            
22 řeka v severní Evropě bohatá na jantar zmiňována v starořecké mytologii a historiografii 
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Item. 

Vimen vocari. eo quod vim habeant multam 

viroris. natura enim eius talis est. ut etiam et si 

arefacta abluatur virescit. deinde excisa atque 

in humo fixa. radicibus sese ipsa demergit. 

Rovněž. 

Říká se jím proutí (vimen), protože mají velké 

množství zeleně a jejich povaha je taková, že 

i když se usuší a poté navlhčí, zezelenají se, a 

když se useknou a zapíchnou do půdy, vypustí 

kořeny. 

Item. 

Buxus grecum nomen est. ex parte a latinis 

corruptum. pixos enim appellatur a grecis. 

semper virens. et lenitate materie elemen-

torum apicibus apta. unde et scriptura. scribe 

in buxo. 

Rovněž. 

Buxus (zimostráz) je řecké jméno v latině 

částečně zkomolené, protože v řečtině se 

nazývá pixos. Je vždy zelený a má hladkou 

dřevo vhodné pro výrobu psacích desek. 

Odtud nápis: „Piš na zimostráz“. 

Ysidorus de natura hominis. 

Natura dicta eo quod nasci aliquid faciat, 

gignendi enim et faciendi potens est. Hanc 

quidam deum esse dixerunt. a quo omnia 

creata sunt et existunt. Genus a gignendo 

dictum cui dirivatum nomen e terra ex qua 

omnia gignuntur. Ge enim grece terra dicitur. 

Vita dicta propter vigorem vel quod vim 

teneat nascendi atque crescendi. Unde et 

arbores vitam habere dicuntur quia gignunt et 

crescunt. Homo dictus quia ex humo est 

factus. sicut et in genesi dicitur: Et creavit 

deus hominem de humo terre. Abusive enim 

pronunciatur. ex utraque substantia totus 

homo. id est ex societate anime et corporis. 

Nam proprie homo ab humo. Greci enim 

antropum appellaverunt eo quod sursum 

aspectet sublevatis ab humo ad contem-

plationem artificis sui. Quod ovidius poeta 

designat cum dicit: Pronaque cum spectant 

animalia cetera terram. Os homini sublime 

dedit celumque videre. Iussit et erectos ad 

sidera tollere vultus. Qui ideo erectus celum 

aspicit ut deum querat. non ut terram intendat. 

veluti pecora que natura prona et ventris 

obedientia finxit. Duplex est autem homo 

interior et exterior. Interior homo anima. 

exterio homo corpus. Anima autem a 

gentilibus nomen accepit. eo quod ventus sit. 

Unde et grece ventus animos dicitur. quod ore 

trahentes aerem vivere videamus. Sed 

apertissime falsum est. quia multo prius 

Isidor o lidské přirozenosti. 

Příroda (natura) má jméno podle toho, že 

koná zrození (nascor), že je schopna plodit a 

vytvářet. Někteří tvrdili, že jehož 

prostřednictvím vše stvořené je a existuje. 

Rod (genus) pochází ze slova vznikat 

(gignere), jež je odvozeno od země, ze které 

vše vzniká. Řecky se země řekne ge. Život 

(vita) je od slova síla (životní - vigor) nebo 

protože má v sobě sílu (vis) vzniknout a růst. 

Člověk (homo) je nazýván podle toho, že byl 

stvořen z hlíny (ex humo), jak se říká v 

Genesis: „A Bůh stvořil člověka z hlíny23 

země,“ neboť se nesprávně říká, že celý 

člověk sestává ze dvou substancí, tedy ze 

spojení duše a těla, protože správně je člověk 

z hlíny. Řekové říkali anthropos (člověk), 

protože pozvednutý ze země vzhlíží ke svému 

stvořiteli a rozjímá o něm, což naznačuje 

básník Ovidius, když říká: „Zatímco se ostatní 

zvířata dívají na zem, člověku pozvedl tvář 

vzhůru a přikázal mu dívat se na nebe.“ 

Nařídil mu, aby pozdvihl tvář ke hvězdám a 

vzpřímeně hleděl k nebi, aby hledal Boha, a 

neupínal se k zemi jako dobytek od přírody 

oddaný břichu. Člověk je ovšem dvojitý: 

vnitřní a vnější. Vnitřní člověk je duše, vnější 

tělo. Duše (anima) dostala své jméno od 

pohanů, protože je to vítr, řecky se vítr řekne 

animos, jelikož se zdá, že žijeme díky tomu, 

že ústy nasáváme vzduch. Ale to zjevně není 

pravda, protože duše vzniká dlouho předtím, 

                                                            
23 České překlady Bible obvykle hovoří o stvoření z prachu (pulvis). Rabi Löw ovšem tyto překlady nečetl a tak 
napodobuje Boha tvořil svého Golema z hlíny a ne z prachu. 
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gignitur anima quam concipi aer ore possit. 

qui iam in genitricis utero vivit. Non est igitur 

aer anima quod putaverunt quidam qui non 

potuerunt incorpoream eius cogitare naturam. 

Spiritum idem esse quod animam evangelista 

pronuntiat dicens: Potestatem habeo ponendi 

animam meam. et potestatem habeo iterum 

sumendi eam. De hac quoque anima in ipso 

domini passionis tempore memoratus evan-

gelista ita protulit dicens: Et inclinato capite 

emisit spiritum. Quid est emittere spiritum. 

nisi quod animam ponere? Sed anima dicta 

propter quod vivit. Spiritus autem vel 

spirituali natura vel pro eo quod inspiret in 

corpore. Item animum idem esse quod 

animam. sed anima vite est. animus consilii. 

Unde et dicunt philosophi. etiam sine animo 

vitam manere. et sine mente animam durare. 

Unde et amentes. Nam mentem vocari ut sciat. 

animam ut velit. Mens enim vocata quod 

emineat. vel quod meminit. Unde et 

immemores amentes. Quapropter non animas. 

sed quod excellit in anima mens vocatur 

tanquam caput eius vel oculus. Unde et ipse 

homo secundum mentem ymago dei dicitur. 

Ita enim hec nomina adiuncta sunt anime ut 

una res sit. Pro efficientiis enim causarum 

diversa nomina sortita est anima. Nam et 

memoria mens est. Unde et immemores 

amentes. Dum ergo vivificat corpus anima est. 

Dum vult animus est. Dum scit mens est. Dum 

recolit memoria est. Dum rectum iudicat. ratio 

est. Dum spirat spiritus est. Dum aliquid sentit 

sensus est. Nam inde animus sensus dicitur. 

pro his que sentit. Unde et sententia nomen 

accepit. Corpus dictum eo quod corruptum 

perit. Solubile enim atque mortale est. et 

aliquando solvendum. Caro enim a creando 

est appellata. Crementum enim semen est 

masculi. unde animalium et hominum corpora 

concipiuntur. Hinc et parentes creatores 

vocantur. Caro enim ex quatuor elementis 

compacta est. Nam terra in carne est. aer in 

alitu. humor in sanguine. ignis in calore vitali. 

Habent enim in nobis elementa queque suam 

partem. cuius quid debetur compage resoluta. 

Caro enim et corpus diversa significant. In 

carne semper corpus. non semper in corpore 

caro. Nam caro est quod vivit. idem et corpus. 

než může být vzduch nasán ústy, a žije již v 

matčině lůně. Duše tedy není vzduch, jak si 

mysleli ti, kteří si nedokázali představit její 

nehmotnou povahu. Evangelista prohlašuje, 

že duch je totéž co duše, a říká: „Mám moc 

odložit svou duši a mám moc si ji znovu vzít.“ 

Dále také evangelista zmiňuje duši v čase 

umučení Páně řka: „Sklonil hlavu a vypustil 

ducha.“ Co jiného je vypustit ducha, než 

odložit duši? Duše je tak zvaná kvůli tomu, že 

žije, zatímco duch má duchovní podstatu nebo 

že je vdechnut do těla. Stejně tak je mysl totéž 

co duše, ale duše je život, mysl vlastní vůle. 

Pročež filosofové říkají, že život trvá i bez 

mysli a duše přetrvává i bez rozumu, jako 

např. v případech naprostých idiotů, neboť 

mysl je povolána k poznání, duše k vůli. Myslí 

(mens) se nazývá to, co vymýšlí (eminere), 

nebo to, co si pamatuje (meminere). Proto jsou 

idioti i ti, kteří si nic nepamatují. Proto se 

myslí nenazývá duše, ale to, co v duši vyniká 

jako její hlava nebo oko. Proto se o člověku 

říká, že je kvůli své mysli obrazem Boha. Duši 

byla přiřknuta různá jména s ohledem na její 

schopnosti a slova jsou spojena s duší, takže 

je to vše jedna jediná věc. Paměť je také mysl 

a proto jsou idioti i ti, kteří si nic nepamatují. 

Když to oživuje tělo, je to duše. Když je výraz 

ve tváři, je to mysl. Když to ví, je to mysl. 

Když si to pamatuje, je to paměť. Když se to 

správně rozhoduje, je to rozum. Když to 

dýchá, je to duch. Když to něco cítí, je to 

smysl. Neboť právě podle toho se mysl 

nazývá smyslem (sensus), že cítí (sentire). 

Odtud dostala věta svůj název. Odtud dostalo 

mínění (sentencia) svůj název. Slovo tělo 

(corpus) vzniklo z toho, že zaniká, je-li 

poškozené (corruptum). Je totiž rozložitelné a 

smrtelné a v určitém čase musí být rozloženo. 

Maso (caro) je nazýváno podle stvoření 

(creare), jelikož zárodkem je samčí semeno, z 

něhož začíná vývoj těla zvířat a lidí. Proto se 

rodičům říká stvořitelé (creatores). Maso se 

skládá ze čtyř prvků, neboť země je v mase, 

vzduch v dechu, vlhkost v krvi, oheň v 

životním žáru. Každý prvek v nás má svůj 

podíl, jehož ztráta způsobí rozklad. Maso a 

tělo znamenají různé věci. Tělo je vždy 

v mase, ale maso není vždy v těle, protože 
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Corpus quod non vivit idem nec caro. Nam 

corpus dicitur aut quod post vitam est 

mortuum. aut sine vita est conditum. Interdum 

et etiam vita et corpus et non caro. ut herba et 

lignum. Sensus corporis quinque sunt. visus. 

auditus. gustus. odoratus et tactus. Ex quibus 

duo aperiuntur et clauduntur. duo semper 

patentes sunt. Sensus dicti. quia per eos anima 

subtilissime totum corpus agitatur. vigore 

sentiendi. Unde et presentia nuncupantur quod 

sint pre sensibus sicut pre oculis. Visus est qui 

a philosophis humor vitreus appellatur. Visum 

enim quidam fieri asserunt aut terra. aut 

extrema etherea luce aut interno spiritu lucido 

per tenues vias a cerebro venientes. atque 

penetratis tunicis in aere exeuntis et tunc 

commixtione materie similis visum dantes. 

Visus dictus quod vivatior sit ceteris sensibus 

ac prestantior sive velocior. ampliusque 

vigeat. quantum memoria inter cetera mentis 

officia. Vicinior est enim cerebro unde omnia 

manant. Ex quo fit ut ea que alios epertinent 

sensus. Vide dicamus. Veluti condicimus. 

Vide quomodo sapit. sic et cetera. Auditus 

appellatus quod voces hauriat. hoc est aere 

verberato suscipiat sonos. Odoratus quasi 

aeris odorat tactus. Tacto enim aere sentitur. 

sicut et olfactus quod odoribus efficiatur. 

Gustus a gutture dictus. Tactus eo quod 

pertractet et tangat. et per omnia membra 

vigorem sensus aspergat. Nam tactu 

probamus. quicquid ceteris sensibus iudicare 

non possumus. Duo enim genera tactus sunt. 

Nam aut extrinsecus et usu venit quod feriat. 

aut intus in ipso corpore oritur. Unicuique 

enim sen sui propriam naturam datam. Nam 

quod videndum et oculis capitur. quod 

audiendum auribus. Mollia ac dura tactu 

estimantur. sapor gustu. odor naribus ducitur. 

Prima pars corporis tantum. datumque illi hoc 

nomen eo quod sensus omnes et nervi inde 

inicium capiant. atque ex eo omnis vigendi 

causa oriatur. Ibi enim omnes sensus apparent. 

Unde ipsius anime que consulit corpori 

quodammodo personam gerit. Vertex est ea 

pars qua capilli capitis colliguntur. et in qua 

cesaries vertitur. unde et nuncupatur. Calvaria 

ab ossibus calvis dicta defectionem et 

neutraliter pronuntiatur. Occipicium capitis 

maso je to, co žije, a také tělo. Také proto se 

říká, že tělo po životě je mrtvé, nebo že bylo 

stvořeno bez života. Někdy je také život a tělo 

a ne maso jako u trávy a dřeva. Existuje pět 

tělesných smyslů: zrak, sluch, chuť, čich a 

hmat, z nichž dva jsou otevřené a zavřené, dva 

jsou vždy otevřené. Smysly (sensus) se jim 

říká proto, že skrze ně duše hýbe velmi jemně 

celým tělem silou citu (sentire). A proto se 

říká přítomnost (presentia), protože je to před 

smysly (pre sensibus) jako před očima. Zrak 

(visus) je to, co filozofové nazývají humor 

vitreus (skelná tekutina). Někteří tvrdí, že zrak 

je vytvářen buď zemí, nebo vnějším éterickým 

světlem nebo jasem vnitřního ducha, který 

přichází tenkými cestičkami z mozku a 

vychází očima na vzduch, mísí se s hmotou a 

tak způsobuje, že ji lze vidět. Říká se, že zrak 

je živější než ostatní smysly a je dokonalejší, 

rychlejší a skvělejší stejně jako paměť mezi 

ostatními funkcemi mysli, jelikož je blíže 

mozku, odkud vše plyne. Z tohoto důvodu 

říkáme: „Podívej se!“ i pokud se to týká 

ostatních smyslů, jako např. když 

ochutnáváme: „Podívej se, jak to chutná.“ a 

tak dále. Sluch (auditus) se nazývá proto, že 

pohlcuje (haurire) hlasy, to znamená, že 

přijímá zvuky bičující vzduch. Čich 

(odoratus) jako by očichával (odorare) 

doteky vzduchu, neboť doteky vzduchu jsou 

cítit, stejně jako čich (olfactus) vyplývá 

z pachů (odoris). Chuť (gustus) je od slova 

hrdlo (guttur). Hmat (tactus) je od toho, že 

hmatá a dotýká se, a je roztroušen po všech 

končetinách. Hmatem zkoumáme vše, co 

nemůžeme posoudit jinými smysly. Hmat je 

dvojího druhu: Pocit dotyku přichází obvykle 

zvenčí nebo vzniká uvnitř samotného těla. 

Každému z nich je dána jeho vlastní 

přirozenost, protože viditelné je vnímáno 

očima, a slyšitelné ušima, měkké a tvrdé je 

rozpoznáváno hmatem, chutě chutí, pachy 

čichem. První část těla (hlava, caput) dostala 

své jméno proto, že z ní jsou ovládány 

(capere) všechny smysly a nervy a z ní 

vychází veškerá příčina vitality. Objevují se 

v ní všechny smysly i samotná duše, která 

určitým způsobem ovládá tělo a nese 

osobnost. Vrchol (vertex) je ta část hlavy, kde 
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pars posterior quas  contra captium vel quod 

sit capitis retrorsum. Capilli vocati quasi 

capitis pili. facti ut decorem prestent. et 

cerebrum adversum frigus muniant. atque a 

sole defendant. Pilos enim dictos a pelle qua 

prodeunt. sicut et pilum dicitur a pila ubi 

pigmentum tunditur. Cesaries a cedendo 

vocata. ideoque tantum virorum est. Virum 

enim tonsum esse decet. mulierem non decet. 

Come sunt proprie non cesi capilli. et est 

grecus sermo. Nam comas greci kaimos. a 

secando nominant. Unde et kipin tondere. 

Inde et cirri vocantur quod idem grec 

maaonem vocant. Crines proprie mulierum 

sunt. Dicti enim crines eo quod vittis 

discernantur. Unde et discriminalia dicuntur a 

quibus divisi religantur. Timpora sunt que 

calvarie dextra levaque subiacent. que ideo sic 

nuncupantur quia moventur. ipsaque 

mobilitate quasi tempora a quibusdam 

intervallis mutantur. Facies dicta ab effigie. 

Ibi enim est tota figura hominis et 

uniuscuiusque persone cognitio. Vultus vero 

dictus. eo quod per eum animi voluntas 

ostenditur. Secundum voluntatem enim in 

varios motus mutatur. Unde et differunt sibi 

utroque. Nam facies simpliciter accipitur. de 

uniuscuiusque naturali aspectu. vultus enim 

animorum qualitatem significat. Frons ab 

oculorum foraminibus nominata est. Hec 

ymago quedam animi mentis motum specie 

sua exprimit. dum vel leta vel tristis est. Oculi 

vocati sive quia eos ciliorum tegminia 

occultant. ne qua incidentis iniurie offensione 

ledantur. sive quia occultum lumen habent id 

est secretum vel intus positum. Hic inter 

omnes sensus viciniores anime existunt. In 

oculis enim omne mentis indicium est. Unde 

et anime perturbatio vel hilaritas in oculis 

apparet. Oculi enim idem et lumina. et dicta 

lumina quod ex eis lumen manat. vel quod 

inicio sui clausam teneant lucem. aut 

extrinsecus acceptam visui proponendo 

refundant. Pupilla est medius punctus oculi in 

quo vis videndi est. Ubi quia parve ymagines 

vobis videntur propterea pupille appellantur. 

Nam parvuli pupilli dicuntur. hanc plerique 

pupullam vocant. Vocatur enim pupilla. quod 

sit pura atque impolluta. ut sunt puelle. Phisici 

se sbíhají vlasy a z niž se roztáčí (vertere) 

kštice - odtud název. Lebka (calvaria) má 

pojmenování od lysých kostí (os calva) 

skloňováním a vyslovuje se ve středním rodě. 

Týl (occipicium) je zadní část hlavy, jakoby 

protihlava (contra capitium) nebo zadek 

hlavy. Vlasy (capilli), jakoby z capitis pili 

(chlupy na hlavě), byly vytvořeny, aby 

krášlily a chránily mozek před chladem a před 

sluncem. Chlupy (pili) vyrůstají z kůže 

(pellis) a stejně jako pilum (palička) pochází 

z pila (miska), v níž se roztlouká barvivo. 

Kštice (cesaries) je od mizet (cedere), a to 

platí pouze pro muže, neboť muži se sluší být 

ostříhaný, ale ženě se to nehodí. Slovo coma 

znamená neostříhané vlasy a je to řecký 

pojem, protože Řekové říkají neostříhaným 

vlasům kaimos (odřezáváné) od kipin (řezat). 

Proto se jim také říká cirri, jelikož totéž 

Řekové nazývají maaon (pramen vlasů). 

Prameny (crines) proto, že se rozdělují 

(discernere) na stužky, pročež se říká 

vlásenky (discriminalia), jimiž jsou rozdělené 

prameny svazovány. Spánky (timpora) leží 

pod pravou a levou stranou lebky a mají 

jméno podle toho, že se pohybují a svou 

pohyblivostí se v určitých intervalech samy 

mění, jakoby v určitý čas (tempora). Tvář 

(facie) je od slova podoba (effigie), neboť v ní 

je celá podoba člověka a rozpoznání 

osobnosti. Ovšem obličej (vultus) je z toho, že 

se skrze něj projevuje vůle (voluntas) duše, 

neboť podle vůle se různými pohyby mění. 

Proto se od sebe liší, jelikož tváří se prostě 

rozumí přirozený vzhled každého, zatímco 

obličej ukazuje kvalitu mysli. Čelo (frons) je 

pojmenováno podle otvorů (foraminis) pro 

oči. Svým vzhledem vyjadřuje emoce mysli, 

které je buď veselá, nebo smutná. Oči (oculi) 

mají jméno buď proto, že jsou zakryty 

(occulere) krytem řas, aby nemohly být 

zraněny nějakou nehodou, nebo proto, že mají 

tajné (occultus) světlo, to jest tajné nebo 

umístěné uvnitř. Ze všech smyslů jsou 

nejblíže duši. V očích jsou vidět všechna hnutí 

mysli, a proto se v nich objevuje rozrušení 

duše nebo radost. Oči jsou totiž stejné jakoco 

světla a říká se jim světla (lumina), protože z 

nich proudí paprsky, nebo že v sobě udržují 
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dicunt easdem pupillas quas videmus in oculis 

morituros ante triduum non habere. quibus 

non visis certa est desperatio. Circulus vero 

quo a pupilla albe partes oculi separantur 

discreta nigredine corona dicitur. quod 

rotunditate sua ornet ambitum pupille. Volvos 

enim quidam appellant vertices ipsos 

oculorum a similitudine valvarum. Palpebre 

sunt sinus oculorum a palpitatione dicte. quia 

semper moventur. Concurrunt enim invicem. 

ut assiduo motu reficiant obtutum. Munite 

sunt enim vallo capillorum ut et apertis oculis 

siquid inciderit repellatur. ut et sompno 

cohibentibus tanquam involuti quiescant 

latentes. In summitate enim palpebrarum locis 

quibus se ultraque clausa contingunt. extant 

annotati ordine servato capilli tutelam oculis 

ministrantes. ne irruentes facile iniurias 

excipiant et ex eo noceantur. ut pulveris vel 

cuiusquam crassioris materie arceant contac-

tum. aut ipsum quoque aerem concidendo 

mitificent. quo tenuem atque serenum faciunt 

visum. Lacrimas a laceratione mentis quidam 

putant dictas. alii existimant quod greci 

lassiria vocant. Cilia sunt tegmina quibus 

cooperiuntur oculi. Et dicta scilia quod celent 

oculos. tegantque. tuta custodia. Supercilia 

dicta. quia superposita sunt ciliis. Que iccirco 

pilis vestita sunt. ut oculis munimenta 

pretendant. et sudorem a capite defluentem 

depellant. Intercilium vero est medium illud 

inter supercilia quod sine pilis est. Gene sunt 

inferiores oculorum partes. unde barbe 

inchoant. Nam grece gene barbe. Hinc et gene 

quod inde incipiant barbe gigni. Male sunt 

eminentes sub oculis partes ad protectionem 

eorum subposite. Vocate autem male sive 

quod infra oculos in rotunditatem prominent. 

que greci melam appellant sive quod sunt 

supra maxillas. Maxille per diminutionem a 

malis sicut paxillus a palo taxillus a talo. 

