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Abstrakt 

 

Předložená disertační práce pojednává o užití smyslů a smyslově vnímatelných 

kvalit v rámci renesančního poznávání a popisu přírody. Právě v renesanci dochází k 

 rozvoji přírodopisu jako disciplíny. Brian Ogilvie toho období dokonce definuje jako 

období „The Science of Describig“. Jádrem renesančního přírodopisu je nauka o rostlinách 

– tedy res herbaria. Motivace přírodopisců pro studium rostlin byly během šestnáctého 

století různé, od filologického zájmu o popisy rostlin v antických textech, přes jejich užití 

v medicíně až po studium a pozorování rostlin v přírodě. Právě tato proměna cílů a zájmů 

v rámci přírodopisu s sebou nese také rozdílné užívání jednotlivých smyslů a ocenění 

smyslově vnímatelných kvalit rostlin. 

Práce je členěna podle tří hlavních pohnutek renesančních přírodopisců pro 

poznávání a popis rostlin. Nejprve je to potřeba určení léčivých účinků. Léčivé vlastnosti 

vycházejí z primárního složení rostliny a jsou úzce spjaty se smyslově vnímatelnými 

kvalitami. 

Další motivací pro studium a popis je určení rostliny jako takové. Nejprve jde 

především o identifikaci rostlin z textů antických autorů – Dioskorida, Galéna, Plinia a 

Theofrasta. Popisy z těchto textů potom přírodopisci srovnávají se svými poznatky a 

zkušenostmi s živými rostlinami. Toto vlastní pozorování živých rostlin vede k rozlišování 

stále většího počtu nových druhů. 

Koncem šestnáctého století tak vzniká také potřeba rostliny nějakým způsobem 

utřídit. Objevují se první pokusy o tvorbu větších rostlinných skupin, přírodopisci se 

zabývají otázkou na základě jakých znaků rostliny spojovat a určovat jejich příbuznosti. 

Ve všech zmiňovaných případech práce sleduje užití jednotlivých smyslů při popisu 

rostlin a ukazuje, že posupné zaměření se na vizuální stránku a morfologii během 

šestnáctého století, jak jej popisuje Brian Ogilvie, není zcela jednoznačné a 

neproblematické. 



Abstract 

 

 This work focuses on the use of senses and sense perceptible qualities in cognition 

and description of nature in the Renaissance. The development of natural history as a 

discipline started in that time. Brian Ogilvie even defined this period as a period of "The 

Science of Describing". The core of Renaissance natural history is the study of plants – Res 

herbaria. There were various motivations for studying plants during the sixteenth century - 

from the philological interest in plant descriptions of ancient texts, across their use as 

medical remedies, up to the study and observation of living plants in nature. This 

transformation of goals and interests in natural history brings different use of senses and 

different appreciation of sensory perceptible qualities of plants. 

First, it is necessary to determine the therapeutic effects of plants. Medicinal 

properties are based on the primary composition and are closely linked to sensory 

perceptible qualities. 

Another motivation for the study and description is the determination of the plant 

itself. First, it is mainly the identification of plants of the texts of ancient authors - 

Dioscorides, Galen, Pliny and Theophrastus. Descriptions of these texts then naturalists 

compared with their knowledge and experience with living plants. Observing and 

describing living plants leads to the differentiation of an increasing number of new species. 

At the end of the sixteenth century a need to somehow classify and organize plants 

arose. First attempts to create larger plant groups emerged. Naturalists were dealing with 

the question which features are essential for plant groupings and how to determine their 

relatedness. 

In all the aforementioned cases, the work follows the use of the senses for plant 

description. It shows that the gradual focus on the visual aspects and morphology during 

the sixteenth century, as described by Brian Ogilvie, is not entirely unambiguous and 

unproblematic. 
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1. Úvod 
 

Pokud nahlédneme do Mattioliho herbáře, na první pohled nás zaujmou barvité 

popisy rostlin. Nalezneme zde nejen charakteristiku tvarů jednotlivých rostlinných částí, 

ale také výčet barev, chutí či vůní: 

 

Kosatec má listy dlouhé jako mečík, kořen tenký, dřevnatý, kolénkatý, načervenalý 

a vonný, stonek krátký, květ vonný jako arménská jablka…1 

 

To, jak jsou jednotlivé vlastnosti rostlin v textu užívány, ale není zcela nahodilé. 

Popis jednotlivých kvalit má své opodstatnění a během šestnáctého století doznává také 

značného vývoje. Práce si klade za cíl pojednat o užívání smyslů a smysly vnímatelných 

kvalit v rámci renesančního poznávání a popisu přírody. Nejprve je ale nutné vymezit 

zhruba oblast, ve které se budeme pohybovat a pojmy, kterými ji můžeme uchopit.  

Člověk, který se zabývá organismy, ať už živočichy či rostlinami, je zaujat buď tím, 

jak vypadají nebo tím, jak fungují. V této souvislosti je dobré připomenout dva v Češtině 

již trochu zapomenuté termíny: přírodopis a přírodozpyt. Přírodopis popisuje vzhled 

organismů, podoby, tvary a jejich rozmanitost zatímco přírodozpyt se ptá po příčinách a 

vztazích2.  

K rozkvětu přírodopisu jako disciplíny dochází především v šestnáctém století. 

Britský historik Brian Ogilvie etapu zhruba mezi roky 1490–1620 přímo nazývá obdobím 

„The Science of Describing“3.  Přírodopisná pojednání samozřejmě známe již z antiky a 

svůj ohlas nacházejí i ve středověku, vzpomeňme Aristotelovy zoologické a Theofrastovy 

                                                 
1 MATTIOLI, Pietro Andrea, Commentarii in libros sex Pedacii Dioscoridis de medica materia. 

Venetiae 1554, s. 17. 

2 V předmoderních klasifikacích teoretického vědění se pro rozlišení užívaly termíny philosophia 

naturalis (scientia naturalis) a historia naturalis (ŠPELDA, Daniel, Proměny historiografie vědy, 

Praha 2009, s. 105). Dnešní, v Češtině užívané, souhrnné označení přírodověda tento rozdíl smývá, 

na rozdíl od angličtiny, která rozlišení na science a natural history zachovává. O postavení 

přírodopisu v rámci současné vědy viz například  SECORD, James A., The Crisis of Nature. In: 

JARDINE, Nicholas; SECORD, James A. (eds.), Cultures of Natural History. Cambridge 1996, s. 

447459;  CVRČKOVÁ, Fatima, Procházka virtuální zahradou. Vesmír, 1999, 9, s. 515521. 

3 OGLIVIE, Brian, The Science of Describing. Oxford 2006, s. 6-7.  
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botanické spisy či na aristotelovskou tradici navazující práci Alberta Velikého. Nicméně až 

v šestnáctém století se přírodopisci chápou jako součást určité širší komunity, kterou 

spojuje zájem o konkrétní disciplínu.  

Musíme podotknout, že tato disciplína se rozvíjí především v oblasti studia rostlin. 

Zoologické spisy samozřejmě také vznikají, ale zvířata mají stále ještě především 

alegorické či morální významy4. Přírodopisné metody se tedy zdokonalují hlavně v rámci 

Res herbaria5. Kromě toho, že rostliny nejsou opředeny takovou sítí alegorických vztahů, 

jejich upřednostnění také nahrává fakt, že zpočátku většina přírodopisců vyšla 

z medicínského prostředí, kde byly rostliny nejužívanějšími léčebnými prostředky a 

vyžadovala se jejich dobrá znalost. Rostliny se také lépe pozorují a popisují, protože jsou 

statické. Jsou „dvourozměrné“, což je výhodné při jejich sušení a uskladnění v podobě 

herbářových položek a modulární, což je dobré pro jejich katalogizování, klasifikaci a 

systematizaci. Protože se přírodopis neptá po příčinách, není tedy vědou (scientia) 

v pravém slova smyslu.  

 

1. 2.  Vymezení tématu, cíle práce 

 

Možná i proto, že se přírodopis neptá po příčinách, nesnaží se pátrat po skrytých 

vztazích a rozluštit na ně odkazující symboly, není natolik atraktivní a nebyla mu v rámci 

renesanční historie a historiografie vědy věnována doposud taková pozornost. Renesanční 

                                                 
4 ASHWORTH, William B., Natural history and the emblematic world view. In: LINDBERG, 

David; WESTMAN, Robert (eds.), Reappraisals of the scientific revolution. Cambridge 1990, s. 

303-332. 

5 V renesanci nebyla slova s řeckým kořenem botan- (-) hojně využívána, v názvu svého díla 

ho užil např. Euricius Cordus: Botanologicon (1534) nebo Carolus Figulus: Botanomethodus 

(1540)  (DILG Peter, Zum Wandel der Pflanzenkunde in der frühen Neuzeit. In: Lebenswissen. 

Eine Einführung in die Geschichte der Biologie, HÖXTERMANN, Ekkehard HILGER, Hartmut 

H. (Eds.), Ranngsdorf  2007, s. 87). Nicméně o nauce o rostlinách se dále mluví jako o res herbaria 

někdy doctrina herbaria či pouze herbaria. V medicínských souvislostech se o rostlinách mluvilo 

jako o simplices nebo přímo jako o medicamenta. Pokud šlo o rostliny jako takové, užíván byl 

termín plentae někdy stirpes – podle Reeds (REEDS, Karen M., Botany in medieval and 

Renaissance universities, New York 1991, s. 172) tento termín humanisté využívali, protože nebyl 

známý scholastikům. 
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zkoumání živé přírody bylo většinou pojednáváno jako jedna z kapitol v rámci vývoje 

oboru botaniky či zoologie. Poslední dobou ale vzrůstá zájem rovněž o renesanční 

přírodopis, jeho vývoj a jednotlivé aspekty6. Rovněž téma využití smyslů v lidském 

poznávání je poslední dobou značně populární7.  

Posouzení využití smyslově vnímatelných kvalit ale v rámci renesančního popisu 

rostlin chybí. Agnes Arber se ve své práci, věnující se historii herbářů, zabývá vývojem 

popisu rostlin, zaměřuje se ale především na rozvoj morfologické stránky popisu a vývoj 

morfologické terminologie8. Brian Ogilvie konstatuje, že během šestnáctého století 

postupně v popisech rostlin převládne vizuální stránka především s důrazem na 

morfologii9. V tomto ohledu nesouhlasí s Findlen, která tvrdí, že si všechny smyslové 

vjemy byly rovny10. Ogilvie ale nepředkládá hlubší analýzu důvodů a významů užívání 

                                                 
6 Kromě již zmíněného Briana Ogilvie jmenujme například studie k vizuální stránce renesančního 

přírodopisu KUSUKAWA, Sachiko. Picturing the book of nature: image, text, and argument in 

sixteenth-century human anatomy and medical botany. Chicago 2012; formování komunity 

renesančních přírodopisců: FINDLEN, Paula: The Formation of a Scientific Community: Natural 

History in Sixteenth-Century Italy. In: GRAFTON, Anthony; SIRAISI, Nancy (eds.), Natural 

Particulars: Renaissance Natural Philosophy and the Disciplines. Cambridge 1999.  

7 JÜTTE, Robert, A history of Senses from Antiquity to Cyberspace. United Kingdom 2005; 

SMITH, Mark, Sensing the Past: Seeing, Hearing, Smelling, Tasting, and Touching in History. 

University of California Press 2008; NICHOLS, Stephen G.; KABLITZ, Andreas; CALHOUN, 

Alison (eds.), Rethinking the Medieval Senses: Heritage/Fascinations/Frames. Baltimore 2008; 

KNUUTTILA, Simo; KAĘRKKAĘINEN, Pekka (eds.), Theories of perception in medieval and 

early modern philosophy. Springer 2008. 

8 ARBER, Agnes, Herbals: their origin and evolution. Cambridge 1938, s. 119-133. 

9 OGILVIE 2006, s. 203. 

10 FINDLEN, Paula, Possessing nature: museums, collecting, and scientific culture in early modern 

Italy. University of California Press 1994, s. 206. Findlen tento fakt uvádí, aby zdůraznila význam 

zraku pro Academia dei Lincei. Členové této vůbec první vědecké akademie, založené roku 1603 

Federicem Cesim (1585 – 1630), dávali velký důraz na zrak, pozorování a zobrazování objektů. 

Federico Cesi užíval mikroskop k pozorování spor hub již čtyřicet let před Hookem. Rovněž výběr 

rysa do znaku akademie byl příznačný. Tradičně byl rys chápán jako zvíře s nejjasnějším zrakem, 

které je dokonce schopno prohlédnout skrz věci (FREEDBERG, David, The Eye of the Lynx: 

Galileo, His Friends, and the Beginnings of Modern Natural History. Chicago 2003, s. 222, s. 68).  
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jednotlivých kvalit při popisu rostlin během renesance. Naše práce se pokusí vývoj užití 

jednotlivých smyslů zachytit. Práce tak bude interdisciplinární povahy, měla by přispět 

jednak k lepšímu pochopení renesančního pohledu na rostliny, na druhou stanu ukázat 

jeden z možných pohledů na užití smyslů v historii lidského poznávání. 

Ogilvie se pokouší rovněž o jisté nastínění vývoje renesančního přírodopisu a jeho 

fází. Rozlišuje čtyři generace přírodopisců: První generace (1490–1530) se spíše 

z filologického zájmu snažila v co nejautentičtější a neúplnější formě znovu zpřístupnit 

antické texty. Tito editoři byli většinou italští humanisté, druhá generace (1530–1560) pak 

zahrnuje i učence ze zaalpských zemí, kteří v Itálii studovali. Ač to byli lékaři a jejich 

knihy měli většinou medicínský účel, jejich zájem se postupně zaměřuje na rostliny jako 

takové, jejich popis a určení. Třetí generace (1560–1590) poté pokračuje v jejich odkazu, 

rozvíjí metody sběru i popisu a medicínské účinky je zajímají jen výjimečně. Čtvrtá 

generace (1590–1620) přírodopisců se snaží dát smysl odkazu druhé a třetí generace a 

začíná se zabývat taxonomií a klasifikací11. Podobně vývoj přírodopisu popisuje ve své 

práci také Peter Dilg, dává však větší důraz na rozdíl mezi generací filologů a empirických 

přírodopisců, na závěr potom uvádí metodické práce, které vznikají v průběhu celého 

šestnáctého století a tvoří tak jakýsi teoretický rámec pro zkoumání přírody12. Ogilvie 

těmto metodických pracím věnuje málo pozornosti. Zabývá především praxí přírodopisu a 

zkušeností (jak sám v úvodu zmiňuje)13.  V tomto případě pak budeme, podobně jako Peter 

Dilg, odkazovat především na starší, ale vyčerpávající studii Brigite Hoppe14. 

Práce se bude pohybovat v rámci období vymezeného Brianem Ogilvie, tedy 

zhruba mezi roky 1490-1620. Ogilvie toto období ohraničuje dvěma přírodopisnými spisy: 

roku 1492 vyšla Leonicenova kritika Plinia De Plinii et plurium alorium medicorum in 

medicina erroribus, roku 1623 potom Caspar Bauhin vydává Pinax theatri botanici, 

obsáhlý seznam všech rostlin, které přírodovědci během století popsali15. Podobně 

                                                 
11 OGILVIE 2006, s. 28–29.  

12 DILG 2007, s. 7499. 

13 OGILVIE 2006, s. 17. 

14 HOPPE, Brigitte, Biologie, Wissenschaft von der belebten Materie von der Antike zur Neuzeit: 

biologische Methodologie und Lehren von der stofflichen Zusammensetzung der Organismen. 

Wiesbaden 1976, především s. 12-87. 

15 OGLIVIE 2006, s. 6-7. 
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vymezuje „botanickou renesanci“ Morton, ten pokládá za její počátek první vydání 

Theofrastových spisů v latině roku 1483, druhou hranicí je opět vydání Bauhinova 

Pinaxu16. Zemanek potom dodává, že v kontextu střední Evropy o botanické renesanci 

nemůžeme mluvit dříve než v šestnáctém století17. 

Tvrdíme, že důraz na různé smyslově vnímatelné kvality rostlin se mění podle 

účelu jejich popisu. V rámci renesančního přírodopisu můžeme označit tři hlavní motivace 

pro studium a popis rostlin: 

 

1. určení léčivých vlastností rostliny 

2. určení rostliny jako takové a její odlišení od ostatních 

3. zařazení rostliny do vyššího klasifikačního celku 

 

Toto rozdělení podle cíle, za kterým je popis rostlin prováděn, bude také základem 

pro členění naší práce. Ve všech třech případech potom budeme sledovat zastoupení 

jednotlivých smyslově vnímatelných kvalit v popisech, především s důrazem na vizuální a 

nonvizuální stránku. Rovněž se zaměříme na to, jak byly v praxi užívány jednotlivé 

smysly. Na některých místech ovšem nahlédneme i do mladších etap vývoje botaniky, 

abychom ukázali, jak byly poznatky a metody vyvinuté renesančními přírodopisci dále 

přijaty, odmítnuty či transformovány.  

  

2. Kontext renesančního poznávání přírody 
 

2. 1.  Komunita renesančních přírodopisců 

 

                                                 
16 MORTON, Alan G., History of botanical science, London 1981, s. 100, 115, 148 

17 ZEMANEK, Alicja, Renaissance botany and modern science. In: ZBIGMIEV, Mirek; 

ZEMANEK, Alicja (eds.): Studies in Renaissance Botany (Polish Botanical Studies, Guidebook 

Series 20). Cracow 1998, s.  9-47). Srov. také EGMOND, Florike, Clusius and friends: 

Correspondence and Natural History in the Sixteenth Century: Cultures of Exchange in the Circle 

of Carolus Clusius. In: BETHENCOURT, Francisco; EGMOND, Florike (eds.), Correspondence 

and Cultural Exchange in Europe, 14001700. Cambridge 2007, s. 30. 



13 

 

Pro ilustraci vývoje renesančního přístupu k rostlinám můžeme požít Ogielvieho 

rozlišení čtyř generací přírodopisců, které celkem úspěšně chronologicky sleduje proměny 

komunity renesančních přírodopisců a jejích cílů.  

2. 1. 1.   Antické zdroje 

 

Jakýsi rámec, ve kterém se celá renesanční botanika pohybuje, tvoří antické texty. 

Jsou jednak inspirací, zdrojem faktických informací, ale také terčem kritiky, která konečně 

motivuje také vlastní vědecký výzkum. Jednotlivé výše zmíněné generace renesančních 

přírodovědců se pak do značné míry liší také tím, jak k antickým autoritám přistupují. 

Nejdůležitějšími antickými zdroji renesančního vědění o rostlinách jsou spisy 

Dioskorida, Galéna, Plinia a Theofhrasta18 . Dioskoridés byl základem, jakousi „biblí“ 

renesančních přírodopisců, hlavním zdrojem popisů rostlin, jejich jmen a lékařského 

využití.  Dalším významným pramenem pro stanovení léčivých účinků rostlin byl Galénův 

spis De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus. Popisy rostlin ve spise 

jsou však velmi stručné nebo zcela chybí, zde se tedy musí přírodopisci opět obrátit na 

Dioskorida. Plinius pak ukazuje přírodopiscům rozsah, rozmanitost rostlinné říše včetně 

různých exotických až mytických druhů. Poslední ze čtveřice jmenovaných – Theofrastus 

je jakýmsi metodickým vodítkem, jeho popisy také bývají konfrontovány s ostatními.   

Každý z těchto textů si prošel svoji cestu od antiky až k renesanci, v průběhu 

vznikaly různé verze, texty byly překládány, doplňovány, opravovány. Problém různých 

přepisů a překladů ještě jasněji vyvstává se vznikem knihtisku, kdy je třeba připravit 

pečlivější edice. Texty začínají být rozebírány detailněji. První generace přírodopisců 

(1490–1530) se spíše z filologického zájmu snažila v co nejautentičtější a neúplnější formě 

tyto spisy znovu zpřístupnit. 

 Jako jeden z prvních textů podrobili takovéto kritice Pliniův spis Historia 

naturalis. Bylo to velmi obsáhlé dílo. Celý korpus obsahuje 36 knih, z toho rostlinám se 

věnují knihy 12-19, medicíně knihy 20-32. Byl zdrojem nesmírného množství jednotlivých 

poznatků a informací. Historia naturalis byla po celý středověk hojně užívána, a také do 

tisku přišla velice brzy (1469, Benátky). Roku 1493 si vzal tento spis na mušku Ermolao 

Barbaro (1454–1493) a ve svém pojednání  Castigationes Plinianae  opravil asi 5 000 chyb 

                                                 
18 Transkripce řeckých jmen jsou provedeny podle Encyklopedie antiky (SVOBODA, Ludvík, 

Encyklopedie antiky, Academia 1973). 
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ze dvou předchozích edic. Jeho cílem a cílem ostatních editorů bylo nejprve upravit texty 

do původní antické podoby. Ale ani starověké autority nebyly neomylné. Roku 1509 

vydává Niccolo Leoniceno (1428–1524) krátké pojednání De Plinii et plurium aliorum 

medicorum in medicina erroribus. Velmi závažné je jeho tvrzení, že chyby nejsou 

způsobeny jen špatnými opisy, překlady či edicemi, ale také samotným Pliniem. Jako lékař 

měl Leoniceno mnohem praktičtější pohnutky k přezkoumání a revizi antického textu – 

chtěl určit správné názvy léčiv, proto Plinia srovnával také s ostatními autoritami v této 

oblasti, především Dioskoridem a Galénem19.  

Diskoridés (okolo 40-90 n. l.), další z antických zdrojů renesančních přírodopisců, 

byl považován za vůbec nejlepšího a nejdůvěryhodnějšího, co se popisů rostlin týče. Podle 

Reeds podává nejpřesnější vylíčení vzhledu jednotlivých druhů, kromě toho často popisuje 

také místo, kde se rostlina nachází a možné způsoby jejího využití20. Není zcela jisté, zda 

byl Dioskoridés vojenský lékařem, rozhodně ale působil v armádě, což mu umožnilo více 

cestovat. Pravděpodobně poznal také blízký východ, Sýrii a Egypt a jejich flóru21. Ve spise 

Περὶ ὕλης ἰατρικῆς (v latinském překladu De materia medica) shrnul a uspořádal 

informace o lécích a jejich využití. Nejvíce prostoru je věnováno rostlinám, spis obsahuje 

ale také popisy léčiv živočišného či minerálního původu nebo pasáže o různých olejích a 

vínech. Celkem Dioskoridova De materia medica zahrnuje pět knih s následujícím 

obsahem: 

 

kniha I (129 kapitol) – aromatické rostliny, oleje, masti, stromy, keře 

kniha II (186 kapitol) – zvířata, jejich části a léčiva živočišného původu, obiloviny, 

okrasné byliny, byliny ostré chuti 

kniha III (158 kapitol) – byliny, šťávy 

kniha IV (192 kapitol) – byliny 

                                                 
19 K revidování Pliniova textu více viz také NAUERT, Charles, Humanists, Scientists, and Pliny. 

The American Historical Review, 1979, 1, s. 72–85. Srov. také NUTTON, Vivian, The rise of 

medical humanism: Ferrara, 1464–1555. Renaissance Studies, 1997, 11, 1, s. 3-6. 

20 REEDS, Karen M., Renaissance humanism and botany. Annals of Science, 1976, 33, 6, s. 528. 

21 STANNARD, Jerry. Dioscorides and renaissance materia medica. Analecta Medico-Historica, 

1966, 1, s. 1-2. 
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kniha V (162 kapitol) – vína, minerály22 

 

Dioskoridés značně ovlivnil řeckou medicínu. Čerpali z něj jak Galénos, tak 

Oribasius  (320–400) či Pavel z Aeginety (cca 625–690)23. Galénos jej často vyzdvihuje a 

odkazuje na něj své čtenáře24. Celé dílo bylo do latiny přeloženo pravděpodobně v šestém 

století, ale není mnoho dokladů jeho přímém vlivu. Často se ale části Dioskorida 

objevovaly jako součást různých antidotárií či sbírek receptů jakými byly například De 

herbis feminis, nebo Herbarius připisovaný Apuleiovi25. Mezi arabskými učenci byla De 

materia medica velice populární, podle Riddla ale neovlivnily přímo západní tradici26. 

V 11. či 12. století potom vznikly abecedně uspořádané verze De materia medica, po roce 

1300 rovněž glosovaný text od Petera Abana (okolo 1257–1316), který se také stal 

základem pro první tištěnou edici. Spis De materia medica se začal tisknout také velice 

brzy – první edice je z roku 1478 27.  

Okolo roku 1481 dokončil svůj překlad Dioskorida také Ermolao Barbaro. Tiskem 

vyšel až roku 1516. Sám Barbaro označuje spis jako corollarium, tedy jakési dodatečné 

shrnutí. Podobně jako jsme to viděli již u Plinia, srovnává Barbaro Dioskoridův text s texty 

                                                 
22 Počet kapitol je přibližný (převzato z RIDDLE, John M., Dioscorides. In: CRANZ, F. Edward; 

KRISTELLER, Paul Oskar, Catalogus translationum et commentariorum, IV, Washington 1984, s. 

4). 

23 RIDDLE 1984, s. 6.  

24 GALENOS, SMT, VI, proem. (XI 795 K=KÜHN). Srov. REEDS 1967, s. 537. 

25 RIDDLE 1984, s. 6. Srov. RIDDLE, John M. Pseudo-Dioscorides' Ex herbis femininis and early 

medieval medical botany. Journal of the History of Biology, 1981, 14, 1, s. 43-81; KÄSTNER, H. 

F. Pseudo-Dioscoridis de herbis femininis. Hermes, 1896, 578-636; VOIGTS, Linda Ehrsam, The 

significance of the name Apuleius to the Herbarium Apulei. Bulletin of the History of Medicine 

Baltimore, Md, 1978, 52, 2, s. 214-227; ARBER 1912, s. 11-15. 

26 Většina učenců se s ním ale setkala spíše jako s částí Avicenova Canonu nebo Serapionova 

Aggregator de simplicibus. Což byly kompilace částí Dioskorida a Galénova korpusu (REEDS 

1976, s. 524). 

27 Srov. také DILG 2007, s. 79. 
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ostatních antických autorů a doplňuje rovněž některé vlastní poznatky o rostlinách28. Ten 

samý rok vychází latinský překlad Dioskorida od Jeana Ruela (1474-1537). Dalším 

významným komentátorem byl Marcellus Vergillius (cca 1474-1521), jeho překlad vyšel 

roku 1518 ve Florencii. Vergillius se ve své práci odvolává rovněž na některé současné 

autory a kritizuje své předchůdce Barbara i Ruela. Vznikají tak komentáře komentářů, tedy 

jakési komentáře druhého řádu, které jsou dále pro šestnácté století typické29. Následovala 

řada dalších vydání Dioskorida, nejvíce však tento spis svými komentáři v pozdějších 

letech proslavil Pietro Andrea Mattioli (1501–1577). Pod Mattioliho vyobrazením z edice 

komentářů z roku 1586 je následující věta:  Kdyby se duše i tělo namalovat daly, 

Dioskoridés a Mattioli by jeden obraz byli30.  

Dioskoridés popisuje také medicínské využití rostlin, ale v této oblasti byl největší 

autoritou pro renesanční učence Galénos (cca 200-216). Zdrojem informací o léčivých 

účincích rostlin byl pro především spis De simplicium medicamentorum temperamentis ac 

facultatibus. Rostliny jsou zde uspořádány abecedně. Popisy rostlin ovšem chybí v tomto 

případě se přírodopisci opět obracejí na Dioskorida a další autory a názvy rostlin 

srovnávají.  

Od 3. do 7. století se o Galénovi spisy zajímali především Byzantští kompilátoři 

Oribasius (325-403), Aёtius (okolo 550), Alexandr z Trallesu (525-605) a Pavel z Aeginy 

(625-690). V Alexandrii byl potom uspořádán Galénův kánon (v druhé polovině šestého 

století), který sestával z šestnácti nejvýznamnějších prací. Již v šestém století také vznikly 

první latinské překlady některých děl. Hodně se Galénos četl a opisoval v klášterních 

knihovnách, například v Raveně či Monte Casinu. Bylo to ale minimum ve srovnání 

s řadou arabských překladů, které vznikaly především v rozmezí od sedmého do desátého 

století. Především tyto arabské překlady potom využila řada středověkých učenců pro další 

latinské verze Galénových prací. Latinské verze od Gerarda z Cremony (1114-1187) nebo 

Arnolda z Villanovy (cca 1240-1411) však nedosahovaly takové kvality, jakou nastavili 

arabští autoři ani kvality nových latinských překladů vznikajících přímo z originálu. Je 

těžké posoudit, do jaké míry byly spisy ve středověku využívány. Byl součástí 
                                                 
28 Srov. RAMMINGER, Johann, A commentary? Ermolao Barbaro's Supplement to Dioscorides. 

In: PADE, Marianne (ed.), On Renaissance Commentaries (Noctes Neolatinae, Bd. 5), Hildesheim 

2005, s. 65-85.  

29 DILG 2007, s. 80. 

30 FINDLEN 1999, s. 375. 
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medicínských kurikul nicméně arabské spisy jako Avicenův Canon či Rhazesův Continens 

byly populárnější, obě práce ale byly transformovaným systémem galenismu. Koncem 

středověku pak byla přeložena většina Galénových děl. Výzvou pro renesanční učence 

bylo poté opět tyto překlady revidovat a opravit31.  

K trojici Plinius, Dioskoridés, Galénos přidejme ještě čtvrté jméno, které je 

podstatné pro renesanční vědění o rostlinách – Theofrastos (731-287 př. n. l.). Theofrastos 

z Efezu byl Aristotelův žák a jeho nástupce v Lyceu32. Nás budou zajímat především 

Theofrastovy botanické spisy, které jsou vlastně jakousi paralelou Aristotelových 

pojednání o zvířatech. Tyto práce nebyly učencům středověku známy. Manuskripty 

Theofrastových děl byly dovezeny až počátkem 15. století z Konstantinopole. Okolo roku 

1450 je Theodorus Gaza (cca 1398 – 1475) přeložil do latiny, tiskem potom práce De 

historia plantarum a De causis plantarum vyšly roku 1483. Ani později se nestaly běžnou 

součástí medicínského sylabu a studenti lékařských fakult je četli pouze výjimečně33. 

Humanisté Theofrastovo dílo využívali jako metodický základ, obsahuje totiž nejen 

informace o jednotlivých rostlinách a jejich medicínském využití, ale především definice 

rostlinných částí, jejich typů a vlastností. Zároveň jeho popisy rostlin konfrontovali 

s popisy v ostatních antických.  

Celým obdobím renesančního přírodopisu se tak prolínají texty těchto autorů, jsou 

editovány, komentovány, opravovány a srovnávány. V případech, kdy si odporují se tak 

text jednoho autora se mohl stát oporou proti argumentům jiného. Některé zdroje začaly 

být chápány jako důvěryhodnější, k některým se pak přistupovalo s větší obezřetností 

(například Plinia brali přírodopisci s rezervou). Nejasnostem, které se vyskytovaly 

v pojmenováních a popisech rostlin, se budeme více zabývat ve čtvrté kapitole věnované 

identifikaci rostlin v textech antických autorů. Učenci z nich ale nečerpají pouze konkrétní 

informace o rostlinách, mohou být ale také vzorem pro jejich práci, pro pozorování a popis 

rostlin, jak dále uvidíme.    

 
                                                 
31 DURLING, Richard J. A chronological census of Renaissance editions and translations of Galen. 

Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 1961, 24, 3/4, s. 231-236. 

32 K základním rozdílům a Theofrastově ktirice Aristotela viz také LLOYD, Geoffrey Ernest 

Richard, Greek science after Aristotle. London 1973, s. 8-20. 

33 Srov. SCHMITT, Charles, Theophrastus in Middle Ages. Viator, 1972, 2, s. 251270; REEDS 

1976, s. 522. 
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2. 1. 2.  Medicínští autoři 

 

Na práci filologů poté navazuje další generace renesančních přírodopisců. Jsou to 

lékaři a prvním impulsem ke studiu rostlin je jejich medicínské využití, více tak srovnávají 

rostliny z antických textů s rostlinami, které znají z lékařské praxe. Častým terčem kritiky 

těchto medicínských autorů jsou lékárníci a různí mastičkáři, kteří zaměňují někdy 

neúmyslně, ale mnohdy také kvůli zisku různé rostliny. Na tyto praktiky si stěžuje 

například Mattioli v předmluvě ke svému herbáři. Uvádí různé příklady těchto záměn, 

neznalosti, ale také podvodů34. 

Botanika tak byla pozvednuta od filologie. Rozdíl mezi znalostmi filologa a lékaře 

nám dobře ilustruje například Figulův Botanomethodus. Tento spis je psaný formou 

dialogu mezi gramatikem a medikem. Od medika se pak očekávají určité praktičtější 

znalosti rostlin: 

 

- Zyttradus: Jsem poznání rostlin lačný a chtivý a chtěl jsem nějaké rostliny od tebe 

poznat. 