Mandibule sunt maxillarum partes. ex qua et 

nomen factum. Barbam veteres vocaverunt 

quod virorum sit non mulierum. Aurium inde 

dictum nomen a vocibus hauriendis. Unde et 

virgilius: Vocemque his auribus hausi. Aut 

quia vocem ipsam greci audien vocant ab 

auditu. Per immutationem enim littere aures 

quasi audes nuncupate sunt. Vox enim 

světlo od počátku uzavřené, nebo že ho 

přijímají zvenčí a jeho promítáním vzniká 

vidění. Zornička (pupilla) je bod uprostřed 

bodem oka, v němž tkví schopnost vidět. A 

protože tam vidíte malé obrázky, říká se jim 

panenky (pupille), jelikož nejmenším dětem 

se říká pupilli, přičemž většina lidí říká 

pupula. Panenka proto, že je čistá a 

neposkvrněná jako dívka (puella). Lékaři 

říkají, že umírající tři dny před smrtí nemají 

zorničky, jaké vidíme v očích, a když nejsou 

viditelné, je to beznadějné. Kruh, jímž je oční 

bělmo odděleno od zorničky, se nazývá jemný 

černý věnec (corona), jenž svou kulatostí 

zdobí obvod zorničky. Někteří nazývají vršky 

očí volvus, podle podobnosti s vraty (valva). 

Oční víčka (palpebre) jsou oční záhyby 

pojemnované podle chvění (palpitatio), 

protože se neustále pohybují. Narážejí totiž do 

sebe, aby neustálým pohybem opravovaly 

pohled. Jsou totiž chráněny hradbou řas, takže 

i při otevřených očích odpuzují, co do nich 

padá. Také je zakrývají při spánku, aby si 

odpočinuly. Neboť nahoře na očních víčkách, 

v místech, kde jsou z obou stran zavřená, jsou 

řady chloupků sloužící k ochraně očí, aby 

nemohly snadno utrpět poranění či poškození, 

takže mohou zabránit kontaktu s prachem 

nebo jakoukoli hrubší hmotou, nebo tím, že 

rozsekáváním zjemňují vzduch, činí vidění 

jemným a jasným. Někteří si myslí, že se 

slzám (lacrime) říká podle rozervání 

(laceratione) mysli, zatímco jiní se domnívají, 

že z řeckého lassiria (slzy). Víčka (cilia) jsou 

kryty zakrývající oči a říká se jim scilia, 

protože zakrývají (celare) oči, kryjí je a 

dokonale chrání. Obočí (supercilia) má jméno 

proto, že je umístěno nad (super) víčky (cilia). 

Tvoří je chloupky, aby chránilo oči a odvádělo 

pot stékající z hlavy. Intercilium je ta část 

mezi obočím, která je bez chloupků. Líce 

(gena) jsou části pod očima, kde začínají 

vousy, protože řecky jsou vousy gen. Odtud 

líce, protože tu začínají růst vousy. Lícní kosti 

(male) jsou vyčnívající partie pod očima, 

které je chrání. Označuje se tak to, co oble 

vyčnívá pod očima, čemuž Řekové říkají mela 

(meloun), nebo to, co je nad čelistí (maxilla). 

Čelist (maxilla) je zdrobnělina od male jako 
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repercussa per anfractus quo sensum excipiant 

audiendi earum sompnum facit. Pinnola 

summa pars auris ab acumine dicta. Pinnion 

enim antiqui acutum dicebant. Unde et 

bipennis et pinna. Nares iccirco nominantur. 

quia per eas odor vel spiritus manare non 

desinit. sive quia nos odore admonent. ut 

odorem aliquid acuamus. Unde econtra inscii 

ac rudes ignari dicuntur. Olfecisse enim 

veteres scisse dicebant. Terentius: Ac non toti 

sex mensibus prius olfecissent. quam ille 

quicquam ceperit. Narium recta pars eo quod 

equaliter sit in longitudine et rotunditate 

porrecta. columpna vocatur. Extremitas eius 

pirula ac formula pomi peri. Que vero dextra 

levaque sunt pennule ab alarum similitudine. 

Medium autem interfinium. Os dictum quod 

per ipsum quasi per ostium et cibos intus 

mittimus. et sputum foras proicimus. vel quia 

illuc ingrediuntur cibi et inde egrediuntur 

sermones. Labia a lambendo sunt nominata. 

Quod autem superius est labium dicimus. 

quod inferius eo quod grossius sit labrum. Alii 

virorum labra. mulierum labia dicunt. Lingue 

a ligando cibo putat Varro nomen impositum. 

Alii quod per articulos sonos ligat verba. Sicut 

enim plectrum cordis. ita lingua illiditur 

dentibus. et vocalem sonum efficit. Dentes 

greci odontes dicunt. et inde in latinum 

videntur trahere nomen. Horum primi 

precisores dicuntur. quia omne quod accipitur 

ipsi prius incidunt. Sequentes canini vocantur. 

quorum duo in dextera maxilla. et duo in 

sinistra sunt. Et dicti canini quia ad 

similitudinem caninorum existunt. et canis ex 

ipsis ossa confringit. sicut et homo ut quod 

non possunt priores precidere. illis tradunt ut 

confringant. Hos vulgus pro longitudine et 

latitudine et rotunditate. colomellos vocant. 

Ultimi sunt molares. qui concisa a prioribus 

atque confracta subigunt et molunt. atque 

immassant. Unde et molares vocati sunt. 

Dentium autem numerum discernit qualitas 

sexus. Nam in viris plures. in feminis 

pauciores existunt. Gingive a gignendis 

dentibus nominate. Facte sunt ad decorem 

kolík od kůlu a kostka od kosti. Mandibule je 

dolní část čelistí, podle níž vznikl název. Staré 

národy nazývaly vous barba, protože náleží 

mužům a ne ženám. Ucho (auris) bylo 

odvozeno od slova vnímat (haurire), viz 

Vergilius24: „A ušima jsem vnímal hlas.“, či 

proto, že Řekové nazývají samotný hlas 

audien z auditus (sluch, řeč). Změnou 

písmena vzniklo aures z audes. Hlas se odráží 

štěrbinami v uších, čímž vzniká pocit slyšení i 

ve spánku. Pinnola je horní část ucha zvaná 

špička, protože kdysi se špička řekla pinnion 

– odtud také bipennis (dvoubřitý) a pinna 

(pero). Nosní dírky (nares) se tak jmenují 

proto, že jimi neustále proudí (manare) pachy 

nebo duch, nebo že nás pach varuje 

(admonere), abychom zbystřili. Proto se 

neznalí a hrubí nazývají ignari (necitliví, 

nevzdělaní). Staré národy říkaly, že kdo „má 

čuch, ten ví“. Terentius25: „A necítili 

(=netušili) celých šest měsíců, než něco 

začal.“ Rovná část nosu, protože je 

zakulacená a prodloužená do délky, se nazývá 

columpna (sloup). Jeho konec je pirula 

(hruštička) podle hruškovitého tvaru. Pravá a 

levá část jsou křidélka (pennule) pro 

podobnost s křídly, mezi nimi je přepážka 

(interfinium). Ústa (os) mají jméno proto, že 

jimi, jakoby dveřmi (ostium), posíláme jídlo 

dovnitř a sliny pliveme ven, nebo že tudy 

vstupuje jídlo a vychází řeč. Rty (labia) jsou 

od olizovat (lambere). Horní ret je labium, 

dolní tlustší labrum. Jiní říkají labra 

mužským rtům a labia ženským. Varro26 se 

domnívá, že slovo lingua (jazyk) bylo 

odvozeno od ligare cibum (lízat jídlo), jiní že 

artikulací spojuje (ligare) zvuky, neboť se 

jako trsátko otírá o zuby a tak a vzniká zvuk 

hlasu. Řekové říkají zubům odontes a odtud se 

jméno přeneslo do latiny. První z nich se 

nazývají řezáky (precisores), protože nejprve 

rozsekají (praecidere) vše pozřené. Další se 

nazývají špičáky, z nichž dva jsou v čelisti 

vpravo a dva vlevo. Říká se jim špičáky 

(canini), protože jsou podobné psím (caninus) 

a pes jimi drtí kosti, stejně jako člověk, takže 

                                                            
24 Publius Vergilius Maro (70 - 19 p. n. l.), římský básník, citace pochází z jeho nejslavnějšího díla Aeneidy 
25 Publius Terentius Afer (195/185 - 159 př. n. l.), římský dramatik a básník, citace pocházejí ze hry Adelphoe. 
26 Marcus Terentius Varro Reatinus (116 - 27 p. n. l.), římský spisovatel a politik. 
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dentium. ne torti horrori pocius quam 

ornamenta existerent. Palatum nostrum sicut 

celum positum est. et inde palatum a palo per 

dirivationem. Sed et greci similiter palatum 

uranum appellant eo quod pro sui concavitate 

celi similitudinem habeat. Fauces a fundendis 

vocibus nominate vel quod per eas famur. 

Artherie vocate sive quod per eas a pulmone 

aer hoc est spiritus fertur. seu quod artis et 

angustis meatibus spiritum vitalem retineant. 

Unde vocis sonos emittunt. Qui soni uno 

modo sonarent. nisi lingue motus distantias 

vocis efficerent. Toles gallica lingua dicuntur. 

quas vulgo per diminutionem toxillos vocant. 

que in faucibus turgescere solent. Mentum 

dictum quod mandibule inde oriantur. vel 

quod ibi iungantur. Gurgulio a gutture nomen 

trahit. cuius meatus ad os et nares protendit. 

habens viam qua vox ad linguam transmittitur 

ut possit verba collidere. Unde et garrire 

dicimus. Rumen proximum gurgulioni. quo 

cibus et pocio devoratur. Hinc bestie que 

cibum revocant ac remandunt. ruminare 

dicuntur. Sublinguium vel operculum gurgu-

lionis quasi parva lingua que foramen lingue 

recludit a pituita. Collum dictum quod sit 

rigidum et teres ut columpna baiulans caput et 

sustentans quasi capitolium. Cuius anterior 

pars gula vocatur. posterior cervix. Cervix 

autem vocata. quod per eam partem cerebrum 

ad medullam spine dirigitur quasi cerebrivia. 

Veteres autem plurali tantum numero cervices 

dicebant. Prius ortensius cervicem singula-

riter. Cervix autem numero singulari mem-

brum ipsum significat. nam pluraliter 

contumaciam sepe demonstrat. Cicero in 

verrinis: Pretorem tu accuses frange cervices. 

Humeri dicti quasi armi ad distinctionem 

hominis a pecudibus mutis. ut hi humeros ille 

armos habere dicantur. Nam proprie armi 

quadrupedum sunt. Olam summi humeri pars 

posterior. Bracchia a fortitudine nominata. 

Bari enim grece. forte et grave significatur. In 

bracchis enim thori lacertorum sunt et insigne 

musculorum robur existit. In his sunt tori idem 

musculum. et dicti tori. quod illic viscera torta 

videantur. Cubitum dictum quod ad cibos 

rozdrtí to, co ty první nedokážou rozřezat. Pro 

jejich délku, šířku a kulatost se jim obyčně 

říká colomelli (sloupečky). Poslední jsou 

stoličky (molares), které zpracovávají, melou 

a žvýkají to, co předchozí nařezaly a rozdrtily. 

Jméno mají od molere (mlít). Počet zubů je 

dán pohlavím, neboť muži jich mají více a 

ženy méně. Dásně (gingive) se jim říká proto, 

že rodí (gignere) zuby. Byly vytvořeny, aby 

zuby zdobily, aby nebyly hrozně křivé, ale 

ozdobou. Patro (palatum) je umístěno jako 

nebe a je odvozeno od palo (klenba). Obdobně 

Řekové nazývají patro uranum, protože je 

svou vypouklostí podobno nebi. Hrdlo 

(fauces) je z fráze „vydávající zvuky“ 

(fundendis vocibus), nebo že skrz ně mluvíme 

(fama). Průdušnice (artherie) jsou tak zvané, 

že jimi proudí vzduch (aer), tedy duch, z plic, 

nebo proto, že tyto úzké (artus) a těsné 

průduchy udržují vitálního ducha. Zde 

vznikají zvuky hlasu. Tyto zvuky by zněly 

jediným způsobem, pokud by pohyb jazyka 

nezpůsoboval různost hlasů. V galském 

jazyce se jim říká toles, což se běžně 

zdrobňuje na toxillos a používá pro otoky v 

hrdle. Brada (mentum) je podle toho, že 

vychází z dolní čelisti (mandibula) nebo že je 

s ní spojena. Hltan (gurgulio) je odvozen od 

hrdla (guttur). Jeho průduch sahá až k ústům 

a nosním dírkám a má cestu, kterou se hlas 

přenáší na jazyk, aby se mohl spojit v slova. 

Odtud je slovo žvanit (garrire). Vedle hltanu 

je jícen (rumen), jímž se polyká jídlo a pití. 

Proto se říká zvířatům, které vracejí a 

opakovaně žvýkají potravu, přežvykavci 

(ruminare). Sublinguium je hltanová příklop-

ka, jakoby malý jazýček, který uzavírá otvor 

před hlenem. Krk (collum), protože je tuhý a 

oblý jako sloup (columpna) nesoucí hlavu a 

podpírající ji jako Kapitolium27. Jeho přední 

část se nazývá hrdlo (gula), zadní týl (cervix). 

Týl (cervix) se mu říká proto, že přes tuto 

partii je mozek nasměrován do míchy, tedy 

cerebrivia (cesta do mozku). Staré národy 

mluvily o týlech pouze v množném čísle. 

Jednotné číslo se poprvé objevuje v Horten-

                                                            
27 Jeden ze sedmi pahorků v Římě, na němž stával římský hrad. 
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sumendos in ipso cumbamus. Ulna secundum 

quosdam utriusque manus extensio est. 

secundum alios cubitus. quod magis verum est 

quia grece ulenos cubitus dicitur. Ale sub 

brachia sunt appellate. eo quod ex eis in 

modum alarum motus bracchorum inchoat. 

quas quidam ascellas vocant. quod ex eis 

brachia cilluntur id est moventur. Unde et 

oscilla dicta ab eo quod oscillantur hoc est 

moveantur ora. Nam cillere est movere. Has 

quidam subhircos vocant propter quod in 

plerisque hominibus hircorum fetorem 

reddunt. Manus dicta quod sit tocius corporis 

munus. Ipsa enim cibum ori ministrat ipsa 

operatur omnia atque dispensat. per eam 

accipimus et damus. Abusive autem manus 

etiam ars vel artifex. Unde et manus precium 

dicimus. Dextra vocatur a dando. ipsa enim 

pignus pacis datur. Ipsa testis fidei atque 

salutis adhibetur. et hoc est illud apud tullium: 

Fidem publicam iussu senatus dedi id est 

dextram. Unde et apostolus dicit: Dextras 

mihi dederunt et barnabe societatis. Leva 

quod aptior sit ad levandum. Sinistra autem 

vocata quasi sine dextera sive quod rem fieri 

sinat. A sinendo enim sinistra vocata est. 

Palma est manus expansis digitis sicut et 

tractus pugnus. Pugnus autem a pugillo dictus. 

sicut palma ab spansis palme ramis. Digiti 

nuncupati vel quod decem sunt. vel quia 

decenter iuncti existunt. Nam habent in se 

numerum perfectum et ordinem decentis-

simum. Primus pollex vocatus quod inter 

ceteros polleat virtute et potestate. Secundus 

index et salutaris sive demonstratorius. quia 

fere eo salutamus. vel ostendimus vel 

indicamus. Tercius impudicus. quod 

plerumque per eum obprobrii insectatio 

exprimitur. Quartus anularis eo quod in ipso 

anulus geritur. Idem et medicinalis. quod eo 

trita colluria a medicis colliguntur. Quintus 

auricularis pro eo quod eo aurem scalpimus. 

Ungulas ex greco vocamus. illi enim has 

onices dicunt. Truncus media pars corporis a 

collo ad inguinem. De quo nigidius: Caput 

collo vehitur. truncus sustinetur coxis et 

siovi28. V jednotném čísle ovšem cervix 

označuje specifickou část těla, v množném 

čísle vzdorovitost. Cicero v In Verrem29: 

„Obviňuješ prétora. Mírni svou vzpurnost!“ 

Rameno (humerus) je nazýváno jako plece 

(armus), aby se odlišilo lidské od dobytčích, 

takže se říká, že jedni mají ramena a druzí 

plece, protože plece správně náleží čtver-

nožcům. Lopatka (ola) je zadní část horního 

ramene. Paže (bracchium) má jméno podle 

síly, protože řecké barus znamená silný a 

těžký, neboť v pažích jsou vyboulené svaly a 

v nich je pozoruhodná síla. Jsou nich svaly 

zvané tori, protože jsou uvnitř viditelně 

vypouklé (torta). Loket (cubitus) je od toho, 

že se o něj při jídle (cibus) opíráme. Ulna je 

podle některých prodloužení obou rukou, 

podle jiných loket, což platí spíš, protože 

řecky se loktu říká ulenos. Alae (podpaží) jsou 

pod pažemi a nazývají se tak proto, že z nich 

začíná pohyb paží po způsobu křídel (alae). 

Někteří je nazývají ascellae (osy), protože na 

nich se paže otáčejí (cillere), tedy pohybují 

(movere). Proto se říká oscilla (os+cillere = 

kost+otáčení, kmitání) podle toho, že 

končetiny kmitají, tj. pohybují se, protože 

cillere je totéž co movere. Někteří jim říkají 

subhirci (podkozy), protože kvůli nim většina 

lidí smrdí jako kozy. Ruka (manus) má jméno 

od toho, že je poskytuje službu (munus) 

celému tělu, neboť ústům podává jídlo, 

pracuje a vše připravuje, jejím prostřednic-

tvím přijímáme a dáváme. Slovo „ruce“ 

ovšem bývá nesprávně užíváno pro umělce 

nebo řemeslníka, pročež říkáme manupretium 

(cena ruky, mzda). Pravá ruka se nazývá 

„dávající“, neboť je podávána jako záruka 

míru, slouží jako důkaz víry a pozdravu a 

Tullius30 praví toto: „Z nařízení senátu jsem 

dal veřejnou víru, to je pravou ruku.“ A 

apoštol říká: A apoštol říká: „Podali mi a 

společníku Barnabášovi pravici.“ Levá ruka 

(leva), protože je vhodnější ke zvedání 

(levare), a také sinistra, jakoby sine dextra 

(bez pravice), nebo že dovoluje (sinere) něco 

učinit, neboť sinistra je od sinere. Dlaň 

                                                            
28 Hortensius – Populární, ale dnes již ztracený dialog o nejlepším využití volného času, jehož autorem je Cicero. 
29 In Verrem – Sbírka sebraných Ciceronových projevů. 
30 Marcus Tullius Cicero 
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genibus cruribusque. Torax a grecis dicitur 

anterior pars trunci a collo usque ad 

stomachum. quam nos dicimus archam eo 

quod ibi archanum sit. id est secretum quo 

ceteri arcentur. Unde et arca et ara dicta quasi 

res secrete. Cuius eminentes pulpe mamille. 

Inter quas pars illa ossea pectus dicitur. dextra 

levaque coste. Pectus vocatum quod sit 

pexum. inter eminentes mamillarum partes. 

Unde et pectinem dici. quod pexos capillos 

faciat. Mamille vocate quia rotunde quasi 

male per diminutionem sunt. Papille capita 

mammarum quas sugentes comprehendunt. Et 

dicte papille quod eas infantes quasi palpant 

dum lac sugunt. Proinde mamille omnis 

eminentia uberis. Papilla vero breve illud lac 

trahit. Ubera vero dicta vel quia lacte uberta, 

vel quia uvida humore scilicet lactis in modum 

uvarum plena. Lac vim nominis a colore trahit 

quod albus liquor. Leucos enim greci album 

dicunt, cuius natura ex sanguine commutatur. 

Nam post partum siquid sanguinis non dum 

fuerit uteri nutrimento consumptum, naturali 

meatu fluit in mammas, et earum virtute 

albescens, lactis accipit qualitatem. Cutis est 

que in corpore prima est appellata quod ipsa 

corpori superposita incisionem paciatur 

prima. Cutis enim grece incisio dicitur. Idem 

et pellis, quod externas iniurias corporis 

tegendo pellat, pluviasque et ven tos solisque 

ardores perferat. Pellis autem mox detracta 

sub acta iam corium dicitur. Corium autem per 

dirivationem caro appellatum quod eo tegatur, 

sed hoc in brutis animalibus proprium. Pori 

corporis greco nomine appellantur, qui Latine 

proprie spiramenta dicuntur, eo quod per eos 

vivificus spiritus exterius ministretur. Arvina 

est pinguedo cuti adherens. Pulpa est caro sine 

pinguedine, dicta quod palpitet, resilit enim 

sepe. Hanc plerique et viscum vocant, propter 

quod glutinosa sit. Membra sunt partes 

corporis. Artus quibus colligantur membra, ab 

artando dicti. Nervi greca dirivatione 

appellati, quos illi neutra vocant. Alii latine 

vocatos nervos putant. eo quod artuum 

coniunctiones invicem his inhereant. 

Maximam autem virium substantiam nervos 

(palma) je ruka s nataženými prsty a 

roztaženou pěstí. Slovo pěst (pugnus) pochází 

z pugillus (hrst), stejně jako je palma (dlaň) 

podle natažených větví palmy. Prsty (digiti) 

mají jméno buď proto, že je jich deset 

(decem), nebo že jsou půvabně (decenter) 

spojené, jelikož je v nich dokonalý počet a 

nejpůvabnější řád. První je palec (pollex) 

zvaný tak proto, že má moc (pollere) nad 

ostatními. Druhý je ukazováček (index), 

zdravící nebo ukazovací, protože jím obvykle 

zdravíme, označujeme nebo ukazujeme 

(indicare). Třetí je impudicus (nestyda), 

protože se jím často vyjadřují nemravná gesta. 

Čtvrtý je prsteníček (anularis), na němž se 

nosí prsten (anulus). Také je zván medicinalis, 

protože jím lékaři nabírají masti. Pátý je 

malíček (auricularis), protože se jím 

škrábeme v uchu (auris). Slovo nehty 

(ungulas) je z řečtiny, kde je jim říká onices. 

Trup (truncus) je prostřední část těla od krku 

po třísla, o čemž Nigidius31 uvádí: „Hlava je 

nesena krkem, trup je podpírán kyčlemi, 

koleny a nohama.“ Hrudníkem (torax) 

nazývají Řekové přední část trupu od krku po 

žaludek, které říkáme archa (truhla), protože 

co je v ní uzavřeno, to je ostatním ukryto 

(arcanus), tedy utajeno. Proto se říká, že archa 

(arca) i oltář (ara) jsou tajné věci. Z něho 

vyčnívají prsy (mamille), mezi nimiž je 

kostnatá část zvaná prsní kost, vpravo a vlevo 

jsou žebra. Prsy mají jméno z toho, že jsou 

hřebenem (pexus) mezi vyčnívajícími 

bradavkami. Hřeben se jim říká proto, že 

hřeben hladí vlasy. Prsy (mamille) jsou 

zdrobnělina, protože jsou kulaté jako jablka 

(male). K hlavičkám bradavek (papille) se 

přisávají kojenci. Říká se jim papille, protože 

děti je při sání mléka ohmatávají (palpare). V 

souladu s tím se slovo prsy vztahuje celá prsa 

(uberis), zatímco bradavka je krátký kousek, 

z něhož se saje mléko. Prs (ubera) je buď 

podle toho, že je úrodný (uberta) mlékem, 

nebo že je po způsobu hroznu (uva) plný a 

vlhký (uvida) mlékem. Mléko (lac) má své 

jméno podle barvy, protože je to bílá tekutina. 