- Figulus: Je to stejné, jako bys chtěl přilívat do ohně olej. Nejsem nic jiného než 

ubohý gramatik (pauper grammaticus). Ty jsi bohatý lékař, a to nejen penězi, ale 

také vědomostmi35. 

 

Zatímco editování a oprav antických spisů se ujali především italští humanisté, 

v této generaci se výrazněji prosazují také přírodopisci ze zaalpských zemí. Jejich 

domovina se flórou očividně liší od mediteránní oblasti, kterou popisovali antičtí autoři. 

Snaží se identifikovat rostliny, které uvádějí Dioskoridés a Plinius, ale nacházejí také zcela 

nové druhy, které starověcí učenci neznali. Mezi tyto průkopníky patří především tzv. 

„němečtí otcové botaniky“. Tito tři autoři Brunfels (1488–1534), Bock (1598–1544) a 

                                                 
34 MATTIOLI, Pietro Andrea, Praefatio. In: MATTIOLI, Pietro Andrea, Commentarii in libros sex 

Pedacii Dioscoridis de medica materia, Venetiae 1554, s. 3-4. 

35 FIGULUS, Carolus, Botanomethodus, Coloniae 1540, fols. aIa-aIb. „Nam sum herbarum 

cognoscerandum auiudissimus, cuperemque, si fieri posset, aliquot herbas ex te cognoscere. F: 

Perinde est, ac si velles aquam e pumice havrire, Ego enim nihil aliud sum quam pauper 

grammaticus. Tu vero medicus es ditissimus, nec tantum pecunia abundans sed etiam rerum 

omnium scientia.“  
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Fuchs (1501–1566) jako první nastolují a řeší zásadní otázky „praktické botaniky“. Na 

jejich práci navazují další osobnosti jako Valerius Cordus (1515–1544) či Rembert 

Dodoens (1517–1585). 

Jedním z  nejznámějších zástupců této generace „fytografů“ se stal ale opět Ital: 

Pietro Andrea Mattioli (1501-1577), a to především díky komentování Dioskoridova spisu 

De materia medica. Okolo vydávání komentářů vytvořila komunita, kterou Findlen nazývá 

„botanickou republikou“36. Mattioliho s jeho kolegy propojovala síť korespondence a 

vzájemných výměn ať už živých či sušených rostlin nebo jejich ilustrací. 

Postupně také dochází ke změně postavení přírodopisu v rámci univerzitní výuky. 

Během 40. let se přírodopis jako samostatný obor prosazuje na medicínské fakultě v Pise a 

Ferraře, postupně se přidávají další univerzity. Koncem století byl přírodopis již jasnou 

součástí univerzitních kurikul s vlastními profesurami, pracovními místy a publikacemi37. 

Na teoretickou výuku navazovala také praxe. Na přednáškách se demonstrovaly živé 

rostliny. Na univerzitě v Montpellier byl placen student, který sbíral rostliny v okolí a nosil 

je zpět na přednášky38. Vznikaly rovněž první univerzitní botanické zahrady. Prvními byly 

zahrady v Padově (1544) a Pise (1545). Kurátoři zahrad potom studentům rostliny 

ukazovali nebo se do zahrad chodilo na exkurze v rámci výuky.  Tyto exkurze 

po univerzitních botanických zahradách a do blízkého okolí univerzitních měst, později 

doplnily také výpravy do vzdálenějších a nějakým způsobem výjimečných, oblastí. Častým 

cílem takovýchto vycházek bylo například pohoří Monte Baldo (Italské pohoří nad jezerem 

Garda nedaleko Verony), vzniklo tak několik specializovaných flór této oblasti, jsou to 

vlastně nejstarší takto speciálně zaměřené botanické spisy39.  

Na svých výletech do přírody si botanikové začali poznamenávat rostliny a jejich 

znaky. Conrad Gesner vytvářel přímo v přírodě ilustrace rostlin, které potom sloužily jako 

předlohy pro dřevořezy, doplňoval je stručnými poznámkami k jednotlivým částem 

rostliny. Podobné příklady můžeme nalézt i v naší oblasti. Jedním z dokladů takovéhoto 

„terénního botanizování“ jsou například zápisníky Georga Handsche z exkurzí po 

Pražských zahradách a do okolí Prahy. Tyto vycházky pořádala skupinka humanistických 

                                                 
36 FINDLEN 1999, s. 379. 

37 Tamt., s. 370; DILG 2007, s. 68; REEDS 1976, s. 234-236. 

38 REEDS 1976, s. 538. 

39 FINDLEN 1994, s. 180182. 
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učenců v době pobytu Pietra Andrey Mattioliho v Praze. Mimo něj a Handsche se jich 

účastnily další význačné osobnosti renesanční Prahy jako Tadeáš Hájek z Hájku či Matyáš 

Kolín z Chotěřiny. Praktikování botaniky tak bylo mnohdy také jistou společenskou 

událostí a prostředkem formování komunity přírodovědců. Kromě stručných popisů rostlin 

si Handsch zaznamenává velice často také osoby, které mu danou rostlinu ukázaly40. 

Praktická zkušenost s rostlinou hrála stále větší roli v ustanovení vědecké autority. 

Handsch si například ve svých zápiscích udiveně poznamenává, že Mattioli neznal zvonek 

(campanula) a sám si také na úvod svého deníku zapisuje své heslo Ratione duce, comite 

experientia, tedy veden rozumem, provázen zkušeností41.  

 

2. 1. 3. Sěratelé a katalogizátoři 

 

Komunita přírodopisců se postupně rozrůstá. Učenci si posílají rostliny, jejich 

semena, sušené exempláře, ilustrace a výsledky svých pozorování. Rozvoj disciplíny tak 

nabírá rychlé obrátky a medicína ustupuje do pozadí. Objevují se první profesionální 

přírodovědci, někteří ani nemají medicínské vzdělání,  Luca Ghini (1490-1556) nebo 

Carolus Clusius (1526-1609) přednášeli na univerzitách a vedli univerzitní botanické 

zahrady42. Ač Clusius medicínu studoval, prakticky se jí nevěnoval, dokonce opravoval 

korespondenty, kteří jej lékařem nazývali43. Kromě toho, že se přírodopisci 

profesionalizují, také se začínají specializovat, zajímají je flóry konkrétních oblastí. 

Rostliny se liší nejen mezi mediteránem a střední Evropou, ale i třeba v rámci jednoho 

kraje a na různých stanovištích, proto se v herbářích začínají mnohem častěji objevovat 

také místa, kde můžeme rostliny nalézt.  

                                                 
40 Více k účastníkům těchto exkurzí viz SMOLKA, Jiří; VACULÍNOVÁ, Marta, Renesanční lékař 

Georg Handsch (1529–1578). Dějiny vědy a techniky, 2010, 1, s. 12-14. Handschovy deníky jsou 

nyní uloženy v Österreichische Natiolabibliothek. 

41 SMOLKA, VACULÍNOVÁ 2010, s. 12. 

42 REEDS 1991, s. 175, pozn. 27. 

43 OGILVIE 2006, s. 44. 
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Na jednu stranu se přírodopisci profesionalizují, na druhou stranu je tato disciplína 

značně otevřená44. Již se neprovozuje jen v rámci univerzit, ale do komunity se mohou 

zapojit třeba i ženy45, stává se oblíbenou rovněž mezi šlechtou. Navíc provozování tohoto 

odvětví je relativně bezpečné a nekonfliktní46, ale také krásné. Mnozí se obdivují 

rozmanitosti a půvabu rostlinného světa a nacházejí v jeho poznávání potěšení. Jak 

poznamenává například již Loenhart Fuchs v předmluvě ke svému herbáři:  

 

Poznávání rostlin přináší mnoho půvabu a potěšení… nenalezneme nikoho, kdo 

neví, že v tomto životě není nic více potěšujícího a příjemnějšího, než chodit po lesích, 

horách, lukách a dalších místech ověnčených a ozdobených nejkrásnějšími kvítky nebo 

rostlinami.47  

 

Vyústěním snahy o zachycení vší této rozmanitosti jsou nejrůznější sbírky 

přírodnin, botanické zahrady či herbáře sušených rostlin. Pro mnoho přírodopisců se stalo 

sbírání vášní, mnoho z nich také našlo uplatnění jako kurátoři těchto sbírek nebo 

botanických zahrad. Sebraného materiálu neustále přibývá. Ale i v tomto směru se musí 

                                                 
44 Florike Egmond poukazuje na to, že Ogilvie se ve své práci zaměřuje především na latinsky 

píšící a humanisticky vzdělanou elitu (EGMOND, Florike. The World of Carolus Clusius: Natural 

History in the Making, 1550-1610. London 2010, s. 3) 

45 Egmond jmenuje například některé ženy z okruhu korespondence Carola Clusia (EGMOND, 

Florike, Clusius and friends: Correspondence and Natural History in the Sixteenth Century: 

Cultures of Exchange in the Circle of Carolus Clusius. In: BETHENCOURT, Francisco; 

EGMOND, Florike (eds.), Correspondence and Cultural Exchange in Europe, 14001700. 

Cambridge 2007, s. 118). 

46 Jiné obory jako teologie či alchymie rozhodně tak bezpečné nebyly. Podle Olmiho se Aldrovandi 

obrátil od medicíny a filosofie k přírodopisu po věznění inkvizicí (OLMI, Giuseppe, Ulisse 

Aldrovandi. Scienza e natura nel secondo cinquecento. Trento 1976, s. 45, 57). 

47 FUCHS, Leonhart, Praefatio. In: FUCHS, Leonhart, Methodus seu ratio compendiaria 

perveniendi ad veram solidamque medicinam, Basileae 1541, fol.  aIIb (cit. podle REEDS 1991, s. 

12). „Quantum vero iucunditatis ac delectationis habeat stirpium cognitio, non est cur pluribus 

exponam, cum nemo sit qui nesciat nihil esse iucundius, delectabiliusque, quam sylvas, montes, 

campos, variis iisque elegantissimis flosculis ac herbis redimitos et ornatos pergrare, intentisque 

oculis intueri.“ 
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postupně ustanovit určitá pravidla, zatímco Aldrovandi sbírá podivnosti a zázraky a snaží 

se sestavit Pliniovskou encyklopedii všeho, pozdější sbírky jsou exaktnější, katalogy 

ucelenější48.  

 

2. 1. 4. První pokusy o klasifikaci rostlin 

 

Sbírky, herbáře, zahrady, to vše způsobilo ohromný nárůst počtu známých druhů. 

Clusius a ostatní přírodopisci jeho generace ale ještě neměli potřebu nějaké přesnější 

klasifikace. Tvorba systému sice není signifikantním problémem renesance a pořádek 

v tomto chaosu ustaví až velké rostlinné systémy 17. a 18. století (například Raye či 

Tournefourta). Přesto ale již nyní někteří začínají myslet systematicky, vede je k tomu 

rovněž otázka po metodologii nově vznikající disciplíny. V rámci aristotelovsko-

theofrastovské tradice vypracoval svoji klasifikaci rostlin například Andrea Caesalpino 

(1519–1603) (De plantis libri XVI, 1583). Linné ho nazývá „primus verus systematicus“. 

Jako nejpodstatnější diferenciační znaky vybral rozmnožovací části rostliny, které 

považoval za esenciální.  Dalšími, kdo se ve své práci pokusili o určitou klasifikaci rostlin, 

byli Matthias Lobel (1538-1616) a Adam Zalužanský ze Zalužan (1555–1613). Jejich díly 

se budeme více zabývat v páté kapitole. 

 

2. 2.  Teoretický základ renesančního poznávání přírody  

  

Vyjděme z předpokladu, že přírodopisci zahrnutí v naší práci se pohybují převážně 

v Aristotelovském rámci poznávání přírody49. Možnou volbou jsou pro ně jistě také další 

směry. Objev hermetických textů v patnáctém století značně pozvedl symbolické studium 

přírody. Díky latinskému překladu Marsilia Ficina se brzy staly pro humanisty standardním 
                                                 
48 Sám Aldrovandi byl skoro posedlý jejím rozsahem, v roce 1577 čítala 13 000 předmětů v roce 

1595 již 18 000 a na přelomu století zhruba 20 000. K takovéto tvorbě nového „katalogu přírody“ 

opět inspiruje antika, konkrétně Plinius, který v předmluvě ke svému dílu píše, že nasbíral zhruba 

20 000 fakt o přírodě (FINDLEN 1994, s. 6263). 

49 K podobě Aristotelismu v renesanci srov. také KRISTELLER, Paul Oscar, Renaissance thought 

and its sources. New York 1797, s. 32-49; SCHMITT, Charles B. Aristotle and the Renaissance. 

Harvard 1983. 
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zdrojem, zvláště pro příznivce novoplatónské a okultní přírodní filosofie. Podle Findlen ale 

tento pohled na přírodu, který ji prezentoval, jako zašifrovanou strukturu však většinu 

renesančních přírodovědců nepřitahoval50. Ogilvie přírodopis také vymezuje vůči 

renesančním směrům, které se snaží přírodu interpretovat symbolicky a hledat v různých 

náznacích a podobnostech odkazy na kauzální vztahy. Kniha přírody byla v šestnáctém 

století silnou metaforou, ale přírodopisci, pokud se zrovna věnovali přírodopisu, se snažili 

spíše o ustanovení jejího textu než o rozluštění jejího jazyka51. Rovněž Emanuel Rádl 

poukazuje na to, že posílení pozice Aristotelismu konce šestnáctého století nepomohlo 

vědám, jako je fyzika, zato bylo prospěšné biologii. Rádl ve svých Dějinách biologických 

teorií pojednává o biologii obecně a přírodopis neodlišuje. Na tomto místě však říká, že 

dochází k rozvoji srovnávací morfologie a encyklopedismu – tedy vlastně přírodopisu, jak 

jsme jej definovali v úvodu práce52.  Směr, který byl v opozici scholastické tradici, 

reprezentovaný Paracelsem, Agrippou či van Helmontem je pak spíše krokem směrem k 

přírodozpytu.  

Protože hlavním bodem našeho pojednání budou smysly a smyslově vnímatelné 

kvality, je nutné nastínit teoretický rámec, ve kterém se renesanční přírodopisci, co se této 

problematiky týče, pohybují. Nebudeme se zde věnovat detailnímu popisu fyziologických 

aspektů, zaměříme se spíše na předměty vnímání – tedy smyslově vnímatelné kvality a na 

vztah vnímání k lidskému poznání. Vyjdeme ze základních Aristotelových spisů k tomuto 

tématu: O duši a O vnímání a vnímatelném53. Ve spise o duši se Aristotelés věnuje 

                                                 
50 FINDLEN 1994, s. 52. Findlen uvádí jako příklad Aldrovandiho, který odmítá hermetický 

korpus jako filosofický základ pro své pojetí přírodopisného bádání. Nicméně účastní se 

symbolického diskurzu. Především živočichové potom byli opředeni sítí různých symbolických 

vztahů, ale je to symbolika známá již z Pliniovy Historie naturalis.   

51 „The book of nature was powerful metaphor in the sixteenth century, as before and after, but 

naturalists, as naturalists, were concerned with establishing its text, not deciphering its language.“ 

(OGILVIE 2006, s. 16.) 

52 RÁDL, Emanuel, Dějiny biologických teorií novověku I. Praha 2006, s. 138. 

53 Toto shrnutí Aristotelovských představ o vnímání je nutno chápat jako obecné nastínění určitého 

rámce, který byl běžně přijímán. Pro některé problematičtější aspekty, kterými se pozdější 

komentátoři zabývali, nebo nearistotelovské scholastické představy o vnímání viz například: 

KNUUTTILA, Simo. Aristotle’s theory of perception and medieval aristotelianism, In: 

KNUUTTILA, Simo; KÄRKKÄINEN, Pekka,  Theories of perception in medieval and early 
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problematice smyslů samotných, v O vnímání a vnímatelném potom především předmětům 

jednotlivých smyslů. 

Těla jsou pro Aristotela složené podstaty (ousia), které mají látku (hylē) a tvar či 

formu (morfē). Formou živých těl je duše (psychē), je reálně neoddělitelná od těla, ale 

zároveň není tělem, mohli bychom říct, že je jakýmsi „organizačním principem“, 

principem života i jednotlivých fyziologických procesů54. Duše má potom určité vlastnosti 

či mohutnosti (dynamis) jako jsou vyživování, vnímání, myšlení a pohyb. Smyslovou duši 

a tedy vnímání mají všichni živočichové – je to součást jejich definice55. Pokud máme 

hovořit o nějaké mohutnosti duše, tedy také o vnímací mohutnosti duše, je podle Aristotela 

nejprve nutné vysvětlit, co je vnímání a ještě před tím pojednat, co jsou vlastně předměty 

vnímání56. 

 

2. 2. 1. Předměty vnímání – smyslově vnímatelné kvality 

 

 Všechny věci v sublunárním světě jsou složeny ze čtyř elementárních těles – země, 

vody, vzduch a ohně. Toto jsou nejjednodušší těla a slouží jako materiální podklad nebo 

jakýsi „substrát“ pro čtyři primární kvality. Ke každému elementu se váže dvojice těchto 

kvalit (země – teplá a suchá, voda – studená a vlhká, vzduch – studená a suchá a oheň – 

teplá a suchá). Primární kvality jsou potom v peripatetické tradici také nazývány jako 

zjevné (manifestae), neboť jsou smysly vnímatelné. Z primárních kvalit jsou dvě aktivní, 

                                                                                                                                                    
modern philosophy. Springer 2008, s. 1-22; PASNAU, Robert. Theories of cognition in the later 

Middle Ages. Cambridge University Press, 1997; KENNY, Anthony, Aquinas on mind, 1994. 

Obecně k Aristotelovskému pojetí vnímání: EVERSON, Stephen, Psychology In: BARNES, J. 

(ed.), The Cambridge Companion to Aristotle, Cambridge 1995.   

54 ARISTOTELES, De An. II 1, 412a-b. 

55 Neboť právě tím rozlišujeme, co je živočich a co jím není (ARISTOTELES, Sens. I 1, 436b10–

12). 

56 ARISTOTELES, De An. II 4, 415a. Nejprve je nutné pojednat o předmětech vnímání, protože 

definice nemá být jen strohým popisem, ale rovněž vysvětlením příčin (EVERSON 1995, s. 175). 
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které působí: teplá a studená a dvě pasivní, které působení podléhají: suchá a vlhká. Z nich 

jsou pak odvozeny další vlastnosti jako řídkost a hustota, tuhost a křehkost atd.57.  

Předmětem smyslů, jak je patrné, tedy nejsou tělesa, ale jejich vlastnosti58. Smyslů 

máme celkem pět59. Každý smysl má určitou řadu předmětů, které mu náleží – jsou to 

předměty smyslu vlastní (idia aisthēta) a nemůžeme je zachytit jiným smyslem. Tak zraku 

náleží barva, sluchu zvuk, chuť je zaměřena na to, co chutná, hmat je pak zaměřen na větší 

počet různých předmětů60. Každý předmět smyslu obsahuje protiklady – tedy dvě krajní 

meze, u barvy je to bílé a černé u chuti potom hořké a sladké, mezi nimi pak existuje určité 

spektrum, není to ale neomezené kontinuum, počet barev i chutí je omezený61. Pohyb, klid, 

číslo a velikost jsou potom předměty společné (koina aisthēta) náležející všem smyslům62. 

Na jiném místě potom Aristotelés uvádí, že tyto společné vlastnosti jsou především 

vnímány zrakem63. 

Dále máme předměty vnímané nahodile. Aristotelés uvádí příklad s Diarovým 

synem. Pokud je Diarův syn bílý, vnímáme zrakem bělost a nahodile vnímáme Diarova 

syna neboť je spojen s bělostí. Tento předmět nepůsobí na smysl jako takový64. 

 

2. 2. 2. Vztah vnímání a rozumu 

 

Pro Aristotela je smyslové vnímání základem pro poznávání tohoto světa65. 

Jednotlivé předměty vnějšího světa nejsou rovnou postižitelné rozumem, musí být nejprve 

                                                 
57 K rozdílu primárních a z nich odvozených kvalit u Aristotela viz také LEE, Mi-Kyoung. The 

Distinction between Primary and Secondary Qualities. In: Primary and Secondary Qualities: The 

Historical and Ongoing Debate. Oxford 2011, 32-33. 

58 ARISTOTELES, Sens. I 6, 446b. 

59 ARISTOTELES, De An. III 1, 424b. 

60 ARISTOTELES, De An. II 6, 418a. 

61 ARISTOTELES, Sens. I 6, 445b-446a. 

62 ARISTOTELES, De An. II 6, 418a. 

63 ARISTOTELES, Sens. I 2, 437a. 

64 ARISTOTELES, De An., II 6, 418a. 
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spojeny se smyslovým vnímáním66. Smyslový vjem vyvolá pohyb, jehož výsledkem je 

představa, ta odráží smyslovou podobu dané věci a může být vyvolána nezávisle na její 

přítomnosti. Představa je pak nutnou podmínkou myšlení67.  

Důvěryhodnost smyslů závisí na typu vnímaného objektu. Pokud smysl vnímá 

objekt, který je mu určen, nemůže se mýlit. 

 

Vlastním předmětem nazýváme ten, který druhým smyslem nelze postřehnout a 

v němž se nelze mýlit, jako například zrak je zaměřen na barvu… To tedy rozeznává každý 

jednotlivý smysl a nemýlí se v tom, zda něco je barva nebo zvuk, nýbrž jen v tom, co je 

zbarvené nebo kde je68. 

 

Ale to, že se smysl nemýlí ve svém předmětu, neznamená, že se smysly nemýlí. 

Mohou se mýlit ve vlastnostech vnímaných mimotně, rovněž ale musí být splněny určité 

podmínky, aby mohly vnímat své předměty. Někdy například hraje roli medium a zrak tak 

může být na určitou vzdálenost klamán, více různých barev se z dálky může zdát jako 

jedna69. 

Všichni živočichové potom mají nejméně jeden smysl a to hmat70. Ve spise O 

vnímání potom Aristotelés uvádí, že všichni živočichové mají nutně hmat a chuť71. Chuť 

jako vlastnost je potom druh toho, co je hmatné72. Oba smysly pak slouží především 

výživě, rozeznají, co je příjemné a co nepříjemné, živočich se tak nepříjemnému vyhýbá a 

                                                                                                                                                    
65 ARISTOTELES, De An. III 8, 432a. Tím se dostává do opozice Platóna, podle nějž jsou rozumu 

již vrozeny ve skryté formě všechny dostupné poznatky, neboť duše je nabyla předtím ve světě 

idejí. 

66 ARISTOTELES, Sens. I 6, 445b.  

67 ARISTOTELES, De An. III 3, 428a. 

68 ARISTOTELES, De An. II 6, 418a. 

69 Viz také LINDBERG, David C.; STENECK, Nicholas H. The sense of vision and the origins of 

modern science. In: DEBUS, Allen George (ed.), Science, medicine and society in the Renaissance: 

Essays to honour Walter Pagel. New York: Science History Publications, 1972, 29-45. 

70 ARISTOTELES, De An. II 3, 141b.  

71 ARISTOTELES, Sens. I 1, 436. 

72 ARISTOTELES, De An. II 3, 141b.  
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příjemné vyhledává73. Smysly, které vnímají prostřednictvím vnějších ústrojí jako čich, 

sluch a zrak, náležejí bytostem schopným místního pohybu, a to opět především k lepšímu 

vyhledávání potravy.  

Bytostem nadaným rozumem, tedy lidem, však slouží tyto smysly také ke 

zdokonalování a získávání praktické a teoretické moudrosti74. Zrak totiž zprostředkuje 

mnoho rozmanitých rozdílů – barvu, podobu, velikost, pohyb, počet75. Význam zraku pro 

lidské poznání vyzdvihuje Aristotelés i v Metafyzice. 

 

Zraku dáváme přednost takřka přede všemi ostatními smysly nejen pro jeho 

praktický účel, nýbrž i bez ohledu na něj. To proto, že tento smysl přispívá k našemu 

poznání více než smysly ostatní a že nám zjevuje většinu jeho druhových rozdílů76. 

 

Smyslové vnímání je tedy zásadní pro lidské poznání, nejlépe k tomuto účelu slouží 

zrak, protože může zprostředkovat nejvíce různých rozdílů.  Zrak či sluch jsou vyšší 

smysly – spojené s intelektem, hmat, chuť a potažmo čich jsou smysly podstatné v tom 

směru, že jsou bazálními a podstatnými vlastnostmi živého.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
73 ARISTOTELES, Sens. I 1, 436b. 

74 ARISTOTELES, Sens. I 1, 436b-437a. 

75 ARISTOTELES, Sens. I 2, 347a. Nepřímo pak má pro rozum větší význam sluch, protože 

zprostředkuje řeč, která umožňuje učení.   

76 ARISTOTELES, Metaf. 980a .   
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3. Užití smyslů při popisu léčivých vlastností rosltin 
 

 Pro jejich léčivé vlastnosti se rostlinami zabývala především druhá generace 

přírodopisců definovaná Brianem Ogilvie. Byli to povoláním lékaři a chápali rostliny jako 

simplicia – tedy jednoduché léky. Ty byly opakem medikamentům obsahujícím více 

složek, kompositům. Poznání rostlin bylo především nástrojem medicíny, ale velice 

potřebným nástrojem. Absque simplicium cognitione recte mederi nemo potest77.   

Klasickým žánrem této generace autorů jsou encyklopedické herbáře, kde spojují 

poznatky o léčivých vlastnostech rostlin s botanickými informacemi. V této kapitole se 

zaměříme především na onu medicínskou část popisu. Budeme vycházet především z díla 

Pietra Andrey Mattioliho (1501–1577). Mattioli se stal asi nejznámějším autorem této 

generace. Jeho herbář byl sepsán jako komentáře k Dioskoridovu textu De materia medica. 

Především díky čtivé formě si získal brzy velikou popularitu78. Z Mattioliho se tak stala 

autorita v komentování Dioskorida a herbář se dočkal mnoha vydání v několika jazycích.  

Mattioliho popisy rostlin byly ceněny i v pozdější tradici, například Linné jej uvádí 

mezi užitečnými popisovateli rostlin (usitatae descriptores) společně s Fuchsem, Cordem a 

dalšími, naopak Bock či Brunfels jsou mezi neužitečnými (exoletae)79.  

Zmiňme se tedy nejprve stručně o Mattioliho osobě. Mattioli se narodil v Italské 

Sieně, studoval medicínu v Padově, Perugii a Římě. Prožil několik let ve švýcarském 

Tridentu, kde zkoumal místní květenu, začal se zabývat destilací, a kde také vznikla 

myšlenka na překlad Dioscoridova díla De materia medica do italštiny. Ve 40. letech 

působil jako městský lékař v Gorici (městečko severně od Terstu). Roku 1550 je pozván do 

Innsbrucku jako osobní lékař císaře Ferdinanda I. Poté se stává osobním lékařem jeho syna 

Ferdinanda Tyrolského, který je tou dobou místodržitelem v Čechách. Mattioli tak strávil 

určitou dobu také zde. Ve službách arciknížete Ferdinanda byl až do roku 1565, poté 

                                                 
77 MATTIOLI, Pietro Andrea, Praefatio. In: MATTIOLI, Pietro Andrea, Commentarii in libros sex 

Pedacii Dioscoridis de medica materia, Venetiae 1554, s. 3. „Bez znalosti jednoduchých léků, 

nemůže nikdo správně léčit.“ 

78 Podle Nuttona je úspěch Mattioliho komentářů založen právě na jejich čtivém stylu (NUTTON, 

Vivian, Mattioli and the art of the commentary. In: FAUSTI, Daniela (ed.), La complessa Scienza 

dei Semplici. Atti delle Celebrazioni per il V Centenario della Nascita di Pietro Andrea Mattioli, 

Siena 2001, s. 133 – 145). 

79 LINNE, Philosophia botanica, Stockholm 1751, s. 7. 



29 

 

odchází z Čech do Tyrol80. Stále působí jako lékař příslušníků habsburského rodu. Při své 

cestě do Říma se ale nakazí morem a umírá, přesné datum jeho smrti neznáme81.  

  Mattioliho komentáře vyšly poprvé roku 1544 v italštině, pro velký úspěch 

následovala latinská verze roku 1554 (kterou především využijeme jako materiál pro naši 

práci). Během Mattioliho pobytu v Čechách potom byla připravena rovněž česká edice 

z pera Tadeáše Hájka z Hájku (1526–1600)82 a vydání v německém jazyce od Georga 

Handsche (1529–1578), Mattioli zde připravoval také další latinské vydání, které následně 

vyšlo roku 1565 v Benátkách83.   

                                                 
80 Mattioli strávil v Praze zhruba deset let, roku 1565 odchází z Čech do Tyrol, zprávy o jeho 

příchodu se ale různí. Podle Janáčka a Bohatcové přichází do Prahy roku 1554 (JANÁČEK, Josef, 

Mattioli v Čechách. In: Vědecké zasedání k 400. výročí úmrtí P. A. Mattioliho. (Práce z dějin 

přírodních věd, Oddělení pro dějiny přírodních věd a techniky Ústavu čs. a světových dějin ČSAV, 

12), Praha 1979, s. 186; BOHATCOVÁ, Miriam, Čtení na pomezí botaniky, fauny a medicíny: 

České tištěné herbáře 16. století.  Praha 1993, s. 35). Podle Ferri a Lenzi je rokem příchodu rok 

1555 (FERRI, Sara, Il „Dioscoride“, I „Discorsi“, I „Commentarii“: gli amici e i nemici. In: 

FERRI, Sara (ed.), Pietro Andrea Mattioli, Siena 1501 - Trento 1578: la vita, le opere. Perugia 

1997, s. 25; LENZI, Maria, Dal „regno di iatria“ alla corte di Praga. In: FERRI, Sara (ed.), Pietro 

Andrea Mattioli, Siena 1501 - Trento 1578: La vita, le opere. Perugia 1997, s.  83.  

81 K Mattioliho životopisu srov. také: FABIANI, Giuseppe, BANCHI, Luciano, La vita di Pietro 

Andrea Mattioli. Siena 1872; FERRI, Sara, Pietro Andrea Mattioli and his Commentarii. In: 

ZBIGMIEV, Mirek; ZEMANEK, Alicja (eds.): Studies in Renaissance Botany (Polish Botanical 

Studies, Guidebook Series 20). Cracow 1998, s. 113-133. 

82 Hájek text přizpůsobil českému kontextu a přidal řadu vlastních pozorování a postřehů. Naopak 

vypouští většinu polemik s antickými či současnými autory a diskuze o správném určení rostlin či 

jejich účinků, aby text zpřístupnil širšímu publiku. Proto není pro naši práci dostatečně vhodným 

materiálem (Srov. také ČERMÁKOVÁ, Lucie, Zielnik Pietro Andrea Mattioliego w Czechach. 

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2012, vol. 2, s. 7–26; BOHATCOVÁ 1993, s. 48).  

83 Více k jednotlivým edicím viz například FERRI, Sara,  Il „Dioscoride“, I „Discorsi“, I 

„Commentarii“: gli amici e i nemici. In: Pietro Andrea Mattioli, Siena 1501 - Trento 1578: la vita, 

le opere. FERRI, Sara (ed.), Perugia 1997. Tato vydání připravovaná v Čechách jsou potom 

zajímavá především tím, že obsahují zcela nové originální ilustrace. Ilustrace nejsou z jedné ruky, 

ale jsou podřízeny jednotné koncepci, zabírají co největší formát, zhruba tři čtvrtě strany. Oproti 

původním jsou propracovanější a měly být zhotoveny podle živých rostlin. Více viz také 

BOHATCOVÁ 1993, s. 51-52. 
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 Medicínské účinky Mattioli nečerpá pouze z Dioskorida, ale podobně jako většina 

jeho současníků především z Galénova korpusu. Místy pak Galénovy popisy léčivých 

vlastností jednotlivých rostlin srovnává s názory dalších autorů, těmi jsou například Pavel 

z Aeginety, Avicenna nebo Rhazes84.  

Každá kapitola herbáře se skládá z Dioskoridova popisu rostliy85, Mattioliho 

komentáře a ve většině případů také z vyobrazení rostliny. (obr. 1). Mattioliho komentář 

potom zahrnuje polemiku nad správnou identifikací rostliny, diskuzi názorů ostatních 

antických nebo arabských autorit (Plinius, Theofrastos, Mesue, Avicenna a další) a také 

polemiku s předchozími komentátory Dioskorida nebo Mattioliho kolegy a současníky, 

nejčastěji s Leonhatem Fuchsem (1501-1566), Jeanem Ruellem (1474-1537) a Musou 

Brasavolou (1500-1555). Celá kapitola nejčastěji končí přesnou citací o léčivých účincích 

rostliny z Galénova spisu De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus.  

Mattioliho herbář je pro nás vhodným materiálem také proto, že forma komentářů 

umožňuje lépe odlišit Dioskoridovy popisy rostlin od Mattioliho vlastních poznatků. 

Rovněž pokud uvádí myšlenky dalších antických autorů, Plinia či Theofrasta, je na ně 

v textu upozorněno a jsou uvedeny a zakončeny citací (například: Plinius lib. XII, cap. 

XXVI duorum meminit generum… Hactenus Plinius). Můžeme se tedy zaměřit na 

informace, které přidává sám Mattioli a na jeho argumenty v případné polemice se 

starověkými texty.  

 

 

                                                 
84 Srov. také GIANNELLI, Luigi; GIANNETTI, Raffaele; LAQUIDARIA, Lanmarco; 

VANNOZZI, Francesca,  Strumenti per interpretare la terapeutica del Mattioli. In: FERRI, Sara 

(ed.), Pietro Andrea Mattioli, Siena 1501 - Trento 1578: La vita, le opere. Perugia, 1997, s. 132. 

Pro antické zdroje medicínských informací v herbáři Hieronyma Bocka viz HOPPE, Brigitte, Das 

Kräuterbuch des Hieronymus Bock. Stuttgart 1969, s. 58-86. Podobná studie týkající se herbáře 

Leonharta Fuchse viz HARIG, Georg, Zur Einschätzung des Kräuterbuches von Leonhart Fuchs. 

Schriftenreihe für Geschichte det Naturwissenschaften Technik und Medizin, 3, Leipzig 1966, s. 

71-77. 

85 Mattioli jako základ pro první italské i latinské vydání komentářů použil latinský překlad 

Dioskorida od Jeana Ruella, který poprvé vyšel roku 1516 (STANNARD, Jerry, P. A. Mattioli: 

Sixteenth Century Commentator on Dioscorides. Bibliographical contributions, University of 

Kansas Libraries 1, 1969, s. 68-69).   
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Herbář se věnuje jednotlivým rostlinám a je spíše praktického rázu, teoretické 

základy léčivých vlastností rostlin potom Mattioli shrnuje ve spise Opusculum de 

simplicium medicamentorum facultatibus. Jde o recepci Galénovy teorie kvalit a stupňů 

Obr. 1. Kapitola z Mattioliho herbáře 
MATTIOLI, Pietro Andrea, Commentarii in libros sex 

Pedacii Dioscoridis de medica materia, Venetia 1554, s. 29. 
zdroj: Bayerische Staatsbibliothek. 
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léků. Především toto dílo tedy využijeme k nastínění teoretických základů renesančních 

představ o léčivých účincích rostlin86.  

 

  3. 1. Složení rostlin, kvality, stupně 

 

Výchozím bodem celé renesanční materie mediky je antický koncept čtyř 

elementárních kvalit, o němž jsme již krátce pojednali v úvodu. Teplá, studená, vlhká a 

suchá jsou prvními známkami přirozenosti, ve farmacii se potom pracuje s vlastnostmi 

nebo mocemi (facultae), které tyto kvality (qualitates) mají: studená chladí, teplá zahřívá, 

suchá vysušuje a vlhká zvlhčuje. Každá kvalita má čtyři stupně: první je stěží 

pozorovatelný, druhý je jasně patrný, třetí intenzivní ale ne extrémně a čtvrtý je zpravidla 

letální. Každý stupeň má potom další tři úrovně. Lék tak může působit buď na počátku, na 

konci nebo uprostřed stupně87.  

Takto tedy můžeme roztřídit léky podle jejich kvalit a stupňů. Dalším rozdílem 

mezi jednotlivými léky může být substance. Léky jsou substance buď jemné (tenuis) nebo 

hrubé (crassus). Jemné substance jsou ty léky, které se rychleji rozpouštějí působením 

                                                 
86 Tento Mattioliho spis vyšel poprvé roku 1569 v Benátkách. My jsme čerpali z druhé edice, která 

vyšla opět v Benátkách roku 1571. MATTIOLI, Pietro Andrea, Opusculum de simplicium 

medicamentorum facultatibus, Venetiae 1571.  Ač se Giannelli (GIANNELLI, L.; GIANNETTI, 

R.; LAQUIDARIA, L.; VANNOZZI, F. 2007) s kolegy snaží pojednat způsoby a zdroje určování 

mocí a účinků rostlin v Mattioliho komentářích, tento Mattioliho spis, který má být jistým 

teoretickým úvodem k celému herbáři, vůbec nezmiňují. Ve své studii ho uvádějí například 

Chiaramonte a Tozzi (CHIARAMONTE, Enrica; TOZZI, Silvia, Un medico umanuta fra dittrina e 

practica. In: FERRI, Sara (ed.), Pietro Andrea Mattioli, Siena 1501 - Trento 1578: La vita, le 

opere. Perugia, 1997, s. 76.), ale jen velmi krátce, s tím, že obsahuje rozdělení léčiv podle stupňů a 

podle účinků. 

87 K tématu kvalit a stupňů v Galénovské tradici viz především: HARIG, Georg, Bestimmung der 

Intensität im Medizinischen System Galens. Berlin 1974; HARIG, Georg, Die Galenschrift' De 

simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus und die Collectiones medicae des 

Oreibasios. BG Teubner 1967; KOVAČIĆ, Franjo, Intensität der Elementarqualitäten nach Galen. 

Traditio, 63, 2008, s. 1-45; VOGT, S. Drugs and pharmacology. In: HANKINSON, Robert J. (ed.), 

The Cambridge companion to Galen. Cambridge 2009, 304-322. 
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tělesného tepla88. Vzniká tak značně komplexní systém, který zahrnuje nejen kvality a 

jejich stupně, ale také substanci rostliny. Mattioli pak v Opusculu uvádí seznam rostlin 

v přehledné tabulkové formě, kde jsou rostliny seřazeny podle primárních kvalit89 (obr. 2). 

Začíná od teplých a suchých – těch je nejvíce (353), pokračuje k teplým a vlhkým (18) 

přes studené a vlhké (42) k studeným a suchým (105). Zakončuje pak rostlinami, které jsou 

mírné přirozenosti, to znamená, že v nich žádná z kvalit nepřevládá (15).  V další tabulce 

uvádí rostliny jemné substance, následují pak rostliny hrubé substance90.  Důležitý je fakt, 

že lékař musí posuzovat tyto kvality především vzhledem k našemu tělu a podle naší 

přirozenosti. Mattioli uvádí příklad s octem a slanou vodou. Sami o sobě se zdají vlhké, ale 

ve srovnání s naší přirozeností vysušují91. 

Z primárních kvalit – teplé, studené, vlhké a suché pak vycházejí sekundární 

kvality. Mattioli uvádí jejich výčet92. Blíže tento termín nespecifikuje a odkazuje na 

konkrétní místo z Galénova korpusu93. Galénos pod sekundární kvality zahrnuje jak 

smyslově vnímatelné kvality léků, tzn. například chuť či barvu, tak jejich léčivé síly a moci 

(měkčit, kondenzovat, otevírat, čistit atd.). Tím ale smývá rozdíl mezi funkcí a složením 

                                                 
88 MATTIOLI, Pietro Andrea, Opusculum de simplicium medicamentorum facultatibus, Venetiae 

1571, s. 51. Substance je zde ve smyslu konzistence, typu materie. Podobně jako elementární 

kvality se váže k prvkům, je to tedy jakási další kategorie. Pro českou teminologii viz také Hájkův 

překlad Mattioliho herbáře: například pepř indický je ze „subtýlných a pronikavých částek“, fiola 

bílá obsahuje „částky hrubší“ (HÁJEK Z HÁJKU, Tadeáš, Herbarž ginak Bylinarž. Staré Město 

Pražské 1562, II 69 a II 86). 

89 MATTIOLI, Pietro Andrea, Opusculum… 1571, s. 109-139.  

90 Tamt., s. 129-134. 

91 Tamt., s. 51. 

92 Tamt., s. 45. Zde narážíme na terminologický problém. Kvalitami (qualitates) jsou míněny 

vlastní vlastnosti rostlin.  Z nich vycházejí účinky či moci rostlin (facultas). Mattioli uvádí 

pojednání o těchto mocech rostlin jako De primis, secundis et tertiis facultatibus v textu ale dále 

mluví o qualitates secundae. Zdá se tedy, že s těmito termíny zachází spíše volně.  Tyto účinky 

tedy jsou: rarefaciendi, condensandi, emolliendi, indurandi, illinendi, extergendi, attrahendi, 

repellendi, laxandi, contendendi, referandi, concludendi, incrassendi, extenuandi, doloris sedandi, 

doloris ciendi, concoquendi, pus movendi, digerendi, sucum paruum procreandi, attemperandi, 

purgandi, sistendi, exasperandi, leniendi, infarciendi, fartuque liberandi.    

93 GALENUS, SMT V 3 (XI 713-714 K). 
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kvalit. Podle Hariga tento problém potom řeší tím, že smyslově vnímatelné kvality (barvu, 

chuť či vůni) označuje jako jednu skupinu a uvádí je na prvním místě94. 

Terciální kvality jsou potom lokálně aktivní sekundární kvality. Jsou spojeny 

s konkrétním orgánem nebo tkání, například: moč vyhánějící (urinas ciendi), vyvolávající 

zvracení (vomitus provocandi), kosti pročišťující (os purgandi) a další95. Terciální kvality 

ale nejsou okultní či skryté kvality. Zde se stále pohybujeme v rámci zjevných (manifestae) 

kvalit, skryté kvality (ocultae) Mattioli explicitně nejmenuje, ale popisuje léky, které 

působí celou substancí (tota sustantia) a jejichž síly nevycházejí z primárních a 

sekundárních kvalit a nedají se tak rozumem poznat96.    

 

3. 2. Jednoduché léky (simplicia) a jejich účinky 

 

 Všechno, co pak svými vlastnostmi mění naši přirozenost, je lék. Tak se odlišuje od 

stravy, která je tělem zpracována. Léčivá síla léku vychází z jeho esence (ipsis essentiae), 

která je jemná či hrubá (tenuis/crassus) a z primárních kvalit97. Moc léku může být buď 

aktuální (in actu), jako u ohně, který zahřívá a u ledu, který ochlazuje, nebo potenciální (in 

futuro), jako zahřívání u Pyrethra98a u pepře či ochlazování u mandragory, máku a 

                                                 
94 HARIG, Georg, Verhältnis zwischen primär- und sekundärqualitaten in der theoretischen 

pharmakologie Galen´s. NTM Schritenreihe, 1973, 10s. 69-70.  

95 MATTIOLI, Pietro Andrea, Opusculum… 1571, s. 45- 46. 

96 Tamt., s. 8 „ …quae peculiariter tota substantia operatur, et de quorum facultatibus nulla ratio 

reddi potest.“  

97 Tamt., s. 36; viz také GALENUS, SMT I 1 (XI 380 K); HARIG 1973, s. 99, 101. 

98 Peucedanum oroeselium L. Určení rostlin z Mattioliho prací je většinou spíše orientační. 

V některých případech nelze podle popisu ani podle ilustrace rostlinu přesně do druhu určit. Pro 

potřeby této práce to ale není zcela nezbytné. Stanovení jednotlivých druhů je provedeno 

především porovnáním s Marriotiho studií (MARIOTTI, Mauro Giorgio, L’identificazione delle 

piante. In: Ferri, Sara (ed.): Pietro Andrea Mattioli, Siena 1501 - Trento 1578: La vita, le opere. 

Perugia 1997, s. 161-214), kde jsou identifikovány jednotlivé rostliny z vydání Mattioliho herbáře 

z roku 1568. 
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dalších99. Ačkoliv se nám jeví léky jednoduché (simplicia), přece jsou určitým způsobem 

složené100. Tím je myšleno právě jejich elementární složení. 

 Účinky léků pak můžeme rozlišit podle toho, zda působí jednou či dvěma kvalitami 

nebo celou substancí. Vlastnosti léků působících celou substancí jsou pak některými autory 

označovány také jako kvartérní kvality (facultae quartae)101, jsou smyslům skryté a 

můžeme je poznat pouze opakovanou zkušeností s lékem. Ty, které působí jednou či 

dvěma kvalitami jsou dvojího typu: jedny na nás působí zahřáním, ochlazením, sušením či 

vlhčením, přitom tělu nijak neškodí. Další jsou po nějakém čase tělem přemoženy a zdají 

se tak spíše jako výživa než jako léky. Léky, které působí celou substancí, jsou také 

dvojího typu: ty, které svoji přirozenost žádným způsobem nezmění a nad tělem zvítězí, 

jsou letální a jsou to jedy. Jako příklady těchto léků z rostlinné říše Mattioli uvádí blín a 

mandragoru. Další, které působí celou substancí, musí být nejprve aktivovány teplem 

našeho těla, nato vlastní tělo narušují (corrumpunt) a rozkládají (putrefaciunt)102. Mezi tyto 

řadí Mattioli oměj, čemeřici, kolokvintu, posed, brambořík, pryšce, skočec a některé další. 

V herbáři se vyskytuje rovněž jen několik případů těchto skrytých mocí, například 

v případě koriandru103. Tyto skryté síly pak můžeme poznat zkoušením (viz dále). U 

většiny rostlin se ale léčivé účinky dají odvodit z jejich živlového složení104.  

 

 

 

 

 

                                                 
99 MATTIOLI, Pietro Andrea, Opusculum… 1571, s. 36-37. 

100 Tamt., s. 37. „Quod ques sensu simplicia videntur medicamina, persaepe compositas obtineat 

vires, imo vero nonnumquam contrarias.“ 

101 DODOENS, Rembert, Praefatio. In: DODOENS, Rembert, Stirpium historiae pemptades sex. 

Antverpiae 1583, s. 12-14. O působení jednotlivými kvalitami a celou substancí viz také VOGT 

2009, s. 320.  

102 MATTIOLI, Pietro Andrea, Opusculum… 1571, s. 38-40.    

103 MATTIOLI, Pietro Andrea,  Commentarii… 1554, s. 359. 

104 Ani ve středověku nebyly okultní síly běžnou součástí spisů o rostlinách (STANNARD, Jerry, 

The theorethical basis of mediaval herbalism, Medical heritage, 1985, 1, 3, s. 192.    
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Na tomto místě musíme podotknout, že renesanční herbalisté nepředpokládají, že 

by rostliny získávaly nějaké síly prostřednictvím vlivu planet. Objevuje se i kritika 

takového přístupu k mocem rostlin, jedním z argumentů například je, že rostliny byly 

stvořeny dříve než hvězdy a to co vzniklo dříve, nemůže ovlivňovat to, co vzniklo 

Obr. 2. Recepce Galénova určení živelného složení rostlin 
MATTIOLI, P. A, Opusculum de simplicium 
medicamentore facultatibus, Venetia 1571. 
Zdroj: Complutense University of Madrid. 
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později105.  Běžné není ani odvozování léčivých účinků rostlin z různých znamení 

ukazujících například na vztah rostliny s konkrétním orgánem nebo tělesnou šťávou. Toto 

učení známé jako „o znamení věcí“ neboli „signatura rerum“ je s renesančním popisem 

rostlin často spojováno106. Je ale součástí spíše magických spisů ovlivněných 

hermetismem, více jej rozpracoval například Giambattista della Porta (Phytognomonica, 

1588) nebo Oswald Croll (Innerlichen Signaturen oder Zeichen aller Dinge, 1623)107.  

Mattioli tuto možnost určování mocí rostlin pomocí různých znamení vůbec neuvádí. 

Například Rembert Dodoens (1517-1585) v předmluvě ke svému herbáři ji uvádí, ale píše, 

že o ní nemluví staří autoři, je to tedy nejisté učení a zdá se, že pro obor nemá žádný 

užitek108. Některé příklady přece jen předkládá, ale dodává, že se na takováto znamení 

nemůžeme spolehnout a léky musíme podrobit dalšímu zkoušení109. Renesanční herbalisté 

tedy určují moci rostlin jiným způsobem. 

 

3. 3. Jak poznat léčivé vlastnosti rostlin 

 

Léčivé účinky mohou být známy z tradice, můžeme je ale také poznat zkoušením 

(experimentatio) nebo posouzením pomocí našich smyslů.  

                                                 
105 Srov. ARBER 1912, s. 262-63; OGLIVE 2006, s. 16. 

106 Viz například Foucaultův popis renesanční epistémé (FOUCAULT 2004, s. 34-35). Srov. také 

BENNETT, Bradley C. Doctrine of signatures: an explanation of medicinal plant discovery or 

dissemination of knowledge?. Economic Botany, 2007, 61, 3, s. 246-255; BROEK, Gerard J., van 

den, Signs and signatures: Reading God’s Herbal. Semiotica, 1987, 63, 1-2, s. 109-128. 

107 Copenhaver popisuje Diskorida a Galéna, hlavní zdroje renesančních herbalistů, jako „men of 

unmystical temperament“ (COPENHAVER, Brian, Scholastic philosophy and Renaissance Magic 

in De vita of Marsilio Ficino, Renaissance Quarterly, 1984, 37, s. 527).     

108 DODOENS, Rembert, Praefatio… 1583, s. 16. „Doctrina vero de signaturis stirpium, a nullo 

alicuius aestimationis veterum testimonium accepit: deinde tam fluxta et incerta est, ut pro scientia 

aut doctrina nullatenus habenda videatur.“ Tento úryvek cituje rovněž Maclean ve své polemice 

proti Foucaltově renesanční epistémé (MACLEAN, Ian, Foucault's renaissance episteme 

reassessed: an Aristotelian counterblast. Journal of the History of Ideas, 1998, 59,1, s. 157). 

109 Tamt., s. 18. „Atque idcirco quoque signaturis nullantenus fidendum est; nisi experientia 

adstipuletur.” 
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Nejjistější je, pokud existuje delší zkušenost s lékem. Nejvíce mocí rostlin učenci 

samozřejmě přebírají od antických autorů, Galéna, Dioskorida a Plinia. Výjimkou ale není, 

že uvádějí také další osoby, které rostliny objevily, pojmenovaly a popsaly jejich účinky. 

Takovéto výčty se často objevují v předmluvách herbářů. Tradičně se začíná již od krále 

Šalamouna, jenž oplýval nevýslovnou moudrostí, a to i v oblasti botaniky, kterou se 

zabýval (a to doslova od cedru k yzopu), jeho spisy jsou však bohužel ztraceny. Dalšími 

význačnými objeviteli rostlin jsou například král Mithridates, který se hojně zabýval 

rostlinnými farmaky a podle nějž se dodnes nazývají univerzální protijedy - mithridata. 

Illyrský král Gentius dal zase své jméno hořci (Gentiana), makedonský Lysimachus vrbině 

(Lysimachia). Jak ale postupovat, pokud se rostlina v textové tradici neobjevuje nebo je 

popis jejích účinků nepřesný?  

 Galénos je kromě zdroje informací o konkrétních rostlinách a jejich léčivých 

účincích pro renesanční učence rovněž hlavní inspirací k vlastnímu pozorování a zkoušení 

léků.  Zkušenost (experientia) nebo zkoušení (experimentatio) je významnou součástí 

praxe renesančních herbalistů. Zkušenost jasně a stručně definuje například Dodoens 

v předmluvě ke svému herbáři:  

 

Zkušenost nevzniká z toho, co se nanejvýše jednou (vypozoruje), ale z toho, co se 

děje mnohokrát a podobně, z téhož střetávání všech věcí. Jako se z mnoha zkušeností 

spojuje obor a skládají teorémy, tak jednotlivé experimenty vznikají z mnoha 

pozorování110. 

 

V  herbářích se pak objevuje rovněž řada vlastních pozorování různých účinků 

rostlin a jejich působení. Jedním z nejzajímavějších a nejznámějších je asi Mattioliho 

pokus s omějem na vězni odsouzeném na smrt. Mattioli jej shlédl u George Caravity 

během svých studií v Římě. Caravito ho provedl r. 1524 na dvou korsických odsouzencích, 

jednomu z nich podal po požití oměje protijed, vězeň se během 3 dnů uzdravil. Druhý 

                                                 
110 DODOENS, Rembert, Praefatio… 1583, s. 18. „Non etenim quod semel duntaxat, sed quod 

frequenter ac similiter, eadem rerum omnium concursione, seapius evenerit, experientiam gignit. 

Ut etenim ex multis experimentis ars conflatur, et Theoremata comparantur: ita singula 

experimenta , ex multis observationibus constant…“ 
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odsouzenec požil daleko menší množství jedovaté rostliny, ale do 17 hodin zemřel, protože 

protijed nedostal. Mattioli tento pokus potom r. 1561 sám zopakoval v Praze111. 

Další možností, je posouzení léku pomocí smyslů. Ze smyslově vnímatelných kvalit 

můžeme zpětně usuzovat na primární složení a následně na z něj vycházející účinky a 

moci. Posouzení pomocí smyslů ale nemůžeme primárně chápat jako součást zkoušení, 

tedy opakované zkušenosti. Toto posouzení smysly je zde ve funkci rozumového 

odůvodnění, znamená dedukci léčivých účinků za smysly vnímatelných kvalit112.   

 

3. 4. Posouzení léků pomocí smyslů 

 

 Pokud zkoumáme lék, činíme tak všemi smysly, některé jsou ale pro toto 

posuzování vhodnější než jiné. Mattioli v úvodu Opuscula upřednostňuje chuť, která hraje 

podstatnou úlohu při determinaci rostlinných kvalit a účinků113. O ostatních smyslech se 

však nezmiňuje. Pro odůvodnění priority chuti tedy nahlédněme přímo do Galénova spisu 

De simplicium medicamentorum facultatibus. 

Galénos se nejprve pozastavuje u barvy. Uvádí příkladem několik simplicií bílé 

barvy: bílý pepř, světlice či kýchavice jsou teplé přirozenosti. Naproti tomu Samská astra, 

Selinská země, olovnatá běloba, sníh a mléko jsou chladné. Ač jsou tedy všechny stejné 

barvy, jejich přirozenost je opačná114. Výjimkami mohou být snad jen některé speciální 

případy zbarvení semen, kořenů či šťáv u jednoho druhu – jako cibule nebo ladoňky – čím 

jsou bělejší, tím více ochlazují. U pšenice, žita či fazolu žlutá a červená jsou teplejší než 

bílá115. Obecně ale z barvy na primární složení soudit nelze.  

                                                 
111 NUTTON 2001, s. 8. 

112 Za přínosnou debatu k tomuto tématu děkuji především Saskii Klerk  (Descartes Centre for the 

History and Philosophy of the Sciences and the Humanities, University Utrecht), která se vztahem 

zkušenosti a rozumu v renesančních medicínských spisech zabývá v rámci svého Ph. D. projektu. 

113 MATTIOLI, Pietro Andrea, Opusculum… 1571, s. 8. „Ex plantarum saporibus, et primae, et 

secundae plantarum qualitates facile dignosci possint.“  

114GALENUS, SMT I 2 (XI 382 K).  

115GALENUS, SMT IV 23 (XI 701-702 K). 
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Stejně tak nemůže být dobrým indikátorem elementárního složení vůně léku. 

Galénos argumentuje tím, že je cítit pouze látky, které produkují jistý typ výparů. Protože 

tyto výpary jsou uvolňovány teplem, vše čichatelné je tudíž teplé. Proč není čich příliš 

vhodným smyslem pro posouzení složení léků, popisuje Galénos na příkladu s růží. Růže 

má v celku komplikované složení: je v ní trpkost (acerbum) zemnatá hrubých a chladných 

částí, jemná a teplá hořkost (amarum), chladná vodnatost… všechny tyto kvality můžeme 

posoudit jazykem, ale těžko čichem. Jednotlivé části se vypařují různě a také působí 

rozdílně na naše smysly, ale ochutnáváním všechny části vstupují do jazyka zároveň. 

Pokud tedy nemáme zkušenost s účinky daného léku, nejlepší možný způsob jeho 

posouzení je chutí116.  

Příklad s růží uvádí také Dodoens117. Dodoens však toto odmítnutí vůně 

zpochybňuje. Staví Galenovi do opozice Avicennu, který popisuje i studená vonná 

simplicia. Jsou i takové vůně, které na nás mohou působit podobně jako chutě, hlavně 

kyselá - ocet je silně cítit (odoratum movet), nebo ostrá jako česnek či cibule, které ne 

chutí, ale vůní zarážejí a koušou (offendunt et mordicat). Vůně je také dobrý ukazatel 

kvalit u věcí, které nemůžeme ochutnat, jako jsou různé zkažené věci. Vůně nám jsou 

příjemné nebo nepříjemné, je v nich také řada rozdílů, ale nejsou tak přesně definovány 

jako chutě.  Vůně tak do jisté míry mohou také pomoci k určení elementárního složení 

rostlin, jsou ale chápány spíše jako „pomocné vjemy“ k chuti. Spíše než pro určení účinků, 

jsou potom vhodné jako nápadný znak k určení rostliny (jak si ukážeme v následující 

kapitole). 

Další ze smyslů - hmat můžeme použít v případě aktuálního působení118. Pro 

správné posouzení se ale musíme předmětu dotýkat déle. Sníh a vápno jsou stejného tepla, 

vlastností ale zcela jiných, tento rozpor ale můžeme rozsoudit smysly. Sníh dotykem ihned 

napoprvé cítíme jako chladný, a když se ho dotýkáme déle, cítíme větší a větší chlad. 

Vápno napoprvé ochlazuje, a pokud se ho stále dotýkáme, cítíme větší a větší horkost.   

                                                 
116 Tamt., Viz také HARIG 1973, s. 79.  

117 DODOENS, Rembert, Praefatio… 1583, s. 14. To, že jsou vůně definovány lépe než chutě, 

zmiňuje již Aristotelés. Vůně pak mohou být nazývány názvy chutí (pachy perné, hořké, kyselé či 

mastné) ale také po jiných věcech (sladkou můžeme nazývat po šafránu či medu, pernou po 

mateřídoušce) (ARISTOTELES, De An., II 9, 421a-421b). 

118 GALENUS, Temp. III 5 (I 590 K).  
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Jazyk jako orgán chuti dokáže nejsnáze rozeznat přirozenost všech věcí. Může 

rozlišit, co je tělu vlastní a co cizí, potom si můžeme vybrat, co je tělu potřebné a co jej 

vyživuje, jako příjemné a sladké, a vše co nemá žádný užitek jako nesladké a slané 

zavrhnout119. Chuť jako nejspolehlivější smysl potom po vzoru Galéna vyzdvihují i 

renesanční herbalisté. Zkušenost je ale stále velmi důležitá. Pokud není možné určit účinky 

rostlin chutí, musíme vycházet opět ze zkoušení120. Medicína je o singularitách, a proto 

chybují ti, kteří ji chtějí dělat jen rozumem bez zkušenosti (rationem absque 

experimentatio)121.  

  

3. 5. Chuť jako nejpodstatnější smysl 

 

Na úvod pojednání o tomto pro renesanční materii mediku tak podstatném smyslu, 

musíme rozlišit chuť jako kvalitu a chuť jako smyslový vjem. Chuť jako kvalita se nazývá 

chymós, latinským ekvivalentem je sapor. Nejvíce se pak v nauce o simpliciích  

samozřejmě sledovala a studovala chuť, která vzniká v rostlině – to je pak podle Galéna 

chylós122, latinsky succus. Chuť ve vztahu k vnímateli, jako chuťový vjem je potom 

označována jako geusis, v latině gustus. 

 

3. 5. 1. Chuť jako kvalita 

 

Chuť jako kvalita vzniká podle Aristotela přimícháním suchého a zemnatého do 

vlhkého. Například voda přijímá vlastnosti z půdy, kterou protéká. Je mnoho pramenů, 

                                                 
119 GALENUS, Temp. III 5 (I 590 K); GALENUS, SMT IV 15 (XI 667-669 K); GALENUS, SMT 

IV 1 (XI 619 K).    

120 MATTIOLI, Pietro Andrea, Opusculum… 1571, s. 35. „…quibus igitur sapor non certo poterit 

medicamenti vim, atque facultatem exprimere, experientia succurrit ac supplet, atque etiam si 

gustu, aut ratione videberis facultatem assequutus, ea tamen experimento identidem confirmat.“  

121 Tamt., s. 54-55. „Etsi enim qui soli nituntur rationi sapientores sunt (ut idem sentit Aristoteles) 

in medicina tamen, quae circa singularia versatur, errant magis, qui rationem absque experientia 

quam qui experientiam sine ratione perspectam habent.“ V tomto případě Mattioli odkazuje na 

první knihu Aristotelovy fyziky.  

122 GALENUS, SMT I 38 (XI 449-450 K). 
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které mají chuť trpkou, jiné ostrou a jiné ještě nějakou jinou. Voda, která se procezuje 

popelem, zase nabývá trpké příchuti, protože popel je trpký. Různé druhy chuti se pak 

vyskytují především v rostlinách. Chuti se v nich mění teplem. Když plody schnou a leží, 

stávají se časem ze sladkých trpkými a hořkými nebo všelijak jinak chutnajícími a kvasí-li, 

nabývají takřka všech druhů chuti123.  Tato kapitola z De parva naturalia je zakončena 

slibnou zmínkou, že více o vlastnostech chutí bude popsáno ve spise Zkoumání rostlin. 

Tento spis se však nedochoval124. Více o vzniku chutí v rostlinách potom pojednal 

Aristotelův žák Theofrastus ve spise De causis plantarum125. 

 

3. 5. 2. Počet a druhy chutí 

 

V De anima Aritotelés jmenuje osm druhů chutí. Jsou to nejprve protiklady sladká 

(glyky) – hořká (pikron), s nimi pak úzce související mastná (liparon) a slaná (halmyron), 

uprostřed je trpká-svíravá (stryfnon), trpké (austéron), kyselé (oxy) a ostré (drímy)126. V De 

parva naturalia ale Aristotelés udává jako celkový počet sedm – mastnou přiřazuje ke 

sladké127.  Tento výčet udává i Galénos v De simplicium medicamentorum temperamentis 

ac facultatibus128. Theofrastus  vyjmenovává všech osm chutí, ale pak dodává, že 

přirozených chutí rostlin je sedm – slanou počítá jako poddruh hořké. Slaná je totiž u 

rostlin vzácná129. Platón definuje rovněž sedm chutí – mastnou liparon, vůbec neuvádí130.  

                                                 
123 ARISTOTELES, Sens., I 4, 441b. 

124 K Aristotelovi neoprávněně připisovaným spisům o rostlinách viz také REEDS 1991, s. 173-

174, pozn. 16. 

125 Toto je již spíše otázka fyziologie rostlin a přesahuje tedy rámec této práce, více o vzniku chutí 

v rostlinách také HOPPE 1976, s. 132-139. 

126 ARISTOTELES, De An., II 10, 422b. 

127 ARISTOTELES, Sens. I 4, 442a. 

128 GALENUS, SMT I 38 (XI 448-449 K). 

129 Více o smyslech u Theofrasta také SHARPLES, Robert W., Theophrastus on tastes and smells. 

In: FORTENBAUGH,  William W.; HUBY,  Pamela M.; LONG, Anthony A., Theophrastus of 

Eresus. On his life and works, New Brunswick 1985, s. 183-204; SEDLEY, David N., Three notes 

on Theophrastus’ treatment of tastes and smells, In: FORTENBAUGH,  William W.; HUBY, 
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Recepci této antické tradice rozlišení chutí ve středověku se věnuje Charles 

Burnett131. Arabští překladatelé a komentátoři převzali tradiční rozlišení. Burnett ukazuje 

ale na některé problematické momenty. Například záměny austeros (trpká) a stryfnos 

(svíravá), které byly způsobeny příbuzností těchto chutí, ale rovněž zmatením dvou 

řeckých termínů styfos (tento termín Galénos užívá pro trpkou) a stryfnos. Podle Burnetta 

Řekové dávali názvy chutí spíše jako příklady variability chuti a nesnažili se o jejich 

kategorizaci. Ve středověkých textech potom nalézáme určitá schémata, například spojení 

chutí a šťáv nebo chutí a astrologických znamení. Dalším možným dělením, je dělení chutí 

na základě jejich elementárního složení, primárních kvalit a jemnosti či hrubosti substance. 

V této souvislosti pak objevila také potřeba rozšířit počet chutí na devět, aby obsáhly 

všechny kombinace primárních kvalit a tří konzistencí substance: jemné, střední a hrubé. 

Avicenna tak v Canon medicinae přidává nechutnou (insipidus)132.  

V renesanci se poté výčty chutí autor od autora mírně liší. Například Fuchs uvádí 

původní počet sedmi základních chutí, ale austerus a acerbus chápe jako dvě odlišné 

kvality, získává tedy celkový počet osmi chutí, které dále rozděluje do dvou čtveřic: 

adstringenita, austera, acerba, acida jsou chladné a dulcia, amara, salsa, acria jsou 

teplé133.  Dodoens přidává k původním sedmi Galénovým chutím tučnou (pinguis) a 

nechutnou (insipidus), těchto devět chutí pak dělí do tří skupin po třech. V první skupině 

jsou chuti teplé přirozenosti (acris, amarus, salsus), v další chladné (acerbus, austerus, 

acidus) a mezi nimi mírné (dulcis, unctuosus neboli pinguis, insipidus)134. Conrad Gesner 

také nejprve popisuje devět chutí. V dalším výčtu a názorném schématu jich ale pak uvádí 

                                                                                                                                                    
 Pamela M.; LONG, Anthony A., Theophrastus of Eresus. On his life and works, New Brunswick 

1985, s. 205-207.  