Řecky se totiž bílý řekne leukos. Vzniká 

                                                            
31 Publius Nigidius Figulus (asi 98 - 45 p.n.l.), římský učenec, citace pochází ze spisu De hominum natura 
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facere certissimum est. Nam quanto fuerint 

densiores tanto propensius augescere 

firmitatem. Artus dicti quod colligati invicem 

nervis coarcentur. id est stringantur. quorum 

diminutiva sunt articuli. Nam artus dicimus 

membra maiora ut brachia. articula minora 

membra ut digiti. Compago capita sunt 

ossuum dicta. eo quod sibi compacta sunt 

nervis. velut glutino quo dam adhereant. Ossa 

sunt corporis solidamenta. in his enim posicio 

omnis roburque subsistit. Omnia autem ab 

usto dicta propter quod cremarentur ab 

antiquis sive ut alii putant ab eo quod ibi 

pateant. namque ubique cute visceribusque 

obtecta celantur. Medulle appellate quod 

madefaciant ossa. irrigant enim et confortant. 

Vertibule sunt summe ossuum partes cras-

sioribus nodis conglobate. dicte ita eo quod ad 

inflexionem membrorum illa vertantur. 

Cartilagines ossa mollia et sine medulla. Quod 

genus auricule et narium discrimen et 

costarum extremitates habent sive operacula 

ossuum que moventur. Et dicti cartilagines 

quod levi attritu carent dolore dum plectuntur. 

Costas appellari quidam putant quod ab ipsis 

interiora custodiantur. et tota mollicies ventris 

vallata salvetur. Latus quia iacentibus nobis. 

latet enim leva pars corporis. Dextro autem 

lateri habilior motus est. levo fortior et oneri 

ferendo accommodatior. Unde et leva 

nuncupata quod aptior sit ad levandum aliquid 

et portandum. Ipsa enim gestat clipeum. 

ensem. pharetram et reliqua onera. ut expedita 

sit dextera ad agendum. Dorsum est a cervice 

usque ad renes. Dictum autem dorsum quod 

superficies durior corporis. in modum saxi 

fortis. et ad portandum et ad perpetiendum. 

Terga quia in ea supini iacemus in terra quod 

solus homo potest. Nam muta animalia tantum 

aut in ventre aut in latere iacent. Unde in 

animalibus abusive terga dicuntur. Scapula a 

scandendo dicitur. Intersca pilium est spacium 

quod inter scapulas est. unde et nominatum. 

Pale sunt dorsi dextra levaque eminentia 

membra dicta quod in luctando eas primimus. 

quod greci palin dicunt. Spina est iunctura 

dorsi dicta quod habeat radiolos acutos cuius 

iuncture spondilie appellantur propter partem 

cerebri que fertur per os longo tractu ad 

přeměnou z krve, protože po porodu krev, 

dokud není spotřebována výživou lůna, proudí 

přirozeným kanálem do prsů, jejich silou 

zbělá a přijímá kvalitu mléka. Kůže (cutis), 

která je na těle první, se tak nazývá proto, že 

je na povrchu těla a jako první zacelí řez, 

jelikož řecky se řez řekne cutis. Stejně tak 

pokožka (pellis), která kryje a odpuzuje 

(pellere) vnější zranění těla, snáší déšť, vítr a 

sluneční žár. Bude-li kůže odstraněná, to, co 

je pod ní, se nazývá škára (corium). To slovo 

je odvozeno od masa (caro), ale to platí pro 

hrubá zvířata. Póry těla jsou nazývány řeckým 

slovem pori, latinsky se ovšem správně 

nazývají spiramenta (průduchy), protože 

skrze ně je zvenčí přiváděn životodárný duch. 

Arvina je tuk ulpívající na kůži. Pulpa je maso 

bez tuku, zvané tak proto, že sebou škube 

(palpitare) a často poskakuje. Většinou se 

tomu říká viscus, protože je lepkavé. 

Končetiny (membra) jsou části těla. Kloub 

(artus), kterým jsou končetiny pevně spojeny, 

je od stlačit (artare). Svaly (nervi) jsou 

odvozeny z řečtiny, v níž jsou ve středním 

rodě. Jiní si myslí, že se jim latinsky říká 

nervos (provazce) proto, že jsou jimi k sobě 

připevněny spoje kloubů. Ale nejjistější je, že 

hmota svalů koná největší sílu. Čím jsou 

tlustší, tím pravděpodobněji bude i jejich síla 

vyšší. Říká se kloub (artus), protože je svaly 

spojen (coartare) dohromady, tj. stažen. 

Articulus (kloubík) je zdrobnělina, pročež 

artus říkáme u větších končetin, jako např. 

paží, articuli u menších končetin, jako jsou 

prsty. Compago jsou hlavice kostí, protože 

jsou k sobě stlačeny svaly, jako by je drželo 

lepidlo. Kosti (ossa) jsou základem těla, 

protože v jejich poloze spočívá veškerá síla. 

Slovo pochází ze spálený (ustus), protože 

staré národy je spalovaly, nebo, jak se 

domnívají jiní, protože jen tehdy jsou 

viditelné, zatímco jindy jsou všude schované, 

pokryté kůží a vnitřnostmi. Morek (medulle) 

zvlhčuje, zavlažuje a posiluje kosti. Obratle 

(vertibule) jsou konce kostí spojené 

dohromady silnými uzly. Jméno mají od toho, 

že se při ohýbání končetin obracejí (vertere). 

Chrupavčité kosti jsou měkké a bez morku. 

Tohoto druhu jsou uši, nosní přepážka a konce 
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ceteras corporis partes. Sacra spina est ima 

perpetue spine quam greci hyronoston vocant 

quoniam primum infante concepto nascitur. 

ideoque et bestia ad primum a gentibus diis 

suis dabatur. unde et sacra spina dicitur. Renes 

ait varro dictos quod rivi ab his obsceni 

humoris nascuntur. Nam vene et medulle 

tenuem liquorem desudant in renibus. Qui 

liquor rursus a renibus calore venerio 

resolutus decurrit. Lumbi ob libidinis 

lasciviam dicti. quia in viris causa corporee 

voluptatis in ipsis est. sicut in umbilico 

feminis. Unde et ad job in exordio sermonis 

dictum est: Accingere sicut vir lumbos tuos. ut 

in his esset resistendi preparatio. in quibus 

libidinis est usitata dominandi occasio. 

Umbilicus est medius locus corporis. dictus 

quod sit umbus iliorum. Unde et umbo 

appellatur locus in medio clipei a quo pendet. 

Ilium greco sermone appellatur. quod ibi nos 

obvolvamus. Grece enim ileos obvolvere 

dicitur. Clunes vocate quod sunt iuxta collum 

quod est longum. Nates quod in ipsis 

innitimur dum sedemus. Unde et conglobata 

est in eis caro ne prementis corporis mole ossa 

dolerent. Genitalia corporis partes ut nomen 

ipsum docet gignende sobolis acceperunt 

vocabulum. quod his procreatur et gignitur. 

Hec et pudenda pro verecundia sive a pube 

unde et indumento operiuntur. Dicuntur autem 

ista et inhonesta quia non habent eam speciem 

decoris. sicut membra que in promptu locata 

sunt. Idem et veretrum quia viri est tantum. 

sive quod ex eo virus emittitur. Nam virus 

proprie humor dicitur. fluens a natura viri. 

Testicula per diminutionem a testibus dicti. 

quorum numerus incipit a duobus. Hii semen 

calamo ministrant quod ab spine medulla et 

renes et lumbi suscipiunt. ad germen 

procreandi. Viscus est pellis in qua testiculi 

sunt. Posteriora vocata quod retro sunt. et a 

vultu aversa. ne dum alvum purgamus 

inquinaremus aspectum. Meatus inde 

appellatus quod per eum meant. id est 

egeruntur stercora. Femora dicta quod ea parte 

a femina sexus viri discrepet. sunt autem ab 

inguinibus usque ad genua. Femina autem per 

dirivationem femorum partes sunt. quibus in 

equitando tergis equorum inheremus. Unde 

žeber nebo operacula (víčka) kostí, které se 

pohybují. Proto se jim říká chrupavky 

(cartilagines), že díky mírnému tření 

zamezují (carere) bolesti, když se ohýbají. 

Někteří si myslí, že žebra (costas) se jim říká 

proto, že jsou jimi chráněny (custodire) 

útroby a celá měkkost břicha je držena v 

bezpečí. Bok (latus) má jméno podle toho, že 

když si lehneme, skryje se (latere) levá část 

těla. Pravý bok je pohyblivější, silnější ve 

zvedání a více přizpůsobený k nošení břemen. 

Proto se jí říká leva, protože je vhodnější ke 

zvedání (levare) a nošení, jelikož nosí štít, 

meč, toulec a další břemena, aby byla pravá 

ruka připravena k akci. Záda (dorsum) jsou od 

krku k ledvinám a říká se jim tak proto, že je 

zde tvrdší (durior) povrch těla, pevný jako 

kámen, jak pro nošení, tak i pro výdrž. Hřbet 

(terga) podle toho, že na něm ležíme naznak 

na zemi (terra), což dokáže jen člověk, neboť 

němá zvířata leží pouze na břiše nebo na boku. 

Proto není správné hovořit u zvířat o hřbetu. 

Lopatka (scapula) je od stoupat (scandere), 

intersca pilium je prostor mezi lopatkami - 

odtud název. Pale jsou pravé a levé části zad 

zvané tak proto, že je jako první uchopíme při 

zápase, jemuž Řekové říkají palin. Páteř 

(spina) je spojnice zad mající jméno od toho, 

že má ostré paprsky, jejichž spoje se nazývají 

spondilie kvůli části mozku, která je dlouhými 

liniemi roznášena do ostatních částí těla. 

Kostrč (sacra spina) je spodek nepřetržité 

páteře, jemuž Řekové říkají hyronoston, 

protože zde se poprvé dochází k početí dítěte, 

a protože národy jej jako první kus obětního 

zvířete dávyl svým bohům, z čehož je 

pojmenování sacra spina (posvátný trn). 

Varro říká, že ledviny (renes) mají jméno 

proto, že se v nich rodí proudy (rivi) oplzlé 

tekutiny, jelikož žíly a mícha vylučují do 

ledvin řídkou tekutinu. Tato tekutina se 

rozpouští pohlavním teplem a opět vytéká z 

ledvin. Bedra (lumbi) jsou zvána podle 

nevázané touhy (libido), protože u mužů 

v nich má původ tělesná rozkoš, stejně jako u 

žen v pupku. Proto bylo Jobovi na začátku 

rozmluvy řečeno: „Opásej si bedra jako muž, 

aby tam, kde obvykle dominuje chtíč, mohla 

být příprava k odporu.“ Pupek (umbilicus) je 
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olim preliatores sub feminibus equos amisisse 

dicebantur. Coxe quasi coniuncte axes in ipsis 

enim femora moventur quorum concava 

vertebra vocantur. quod in eis capita femorum 

vertunt. Suffragines quia subtus franguntur. id 

est flectuntur. non supra sicut in brachiis. 

Genua sunt commixtiones femorum et 

crurium. et dicta genua eo quod in utero sint 

genis opposita. coherent enim sibi et cognita 

sunt oculis lacrimarum indicibus et 

misercordie. Nam a genis genua dicuntur. 

Denique complicatum gigni formarique 

hominem. ita ut genua sursum sint quibus 

oculi formantur. ut cavi ac reconditi fiant. 

Hennius: Atque genua comprimit arta gena. 

Inde est quod homines dum ad genua se 

prosternunt. statim lacrimantur. Voluit enim 

eos natura uterum maternum rememorare ubi 

quasi in tenebris considebant. antequam 

venirent ad lucem. Crura dicta quia in his 

currimus et gressum facimus. sunt autem sub 

genibus usque ad suras. Tibie vocate quasi 

tube sunt autem et longitudine et specie 

similes. Talus dictus a tolo. nam tolus est 

eminens rotunditas. Unde et fastigium templi 

rotundi tolus vocatur. Talus autem sub crure 

est sub talo calcanei. Pedes ex greca 

ethimologia nomen sortiti sunt. Hos enim 

greci podas dicunt. qui alternis motibus solo 

fixi incedunt. Plante a planicie nuncupate. 

quia non sunt rotunde ut in quadrupedis ne 

stare non possit bipes homo. sed plane atque 

longiores formate sunt. ut stabile corpus 

efficerent. Sunt autem plante anteriores partes 

que etiam de multis ossibus constant. Calcis 

prima pars plante a callo illi nomen impositum 

quo terram calcamus. Hinc et calcaneus. 

Solum inferi or pars pedis dictum quia eo 

vestigia terre imprimimus. Sed et solum 

dicitur omne quod aliquid sustinet quasi 

solidum. unde et solum terra quod cuncta 

sustineat. et solum pedis. quod totam molem 

corporis portat. Viscera non tantum intestina 

dicimus. sed quicquid sub corio est a visco 

quod est inter cutem et carnem. Item viscera 

capita nervorum ex sanguine et nervis 

copulata. Item lacerti sive mures quia sic in 

singulis membris corporis loca sunt ut cor in 

media tocius corporis parte appellanturque a 

místo uprostřed těla zvané tak proto, že je to 

vypuklina útrob (umbus iliorum) a proto se 

místo uprostřed štítu, ze kterého visí, nazývá 

umbo. Ilium (útroby, slabiny) pochází z 

řečtiny, protože se tam zahalujeme, a 

„zahalovat“ se řecky řekne ileos. Hyždě 

(clunes) jsou tak zvané, protože jsou vedle 

krku (collum), který je dlouhý. Zadek (nates), 

protože se o něj opíráme (innitare), když 

sedíme. Je v nich nashromážděno maso, aby 

kosti nebolely pod tíhou těla. Genitálie 

(genitalia) jsou části těla, které, jak už název 

napovídá, dostaly jméno podle plození 

(gignere) potomků, kteří jsou jimi tvořeni a 

plozeni. Říká se jim ohanbí (pudor) kvůli 

hanbě, nebo že jsou pokryty ochlupením a 

oblečením. Také jsou nazývány inhonesta  

(nemravnost), protože nemají takový krásný 

vzhled, jako ty části těla, které jsou snadno 

viditelné. Totéž penis (veretrum), protože 

obsahuje pouze sperma, resp. že z něj sperma 

vychází, jelikož sperma (virus) se správně říká 

tekutině plynoucí z mužské (vir) přirozenosti. 

Slovo varle (testicula) je zdrobnělina od testa 

(nádoba) a jejich počet začíná dvěma. Slouží 

k zahřívání semene, které ledviny a bedra 

berou z míchy, aby stvořilo zárodek. Šourek 

(viscus) je kůže, v níž jsou varlata. Pozadí je 

tak zvané proto, že je vzadu a odvráceno od 

obličeje, takže nám při čištění útrob 

neznečišťuje vzhled. Řiť (meatus) má jméno 

z toho, že skrz ní prochází (meare), tj. je 

vylučován trus. Stehno (femora) je ta část 

ženského (femina) pohlaví, která se liší od 

mužského, a sahá od třísel po kolena. Slovo 

žena (femina) je odvozeno z těch částí stehen, 

jimiž se při jízdě přidržujeme koně. Proto se 

kdysi říkalo, že „válečníci přišli o koně pod 

stehny“. Stehna se pohybují v kyčlích (coxe), 

jako by byly spojeny (coniuncte) osami 

stehenních kostí zvaných duté obratle, protože 

se v nich otáčejí hlavy stehenních kostí. 

Kolena (suffragines), protože se zalamují dolů 

(subtus franguntare), tj. neohýbají se nahoru 

jako v pažích. Kolena jsou spojení mezi 

stehny a holeněmi a nazývají se koleny 

(genua) proto, že jsou opakem tváře (gena), 

jelikož mají souvislost se slzami v očích a 

milosrdenstvím, neboť genua pochází z gena. 



132 
 

nomine similium animalium sub terra 

delitescentium. Nam inde musculi a murium 

similitudine. Idem etiam tori quod illic viscera 

torta videantur. Cor a greca appellatione 

dirivatum. quod illi cardian dicunt. sive a cura. 

in eo enim omnis sollicitudo et scientie causa 

manet. Quod ideo pulmoni vicinius est. ut cum 

ira accenditur. pulmonis humore temperatur. 

Huius due arterie sunt. e quibus sinistra plus 

sanguinem habet. dextera plus spiritum. Unde 

et in dextro brachio pulsum inspicimus. 

Precordia sunt loca cordis vicina quibus 

sensus perspicitur. Et dicta precordia eo quod 

ibi sit principium cordis et cogitationis. Pulsus 

vocatus quod palpitet cuius indicio aut 

infirmitatem intelligimus aut sanitatem. Huius 

duplex est motus aut simplex aut compositus. 

Simplex est qui uno saltu constat. Compositus 

est qui ex pluribus motibus inordinatus et 

inequalis existit qui motus certa habent spacia. 

Dactilium percussum quamdiu sine vicio sunt. 

siquando aut scitatiores sunt ut dorcacizontes. 

aut leniores ut mirmizones. mortis signa sunt. 

Vene dicte eo quod vie sunt natantis sanguinis 

atque rivi per corpus omne divisi. quibus 

universa membra irrigantur. Sanguis ex greca 

ethimologia nomen duxit. quod vegetetur. et 

sustentetur et vivat. Sanguis autem est dum in 

corpore est. effusus vero cruor dicitur. Nam et 

cruor vocatus ab eo quod effusus decurrit. vel 

ab eo quod currendo corruat. Alii cruorem 

interpretantur sanguinem corruptum qui 

emittitur. Alii aiunt vocatum sanguinem quia 

suavis sit. Sanguis autem non est integer nisi 

in iuvenibus. Nam dicunt phisici minui 

sanguinem per etatem. unde in senibus 

tremorem. Proprie autem sanguis anime 

possessio est. Inde genas lacerare mulieres in 

luctu solent. inde et purpuree vestes et flores 

purpurei mortuis prebentur. 

Ostatně člověk je před porodem poskládán 

tak, aby kolena směřovala nahoru a vytvářela 

oči, takže budou zahloubené a skryté. 

Ennius32: „A pevně si přitiskne kolena na 

tváře.“ To je důvod, proč se lidé, když padnou 

na kolena, okamžitě rozpláčou, neboť příroda 

chtěla, aby se rozpomněli na matčino lůno, v 

němž seděli jakoby ve tmě, než vyšli na 

světlo. Holeně (crura) se říká proto, že na nich 

běháme (currere) a chodíme, ale jsou pod 

koleny až po lýtka. Holenní kosti (tibie) jsou 

podle toho, že mají podobnou délku a tvar 

jako trubka (tuba). Slovo kotník (talus) je od 

tolus (kopule, klenba), protože kopule má 

výrazné zaoblení a slovem tolus se nazývá 

střecha kulatého chrámu. Kotník je pod 

holení, pod kotníkem je pata. Nohy (pedes) 

dostaly své jméno z řecké etymologie, jelikož 

Řekové jim říkají podas, protože se při chůzi 

střídavě pevně opírají o zem. Chodidla 

(plante) jsou pojmenována podle planities 

(roviny), protože nejsou oblá jako u 

čtvernožců, na nichž by dvounohý člověk 

nemohl stát, ale jsou plochá a delší, aby 

stabilizovaly tělo. Přední části chodidel jsou 

složeny z mnoha kostí. Pata (calcis), první 

část chodidla, má jméno od mozolu, jímž 

došlapujeme (calcare) na zem. Proto také 

calcaneus. Spodní části chodidla se říká 

ploska (solum), protože s ní otiskujeme stopy 

do země. Slovem solum se ovšem označuje 

vše, co něco pevně podpírá, z čehož pochází 

solum země, která vše podpírá, a solum nohy, 

které nese celou hmotu těla. Slovem viscera 

neoznačujeme pouze vnitřnosti, ale cokoli, co 

je pod kůží, podle hlenu (viscum), který je 

mezi kůží a masem – např. viscera capita 

nervorum (mozek) je spojení krve a nervů. 

Stejně tak lacerti (ještěrky) nebo mures 

(myši), protože v každé části těla jsou místa 

jako srdce ve střední části těla, která jsou 

pojmenována podle jmén podobných zvířat 

skrývajících se pod zemí. Svaly jsou tedy 

podle podobností s myší. Totéž tori (svaly), 

protože jsou v nich vidět viscera torta 

(zkroucené vnitřky). Slovo srdce (cor) je 

odvozeno z řečtiny, v níž se zve cardia od 

                                                            
32 Quintus Ennius (239 - 169 p. n. l.), římský básník, citát pochází ze hry označované jako Opera incerta. 
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slova cura (péče), jelikož v ní dlí veškerý 

zájem a vědění. Proto je blízko plic, aby se 

zahřálo vlhkostí plic, když vzplane hněv. Má 

dvě tepny, z nichž levá má více krve a pravá 

více životodárného ducha. Proto pozorujeme 

puls bití v pravé paži. Precordia jsou místa 

sousedící se srdcem, jimiž je vnímán pocit, a 

precordia se jim říká proto, že v nich mají 

začátek emoce a myšlenky. Puls (pulsus) je je 

z toho, že tepe (palpitare). Z něj poznáme 

slabost nebo zdraví. Jeho pohyb je dvojí: buď 

jednoduchý, nebo složený. Jednoduchý se 

skládá z jednoho skoku, složený sestává z 

několika nepravidelných a nestejných pohybů 

majících přesně vymezený prostor. Tepou-li 

daktyl, je to bez vady, pokud rozrušeněji jako 

dorcacizontes nebo mírněji jako mirmizontes, 

je to známka smrti. Žíly (vene) mají jméno, 

protože jsou cestami proudění krve, jimiž jsou 

rozváděny po celém těle, čímž zavlažuje 

všechny jeho části. Krev (sanguis) dostala své 

jméno z řecké etymologie, protože vyživuje, 

udržuje a dává život. Dokud je v těle, je to 

sanguis, ale když se prolévá, říká se jí cruor, 

protože při vytékání stéká (decurrere) nebo 

klesá (corruere). Jiní interpretují cruor jako 

vypuštěnou zkaženou sanguis a další tvrdí, že 

se jí sanguis říká proto, že je lahodná (suavis). 

S výjimkou mladých lidí není tok krve stálý, 

jelikož lékaři tvrdí, že s věkem krve ubývá a 

proto ten třes u starých lidí. Krev je vlastně 

sídlem duše a proto si ženy žalem obvykle 

drásají tváře a mrtvým se dávají purpurové 

šaty a fialové květiny. 

Ysidorus de membris hominis. 

Pulmo ex greco trahit vocabulum. pulmonem 

enim greci pleumon vocant. eo quod cordis 

flebellum sit in quo pneuma id est spiritus 

inest. per quod et agitantur et moventur. unde 

et pulmones vocati sunt. Nam grece pneuma a 

spiritu dicitur. qui flando et agitando aerem 

amittit et recipit. a quo moventur pulmones et 

palpitant. et aperiendo se ut flatum capiant 

stringendo ut eiciant. est enim organum 

corporis. Iecur nomen habet eo quod ibi ignis 

habeat sedem qui in cerebro subvolat. Inde ad 

oculos ceterosque sensus et membra dif-

funditur. et calore suo ad se succum ex cibo 

Isidor o částech člověka. 