130 Plato, Timaeus 65b-66c. Redukce celkového počtu chutí na sedm může mít ale také další 

souvislosti, třeba s teorií hudby a sedmi tóny v oktávě.  

131 BURNETT, Charles, Sapores sunt octo: The medieval latin terminology for the eight flavours, 

Micrologus, 2002, 10, s. 99-112. Viz také BURNETT, Charles, The Superiority of Taste. Journal 

of the Warburg and Courtauld Institutes, 1991, 54, s. 230-238;  

132 BURNETT 2002, s. 106. 

133 FUCHS, Leonhart, Methodus seu ratio compendiaria perveniendi ad veram solidamque 

medicinam. Basileae, 1541, s. 49-50.  

134 DODOENS, Rembert, Praefatio… 1583, s. 14.  
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jen osm - staví do opozice teplé chutě (acidus, acerbus, austerus) proti studeným (salsus, 

amarus, acris) uprostřed jsou pak ale jen dvě mírné chutě: dulce a pingue (obr. 3). Kromě 

jednoduchých chutí (simplices): fatuus (insipidus), pinguis, dulcis, austerus, acerbus, 

acidus, salsus, amarus popisuje ještě dvě chutě složené (compositi): acetosus (acido et 

acri), nitrosus135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní druhy chutí jsou pak definovány podle svého složení, fyziologického 

působení a využití. Aristotelés tyto údaje ovšem neuvádí, v tomto ohledu Galénos čerpá 

z Platóna a jeho popisy chutí dále rozšiřuje. Tento výčet chutí se stává výchozím bodem 

rovněž pro renesanční herbalisty. Mezi jednotlivými autory se opět v detailech liší, my 

uvedeme pro představu Mattioli popisy chutí z Opuscula: 

Hořká chuť (amarum) je horká, zemitá a ohnivá, svým teplem očišťuje. Čím více je 

lék hořký, tím více prospívá. Není ale zcela vhodná k jídlu, protože je příliš suchá (a každý 

                                                 
135 GESNER, Conrad, Physicarum meditationum, annotationum et scholiorum lib. V, Tiguri 1586, 

s. 213-218. Ten se zabývá chutí v rámci kapitoly o vnímavé duši, není to pouze medicínsky 

zaměřený spis, spíše teoreticky. 

Obr. 3. Oppositione saporum  
GESNER, Conrad, Physicarum meditationum, annotationum et 

scholiorum lib. V, Tiguri 1586, s. 215. 
Zdroj: Zentralbibliothek Zürich. 
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živočich je více či méně vlhký). Díky své suchosti se ale hořké léky také nejméně kazí a 

podléhají hnilobě; jsou účinné zejména při jaterních potížích a zabraňují infarktu.  

Trpká chuť (acerbum) dráždí jazyk, vysušuje ho a stahuje. Typickým příkladem 

jsou plané hrušky nebo dřínky. Trpké může být i jídlo: pak je zdravé, ale ne vždy zcela 

chutné a obtížně se tráví. Některé trpké plody ale vařením (přijímáním tepla) sládnou. 

Trpké tedy většinou na rozdíl od hořkého působí v žaludku příznivě; trpké léky stahují a 

zhušťují. Pro trpkou chuť se užívá také pojmenování austerum či adstringens, všechny tři 

názvy však podle Mattioliho označují stejnou kvalitu.  

Perná chuť (acre) je spíše součástí koření, sama o sobě není vhodná k jídlu, některé 

perné rostliny jsou dokonce jedovaté. Mohou způsobovat vředy, vyvolávat pocení, často 

pronikají do dechu a potom pálí v krku. Léky této chuti jsou horké a pálivé, zahřívají, ale 

nevysušují tolik jako hořké.  

Kyselá chuť (acidum) je studená, ale neochlazuje natolik, aby zabíjela. Rozděluje a 

rozřeďuje. Nachází se většinou v plodech, než dozrají.  

Sladká chuť (dulce) je lahodná a velmi příjemná a je nejvhodnější k jídlu. Vše 

sladké je horké, ale ne tolik, aby škodilo – nepřevyšuje totiž teplo našeho vlastního těla. 

Sladká obnovuje zdrsnělé nebo poškozené části (stejně jako mastná), mírně zahřívá, 

uvolňuje, rozřeďuje, pročišťuje a rozděluje.  

Slaná chuť (salsum) se skládá z tepla a sucha: vyznačuje se pálivostí, ale není 

přímo ohnivá jako perná chuť. Je blízká hořké chuti, neboť jsou obě zemnaté, ale není tolik 

horká. Její moci jsou: čistit, rozpouštět a vysušovat.  

V mastné chuti (pingue), která je uprostřed mezi teplem a chladem, převládá spíše 

vzduch než oheň. Přítomná je v olejích (mandlovém, z piniových semínek atd.) nebo i 

v kořenech rostlin (vrbovky nebo slézu). Jakoby „obaluje“ části jazyka a úst, uvolňuje, 

změkčuje a svlažuje136. 

Poslední je insipidum, „chuť bez chuti“, není vlastní chutí, Mattioli tak označuje 

rostliny, které mají nevýraznou nebo mdlou chuť, například okurky. Sladká a hořká se zde 

podobně jako u Aristotela objevují jako jakási dichotomie – sladká je nejčastější chuť jídla, 

hořká je nejčastější chuť léku, mezi nimi se pak nachází spektrum ostatních. Problémem je 

rozlišení svíravé (acerbus) a trpké chuti (austerus), Mattioli je definuje stejně, navíc k nim 

                                                 
136 MATTIOLI, Pietro Andrea, Opusculum… 1571, s. 10-33. Tato část již byla zpracována 

v příspěvku ČERMÁKOVÁ, Lucie, Určování léčivých účinků rostlin, In FISCHEROVÁ, Sylva; 

BERAN, Aleš, Medicína mezi jedinečným a univerzálním, Červený Kostelec 2013. s. 185–196. 
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přidává ještě termín adstringet, který většinou autorů není uváděn a je chápán více ve 

smyslu účinku (facultas) než chuti.  

 

3. 5. 3. Užití chuti renesančními herbalisty 

 

 Obraťme se nyní od teoretických pojednání o chutích k chuti jako smyslu, který 

můžeme používat v praxi. Chuť je jednak označením určitého složení rostliny, přesně 

definovaného a s konkrétními vlastnostmi a účinky, ale je to stále také smysl, který nám 

zprostředkuje zkušenost s okolním světem.  

Galénos proto také uvádí, jak chuť trénovat. Lékař by měl začít s jednou kvalitou, 

například kousavou. Pokud bude delší dobu žvýkat cibuli nebo česnek, měl by si tuto chuť 

podržet v paměti. Pak může podobným způsobem připojit další kvality – stahující, hořkou, 

sladkou a bez chuti (tu alespoň skrze ochutnávání vody) a vštípit si je do paměti. Potom by 

mělo být snadné, pokud vyjde z těchto základních chutí, stanovit spolehlivě chuť takových 

věcí, které před tím neznal nebo které ve vztahu k chuti nejsou zcela jednoznačné137. 

Pokusme se tedy nyní vyložit, jak s chutí herbalisté pracovali a jak ochutnávání vypadalo 

v praxi.  

Léčivé účinky jsou tedy přebírány z Galénova spisu, ale nedá se říct, že by to bylo 

vždy zcela neproblematické. Galénos řadu rostlin nepopsal. Jak Mattioli poznamenává ve 

svém úvodu k Opusculu:  

 

Nemáme jen léky, o kterých psali Dioskoridés a Galénos od nichž jsme se poučili o 

kvalitách jak primárních, tak sekundárních i terciálních, Ale na mnohé léky také přišli 

jejich následovníci a současní učitelé, kteří o primárních, sekundárních a terciálních 

kvalitách promluvili tak nepatrně138. 

 

 Ale i u těch rostlin, kde léčivé účinky Galénos stanovuje, mohou mít renesanční 

učenci určité pochybnosti, pokud jsou dané moci v rozporu s údaji z jiných antických 

zdrojů či s jejich vlastní zkušeností. Nedostatkem může být také to, že Galénos často uvádí 

                                                 
137 GALENUS, SMT IV 4 (XI 632 K); GALENUS SMT IV 7 (XI 642 K); Srov. také HARIG 1974, 

s. 82. 

138 MATTIOLI, Pietro Andrea, Opusculum… 1571, s. 7-8.  
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pouze slovní popisy intenzity primárních kvalit a nezaměřuje se na stupně139. V praxi je 

číslo stupně Galénem uvedeno jen u 33,7% rostlin které popisuje140. Herbalisté tak 

v některých případech, pokud se jedná o novou rostlinu nebo nesprávné či nepřesné určení 

účinků známé rostliny, musí stanovit složení rostliny a jejich moci sami.  

 V Mattioliho herbáři se vyskytuje řada nových rostlin, které popsal buď sám nebo 

mu jejich popisy zaslali kolegové. Tyto rostliny jsou pak zařazeny do kapitol původních 

Dioskoridových rostlin (blíže k tomu viz také čtvrtá kapitola). Jejich účinky jsou stanoveny 

jednak zkoušením, ale na některých místech nalezneme rovněž popis vztahu chuti rostliny 

k jejímu elementárnímu složení, ze kterého se následně dají odvodit další vlastnosti. 

Příkladem rostliny, která je v renesanční tradici nová je  Morsus diaboli141, je o ní 

pojednáno v kapitole o Morsus gallinea (jinak Anagallis, naše drchnička). Tato rostlina je 

velmi hořká, z čehož můžeme usuzovat na její horkou a suchou přirozenost142. Spojení 

mezi chutí a léčivými účinky je explicitně zmíněno také v případě rodu Veronica tedy 

rozrazilu, ta Mattiolimu doslova přišla na mysl (mihi in mentum venit) při pojednání o 

pelyňku brotanu (Abrotanum). Veronica je dvojího druhu: samec a samice, její hořká a 

svíravá chuť indikuje její zahřívací a vysoušecí moc143. Stejný případ je srdečník 

(Cardiacam) - do té míry hořkne, že je snadné stanovit jeho přirozenost na druhý stupeň 

                                                 
139 Georg Harig uvádí několik příkladů této argumentace proti Galénovi a jeho určení léčivých 

účinků v herbáři Leonharta Fuchse (například u Sisaru, jahod, Acoru a Chelidonium minus) 

(HARIG, Georg, Leonhart Fuchs und die theoretische Pharmakologie der Antike. NTM, Zeitschrift 

für Geschichte der Naturwissenschaften, Technik und Medizin 8, 1966, s. 94). Uvádí také seznam 

mladších prací, ze kterých mohl Fuchs čerpat informace o kvalitách a stupních: Oreibasos, Simeon 

Seth, Avicenna (HARIG, Georg, Zur Einschätzung des Kräuterbuches von Leonhart Fuchs. 

Schriftenreihe für Geschichte det Naturwissenschaften Technik und Medizin, 1966, s. 85).  

140 HARIG 1974, s. 119. 

141 Sucissa pratensis Moench – ono ďábelské jméno se promítá i v českém názvu: čertkus luční.  

142 MATTIOLI, Pietro Andrea, Commentarii… 1554, s. 300. „Gustu admodum amara est: ex quo 

perspicuum esse potest, eam esse calidae, et siccae facultatis.“  

143 Tamt., s. 331. samec – Veronica officinalis L., samice – Linaria spuria Miller. „Gustu quidem 

adstringens, et amara est: unde coniicere licet, eam esse tum excalfaciendi, tum siccandi vi 

praeditam.“ 
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teplé a třetí stupeň suché144.  některých případech potom Mattioli nevyvozuje jen primární 

kvality, ale rovnou stanovuje léčivé účinky. Například v případě jistého druhu Pimpinelly 

(bedrníku), který se v Itálii nazývá Solbastrella - ochutnáváním cítíme nemálo svíravosti a 

množství lepkavosti (lentor). Z čehož je jasně patrné, že je svíravých vlastností. Z toho 

také vychází, že ženskou nemoc (muliebre profluum) účinně zastavuje, úplavici 

(dysenteriam), a dalším podobným tokům brání, jako že zadržuje zvracení žluči (biliosas 

vomitiones)145. Z popisu je pak zřejmé, že vztah mezi sekundární kvalitou jako chutí a 

sekundární kvalitou jako účinkem, je velmi těsný a v textu herbáře pak může být 

s označením chutě a jejího účinku zacházeno volně. Svíravou je tak popisována jak chuť 

(gustata… adstringens percipitur), tak účinek (eam esse adstrinctione facultatis). Dokonce 

i vůně může být popsána jako svíravá (odoratis adstringentibus)146. 

Na tomto místě přidejme také jedno prvenství z našich zemí. Hájek, který přeložil 

nebo spíše převedl Mattioliho herbář do češtiny, uvádí novou rostlinu: křivatec, kterou 

Mattioli v prvním vydání herbáře nemá. O křivatci potom Hájek píše: „Jakž z chuti jeho 

poznáno býti muož, jest přirození horkého a mírného.“147 Hájek ji přebírá ze staršího 

herbáře Jana Černého148, ten ovšem neuvádí chuť ani primární složení rostliny, pouze 

cituje různé způsoby jejího využití.  

Spojení chuti a kvalit můžeme pozorovat také u popisu plodů jednoho rodu, které 

mají rozdílné chuti. Podle chutí mají potom také rozdílné účinky. Například jablka: která 

jsou svíravá, mají chladnou a zemnatou šťávu lehké substance, která jsou sladká, jen mírně 

inklinují k horké přirozenosti, která jsou bez chuti a vodnatá inklinují k chladné. Nato 

Mattioli vyjmenovává také jejich lékařské využití149. Podobně je to s hruškami, mandlemi 

či vínem. 

                                                 
144 Tamt., s. 494. Leonorum cardiaca L. „Gustu usqueadeo amarescit, ut facile existimari possit ad 

secundum excalfacientium ordinem, et ad tertium siccantium accedere.“ 

145Tamt., s. 461. „…multa haec gustata non leviter adstringens percipitur, et lentoris copiam 

praebet. Unde facile coniicitur, eam esse adstrinctione facultatis.“  

146 Tamt., s. 548. Kapitola o bezu. 

147 HÁJEK Z HÁJKU, Tadeáš, Herbarž ginak Bylinarž. Staré Město Pražské 1562, IV 139. 

148 ČERNÝ, Jan, Knieha lékarská, kteráž slove herbář aneb zelinář. TICHÁ, Zdenka (ed.), Praha 

1981(Reedice originálu z r. 1517), s. 204.  

149 MATTIOLI, Pietro Andrea, Commentarii… 1554, s. 134. 
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Ani u Mattioliho není odmítnutí vůně pro určení léčivých vlastností zcela striktní, 

jak vidíme například v kapitole o kořenu rozchodnice (Rhodia radix) zmírňuje bolesti 

hlavy a je mírné kvality, což můžeme posoudit podle její růžové vůně150. 

 Některé rostliny sice z tradice známé jsou, ale různí autoři si při popisu jejich 

účinků odporují nebo jim odporuje vlastní zkušenost renesančních učenců. V případě 

pistácií Mattioli podotýká, že podle Galéna nemáme svědectví o tom, zda jsou pro žaludek 

dobré, či zlé, zda změkčují či stahují. Proti tomuto názoru se staví Avicenna, který ale 

nechce otevřeně a jmenovitě Galéna odmítnout, v druhé knize tedy uvádí zmíněný názor: 

 

Jehož (Galénův) názor odmítá Avicena, který však nechce veřejně a jmenovitě 

Galéna zamítnout a ve své druhé knize se vyjadřuje takto... neobjevil jsem, jak pistácie 

prospívají žaludku nebo čím zdraví škodí. Já však říkám, že nevolnost rozhánějí a os 

ventriculi posilují. Argumentem je nahořklá a trochu ostrá kvalita, která se v nich 

rozpozná chutí151. 

 

V případě opia sice účinky stanoveny jsou, ale Mattioli v tomto polemizuje 

s Dioskoridem. Z nařezaných hlaviček máku vytéká opos neboli šťáva, která se zahušťuje 

v opium.  

 

A ačkoliv opium stojí na čtvrtém stupni chladu, přece z chuti, působení 

temrepamentu (effectu rerum temperamenta) a kvalit je patrné, že opium, které my 

užíváme, nezdá se chuti hořké, ale ostré, tolik, že trochu v ústech zaráží (detineat) a patro 

                                                 
150 Tamt., s. 458. Rhodiola rosea L. „Cerebrum roborat odoris iucunditate, convenitque ( ut 

diximus) omni capitis dolori, utpote quae temperatis sit qualitatibus praedita: id quod indicat 

rosaceus eius odor, quo mirifice redolet.“ 

151 Tamt., s. 146. „Cuius sententiae refragatur Avicenna, qui cum palam, et nominatim Galenum 

refellere nollet, libro secundo hac dicendi ratione utitur, his fere verbis. Inquit quidam, non invenio, 

quod Pistacia stomacho prosint, aut sane officiant. Ego autem dico, quod nauseam discutiunt, et 

ventriculi roborant. Argumento est subamara, subausteraque qualitas, quae gustu in iis 

deprehenditur.“ 
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pálí (palatum exulceret). Z tohoto můžeme, myslím, bez pochyb odvodit, že jeho kvalita je 

horká.152 

 

Podobný případ, kdy Mattioli kvůli chuti zpochybňuje tradiční užití rostliny je 

určení účinků měsíčku (Caltha). Svíravá a lehce nahořklá chuť (leviuscula amaritudine) 

odporuje jejímu užívání pro podporu menstruace (menses ciere) – leda, že by toto byla 

nějaká jeho skrytá vlastnost. Mattioli tak staví svůj chuťový poznatek proti mnohaleté 

tradici využití této byliny, která je patrná i z její české etymologie153.  

Na některých místech je popisováno samo ochutnávání a také to, jak chuť působí na 

jazyk, ústa nebo hrdlo. Například Galanga154 na jazyku a v hrdle pálí (exurat), Origanum 

sylvestre155 nebo Lepidium156 jazyk nadmíru vysušuje (vellicet), jeden druh indického 

pepře je tolik ostrý, že nejen kousáním, ale pouhým dotekem ústa jako oheň vysušuje157. 

Smyrnum158 v hltanu kouše, pálí ústa a hltan. Cyperus barví jazyk, pokud ho žvýkáme159.  

Chuť se může během ochutnávání také částečně měnit, jako v případě nového druhu 

Pyrethra160. Jeho kořen má nejprve skoro neznatelnou ostrou chuť, ale po rozkousání jazyk 

i hltan svojí ostrostí velmi pálí, až skoro hoří. 

                                                 
152 Tamt., s. 470. „Et quanvis Opium quarto excessu frigidum statuatur; tametsi si ex sapore, et 

effectu rerum temperamenta, et qualitates cognoscuntur, opium nostri usus (quantum equidem 

deprehendere potui) non modo gustu amarum percepitur; sed etiam acre, adeo ut paululum in ore 

detentum linguam, et palatum exulceret. Unde haud dubie colligi posse putaverim, calidissimas illi 

inesse qualitates.“  

153 Tamt., s. 562, Callendula officinalis L. 

154 Tamt., s. 20, Alpinia galanga  (L.) Willd. nebo Kaempferia galanga L.  

155 Tamt., s. 336. 

156 Tamt., s. 295. Lepidium graminifolium L. 

157 Tamt., s. 23. 

158 Tamt., s. 365. Smyrnium olusatrum L. 

159 Tamt., s. 21. Cyperus longus, L. 

160 Tamt., s. 370. Tanacetum cinerariifolium L. Tuto ostrost však nelze přirovnat k ostrosti běžného 

Pyrethra, je jak hořčí, tak ostřejší a pálivější. „Sed tamen huius acrimonia non est (nisi fallatur 

gustus) cum legitimi Pyrethri sapore comparanda: quippe qui et amarior, et multo acrior, et 

ferventior percipiatur.“ 
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 Kromě základních osmi chutí se pak v herbáři vyskytují i další termíny, jsou zde 

různé stupně základních chutí jako subamarus (Cyperus, Ulmus), subdulcis (Brassica, 

Anemonne), praedulcis (Lotus arbor, Sebesten) a další více specifické chuti jako accerimus 

(Acorum), mordens (Cassia), virosi (Arabicae arboris).   

Ač se dá mluvit o chutích ve spojení s konkrétními rody rostlin, mohou existovat 

určité rozdíly také vzhledem k věku rostliny. Mattioli proto v některých případech 

doporučuje „ideální“ stav rostliny, která je vhodná pro lékařské využití, tedy jak by měla 

chutnat, vonět a vypadat zdravá rostlina. Například Galanga by měla být těžká, plná, sytě 

červená, vonná a chuti trpké161. V úvodu komentářů také Mattioli uvádí obecné návody na 

sběr rostlin. Někteří například doporučují sbírat kořeny na podzim. On sám ale míní, že na 

podzim jsou již vyčerpané a nejlepší jsou zjara, dokud ještě rostlina nemá rozvinuté listy a 

květy162. 

Vlastnosti rostlin se mohou měnit také vzhledem k místu, kde rostou. U některých 

druhů je pak známo, že nejlepší moci mají jen ty dovezené z určitých krajů. Pelyněk je 

nejlepší z Pontu, Acorus z Kolchidy a Galicie, cypřiš ze Sýrie a Kyklad, Costus z Arábie, 

myrha z Minea nebo kosatec z Ilirie163. Vlaštovičník, který roste v Itálii má méně ostrosti 

(acrimoniam), který v Řecku, je chuti nadmíru ostré (acre admodum)… z toho je ale také 

jasné, že bude mít jiné moci.164 Jalovec, který roste na Senenských polích má plody tlustší 

a sladší165. 

  

3. 6. Shrnutí 

 

 Určení léčivých účinků rostlin vychází z jejich primárního složení. To můžeme 

zpětně posoudit smysly, a to především chutí. Odmítnutí vůně se ale u renesančních 

herbalistů nezdá tak striktní, může být použita jako jakýsi pomocný smysl. Chuť jako 

                                                 
161 Tamt., s. 20. Alpinia galanga  (L.) Willd. nebo Kaempferia galanga L. „Optima que fuerit 

gravis, densa, saturate rusa, odorata et gustu acerima.“   

162 MATTIOLI, Pietro Andrea, Praefatio… 1554, s. 6. 

163 MATTIOLI, Pietro Andrea, Commentarii… 1554, s. 18.  

164 MATTIOLI, P. A., Commentarii… 1554, s. 303. Chelidonium minus L. 

165 MATTIOLI, P. A., Commentarii… 1554, s. 81. Juniperus communis L. 
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kvalita je pak definována na základě svého složení (podle primárních kvalit a hrubosti či 

jemnosti substance) a souborem určitých účinků a působení v našem těle.  

 Renesanční herbalisté nepolemizují o subjektivitě chuti, následují antické rozlišení 

osmi chutí, které jsou pro ně jakýmsi standardem. Pro své výhradní postavení ve vztahu 

k léčivým vlastnostem rostlin je tak chuť podstatnou součástí popisů rostlin v medicínsko-

botanických spisech.  

Z herbářů je pak patrné také užití chuti v praxi, například z popisu jejího působení 

na jazyk či ústa. Při popisu nových druhů je chuť rovněž vztažena k léčivým účinkům 

rostliny. Někdy dokonce slouží jako argument ve sporných případech využití rostliny 

v lékařství.  
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4. Potřeba určení rostliny  

 

  V šestnáctém století znatelně vyvstal problém s identifikací konkrétních rostlin. Jak 

jsme již uvedli v první kapitole, hlavním důvodem byla příprava nových edic starověkých 

textů pro vydávání tiskem. Editoři se snažili porovnávat rostliny ve spisech různých autorů, 

především Dioskorida, Theofrasta a Plinia a rozluštit tak jejich totožnost. Zprvu filologická 

práce pak přerostla do nového, živého zájmu o rostliny a jejich rozmanitost. Detailnější 

studium starých textů ukázalo, že určení rostlin není zcela triviální. V pojmenování rostlin 

byl zmatek, renesanční učenci měli problémy jak při porovnávání jednotlivých rostlin 

v různých antických textech, tak při srovnávání místní flóry s popisy v těchto textech. Byli 

si ale vědomi toho, že mnoho rostlin nebylo v antické tradici známo, na druhou stranu 

nepředpokládají, že všechny rostliny ze starověkých textů budou přítomny lokálně166. 

Nacházejí řadu nových rostlin, které se více či méně liší od popisů rostlin z antických 

textů. Kromě identifikace rostliny je tedy také nutné ji nějakým způsobem vymezit vůči 

ostatním. 

  V této kapitole pojednáme vývoj identifikace a rozlišení rostlin podrobněji. Opět 

nahlédneme do Mattioliho herbáře, kde kromě dříve pojednaných medicínských účinků 

botanikové řeší právě správné určení rostlin. Dalším zdrojem nám budou metodická 

pojednání, která se snaží poznávání a identifikaci rostlin nějakým způsobem usměrnit a 

usnadnit, tím že definují základní terminologii. V tomto směru vycházejí především z 

Theofrastovské definice rostlinných částí a jejich vlastností. Jako materiál pro naši práci 

jsme vybrali dva takovéto spisy, prvním je Textorův Stirpium differentiae (1534), který je 

seznamem jednotlivých částí a jejich rozdílů, druhým je pak Figulův Botanomethodus 

(1541), Figulus se zabývá rovněž definicí částí rostlin a jejich vlastností a správnou 

terminologií.  

Od encyklopedických herbářů se potom posuneme ke specializovanějším flórám, 

kde již neslouží Dioskoridův spis jako osnova, ale přibývají v nich zcela nové druhy i rody 

rostlin. Jsou to práce, které se již nesnaží obsáhnout všechny poznané rostliny, neboť 

s rozvojem přírodopisu toto množství začíná být neuchopitelné v rámci jednoho spisu. 

Proto se tito autoři zaměřují se především na diverzitu rostlin určitého regionu. 

  

                                                 
166 ATRAN 1990, s. 131. 
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4. 1.  Metodické návody k popisu a pozorování rostlin  

 

Nový zájem o identifikaci rostlin vyžadoval také jistý metodický základ. Během 

první poloviny šestnáctého století tak vzniká řada teoretických spisů, které měly být 

vodítkem pro přírodopisce nejprve při identifikaci rostlin z textů antických autorů a později 

také při studiu a popisování nových rostlin.  

Jedním z typů těchto prací byly takzvané seznamy rozdílů neboli differentiae. Tyto 

spisy obsahovaly definice částí rostlin a jejich kvalit, podle kterých od sebe jednotlivé 

rostliny odlišit.  

Metodickým východiskem pro tyto práce byly především Theofrastovy spisy. Jeho 

botanické dílo je rozděleno na dvě části. De historia plantarum pojednává jednotlivé 

rostliny a jejich charakteristické vlastnosti, v De causis plantarum se ptá po příčinách a 

vztazích167. Nás v souvislosti s určováním rostlin bude zajímat především první ze spisů. 

V první knize De historia plantarum Theofrastos definuje jednotlivé části rostlin a jejich 

rozdíly.  

Theofrastos začíná zvážením toho, co můžeme považovat za část rostliny. Při 

posuzování povahy rostlin je totiž nutné brát v potaz všechny jejich části a jejich vlastnosti. 

Část náležející přirozenosti rostliny by měla být stálá. Nicméně právě u rostlin toto 

kriterium zcela neplatí. Existuje mnoho částí, jejichž trvání je omezeno třeba jen na jeden 

rok, jako květy, plody, listy. Počet rostlinných částí je tedy nedeterminovatelný a stále se 

mění168.  

                                                 
167 Aristotelés si klade za cíl nejprve popsat vlastnosti a rozdíly živočichů a následně odkrýt jejich 

příčiny. Tento postup popisuje na konci úvodu k De historia animalium (ARISTOTELES, PA,  

491a9, srov. BALME, David M., Aristotle´s use of division and differentiae. In: GOTTHELF, 

Alan; LENNOX, James, G. (eds.), Philossophical issues in Aristotle´s biology. Cambridge 1987, s. 

79). Na tomto základě je poté rozděleno i Aristotelovo zoologické dílo. Účelem spisu De historia 

animalium bylo shromáždit, prozkoumat a rozlišit jednotlivé rozdíly, v De partibus animalium 

potom hledá kauzální vztahy (BALME 1987, s. 79-80). 

168 THEOPHRASTUS, HP, I, 1, 1-3. 
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Základní části rostliny jsou kořen (rhiza), stonek (kaulos), větev (akremōn) a 

proutek (klados)169. Theofrastos je dále definuje. Kořenem přijímá rostlina výživu, ta je 

dopravována do stonku, tedy části, která roste nad zemí a je jednoduchá. V případě stromů 

se nazývá kmenem. Větve vyrůstají ze stonku, proutky potom rostou z větví. Tyto části se 

pak dále skládají ze stejnorodých částí (omoiomeres)170, těmi jsou především kůra 

(phloios), dřevo (xylōn) a dřeň (metra). Jsou zde ale věci, které jsou ještě před těmito, a ze 

kterých jsou tyto odvozeny: šťáva (hygros), vlákna (is), cévy (phleps), maso (sarx) – to 

jsou základní podstaty (archai) a aktivní principy (stoicheion dynameis)171. Kromě 

základních částí pak nacházíme u rostlin ještě části sezónní jako list (phyllon), květ 

(anthos) a další části spojené především s rozmnožováním172. 

Obecně jsou potom tři základní rozdíly v částech mezi jednotlivými rostlinami: buď 

část rostlině zcela chybí (jako u některých rostlin listy nebo plody), má jinou podobu či 

velikost, nebo má jinou pozici. Následně můžeme pozorovat rozdíly ve formě, barvě, 

v uspořádání, jemnosti či hrubosti, v chutích a tak dále173. Důležité je také místo, kde 

konkrétní rostlina roste. Všechny rozdíly musí být nejprve sledovány jednotlivě, než z nich 

potom dohromady sestavíme charakter každé rostliny174. 

Co se týče formy, rozlišuje Theofrastos stromy, keře, polokeře a byliny. Sám ale 

uvádí, že formy v sebe mohou přecházet a měnit se například pěstováním. Poté již 

následuje popis charakteristických rozdílu v jednotlivých částech. Theofrastos začíná 

stonkem. Ten se může lišit v délce, v rozvětvení, v tloušťce či drsnosti kůry, potom ve 

dřevě, které může být vláknité nebo ne.  

                                                 
169 Theofrastos vyzdvihuje tyto části proto, že definici částí zakládá především na stromech 

(THEOPHRASTUS, HP I, 1, 11). 

170 Srov. také BALME 1987, s. 79. 

171 THEOPHRASTUS, HP, I, 2, 1. Tuto část diskutuje rovněž Hoppe (HOPPE 1976, s. 128). 

Zdůrazňuje, že je zde těmto základním prvkům připisována vlastní aktivita, což reflektuje Theodor 

Gaza, když správně překládá stoicheion dynameis jako vires elementorum. Pozdější překladatelé 

potom spojení překládají jako vires elementares, čímž se důraz přesune na „elementární síly“ a je 

upřena vlastním prvkům. 

172 THEOPHRASTUS, HP, I, 2, 1-2. 

173 THEOPHRASTUS, HP, I, 1, 6; viz také THEOPHRASTUS, HP, I, 4, 3. 

174 THEOPHRASTUS, HP, I, 1, 8. 
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Potom se obrací k rozdílům, které patří mezi kvality či vlastnosti, jako jsou tvrdost 

a měkkost, tuhost a křehkost, uzavřenost a otevřenost, lehkost a těžkost a podobné. Tyto 

vlastnosti musejí být připsány vlastní přirozenosti rostliny (physis)175.  Podobně pak 

postupuje u dalších částí, stonku, větví nebo listů. Toto rozdělení částí a jejich vlastností se 

pak stalo rovněž základem renesančních snah o správné popisy rostlin. 

Theofrastův výčet diferencí poté využil například francouzský lékař Benoit Textor 

(cca 1509-1560). Z  Dioskoridova textu vyextrahoval jednotlivé rozdíly rostlin176. Vzniklo 

tak zajímavé propojení Theofrastovy metody a konkrétních údajů z Dioskoridova spisu. 

Poprvé seznam vyšel roku 1534 v Paříži. Celý spisek je potom také připojen k vydání 

Bockova herbáře z roku 1552. Gesner v předmluvě k témuž herbáři oceňuje Textorovu 

práci a vyzdvihuje to, že spis rozčlenil užitečnou a krásnou metodou (…utili sane, et 

pulcherrima methodo digessit)177.  

Textor v přehledném seznamu vypočítává všechny části rostlin. Na začátku soupisu 

uvádí rostlinu jako celek, potom kořeny, stonky, větve, listy, květy, plody a semena (obr. 

4.). U jednotlivých částí popisuje substanci, kvantity: počet a velikost, kvality: barvu, vůni, 

chuť, hmatové kvality, tvar a podobnosti (obr. 5.).  

Do kategorie substance řadí vlastnosti, které bychom mohli nazvat strukturou 

rostliny či orgánu nebo jakousi konzistencí. Například u listů se pod substanci řadí tyto 

vlastnosti: holé, trnité, chlupaté, chmýřité, duté, produkující tekutinu. 

Kvantity obvykle obsahují počet (tzn., kolik daných orgánů na rostlině je) a velikost 

orgánů. Kategorii kvality popíšeme trochu detailněji. První kvalitou při popisu všech 

orgánů je barva, ta je také asi nejvariabilnější. Největší spektrum barev je samozřejmě u 

květů, ale hned v závěsu následuje list a kořen. Vůně nejsou příliš specifikované (podobně 

jako při určování léčivých účinků, jak jsme uvedli v předchozí kapitole). Části rostlin jsou 

                                                 
175 THEOPHRASTUS, HP, 1, 4, 5. 

176 Více k jeho osobě například: BERG, Machiel A. van den, Friends of Calvin. 

Michigan/Cambridge 2009, s. 134-143. Jako zdroj Textor využil vydání Diskorida od Marcela 

Vergilia, které vyšlo v Basilei roku 1532. Jak zmiňuje v úvodu: „Ex Marcelii Vergilii commentariis 

in ipsum Dioscoridem, ad eorum quae hinc tractantur dilucidiorem intelligentiam“ (TEXTOR, 

Benoist, Stirpium differentiae, Parisiae 1534, s. 4a).  

177 GESNER, Conrad, Praefatio. In: BOCK, Hieronymus, De stirpium maxime earum, quae in 

Germania nascuntur, Argentorati 1552, fol. cIIa, cit. podle OGILVIE 2006, s. 192. Sám Gesner 

potom vydal podobný seznam: De stirpium collectione tabulae (poprvé vyšel roku 1553). 
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buď vonné (odoratus, aromatum odore), příjemné (iucundi odoris) nebo nepříjemné vůně 

(ingrati odoris, virosi odoris), těžké vůně (gravis odor), v seznamu se vyskytuje jen 

několik více specifických vůní jako je ostrá (acuti) a drsná (asperi odore). Zajímavé je, že 

ve výčtu chutí chybí tři základní chutě, byly součástí jak Galénova, tak Theofrastova 

výčtu: kyselá (acidus), svíravá (austerus) a trpká (acerbus). Vlastnostmi hmatu jsou potom 

tvrdost (duritia), měkkost (mollitia), drsnost (asperitas) a další, ale také třeba schopnost 

přichytávat se oděvu (vestibus tenaci).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Části rostlin 
TEXTOR, Benoist, Stirpium differentiae. 1534, s. 22b. 

Zdroj: Bibliothèque nationale de France. 
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V části similitudo vypsal Textor z Dioskoridova textu různé podobnosti nejen mezi 

rostlinami navzájem, ale také třeba podobnosti rostlinných orgánů s různými částmi zvířat. 

Obr. 5. Rozdíly rostlin 
TEXTOR, Benoist, Stirpium differentiae. 1534, s. 8b. 

Zdroj: Bibliothèque nationale de France. 
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Například kořen podobný ocasu štíra (scorpionis caudam repraesentante) má oměj 

(Aconitum), kořeny tenké jako vlasy má ptačinec (Olosteum)178. 

Ne zcela pravidelně jsou uváděny kategorie místo (situs), čas (tempus), působení 

(actio) a užití (usus). Místo v případě celých rostlin značí jejich stanoviště, v případě 

orgánů jejich umístění na rostlině – například květy se vyskytují buď na stonku, nebo na 

větvích179. Čas, kdy se na rostlině orgány objevují – opět některé květy se objevují na jaře, 

jiné v létě atd.180 Actio neboli působení je potom popsáno u květů a listů, které způsobují 

puchýře (Rannunculus - pryskyřník)181 nebo poškozují hrdlo (fauces scarificante) 

(Chamelaea)182. Celkem paradoxní je, že kategorii užití (usus) uvádí Textor pouze u 

kořene a semen, ale jedinou položkou zde jsou rostliny s neužitečnými kořeny (inutili 

radice) a s neužitečnými semeny (inutili semine)183. 

   Zatímco Textorovo pojednání je zástupcem spisů, které jsou spíše strohými 

seznamy. Carolus Figulus sepsal text, který jednotlivé kategorie rostlin více přibližuje. 

Botanomethodus184 je pojatý jako dialog mezi Figulem a lékařem Zytthradusem. Čtivou 

formou tak představuje základní principy studia rostlin. Zabývá se postupně jednotlivými 

kvalitami, jejich významem a podstatou, ale především správnou terminologií a překlady 

řeckých názvů kvalit. V některých případech uvádí také etymologii, nebo názvy kvalit 

v různých dalších jazycích. Vše ilustruje na konkrétních příkladech rostlin. 

Nejprve vypočítává kvantity rostlin - jejich věk a velikosti, potom kvality: podobu 

(figura), barvu (color), vůni (odor), chuť (sapor), tloušťku (crassus) a moc (potentia).  

Podoba (figura) je chápána spíše jako podobnost než geometrický tvar. Figulus také 

pojednání o ní uvádí slovy, že bude vykládat o figuře jako botanik (herbarius), ne jako 

                                                 
178 TEXTOR, Benoist, Stirpium… 1534, s. 29b. 

179 Tamt., s. 84a-85b. „ex caule prodeuntes, in ramis siti…“  

180 Tamt., s. 86b. 

181 Tamt., s. 86b. 

182 Tamt., s. 77a. Pravděpodobně lýkovec, u Mattioliho označován jako Chamaedaphne 

(MATTIOLI, Pietro Andrea, Commentarii… 1554, s. 525).  

183 Tamt., s. 98a. 

184 FIGULUS, Carolus, Botanomethodus. Coloniae 1540. 
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geometr (geometer). Může se popisovat přirovnáním k jiné rostlině, například: iris má listy 

podobné galdiolu nebo přirovnáním k nějakému jinému objektu: iris má kolénkatý 

(geniculatus) kořen. Figulus se ale přece jen nakonec geometrii nevyhne, například při 

popisu listů, které mohou být kruhové (rotunda), stonky mohou být čtverhranné 

(quadrngula). Pod podobu tedy Figulus zahrnuje dvě Textorovy kategorie – popisy pomocí 

podobností (similitudine) a geometrický tvar (forma). 

 

 

 

Barvy chápe Figulus jako směs černé a bílé, které jsou jediné pravé (propria, per 

se). Následuje dlouhá diskuze o názvech. Srovnává řecké a latinské, francouzské a 

německé termíny. Dále se zabývá etymologií.  Zabývá se také definicí a rozlišením 

jednotlivých barev, nebo spíše konkrétních řeckých termínů. Zytthradus se například ptá, 

jaká je barva, kterou Řekové nazývají pyrron (πυρρομ). Podle Figula je to žlutočervená 

(fuluus) nebo šarlatová (coccineus). Je smíchaná z červené (rubro), rudé (russo) a zelené 

(virridi), někdy je ale více červené, někdy více zelené. Vergilius termínem fuluus označuje 

lva, zlato a písek. Ovidius tak označuje měď185. K definici barev tak mohou složit 

předměty, které tuto barvu mají. Barvy potom mohou mít různé názvy například podle 

kovů (aureus ab auro, argenteus ab argenteo, aeneus ab aere…), samy rostliny mohou dát 

jména barvám (croceus a croce, hyacinthus ab hyacintho...) (dále viz tab. 1. a 2.). 

 

                                                 
185 FIGULUS, Carolus,  Botanomethodus… 1540, fols. dIVa-dIVb.  

Latine Gallice Germanice Graece 
albus blanck weiss leukos 
niger noir achwartz melas 
fuscus bruna braun phaios 
ruber rouge rodt erythros 
fuluus coleur dor golt farb pyrros 
luteus iausne geel melinos  
flavius blon geel xanthos 
parpureus vermeil purpur porphyreos 
puniceus sanguinne dunckel farb phoinikous 
caerulens bleuu blauu kyaneos 
glaucus vel caesius grys grauu glaukos 
pallidus palle blaue bleich ōchros 
viridis verd grun chlōros 

Tab. 1. Názvy chutí v různých jazycích, FIGULUS, Carolus,  Botanomethodus 1540, 
fols. dIb-dIIa. 
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aurens ab auro podle zlata ostrinus a ostro nachová šťáva 
zíkávaná 
z mořského plže 

argenteus ab argenteo podle stříbra prasinus/prasius a praso ? 
aeneus ab aere podle vzduchu porraceus a porro podle póru 
ferreus a ferro podle železa herbaceus ab herbis podle bylin 
ferrugineus a ferrugine podle rzi lacteus a lacte podle mléka 
aerugineus ab aerugine podle měděnky nivens a nive  podle sněhu 
croccus a croco podle šafránu buxeus a buxo podle zimostrázu 
hyacinthus a hyacintho podle hyacintu cinericius a cinere podle popela 
melinus a pomo 
cotoneo 

podle 
granátového 
jablka 

cereus a cera podle vosku 

violaceus a viola  podle fialky sulphureus a sulphure  podle síry 
igneus a igne podle ohně coccinus a cocco grano karmínová 

získávaná z červce 
karmesového 

flammeus a flamma podle plamene roseus a rosis podle růže 
sanquineus a sanguine podle krve   

 

 

Od barvy se Figulus posouvá k vůni, kde se opět zabývá především správnými 

překlady řeckých termínů, ale rozlišuje vlastně jen dva typy vonná nebo příjemná vůně 

(odoratum seu breve olens) a nevonná nebo smrdutá (foetidum, male olens)186. 

U chuti je pak vyzdvihnut především její význam při určování mocí a účinků 

rostlin. Figulus si ale stěžuje, že nemá tak cvičený jazyk, aby mohl všechny druhy chutí 

bezpečně rozlišit a posoudit jejich účinky. Dokáže do jisté míry rozeznat sladké a hořké, 

ale z těchto chutí nemůže přesně určit účinky všech věcí, které ochutnává. Prosí proto 

Zytthradata, aby mu zaprvé ukázal, co je to chuť, zadruhé, kolik je druhů chutí a jaké jsou 

mezi nimi rozdíly, a zatřetí, jakým způsobem by mohl na základě chutí vyzkoumat a 

postihnout podstatu věcí a jejich přirozené vlastnosti187. Ten pak cituje různé antické 

                                                 
186 Tamt., fol. eIIIa. 

187 Tamt., fols. eIIb-eIIIa. „Ego autem non habeo eruditam linguam neque palatum, ut possim 

omnium saporum species lingua vel palato discernere ac diudicare. Praeterea licet aliquatenus 

gustu iudicare possim, quod sit dulce, quod amarum et caetera. Tamen ex his saporibus, non 

possum rerum quas gusto, crases et vires deprehendere. Idcirco ne graveris mihi, crassiore ut aiunt. 

Minerva dicere Primo sit sapor, deinde quot sint saporum species ac differentiae, tertio qua ratione 

ex saporibus queam rerum naturas ac temperaturas inquirere ac deprehendere.“ 

 

Tab. 2. Názvy chutí podle kovů, rostlin atd., FIGULUS, Carolus,  Botanomethodus 1540, 
fols. dIIa-dIIb.
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autory a poukazuje na to, že počet základních chutí se může lišit. Pak uvádí Theofrastův 

výčet, jmenuje sedm chutí: dulce, pingue, amarum, austerum, acre, acidum, acerbum. 

Navazuje pojednáním o stupních a medicínských účincích rostlin. O této problematice 

jsme již pojednali v předchozí kapitole. 

Ve spisech jako je Textorův nebo Figulův byly vyjmenovávány a definovány 

jednotlivé rozdíly rostlin, a to jak kvantity, tak kvality náležející různým smyslům. 

Nekladou si za cíl znaky rostlin hodnotit a připisovat některým větší význam. Je to čistě 

filologická práce, jeden z možných způsobů, jak se zorientovat v antickém textu a jak 

systematicky utřídit informace, které máme z Dioskoridova spisu o rostlinách.  

 

4. 2. Popisy a identifikace antických rostlin v renesančních spisech 

 

Částečně se úvahy o rostlinných částech a jejich rozdílech objevují také v 

teoretických úvodech k herbářům. Rovněž Mattioli se v předmluvě k herbáři krátce věnuje 

popisu jednotlivých částí a jejich kvalit. Podobně jako výše zmínění autoři, postupuje 

podle Theofrastova rozdělení. Postupně probírá jednotlivé rostlinné orgány. Začíná 

kořenem, uvádí několik morfologických typů včetně příkladů konkrétních rostlin. Kořeny 

se pak mimo jiné liší také barvou, vůní a chutí. Znalost těchto kvalit je podle Mattioliho 

neméně potřebná, než znalost toho, které kořeny jsou malé či velké, které tvrdé či jemné, 

které početné či málo četné188. Ani Mattioli neupřednostňuje kvantity před kvalitami, 

všechny rozdíly pro něj mají stejnou váhu. Poté vypočítává podobnosti ve formě listů. 

Přičemž některé tvary slouží jako typ častěji, v jiných případech k sobě přirovnává pouze 

dva druhy či rody. Následně Mattioli přechází k barvě listů. Následují tvary, vůně a chutě 

listů a opět vlastnosti stonku, květů, plodů a semen. Podobně jako v Textorově seznamu 

následuje u každé části každou vlastnost řada příkladů konkrétních rostlin. 

Ve vlastním textu herbáře jsou potom jednotlivé kvality využívána k popisu 

konkrétních rostlin. Každá kapitola herbáře začíná Dioskoridovým názvem a popisem 

rostliny. Nejprve se Mattioli snaží rostlinu identifikovat, a pokud je to možné, ztotožnit ji s 

nějakou známou rostlinou.  

                                                 
188 MATTIOLI, Pietro Andrea, Praefatio… 1554, s. 10. 
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Postup při určení rostliny z antického textu si ukážeme v kapitole o Phu (Φοῦ) (obr. 

6.). Mattioli nejprve Dioskoridem popsanou rostlinu identifikuje s rostlinou v Itálii obecně 

známou – Valerianou neboli kozlíkem. 

 

… Protože kořene nejprve forma, vůně, barva, a další znaky se od těch, které 

připisují Phu, nikterak neliší. Ukazují to i listy a stonky. Tyto nejsou odlišné od Oleastra, 

v dospělosti dosahují loketní výšky, jsou jemné (leves), duté (inanes), měkké (molles), 

kolénkaté (geniculati), přiklánějí se k purpurové barvě (in purpuram vergentes)189. 

 

Mattioli se snaží při porovnávání rostlin pozorovat co nejvíce částí. Na problém ale 

naráží při srovnávání květů. „Květy se zdají odporovat, Phu nese květy formy lilie nebo 

narcisu (lilii vel narcissi effigiem), ne okolíku190 (umbellae)…, jak je vidět u velké 

Valeriany.“ Mattioli se nejprve trochu lišácky pokouší navrhnout, že jednotlivé kvítky v 

květenství mají formu narcisu. Ale pak se přiklání k Ruellovi, který tvrdí, že výrok o 

květech je chybný vlivem špatných překladů (á scriptoribus in Dioscoride depravata). „Je 

tedy jasné, že Phu je naše Valeriana, jak všemi známkami (notis), tak kvalitami 

(qualitatibus) se shoduje s Phu“.  

Z tohoto příkladu je patrné, že je rozdíl určovat rostlinu z textu a určovat rostlinu 

v přírodě. I tak nápadný znak, za jaký bychom považovali květ, totiž v textu nemusí mít 

větší váhu než ostatní. Jedná se o jeden konkrétní termín a z filologického hlediska v něm 

tedy může být chyba stejně jako v jakémkoliv jiném označení rostlinné části a její kvality. 

Právě proto je nutné porovnat pečlivě všechny části a jejich vlastnosti. Na některých 

místech Mattioli zdůrazňuje, že se jím popisovaná rostlina všemi znaky shoduje 

s Dioskoridovým popisem, například v kapitole o Anonis „… všemi dalšími znaky 

odpovídá Dioskoridem popsané 191. Brassavolovi vyčítá, že místo toho, aby v případě 

určení Gattarie pečlivě srovnal všechny vlastní znaky rosltiny, následuje při určování 

                                                 
189 MATTIOLI, Pietro Andrea, Commentarii… 1554, s. 29. 

190 Tento termín není anachronismus. Hájek v českém překladu Mattioli herbáře popisuje květ 

kozlíku jako “okolek brunátně pobělavý“ (HÁJEK Z HÁJKU, Tadeáš, Herbárž…, 1562, I 9). 

191 Tamt., s. 324. „…ac caeteras omnes notas refert, quibus a Dioscoride depingitur.“ Jedná se o 

rostlinu Ononis spinosa L. 
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raději její lidový název, což způsobí záměnu s jinou Dioskoridovou rostlinou – 

Calaminthou192. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
192 Tamt., s. 342. Jedná se o druhy Nepeta cataria L. a Calamintha nepeta L., které měly v italštině 

pravděpodobně stejný lidový název Nepeta. „Sunt tamen e vulgaribus, qui Gattariam etiam 

Nepetam appellent, quorum nomenclaturam magis fortasse secutus Brasavolus, quam plantae ipsius 

notas, hallucinatus deprehenditur.“  

Obr. 6. Valeriana maior 
MATTIOLI, P. A., Commentarii in libros sex Pedacii 
Dioscoridis de medica materia, Venetia 1554, s. 29. 

Zdroj: Bayerische Staatsbibliothek. 
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Obr. 7. Valeriana minor 
MATTIOLI, P. A., Commentarii in libros sex Pedacii 
Dioscoridis de medica materia, Venetia 1554, s. 29. 

Zdroj: Bayerische Staatsbibliothek. 
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Obr. 8. Valeriana minimum 
MATTIOLI, P. A, Commentarii in sex libros Pedacii 
Dioscoridis Anazarbei de Medica materia. Venetia 

1569, s. 35. 
Zdroj: Bayerische Staatsbibliothek. 
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Nebezpečí pochybení existuje dokonce nejen v rámci jedné kvality – tedy v záměně 

dvou tvarů či dvou chutí, ale může se stát, že dojde dokonce ke zmatení dvou rozdílných 

kvalit jako je třeba tvar a chuť.  

 

Lapathum (nebo také Oxilapathum) nemá ostrou chuť nýbrž ostré listy. Řekové totiž 

termínem óξύ nazývají jak ostrou chuť, tak mečovitou formu. To pak některé autory, 

Avicennu či Serapia, vede k jeho záměně s rostlinou, kterou obecně nazýváme Oxalis či 

Acetosa.193. 

 

Diskuze se tak vedou o různých diferencích a jako diskriminační znak mohou 

sloužit všechny kvality včetně těch nonvizuálních – chutí a vůní. Jsou například rostliny, 

kde Mattioli užívá jako argument k jejich odlišení chuť. 

V kapitole o puškvorci (Acorus) se Mattioli snaží opravit předchozí omyly, kdy byl 

zaměňován s galgánem (Galanga). Této chyby se dopouští například Brassavolus. Podle 

Dioskoridova popisu ale kořeny puškvorce vně i uvnitř červenají (rufescunt) a jsou chuti 

ostré (acri) nebo kousavé (mordaci). Puškvorec by tedy měl být ostrý (acre) ale ne však 

silně ostrý (acerrimum) a ani by neměl pálit na jazyku jako galgán. Mattioli potom cituje 

Galénovo tvrzení, že kořen puškvorec je nejen ostrý (acre) ale i nahořklý (subamarus), tato 

přece mírná hořkost (modica amaritudo) se v žádném galgánu nevyskytuje194. 

Ruell zase zaměňuje Eupatorium a Hydropiper. Eupatorium v sobě ale má hořkost, 

hned na první okušení těžko skrývatelnou, z čehož podle Mattioliho snadno poznáme, že to 

není Hydropiper195. Hydropiper má naopak velmi ostrá semena. Ostrost nacházíme také u 

pravého Sisymbria, tímto znakem se podle Mattioliho liší od Sia196. 

Podle chuti můžeme rozeznat také nedorozumění nebo dokonce klamy. Co je ve 

farmacii nazýváno Ammi je většinou bílý kmín, který můžete stěží rozpoznat zrakem, ale 

velmi jistě jeho ochutnáním197.  

                                                 
193 MATTIOLI, Pietro Andrea, Commentarii… 1554, s. 243. 

194 Tamt., s. 19-20. Alpinia galanga  (L.) Willd., Acorus calamus L.  

195 Tamt., s. 285. Persicaria hydropiper (L.) Delarbre, Eupatorium cannabinum L.   

196 Tamt., s. 254. 

197 Tamt., s. 358. 
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Vůně také může sloužit k rozlišení dvou rostlin. Například hluchavka (Galeopsis), 

nemůže být ta samá rostlina jako krtičník (Scrophularia), jak někteří tvrdí, protože ten 

nemá tak kopřivovité listy ani nevydává tak těžkou vůni198. Stejně tak Tripolion není 

Turbit, druhý ze jmenovaných nevydává žádnou vůni a nemá ani ostrou chuť, pouze 

slanost a určitou drsnost199.  

 

4. 3. Nové rostliny v renesančních spisech 

 

Spory o některých částech rostlin a jejich vlastnostech však dokáže rozsoudit až 

důsledné pozorování živých rostlin. K vlastnímu pozorování a zkoumání jsou renesančním 

učencům vzorem také antické autority.  Čím je ale častější a pečlivější vyšetřování rostlin 

v přírodě, tím více nových druhů a variet přírodopisci nacházejí.  

Podle Aristotela pro definici určitého objektu je nutné nejprve jeho zařazení do 

rodu a následně uvedení výčtu jeho diferencí200. Rozdíly rostlin byly popsány Theofrastem 

a v šestnáctém století jeho následovníky v metodických spisech. Jak je to ale se zařazením 

nových rostlin do rodu?  Tvrdíme, že pro renesanční herbalisty to znamená přiřazení nové 

rostliny k rostlině známé z antické tradice, většinou především k rostlině z Diskoridova 

textu. Pro potřeby této práce tak zavedeme pojem „Dioskoridův typ“.  Jméno a popis 

rostliny slouží jako typ, ke kterému můžeme rostlinu přirovnat a následně od něj odlišit 

pomocí řady rozdílů. V praxi to vypadá tak, že nové rostliny jsou zařazovány do kapitol 

k rostlinám již známým z antické tradice.  

Čím detailněji tak Mattioli rostliny studuje, tím více nachází nových rostlin, které 

se více či méně liší od původního typu. Tyto jsou pak uvedeny jako nové druhy původní 

antické rostliny. Rovněž Mattioli přidává do herbáře nové rostliny, které buď sám 

pozoroval, nebo mu je zaslal některý z jeho kolegů. Například do kapitoly Phu (Φοῦ) 

                                                 
198 Tamt., s. 494. „Sed eorum error ex eo, ut arbitror, aperte diluitur, quod Scrophularia maior dicta 

folia non proferat urticae admodum aemula, nec ea gravi odore praedita sentiantur.“ Jedná se 

pravděpodobně o rostliny Lamium maculatum L. a Scrophularia nodosa L. 

199 Tamt., s. 517. „Veruntamen rem aliter se habere illud argumento est, quod communis usus 

Turpetum nullo commendetur odore, nec gustui acredinem relinquat, sed tantum salsedinis, et 

asperitatis quidpiam.“ Rostliny je nesnadné určit, v kapitole chybí ilustrace.  

200 ARISTOTELES, Metaph. 1037b29. 
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neboli Valeriana přidává novou rostlinu – Valerianu minor (obr. 7.), která má podobné 

rozmístění listů, je stejně porostlá jemnými chloupky, květy má také v okolíku a mírně 

purpurové, vůni jako iris nebo nardus, je ale celkově menší. Ve vydání herbáře z roku 1569 

uvádí Mattioli třetí Valerianu – nejmenší (Valeriana minimum nebo také Valeriana 

exiguum), má tvar litu jako Valeriana maior, ale menší, kolénkatý tříčtvrteční stonek, na 

vrchu malý okolík, barvy je jako předchozí druhy. Má drobný kořen, bělavý, ze kterého 

vypouští řadu vlásků příjemné vůně. Roste v horách, vlhkých půdách, na podmáčených 

loukách201. 

Rostliny mohou být do herbáře vřazovány jako nové druhy nebo celé nové rody202, 

pokud jsou dostatečně rozdílné. Tak je tomu například v případě koniklece (Pulsatilly). 

Mattioli jej zařazuje do kapitoly k sasance (Anemone). V kapitole o sasance Mattioli 

postupuje podobně jako v předchozím případě kozlíku. Nejprve identifikuje sasanku, která 

je podle něj shodná s Dioskoridovou Anemone (Ἀνεμώνη). Koniklec ale se sasankou 

špatně ztotožnil Fuchs (obr. 9.). Podle Mattioliho mezi sebou nemají žádnou příbuznost, 

což je ale relativní a Mattioli toto tvrzení uvádí spíše proto, aby se vymezil vůči Fuchsovi. 

Právě tím, že rostliny uvádí ve stejné kapitole, poukazuje na jistou příbuznost (více bude 

téma příbuzností rostlin diskutováno v následující kapitole). Následuje detailní popis 

koniklece.  

Tímto způsobem tak obsah jednotlivých kapitol značně nabývá. Mattioli za pomoci 

armády přispěvatelů vytvořil opravdu rozsáhlé dílo, kdy každé další vydání nabylo o řadu 

nových druhů.  

 

 

 

                                                 
201 MATTIOLI, Pietro Andrea, Commentarii… 1569, s. 34. „Exiguum, folio est maioris effigie, sed 

admodum parvo, caule anguloso, dodrantali, in cuius summutate umbella exit exigua. Colore, ut in 

aliis generibus dictum est. Radix illi parva, albicans, e qua numerosa oriuntur capillamenta iucundi 

odoris. Nascitur in montibus, aquoso solo, et in pratis palustribus.“ 

202 Termín rod a druh zde užíváme v moderním smyslu. V herbářích nebylo jejich užívání nijak 

ustáleno. „genus“ se užívá pro jakýkoliv taxon. Jak ve smyslu vyššího celku/čeledi: Cukrová třtina 

je z rodu rákosovitých (ex arundinum genere), tak ve smyslu druhu: pilát má tři druhy (tria sunt 

Anchusae genera).  Více se touto problematikou budeme zabývat v následující kapitole.  
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4. 3. 1. Popisy a rozlišení nových druhů 

 

Počet známých rostlinných druhů v šestnáctém století roste exponenciálně. 

Přírodopisci zároveň stále více reflektují variabilitu rostlin v přírodě, která může činit 

potíže při rozlišování rostlin a při popisu a odlišení nových druhů. Variabilita může být 

způsobena věkem, prostředím, ale i dalšími faktory. Ty definuje ve svém spise například 

italský lékař Bartolomeo Maranta (1500-1571). Maranta vypočítává několik příčin změn 

v podobě rostlin, prvním je jejich vlastní mnohotvárnost (ratione sui ipsius), druhým je 

podnebí (ratione coeli), třetím půda (ratione soli) a čtvrtým pěstování (ratione cultus). 

Jednotlivé příčiny pak ještě dále specifikuje. Vlastní variabilita rostliny je způsobena 

věkem (ratione aetatis), jinak vypadá rostlina v mládí, jinak během dospívání a jinak, když 

uvadá. Podnebí ovlivňuje vzhled rostliny střídáním ročních dob, některé jsou příznivější, 

Obr. 9. Anemone sylvestris (koniklec) 
FUCHS, Leonhart, Den Nieuwen Herbarius. 

Basel 1543, kap. 344. 
Zdroj: Bayerische Staatsbibliothek. 
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jiné méně. V případě půdy jde jednak o rozdíly mezi jednotlivými regiony (ob regiones), 

některé jsou chladnější, jiné mírnější apod. a za druhé o rozdíly mezi konkrétními místy 

(ob loca particularia), která mohou být opět chladnější, teplejší, sušší či vlhčí203. Na jiném 

místě spisu potom Maranta uvádí, které kvality se mohou těmito vlivy měnit. Je známé, že 

s věkem se může měnit vůně, barva, chuť a hmatové kvality. Tyto změny se pak mohou 

projevovat v různých částech rostliny, nejen v listech a stoncích ale také v semenech, 

plodech a kořenech. U všech plodů, které jíme, se věkem mění barva, vůně, i chuť. Nejprve 

jsou všechny trpké nebo kyselé, barvy bělavé nebo zelené, bez vůně, potom jsou sladké, 

černé, žlutočervené (fuluum), červené nebo se zbarví jinak a vydávají příjemnou vůni204. 

Různé kvality se mohou měnit také pěstováním205. 

 Rostliny jsou tedy ze své podstaty velice variabilní. Maranta píše, že rostlina je věc 

proměnlivá a mnohotvárná, dokonce ani Theofrastos nemohl nalézt odpovídající metodu, 

kterou by je vědecky pojednal. Samotná definice se mu jevila jako nejistá a ospravedlňuje 

to, že více než rozumem ji vybudoval spíše podle znaků (nota) a pravidel (formula). Byl si 

vědom, že žádná definice není jistá do té míry, aby se z určitého pohledu neodlišila. 

Například Malva zařadil do rodu bylin (herbarum genere), ale na některých místech se 

může vyskytovat jako strom206.  

Rovněž Conrad Gesner v úvodu k De collectione tabullae píše, že rostliny se 

místně velmi liší. Proto nikdo nemůže pojednat úplně o všech a on sám se tedy zaměří 

pouze na německou flóru207. To samé si uvědomují také ostatní botanikové a začínají se 

specializovat. Raději než aby pozorovali přírodu náhodně, zaměřují se na určitá místa, 

vracejí se sem a pozorují zde rostliny v různých vegetačních obdobích208. Vzorem jim 

mohou být opět antické autority. Často citovaným je Galénovo tvrzení, že rostlinu je nutné 

                                                 
203 MARANTA, Bartholomeo, Methodi cognoscendorum simplicium libri tres, Venetiae 1559, s. 

11.  

204 Tamt., s. 92. 

205 Tamt., s. 138.  

206 Tamt. , s. 8, s. 23-34, cit. podle HOPPE 1976, s. 23. 

207 GESNER, Conrad, De usu harum tabularum. In: GESNER, Conrad, De stirpium collectione 

tabulae, Tiguri 1587. 

208 Více také viz FINDLEN 1996, s. 166n. 
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pozorovat ne jednou, ale dvakrát či víckrát209. Dioskorides zase zdůrazňuje, že rostlinu 

musíme pozorovat ve všech obdobích růstu. Vznikají tak první lokální flóry, které se 

soustředí na diverzitu rostlin určité oblasti.  

Tito přírodopisci postupně také vylepšují způsoby popisu nových rostlin.  Green 

v tomto směru vyzdvihuje především Valeria Corda (1515-1544).  Cordus se zaměřuje na 

Německou flóru. Své poznatky z cest po Německu potom sepsal v  Historiae plantarum. 

Text je rozdělen do čtyř knih a obsahuje 446 kapitol, ve spise uvádí také německé lidové 

názvy rostlin. Dílo dokončil zhruba okolo roku 1540, ale publikováno bylo až 1561 jako 

součást dalšího vydání Annotationes in Pedacei Dioscorides de Materia Medica libri V. 

Což bylo shrnutí Cordových poznámek k Dioskoridovi z doby, kdy přednášel botaniku na 

universitě ve Wittembergu.  

Popisy jsou důkladné a detailní, vycházející rovněž z přímé zkušenosti s rostlinou. 

Green jej označuje jako prvního „fytografa“ a uvádí některé základní principy jeho popisů 

rostlin. Jeho cílem bylo učinit ilustraci nepotřebnou, popisy jsou tak skoro fotografickou 

podobou rostliny210. Cordus postupuje od zjevných částí rostliny – tedy listů a květů, jako 

poslední popisuje kořen a medicínské účinky rostliny. Ogilvie právě v Cordově případu 

poukazuje na to, že během šestnáctého století dochází v popisech rostlin k posunu 

k morfologickým znakům. Důraz  na morfologii je patrný, ale nesmíme to chápat tak, že 

chutě, vůně a medicínské účinky mizí z popisu rostlin zcela, i u Corda mají stále své 

místo.V případě rodu Anemone Cordus popisuje jen dva druhy: Anemone tenuifolia a 

Anemone tenuifolia altera (Obr. 10.). Není to ovšem naše sasanka, podle vyobrazení a 

německého lidového názvu (Teuffelsauge) jde pravděpodobně o nějaký druh hlaváčku. 