Plíce (pulmo) odvozují své pojmenování 

z řečtiny, protože Řekové nazývají plíce 

pleumon, protože tam je srdeční dmýchadlo, 

ve kterém sídlí dech (pneuma), tj. duch, jímž 

je (tělo) uváděno v činnost a pohyb. A též 

z toho je pojmenování plíce (pulmones), že v 

řečtině je dech odvozen od ducha, který 

foukáním a pohybem vypouští a přijímá 

vzduch, čímž se plíce pohybují a pulsují: 

otvírají se, aby nabraly dech, a stahují, aby ho 

vyhnaly ven, protože jsou orgánem těla. Játra 

(iecur) mají své jméno z toho, že v nich sídlí 

oheň (ignis), který vzlétá vzhůru do mozku. 
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tractum vertit in sanguinem quem ad usum 

pascendi nutriendique singulis membris 

prebet. In iecore autem persistit voluptas et 

concupiscentia. iuxta eos qui de phisicis 

disputant. Fibre iecoris sunt extremitates sicut 

et extreme partes foliorum in vitibus. sive 

quasi lingue eminentes. dictas autem fibras 

quod apud gentiles in sacras ad phebi aras 

ferebantur ab ariolis. quibus oblatis atque 

succensis responsa acciperent. Splen dictum a 

supplemento ex contraria parte iecoris ne 

vacua existeret. quem quidam etiam risus 

causa fictum existimant. Nam splene ridemus. 

felle irascimur. corde sapimus. iecore 

amamus. quibus quatuor elementis constanti-

bus integrum est animal. Fel appellatum quod 

sit folliculus gestans humorem qui vocatur 

bilis. Stomachus grece os vocatur. eo quod 

hostium ventris ipse cibum excipiat. atque in 

intestina transmittat. Intestina dicuntur eo 

quod corporis interiori parte cohibentur. Que 

iccirco longis nexibus in circulorum modum 

ordinata sunt. ut susceptis cibis non 

impediantur. Omentum membranum quod 

continet intestinorum maiorem partem quod 

eippaon greci vocant. Disceptum intestinum 

quod discernit ventrem et cetera intestina a 

pulmonibus ad cor. Cetum intestinum quod sit 

sine foramine et exitu. quod greci tiaonen-

tipon dicunt. Ieiuna tenue intestinum. unde et 

ieiunium dicitur. Venter autem et alvus. et 

uterus inter se differunt. Venter est qui 

acceptos cibos digerit et apparet extrinsecus. 

pertinetque a pectore ad inguinem. Et dictus 

venter quod per totum corpus vite alimenta 

transmittat. Alvus est que cibum recipit et 

purgari solet. Sallustius: Simulans sibi alvum 

purgari. Et vocata alvus quod abluatur. id est. 

purgetur. Ex ipsa enim sordes stercorum 

defluunt. Uterum sole mulieres habent. in quo 

concipiunt ad similitudinem caliculi. tamen. 

auctores uterum pro utroquelibet sexu 

ventrem plerumque ponunt. nec poete 

tantummodo sed et ceteri. Vocatus autem 

uterus quod duplex sit. et ab utraque in duas 

se dividat partes que in diversis diffuse ac 

reflexe circumplicantur in modum cornu 

Odtud se rozlévá k očím a dalším smyslům a 

údům a svým teplem přeměňuje šťávu nasátou 

z potravy v krev, kterou dodává jednotlivým 

částem těla k užitku a výživě. Podle těch, kteří 

diskutují s přírodo-vědci, sídlí v játrech 

rozkoš a touha. Jaterní vlákna jsou zakončena 

jako konce listů vinné révy nebo jakoby 

vyčnívající jazyky. Řečená vlákna nosili 

věštci mezi pohany k posvátným apolónovým 

oltářům, aby dostali odpovědi, když je 

obětovali a spálili. Slezina (splen) má jméno 

od supplementum (doplněk), protože doplňuje 

opačnou stranu jater, aby nebyla prázdná, o 

čemž si někteří myslí, že to bylo myšleno jako 

žert, neboť se smějeme slezinou, zlobíme se 

žlučníkem, zkoumáme srdcem, milujeme 

játry, přičemž celá živá bytost se skládá z 

těchto čtyř prvků. Žlučník (fel) je tak zvaný 

proto, že je to měchýřek (folliculus) 

obsahující šťávu zvanou bilis (žluč). Žaludek 

(venter), řecky stomachus, přijímá jídlo a 

posílá ho do střev. Střeva (intestina) se jim 

říká podle toho, že jsou omezeny na vnitřní 

(interior) část těla (testa – nádoba). Jsou 

uspořádány oblým způsobem do dlouhých 

závitů, aby se v nich přijatá potrava 

neucpávala. Membrána omentum (opona), 

řecky eippaon, obsahuje větší část střev. 

Bráníce (disceptum intestinum) odděluje 

žaludek a ostatní střeva od plic a srdce. Slepé 

střevo, řecky tiaonentipon, je bez otvoru a 

vývodu. Tenké střevo se nazývá ieiuna od 

ieiunium (hlad). Ovšem žaludek, břicho a 

děloha se od sebe liší. Žaludek tráví přijatou 

potravu, je viditelný zvenčí a sahá od 

hrudníku až po třísla. Žaludek se mu říká 

proto, že přenáší výživu do celého těla. Břicho 

přijímá potravu a pravidelně se čistí. 

Sallustius33: „Předstírá, že si čistí útroby.“ 

Říká se jim útroby/břicho (alvus), protože se 

vyčerpávají, (abluere), tj. vyčišťují, neboť z 

nich odtéká špína výkalů. Pouze ženy mají 

dělohu/lůno, v níž počínají potomky jako v 

poháru, nicméně autoři obecně přisuzují lůno 

oběma pohlavím, nejen pro básníci, ale i 

ostatní. Děloha se nazývá (uterus), protože je 

dvojitá (duplex, utraque), rozdělená na dvě 

                                                            
33 Gaius Sallustius Crispus (86 – 35/34 př. n. l.), římský politik, zde uvedná citace pochází ze spisu Historiae.   



135 
 

arietis vel quod impleatur fetu interius. Hinc 

est uter quod aliquid intrinsecus habuerit ut 

membra et viscera. Aqualiculus autem proprie 

porci est. Hinc ad ventrem translatio. Matrix 

dicitur. quod in eo generetur. Semen enim 

receptum confovet. confovendo corporat. 

corporatum in membra distinguit. Vulva 

vocata quasi valva. id est. ianua ventris. quod 

vel semen recipiat. vel quod ex ea fetus 

procedat. Vesica dicta. quia sicut vas aque ita 

de renibus urina collecta completur. et humore 

distenditur. Cuius usus in volucribus non 

habetur. Urina autem dicta sive quod urat. sive 

quia ex renibus egreditur. Cuius indicio et 

salus et egritudo futura monstratur. Qui humor 

vulgo locium dicitur. quod eo lota. id est 

munda vestimenta afficiantur. Semen est quod 

iactum sumitur. aut a terra aut ab utero. ad 

gignendum vel fructus vel fetus. Est enim 

liquor ex cibi et corporis decoctione factus. ac 

diffusus per venas atque medullas. Qui inde 

desudatur in modum sentine. concrescit in 

renibus eiectusque per coitus. et in utero 

mulieris susceptus calore quodammodo 

viscerum et menstrualis irrigatione sanguinis 

formatur in corpore. Menstrua super vacuus 

mulierum sanguis. Dicta autem menstrua a 

circuitu lunaris luminis. quo solet hoc evenire 

profluvium. Luna enim grece mene dicitur. 

hec et muliebria nuncupantur. Nam mulier 

solum animal menstruale est. cuius cruoris 

tactu fruges non germinant. acescunt musta. 

moriuntur herbe. amittunt arbores fetus. 

ferrum rubigo corrumpit. nigrescunt aera. 

siqui canes inde ederint. in rabiem efferuntur. 

Glutinum asfalti quod nec ferro nec aquis 

dissolvitur. cruore ipso pollutum sponte 

dispergitur. Post plurimos autem dies 

menstruos ideo non esse semen generabile. 

quia non est iam menstrualis sanguis a quo 

perfusus irrigetur. Tenue semen muliebribus 

locis non adheret. labitur enim nec habet vim 

adherendi. similiter et crasum vim non habet 

gignendi. quia muliebri sanguini se miscere 

non potest. propter nimiam sui spissitudinem. 

Hinc et steriles mares vel feminas fieri. vel per 

nimiam seminis crassitudinis. vel sanguinis. 

vel propter nimiam raritatem. Primum enim 

aiunt cor hominis fingi. quod in eo sit et vita 

části, které jsou různě rozvětvené a zakřivené 

na způsob beraního rohu, a uvnitř je vyplněna 

plodem. Děloha je tedy podvojná, jako jsou 

končetiny a vnitřní orgány. Aqualiculus je 

vlastně slovo pro prasečí břicho a proto se 

překládá jako venter (žaludek). Říká se jí 

matrix (zárodečná hmota), protože v ní vzniká 

(plod). Vyživuje přijaté semeno a tím tvoří 

tělo a rozděluje ho na údy. Pochva (vulva) -to 

je jako dveře (valvae), tedy vstup do dělohy, 

který buď přijímá semeno, nebo z něj vychází 

plod. Měchýř (vesica) je podle toho, že se do 

něj jako do nádoby na vodu (vas) sbírá moč 

odebraná z ledvin a je tekutinou roztahován. 

Ptáci ho nemají zapotřebí. Moč (urina) má 

pojmenování buď proto, že pálí (urere), nebo 

proto, že vychází z ledvin (ex renibus). 

Odhaluje projevy budoucího zdraví a nemoci. 

Tekutina se obecně nazývá lotium, protože 

slouží k mytí (lotio), tj. ovlivňuje čistotu 

oblečení. Semeno je to, co je vhozeno do země 

nebo do lůna, aby přineslo plody či 

potomstvo. Je to tekutina vytvořená z jídla a 

těla a rozváděná žilami a míchou. Odtud se 

vylévá na způsob pumpy, tuhne v ledvinách a 

je vypuzováno pohlavním stykem a přijímáno 

v lůně ženy teplem vnitřností a zavlažováno 

menstruační krví, která se tvoří v těle žen jako 

přebytečná krev. Nazývá se to menstruace 

podle cyklu měsíčního svitu, v němž obvykle 

probíhá. Řecké slovo pro měsíc je mene a 

stejně jsou zvána i ženská rodidla, neboť žena 

je jediné menstruující zvíře, jehož krev při 

doteku způsobí, že úroda neraší, hrozny 

zkysnou, tráva odumírá, stromy ztrácejí 

plody, železo koroduje rzí, vzduch zčerná a 

pokud jí sní psi, zešílí. Asfaltové lepidlo, které 

nerozpustí železo ani voda, je samovolně 

rozpustí, je-li znečistěno onou krví. Po mnoho 

dnů od menstruace se nemůže semeno uchytit, 

protože není žádná menstruační krev, která by 

ho svlažila. Řídké semeno neulpívá na 

ženských partiích, protože klouže a nemá sílu 

se přilepit, a obdobně husté nemá sílu plodit, 

protože se pro svou přílišnou hustotu nemůže 

mísit s ženinou krví. Z toho důvodu se muži 

nebo ženy stávají sterilními, a to buď pro 

nadměrnou hustotu semene, krve, nebo pro 

jejich nedostatek. Říká se totiž, že člověku se 
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omnis et sapientia deinde quadragesimo die 

totum corpus expleri. quod ex abortionibus 

collectum est. Alii fetus a capite exordium 

sumere dicunt. Unde et in avium fetu primum 

oculos in ovis fingi videmus. Fetus autem 

dictus quod adhuc in utero foveatur. Cuius 

secunde dicuntur folliculus qui simul cum 

infante nascitur continetque eum. Dictus quia 

et cum editur. sequitur. Nasci autem patribus 

similes aiunt. si paternum semen validius sit. 

Matribus si matris hac ratione similes exprimi 

vultus. Qui autem utriusque parentis figuram 

reddunt. equaliter mixto paterno maternoque 

semine concipiuntur. Avorum proavorumque 

similes fieri. quia sicut in terra multa semina 

occulta sic in hominibus semina celantur. 

nobis figuram parentum redditura. Ex paterno 

autem semine puellas nasci. et ex materno 

pueros. quia omnis partus constat duplici 

semine. cuius pars maior cum involvit. 

occupat similitudinem sexus. In corpore 

nostro quedam et utilitatis causa facta sunt ut 

viscera. quedam et utilitatis et decoris ut 

sensus in facie. et in corpore manus et pedes. 

Quorum membrorum et utilitas magna est. et 

species decentissima. Quedam tantum 

decoris. ut mamille in viris. et in utroque sexu 

umbilicus. Quedam discretionis ut in viris 

genitalia. barba prolixa. pectus amplum. In 

mulieribus leves gene et angustum pectus. ad 

concipiendos autem et portandos fetus renes et 

latera dilatata. Quod ad hominem et partes 

attinet corporis ex parte dictum est. nunc etatis 

eius subiungamus. 

nejprve vytvoří srdce, v němž je veškerý život 

a moudrost, a pak se ve čtyřicátem dni 

zkompletuje celé tělo, jak bylo zjištěno z 

potratů. Jiní říkají, že se plod začíná vyvíjet od 

hlavy a proto také v ptačích hnízdech vidíme 

nejprve oči vytvořené ve vejcích. Slovo plod 

(fetus) je odvozeno z toho, že je pěstován 

(fovere) v děloze. Jeho placenta (secunda) se 

nazývá pytlík, který vzniká společně s dítětem 

a obaluje ho. Říká se jí tak proto, že při porodu 

vychází ven jako druhá (secunda). Říká se, že 

se rodí podobné svým otci, je-li otcovo 

semeno silnější, a matce, pokud byly matčiny 

rysy vyjádřeny podobně. Ovšem ti, kteří mají 

vzhled po obou rodičích, byli počati stejně 

smíšeným otcovským a mateřským semenem. 

Podobají se prarodičům a praprarodičům 

protože, stejně jako je mnoho semen ukrytých 

v zemi, tak i v lidech jsou skryta semena, která 

nám vracejí podobu naších předků. Ovšem 

dívky se rodí z otcova semene a chlapci z 

matčina, protože každý zrození se skládá z 

dvojího semene, a která část se více prosadí, 

ta určí pohlaví. V našem těle jsou určité části, 

jako jsou vnitřnosti, stvořeny za účelem 

užitku, a jiné pro užitek i ozdobu, jako je cit 

v obličeji, po těle, v rukách a nohách. 

Užitečnost těchto částí je veliká a jejich zjev 

je velmi slušný. Některé jsou jen pro ozdobu, 

jako bradavky u mužů a pupek u obou pohlaví. 

Některé jsou pro odlišení - jako u mužů 

genitálie, dlouhý vous a velký hrudník, u žen 

hebké tváře a úzký hrudník, ale pro početí a 

nošení dětí zvětšená stydká oblast a boky. 

Pokud jde o člověka a části jeho těla, vše bylo 

řečeno, a nyní pojďme na jeho věk. 

De etate hominis. 

Gradus etatis vi. sunt. Infancia. puericia. 

adolescentia. iuventus. gravitas. atque senec-

tus. Prima etas infantia est. pueri nascentis ad 

lucem. que porrigit in vii annis. Secunda 

puericia est. id est pura et nec dum ad 

generandum apta. tendens usque ad quartum 

decimum annum. Tercia adolescentia ad 

gignendum adulta. que porrigitur usque 

viginti octo annos. Quarta iuventus firmissima 

omnium etatum finiens in quinquagesimo 

anno. Quinta etas senioris. id est gravitas que 

O věku člověka. 

Je 6 období života: nemluvněcí věk, dětství, 

jinošství, mládí, zralost a stáří. První je 

nemluvněcí věk, které trvá od zrození na 

světlo do dosažení 7 let. Druhé je dětství, to je 

doba, kdy je dítě čisté a zatím ne tak staré, aby 

samo plodilo potomky, a trvá do čtrnáctého 

roku. Třetí je dospívání, kdy je už dospělé na 

to, aby mohlo plodit, a trvá do dvaceti osmi 

let. Čtvrté je mládí, nejsilnější ze všech období 

života. Končí v padesátém roce. Pátým 

obdobím je zralost, to je klesání od mládí ke 
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est declinatio a iuventute in senectutem. non 

dum senectus set iam non iuventus. quia 

senioris etas est quam greci presbiterum 

vocant. nam senex apud grecos non presbiter 

sed geron dicitur. Que etas a quinquagesimo 

anno incipiens. septuagesimo terminatur. 

Sexta etas senectus que nullo annorum 

tempore finitur. sed post quinque illas etates 

quantumcumque vite est senectuti deputatur. 

Senium autem pars est ultima senectutis. dicta 

quod sit terminus sexte etatis. In his igitur sex 

spaciis philosophi descripserunt vitam 

humanam. in quibus mutatur et currit et ad 

mortis terminum pervenit. Pergamus ergo 

breviter predictos gradus etatum. ethimolo-

gias earum in homine demonstrantes. Infans 

dicitur homo prime etatis. Dictus autem infans 

quod adhuc fari. id est loqui non potest. Non 

dum enim bene ordinatis dentibus minus est 

sermonis expressio. Puer a puritate vocatus. 

quia purus est et nec dum lanuginem 

floremque genarum habens. Hi sunt ethebi a 

phebo dicti. nec dum pro nativitate viri 

adolescentuli lenes. Puer autem tribus modis 

dicitur. Pro nativitate ut ysaias. Puer natus est 

nobis. Pro etate ut octennis decennis. Unde est 

illud. Iam puerile iugum tenera cervice 

gerebat. Pro obsequio et fidei puritate ut 

dominus ad prophetam. Puer meus es tu. noli 

timere. dum iam jeremias longe puericie 

excessisset annos. Puella parvula quasi pulla. 

unde et pupillos non pro conditione sed pro 

etate puerili vocamus. Pupilli autem dicti 

quasi sine oculis. hoc est a parentibus orbi. Hi 

autem vere pupilli dicuntur quorum patres vel 

parentes ante decesserunt. quam ab his nomen 

acciperent. ceteri orbi vocantur. Orphani idem 

qui et pupilli. Illud enim grecum nomen est. 

hoc latinum. Nam et in psalmo ubi legitur: 

Pupillo tu eras adiutor. Grecus habet orphano. 

Puberes a pube vocati. id est a pudentia 

corporis nuncupati. quod hec loca primo 

lanuginem dicunt. Quidam autem pubertatem 

existimant. id est cum puberem esse qui xiiii. 

annos expleverit. quamvis tardissime 

pubescat. Certissime autem cum puberem esse 

qui et ex habitu corporis pubertatem ostendit. 

et generare iam possit. Puerpere sunt que 

annis puerilibus pariunt. Unde et oracius. 

stáří, ještě ne stáří, ale už ne mládí. Řekové 

nazývají lidi v tomto zalém období presbiter, 

zatímco starý se v řečtině neřekne presbiter 

nýbrž geron. Toto období začíná v padesátém 

roce a končí sedmdesátém. Šesté období je 

stáří, které nekončí v žádném konkrétním 

roce, ale vše následující po pěti předchá-

zejících obdobích života je zařazeno do stáří. 

Finální částí stáří je kmetství nazývané tak, 

protože jím končí šesté období. Těmito šesti 

obdobími popisují filozofové život lidí, 

během nichž se mění, běží a končí smrtí. 

Dovolte nám tedy krátce demonstrovat 

etymologii výše uvedených období na životě 

člověka. V prvním období se člověku říká 

nemluvně (infans), protože řečené nemluvně 

dosud nemluví (in-fari), tzn. nemůže mluvit. 

Dlouho nemá dobře uspořádané zuby a má 

tudíž málo vyjadřovacích schopností. Dítě 

(puer) je nazýváno podle čistoty (puritate), 

protože je čisté (purus) a to tak dlouho, dokud 

mu tváře neporostou chmýřím. Phoebus je 

nazývá ethebi – prozatím jemní jinoši, embrya 

mužů. Chlapec se říká třemi způsoby: V 

kontextu narození jako Izajáš: „Dítě se nám 

narodilo.“ V kontextu věku od osmi do deseti 

let jako v: „Nyní měl na jemném krku 

chlapecké jho.“ V kontextu souhlasu a čistoty 

víry jako Pán řekl prorokovi: „Jsi můj chlapec, 

neboj se.“, ačkoli Jeremiáš již dávno vyrostl z 

chlapeckých let. Malá holka (puella) jako kuře 

(pulla) a proto nazýváme sirotky (pupillus) ne 

kvůli jejich stavu, ale pro jejich dětský věk. 

Sirotci jsou voláni jako by byli bez očí, tedy 

zbavení rodičů. Skutečnými sirotky jsou 

nazýváni ti, jejichž otcové nebo rodiče zemřeli 

dříve, než dostali své jméno. Ostatním se říká 

orbus (osiřelý). Orphanus (sirotek) má stejný 

význam jako pupillus. Jedno je řecké slovo, 

druhé latinské, neboť v žalmu čteme: „Byl jsi 

podporovatelem sirotka (pupillo).“ a v řeckém 

textu stojí orphano. Dospívající (puberes) 

jsou zvání podle ohanbí (pubes), tedy podle 

stydlivosti těla, protože tato místa se poprvé 

pokrývají chmýřím. Někteří ale považují za 

pubescenta dospívající osobu, která dovršila 

čtrnáct let, ačkoli dospívá (pubescere) velmi 

pomalu. Je zcela jistě dospívající, jenž 

projevuje dospívání jak fyziognomií těla, tak i 
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Laudatur primo iam prole puerpera nato. Et 

dicte puerpere vel quod primo partu gravantur 

vel quod primum pueros pariunt. Adolescens 

dictus eo quod sit ad gignendum adultus. sive 

accrescere et augere. Iuvenis vocatus quod 

iuvare possei incipit ut in bobus iuvenci cum 

a vitulis discesserint. Est enim iuvenis in ipso 

etatis incremento positus. et ad auxilium 

preparatus. Nam iuvare hominis est opus 

aliquod conferentis. Sicut autem tricesimus 

perfecte etatis est annus in hominibus. ita in 

pecudibus ac iumentis tercius robustissimus. 