První jmenovaná rostlina je bez chuti, může obsahovat trochu hořkosti, druhá jí potom 

chutí odpovídá. V poznámce Cordus uvádí, že tato jeho Anemone není pravá Dioskoridiva 

Anemone, ale rostlina, kterou Dioskoridés nazývá Chamaemalum Eranthemum a nemá 

                                                 
209 Například Caspar Bauhin tvrdí v předmluvě k Pinaxu, že jej toto tvrzení inspirovalo 

k důkladnému studiu rostlin (BAUHIN, Caspar, Praefatio. In: BAUHIN, Caspar, Pinax theatri 

botanici, Basileae 1623). Pasáž pochází z Galénova spisu De compositione medicamentorum per 

genera, III 2. (srov. REEDS 1976, s. 528). 

210 Srov. GREEN, Edward L., Landmarks of botanical history. Part I. Stanford 1983a, s. 270-279. 
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žádnou ostrost (acrimoniam) jako pravá Anemone211. Opět zde tedy vidíme, že pro 

identifikaci rostlin z Dioskoridova textu může hrát roli chuť.  

 

 

 

 

                                                 
211 CORDUS, Valerius, Historiae plantarum. In: CORDUS, Valerius, Annotationes in Pedacii 

Dioscorides de medica materia lib. V, Argentoratum 1561, fol. 151a. „Non est haec Anemone, ut 

neque sequens, sed Chamaemalum Eranthemum Dioscoridis… Acrimoniam nullam habet, quae 

propria est Anemone.“ 

Obr. 10. Anemone tenuifolia (hlaváček) 
CORDUS, Valerius, Historiae plantarum. In: 

Annotationes in Pedacii Dioscorides de medica 
materia lib. V, Argentoratum 1561, fol. 151a 

Zdroj: Bayerische Staatsbibliothek. 
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Dalším významným botanikem této generace přírodopisců byl Charles de l’Ecluse 

(Carolus Clusius) (1526-1609)212. Clusius se narodil v Nizozemí, studoval v Německu a 

Francii, své botanické výzkumy potom prováděl ve Španělsku, Portugalsku, jižním 

Nizozemí, Rakousku, Maďarsku, Německu nebo Anglii. Určitý čas strávil na Vídeňském 

dvoře. Pečoval o Vídeňskou botanickou zahradu, která se během jeho působení stala 

centrem dovozu nových odrůd, převážně cibulovin, z východu213.   

Výsledky svých botanických výzkumů vydal ve dvou spisech. Roku 1576 vyšlo 

dílo Rariorum aliquot stirpium per Hispanis observatorum historia, kde zveřejnil své 

nálezy ze Španělska a Portugalska. Jeho další kniha o květeně Panonie (kde bádal při svém 

pobytu ve Vídni) Rariorum stirpium per Pannonias observatorum Historiae vyšla roku 

1583214.  

Zaměřme se nyní na druhý ze jmenovaných spisů. Clusiovi Dioskoridův text již 

neslouží jako osnova. Často ale odkazuje například na Mattioliho a s jeho popisy potom 

některé rostliny srovnává. Postupně popisuje řadu nových druhů, které nalezl v Panonii. 

Popisy rostlin jsou pak detailní, velice živé, barvité, vycházející z přímé zkušenosti 

s rostlinou. Pozoruje je v různých dobách, popisuje je například v čase kvetení či plození. 

Jeho popisy jsou podle Ogilvieho vrcholem renesančního přírodopisu a zároveň tedy jedny 

z nejvíce čtivých. Uveďme jako příklad popis sasanky Anemone silvestris rannunculi folio. 

                                                 
212 Životem a dílem Carola Clusia se v současnosti intenzivně zabývá Florike Egmond. Viz 

například EGMOND, Florike, The World of Carolus Clusius: Natural History in the Making, 1550-

1610. London 2010. 

213 Roku 1577 ji ale Rudolf II nechal zrušit. Místo botanické zahrady nechal vybudovat menažérii a 

jezdeckou školu. O čemž se Clusius v jednom ze svých dopisů Camerariovi vyjadřuje takto: 

Vypadá to, že nový císař nemá zvláštní zálibu v rostlinách, preferuje zvířata (Clusius Camerariovi, 

8. října 1577) (HUNGER, Fridrich Wilhelm Tobias, Charles de l´Ecluse (Carolus Clusius) 

Nederlandsch kruidkundige, 15261609. Haag 19271942, II, s. 350).  

214 Druhý ze spisů obsahuje také některé údaje o flóře Čech, konkrétně Krkonoš. Clusius však 

Krkonoše osobně nepoznal, materiál získal od Friedricha Sebitze, lékaře ve slezské Nise, který 

tehdy v pohoří ze slezské strany přístupnějším, rostliny studoval a sbíral (KLÁŠTERSKÝ, Ivan; 

HRABĚTOVÁ, Anežka, Dějiny floristického výzkumu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 

Litoměřice 1982). Vydání tohoto spisu z roku 1601 obsahuje také dodatek Fungorum in Pannoniis 

observatorum brevis historia, což je vůbec první publikovaná monografie o houbách.  
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Clusius nejprve popisuje listy, které jsou trojitě až do středu rozdělené, podobně jako u  

Ranununculus palustris. Jsou zelené, jemné a chlupaté, chuti nejprve nepříjemné, poté do 

jisté míry ostré. Následně mluví o stonku, který je výšky dlaně, někdy chodidla, holý. Květ 

je barvy mléčné (lacteo) nejvíce z pěti listů sestávající, menší než u Pulsatilly. Clusius 

uvádí rovněž, že roste na lukách u Vídně a hojně v horách obou Panonií. Kvete v květnu v 

zahradách v dubnu215. Ogilvie poznamenává, že některé popisy dávají smysl pouze ve 

vztahy k předchozím216. Některé rostliny jsou tedy popisovány detailněji, aby mohly 

sloužit jako jakýsi nový typ ostatním druhům, nicméně název většinou rostlinu opět 

vztahuje k původním antickým typům, popis tedy nikdy nezačíná zcela na „zelené louce“. 

Často je tak užívána kategorie podobnosti, jak můžeme vidět na příkladu sasanky, jejíž 

listy jsou připodobněny k pryskyřníku a květ ke konikleci. Z popisů je tedy patrné, že 

kvality nemizí. K posunu k morfologii potom dochází v jiné souvislosti – v souvislosti s 

rozlišováním druhů nově nalezených rostlin.  

Jedna věc je definice a přesný popis, ve kterém autoři postupně zdokonalují líčení 

jednotlivých Theofrastových diferencí, druhá věc je odlišení jednotlivých druhů. Zde je 

nutné všímat si významnějších rozlišovacích znaků. V tomto případě již není potřeba 

srovnávat všechny znaky jako při identifikaci rostlin z textu, je naopak nutné zaměřit se na 

nějaké výraznější rysy a nové druhy od původního typu odlišit. Pokud zůstaneme u 

příkladu Anemone, v Clusiově spise se objevuje hned několik nových druhů, které nachází 

v Panonii. 

 V kapitole De Anemone silvestri rozlišuje Clusius dva druhy: první 

s pryskyřníkovitými listy (Anemone silvestris Ranuncului folio), druhý s listy jako koniklec 

(Anemone silvestris Pulsatillae folio). Přiřazuje k nim ještě třetí druh, který viděl 

vyobrazen v Mattioliho herbáři, nazývá jej tedy Anemone Matthioli. Podle Clusia by se pak 

tato měla se nazývat Pulsatila alpina flore niveo (protože kvete ještě pod sněhem). Do této 

kapitoly zahrnuje také obecný koniklec Pulsatilla vulgaris, který se dále dělí na jeden 

s tlustšími listy, květem větším a rozvolněnějším (dilutior), druhý s menším květem 

plnějším (saturatior), třetí druh má potom bílé květy. Jednotlivé druhy jsou pak opět 

detailněji popsány.  

                                                 
215 CLUSIUS, Carolus, Rariorum stirpium per Pannonias observatorum Historiae, Antverpiae 

1583, s. 380-382. 

216 OGILVIE 2006, s. 191. 
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To že některé znaky byly podstatné pro rozlišení, vyplývá z názvů, které jsou 

vlastně jakousi základní charakteristikou rostliny217. Jak z jednotlivých označení 

rostlinných druhů v Clusiově spisu vyplývá, jsou to především nadzemní části a jedná se 

zvláště o jejich morfologii. Musí to být tedy části v tomto směru dostatečně diferenciované 

a tedy „informačně bohaté“ a stálé jako jsou květ a list. Tvar stonku zmiňován není, roli 

hraje pouze výška rostliny. Kromě morfologie hraje často podstatnou roli ještě barva. Chuť 

v tomto případě chybí. U některých rostlin může být podstatná výrazná vůně, jako na 

příklad u vonné růže (Rosa campestris odorata)218 . Dva druhy večernice se liší tím, že 

jedna je vonná a druhá nevonná (k vonné přistupuje ještě vonná měsíčnice)219. U druhů 

Cyclaminus odoratus, Tanacetum inodoratum a Solanum odoriferum jde spíše o definici 

než o jejich odlišní, jsou to totiž spíše dvouslovné názvy rodu, dále se dělí na druhy podle 

morfologických znaků. Clinopodium Mattioli II podle Clusia někteří nazývají Calamentum 

inodorum, ačkoliv je ne zcela nevonná, protože někdy jakousi vůní ne nepříjemnou nos 

naplňuje220. Důvodem, proč nemohou být používány kvality jako chuť či vůně je také 

jejich určitá subjektivita, co se jiným zdá nevonné, je pro Clusia vonné.  

Jednotlivé rozlišovací znaky rostlin jsou pak ještě znatelněji patrné v pracích, které 

užívají pro dělení do druhů dichotomické klíče.  

 

4. 3. 2. Rozlišovací znaky v synoptických tabulkách 

 

K představě metodického rozdělení již nestačí ohraničení rostlin kapitolami. Velký 

počet různých druhů v jednotlivých kapitolách činí text dost nepřehledným, jak to vidíme u 

Clusia.  V některých případech pak může rozdělení rodu do druhů přehledněji znázornit 

metoda dichotomického rozdělení do synoptických tabulek, která byla do botaniky 

                                                 
217 Jak pozdější botanikové, například Tournefort, tvrdí, jméno je definicí rostliny, nejdříve by mělo 

uvést rod rostliny, potom diference (TOURNEFORT, Joseph Pitton, Institutiones rei herbariae. 

Parisiae 1700, s. 63; viz také von LINNE, Carl, Philosophia botanica, Stockholm 1751, s. 159n.)  

218 CLUSIUS, Carolus, Rariorum stirpium…, s. 112. 

219 Tamt., s. 332-333. Hesperis odorata montana a Hesperis altera panonica inodorata silvestris   

220 Tamt., s. 624. 
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zavedena Matthiasem Lobelem (1538 – 1616).  Lobel je poprvé použil ve svém spise 

Stirpium adversaria nova221.  

Synoptické tabulky využívá také Adam Zalužanský ze Zalužan, ve spise Methodi 

herbariae libri tres. Činí tak u rodů, kde je rozlišení druhů komplikovanější. Ve spise 

otiskuje celkem devět takovýchto tabulek a rozděluje takto orchideje222, trávy (Gramen), 

hyacinty (Hyacynthus), šafrány (Crosus), narcisy (Narcissus, obr. 11.), lilie (Lilium), 

pryšce (Tithymalus), lebedy (Atriplex) a šťovíky (Lapathus).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve většině případů používá Zalužanský k rozdělení rostlin vizuální znaky. 

Nejčastěji je to opět barva květu, tvar listu a tvar květu, u pryšců je jedna z diferencí 

forma: bylina x keř. Výjimkou je potom rozdělení šťovíku (Lapatha), kde dichotomické 

rozdělení začíná rozdílem chuti na vodnaté (aqueum) a kyselé (oxalis)223. 
                                                 
221 HOPPE 1976, s. 68. Blíže bude o tomto spise pojednáno v následující kapitole (5. 2. 1.) 

222 Zalužanský převzal tuto tabulku od Lobela. Sám Lobel tabulku převzal od Cornelia Gemmy 

(HOPPE 1976, s. 64) 

223 ZALUŽANSKÝ ZE ZALUŽAN, Adam, Methodi herbariae libri tres, PEJML, Adam (ed.), 

Praha 1940 (Reedice originálu z roku 1592), s. 133. 

Obr. 11. Dichotomický klíč rodu Narcissus“  
podle ZALUŽANSKÝ ZE ZALUŽAN, Adam, Methodi herbariae libri 

tres, Pragae 1592. 
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Zde bychom chtěli odůvodnit, proč trochu nestandardně zmiňujeme dichotomická 

rozdělení ze Zalužanského spisu na tomto místě a o dalších aspektech jeho klasifikace 

rostlin pojednáme až v páté kapitole. Lobel i Zalužanský používají stejnou metodu, každý 

ale trochu jiným způsobem. Chtěli bychom upozornit především na to, co není ostatními 

badateli dostatečně zdůrazněno, a to fakt, že antické Diokoridovy typy jsou i těmito autory 

stále reflektovány. Lobel v každé kapitole cituje alespoň zkrácenou verzi Dioskoridova 

popisu rostliny, Zalužanský odkazem na příslušné kapitoly v Mattioliho komentářích také 

nepřímo odkazuje na Dioskoridovy typové rostliny. Od Dioskoridova typu potom můžeme 

utvořit klasifikaci sestupně – rozdělení typu do druhů (a ty následně do dalších druhů) nebo 

naopak slučovat Dioskoridovy typy do vyšších celků224. Zatímco Lobel užívá synoptické 

tabulky v obou případech, Zalužanský pouze pokud potřebuje rozdělit Dioskoridův typ na 

další jednotky, nedělí tak jiné než Dioskoridovy typové rostliny.  

 Lobel  používá tabulky v daleko větším rozsahu, v některých tabulkách pak spojuje 

několik Dioskoridových typových rostlin. Zalužanský slučuje rostliny rovněž do vyšších 

taxonomických celků, ale pomocí jednotlivých kapitol druhé knihy Methodu, nikoliv 

pomocí takovéhoto vizuálního znázornění (více o těchto skupinách bude pojednáno 

v následující kapitole). 

Všechny druhy, které renesanční přírodopisci rozlišili, potom do jednoho seznamu 

sloučil švýcarský botanik Caspar Bauhin (1560- 1624)225. Sám měl bohatou praktickou 

zkušenost s rostlinami. V úvodu Phytopinaxu cituje opět Galéna a Dioskorida a píše, že 

                                                 
224 Griffing poukazuje na to, že je rozdíl mezi dichotomickou metodou užívanou ke klasifikaci a 

dichotomickou metodou užívanou k identifikaci (tedy klíči). Dichotomická klasifikační schémata 

ukazují vztahy mezi různými skupinami rostlin a živočichů a dichotomické klíče jsou určeny 

k identifikaci, užívají znaky rozlišující různé organismy a jsou sestaveny na základě umělých 

vztahů. (GRIFFING, Lawrence R.,  Who invented the dichotomou key? Richard Waller 

watercolors of the Herbs of Britain. American Journal of Botany, 2011, 12, s. 1912). Uvádí, že toto 

rozlišení ve své práci zdůrazňuje i Ogilvie, odkaz na stranu bohužel chybí. Nám se nepodařilo 

nalézt místo, kde by se Ogilvie o tomto rozlišení v souvislosti s renesančními přírodopisci 

zmiňoval. Na rozdíl mezi schématy Lobela a Zalužanského upozorňuje také Ladislav Hoskovec 

(HOSKOVEC, Ladislav, Zalužanského dichotomická schémata – zapomenutá kapitola z dějin 

botanických klíčů. www.botany.cz, 26. 8. 2013). 

225 Srov. HOPPE 1976, s. 66n, OGILVIE 2006, s. 211n.  
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rostliny musíme poznávat v jejich přirozeném prostředí226. Jeho další dílo Pinax theatri 

botanici je mezníkem ve vývoji přírodopisu, obsahuje soupis asi 6000 druhů rostlin, které 

do té doby botanikové rozlišili a popsali. Nenalezneme zde však popisy či ilustrace, ale 

pouze nedůležitější rozlišovací znaky rodu. Jako rozlišovací znaky zde ve většině případů 

figurují vizuální znaky, a to většinou morfologické termíny, nejčastěji tvary květů či listů. 

Například rod Pulsatilla je zde tak rozdělen do dvanácti druhů – P. folio crassiore et 

maiore flore, P. folio tenuis inciso flore minore, P. flore minore nigricante a další. U 

každého rodu jsou uvedena synonyma z děl autorů, kteří daný druh popisují (obr. 12.).  

Význam zraku pro rozpoznání diferencí potom výslovně vyzdvihuje v jednom z dopisů 

Casparu Bauhinovi italský lékař a Bauhinův obdivovatel Angelo Busti. Podle něj Bauhin 

tuto znalost rozdílů dovedl k dokonalosti ve svém Pinaxu227. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
226 BAUHIN, Caspar, Praefatio. In: BAUHIN, Caspar, Phytopinax seu enumeratio plantarum, 

Basileae 1596.  „Plantas locis natalibus inspiciendo, nullis laboribus, nullis molestiis, nulisque 

sumptibus, pepercimus.“  

227 Busti Bauhinovi, 20. listopadu 1906 (citováno podle OGILVIE 2006, s. 26-27). 

Obr. 12. Pulsatilla 
BAUHIN, Caspar, Pinax theatri botanici, Basileae 1623, s. 177. 

Zdroj: Bayerische Staatsbibliothek. 
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Dalo by se říci, že vrcholem specifikace těchto diferencí mezi druhy je Linneova 

binomická nomenklatura. Rozdíl (differentia) je esenciální charakteristikou druhu 

(character essentialis), zatímco popis (descriptio) je přirozenou charakteristikou druhu 

(character naturalis)228. Podle Linného jsou druhové rozdíly (differentia specifica) 

známkami, které rozlišují druhy jednoho rodu. Druhové jméno tak je esenciální známka 

rozdílu (Nomen specificum continet notas, quibus species congeneribus differt)229. Linného 

druhová jména, jak sám tvrdí, tak z popisů extrahují diference. Z tohoto výběru jsou 

předem vyloučeny všechny akcidentální známky (notae omnes accidentale), nenáležící 

rostlině samé – místo, čas, trvání, užití230. Také by to měly být rozdíly v částech, které se 

moc nemění. Nejvíce variabilní potom jsou: barva, vůně, chuť, chlupatost, kadeřavost 

(crispatio), plnost (impletio), monstrosity (monstrositas).  

Podobně ještě dříve Joachym Jungius (1587-1657) tvrdí, že přírodní objekty musí 

být popisovány kategoriemi quantitas, magnitudo, numerus, ordo, proportio, situs231. 

Rozdíly v ostrosti, vůni, chuti, medicínských účincích, místě, čase zrání, počtu květů a 

plodů jsou akcidentální a nerozlišují druhy232.  

  

4. 4. Možné příčiny upuštění od nonvizuálních kvalit v praxi     

 

Pojednali jsme o tom, jak byly užívány kvality při identifikaci antických rostlin, 

definici nových rodů a jejich rozdělování do druhů. Nicméně ve vztahu ke kvalitám 

musíme zmínit ještě několik faktorů, které mohly mít do jisté míry vliv na jejich užívání a 

                                                 
228 LINNE, Carl, Philosophia botanica. Stockholm 1751, s. 258;  srov. HOPPE 1967, s. 72. 

229 Tamt., s. 256.  

230 Tamt., s. 258. Zde se ale Linné své metody nedrží tak zcela. Ve Species plantarum se vyskytuje 

řada druhů, které mají názvy například podle země původu. 

231 Více viz také HOPPE, Brigitte: Empirie und Geometrie als Grundlagen der Botanik von 

Joachym Jungius. Verhandlung zur Geschichte und Theorie der Biologie, 5, 1999, s. 119-130. 

HOPPE 1976, s. 62. 

232 JUNGIUS, Joachym, Opuscula botanico-physica, Coburgi 1747, s. 77. „Differentiae a Spinis, 

Colore, Odore, Sapore, Facultatibus Medicis, Loco, Tempore Germinationis, Numero denique 

Florum vel Fructum desumtae ACCIDENTALES sunt, et Speciem non variant.“ 
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význam v praxi. Rozvoj některých nových přístupů ke zkoumání rostlin v šestnáctém 

století sebou přináší také především upozadění nonvizuálních kvalit.  

 

4. 4. 1. Oddělení botaniky od medicíny  

 

Jak jsme ukázali v předchozí kapitole, chuť byla přímo spojena s léčivými 

vlastnostmi rostlin. Pomocí chuti se dala indikovat jejich přirozenost - tedy primární 

složení. Jak se popisy léčivých vlastností rostlin z botanických spisů vytrácejí, vytrácí se 

jeden z důvodů, proč u všech rostlin zmiňovat jejich chuť.  

Renesanční přírodopisci si byli dobře vědomi různých možných přístupů 

k rostlinám. Jednotlivé oblasti studia rostlin, kterými se zabývali antičtí učenci, rozlišuje 

například Conrad Gesner v předmluvě k herbáři Hieronyma Bocka. Podle Gesnera se 

někteří starověcí autoři zabývali rostlinami pouze z pohledu filologie. Další se věnovali 

historii, tzn. pouze popisům rostlin (jako Oribasius a Dioskoridés), přičemž léčivé účinky 

opomíjeli. Galénos a další se potom věnují mocem rostlin. Další jako Aristotelés a 

Theofrastos se zabývali rostlinami z pohledu filosofie a přírodovědy (physica). 

Přírodověda pak zahrnuje dva způsoby popisu (descriptio duplex). Jednak historii 

(historia) za druhé aetiologii (aetiologia). Těmito dvěma způsoby pak popsali Aristotelés 

zvířata a Thefrastos rostliny. Dále se někteří věnovali pěstování rostlin a zemědělství. Další 

pak vůním květů a přípravě parfémů a různých barviv. Jiní psali o rostlinách magických a 

různých pověrách jako Orfeus a Démokritos233. Conrad Gesner předmluvě k De stirpium 

                                                 
233 GESNER, Conrad, Praefatio… 1552, fol. bIa. Scripserunt enim quidam gremmatice tantum, ut 

nos in catologo nostro, ubi nomina solum interpretantur. Alii historice, ut Oribasius, Dioscorides: et 

nos quoque  in historia nostra, descriptionibus tantum expressis, facultatibus vero omissis 

pretrquam communibus quas paucissimis efferri licebat. Galenus et eum secuti, Aetius, Aegineta, 

vires et facultates ferme tantum exposerunt, hoc est, modice scripserunt. Atii philosophice et 

physice, ut Aristoteles, Theophrastus, et si qui alii plantarum genera, species, differentias, et partes 

secundum locos communes distribuerunt, aut causas investigarunt. Est enim Physica quoque 

descriptio duplex, illam historicam, hanc aetiologiam Graeci vocant. Utroque modo ut Aristoteles 

animalium at stirpium Theophrastus historiam prosequitur.  Quidam deinque rustice, ut 

Geoponicorum e Cepuricorum authores, quisationes, plantationes et cultus vatios docuerunt… Qui 

de plantis magice et superstitione scripserunt, ut Orpheus et Democritus, quam saepe deridet 

Plinius, indigni sunt mentione. 
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collectione tabulae prohlašuje, že popis rostlin nemusí mít pouze lékařský ráz, ale i 

fyzikální a filosofický234.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
234 GESNER, Conrad, De usu harum tabularum… 1578; srov., JANKO, Jan, Vědecké myšlení 

v Mattioliho době, zejména v botanice. In: Vědecké zasedání k 400. výročí úmrtí P. A. Mattioliho. 

(Práce z dějin přírodních věd, Oddělení pro dějiny přírodních věd a techniky Ústavu čs. a 

světových dějin ČSAV, 12), Praha 1979 1979, s. 203. 

Obr. 13. Varietas in medicamentis 
MARANTA, Bartholomeo, Methodi cognoscendorum 

simplicium libri tres, Venetia 1559, s. 13. 
Zdroj: Bayerische Staatsbibliothek. 
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Bartolomeo Maranta rozdělením svého spisu Methodi cognoscendum simplicium do 

čtyř částí také odlišuje různé oblasti poznávání rostlin. Nejprve popisuje strukturu 

Dioskoridovy kapitoly – ta se dělí na tři části: jména a rody (nomina et genrea), popis 

(delineatio) a účinky (facultates). V případě rodů je pak podstatný jejich počet235.  

Následně stanovuje základní rozdíly v lécích, jejichž nepochopením či špatným určením 

mohou vznikat zmatky v botanice. Jsou to za prvé rozdíly v pojmenování (ratione 

nomenclaturae), za druhé v počtu (ratione numeri), za třetí v popisu (ratione delineationis) 

a za čtvrté v účincích (ratione facultatum)236 (obr. 13.). Už z názvu spisu Bartolomea 

Maranty je však patrné, že rostliny jsou chápány především jako simplicia, tedy 

jednoduché léky a medicína je primárním důvodem pro studium rostlin. 

Jasné oddělení botaniky od medicíny potom přichází koncem šestnáctého století.  

Vůči medicíně se vymezuje například Matthias Lobel. Lobel odděluje poznání vnějšího 

vzhledu rostlin a poznání jejich vnitřních mocí237 a uvádí, že ne u všech rostlin má potřebu 

se zabývat jejich mocemi a účinky238.  

Spisem, který se snaží vymezit studium rostlin jako samostatný obor a vůbec 

neobsahuje léčivé vlastnosti rostlin je potom práce Adama Zalužanského Methodi 

herbariae libri tres. Zalužanský hned v úvodu kritizuje mísení botaniky s medicínou, podle 

něj každá z disciplín má jiný účel a měly by se pojednávat odděleně239.  Ars herbaria (nebo 

také Doctrina plantandi) dělí na Aetiologia plantarum, kde se zabývá příčinami rostlin 

jejich výživou, růstem, rozmnožováním apod. a Historia plantarum, což je část speciální 

pojednávající o jednotlivých rostlinných druzích. Kromě Ars herbaria však ustanovuje 

                                                 
235 MARANTA, Bartholomeo, Methodi cognoscendorum… 1559, s. 14. 

236 Tamt., s. 11. 

237 LOBEL, Matthias, Nečíslovaná předmluva k Stirpium adversaria nova, in: LOBEL, Matthias, 

Plantarum seu stirpium Historia, Cui annexum est adversariorum volumen, Anwerpen 1576, fol. 

a2a. „Et  quia plantarum duplex est cognitio, altera nempe de facie exterior, altera virtum, quasique 

interior: illam huic antevertere oportere monet Philosophi opera, imó ipsa Natura.“  

238 LOBEL, Mathias, Operis argumentum et emolumentum. In: LOBEL, Matthias, Plantarum seu 

stirpium Historia… 1576, fol. aIIIb. „Nec tamen interea ubique causarum operationum et 

facultatem rationem curiosius reddere studui, aut simplicium medicamentorum qualitates  

secundas, tertias, quartas, aut etiam occultas explicare, ea studiosi lectoris industriae“. 

239 ZALUŽANSKÝ ZE ZALUŽAN, Adam, Methodi… 1940, s. 7.  
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ještě samostatné odvětví  Exercitium, neboli praktické procvičování, které rozlišuje na  

Analysis Herbariae a Genesis Herbariae (zde jde vlastně o syntézu)240.  

Jak ale v následující kapitole uvidíme, toto vymezení se vůči medicíně není v praxi 

zcela dodržováno. 

 

4. 4. 2. Ilustrace 

 

Jedním z faktorů, které do jisté míry ovlivňují popisy rostlin je také značné 

rozšíření užívání ilustrací ve spisech241. K tomu dochází ruku v ruce se šířením knihtisku.  

Mezi renesančními učenci se v tomto směru vedla živá diskuze a názory na význam a 

podobu ilustrací se liší autor od autora. Ilustrace dokáže přiblížit rostlinu a usnadnit její 

rozpoznání. Také může znamenat určitou reprezentaci antického typu242. Je žádána, pokud 

není k dispozici živý exemplář, není jen náhradou za nedostupné objekty, ale je také 

trvalejším záznamem pomíjivých objektů. Jednotlivé ilustrace se mezi sebou mohou dobře 

porovnávat. Ilustrací se můžeme vyhnout vágnosti slov a vizuální kvality tak zobrazit 

přesněji, dokáže zachytit poměry jednotlivých částí. 

Diskuze se vedou o tom, jak má správná ilustrace vypadat. V tomto směru se velká 

kritika snesla na Brunfelse, jehož sice vysoce umělecky hodnotné ilustrace (autorem byl 

Dürerův žák Weiditz) zachycovaly spíše konkrétní rostliny, například včetně zvadlých či 

poničených listů, stínů, různě se překrývajících květních částí. Důležitým aspektem 

ilustrací bylo přesáhnout individuální objekt opravou individuálních chyb a ignorováním 

individuálních zvláštností a vytvoření obecného objektu. Naopak jako jedny z nejlepších 

                                                 
240 ZALUŽANSKÝ ZE ZALUŽAN, Adam, Methodi… 1592, I, s. 8. Více k tomuto rozdělení viz 

DILG 2007, s. 94; HOPPE 1976, s. 25-32. 

241 Základní problémy a argumenty užívané renesančními učenci v prospěch či neprospěch 

vyobrazení rostlin uvádí ve své práci nejnověji například Sachiko Kusukawa (KUSUKAWA, 

Sachiko, Leonhart Fuchs on the Importance of Pictures. Journal of the History of Ideas, Vol. 58, 

No. 3, 1997, s. 403-427; KUSUKAWA, Sachiko, The role of images in the development of 

Renaissance natural history. Archives of natural history, 38.2, 2011, s. 189–213; KUSUKAWA 

2012). 

242 Takto s Dioskoridovými popisy své ilustrace spojuje Fuchs (KUSUKAWA 1997, s. 415; 

KUSUKAWA 2011, s. 191) 
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byly ceněny Fuchsovy ilustrace, které zprostředkovávají nejvíce z esence rostliny a 

zobrazovaly je jako typy. Ilustrace byly také často přebírány a kopírovány, někdy více, 

někdy méně zdařile. Neznamená to ovšem automaticky zhoršení jejich kvality, někdy byly 

dokonce vylepšeny například přidáním některých detailů243. 

Důležitým argumentem v neprospěch ilustrace však stále zůstává, že nedokáže 

zachytit všechny proměny rostliny v čase. Nezprostředkuje důvěrně barvy, natož ostatní 

smyslové vjemy jako chutě a vůně. To znamená, že nezachytí velkou část 

z Theofrastových diferencí. Že ilustrace není schopná zachytit rostlinnou variabilitu, 

zmiňuje již Plinius244, kterým se kritici ilustrace také zaštiťují. Mnoho renesančních autorů 

tak ve svých spisech ilustrace nejprve vynechává. První Mattioliho vydání herbáře je bez 

obrázků, stejně jako Bockův herbář. Mattioli kritizuje ilustrace i v druhém vydání herbáře. 

Ilustrace nemohou zachytit všechny změny v čase (nunquam tamen naturalium rerum 

lineamenta ad unguem referre). Jako příklad proměnlivosti rostlinných orgánů uvádí listy. 

Během růstu se na rostlině objevují různé typy – některé vyrážejí ze stonku, jiné v místě 

květu, jiné když nesou usychající semena. U topolu jsou listy nejprve okrouhlé, později 

získávají trojúhelníkovitý tvar. Opak můžeme sledovat u břečťanu: nejprve 

trojúhelníkovité listy se časem stávají okrouhlými. Objevuje se pak mnoho dalších změn 

v listech rostlin během jejich růstu. Tuto variabilitu tedy není možné poznat jinak než 

dlouhým pozorováním (longa oculorum exercitatione)245.  

Podobně se k ilustraci staví také Adam Zalužanský. Nejprve cituje Plinia, který 

kritizuje ilustraci, protože nedokáže zachytit všechny barvy, stejně tak jako variabilitu 

rostliny v čase. Zalužanský dodává, že sama příroda mu dává za pravdu, když ustanovila 

                                                 
243 Diskuze se pak dále rozvíjí, zajímavá je například otázka autorského práva. S rozvojem 

tiskařského a nakladatelského odvětví došlo ale také k zvýšené obezřetnosti při pořizování vcelku 

nákladných dřevořezů a někteří tiskaři si na ilustrace začali nárokovat „copyright“. Nejinak tomu 

bylo i v případě Mattioliho herbáře a jeho pražských vydání. Zajímavý případ uvádí v této 

souvislosti Parshal. Došlo k určité soudní při ohledně využití ilustrací mezi tiskařem Engenolffem 

a… Nikdo si nemůže nárokovat podobu rostliny, rozmarýn je vždy rozmarýn, pokud je rostlina 

zobrazena právě jako typ (PARSHAL, Peter, Imago contrafacta. Art history, 1993, 16, 4, s. 569). 