Vir nuncupatus quia maior in eo virtus est 

quam in feminis. Unde et virtutis nomen 

accepit sive quod vi agat femina. Mulier vero 

a mollicia tanquam mollior r. detracta littera 

vel mutata. est mulier. Utrique enim fortitu-

dine et imbecillitate corporum separantur. Sed 

ideo viri maxima virtus. mulieris minor ut 

paciens viro esset. scilicet ne feminis repug-

nantibus libido cogeret viros aliud appetere. 

aut in alium sexum proruere. Dicitur mulier 

igitur secundum femineum sexum. non 

secundum corruptionem integritatis. et hec est 

lingua sacre scripture. Nam eva statim facta de 

latere viri sui. non dum contacta a viro mulier 

appellata est. dicente skriptura. Et formavit 

eam in mulierem. Virgo a viridiori etate dicta 

est. sicut et virga. sicut et vitula. Alias ab 

incorruptione quasi virago. quod ignoret 

femineam passionem. Virago vocata quia 

virum agit. hoc est opera virilia facit. et 

masculini vigoris est. Antiqui enim fortes 

feminas ita vocabant. Virgo autem non recte 

virago dicitur. si non viri officio fungitur. 

mulier vero si virilia opera agit. recte virago 

dicitur ut amazona. Que vero nunc femina 

antiquitus vira vocabatur. sicut a servo serva. 

sicut a famulo famula. ita a viro vira. Hinc et 

virginis nomen quidam putant. Femina vero a 

partibus femorum dicta ubi sexus species a 

viro distinguitur. Alii greca ethimologia femi-

nam ab ignea vi dictam putant. quia vehe-

menter concupiscit. libidinosiores enim viris 

feminas esse. tam in mulieribus quam in 

animalibus. Unde nimius amor apud antiquos 

femineus vocabatur. Senior est adhuc viridior. 

tím, že může zplodit potomka. Puerpere jsou 

ty, které v dětském věku porodí dítě. Jak praví 

Horacius34: „Pochválena budiž puerpera za 

svého prvorozence.“ Puerpera se říká buď 

poprvé těhotné, nebo prvorodičce. Jinoch 

(adolescens) se říká tomu, kdo je dost dospělý, 

aby počal dítě, nebo protože vyrostl a 

zmohutněl. Mladík (iuvenis) je tak zván proto, 

že začíná být prospěšný (iuvare) jako mladí 

býčci odstavení od jalovic. Mladík je totiž ve 

věku růstu a je připraven pomáhat, protože 

pomoc člověku je dílem toho, kdo je 

prospěšný. Právě tak jako je třicátý rok ideální 

věk u lidí, tak u dobytka a tažných zvířat je 

třetí rokem největší síly. Muž (vir) je tak zván 

proto, že je v něm větší ctnost (virtus) než 

v ženách, a jeho název tedy pochází od ctnosti 

nebo že s ženou jedná silou (vis). Žena 

(mulier) je ovšem od mollicia (měkkost) nebo 

mollior (měkčí), s písmenem r odstraněným 

nebo vyměněným. Oba se totiž liší tělesnou 

silou a slabostí. Ale protože je muž ctnostnější 

a žena méně, měla by být trpělivá se svým 

mužem, to jest, aby chtíč nenutil muže toužit 

po něčem jiném, než po druhém pohlaví. Proto 

je žena nazývána podle ženského pohlaví, 

nikoli podle porušení bezúhonnosti, a toto je 

jazyk Písma svatého, neboť Eva byla stvořena 

z mužova boku a nebyla nazvána ženou, 

dokud se jí muž nedotkl, jak říká Písmo: „A 

učinil ji ženou.“ Panna (virgo) je od 

zelenějšího, svěžejšího (viridus) věku, jako 

proutek (virga), jako jalovička (vitula). Jiná je 

z bezúhonnosti jako mužatka, protože 

ignoruje ženskou vášeň. Říká se jí mužatka 

(virago), protože se chová jako muž (vir), tj. 

dělá mužské práce a má mužskou ráznost. 

Kdysi je zvali jako „silné ženy“. Panna není 

správně nazývána mužatkou, neplní-li 

povinnosti muže. Pokud žena dělá mužské 

práce, správně se dračice označuje jako 

amazonka. Co my nyní nazýváme „žena“ 

(famina), to v minulosti nazývali vira, tak jako 

serva (služka) od servus (sluha), famula od 

famulus (služebník), tak vira od vir (muž). 

Někteří myslí, že slovo virgo vzniklo stejně. 

Žena (femina) má pojmenování podle částí 

                                                            
34 Quintus Horatius Flaccus (65 - 8 p. n. l.), římský básník – zde uvedené citace pochází ze sbírky Carmina (Ódy). 
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In sexto libro ovidius. Senior inter iuvenem-

que senemque. Terentius. Quo iure sumus 

adolescentiores. Non utique magis adoles-

cens. sed minus ut senior minus sene ubi com-

barativus gradus minus significata positivo. 

Ergo senior non satis sicut iuvenior intra 

iuvenem. sicut pauperior intra pauperem. 

Senes autem quidam dictos putant a sensus 

diminutione. et quod iam pro vetustate 

desipiant. Nam phisici dicunt stultos homines 

esse frigidioris sanguinis. prudentes calidi. 

Unde et senes in quibus iam friget. et pueri in 

quibus nec dum calet minus sapiunt. inde est 

quod convenit sibi infantium etas et senum. 

Senes enim per nimiam etatem delirant. pueri 

per lasciviam et infantiam ignorant quid 

agant. Senex autem masculini tamen est 

generis sicut anus feminini. Nam anus dicitur 

sola mulier. Anus autem appellata a multis 

annis quasi annosa. Nam si commune esset 

nomen cur non diceret terentius senem 

mulierem? Hinc et vetula quasi vetusta. Sicut 

autem a sene senectus. ita ab anu anilitas 

nominata est. Canicies autem vocata a candore 

quasi candicies. Unde est illud florida 

iuventus. lactea canicies. prout diceret 

candida. Senectus autem multa secum et bona 

et mala affert. Bona quia nos a potentissimis 

dominis liberat. voluptatibus imponit modum. 

libidinis frangit impetus. auget sapientiam. dat 

maturiora consilia. Mala autem quia senium 

miserrimum est debilitate et odio. Subeunt 

enim morbi tristisque senectus. Nam duo sunt 

quibus imminuuntur corporis vires. senectus 

et morbus. Mors dicta quod sit amara. vel a 

marte qui est effector mortuorum. sive a 

morsu primi hominis quod vetite arboris 

pomum mordens mortem incurrit. Tria sunt 

autem genera mortis. acerba. immatura. 

naturalis. Acerba infantum. immatura 

iuvenum. merita. id est naturalis senum. 

Mortuus autem ex qua parte orationis 

declinetur incertum est. Nam sicut ait cesar. 

Ab eo quod est morior in participio preteriti 

temporis in tus exire debuit. per unum scilicet 

u. non per duo. Nam ubi geminata est littera u. 

nomen est non participium. ut fatuus arduus. 

Convenienter itaque factum ut quemad-

modum id quod significat non potest agendo. 

stehen (femur), kde se rozlišuje druh pohlaví 

od muže. Jiní soudí na řeckou etymologii 

slova žena od ohnivé síly, protože ženy silně 

touží a jsou chtivější než muži, a to platí jak u 

žen, tak u zvířat. Proto byla mezi starověkými 

národy nazývána nadměrná láska „ženskou“ 

(femineus). Starý člověk (senior) je stále ještě 

při síle. V Ovidiově šesté knize: „Stáří je mezi 

mládím a senilitou (senex).“ Terentius: „Podle 

tohoto zákona jsme mladší.“ Slovem „mladší“ 

zde nepochybně nemá na mysli většího 

jinocha, ale méně než starší, méně senilního, 

kde srovnávací tvar „méně“ vyjadřuje 

pozitivum. Proto starý není až tak tak starý, 

právě tak jako může být mladší v rámci 

mladých nebo chudší v rámci chudých. 

Někteří si myslí, že senilní (senex) jsou zváni 

podle úbytku smyslů (sens) a že jsou už stářím 

zhlouplí. Lékaři totiž říkají, že pošetilí lidé 

jsou chladnokrevní a rozvážní horkokrevní. 

Proto jsou senilní, jejichž krev již ochladla, a 

děti, jejichž krev se ještě nezahřála, tedy ti, 

kteří přicházejí do věku nemluvňat a 

senilních, méně rozumní. Senilní věkem 

hloupnou a děti pro hravost nevědí, co činí. 

Slovo stařec (senex) je mužského rodu, stejně 

jako stařena (anus) ženského, ale stařena se 

používá jen pro ženu. Slovo stařena (anus) je 

odvozeno od „mnoholetá“ neboli „letitá“ 

(annosa). Neboť kdyby to bylo běžné slovo, 

proč by Terentius senilního nenazval ženou? I 

vetula (stařenka) pochází z vetusta (stará). A 

stejně jako je senectus odvozeno od senex, tak 

je anilitas pojmenováno podle anus. Šediny 

(canicies) se nazývají podle bělosti (candor) 

jakoby bílých chlupů (candities). Odkud je: 

„Kvetoucí mládí, mléčné šediny, spíš by se 

řeklo běliny.“ Stáří s sebou přináší mnoho 

věcí, dobrých i špatných. Dobré, protože nás 

osvobozuje od nejmocnějších pánů, klade 

meze potěšení, láme pudy chtíče, zvyšuje 

moudrost a dává zralejší rady. Špatné, protože 

mizérií stáří je slabost a nesnášenlivost, 

jelikož trpí nemocemi a smutným stářím. Jsou 

totiž dvě věci, kterými se zmenšuje tělesná 

síla: stáří a nemoc. Smrt (mors) je buď z toho, 

že je hořká (amara), nebo od Marta, který je 

původcem mrtvých, nebo od kousnutí prvního 

člověka, který jako první kousnutím 
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ita ipsum nomen posset loquendo declinari. 

Omnis autem mortuus aut funus est aut 

cadaver. Funus est si sepeliatur. et dictum 

funus a funibus accensis. quos ante feretrum 

papiris circumdatis cera ferebatur. Cadaver 

autem est si insepultum iacet. Nam cadaver 

nominatum a cadendo. quia iam stare non 

potest. Quod dum portatur exequias dicimus. 

Crematas reliquias conditum iam sepultum. 

Corpus autem a consuetudine dicitur ut illud: 

Tum corpora luce carentum. Defunctus 

vocatus. quia officia complevit vite officium. 

Nam dicimus functos officio. quia officia 

debita compleverunt. Unde est et hominibus 

functus. Hinc ergo defunctus quod ab officio 

vite sit depositus. sive quod sit die functus. 

Sepultus autem dictus eo quod iam sine pulsu 

et palpitatione est. id est sine motu. Sepelire 

autem est condere corpora. nam humare 

obruere dicimus. hoc est humum inicere. 

(mordere) do zakázaného stromu vyvolal 

smrt. Existují tři druhy smrti: trpká, předčasná 

a přirozená: trpká u nemluvňat, předčasná u 

mladých a zasloužená čili přirozená u starých 

lidí. Je však nejisté, podle jakého skloňování 

je slovo mrtvý (mortuus). Jak praví Caesar: 

„Jelikož je morior v příčestí minulém, mělo 

by to končit na -tus, totiž s jedním u, ne se 

dvěmi, protože když je písmeno u zdvojené, 

není to příčestí, ale něco jako fatuus arduus 

(pošetilý pyšník). A protože není možné 

zjistit, co to má znamenat, tak i samotné slovo 

nelze skloňovat.“ Každý mrtvý je buď 

mrtvola, nebo zdechlina. Mrtvola (funus) je, 

pokud byl pohřbená, a je to odvozeno od 

zapálených provazů (funis), které se nosí před 

márami obalenými voskovaným papírem. 

Zdechlina (cadaver) je, leží-li nepohřbená, 

neboť to má název od upadnout (cadere), 

protože už nemůže vstát. Když je přenášena, 

mluvíme o pohřebním průvodu, následuje 

spálení ostatků a jejich pohřbení. O tělu se ze 

zvyku říkává: „Tu tělu světlo zchází.“ Kdo 

dokončil životní úkoly, toho nazýváme 

zesnulý (defunctus), protože činnosti (functus) 

říkáme úkol (officio), jelikož dokončil 

povinné úkoly, a od toho je lidská činnost. 

Tedy defunctus (nečinný), protože je odstaven 

(depositus) od životních úkolů nebo že je ne-

funkční. Slovo pro pohřbeného (sepultus) je 

odvozeno od toho, že je bez tepu (sine pulsu) 

a palpitatione, že je bez pohybu (sine motu). 

Sepelire znamená uložit tělo, přičemž říkáme 

humare a obruere, tj. vhodit do země (humum 

inicere). 

De lapidibus igniferis. 

Sunt lapides igniferi in quodam monte orientis 

qui grece terrobolem dicuntur masculus et 

femina. Isti quando longe sunt ab invicem 

ignis in eis non accenditur. Cum autem casu 

appropinquaverit femina masculo. statim 

ignis accenditur. ita ut ardeant omnia que sunt 

circa illum montem. Unde et vos homines dei 

qui istam vitam geritis. separate vos longe a 

feminis. ne cum appropinquaveritis adinvi-

cem. accendatur in vobis ille ignis geminus. et 

consumat bona que christus contulit in vobis. 

Sunt enim angeli sathane qui semper impug-

O ohnivých kamenech. 

Na jisté hoře na východě jsou ohňonosné 

kameny, muž a žena, které se po řecku 

nazývají terrobolem. Když jsou daleko od 

sebe, oheň se v nich nezapálí. Ale když se 

náhodou žena přiblíží k muži, najednou se 

oheň roznítí a všechno kolem hory hoří. Proto 

vy muži Boha, kteří následujete tento způsob 

života, zůstávejte daleko od žen, aby se, když 

se k sobě přiblížíte, nemohl mezi vámi zapálit 

dvojitý oheň a pohltit to dobré, co vám Kristus 

svěřil. Neboť existují satanovi andělé, kteří 

neustále útočí na spravedlivé - nejen svaté 
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nant iustos. non solum sanctos viros. sed etiam 

feminas castas. Denique samson et joseph 

ambo per mulieres temptati sunt. Unus vicit. 

alter victus est. Eva et susanna temptate sunt. 

hec vicit. illa victa est. Custodiendum est 

igitur cor et divinis preceptis omnimodis 

monendum. Nam amor feminarum quarum 

peccatum ab inicio cepit. id est ab adam usque 

nunc. in filios inobedientie debachatur. 

muže, ale i na cudné ženy. Konečně Samson i 

Josef jsou oba pokoušeni ženami - jeden 

vítězí, druhý podlehl. Eva a Zuzana jsou 

pokoušeny - jedna vítězí, druhá podlehla. 

Proto má být srdce střeženo a varováno všemi 

božími předpisy. Pro lásku k ženám, která 

byla prvotní příčinou hříchu, tj. od Adama až 

dodnes, bují v synech neposlušnost. 

De lapide adamas. 

Phisiologus dicit: Est lapis qui dicitur ada mas 

et in quodam monte orientis invenitur. Ita 

tamen ut nocte queratur. non die. quoniam 

nocte lucet ubi fuerit. per diem autem non 

lucet. quoniam sol obtundit lumen eius. hunc 

lapidem non ferrum non ignis nec alius lapis 

contra eum potest prevalere. De hoc lapide 

adamante dicit propheta. Vidi virum stantem 

super murum adamantium et in manu eius 

lapidem adamantem in medio populi israel. 

Creatori autem creatura prevalere non potest 

et ideo adamas christus est. Stat autem super 

murum adamantium super sanctos et vivos 

lapides. de quibus edificatur celestis jerusa-

lem. Hii sunt apostoli prophete et martires 

quibus neque ignis. neque gladius neque 

bestiarum dentes prevalere potuerunt. Ex illo 

vero adamante omnes sancti adamantini 

lapides a propheta dicti sunt. sicut de nomine 

christi christiani nominantur. Nam quia 

propheta dicit: Vidi virum stantem super 

murum adamantium. ecce inquid in manu eius 

adamas. id est filius dei et filius hominis qui 

in utero marie carnem assumere dignatus est 

ipsum tenet in manu in gloria divinitatis sue. 

sicut testatur de ipso daniel dicens. Vidi. et 

ecce inquid vir indutus baldin. Vir autem qui 

dicitur deitatis significat maiestatem. baldin 

vero carnalem hominem. quem induere 

dignatus est. Baldin enim lineum interpretatur 

indumentum quod de terra nascitur. De viri 

appellacione beatus petrus apostolus dicit. 

Jesum inquid nazarenum dominum nobis 

manifestum. Nec non et beatus paulus dicit. 

Desponsavi enim vos uni viro virginem 

castam exhibere christo. et ut manifestius 

agnoscamus quia ipse christus de quo dixerit 

testatur ipse paulus dicens. An experimentum 

O kameni diamantu. 

Physiologus říká: „Existuje kámen zvaný 

diamant (adamas = nerozlomný) je nacházen 

na jisté hoře na východě. Lze ho hledat v noci, 

ne ve dne, protože v noci svítí, ať bude 

kdekoli, ale ve dne nesvítí, protože slunce 

otupuje jeho světlo. Nad tímto kamenem 

nemůže zvítězit železo, oheň ani jiné kameny. 

O tomto kameni diamantu říká prorok: „Viděl 

jsem uprostřed lidu Izraele muže, který stál na 

stěně z diamantů, a v jeho ruce diamant.“ Leč 

stvoření nemůže zvítězit nad stvořitelem a z 

tohoto důvodu je Kristus diamant. On stojí na 

zdi z diamantů, ze svatých a živých kamenů, 

z nichž je postaven nebeský Jeruzalém. To 

jsou apoštolové, proroci a mučedníci, nad 

nimiž nemůže zvítězit žádný oheň, meč, ani 

zuby bestií. Podle pravého diamantu jsou 

všichni svatí prorokem nazývaní svaté 

diamantové kameny, stejně jako jsou křesťané 

pojmenováni podle kristova jména. Neboť jak 

prorok říká: „Viděl jsem muže, který stál na 

stěně z diamantů. Hle: v ruce má diamant.“ To 

je syn Boží a syn lidský, který na sebe vzal 

tělo v mariině lůně. Rozhodl se držet v ruce 

slávu svého božství, jak dosvědčuje Daniel, 

když říká: „Díval jsem se a uzřel jistého muže 

oděného v baldachýnu.“ Muž, o kterém se 

mluví, znamená božský majestát, zatímco 

baldachýn představuje lidské tělo, jež se 

rozhodl na sebe vzít. Baldachýn je 

interpretován jako lněný oděv, jenž má původ 

v zemi. Na muže se odvolává požehnaný 

apoštol Petr řka: „Pán nám zjevil Ježíše 

z Nazarethu.“ A také ještě požehnaný Pavel 

říká: „Zaslíbil jsem vám jednoho muže, skrze 

cudnou pannu přivedl Krista.“ A abychom 

jasněji pochopili, že sám Kristus dokazuje, o 

kom se mluví, Pavel říká: „Hledáte důkaz 
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eius queritis qui in me loquitur christus? Ergo 

mons quem dicit phisiologus orientalis in quo 

lapis adamas invenitur. dominum patrem 

ingenitum significat. ex quo omnia oriuntur. 

Montem vero altum et inaccessibilem: glori-

am dicit sicut ait apostolus paulus de se ipso. 

qui solus habet inmortalitatem et lucem 

habitat inaccessibilem. In quo ipse lapis 

invenitur. id est. Christus in patre et pater in 

me est. Et iterum. Qui me videt videt et 

patrem. Quod lapis per hominem non inveni-

tur significat christum celasse descensionem 

suam celestibus virtutibus et dominacionibus 

et potestatibus qui tanquam luminaria dei 

assistunt. Non ergo scierunt iustum celeste 

portantem ministerium descensionis eius et 

incarnacionis quod facturus erat in terris. 

Denique iam transactis omnibus mirabilibus 

eius que fecit pro humani generis 

redempcione cum ascendisset in celos 

integrum atque perfectum hominem indutus 

videntes eum superne civitatis agmina 

dixerunt: Quis est iste rex glorie? Qui as 

cendit ex edom. rubrum vestimentum eius ex 

bosra? Quis est iste qui ascendit ex sanguinea 

et rubor vestimenti eius ex carne? Et quia 

nocte invenitur ille lapis. qui in istius seculi 

tenebris descendit et illuminavit omnem hoc 

genus quod sedebat in tenebris et in regione 

umbre mortis. sicut dicit david propheta ex 

persona tocius humani generis: Quoniam tu 

illuminas lucernam meam domine. Deus meus 

illumina tenebras meas. Venit ergo dominus 

noster et lucernam quam extinxerat diabolus. 

id est animam et corpus in se suscipiens 

illuminavit splendore glorie vivificans et 

reportans. manifestius dicente apostolo de tam 

admirabilis misterii sacramento. Etenim 

evidenter inquid magnum misterium pietatis 

quod manifestum est in carne iustificatum est 

in spiritu. quod apparuit angelus predicatum 

est gentibus. creditum est in hoc mundo. 

assumptum est in gloria. Quod autem de eo 

lapide dicit phisiologus. quod neque ferrum 

illi prevalet. id est mors illi non dominabitur. 

Delevit mortem enim et noccul-cavit sicut per 

apostolum testatur dicens. Devicta est mors in 

victoria. Ubi est mors contricio tua. ubi est 

mors aculeus tuus? Sed neque ignis illi potest 

Krista, jenž ve mně mluví?“ Proto východní 

hora, o níž mluví Physiologus, na níž je 

diamant nalézán, znamená Boha otce, z něhož 

vše pochází. Jak o něm říká apoštol Pavel: 

vysoká hora nepřístupné slávy, jež sama má 

nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle, 

v níž se kámen nachází, to je: „Kristus je v 

Otci a Otec ve mně.“ A opět: „Kdo vidí mě, 

vidí i Otce.“ Že se kámen nenachází za světla, 

znamená, že Kristus ukryl svůj původ 

nebeskými ctnostmi, vládami a schopnostmi, 

které jsou přítomny jako světla boží. Proto 

nevěděli, že nebeský Spravedlivý konal 

službu svého původu a inkarnace, kterou se 

chystal vykonat na Zemi. Nakonec po všech 

podivuhodných skutcích, které vykonal pro 

vykoupení lidské rasy, když vystoupil na 

nebesa oděný do celého a dokonalého 

člověka, když ho na výsostech uviděly 

zástupy občanů, pravily: „Kdo je ten slavný 

král? Kdo pochází z Edomu a jeho červený šat 

z Basry? Kdo je ten, kdo vzniká z krve a jeho 

červený šat z masa?“ Tento kámen je nalézán 

v noci, protože sestoupil do temnoty tohoto 

světa a ozářil každý druh, který dlel v temnotě 

a v zemi stínu smrti, jak říká prorok David 

ztělesňující celou lidskou rasu: „Protože ty, 

Pane, zapaluješ mou lampu, můj Bože 

prosvětli mou temnotu.“ Proto náš Pán přišel 

a lampu, kterou ďábel uhasil, tj. duši a tělo, 

jichž se ujal, zapálil nádherou životodárné a 

zpět přivádějící slávy. Jasněji apoštol přísahá 

o tak úžasném mystériu. Neboť zjevně 

existuje velké tajemství boží lásky, což se 

projevuje v těle a ospravedlňuje v duchu, což 

národům zjevil anděl, ve kterévěří tento svět a 

jež bylo přijato ve slávě. O tomto kameni 

Physiologus říká, že ho ani železo nepřemůže, 

tj. že ani smrt nad Ním nebude mít vládu, 

protože On zničil smrt a pošlapal ji, jak 

dosvědčuje apoštol řka: „Smrt je poražena 

vítězstvím. Kde je, smrti, tvůj dotek, kde je, 

smrti, tvé žihadlo?“ Ale ani oheň nic nezmůže, 

to je ďábel, jenž svými ohnivými šípy spaluje 

celou zemi a rozmařilá, opilá a bouřlivá města, 

o nichž Izajáš říká: „Vaše země je pustá, vaše 

města ohněm spálená.“ Pán Ježíš Kristus ho 

zabije dechem svých úst. Žádný jiný kámen 

mu neublíží, to je, že žádný člověk, ani nějaké 
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quicque facere id est diabolus qui ignitis 

iaculis suis succendit omnem terram et 

civitates. luxuriosos. Ebrio-sos. et iracundos. 

de quibus ysaias dicit: Terra autem deserta 

civitates vestre igni cremate. Dominus autem 

jesus christus interficiet eum spiritu oris sui. 

Sed neque alter lapis nocuit. id est nullus 

homo penitus neque ulla creatura poterit 

adversus eum. Omnia enim per ipsum facta 

sunt. et sine ipso factum est nichil. 

jiné stvoření Mu nemůže odporovat, neboť On 

stvořil vše a bez něj nevzikne nic. 

Adamas lapis parvus et indecorus fer-

rugineum habens colorem et splendorem 

cristallinum et in modum nuclei avellani. Hic 

nulli cedit materie nec ferro quidem nec igni 

nec unquam incalescit. unde et nomen 

interpretacione greca indomita vis accepit. 

Sed dum sit invictus ferro ignisque noc-

temptor. hyrcino sanguine rumpitur recenti. et 

calido maceratus. sicque multis ictibus ferri 

perfrangitur. Cuius fragmenta sculptores pro 

gemmis insignendis perforandis utuntur. Hic 

autem dissidet cum magnete lapide in tantum 

ut iuxta positus ferrum non paciatur abstrahi 

in magnetem. sed si ammotus fuerit adamas 

magnetem rapit comprehendit et aufert. Fertur 

quoque in electri similitudine vena depellere 

metus vanos expellere maleficis resistere 

artibus. genera eius sex. 

Diamant je malý a nevzhledný kámen temné 

barvy a s jasem krystalu o velikosti jádra 

lískového ořechu. Nepoddává se žádné jiné 

látce, ani železu, ani ohni, a nikdy se 

nezahřívá. Z tohoto důvodu znamená jeho 

jméno přeložené z řečtiny „nezkrotný“. Ale 

zatímco je neporazitelný železem a ohněm, 

může být rozbit namočením do teplé čerstvé 

kozí krve a pak rozdrcen opakovanými údery 

železa. Tyto kousky používají sochaři k 

provrtávání drahokamů. Je ve sporu s 

kamenem magnetitem takovým způsobem, že 

mu neumožní přitáhnout železo k sobě, ale 

pokud je odstraněn, magnetit ho zachytí a 

přitáhne. Také se říká, že podobně jako jantar 

rozptyluje jed strachu, vyhání prázdnotu a 

vzdoruje čarodějnému umění. Má šest druhů. 

De lapide qui dicitur mermecoleon. 

Item lapis est in mari qui latine dicitur 

mermecoleon grece concasabea. quia concava 

est et rotunda. Est autem in duas partes divisa. 

ita ut cum voluerit claudat. Hic ergo de fundo 

maris et matutinis horis habet intra se carnem. 

Ergo cum ascenderit a loco suo supra mare. 

aperit os suum et suscipit intra se de rore celi 

et circumfulget eum radius solis. et sic fit intra 

eum margarita preciosa et splendida valde. 

quippe que rore celi concepta est. et radio solis 

clarificata. Lapis ergo iste qui dicitur conchus. 

figuram gerit sancte marie. de qua prophetavit 

isaias dicens. Exiet virga de radice jesse. Et 

iterum ipse. Ecce virgo con cipiet in utero et 

pariet. De qua virga et virgo sancta maria est 

dicta. Flos vero qui de sancta maria natus est. 

dominus noster jesus christus est. Sicut enim 

de mari ascendit ille lapis. sic sancta maria 

O kameni zvaném mermecoleon. 

V moři je vydutý a kulatý kámen, který se 

latinsky řekne mermecoleon a řecky 

concasabea. Je ovšem rozdělený na dvě části, 

takže ho lze uzavřít. Kámen leží na dně moře 

a v ranních hodinách ožívá masem. Když se 

zvedne ze svého místa k povrchu moře, otvírá 

ústa a přijímá nebeskou rosu a okolní paprsky 

slunečního svitu. A takto uvnitř roste vzácná a 

vskutku nádherná perla, která byla počata 

rosou oblohy a osvětlována paprsky slunce. 

Proto kámen, který se nazývá conchus 

(škeble), představuje svatou Marii, o níž 

Izajáš říká: „Z Ježíšova kořene vyraší prut.“ A 

totéž: „Hle, panna počne v lůně a porodí.“ O 

prutu a panně svatá Marii se říká: „Pravým 

květem, jenž se zrodil ze svaté Marie, je náš 

pán Ježíš Kristus.“ Neboť jako onen kámen 

vystoupil z moře, tak i svatá Marie vyšla z 
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ascendit de domo patris sui ad templum dei. et 

ibi accepit rorem celestem. Hec sunt verba que 

dicta sunt ad eam ab archangelo gabriele. 

Spiritus sanctus superveniet in te. et virtus 

altissimi obumbrabit tibi. ideoque et quod 

nascetur ex te sanctum vocabitur filius dei. 

Ecce hii sermo nes sunt ros celestis. sicut ante 

iam patriarcha ysaac benedicens filium sum 

significans quia christus ex semine eius 

nasceretur. ait ad eum dicens. Det tibi deus de 

rore celi et de ubertate terre castam atque 

intactam virginem mariam significans. 

Matutinis autem horis quod dicitur tempus 

orationis describit. Quod autem aperit os 

suum conchus significat ubi dicit maria ad 

angelum. Ecce ancilla domini fiat michi 

secundum verbum tuum.  

domu svého otce do božího chrámu a tam 

přijala nebeskou rosu. Toto jsou slova, která jí 

řekl archanděl Gabriel: „Duch svatý do tebe 

vstoupí a nejvyšší síla tě zastíní. A proto také 

ten, který se z tebe narodí, bude zván svatým 

Synem božím.“ Hle, tyto rozmluvy jsou 

nebeskou rosou tak, jako když dříve 

patriarcha Izák žehnal svému synovi, což 

znamená, že se Kristus narodil z jeho sémě, 

když mu řekl: „Kéž ti Bůh dá nebeskou rosu a 

bohatou zemi, což znamená cudnou a 

nedotčenou Pannu Marii.“ V ranních hodi-

nách popisuje to, čemu se říká čas modlitby. 

Že lastura otevírá tlamu, symbolizuje, když 

Marie říká andělu: „Hle, nechť se dle tvého 

slova stanu služebnicí Páně.“ 

Fundamenta muri civitatis omni lapide 

precioso ornata. id est prophete et apostoli 

super quorum fidem et doctrinam tota civitas 

ecclesie fundata est. de quibus dicitur in 

psalmis fundata est in montibus sanctis. omni 

lapide precioso ornatus. Erant supleti. id est 

omni genere virtutum et bonorum operum nec 

non solum prophete et apostoli fundamenta 

dicuntur. sed etiam alii minores qui fidem et 

vitam ipsorum habuerunt. vel habent qui non 

racione personarum sed operacione virtutum. 

fundamenta dicuntur. quia per ecclesiam 

fundaverunt. propter quod johannis. hic 

ostendit quibus virtutibus ipsi in ecclesia lux 

est. reponens eos sub duo denario numero. ut 

sic ostendat eos splenduisse omnibus virtu-

tibus. Hic enim numerus universitatem signi-

ficat. quia ex partibus septenarii conficitur. id 

est ternario et quaternario. et quia fides inter 

virtutes prima est. iuxta illud prudentii. 

Versus. Prima petit campum dubia sub sorte 

duelli. pugnatura fides. Et quia sine fide non 

placet deo. ut dicitur hebreos xi. primo. in 

primo fundamento. ponitur fides. nec moveat 

te quod lapides fundamenta dicuntur. quia per 

virtutes fundamenta. Unde cum dicitur lapis 

esse fundamentum. sensus est. id est in 

fundamenti ornatum. 

Základy městských zdí byly zdobeny všemi 

drahokamy, což jsou proroci a apošto-lové, na 

jejichž víře a učení je celé město církve 

založeno. O tom pojednávají Žalmy: „Je 

založeno na horách světců, včemi drahokamy 

ozdobeno.“ Byli naplněni všemi druhy ctnosti 

a dobrých skutků. Nejen proroci a apoštolové 

jsou nazývani základy, ale též malí lidé, kteří 

měli nebo mají víru a život ve víře. Jsou 

nazýváni základy ne pro osobitost, ale pro 

způsob nakládání se ctnostmi, protože na nich 

je církev založena, jak zde ukazuje Jan, jaké 

ctnosti byly světlem v církvi, vypočítavaje je 

až k číslu dvanáct, aby ukázal, že zářili všemi 

ctnostmi. Toto číslo symbolizuje celek, 

protože se skládá ze sedmi částí, to je ze tří a 

čtyř, protože víra je podle Prudentia35 první 

mezi ctnostmi. Verš: Jako první touží víra 

vybojovat bitvu s pochybností, protože být 

bez víry se Bohu nelíbí, jak se říká v Židům, 

11: „Zaprvé se v prvním základu nachází 

víra.“ Nemělo by vás rušit, že se o kamenech 

mluví jako o základech, protože základy 

znamenají ctnosti. Proto se říká, že kámen je 

základ, což by mělo být interpretováno jako 

ozdoba základu. 

                                                            
35 Aurelius Prudentius Clemens (348 – okolo 410), římský právník, politik a nejvýznamnější starokřesťanský básník 

https://cs.wikipedia.org/wiki/348
https://cs.wikipedia.org/wiki/410
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Politik
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Primus lapis in fundamento muri est Jaspis. 

Fundamentum primum. id est primi 

fundamenti ornamentum. Jaspis id est fides 

semper virens. et visum confortans. sed num-

quid fides erit in patria. sive in triumphante 

ecclesia de qua hic agitur non sed venientibus 

ad ecclesiam prima occurit. per quam in 

predictam civitatem intratur quam qui non 

habuit in eam intrare non poterit. Versus. 

Jaspidis esse decem species septemque 

feruntur. Hic et multorum cognoscitur esse 

collorum. Et multis nasci peribetur partibus 

orbis. Optimus in viridi perlucentique colore. 

Et qui plus soleat virtutes habere probatur. 

První kámen v základu zdi je jaspis. 

První základ, to je ozdoba prvního základu, je 

jaspis, což je stálezelená víra a posílení 

zjevených věcí. Leč víra, o které se zde 

pojednává a skrze kterou se vstupuje do výše 

uvedeného města, se v zemi nebo ve vítězné 

církvi u těch, kteří do církve poprvé přichá-

zejí, nejprve nebude vyskytovat, zatímco ten, 

kdo ji nemá, nebude do něj moci vstoupit. 

Verš: Říká se, že jaspis má sedmnáct druhů, je 

znám v mnoha barvách a pochází z mnoha 

různých částí světa. Nejlepší je v zelené 

průsvitné barvě a je prokázáno, že má vícero 

ctností. 

Secundus Saphirus. 

Secundum. id est secundum fundamentum. id 

est secundum fundamenti ornamentum. est 

saphirus. Cuius color cereno celo simile est. 

qui percussus radiis solis. ardenter emittit 

fulgorem et per hoc significat spem qua 

rapimur ad celestia et per hoc in amorem 

celestium inflammamur contempto seculi 

amore. ut possimus vere dicere cum apostolo. 

Nostra con versacio in celis est. philippenses. 

iii. ysaia. liiii. fundabo te in saphiris. Versus. 

Saphiri species digitis aptissi ma regum. 

Egregium fulgens puroque similima celo. 

Quem natura potens tanto ditavit honore. Ut 

sacer et merito gemmarum gemma vocetur. 

Druhý safír. 

Druhý, tj. druhý základ, tj. druhá ozdoba 

základu, je safír, jehož barva je podobná jasné 

obloze tepané paprsky slunce. Vysílá spalující 

jas, a proto symbolizuje naději, kterou jsme 

vyhnali na nebesa. Proto, když zahoříme 

nebeskou láskou, pohrdáme láskou světskou 

tak, abychom si vskutku mohli s apoštolem ve 

Filipským, 3 říct: „Naše konverzace je 

v nebi.“ Izajáš, 3: „Tvé základy položím na 

safíru.“ Verš: Druhy safíru se nejvíce hodí na 

prsty králů. Je obzvláště jasný a čistý jako 

obloha. Čím mocnější povaha, tím větší čest. 

Je po zásluze nazýván drahokamem draho-

kamů a posvátným 

Tercius Calcedonius. 

Tercium. id est fundamenti ornamentum est 

calcedonius. qui lapis pallenti lucerne similis 

est. et fulget magis sub divo quam in domo. 

calefactus a sole vel digitorum attritu. paleas 

ad se trahit sculpenti non argumentis resistit. 

et significat caritatem que intus in corde 

celata. pallet quasi lux in lucerna. sed cum ad 

aliorum utilitatem exire cogitur. tunc qualis 

intus erat. exterius ostenditur. et tacta a sole 

christo vel spiritu. scilicet digito. peccatores 

ad se trahit et omnino secari nequit quia nulla 

adversitate deficit. sed magis proficit. Unde 

canticum canticorum viii. Fortis est ut mors 

dilectio et dura sicut infernus emulacio. 

lampades eius lampades ignis atque flam-

marum. Aque multe non poterunt extinguere 

caritatem. Sculpi ergo non potest. quia 

Třetí chalcedon. 

Třetí, tj. třetí ozdoba základu, je chalcedon, 

což je kámen podobný bledé lampě, jenž září 

více pod širým nebem než v domě. Zahřátý 

sluncem nebo třením prsty k sobě přitahuje 

slámu. Neodolá nástrojům rytce ani důkazům 

a symbolizuje lásku, která je ukrytá v srdci. Je 

bledé jako světlo lampy, ale když je přinuceno 

se otevřít ve prospěch ostatních, pak se to, co 

bylo uvnitř, vyjeví ven. A když se ho dotkne 

samotný Kristus nebo Duch, totiž prst, 

přitahuje k sobě hříšníky a vůbec ho nelze 

rozříznout, protože nepřízní osudu neochabu-

je, ale více získává. Odtud Píseň písní, 8: 

„Láska je silná jako smrt a vytrvalá jako úsilí 

pekla, její lampy jsou lampy ohně a plamenů. 

Ani mnoho vody nemůže uhasit lásku.“ Proto 

do něj nelze rýt, jelikož není nalomena 
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adversitate non frangitur nec etiam adulatoria 

laude emollitur. Unde psalmis: oleum 

peccatoris non inpinguet caput meum. i 

corinthios. xiii. Caritas paciens est benigna 

est. omnia suffert. omnia sustinet. non 

inflatur. non est ambiciosa et cetera. Versus. 

Calcedon lapis est hebeti pallore refulgens. 

Inter iacinctum medioctinus atque berillum. 

Hiis qui portat eum perhibetur vincere causis. 

nepřízní osusu ani změkčena lichotivou 

chválou. Odtud žalmy: „Má hlava nebude 

pomazaná olejem hříšníků.“ 1 Porintským, 

13: „Láska je trpělivá, laskavá, vše vydrží, 

všemu odolá, není nafoukaná, není 

ambiciózní atd.“ Verš: Chalcedon je kámen 

mající bledou záři. Je uprostřed mezi 

hyacintem a berylem. Ten, kdo ho nosí, bude 

vítězit v soudních procesech. 

Quartus Smaragdus. 

Quartum. smaragadus qui omnes herbas et 

arborum frondes viriditate superat et gerentes 

eam. reddit intuentibus graciosos. aerem vici-

num virescere facit ymaginem sicut speculum 

reddit. et significat virginitatem. que virorem 

carnis integre servat. et omnes alias virtutes 

quodam modo superat. quia virginitatem 

servare. magis est angelicum quam humanum. 

graciosa autem est angilis et deo et hominibus 

et in se portat ymaginem christi quia sequitur 

agnum quocumque ierit. et unde hic lapis 

quartus dicitur. quia virginitas in quatuor 

evangeliis commendatur. Versus. Omne 

virens superat forma viridante smaragdus. 

Čtvrtý smaragd. 

Čtvrtý je smaragd, jenž zelení předčí každou 

rostlinu i větev stromů. A kdo jej nosí, toho 

činí atraktivním, vzduch okolo způsobí, že 

obraz zezelená jako zrcadlo. A to znamená 

panenství, které chrání neporušenou svěžest 

těla a svým způsobem překonává všechny 

další ctnosti. Protože chrání panenství, je víc 

andělský než lidský, ale je i milostivý k 

andělům, k Bohu i k lidem a nese v sobě obraz 

Krista, protože následuje Beránka, kamkoli 

jde. Tento kámen je nazván čtvrtým, protože 

panenství je doporučováno ve čtyřech 

evangeliích. Verš: Smaragd svou zelení 

překonává vše zelené. 

Quintus Sardonix. 

Quintum sardonix ex duorum nominum 

societate vocatus. ut dicit ysidorus. habet enim 

candorem ut onix et ruborem ut sardius et est 

tricolor ut dicit glossator niger in imo. 

candidus in medio. rubeus in summo. et 

insignando nichil cere avellit. unde signat 

sanctorum pacientiam per quam in imo. id est 

in mundo sunt viles et desperati. unde job. ii. 

deridetur iusti simplicitas. lampas contemp ta 

apud cogitaciones divitum. sed in medio. id 

est iustus in corde sive in consciencia sunt 

candidi. per innocenciam superius rubei. per 

ardorem martyrii propter christum. et hec 

nichil de cera avellit quia suis persecutoribus 

plene et ex corde remittit. nullum rancorem 

retinentes. iuxta ecclesiastici xxviii. relinque 

proximo tuo nocenti te tunc deprecanti tibi 

peccata solventur. quia virtus quinta dicitur 

quia in infirmitate corporis descendit quod 

quinque sensibus regitur. Versus. Sardonicem 

Pátý sardonyx. 

Pátý je sardonyx mající jméno spojené ze 

dvou. Jak praví Isidor: „Má bílou jako onyx, 

červenou jako záhněda a je trojbarevný, jak 

uvádí Glosář, dole černý, uprostřed bílý a 

nahoře červený. Když se používá k pečetění, 

neod-trhává vosk, což znamená utrpení 

svatých, protože dole, tj. na světě, jsou 

bezcenní a opovrhováni - odtud kniha Jób, 2: 

„Prostota spravedlivých je vysmívána, 

lucerna je opovrhována mezi myšlenkami 

bohatých.“ Leč uprostřed, tj. spravedlivý v 

srdci nebo ve svědomí, jsou bílí pro svou 

nevinnost. Nahoře jsou červení pro horlivost 

jejich mučednictví pro Krista. Kámen 

neodtrhává vosk, protože spravedlivý 

odpouští svým pronásledovatům bez hořkosti 

plně a ze srdce shodně se Sírachovcem36, 28: 

„Promiň bližnímu svému provinění, za které 

se ti omlouvá, a splatíš své hříchy.“ Pro tuto 

ctnost je nazýván pátým, protože snižuje 

                                                            
36 Kniha Sírachovcova, jedna z deuterokanonických knih Starého zákona. 
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faciunt duo nomina sardus et onix. Tres capit 

ex bi nis unus lapis iste colores. Hic solus 

lapidum ceram convellere nescit. 

churavost těla, které je ovládano pěti smysly. 

Verš: Sardonyx se skládá ze dvou jmen: 

sardus a onyx. Jeden kámen ze dvou kamenů 

má tři barvy. Jako jediný z kamenů nesthává 

vosk. 

Sextus Sardius. 

Sextum sardius. sic dicit. quia a primo a sardis 

est repertus sanguinei coloris tantum. Unde 

signat perfectam constanciam martyrum qui 

pro christo sanguinem suum fuderunt. et ideo 

sexto loco ponitur. quia christus sexta etate et 

sexto die sanguine suo martyrium con 

secravit. Versus. Sardius a sardis est a quibus 

ante repertus. Sortitus nomen rubei solet esse 

coloris. 

Šestý sardius. 

Šestý sardius se tak jmentuje proto, že prvně 

byl nalezen v Sardis. Má pouze barvu krve, a 

proto znamená dokonalou stálost mučedníků, 

kteří prolili svou krev za Krista. Je umístěn 

na šestém místě, protože Kristus v šestém 

věku a v šestém dni vlastní krví posvětil své 

mučednictví. Verš: Sardius je od Sardis, kde 

byl dříve nalezen. Rozdílné jméno plyne z 

jeho červené barvy. 

Septimus Crisolitus. 

Septimus crisolitus auro simile in colore. unde 

dicitur a crisis quod est aurum. et scintillas 

ardentes videtur amittere ut dicit glossator. et 

significat sapienciam. que omnia dona 

superat. sicut aurum omnia in metalla. que 

predicando scintillas ardentes emittit. id est 

exhortaciones et iustificaciones. corda 

audientium inflamantes. Unde ezekieli i. 

dicitur de sanctis animalibus. scintille quasi 

aspectu eris cadenti. sapiencie iii. Fulgebunt 

iusti et tanquam scintille in arundineto 

discurrent. Hic septimo loco ponitur. quia 

inter dona sancti spiritus locum tenet 

septimum ascendendo. Versus. Auro crisoli-

tus micat et scintillat ut ignis. Iste mari simile 

quiddamque viroris adumbrans. Ethiopes 

legimus nobis hanc mittere gemmam.  

Sedmý chryzolit. 

Sedmý chryzolit je v barvě podobný zlatu. 

Odtud z crisis (tj. zlato) má jméno a vypadá, 

jakoby vysílal planoucí jiskry. A jak říká 

Glosář, to znamená moudrost, která je nad 

všechny ostatní dary, právě tak jako zlato 

převyšuje všechny kovy. Při kázání vydávají 

hořící jiskry, tj. nabádáním a ospravedlňová-

ním rozněcující srdce posluchačů. Odtud 

Ezechiel (část Starého zákona), 1, hovoří o 

svatých zvířatech: „Budete vypadat jako 

zářící jiskry.“ Moudrost, 3 (Moudrost Šala-

mounova, část Starého zákona): „Spravedlivý 

bude zářit a pobíhat jako jiskry mezi 

rákosím.“ Na sedmé pozici je proto, že mu 

patří sedmé místo ve vzestupném pořadí mezi 

dary Ducha svatého. Verš: Chryzolit září jako 

zlato a jiskří jako oheň. Je podobný zelenému 

stínu moře. Čte-me, že tyto drahokamy nám 

posílají Etiopané. 

Octavus Berillus. 

Octavum berillus. Hic lapis in sexangulam 

formam politus. lucet quasi aqua sole 

percussa. qui etiam tante caliditas dicitur esse. 

ut calefaciat manum tenentis et significat 

virtutem misericordie que sex operibus se 

exercet corda frigida hominum infirmorum 

calefaciens in amorem dei et proximi iuxta id 

proverbiorum. xxv. Si esurierit inimicus tu us 

ciba illum. Si sitit. potum da ei. sic enim 

faciens congeres carbonum super caput eius. 

Osmý beryl. 