244 PLINIUS, Historia naturalis,  lib. 25, 4-5. Pro diskuzi této pasáže z Plinia viz také 

FREEDBERG, David, The failure of colour. In: ONIANS, John (ed.): Sight & Insight: Essays on 

Art and Culture in Honour of EH Gombrich at 85. Phaidon Inc Ltd 1994, s. 245. 

245 Tamt., s. 4. 
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k vnímání obecného rozum a řeč a k vnímání jednotlivého smysly. Ilustrace potom nemůže 

zprostředkovat tyto smyslové vjemy – ani barvy ani hmatové kvality jako lehkost 

(levitatem), měkkost (mollitilem), hrubost (asperitatem) a tím méně chutě. Ilustrace nám 

tedy ukazuje (ante oculos constituit) jednotlivé podoby jen do určité míry, málo jasně a 

pouze během jednoho období. My musíme ale pozorovat všechny vlastnosti rostlin ve 

všech obdobích246. Dokonalého poznání rostlin proto nedosáhnou ti, kdo si prohlížejí jejich 

vyobrazení a ilustrace, ale ti, kteří zkoumají konkrétní rostliny na živo247. 

 

4. 4. 3. Herbáře 

 

 Dalším prostředkem a pomůckou renesančních botaniků byly herbáře sušených 

rostlin jinak také hortus siccus248. Technika sušení rostlin mezi dvěma listy papíru byla 

známá již dlouho před 16. stoletím. Mezi přírodopisci ji jako první začal využívat Luca 

Ghini. Tento nástroj jako prostředek uchování rostlin se rychle rozšířil. Tato technika 

nebyla zmiňována a antickými autoritami, rozvinuli ji přírodopisci, kteří objevovali nové 

potěšení ve sbírání přírodnin, sledování jejich rozmanitosti, podob, ale také různých 

zvláštností a hříček přírody. Herbáře byli vedle botanických zahrad, muzeí a kabinetů 

kuriozit jednou ze součástí této kultury sbírání a katalogizování přírody. Svoji sbírku 

sušených rostlin měl mezi muzejními exponáty rovněž Aldrovandi, herbář si shromažďoval 

také Cesalpino nebo Caspar Bauhin.  

Herbáře sušených rostlin je umožnily studovat opakovaně i mimo vegetační sezonu. 

Odtud také další příznačný název pro tuto techniku uchovávání rostlin – hortus hiemalis. 

Přírodovědci si mezi sebou jednotlivé herbářové položky posílali, což bylo snadnější než 

posílat živé rostliny. Rostliny v této dvourozměrné formě byly také lépe přístupné 

porovnávání a přeměřování. Podobně jako u ilustrací, také zde dochází k určité ztrátě 

informací, a to opět v kvalitách barvy, chutě a vůně. Podle Reeds a Ogilvie to nutí 

přírodopisce věnovat větší pozornost morfologickým znakům, popisy se jakoby 

                                                 
246 Zde se opět zaštiťuje Dioskoridem a Pliniem. 

247 Zalužanský, s. 172-173. 

248Více k problematice herbářů sušených rostlin také REEDS 1976, s. 532; REEDS 1991, s. 35-36; 

OGILVIE 2006, s. 165-174 . 
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přizpůsobují herbářové položce249. Stejně jako ilustrace byly i herbáře sušených rostlin 

kritizovány právě proto, že nedokážou zprostředkovat všechny rozdíly. Carolus Clusius se 

například omlouvá svým čtenářům za to, že některé popisy v Exoticorum libri byly 

provedeny podle sušených rostlin a nejsou tedy tak věrné jako popisy živých exemplářů250. 

 

4. 4. 4. Dekontextualizace 

 

Podle Atrana a Ogilvie vede tvorba ilustrací a herbářů sušených rostlin nebo 

přenesení rostlin z jejich přirozeného prostředí do botanických zahrad k 

určité dekontextualizaci rostlin. Všechny tyto nové přístupy renesančních přírodopisců k 

pozorování rostlin ve velké míře vynechávají kontext, a to především ekologický. Ogilvie i 

Atran citují Jacobsovu poznámku k obrázku Weiditzova leknínu v Brunfelsově herbáři: 

Rostlina byla vyjmuta z vody a kořeny byly očištěny. Vztahy mezi rostlinou a jejím 

prostředím byly zlomeny251. Tento fakt je zdůrazňován jako jeden z rysů renesančního 

přírodopisu - odklon od reality a od souvislostí. Podle Atrana právě tento posun pak 

umožňuje rostlinu zařadit do souvislostí nových – do systému252. 

Toto tvrzení je ale nutno trochu upravit. Pravdou je, že vyjmutí rostlin z kontextu 

jak medicínského, tak ekologického umožnilo zaměřit se více na rostliny samotné a 

snadněji je mezi sebou srovnávat a poměřovat a následně je lépe rozlišovat a klasifikovat. 

Nesmíme to ale chápat tak, že se přírodopisci o ekologické souvislosti vůbec nezajímají, 

právě naopak. Pečlivé studium rostlin v jejich prostředí umožnilo přírodopiscům, alespoň 

těm z druhé a třetí generace, do které se řadí i Brunfels, poznat variabilitu a také lépe 

znaky, které se vlivem prostředí mění.  

Ekologické aspekty byly pro renesanční přírodopisce stále velmi významné při 

definici rostliny. Theofrastos uvádí místo (situs) jako jednu z kategorií, které je třeba brát 

při popisu v potaz. Je to totiž velice podstatná charakteristika rostlin, protože jsou spojeny 

                                                 
249 REEDS 1991, s. 35-36. OGILVIE, s. 212. 

250 Clusius Camerariovi, 26. prosince 1584 (citováno podle OGILVIE 2006, s. 170) 

251 ATRAN 1993, s. 134; OGILVIE 1996, s. 222.  

252 REEDS 1991, s. 35-36. 
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se zemí a ne volné tak jako zvířata253. Informace o lokalitách jednotlivých rostlin pak 

přibývají také v herbářích a následně v místních flórách. 

Mattioli v předmluvě uvádí příklady konkrétních stanovišť a rostlin, které zde 

rostou. Mezi stromy, které oblibují hory, patří cedr, modřín, jedle a další, v rovinách a 

lesnatých vrchovinách rostou dub, dub cer, korkový dub, dub cesmínovitý, břestovec, jilm, 

javor, jasan a líska. Poblíž řek se potom daří platanu a olši, oběma topolům, voskovníku, 

vrbě a rákosu. Některé z nich však mohou růst i na horách, v údolích, rovinách či lesích. 

Podobné rozdíly můžeme, podle Mattioliho, sledovat rovněž u bylin a keřů. Některé rostou 

ve stojatých vodách, některé na březích řek, jiné na polích, vinicích či loukách. Dále jsou 

rostliny, které oblibují údolí, jiné kopce, další, které rostou ve městech a poblíž sídel. 

V mokřadech a na vlhkých místech roste například jitrocel, jitrocel vraní nožka, kozinec, 

ožanka čpavá a další254. Mattioli vyjmenovává mnohé další příklady rostlin a jejich 

stanovišť. Rostliny se nemusejí lišit pouze podle stanovišť, ale také podle regionu. Vztah 

podoby a místa, kde rostlina roste, můžeme pozorovat i v jednotlivých kapitolách herbáře, 

například v kapitole o borovici.  Plinius popisuje dva druhy - domácí a lesní. Mattioli pak 

přidává ještě třetí – mořskou. Podle rozdílů podnebí a místa (climatum et regionum 

varietate) můžeme pozorovat mnoho druhů borovice mořské255. Mattioli velmi často uvádí, 

kde rostlina roste a také, kde ji sám sledoval. Malý cyklamen viděl růst hojně na polích 

okolo Tridentu a v údolích Ananských hor256. Dokonce i v některých botanických 

zahradách byly rostliny uspořádány podle stanoviště – ty, které rostou na slunných 

místech, u vody, v lesích a tak dále.257 Můžeme zde tedy sledovat jisté počátky 

fytogeografie či rostlinné ekologie258.   

                                                 
253 THEOPHRASTUS, HP, I, 4, 3. 

254 MATTIOLI, Pietro Andrea, Praefatio… 1554, s. 9. Plantago, Coronopus, Poterium, Scordium…  

255 MATTIOLI, Pietro Andrea, Commentarii… 1554, s. 70. 

256 Tamt., s. 287. Nejčastěji to jsou místa okolo Tridentu, kde strávil pět let nebo Goricie, kde 

potom působil jako městský lékař, jeho poznatky z Čech se objevují v pozdějších vydáních herbáře. 

257Například některé části zahrady v Montpellier byly takto uspořádány: „rostliny, které rostou ve 

stinných, lesnatých, vlhkých místech, bažinách a močálech“, „rostliny, které rostou na kopcích, 

horách, v křovinách, podrostu a na rumištích“, „rostliny, které rostou na drsných místech, skalách, 

slunných místech a na pobřeží“ (RATH, Ulrich, von, The function and architecture of the botanic 

garden of the University of Montpellier [1593-1622]. In: ZBIGMIEV, Mirek; ZEMANEK, Alicja 
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Právě tato pozorování jsou potom podstatná pro lepší pochopení variability rostlin a 

jejich jednotlivých kvalit. Místo, kde se rostlina vyskytuje, může do značné míry ovlivnit 

její podobu. To se týká ovšem nejen místa, ale i dalších faktorů. Teprve po prostudování 

této rozmanitosti rostlin mohli přírodopisci některé znaky označit jako stabilní a vhodné 

pro rozlišení druhů. Stabilní znaky se mohou stát také základem pro utvoření systému 

v rostlinné říši. O tom už ale více pojedná následující kapitola. 

 

4. 5. Shrnutí 

 

Renesanční přírodopisci vycházejí z antických spisů o rostlinách. Rostlina je pro ně 

tedy primárně textovým objektem. Zásadní je především rozlišit mezi identifikací rostliny 

z antického textu a určením živé rostliny v přírodě. Pokud člověk pozoruje rostliny 

v přírodě, všímá si některých výraznějších části, často je to květ, který je už ze své 

podstaty nápadný a přitahuje pozornost. Pokud ale máme jednotlivé části rostlin a jejich 

kvality seřazeny v textu jako jednotlivé termíny, potom jsou rovnocenné a je potřeba 

přistupovat ke všem stejně. Renesanční učenci měli zkušenost se špatnými opisy a 

překlady antických textů, proto byly obezřetní a srovnávaly všechny části rostlin i jejich 

kvality. 

Pokud poté přírodopisci poznávali rostliny přímo v přírodě, definovali druhy po 

Aristotelově vzoru rodem a rozdíly. Jako rod, ke kterému se nové rostliny přiřazovaly, 

sloužila Dioskoridova typová rostlina – tedy jméno a popis, se kterým se nové rostliny 

srovnávaly a od kterého se více či méně odlišovaly určitou skupinou rozdílů. V herbářích 

pak byly nově nalezené rostliny přidávány do kapitol k rostlinám známým z antické 

tradice. Herbalisté tak pomalu transformují antické texty, ale stále se pohybují v jejich 

rámci. Slouží jim jako kostra a osnova, něco k čemu mohou svá nová pozorování 

vztahovat, ale od čeho pak mohou také nové rostliny pomocí některých diferencí odlišit. 

                                                                                                                                                    
(eds.): Studies in Renaissance Botany (Polish Botanical Studies, Guidebook Series 20). Cracow 

1998, s. 100, 105.). 

258 Zájem o přirozené habitaty rostlin a tedy o určitou „fytogeografii“ mapují například studie 

UBRIZSY SAVOIA, A. Environmental approach in the botany of the sixteenth century. In: 

ZBIGMIEV, Mirek; ZEMANEK, Alicja (eds.): Studies in Renaissance Botany (Polish Botanical 

Studies, Guidebook Series 20). Cracow 1998, s. 73-86.  
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Pozorování rostlin v přírodě ale způsobuje exponenciální nárůst počtu známých 

druhů a začínají vznikat specializované práce zaměřující se na konkrétní lokality. 

Přírodopisci se snaží zachytit co nejvíce znaků opět motivováni Theofrastovým výčtem 

diferencí, ale rovněž rozmanitostí rostlin a jejich částí, které se mohou lišit jak s místem, 

tak s věkem. Součástí popisů je proto často také určení stanoviště rostliny a její pozorování 

v různých životních fázích. Pokud ovšem dojde na rozlišení jednotlivých druhů je kladen 

důraz především na morfologické znaky. U upřednostnění nonvizuálních kvalit a 

především morfologických znaků potom nahrávají také některé nové metody renesančního 

přírodopisu jako je například uchovávání rostlin v podobě herbářových položek nebo větší 

rozšíření ilustrací v renesančních spisech. 
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5. Potřeba utřídění rostlin 
 
 Počet nově popsaných rostlinných druhů během šestnáctého století rychle roste a 

renesanční přírodopisci čelí problému, který doposud nebylo třeba řešit. Nikdy před tím se 

nemuseli vypořádat s takovým množstvím organismů. Aristotelés popsal okolo 550 

živočichů, Theofrastos zhruba podobný počet rostlin. Ani jeden z nich neprováděl 

klasifikaci tak, jak ji potřebovali uchopit učenci konce šestnáctého století a jak ji chápeme 

rovněž z dnešního pohledu. Aristotelés netvořil vyšší taxonomické jednotky. Užívá jen dva 

koncepty - rod (genos) a druh (eidos). Rod je skupina, která sdružuje odlišné formy, druh 

je jedna forma z této skupiny. Jsou to relativní koncepty, rody jsou děleny do druhů, které 

mohou být následně považovány za rody pro další možné dělení. Aristotelovský rod a druh 

tedy nemůžeme  chápat jako dvě z mnoha příček Porfiriova stromu259. Aristotelés tvoří 

skupiny zvířat, ale ne proto, že by potřeboval vybudovat systém v živočišné říši, ale proto, 

že chce ukázat spojitosti a kauzality mezi jejich jednotlivými vlastnostmi. Vytvoření určité 

skupiny je tedy krokem ke kauzálnímu vysvětlení260. Uveďme příklad. Máme skupinu 

opadavých rostlin, sem patří například fíky a vinná réva, ale nejen tyto dvě rostliny, 

všechny listnaté rostliny jsou opadavé.  Listnatost je tedy určitým dalším krokem 

k objasnění opadavosti. Tu následně Aristotelés vysvětluje srážením výparů v listech261.  

 Aristotelova a Theofrastova znalost organismů byla znalostí jednoho muže, který 

popisoval organismy jednoho místa. Vědomosti renesančních přírodopisců jsou 

vědomostmi komunity, která hromadí informace z různých míst, z různých zemí, 

evropských i zaoceánských. Jednotlivé druhy seskupuje v herbářích, botanických 

zahradách či sbírkách přírodnin. Dioskoridova Materi medica obsahuje zhruba 600 

                                                 
259 BALME 1987, s. 72. 

260 Mít vědeckou znalost objektu, znamená mít rovněž kauzální vysvětlení (ARISTOTELES, An. 

Post. I 2, 71a21-33).  

261 ARISTOTELES, An. Post. II 17. Srov. také HANKINSON, R. J., Philosophy of science. In: 

BARNES, Jonathan (ed.), The Cambridge Companion to Aristotle. Cambridge 1995, s. 109-113; 

LENNOX, James, Aristotle's Biology. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2011 

Edition), ZALTA, Edward N.  (ed.), http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/aristotle-

biology/.  
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rostlin262. Herbáře z ní vycházející (Mattioli, Bock a další) obsahují stejné množství 

kapitol. Bauhin roku 1623 ve svém seznamu synonym již uvádí zhruba 6000 druhů. 

 Jednotlivé druhy v herbářích pojil nejprve antický typ, okolo kterého se soustředily 

podobné rostliny. Na tyto typy se ale stále nabalují nové a nové druhy, které se potom dále 

dělí podle čím dál tím subtilnějších diferencí. V kapitolách herbářů tak začíná být poněkud 

těsno. Antické typy tak přestávají fungovat. Na jejich základě utvořené skupiny rostlin, 

zavřené do jedné kapitoly se rozpadají a je nutné najít jiné spojitosti.  

 Scott Atran v této souvislosti popisuje jednu zajímavou paralelu v lidové biologii. 

Většina přírodních národů nerozlišuje více jak 500 různých živočišných či rostlinných 

druhů. To je zhruba počet, který dokážeme rozumem pojmout, aniž bychom si museli 

vytvořit nějakou sofistikovanou pomůcku pro jejich zapamatování. Jakmile tento počet 

překročíme, je nutné sestavit si nějaký systém, abychom se v tomto množství dokázali 

zorientovat. Renesanční přírodopisci během šestnáctého století tento počet překročili 

několikanásobně. Bylo tedy nutné organismy nějakým způsobem uspořádat263. Kromě 

filosofických důvodů pro hledání příbuznosti a řádu mezi rostlinami tak počátek pokusů o 

tvorbu rostlinného systému startují také praktické pohnutky. Přestože tvorba systému není 

zásadním problémem renesance264 a velké rostlinné systémy vznikají až v 17. a 18. století, 

můžeme již zde určité pokusy o utřídění rostlin pozorovat.  

 V kapitole se zaměříme na znaky, které byly sledovány při tvorbě prvních větších 

rostlinných skupin konce šestnáctého století (z dnešního pohledu tedy vlastně čeledí). Jedni 

z prvních, kdo se pokoušejí rostliny nějakým způsobem utřídit a seřadit jsou Matthias 

Lobel (společně se svým spolupracovníkem Pierrem Penou), který tvoří větší skupiny 

rostlin ve spise Stirpium adversaria nova (1971), Adam Zalužanský ze Zalužan – 

uspořádání rostlin se věnuje v druhé knize spisu Methodi herbariae libri tres (1592) a 

Andrea Cesalpino v De plantis libri XVI (1583). Cesalpino výběrem rozmnožovacích 

orgánů jako základu svého uspořádání rostlin předznamenává velké systémy 17. a 18. 

století. Kromě těchto prací nahlédneme rovněž do spisů jejich následovníků, kteří při 

sestavování systému rostlinné říše řeší další naléhavý problém, a to rozpor mezi 

                                                 
262 STANNARD 1966, s. 3. 

263 ATRAN, Scott, Cognitive Foundations of Natural History: towards an Anthropology of Science. 

Cambridge 1990, s. 127138. 

264 OGILVIE 2006, s. 215. 
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praktičností charakteristického znaku a přirozeností rostliny, tedy mezi umělým a 

přirozeným systémem. 

 

5. 1. Příbuznosti v renesančních herbářích     

 

  Určité vztahy mezi některými rostlinami byly naznačeny již v Dioskoridově textu. 

Dioskoridés za sebou řadí rostliny často podle jejich podobnosti či využití265. Mattioliho 

herbář vystavěný na Dioskoridově základu tak některá seskupení zachovává. V některých 

případech za sebou následují rostliny, které mají nějaký podobný praktický význam. V 

první knize tak jsou za sebou řazeny například ovocné stromy266, v druhé knize 

obiloviny267, ve čtvrté knize pak jedovaté rostliny268. Kromě těchto na první pohled 

zřejmých skupin, se pak na různých místech herbáře vyskytují další spojení rostlin, kde 

nejen tvar a podoba, ale také další vlastnosti tvoří určité pojítko mezi jednotlivými druhy.   

 Podle Michela Foucalta je renesanční epistémé založeno právě na podobnosti. 

Podobnost zakládá orientaci renesančního člověka ve světě a určuje příbuznost věcí269. 

Foucault rozlišuje čtyři základní typy příbuzností: Convenientia (shoda) – propojuje věci 

jako řetězec, vyžaduje si sousedství, Aemulatio (soupeřivost) – spojuje na dálku, 

nevyžaduje kontakt, je to jako podoba objektu a jeho obrazu, Sympathia – přitahuje věci 

k sobě, podoba, která plodí další podoby, Analogia – je velmi jemná, nemusí být na první 

pohled viditelná, z jednoho bodu se dá zachytit nekonečný počet příbuzností a mohou se 

                                                 
265 Původně byly antické spisy o lécích uspořádány abecedně. Dioskoridés jako první pocítil 

nedostatečnost tohoto uspořádání. Uvádí, že uspořádal materiál lepším způsobem než jeho 

předchůdci, jak ale při tomto uspořádávání postupoval, není zcela jasné (RIDDLE 1984, s. 4). 

Galénos se vrací k abecednímu pořádku, podle Reeds neochtně (REEDS 1876, s. 541). Srov. také 

HARIG, Georg, Die Galenschrift' De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus 

und die Collectiones medicae des Oreibasios. BG Teubner 1967, s. 4.). Pro některé rostlinné čeledi 

rozpoznané Dioskoridem viz také SINGER 1972, s. 21; STANNARD 1966, s. 2.  

266 MATTIOLI, Pietro Andrea, Commentarii… 1554, s. 127-144. 

267 Tamt., s. 222-230. 

268 Tamt., s. 472-485. 

269 FOUCAULT 2004, s. 41. 



94 

 

tak sblížit všechny figury světa270. Na nedostatky tohoto Foucaultova rozdělené podobností 

poukazuje Ian Maclean271. Podle Macleana tyto podobnosti, které Foucault prezentuje jako 

součást jednoho myšlenkového pole, náleží v renesanci různým oblastem vědění. 

 Pokusme se tedy také o jistou analýzu podobností v rámci Mattioliho herbáře. 

Rovněž Mattioli má určitý thesaurus termínů, které podobnost označují.  Nejsou to ale 

podobnosti, které by odkazovaly na nějaké skryté významy, nebo měli nějaké další 

důsledky. Na léčivé účinky, které jsou stále v rámci popisu rostlin podstatné, se odkazuje 

chutí – tedy zjevnou kvalitou (jak bylo uvedeno ve třetí kapitole). Nalézáme jen jednu 

z podobností, která nějakým způsobem působí, Mattioli se o ní zmiňuje jen krátce v úvodu 

herbáře. Je to sympathia. Pod označením sympathia et antipathia mluví o rostlinách, které 

se shodují (consentiunt) a které se nehodují (dissentiunt) a tudíž vedle sebe nemohou růst. 

Uvádí několik případů. Neshodnou se například dub s olivou, kapusta (Brassica) s vínem. 

V případě shodujících se rostlin mluví Mattioli vztahu rákosu a chřestu, myrty a olivy či 

zárazy a luštěnin272.  

 Z Foucaultovských označení podobnosti nalezneme u Mattioliho  rovněž výraz 

conveniantia. Užívá se v případě, kdy si nějaké rostliny odpovídají. Často tedy při srovnání 

určité Mattiolimu známé rostliny s rostlinou z antického textu, jako je tomu u srovnání 

Valeriany s Dioskoridovou Phu273. Na jiném místě Mattioli srovnává Dioskoridovo 

Xanthium s Lappou274 apod. 

  Mattioli užívá rovněž výrazu aemulatio, v tomto případě Foucaltův příměr 

k obrazu či odrazu v zrcadle tuto formu podobnosti dobře vystihuje. Často se totiž v textu 

vyskytuje právě ve významu jakéhosi napodobování. Foucault poznamenává, že se u 

soupeřivosti projevuje určité napětí – jedna je stran bývá slabší, druhá silnější, ale jsou i 

případy, kdy se podoby se v sobě pokojně odrážejí jako obraz. První verze se opět týká ale 

spíš Foucaltových zdrojů spojených s magií a hermetismem. Pro herbáře platí druhá z 

                                                 
270 Tamt., s. 33n.  

271 MACLEAN, Ian, Foucault's renaissance episteme reassessed: an Aristotelian counterblast. 

Journal of the History of Ideas, 1998, 59,1, s. 153. 

272 MATTIOLI, Pietro Andrea, Praefatio… 1554, s. 15-16. 

273 MATTIOLI, Pietro Andrea, Commentarii… 1554, s. 29. „Nanque videtur nostras Valeriana, 

omnibus tum notis, tum qualitatibus adeo cum Phu convenire.“  

274Tamt., s. 519.  „Huic, meo quidem iudicio, omnes conveniunt notae…  Xanthium strumarium L. 
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možností. Květy gladioly (Gladiolus) tvarem i vzhledem připomínají květy irisu (flores…, 

qui etiam iridis flores forma effigieque plurimum aemulantur)275. Třetí druh oměje jakoby 

napodobuje listy platanu (foliis quae platanum quadantenus aemulantur)276. Aemulatio se 

týká tvaru a celkového vzhledu, ve spojení s konkrétními kvalitami jako je třeba chuť či 

vůně se nevyskytuje. Některé tvary tak mohou být dokonce definovány podle určitých 

rostlin a sloužit jako „odborné termíny“, jak to vidíme například u tvaru listů. Mattioli 

v předmluvě uvádí několik typů: listy napodobující břečťan (Hedeream igitur foliis 

aemulantur) má svlačec (Scammonium), kopytník (Asarum), brambořík (Cyclaminus) a 

další, listy jako vinná réva mají mimo jiné platan (Platanus), javor (Acer), Lupinus. 

Miříkovité listy (Apii folia) mají dejvorec (Caucalis), tromín (Smyrnium) a tak dále277.  

 Asi nejčastějším typem podobnosti v herbáři bude analogie, která spojuje věci na 

dálku a ukazuje jemné podobnosti.  Tuto podobnost Mattioli uvádí většinou jako similitudo 

(již jsme ji viděli také v Textorově seznamu jako jednu z kategorií rostlinných diferencí). 

Přirovnávají se jak různé časti rostlin, tak jejich kvality. Meon je chutí podobný pastináku 

(sapore pastinaca simili)278. Malabathrum chutná jako Nardus (sapor eius Nardo 

similis)279.  Přirovnání k celé rostlině funguje často při zařazení nového druhu do herbáře. 

Nejprve je porovnána s původní rostlinou a potom odlišena pomocí některých 

diferenciačních znaků, jak jsme viděli v předchozí kapitole u Valeriana minor. Má 

podobné rozmístění listů jako Valeriana maior, je stejně porostlá jemnými chloupky, květy 

má také v okolíku a mírně purpurové, vůni jako iris nebo nardus, je ale celkově menší280. 

 U Mattioliho ovšem není snadné stanovit, do jaké míry tyto podobnosti určují 

příbuznost rostlin, tedy jakýsi hlubší vztah mezi nimi. Pokud utvoříme například skupinu 

                                                 
275 Tamt., s. 445. 

276 Tamt., s. 481. 

277 MATTIOLI, Pietro Andrea, Praefatio… 1554, s. 11.  

278 MATTIOLI, Pietro Andrea, Commentarii… 1554. Meum athamanticum Jacq.  

279 Tamt., s. 30. 

280 MATTIOLI, Pietro Andrea, Commentarii…, s. 29. „Est et Valerianae alterum genus, quod 

minus appellant, cuius caulis iuxta folia, quae quadantenus maioris similitudinem referunt, molli 

lanugine pubet, reliqua vero parte maiori non absimile assurgit, floribus subpurpureis, in umbellam 

pariter coeuntibus…“  
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rostlin s listem podobným kopřivě, netvoříme tak ještě taxon příbuzných rostlin, ale spíše 

skupinu podle jedné z diferencí, jak jsme viděli u Aristotela.  

Studii k seskupování rostlin podle různých znaků v Bockově herbáři zpracovala Brigitte 

Hoppe281. Hoppe uvádí několik hledisek, podle kterých Bock spojuje rostliny – 

nejpodstatnější je místo, kde rostou, dalším spojujícím znakem je například trnitost nebo 

ostnitost, uspořádání listů, forma plodů, dále některé látky, které rostlina produkuje jako je 

mléko nebo pryskyřice, další skupinou jsou aromatické rostliny „Nardy“. V jiných 

případech Bock užívá více znaků, například několik podobných orgánů, tyto rostliny 

potom většinou následují těsně za sebou. Z jejího výčtu ovšem také není jasné, kdy Bock 

opravdu tvoří skupiny příbuzných rostlin. 

 Pro označení příbuznosti je potřeba nějaké těsnější spojitosti. Pokud chce opravdu 

zdůraznit nějaký bližší vztah rostlin, uvádí Mattioli, že rostliny jsou stejného rodu (eiusdem 

generis) nebo že jsou příbuzné (cognatio). Podle celkové vnější podobnosti je tak 

například třtina (Sacharum) řazena k rákosům (Arundinum genus). Althea a Alcea  patří 

mezi lesní slézy (sylvestrum malvarum generea)282. Hypericum, Ascyrum a Androseum  

všechny patří do jednoho rodu283. Srdečník (Cardiaca) je příbuzný s kopřivou284.   

Je to tedy jakési intuitivní vnímání podoby, často je také podpořeno podobou dalších 

kvalit, stejnými medicínskými účinky nebo využitím. Například Angeliku příjemná vůně a 

ostrá a nahořklá chuť může zařadit do rodu Costu285. Menší galgán (Galanga) je podobný 

šáchoru (Cyperus) tvarem a vůní286. Skupina znaků může být také argumentem pro 

vyloučení příbuznosti. Podle Mattioliho někteří míní, že lebeda (Atriplex) a špenát 

(Spinacius) jsou toho samého rodu. Ti, kteří toto tvrdí, chybují. Protože, kromě toho, že je 

                                                 
281 HOPPE 1969, s. 35-43. 

282 MATTIOLI, Pietro Andrea, Commentarii…, s. 423. Alteha officinalis, L. a Althea cannabina L.  

283 Tamt., s. 428. „Hypericum, Ascyrum, et Androsaemum, eiusdem plane generis planate (ut 

Dioscorides inquit) esse videntur.“ Pravděpodobně jde o různé druhy třezalek: Hypricum 

perforatum L., Hypericum hirsutum L.,…  

284 Tamt., s. 494. Leonurus cardiaca L.  

285 Tamt., s. 36. 

286 Tamt., s. 20.  Alpinia galanga  (L.) Willd. a Cyperus sp. 
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špenát v Itálii nová zelenina (novum olus), tvarem listů, stonku a semen, a také barvou se 

od lebedy velmi liší, stejně jako chutí287.  

Tyto někdy méně, někdy více zřetelné podobnosti a příbuznosti jsou poté využity dalšími 

renesančními přírodopisci, kteří se vědomě zaměří na uspořádání rostlinné říše. 

  

5. 2. Skupiny rostlin vycházející z tradičních intuitivních podobností 

   

 V druhé polovině šestnáctého století se pak někteří autoři snaží spojení rostlin do 

skupin teoreticky filosoficky podložit a skupiny přesněji vymezit. Jedním z prvních, kdo 

sestavil určité větší skupiny rostlin na základě jejich podobnosti, byl vlámský přírodopisec 

Mathias Lobel (1538-1616).  

 

5. 2. 1. Matthias Lobel 

 

 Lobel studoval medicínu v Montpellier a poté působil jako lékař v Nizozemí288. Za 

studií se také seznámil se svým krajanem Peirrem Pennou, se kterým později úzce 

spolupracoval. Společně také opustili Nizozemí, které nebylo v té době zrovna nábožensky 

klidné, a odjeli do Anglie. Za nemalého přispění Pierra Peny poté Lobel připravuje spis 

Stirpium adversaria nova, kde představuje systematické uspořádání rostlinné říše. Spis 

vyšel v Londýně roku 1571. Lobel se vrací do Belgie a v Antverpách si otevírá 

medicínskou praxi. V Antverpách také vydává Stirpium adversaria nova podruhé jako 

součást spisu Plantarum seu stirpium historia (1576).  

 Stirpium adversaria nova je prvním, nejznámějším a nejoceňovanějším dílem 

Matthiase Lobela. Podle Greena je to možná rovněž právě zásluhou Pierra Peny, který na 

dalších spisech již nespolupracoval289. 

  

                                                 
287 Tamt., s. 246. 

288 Více k dílu a životopisu ARBER 1912, 78-79, GREEN, Edward L., Landmarks of botanical 

history. Part II. Stanford 1983b, s. 1027. 

289 GREEN 1983b, 877-884.  
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Skupiny rostlin 

 

 Lobel v předmluvě uvádí, že jeho snahou je seskupit podobné rostliny (sibi similis 

et unus). Přičemž postupuje od nejznámějších rostlin, postupně sleduje další podobnosti 

(progressum similitudinis sequitur)290. „Není totiž nic krásnějšího v nebi ani v lidské mysli, 

než pořádek, který spojí v jedno věci, které byly velmi vzdálené291“. Kritizuje stará 

uspořádání rostlin, jednak abecední seznamy, ale rovněž Dioskorida. Podle něj Dioskoridés 

do různých knih rozděluje jinak podobné druhy, například lesní okurky (Cucumerum 

sylvestris) odděluje od setých (sativus), kolokvinty (Colocynthides, sive Cucurbitales) od 

jedlých okurek (Cucurbitales), čuřidlo (Thaspiam) od ločidel (Ferula)292, šafrán (Crocus) 

od ocúnu (Colchycium), svlačec (Scammonium) a opletník (Soldonella) od ostatních 

svlačců (Volubilibus)293, Sysimbrium od máty (Mentha), jestřábník (Hyeracium) od radyku 

(Chondrillia) a tak dále.  