Osmý beryl. Tento kámen je leštěný do 

šestiúhelníkového tvaru, září jako voda 

udeřená sluncem. Také se říká, že je tak teplý, 

že ohřívá ruku toho, kdo ho drží, a to znamená 

ctnost milosrdenství, jež šesti způsoby ohřívá 

chladná nemocná lidská srdce láskou k Bohu 

a bližním shodně s Příslovími, 25: „Má-li tvůj 

nepřítel hlad, nakrm ho, má-li žízeň, dej mu 

napít, neboť si za to bude sypat uhlíky (popel) 

na hlavu.“ Matouš, 5: „Nechte světlo vašeho 



148 
 

Mattheus. v. Sic luceat lux vestra coram homi-

nibus. ut videant opera vestra bona. et glorifi-

cent patrem vestrum qui in celis est. Hic virtus 

octavo loco ponitur. quia non hic sed in octava 

eta te. mercedem expectat. Unde psalmis. 

Labores manuum tuarum quia manducabis. in 

futuro. scilicet. beatus es et bene tibi erit. 

gregorius. Illis erit male qui hic manducant 

labores. scilicet sicut ypocrite. Versus. 

Conspicuos reddit sexangula forma berillos. 

Qui nisi fiat hebes hiis pallorum esse videtur.  

srdce zařit před lidmi tak, aby mohli vidět vaši 

dobrou práci a velebili vašeho Otce, jenž je 

v nebi.“ Tato ctnost je na osmém místě, 

protože nečekej odměnu zde, ale v osmém 

věku. Odtud Žalmy: „Budete jíst práci svých 

rukou a v budoucnu budete šťastní a dobří.“ 

Řehoř: „Špatní budou ti, kdo projídají jejich 

práci, očividně jako pokrytci.“ Verš: Nese 

nápadný šestiúhelníkový tvar berylu. Pokud 

neztmavne, zdá se bledý. 

Nonum topazius. 

Nonum topacius. hic lapis quamvis omnium 

sit colorum. maxime tamen duos habet 

colores. aureum et ethereum ut dicit glossator 

super exodus xxxiiii. et cum splendore solis 

tangitur. omnium gemmarum claritates exce-

dit. in aspectum suum provocat singulariter 

aspicientes. qui si poliatur obscuratur. si 

nature sue relinquatur. clarior est. et est 

gemmarum amplissima. et regibus cara. et 

significat contemplacionem. que ex caritate 

qua fervet. et est aurea. et ex cognicione qua 

lucet. ethera. ubi dominus limpidius videtur. 

ad cuius amorem homines aperti singularius 

trahuntur. et qui tales sunt. si honoribus seculi 

poliantur. obscurantur. quia turbantur circa 

plurima sicut martha. quod hic lapis omni 

colore resplendet. hic est quia contemplacio 

omnium virtutum splendore refulget. et est 

gemmarum latissima. quia contemplacio 

maxime cor dilatat et qui vere reges sunt. 

nichil carnis contemplacione habent. et unde 

nono loco ponitur quia homines contem-

plativos novem ordinibus angelorum contem-

placio associat. Versus Nominis eiusdem 

topazion insula gignit. Qui quanto rarus tanto 

magis est preciosus. Gignit et hunc arabum 

gemmis ditissima tellus. 

Devátý topaz. 

Devátý topaz. Tento kámen, ačkoli je 

vícebarevný, má zejména dvě barvy: zlatou a 

éterovou (tj. barvu jasného vzduchu), jak se 

praví v Glosáři nad Exodem, 34, a dotýká se 

ho jas slunce. Jasem překonává všechny 

drahokamy. Jeho vzhled vyžaduje obzvláštní 

zkoumání: je-li vyleštěn, potemní, je-li 

ponechán ve své přirozenosti, je jasnější. Je 

z drahokamů nejhojnější a králi oblíbený. To 

symbolizuje uvažování, které zlátne z lásky, 

kterou přináší, a z poznávání, které ho 

objasňuje, získává éterický jas. Jakmile je 

Pánbůh viděn jasněji, jsou k jeho lásce lidé 

přitahováni mnohem upříměji. A ti, kteří jsou 

vybroušeni světskými poctami, jsou potemně-

lí, protože jsou rozptylováni mnoha věcmi 

jako Marta. Tento kámen rozzáří každou 

barvu, neboť i uvažování jasně rozzáří každou 

ctnost. Je z drahokamů největší, protože 

uvažování velmi zvětšuje srdce, a ti, kdo jsou 

skuteční králové, nemají nic z rozjímání těla. 

Je na devátém místě, protože lidé jsou podle 

uvažování seřazení do devíti andělských řádů. 

Verš: Jeho jméno pochází z ostrova Topazion. 

Čím vzácnější, tím více cenný. Pochází ze 

země Arabů bohaté na drahokamy. 

Decimum crisopassus. 

Decimum crisopassus. Hic lapis secundum 

isydorum. indicus est. et coloris purpurei. 

guttulis distinctis aureis. unde et nomen 

recipit crisopassus. quasi passim habens 

aurum. et significat desiderium celestis patrie. 

quod quanto plus tribulacionibus excutitur. 

tanto amplius accenditur. quia ut dicit 

Desátý chryzopras. 

Desátý chryzopras. Tento kámen podle 

Isidora pochází z Indie a je purpurové barvy 

s výraznými zlatými kapičkami. Odtud zíslal 

jméno crisopassus (jako pozlacený) a to 

znamená touhu po nebeské vlasti, která hoří 

tím víc, čím víc je člověk otřesen soužením, 

protože jak praví Řehoř: „Rozfoukávání 
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gregorius. Quod flatus carboni. hic facit 

tribulacio caritati et unde decimo loco ponitur 

quia sancti per desiderium. ad decimum 

ordinem angelorum per observanciam 

decalogi venire festinant. decimus ordo 

dicitur. qui ex hominibus restaurabitur. unde 

et homo dicitur luce. xv. decima dragma quam 

mulier querens invenit. Versus Et 

crissopassum lapidem domus india mittit. Hic 

priori suctum referens mixtusque colore. 

Aureolis guctis retinet quasi purpura tincta. 

uhlíků způsobuje soužení lásky.“ Je umístěn 

na desátém místě, protože svatí ve své, 

spěchají dosáhnout desátého řádu andělů 

dodržováním desetatera. Nazývá se to desátý 

řád, jenž bude obnovený z lidí. Odtud o 

člověku říká Lukáš, 15: „Desátá mince, kterou 

nalezne hledající žena.“ Verš: Kameny 

chryzoprasy vydává Indie - jejich domov. 

Nasátý šťávou je smíšené barvy, zlatě skvrnitý 

si drží jakoby purpurové zbarvení. 

Undecimum Iacinctus. 

Undecimum iacinctus. His lapis cum aere 

mutatur in sereno perspicuus est in nubilo 

obscurus est. unde significat discrecionem 

sanctorum. per quam secundum dominum 

omnibus se conformant. ut omnes lucrifaciant. 

sicut dicit apostolus. i corinthios. ix. omnibus 

omnia factus sum ut omnes faceret salvos. 

Romanos. xii. gaudete cum gaudentibus flere 

cum flentibus. per hanc etiam virtutem sciunt 

sancti doctores quid. quibus. quando. et 

qualiter predicandum. Hic undecimo loco 

ponitur. quia per hanc maxime transgressio 

omnis vitatur. Versus. Iacincti species docti 

tres esse loquuntur. Optimus huic tenor est 

quem non aut densior equo. Obscurat suctus 

aut rarus perspicium dat. Set flos purpureus 

murtum componit utroque Hic et in os missus 

plus frigidus esse probatur. Duricie solida cedi 

sculpi quia recusat. Fragmentis tamen 

superabilis est adamantis. 

Jedenáctý hyacint. 

Jedenáctý hyacint. Tento kámen se mění 

podle počasí: za jasných dnů je průhledný, 

když je obloha zatažená, je matný. To 

znamená rozvážnost svatých, jejíž pomocí se 

podle příkladu Pána přizpůsobují všem, aby si 

všechny získali – aneb jak říká apoštol, 1 

Korinťanům, 9: „Jsem stvořen pro všechny, 

abych všechny spasil.“ Římanům, 12: 

„Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.“ 

Díky této ctnosti také svatí učitelé vědí, co, 

komu, kdy a jak kázat. Na jedenáctém místě je 

proto, že jeho pomocí se lze nejlépe vyhnout 

všem přestupkům. Verš: Učenci říkají, že jsou 

tři druhy hyacintu. Nejlepší ráz je ten, jenž 

není tak hustý, šťáva ho ztmavne nebo mu 

dodá vzácnost, leč fialový květ myrty 

kombinuje obojí. Je vyzkoušeno, že je-li 

vložen do úst, je chladnější než ostatní. Je 

velmi tvrdý, vzdoruje rytí, ale kousky dia-

mantu ho překonávají. 

Duodecimum Amatistus. 

Duodecimum amatistus. De quo dicit 

ysidorus. Inter gemmas purpureas principa-

tum amatistus indicus tenet. purpureus 

quidem est permixto colore viole et rose 

quasdam flammulas de se effundens. et est 

sculturis facilis. unde per ipsum. significatur 

humilitas sanctorum cuius comes est 

obediencia ut dicit ambrosius: Humilitas 

brevis est ut viola. pulchra. ut rosa. facilis ad 

omnia quecumque facere. aut dicit: Et sunt 

que flamme incendentes ad amorem videntes. 

omnibus enim placet humilitas etiam inimicis. 

sicut econtrario superbia est omnibus odiosa. 

ut dicit ecclesiasticus. xv. Odibilis coram deo 

Dvanáctý ametyst. 

Dvanáctý ametyst, o němž Isidor říká toto: 

„Mezi purpurovými drahokamy zaujímá první 

místo slavný ametyst. Je vskutku purpurový s 

příměsí fialové a růžové, jež do něj rozlévají 

plamínky. Lze do něj snadno rýt.“ Proto je jím 

označována pokora svatých, jejíž 

společníkem je poslušnost, jak praví Ambrož: 

„Pokora je malá jako fialka, krásná jako růže: 

snadno aplikováno na vše, cokoli děláš.“ 

nebo: „A jsou takoví, kteří zapalují plamen 

k lásce, neboť pokora se líbí všem, dokonce i 

jejich nepřátelům, stejně jako naopak pýcha se 

všem oškliví.“ Jak říká Sírachovec, 15: 

„Pýcha je nenáviděná v srdcích Boha i lidí.“ 
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et hominibus est superbia. Hic unde ultimo 

loco ponitur quasi custos omnium. et quasi 

ultimam reputat se semper et ultimum locum 

semper tenet. Unde gregorius qui ceteras 

virtutes sine humilitate congregat quasi 

pulverem in vento portat. Unde et paulus: Qui 

modicus. id est humilis interpretatur. locum 

decimum meruit possidere. 

Proto je ametyst umístěn na posledním místě 

jakoby dozírající na všechno, a vždy se počítá 

jako poslední a vždy si drží poslední místo. 

Odtud Řehoř: „Kdo bez pokory shromažďuje 

ostatní ctnosti, je jako prach unášený větrem.“ 

Odtud Pavel: „Kdo je umírněný, tzn. 

skromný, ten si zaslouží patřit na desáté 

místo.“ 

De effectu lapidum. 

Diamas. lapis est inter omnes lapides 

durissimus domans omnes lapides preciosos 

et vult poni in calibe et dari non desideratus 

nec permittit descindere bona illius qui eum 

habet. 2 Rubi habet virtutem omnium lapidum 

preciosorum qui si in aqua lavetur et illa aqua 

detur ad potandum arietibus infirmis. Conva-

lescent si sit secundum suam naturam 

virtuosus. 3 Smaragdus. oculos vivificat. 

corpus exhillarat illius. qui eum intuetur et 

amorem servat. 4 Saphirus inhibet sanguinem. 

et occidit le felun. 5 Topacius. est croceus. 

sicut lambrum sed magis iocundus. et prohibet 

ebullicionem olle et positus ad os scicientis. 

aufert sitim. 6 Turgesius. portat iram et 

audaciam. 7 Sardonicus. est tricolor dat 

audaciam. et portat victoriam. 8 Crapodinus 

portat victoriam in placito et bello. 9 

Amatistus portat omen bosci et fluvii. et vult 

dari. non desideratus. 10 Jaspis est viridis sicut 

smaragdus. sed non ita iocundus et inhibet 

sanguinem et conservat amorem. dantis et 

accipientis. 11 Cornelius est rubicundus et 

inhibet sanguinem. Parlus. est albus et 

rotundus et dat affectum dormiendi. 12 Lapis 

decapun. est eiusdem coloris. et videtur 

guttatus sanguine. et portat victoriam in omni 

area. 13 Cristallus molitus et bibitus aqua 

reddit lac mulieri. que illud amisit. Nota quod 

sanguis hirsinus calidus destruit dyamantem. 

14 Margarita lapis parvus est. sed preciosus. 

candi dus. solidus. in conchis marinis natus. 

de rore celes to conceptus ut dicit ysidorus. 16 

Et nota qui de rore matutino concipitur. 

candidior est. et melior quam qui de rore ves-

pertino. Aliquando tamen margarita nomen 

est generale lapis preciosi. Sed quocumque 

modo margarita accipiatur. certum est quod 

duodecim margarite secundum sensum mora-

O účincích kamenů. 

Diamant je mezi všemi kameny nejtvrdší: řeže 

všechny ostatní drahé kameny. Chce být 

umístěn v oceli a netouží ani nedovoluje 

přetrhnout dobro tomu, kdo ho má. 2 Rubín 

má tu ctvost všech drahokamů, že je-li omytý 

ve vodě a ta voda je pak podána žíznícímu, 

uzdraví se, pokud je ve své podstatě ctnostný. 

3 Smaragd oživuje oči. Obveselí tělo toho, 

kdo se na něj dívá, a slouží lásce. 4 Safír 

zastavuje krev a zabíjí le felun(?). 5 Topaz je 

šafránově zbarvený, jakoby jantarový, ale 

půvabnější, a zabraňuje hrnci vyvřít. Vložený 

do úst žíznícího odstraňuje jeho žízeň. 6 

Tyrkys přináší hněv a odvahu. 7 Sardonyx je 

tříbarevný. Dává odvahu a přináší vítězství. 8 

Ropuší kámen přináší vítězství v prosbách a 

ve válce. 9 Ametyst přináší znamení dřeva a 

vody a chce dostávat, ne žádat. 10 Jaspis je 

zelený jako smaragd, ale ne tak půvabně. 

Zastavuje krev a zachovává lásku, darovaný i 

přijatý. 11 Karneol je načervenalý a zastavuje 

krev. 12 Kámen „kuřecí krev“ je stejné barvy. 

Vypadá jako pokapaný krví a přináší vítězství 

v každé oblasti. Parlus je bílý a oblý a dává 

pocit vyspání. 13 Krystal rozemletý a vypitý 

ve vodě navrací mléko ženě, která o něj přišla. 

Všimněte si, že horká kozí krev rozpouští 

diamant. 14 Perla je drobný kámen, ale 

drahocenný. Je bílá, pevná, vzniká v 

mořských ulitách počatá z nebeské rosy, jak 

praví Isidor. 16 Všimněte si, že perla počatá z 

ranní rosy je bělejší a kvalnější než z večerní 

rosy. Někdy je slovo perla obecným názvem 

pro drahý kámen. Ať už je slovu perla 

rozuměno jakkoli, je jisté, že dvanáct perel, 

interpretovano v morálním smyslu, je dvanáct 

ctností pro dvanáct uvedených kamenů, jak 

najdete podrobněji.  
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lem sunt duodecim virtutes. per duodecim 

lapides designate sicut planius invenietis. 

Adamas sive dyamas clarus lapis ut cristallus. 

set colorem habens ut ferrum politum. set 

ferro vel igne vel alio modo frangi non potest 

nisi sanguine hyrcino calido apposito. et ex 

fragmentis acutis sculpantur et poliuntur 

gemme alie. Hic maior nuce parva non est. sed 

adamantis sex sunt species. ferrum attrahit. 

venenum expellit. parit electrum. metus varios 

et maleficiis resistentibus. hic in india 

invenitur. quedam in grecia. quedam in cypra. 

et hac utuntur incantatores. Item virtutem 

prebet. prohibet fantasmata. tollit iram et 

rixam. sanat freneticos. defendit ab inimicis 

includi debet auro vel argento. et brachio 

sinistro deferri. Invenitur similiter in arabia.  

Diamant neboli démant je kámen průhledný 

jako krystal, ale barvy leštěného železa. Leč 

ani železem, ani ohněm nebo jinými způsoby 

nemůže být zničen, pokud není vložen do kozí 

krve. Ostrými kusy diamantu lze rýt a leštit 

ostatní drahokamy. Není větší než malý ořech. 

Diamantu je šest druhů, přitahuje železo, 

vyhání jed, rodí jantar a vzdoruje různým 

strachům a čarodějnictví. Je nacházen v Indii, 

v Řecku a na Kypru, kde ho použijí 

kouzelníci. Dodává odvahu, předchází přelu-

dům, odstraňuje hněv a spory, léčí šílenství, 

chrání před nepřáteli. Měl by být vsazen do 

zlata nebo do stříbra a nošen na levém 

předloktí. Podobný je nacházen v Arábii. 

Acates lapis sic dictus a nomine aque per 

mediam ciciliam currentis. lapis niger. radios 

habens albos. pluras habens figuras. aliquando 

regis. aliquando bestiarum quas natura 

apposuit. Alterius modi invenitur in creta 

similis corallo. venas habens similes auro. Hic 

utilis contra venenum. alius invenitur in india 

in quo sunt rami ut arboris et forma hominis. 

Hic aufert sitim. et confortat visum. Alius est 

qui odorem habet mirre quando ponitur in 

igne. Alius sanguineas habens maculas. Alius 

cere colorem. sed quia tot sunt. minoris precii 

sunt. defendit tamen hominem et prebet vim. 

confert colorem. et bonum consilium et quod 

credi debeat.  

Achát je kámen pojmenovaný podle jména 

řeky protékající středem Sicílie. Černý kámen 

s bílými paprsky má několik podob, kterou mu 

dala příroda: někdy král, někdy zvíře. Další 

druh je nacházen na Krétě, je podobný korálu 

a má žíly jako zlato. Je užíván proti jedu. Další 

je nacházen v Indii, v níž jsou větve jako 

strom a ve tvaru lidí. Zahání žízeň a posiluje 

zrak. Další má vůni myrhy, když je vložen do 

ohně. Další má krvavé skvrny, další barvu 

vosku, ale protože je jich mnoho, mají menší 

hodnotu. Chrání člověka a dodává mu sílu, 

dává barvu a dobrou radu, čemu se dá věřit.  

Electorius crescit in ventre altilis postquam 

est trium annorum. et crescit usque sit septem. 

nec maior est quam nux. vel faba. clarus ut 

cristallus et aqua. confert homini qui portat 

eum victoriam. aufert sitim. si ponatur in ore 

sicientis. revocat dispersos. adquerit amicos. 

efficit eloquentem et amatum. Confert dilec-

tionem inter virum et mulierem. et has habet 

virtutes si in ore feratur.  

Elektorius roste v žaludku slepice poté, co 

dosáhne věku tří let, a roste, dokud ji není 

sedm. Není větší než ořech nebo fazole, je 

jasný jako krystal a voda. Přináší vítězství 

člověku, který ho nosí, zahání žízeň, je-li 

vložen do úst žíznícího, svolává rozptýlené, 

získává přátele a dělá člověka výmluvným a 

milovaným. Přináší lásku mezi mužem a 

ženou. Všechny tyto ctnosti má, je-li nesen v 

ústech. 

Sernatites est lapis niger talis nature quod si in 

ore loco sub lingua teneatur statim percipiet 

quid cogitat de ipso. nec femina valet eius 

Hematit je černý kámen takové povahy, že 

vloží-li si jej člověk do úst a podrží pod 

jazykem, hned bude vnímat, co si o něm kdo 
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voluntati resistere. et eius virtus sit probatur. 

si unguatur quis melle et lacte inter quotquot 

muscas positus sit si habeat lapidem in ore non 

pungitur. amoto lapide. pungere non desistunt. 

myslí, a žádná žena neodolá jeho vůli. Jeho 

moc lze prokázat tak, že vloží-li si člověk 

tento kámen pomazaný medem a mlékem do 

úst a postaví se doprostřed hejna much, 

nebudou ho kousat. Když kámen odstraní, 

budou ho kousat bez ustání. 

Aspidis sunt septemdecim maneries et multos 

habet colores et crescit in partes cecilie. et ille 

melior et maioris virtutis qui viridis et translu-

cens. illum castum portantem defendit a febre 

et ydropisy. a fantasmate. confert amiciciam. 

et defensionem. et dat fortitudinem. et eius 

virtus maior in argento quam in auro. 

Jaspisu je sedmnáct druhů, má mnoho barev a 

roste v části Sicílie. Zelený a průsvitný druh je 

lepší a ctnostnější. Cudného, který ho nosí, 

chrání před horečkou, vodnatelností, přeludy, 

posiluje přátelství a bezpečí a dává odvahu. 

Jeho ctnost je větší ve stříbru než ve zlatě. 

Saphirus tante virtutis est quod gemma 

gemmarum vocatur. colorem habet firma-

menti. quando sine nube est. et dicitur sercites 

quia in harena libie pre sirtes invenitur. hic 

clarus. sed ille melior qui invenitur apud 

turcos. licet non adeo clarus. eius virtus 

confortat ferentem. membra conservat integra. 

invidiam et fraudem vincit. aufert timorem. et 

educit de carcere. solvit vincula. Interficit 

antracem. infrigidat hominem supra modum 

calefactum interius. tritus cum lacte servat 

malagmata. utilis oculis. malo lingue dolorem 

aufert capitis. et qui fert caste ferri debet. 

Safír je tak ctnostný, že je nazýván 

drahokamem drahokamů, má barvu nebe, 

když je bez mraků, a je tzv. syrakuský, protože 

je nacházen na pobřeží Libye před písčinami. 

Zde je jasný, ale lepší je nalézán v zemi Turků, 

ačkoli není tak jasný. Jeho ctnost posiluje 

toho, kdo ho nosí, chrání končetiny před 

zlomením, vítězí nad závistí a podvodem, 

zahání strach, vyvádí z vězení a uvolňuje 

pouta. Zbavuje vředu a ochlazuje člověka při 

vnitřním přehřátí. Rozetřený s mlékem slouží 

jako změkčovadlo, je prospěšný na oči a na 

špatný jazyk a zbavuje bolesti hlavy. A kdo ho 

nosí, musí se chovat bezúhonně. 

Smaragdo viriditate vincit omnia. sex habet 

species. quidam de scicia. de britannia. 

quidam de nilo qui currit de paradyso. quidam 

invenis matalli invenitur. et quidam vocatur 

calcidonia. qui de scicia. et adeo clarus ut 

possit visu penetrandi. et qui retinet aerem sibi 

proximum melior est. nec mutat colorem 

propter solem vel lunam vel umbram et lapis 

talis planus bonus est ad visum. sicut 

consuevit et nero. per hanc adquiruntur res in 

aquis per hanc accrescunt divicie si caste 

feratur. confert eloquenciam acceptabilem si 

collo feratur. sanat febrem emitriciam. guttam 

caducam aufert. tempestatem et luxuriam et 

eciam colorem accipit. si discoloretur et 

lavetur vino et unguatur oleo viridi privat 

colorem. Crisapacion nascitur in ethiopia. 

cuius color est ut aurum et nocte lucet ut ignis 

et cetera. 

Smaragd překonává vše svou zelení. Má šest 

druhů: ze Skýtie, z Británie, z Nilu, který teče 

z Ráje, nějaký, který je nalézán v žílách kovů, 

a jeden nazývaný chalcedon. Ten ze Skýtie je 

tak jasný, že lze vidět skrz něj, a ten, který 

udržuje okolní vzduch, je lepší. Nemění barvu 

kvůli slunci, měsíci nebo stínu. Tento kámen 

je dobrý tak plochý, aby jím bylo možno vidět 

skrz, jak ho používal Nero, k hledání věcí ve 

vodě. Je-li nošen bez-úhonným, přináší mu 

bohatství a prospívá přesvědčivou výmluv-

ností. Je-li nošený na krku, léčí horečku, 

odstraňuje zánět hrdla a zahání bouře a 

bujnost. Také přijímá barvu: Je-li odbarvený, 

vypraný ve víně a potřený se zeleným olejem, 

zbavuje barvy. Chryzopras pochází z Etiopie. 

Jeho barva je jako zlato a v noci svítí jako 

oheň atd. 
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Sardonius ex duobus lapidibus nomen habet. 

et ex hiis tres colores. Primum colorem habet 

nigrum. supra nigrum album. supra album 

rubeum. et lapis hic quinque species habet. sed 

ille qui tres colores habet non mixtos magis 

valet. nec cere adheret. virtutem alteram non 

habet. sed castus et humilis ad hanc virtutem 

habendam. ex india et arabia veniunt. et si 

collo vel digito ferantur. gravia sompnia 

demonstrant. et efficit contenciones et etiam 

infantes aliquantulum perspicaces. cuius 

species sunt quinque. 

Sardonyx se jmenuje podle dvou kamenů, 

z nichž má tři barvy: První barvou má černou, 

nad černou je bílý a nad bílou červený. Tento 

kámen má pět druhů, ale ten, který má ony tři 

barvy nesmíchané, je cennější. Nelepí se na 

vosk. Žádnou jinou ctnost nemá, ale musíte 

být cudný a pokorný, abyste ji měli. Pochází z 

Arábie a Indie. Je-li nošen na krku nebo na 

prstu, přináší hluboký spánek, způsobuje 

spory a také činí dítě poněkud chápavějším. 

Má pět druhů. 

Sardinus nomen habet ab insula ubi prius 

inventa est. rubei coloris est vilissima 

gemmarum. nec aliud virtutis habet nisi 

pulcritudinem et quod aufert lapidi onide 

suum nocumentum. et hic quinque species 

habet. 

Sardonyx má jméno podle ostrova (Sardinie), 

kde byl poprvé nalezen. Má červenou barvu a 

je z drahokamů nejméně cenný, protože nemá 

žádnou jinou ctnost než krásu a že odstraňuje 

škodlivý efekt kamene onyxu. Je ho pět druhů. 

Crisolitus similitudinem habet aque maris. et 

interius granum auri. et scintille ut ignis. virtus 

eius est contra nocturnos timores. si perforetur 

et ponatur seta asine in medio et portetur in 

sinistro brachio. fugat demones et invenitur in 

ethiopia. Berillus formam habet sex angu-

larem ut maiorem reddat claritatem. qui 

melior est. colorem habet olei vel aque maris. 

in india invenitur amorem confert inter virum 

et mulierem. honorem ferenti. calefacit 

manum stringentis ipsum. aqua ubi iacuit 

valet oculis aufert suspiria. dolores et febrium 

et eius sunt novem spec. 

Chryzolit se podobá vodě moře, uvnitř má 

zrno zlata a jiskří jako oheň. Jeho ctnost je, že 

slouží proti nočnímu strachu. Je-li provrtán, 

prostředkem protažen vlas z hřívy osla a nošen 

na levé ruce, zahání démony. Je nalézán v 

Etiopii. Beryl má šestiúhelníkový tvar 

dodávající mu vyšší jas a je lepší, má-li barvu 

oleje nebo mořské vody. Je nalézán v Indii. 

Přispívá k lásce mezi mužem a ženou, přináší 

čest tomu, kdo ho nosí a ohřívá ruku každému, 

kdo ho drží. Voda, do níž je vhozen, se hodí 

na oči, odstraňuje astma, bolest a horečku. Je 

ho devět druhů. 

Topazius nomen habet ex insula. et ubi 

invenitur. et carior est quia radiorum duas 

habet species. color unius sicut auri. alterius 

clarior aliquantulum valet ad ficum. et dicitur 

quod sentit lunam aquam bullientem facit 

quiescere. venit de arabia. Crisopassus venit 

de india. color eius ut ius porete guttas habet 

aureas. sed eius virtus non scribitur. 

Topaz má jméno podle ostrova (Topazos), 

kde byl nalezen. Je cennější, protože má dva 

druhy záře: jednu zlaté barvy, druhou ještě o 

něco jasnější. Léčí přeludy a říká se, že 

protože cítí měsíc, zastavuje vření vody. 

Pochází z Arábie. Chryzopras přichází z 

Indie. Jeho barva je jako šťáva pórku se 

zlatými kapkami, ale nic se nepíše o jeho 

vlastnostech. 

Iacunctus tres habet species et omnis 

confortat. et tollit tristiciam et suspicionem 

vanam. quidam aquatici coloris infrigidit qui 

hunc portat collo vel digito tutus ire potest in 

alienam provinciam. et tutus ingurgitacione. 

Hyacintu jsou tři druhy, z nichž každý dodává 

sílu a odstraňuje smutek a falešné podezření. 

Má-li barvu vody, chladí. Kdo ho nosí na krku 

nebo na prstu, může jít bezpečně do cizích 

krajin, bude chráněný před pádem do hloubky, 
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et honorabitur ab hostibus et quod iuste petit 

recipiat. et sculpi non potest facere. 

bude oceňován i nepřáteli a získá, co si 

spravedlivě přeje. Do onoho kamene nelze rýt. 

Amatistus colorem habet viole vel in gutte 

vini rubei vel aliquantulum coloris albidum. 

ex india venit. facilis ad frangendum. carior 

esset si esset rarior. et quinque species habet 

quas require. 

Ametyst má barvu fialky nebo kapky červe-

ného vína nebo o trochu bělejší. Pochází 

z Indie a je snadné jej rozbít. Kdyby byl 

vzácnější, byl by cennější. Lze nalézt pět 

druhů. 

Celidonius lapis est. Invenitur in ventre 

hyrundinis duos habet colores nigrum et 

rubeum. niger valet lunaticis sanat diamonicos 

et alios langores. facit hominem eloquentem 

et dilectum. sinistro brachio debet ferri in 

panno lineo. 

Chelidon je kámen, jenž se nachází v 

žaludcích vlaštovek. Má dvě barvy: černou a 

červenou. Černý léčí náměsíčnost, posedlost 

ďáblem i jiné druhy slabosti, činí člověka 

výmluvným a oblíbeným. Měl by být nošen na 

levé paži v kusu lněné látky. 

Lapis rubeus valet adiuvat ad perficiendum 

quod inchoatur. valet contra minas et iras 

regum et principum. si tingatur in croco et 

feratur in lineo panno sanat febricitantem et 

restrigit humores noxios. 

Červený kámen pomáhá dovést věci ke zdár-

nému konci, poskytuje ochranu proti hrozbám 

a hněvům králů a vůdců. Je-li namočen v 

šafránu a nošen ve lněné látce, léčí horečku a 

omezuje škodlivé šťávy. 

Gagates nascitur in licia qui melior est. 

invenitur in anglia. cum calescit attrait paleam 

ardet in aqua. extinguitur in oleo. utilis est 

ferenti qui habet inflacionem inter cutem et 

carnem infundura. si pulvis misceatur cum 

aqua confirmat dentes qui firmi non sunt. per 

estuvias supra reddit feminibus naturas suas. 

si odor eius sentitur cum ardet aufert caducam 

guttam. et odor eius fugat serpentes et demo-

nes. valet habentibus ventrem reversum. valet 

auribus tinientibus defendit incantaciones. 

probat virginitatem ut dicitur. femina que 

patitur fluxum si uteri aqua per tres dies in qua 

lavatur sanabitur. 

Gagát (černý jantar, zkamenělé dřevo) 

pochází z Lycie (jižní Turecko), lepší se 

nacházejí v Anglii. Zahřátý přitahuje slámu. 

Hoří ve vodě, zháší se v oleji. Nošený je 

užitečný tomu, kdo má otok mezi kůží a 

masem. Prach smíchaný s vodou upevňuje 

zuby, které nedrží pevně. Vykuřováním 

obnovuje ženskou přirozenost, je-li vdecho-

ván jeho pach, již vydává při hoření, zahání 

zánět hrdla, a jeho pach zahání hady a 

démony. Pomáhá při zkaženém žaludku, při 

zvonění v uších, chrání proti kouzlům a říká 

se, že testuje panenství. Žena, která trpí 

výtokem, bude vyléčena užíváním vody, v níž 

byl namočen po tři dny. 

Magnates invenitur inter draconitidos et india 

colorem habet ferreum et ferrum attrahit. eius 

virtus est si quis voluerit scire si uxor eius sit 

casta vel non. ponat lapidem sub capite eius 

cum dormierit. si casta est deosculabitur eum. 

si alia cadet a lecto acsi manu pulsaretur. et 

hoc contingit ex odore lapidis. si latro intret in 

domum furandi et in diversas partes domus 

ponat vivum carbonem et desuper pulverem 

Magnetit se nachází mezi troglodyty37 v Indii. 

Má kovovou barvu a přitahuje železo. Má tu 

ctnost, že chce-li muž vědět, zda je jeho 

manželka cudná či ne, měl by ji kámen položit 

pod hlavu, když spí. Pokud je cudná, vřele ho 

obejme. Jinak bude padat z postele jako 

udeřená rukou. Toto nastane kvůli pachu 

kamene. Když do domu vstupuje zloděj, aby 

tam loupil, položí v různých částech domu 

                                                            
37 mýtické plemeno jeskynních lidí 
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magnatis ita quod inde fumus exeat per 

quatuor angulos domus videbitur hiis qui sunt 

in domo quod cadat. et sic fugient. et latro 

locum furandi habere potest. fert concordiam 

inter hominem et feminam. confert graciam. 

eloquenciam. sensum disputandi. si datur ad 

bibendum purgat ydropsim. pulvis valet si 

supra ponatur arsure. 

žhavé uhlí a navrch dá práškový magnetovec, 

aby vypouštěl dým do čtyř rohů domu, aby se 

těm, kteří jsou v domě, zdálo, že se dům 

hroutí. Utečou ven a zloděj může místo 

vyloupit. Magnetovec způsobuje harmonii 

mezi mužem a ženou, přináší lásku, 

výmluvnost a schopnost diskutovat. Je-li 

podáván ve formě pití, čistí od vodnatelnosti. 

Prach vhozený do ohně ho zháší. 

Corallus crescit ut arbor in mari et tunc viridis 

est. sed postea indurescit et accipit colorem 

rubeum. similitudinem habet rami. virtus euis 

est fugat fulgura et tempestatem ab omni loco 

ubi est et si prociatur inter vinetum vel 

olivetum vel in campo vel in semine defendit 

a grandine et tempestate. multiplicat fructus. 

aufert fantasmata bonum finem et licium 

confert in operando. 

Korál roste jako strom v moři a tehdy je 

zelený. Ale potom ztvrdne a získá červenou 

barvu. Podobá se větvi stromu. Jeho ctností je, 

že kdekoli se nachází, zahání blesky a bouře, 

a pokud je roztroušen okolo vinice, olivového 

háje, na poli nebo na oseté půdě, chrání ji před 

krupobitím a bouří a zvyšuje výnos. Odhání 

přeludy k dobrému konci a kupcům prospívá 

při práci.  

Alemandina venit de parte asie que vocatur 

alablanda. similitudinem habet sardine et non 

defacile discernitur ab illa. 

Almandin pochází z části Asie zvané 

Alablanda (patrně turecká Anatolie). Podobá 

se záhnědě a je nesnadné je od sebe odlišit. 

Cornelius obscurum habet colorem. virtus 

eius est hec. aufert iram disputancium. sistit 

sanguinem de fluxu sanguinis de quolibet 

membro et maxime menstruum. Carbunculus 

invenitur in libia ubi manent traconitidide 

mittit radios ut carbo vivus. et hoc de nocte 

non de die. Ligurium nascitur de urina lincis 

que videt per medium lapidis sicut per 

medium vitrioli bestia cooperit urinam suam 

harena ne inveniatur eis virtus eit aufert 

dolorem ventris et sistit fluxum et aufert janiz. 

Karnelian má temnou barvu. Jeho ctností je, 

že zháší hněv při sporech, zastavuje tok krve 

z libovolné končetiny a zejména při menstru-

aci. Karbunkul je nacházen v Libyi, kde žijí 

troglodyté. Vysílá paprsky jako žhavé uhlí - v 

noci, ale nikoli ve dne. Ligurius (snad jantar) 

pochází z rysí moči. Skrz střed kamene lze 

vidět jako skrz křišťál. Zvíře skrývá svou moč 

do písku, aby nemohlo být vystopováno. Má 

tu ctnost, že odstraňuje bolesti břicha, 

zastavuje krvácení a léčí žloutenku. 

Ethites est lapis quem aquila ex ultimis finibus 

terre fert ad nidum suum. nec ponit antequam 

in nidum portetur et ibi remanet quoadusque 

pulli maturi sint. Hic lapis lapidem habet intra 

se. et propterea utilis est mulieri pregnanti. et 

similiter ad partum debet deferri in sinistra 

parte perhibet ebrietatem. accrescit divicias. 

confert dilectionem et victoriam. conservat 

infantes sanos. aufert guttam caducam. et 

siquis suspectus fuerit de veneno dando 

ponatur lapis iste sub disco eius et quamdiu 

moratur ibi non manducabit qui suspectus est. 

si verum est amoto lapide potest. 

Geoda (orlí kámen) je kámen, který si orel 

přináší z konce světa do svého hnízda a 

nepoloží jej, dokud není v hnízdě. Tam kámen 

zůstává, dokud mladí orlí nedospějí. Tento 

kámen má uvnitř další kámen a z tohoto 

důvodu je vhodný pro těhotné ženy a obdobně 

též při porodu. Měl by být nošen na levé 

straně. Předchází opilosti, zvyšuje bohatství, 

přináší lásku a vítězství, udržuje děti zdravé, 

odstraňuje kapavku. Bude-li mít někdo 

podezření na použítí jedu, měl by být kámen 

vložen pod jeho talíř. Dokud tam bude, 

nebude dotyčný schopen jíst. Pakliže je 
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podezření pravdivé, může jíst, jen když se 

kámen odstraní. 

Celnites est lapis colorem habet iaspidis. 

vocatur silenites quia crescit et decrescit cum 

luna. confert dilectionem. valet corpori. 

nascitur in persia 

Selenit má barvu jaspisu. Nazývá se selenit 

(měsíční kámen), protože to roste a ubývá s 

Měsícem. Přináší lásku a tělesné zdraví. 

Pochází z Persie. 

Sagatromen lapis maculatus est ut pellis 

capreoli. confert principi victoriam. et fugat 

hostes. 

Sagatromen je kámen, který je skvrnitý jako 

kůže bezoárové kozy. Vojevůdci přináší 

vítězství a zahání nepřátele. 

Ceraunius lapis est cadens cum fulgure. qui 

cum caste fertur ubi est nec cadit fulgur nec 

tempestas. valet in bello et in placito. confert 

sensum et pulcra fantasmata. Dupplicem 

habet colorem. 

Fulgurit dopadá na zem s úderem blesku. Kdo 

mravný jej při sobě nosí, blesk ani bouže 

neudeří na místo, na němž stojí. Pomáhá ve 

válce a při dosahování cíle, přináší spánek a 

sladké sny. Má dvojí barvu. 

Eliotropia lapis huius nature. si ponatur in 

vasa contra solem facit colorem eius rubeum. 

et eclipsim novam et cito ebullire vas in quo 

ponitur et aqua eicere hac si plenum esset. qui 

fert plura potest dicere de futuris. confert 

homini laudem. sanitatem. sistit sanguinem. 

est contra venenum et fraudem. collatus cum 

herba que eiusdem nominis esse. pergit quo 

voluerit non videbitur. et hoc cum incan-

tatione que ad hoc spectat. Venit de ethiopia 

et affrica. coloris est smaragdinis et guttas 

habet sanguineas. 

Heliotrop je takové povahy, že pokud jej 

umístíte na lodi tak, aby na něj svítilo slunce, 

způsobí jeho zčervenání a nové zatmění. 

Prudce přivede do varu vodu v nádobě, do níž 

je vložen, a vodu vyžene ven, byla-li nádoba 

plná. Kdo jej nosí, dokáže předpovídat 

budoucnost. Přináší slávu, zdraví, zastavuje 

krvácení a je účinný proti jedům a podvodům. 

Jestliže jej nosíte společně s bylinou stejného 

jména, můžete jít neviditelní, kam chcete, za 

použítí příslušného kouzla. Pochází z Etiopie 

a Afriky. Má smaragdovou barvu s krvavými 

kapkami. 

Epistites lapis rubeus et splendens. et eius 

natura est quod caldaria ebulliencia sistit. et 

post pauca infrigidat aufert de terris seminatis 

aves nocentes. et tempestates. aufert rixas. et 

facit hominem securum. si contra solem 

ponatur claritatem reddat ut ignis. vult ferri ex 

parte sinistra. 

Epistites je červený a lesklý kámen. Jeho 

povaha je taková, že zastaví vření hrnce a po 

chvíli ho zchladí. Plaší škodlivé ptáky z oseté 

půdy, odpuzuje bouře, zahání hádky a udržuje 

lidi v bezpečí. Položený na slunci, vydává 

světlo jako oheň. Lépe jej nosit na levé straně. 

Ematites nomen habet ex sanguine. pulvis 

eius cum albubine ovis valet ad asperitatem 

palpebrarum. Item per cotim factus et aque 

mixtus valet equo qui iactat sanguinem. 

restringit mensium. aufert carnem que super 

excrescit in plaga. restringit fluxum ventris. si 

bibatur cum vino valet contra vene num. 

contra morsum serpentis. cum melle valet 

Hematit (krevel) má své jméno podle krve. 

Rozdrcený na prášek a smíchaný s vaječným 

bílkem se hodí na drsnost očních víček. 

Rozbroušený a smíšený s vodou pomáhá 

každému, kdo krvácí, pozdržuje menstruaci, 

odstraňuje tkáň, která vyrůstá nad zraněním, a 

zpomaluje peristaltické pohyby. Vypitý s 

vínem působí proti jedu a proti uštknutí, spolu 

s medem je vhodný na oční problémy a 
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oculis dolentibus frangit petram interius venit 

de affrica et ethiopia et arabia. 

změkčuje kámen v měchýři. Pochází z Afriky, 

Etiopie a Arábie. 

Abestos est de archadia. color ferri. cuius 

natura si semel accenditur semper ardet. 

Penantes concipit lapidem et parit et propterea 

valet mulieribus habentibus in ventrem et 

parturientibus. 

Azbest pochází z Arkadie. Má kovovou barvu. 

Jeho povaha je ta, že jestliže ho jednou 

zapálíte, hoří navždy. Penantes pojímá a rodí 

kameny, a proto se hodí pro ženy, které jsou v 

jiném stavu nebo spějí k porodu. 

Sadda gravis ad inveniendum sic invenitur. 

adheret navibus nec aufertur nec cecetur. in 

terra caldeorum invenitur. 

Sagdu je obtížné nalézt, ale naleznete ji takto: 

Přilepuje se k lodím a nelze ji odnést ani 

oddělit. Nachází se v zemi Chaldejské. 

Modus intra turcorum invenitur confert vitam 

et mortem si confricatur ad cotim viridem et 

misceatur cum lacte mulieri et ponatur ad 

oculos cecos dat visum. si cum lacte ovis que 

nusquam nisi unum agnum habuerit. aufert 

podagram et sanat renes. debet includi argento 

et quando sic bibitur debet vespere. et ante 

prandium. sed si daretur pulvis cum aqua. 

evomaret pulmonem et hic moreretur. et sic 

lavans oculos excecaretur. color eius niger est. 

Medus se nachází mezi Turky. Přináší život a 

smrt, je-li umlet na zeleném brusu a smíchán 

s ženským mlékem. Přiložený na nevidomé 

oči obnovuje jejich vidění. Rozpuštěný v 

mléce bahnic, které neměly víc než jedno 

jehně, zbavuje dny a léčí ledviny. Mělo by to 

být uchováváno ve stříbře a popíjeno večer a 

před snídaní. Bude-li dán prach do vody, 

kdokoli se napije, vyzvrací plíce a zemře. 

Omyje-li si oči, oslepne. Jeho barva je černá. 

Selaor lapis adeo durus quod frangi non potest 

et adeo frigidos quod non calefieri potest. 

Exacontalitos sexaginta habet colores in 

proprio loco invenitur in terra draconitidarum. 

Dionisia colorem habet nigrum. guttas rubeas. 

cum aqua trita saporem habet vini et tamen 

aufert ebrietatem. Eriselectrus colorem habet 

auri et electri. si detur mane fert gaudium. sed 

iram et tristiciam nisi sepius videatur. 

Selaor je kámen tak tvrdý, že nemůže být 

rozlomen, a tak chladný, že jej nelze zahřát. 

Exacontalitus má v sobě šedesát barev. 

Nachází se v zemi troglodytů. Dionysia má 

černou barvu s červenými krůpějemi. 

Smíchaná s vodou má chuť vína, nicméně 

odstraňuje opilost. Chryselectrum má barvu 

zlata a jantaru. Ráno podaný přináší radost, leč 

je-li tomu tak často, přináší hněv a smutek. 

Diadocos valet incantatoribus per aquam. sed 

si tangat mortuum amittit virtutem. Pirites non 

permittit quod stringatur quia si constringitur 

ardet manum. 

Diadochus38 slouží pro vodní kouzla, ale 

pokud se dotkne mrtvoly, ztratí hodnotu. Pyrit 

(kyz železný) vám nedovolí jej uchopit, 

protože jestliže tak učiníte, spálíte si ruku. 

Chelonite lapis quem fert testudo quidam in 

india. purpurei et varii coloris est. si feratur in 

ore bene lavato sub lingua. luna crescente. 

potest futura videre. a prima diei usque ad 

sextam. et cum nova est luna est xv. per totum 

diem. hic lapis non tenet ignem. 

Chelonit39 je kámen přenášený jistým druhem 

želvy v Indii. Je směsí purpurových a dalších 

barev. Dáte-li si jej důkladně očištěný do úst 

pod jazyk, když Měsíc dorůstá, můžete spatřit 

budoucnost od prvního do šestého dne. Když 

je Měsíc v novu, pak plných 15 dní. Oheň na 

tento kámen nepůsobí. 

                                                            
38 Kámen připomínající beryl. 
39 Zkamenělé zuby ryb rodu Cidaridae díky tvaru mylně považované za zkamenělé želvy - „želví kámen“. 
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