 Při seskupování rostlin potom Lobel postupuje od jednodušších rostlin a pokračuje 

ke komplexnějším. Zhruba tak rozlišil skupiny, které dnes známe jako jednoděložné a 

dvouděložné294. Jednotlivé popisy rostlin potom tvoří skupiny, které Lobel vždy uvede 

synoptickou tabulku. Tyto skupiny jsou někdy pojmenovávány (z dnešního pohledu by to 

byl název čeledi), většinou ale zůstávají bez názvu. Hodně takovýchto skupin vychází z již 

dříve rozpoznaných podobností 295. Pro představu přinášíme tabulku příbuzností mezi rody 

Glaucium, Papaver, Anemone a Pulsatilla (obr. 14.), tedy mezi rody, které byly intuitivně 

spojovány v herbářích již druhou generací přírodopisců.  

 

                                                 
290 LOBEL, Matthias, Nečíslovaná předmluva k Stirpium adversaria nova, In: LOBEL, Matthias, 

Plantarum seu stirpium Historia. Cui annexum est adversariorum volumen, Anwerpen 1576, fol. 

a2a.  

291 Tamt., fols. a2a-a2b. Srov. také ARBER 1912, s. 146. 

292 Thapsia sp., ločidla byla skupina v renesanční tradici často užívaná, mohli bychom říci, že jsou 

to dnešní miříkovité. 

293Convolvulus scammonia L., Calystegia soldanella L. 

294 Pro rozdělení jednoděložných a dvouděložných jej cení již Arber (ARBER 1912, s. 79). Hoppe 

ale tvrdí, že je nedostatečné (HOPPE 1976, s. 64). 

295 Přehled těchto Lobelových skupin viz GREEN 1983, s. 925-928. 
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 Pravděpodobně jako jeden z prvních ale odděluje tradičně spojované Helleborus 

albus a Helleborus niger. Jde o čemeřici a kýchavici tedy rostliny, které jsou na první 

pohled výrazně odlišné (obr. 15 a 16.). Těžko říci, zda již v antice nedošlo k záměně jedné 

z „čemeřic“ za jinou rostlinu. Theofrastos poznamenává, že  tyto dvě rostliny zřejmě 

nemají nic společného, pouze jméno. Někteří říkají, že jsou stejné a liší jen barvou kořenů 

(černý a bílý). Někteří ale říkají, že černá má listy jako vavřín a bílá jako pórek296. 

                                                 
296 THEOPHRASTUS, HP, 9, 9, 5. 

Obr. 14. Glaucium et Papaveris species 
LOBEL, Matthias, Stirpium Adversaria Nova, London 1571, s. 108. 

Zdroj: Peter H. Raven Library, Missoury Botanical Garden. 
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Podstatné ale je, že v renesanční tradici se následně tyto rostliny vyskytují společně 

vřazeny do jedné kapitoly nebo po sobě bezprostředně následují297. Lobel čemeřici řadí 

k pivoňkám298 a kýchavici mezi hořce, nardy a rdesna299. Prolomil tedy tradiční spojení a 

spojuje ji s rostlinami podle jakési celkové vnější podoby, především podle listů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
297 Srov. například BRUNFELS, Otto, Herbarum vivae eicones, Argentorati 1530, s. 30; 

MATTIOLI, Pietro Andrea, Commentarii… 1554, s. 526-529; DODOENS, Rembert, Stirpium 

historiae pemptades sex, Antverpiae 1583, s. 381. 

298 LOBEL, Matthias, Stirpium adversaria nova, London 1570. Pracovala jsem s vydáním LOBEL, 

Matthias, Plantarum seu stirpium Historia. Cui annexum est adversariorum volumen, Anwerpen 

1576, s. 302-301. 

299 Tamt., s. 116. 

Obr. 15. Elleborum album (kýchavice) 
LOBEL, Matthias, Plantarum seu stirpium historia, London 1571, s. 167. 

Zdroj: Peter H. Raven Library, Missoury Botanical Garden. 
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Obr. 16. Helleborus niger (čemeřice) 
LOBEL, Matthias, Plantarum seu stirpium historia, London 1571, s. 388. 

Zdroj: Peter H. Raven Library, Missoury Botanical Garden. 
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 Za schematickým znázorněním rostlinných vztahů vždy následují popisy 

jednotlivých rostlin. Tyto popisy jsou pestré. Lobel popisuje, kde se rostliny vyskytují, a 

přidává vlastní pozorování. Například Rha capitatum mnoho roste v zahradách Galie a 

Flander, kde ji také sám studoval300. Jednotlivé popisy potom ne zcela pravidelně 

doprovázejí ilustrace301.  

 Popisy pak také hojně obsahují jak charakteristiky chutí, tak vůní. Chuť může také 

podporovat určité spojení rostlin mezi sebou. Prorostník (Bupleurum) je chutí a vůní 

podobný třezalce (Hypericum), mírné trochu sušší302. Alpský hlaváč (Scabiosa alpina) se 

chutí neliší od ostatních303.  Dále se chuť a vůně může opět vyskytovat ve funkci znaků, 

které identifikují jednotlivé rostliny – řecký Staechas je totéž, co Spica v latině, odpovídají 

si celkovou podobností, zaprvé vzhledu (facie), dále chutí a vůní a místem304.  

To, že i Lobelius se stále vztahuje k antickým autoritám a pokládá za významné jejich 

popisy rostlin, dokládá jeho tvrzení v kapitole o Agremone:  

 

…máku lesnímu a sasance jsou svým vzhledem po všech stránkách velmi podobné, listy, 

barvou i způsobem vzrůstu. Příroda je i při jejich podobnosti od sebe rozmanitě odlišila, 

takže se mohou podle vzhledu od sebe rozeznat. Vycvičené oko je pak snadno na základě 

pozorování pozná, i kdybychom popis znaků měli od Dioskorida. A přece, protože náš 

úsudek se musí zakládat spíše na mínění starých než na našem vlastním, nikdy jasně 

nepochopíme věc samotnou, nebo to, v čem tkví její odlišnost, dokud nebudeme rozumět 

slovům, která jsou symboly věcí.305 
                                                 
300 Tamt., s. 118. 

301 Lepší zobrazení rostlin se potom objevují v Plantarum seu stirpium historia. Podle Greena je 

také absence lepších ilustrací důvodem nepříliš velkého finančního úspěchu prvního vydání 

Stirpium Adversaria (GREEN 1983b, s. 881). 

302 Tamt., s. 192. 

303 Tamt., s. 233. 

304 Tamt., s. 184. „…nempe propter similitudinem totius, primum facie, deinde saporis, odoris et 

loci.“ 

305 Tamt., s. 112. „… cum sylvestri Papavere et Anemone perquam similis tota facies, folia, color, 

modus, has tamen ut inuicem discerneremus, fecit natura dissimilitudinem quandam et varietatem 

in similitudine, quae exercitatis oculis, tametsi notis adductis a Dioscoride, tum intuitu facile 

innotescent, tamen quoniam potius antiquorum quam nostro standum est iudicio, nunquam 
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5. 2. 2. Adam Zalužanský ze Zalužan 

 

 Lobelem se inspiruje Adam Zalužanský306. Zalužanského spis vyšel v Praze roku 

1592, druhé vydání je z Frankfurtu z roku 1604. Je to spis především metodický, není to 

herbář, tedy seznam jednotlivých rostlin. Neobsahuje dlouhé popisy ani ilustrace, u 

konkrétních rostlin potom odkazuje na patřičná místa v Dodoenovi, Lobelovi či Mattiolim. 

V první knize spisu De aetiologia plantarum pojednává obecnou botaniku – 

rozmnožování, růst a vývoj rostlin, to vše v Theofrastově duchu. V druhé knize De historia 

plantarum potom botaniku speciální.  Třetí kniha De exercitio eius je návodem, jak by 

měla disciplína vypadat v praxi. O rozdělení spisu jsme pojednali již dříve (4. 4. 1.). Nyní 

se zaměříme především na druhou knihu – De historia plantarum. 

  Historia plantarum pojednává o jednotlivých rostlinných druzích (de singulis 

plantarum generibus)307, které Zalužanský člení do dvaadvaceti skupin. Podle Hoppe, ale 

označení Historia nepoužívá Zalužanský ve stejném duchu jako ostatní soudobí 

přírodopisci. Není to jen popis jednotlivých druhů, který může být přebírán z různých 

textů. Zalužanský dává větší důraz na vlastní pozorování. Historii definuje jako vylíčení a 

shrnutí pozorování jednotlivých přírodních objektů. V úvodu druhé knihy rovněž odkazuje 

na empiriky308. „Na tomto místě je také třeba se obrátit k myšlence empirické školy… 

                                                                                                                                                    
perciperemus plane aut rem, aut eius dissimiitudinem nisi verba quae sunt rerum indicia 

intelligamus.“ 

 

306 K osobě Adama Zalužanského viz také MAIWALD, Vincenz, Geschichte der Botanik in 

Böhmen. Leipzig 1904, s. 29-34. PEJML, Karel, Adam Zalužanský ze Zalužan: Jeho osobnost a 

dílo, se zvláštním zřetelem k jeho botanickému spisu Methodi herbariae libri tres. Disertační práce, 

Univerzita Karlova, Praha 1949. Více k jednotlivým druhům rostlin ve spise Methodi herbariae 

libri tres viz též VON STERNBERG, Kaspar,  Abhandlung über die Pflanzenkunde in Böhmen. 

Prag: Haase, 1817, s. 121-128. K principům klasifikace rostlin srov. HOPPE 1976, s. 67-69; 

OGILVIE 2006, s. 227-229 ; DILG 2007, s. 93-94. 

307 ZALUŽANSKÝ ZE ZALUŽAN, Adam, Methodi… 1940, s. 59. 

308 Antická lékařská škola, která považovala zkušenost za jediný zdroj získávání vědomostí. Stavěla 

se tak do opozice dogmatické školy. Za zakladatele jsou považování Serapion a Philinus (3. st. př. 

n. l.).   
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Těmto totiž autopsia, to jest vlastní pozorování, je samotné uchopení a idea (vjem) 

viděného předmětu, historie je potom pojmenováním těchto vjemů“309.  

 Zalužanský zdůrazňuje vlastní zkušenost a zkoušení rostlin, které označuje jako 

exercitio. Věnuje mu také celou třetí knihu spisu. Do jaké míry ovšem Zalužanský dostál 

svému předsevzetí a takováto pozorování opravdu sám prováděl, zůstává neobjasněno310. 

 V souvislosti s tvorbou a definicí jednotlivých rostlinných skupin vzpomeňme 

Zalužanského pojednání o složení rostlin a jejich částí, kterému se věnuje v první knize. 

Stejně jako Theofrastus rozlišuje části stejnorodé (partes consimiles) a části různorodé 

(partes condissimiles). Mezi stejnorodé části řadí šťávu (humor), cévy (vena), dřeň (caro) a 

žilnatinu (nervus). Žilnatina, jak uvidíme dále, je častým znakem při definici jednotlivých 

skupin. Ze stejnorodých částí pak sestávají části různorodé. Ty dělí Zalužanský na 

esenciální části a list (essentialis pars et folium). Tím se dodává listu určitého význačného 

postavení311. Esenciální části se potom dále rozlišují na první esenciální části (prima pars 

essentialis) a orgány (membrum).  První esenciální části zahrnují dřeň (viscus či medulla) a 

kúru (cortex)312. Následuje výčet jejich rozdílů, jsou to jednotlivé vlastnosti jako tenkost, 

pevnost, lehkost apod. Potom již Zalužanský mluví o jednotlivých orgánech. 

 

Skupiny rostlin a jejich společné znaky  

 

 Zalužanský si stejně jako Lobel stěžuje na předchozí uspořádání. Rostliny by se 

neměly řadit podle abecedy. Rovněž by se neměly tvořit rody podle medicínského užití 

rostlin, podle jejich využití v jídle nebo pro dekorativní účely (coronamentum). Předmětem 

botaniky je vlastní přirozenost nebo přírůstky rostlin (propria natura et proventus 

                                                 
309ZALUŽANSKÝ ZE ZALUŽAN, Adam, Methodi… 1940, s. 59. „Reddatur hoc in loco et 

Empiricorum sectae sententia… His enim ἀυτοψία id est prorius intuitus, est ipsa comprehensio et 

idea visorum, historia vero eius Ideae nominatio“ ( Srov. také HOPPE 1976, s. 27). 

310 Petr Vok z Rožmberka měl údajně u svého letohrádku Kratochvíle u Netolic vybudovat 

skleníky, kde mohl Adam Zalužanský provádět svá botanická pozorování (ŠIMÁK, Vítězslav, 

Dějinné paměti okresu mnichovohradištského, Díl I., Mnichovo Hradiště 1917, s. 245). 

311 Více viz také HOPPE 1976, s. 54. 

312 ZALUŽANSKÝ ZE ZALUŽAN, Adam, Methodi... 1940, s. 27; cit. podle HOPPE 1976, s. 54.  
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plantarum), Jako příklady objektů botanického zkoumání potom uvádí Zalužanský jak 

rostliny, tak jejich části: kořen (radix), kmen (stipes), větev (brachium), listy (frons), iris, 

aloe, citrus apod. Dioskoridés a Plinius například spojují vůní a parfémy (odore et 

unguentis) iris, Iuncus odoratus313, skořici (Cinnamomum) a mnohé další. Ale vůně je 

společná všem druhům rostlin, nemůže být spojená s nějakou konkrétní částí a rovněž 

nemůže spojit předchozí zmíněné druhy.  Podobně jako Lobel kritizuje Dioskorida (tato 

pasáž je téměř shodná s výše citovanou částí předmluvy Matthiase Lobela ke Stirpium 

adversaria nova, jen pořadí rostlin se mírně liší). Dioskoridés oddělil iris, puškvorec 

(Acorus), šáchor (Cyperus) a sítinu (Juncus) od rákosovitých (Arundinaceis), ocún od 

šafránu, senu a mnohé další od luštěnin314. Zalužanský rozlišuje 22 skupin rostlin, každé 

skupině věnuje jednu kapitolu.  

 

1. (kap. II.)  De fungis (O houbách) 

2. (kap. III.)  De muscis (O meších, kapitola ale obsahuje rovněž řasy, plavuně, 

lišejníky, korály) 

3. (kap. IIII.)  Arundinaceorum historia, et generea (O rákosu a jeho rodech, 

zahrnuje ovšem řadu dalších jednoděložných rostlin: irisy, hyacinty, 

šafrány, lilie a orchideje)  

4. (kap. V.)  Digestio graminis rotundifolii, et leguminis (Uspořádání trav 

s okrouhlými listy a luštěnin)  

5. (kap. VI.)  De ferulaceis (O ločidlech, patří sem rovněž kapradiny a řada 

miříkovitých rostlin, ale také pelyněk, řebříček nebo heřmánek, 

jediným spojujícím znakem je tedy pravděpodobně žilnatý stonek) 

6. (kap. VII.)  Intubi, scabiosae, et cardui genera (Rody čekanky, chrastavce a 

bodláku) 

7. (kap. VIII.)  De sempervivo, sive aizoo (O netřesku)  

8. (kap. IX.) De hyperico, et lini genera (O rodech třezalky a lnu)  

9. (kap. X.)  De tithymalo (O pryšci) 

10. (kap. IX.)  De plantagine, et congeneribus nervosis plantis (O jitroceli a 

příbuzných žilnatých rostlinách) 

                                                 
313 Cymbopogon sp. 

314 ZALUŽANSKÝ ZE ZALUŽAN, Adam, Methodi… 1940, s. 4. 
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11. (kap. X.) De gnaphliis seu tomentosis plantis et pilosellis (O rostlinách 

plsťnatých neboli huňatých a chlupatých)315 

12. (kap. XI.)  De mentha et generibue eius (O mátě a jejích rodech)  

13. (kap. XII.) De chrysolachano et consimilibus plantis  (O lebedě a podobných 

rostlinách) 

14. (kap. XIII.) De papavere et generibus eius (O máku a jeho rodech)  

15. (kap. XIV.)  De ranaceis plantis (O žabích rostlinách)316 

16. (kap. XV.)  De malvae generibus (O rodech slézu)  

17. (kap. XVI.)  De sarmentosis plantis (O révovitých rostlinách)  

18. (kap. XVII.)  De cucumere (O okurkách) 

19. (kap. XVIII.)  De palmis (O palmách)  

20. (kap. XIX.)  De coniferis (O jehličnanech) 

21. (kap. XX.)  De olea, et lauro, et quae sunt generis ejusdem (O olivě a vavřínu a 

jejich rodech) 

22. (kap. XXI.)  Quercus historia et generea (Dub a jeho rody)317 

 

 Na počátku každé kapitoly je potom krátký popis, který danou skupinu spojuje. 

Ačkoliv Linné Zalužanského řadí mezi systematiky, kteří spojují rostliny na základě jiného 

znaku, než jsou rozmnožovací orgány (systematici heterodoxi), konkrétně mezi fylofili 

(Phyllophiles), kteří založili svoji metodu na podobnosti listů 318, z vlastního rozdělení 

rostlin není patrné upřednostnění tvaru listu. Nenalézáme konkrétní znak, který by se dal 

sledovat u všech skupin. Většinou jsou v úvodu některé společné morfologické znaky, 

například délka stonků (netřesk je krátkých stonků – brevistipis), nebo tvar listů (máty mají 

                                                 
315 Tuto kapitolu do češtiny přeložil Karel Pejml ve své disertační práci (PEJML 1949, s. 59-73). 

Skupiny IX. a X. jsou dvakrát jak ve vydání z roku 1592, tak ve druhém frankfurtském vydání 

(1604).  

316 Mohli bychom je také nazývat voďankovitými podle druhu Rana morsus, který je součástí 

skupiny (Hydrocharis morsus-ranae L.). 

317 Pro popisy jednotlivých skupin a jejich obsahu viz také KREJČÍ, Jan, Zalužanský ze Zalužan s 

ohledem na své předchůdce. Časopis Českého museum, Praha 1848; s. 290-296.  PEJML 1949, s. 

56n; NĚMEC, Bohumil: Adam Zalužanský ze Zalužan. In: Co daly naše země Evropě a lidstvu, 

Praha 1939, s. 155. 

318LINNE, Carl, Bibliotheca botanica, Amstelodami 1736, s. 126. 
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listy tupé a pilovité – obtusium et serratum). Často se také vyskytuje barva listů nebo 

květů: mechy jsou jako zelené chmýří (lanugo viridis), netřesky mají zelenopurpurové 

květy (caerulopurpureus), žluté (fluvus) a červené (flammeus), jitrocele, máty i plsťnaté 

rostliny jsou tmavě zelené (obscurius virentibuss), žabí rostliny jsou žlutozelené (luteo 

herbido permixto) a slézy šedé (incanus). Chuť či vůně se jako spojující znak nevyskytují. 

Zajímavé je, že u většiny skupin je zdůrazněno, zda mají žilnatinu nebo cévní svazky. 

Houby jsou bez žilnatiny a cév, okrouhlolisté trávy a luštěniny mají listy s žilnatinou, 

ločidla mají žilnaté stonky – u této skupiny je to dokonce jediný jednotící znak, stejně jako 

skupina čekanek, chrastavců a bodláků, netřesk má stonek bez žilnatiny. Bez žilnatiny je 

také skupina třezalky a lnu. Pryšce a jitrocele mají listy s žilnatinou či žebry, rovněž 

plsťnaté rostliny mají žilnatinu a vyznačení nervů a žeber (aponeurosis), máty jsou bez 

žilnatiny i žeber, lebedy, máky a révovité rostliny nemají žilnatý stonek.  

 Některé skupiny mají jasná kriteria a jsou celkem úzce vymezené. Jako například 

netřesky (De sempervivo, sive aizoo). Jsou to rostliny bez žilnatiny, krátkého stonku, 

venkovní (agrestioris), tyčinkaté (stamineae), jak již bylo řečeno, květy z větší části 

zelenopurpurové (cerulopurpurei), ale také žluté (fluvi) a červené (flammei)319.  

  Jiné skupiny jsou rozsáhlejší a nesourodé, mezi rostlinami jsou potom různé 

spojující znaky. Kapitolu máků (De papavere et generibus eius) uvádí Zalužanský jako 

rostliny, které mají stonek bez žilnatiny, jejich květ je složen z velkých listů. V květech je 

jemnost a jasnost, jaká není v kořenech ani listech všech těchto druhů. Při bližším pohledu 

na obsah kapitoly se ale zdá, že v tomto případě hrají roli nejen morfologické znaky, ale 

také účinky rostlin. K máku jsou přiřazeny rostliny s utlumujícími, či uspávajícími účinky 

až smrtelně jedovaté rostliny jako lilek potměchuť, vraní oko, mandragora, blín, tabák a 

lilek černý320, ten je pak příbuzný s židovskou třešní. Zbylé rostliny ve skupině - koniklec a 

sasanka jsou připojeny na základě podobnosti s mákem  (jak to činí již Lobel, viz obr. 14.). 

Skoro se zdá, jakoby Zalužanský chtěl tuto skupinu sestavit převážně na základě 

podobných účinků, ale již zavedené spojení máku sasanky a koniklce podle jejich 

podobnosti jej donutilo přidat do kapitoly i tyto rostliny.  

 U skupiny žabích rostlin (De ranaceis palntis) je jejich spojovacím znakem kromě 

žabí barvy, tedy žlutozelené (ranae quoque luteo herbido permixto) to, že splývají na 

hladině podobně jako žáby (ranae natantis modum extensorum). Tuto vlastnost ale 
                                                 
319 ZALUŽANSKÝ ZE ZALUŽAN, Adam, Methodi… 1940, s. 116. 

320 Tak ovšem Zalužanský nazývá lilek černý (Solanum nigrum L.). 
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nenacházíme u všech rostlin, které skupina zahrnuje. Dalo by se říci, že určitým pojítkem 

této skupiny je především habitat, kde se vyskytují, jsou to převážně vodní či mokřadní 

rostliny (patří sem například blatouch, vlaštovičník nebo árón). 

 Zalužanský tak vlastně, stejně jako Lobel, uspořádává formou seznamu rostliny, 

které byly v renesančních herbářích spíše nahodile seskupeny podle podobnosti a často 

zachovává tradiční, již například Mattioliho herbářem naznačené příbuznosti.  

 

Popisy rostlin v rámci skupiny  

 

 V rámci skupiny jsou pak jednotlivé druhy definovány velice stručně, často jen 

několika slovy. V tomto případě nejsou žádné znaky zapovězeny. Pokud má rostlina 

výraznou chuť nebo vůni, Zalužanský definuje rostlinu podle ní.  Rovněž pokud je rostlina 

známá především pro své medicínské využití, je toto u ní uvedeno většinou opět ve spojení 

s chutí a vůní. A to i přes to, že se Zalužanský vůči mísení botaniky s praktickým využitím 

rostlin v úvodu spisu vymezuje. Například timoj (Laser) není příjemné vůně, ale 

intenzivní, chuti pálivé a pronikající, způsobuje pocení celého těla321. Šáchor (Cyperus) je 

příjemné vůně, hořké chuti a velkého medicínského užitku322. 

 Zajímavé je, že u rodu Cardamomum zmiňuje jeho příbuznost k zázvoru 

(Gingiber), což potvrzuje rovněž jeho chuť323. Přitom tyto rostliny řadí v rámci svého spisu 

do jiných skupin. Cardamomum patří do šestnácté kapitoly mezi révovité rostliny (De 

sarmentosis plantis) a zázvor do kapitoly čtvrté mezi rákosovité (Arundinaceorum historia, 

et genera). Pro zařazení do jedné ze svých dvaadvaceti skupin tedy Zalužanský 

upřednostnil celkový vzhled rostliny, ale v rámci kapitoly potom odkazuje na další 

příbuznosti mezi těmito skupinami. 

                                                 
321 ZALUŽANSKÝ ZE ZALUŽAN, Adam, Methodi… 1940, s. 105.  

322 Tamt., s. 80. 

323 Tamt., s. 150. „Simile ei et nomine et frutice cardamomum veterum, semine oblongo, pro quo 

nostra memoria in usu est cardamomum siliquosum triplex, plantarum, ut quidam referunt et gustus 

approbat gingiberis generis.“ 
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Důvodem pro zdůrazňování využití rostlin a jejich nonvizuálních kvalit v rámci textu 

druhé knihy Methodu může být její praktický význam pro pedagogické účely. Na tento rys 

Zalužanského spisu upozorňuje již Ogilvie324.  

 Zalužanský se aktivně zasazoval o reformu pražského vysokého učení. Navrhoval, 

aby byl zaveden pevný řád přednášek s konkrétní náplní. Jednotliví profesoři by měli vést 

odborné lekce předepsanou metodou325.  Sám sepsal text Methodi herbariae libri tres 

(1592), který ustanovuje základní pravidla botaniky jako samostatné disciplíny. Spis měl 

sloužit studentům jako pomůcka ke studiu botaniky.  Znaky jsou tedy vybírány tak, aby 

fungovaly jako dobré mnemotechnické pomůcky. Zalužanský zmiňuje dokonce i další 

souvislosti, které nějakým způsobem usnadní rozpoznání rostliny. U některých druhů 

například etymologii326: hořec – Gentiana získal své jméno podle Ilirského krále Gentia327, 

Sempervivum získalo své jméno proto, že je stále zelené328. Na některých místech uvádí 

krátké citáty z antických textů nebo dokonce lidové průpovídky, jako například pořekadlo 

pro rozlišení bedrníku a lomikámene: „Pimpinella pilos, Saxifraga non habet ullos 

(Bedrník má chlupy, lomikámen nemá žádné. )“329.  

  

5.	3.	Přirozený	systém	založený	na	esenci	rostliny 

 

 Vůbec prvním přírodopiscem, který nezaložil systém na intuitivních podobnostech, 

ale logickou dedukcí vybral jisté charakteristické znaky spojující jednotlivé skupiny 

rostlin, byl Andrea Cesalpino (1519-1603). Linné jej také nazývá prvním pravým 

                                                 
324 OGILVIE 1993, s. 228. 

325 PEJML 1949, s. 29. 

326 Rovněž Reeds uvádí, že Caspar Bauhin na botanických exkurzích popisoval etymologii 

rostlinných jmen, aby si je studenti lépe zapamatovali (REEDS 1976, s. 529). 

327 ZALUŽANSKÝ ZE ZALUŽAN, Adam, Methodi… 1940, s. 122. 

328 Tamt., s. 116 

329 Z dnešního pohledu trochu nesmyslná poučka, pokud si pod lomikámenem představíme rostlinu, 

která toto jméno nese dnes. Musíme si ovšem uvědomit, že jako lomikámen bylo označováno více 

druhů rostlin. Konkrétně u Mattioliho je to sesel (pravděpodobně Seseli varium Trevir). Ten se 

ovšem od bedrníku také dá rozeznat celkem snadno na základě listů. K jakému konkrétnímu druhu 

se tedy vztahuje lidové rčení, není jasné.  
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systematikem (primus verus systematicus)330. Rádl poukazuje na to, že Cesalpino se staví 

proti empirismu. Empirický směr má sklon považovat bezprostředně nazřené za přirozené, 

racionalistický naopak to, co není uvědoměno v pojmu má za nevědecké a nepřirozené, 

přirozené je jen to, co je jasně pochopeno331.  

  

5. 3. 1. Andrea Cesalpino 

 

 Cesalpino studoval medicínu v Pise. Působil zde jako správce botanické zahrady (ta 

je po Padovské botanické zahradě nejstarší univerzitní zahradou Evropy). Kromě 

botanických spisů sepsal také filosofické dílo Quaestionum peripateticarum libri V (1569). 

Jeho cílem je klasifikace přirozených druhů podle principů esenciálních podobností a 

rozdílů332. Podobně jako Lobel zatracuje předchozí pořádky.  

 Cesalpino se pro svůj systém snaží najít nějaký charakteristický znak. Postupně 

odmítá různé Theofrastovské diference jako nevhodné pro tvorbu taxonů. Nejprve 

zpochybňuje rozdělení rostlin podle formy na stromy, keře, polokeře a byliny. Mezi keři a 

dokonce i bylinami mohou existovat rostliny, které jsou pevnějšího těla a můžeme je tedy 

nazývat stromovité (arborescentia), tak je tomu například u rodu slézu (Malva), pryšce 

(Tithymalus), či ločidla (Ferula). Byliny pak jedni definují jako ty rostliny, které plodí a 

ihned zemřou, jiní zase jako ty, které mají v listech určité moci nebo které vyhánějí listy 

rovnou z kořene a nesou je také na stonku (nikoliv na kmeni)333. Mezi keři se pak vyskytují 

také různé druhy - například korunovité (coronarium), jejichž květy nebo listy jsou 

půvabné a mají příjemnou vůni, ale přece se v ostatním od sebe velmi liší. Totéž 

pozorujeme u rodu ločidel (ferulaceo), protože jsou posuzovány podle určité podobnosti 

částí, mají stonek podobný ločidlu. U rodu ostnitých (aculeatum) jsou zase listy, plody i 

stonek jsou trnité334. 

                                                 
330 LINNE, Carl, Philosophia botanica. Stockholm 1751, s. 18. 

331 RÁDL 1992, s. 142. 

332Srov. ATRAN 1990, s. 145. 

333 CESALPINO, Andrea, De palntis… 1583, s. 24. 

334 Tato skupina se objevuje ve většině herbářů, rovněž Zalužanský ji definuje jako jednu ze svých 

kapitol. 
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 Rovněž skupiny sestavené na základě nějakého využití nejsou přínosné. Například 

u zeleniny pozorujeme mnoho odlišných forem jako je chřest (Assparagus), brukev 

(Brassica), šrucha (Portulaca), čekanka (Cichorium) a mnohé další, které si v ničem jiném 

neodpovídají než v tom, že je užíváme v jídle. Dále pak ty rostliny, které mají nějaké 

medicínské účinky, tvoří jeden velký rod, ale ten je snad nejvíce ze všech vágní, obsahuje 

množství rozdílů a rozmanitých forem. 

 Rody nemůžeme určit ani na základě rozdílů mezi stonky či kořeny. Pokud 

ustanovíme například rod rostlin s okrouhlými kořeny, spojíme tak rostliny, které jsou si 

jinak velmi vzdálené například brambořík (Cyclamen) a řepu (Rapa). Na podobný problém 

narazíme také u vláknitých kořenů, které mají pšenice (Triticum), pryskyřník 

(Rannunculus) nebo čemeřice (Elleborus). Podle neolistěných stonků pak do jednoho rodu 

spadají třeba sítina (Iuncus), Caepe, Aphacae vedle Cicorecea a Violae. U listů a květů pak 

nacházíme stejnou obtíž. O to méně můžeme tvořit rody podle barvy nebo tvaru květu. 

„Co, kromě podobnosti květů, má společného réva (Vitis) a halucha (Oenanthe)?“ ptá se 

Cesalpino335. 

 Cesalpino tak odmítá některé tradičně sestavené skupiny jako třeba skupinu ločidel, 

kterou Zalužanský zachovává336. 

  

Základ systému 

 

 Své rozdělení rostlinné říše začíná Cesalpino popisem vegetativní duše rostlin. 

První její funkcí je výživa a růst. K tomuto slouží rostlině kořen a list – z těchto tedy 

musíme odvodit první rozdíly rostlin (ex horum igitur differentiis prima genera 

constituenda sunt). A které mají kořeny a proutky pevné a dřevnaté, jsou stromy a keře. 

Které je mají tenčí a jemnější, jsou byliny. Potom rozděluje skupiny podle počtu prutů. 

Rostliny, které mají jeden prut (simplex germen) jsou stromy a byliny, které mnoho 

(multiplex) jsou keře a polokeře. Cesalpino tak opět rozděluje rostliny na stromy, keře a 

byliny, ale na základě jejich vegetativní duše. V kořenech je také mnoho rozdílů, jsou 

                                                 
335 CESALPINO, Andrea, De palntis… 1583, s. 25-26. 

336 ZALUŽANSKÝ ZE ZALUŽAN, Adam, Methodi… 1940, s. 100. 
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jednoduché nebo složené, zatočené, kolénkaté a mnohé další, podobně je tomu u listů. 

Z těchto rozdílů ale nikdy nezískáme další rody337. 

 Další činností vegetativní duše je rozmnožování, a právě rozmnožovací orgány se 

stávají hlavním kriteriem Cesalpinova systému rostlin. V žádné jiné rostlinné části totiž 

není taková rozmanitost338. Podle počtu a uspořádání rozmnožovacích částí potom řadí 

rostliny do skupin, začíná od stromů339. Nejjednodušší jsou ty, které nesou pod jedním 

květem jedno semeno, ty dále rozděluje podle pozice. Rovněž další skupiny rozlišuje 

Cesalpino na základě semen a stavby plodu. Přehledné znázornění Cesalpinova systému 

můžeme vidět na ilustraci z Linneova Classes plantarum (obr. 17.). Základní znaky 

systému jsou tedy striktně morfologické. Ceslpino odmítá chutě, vůně i barvy jako 

akcidenty, které se mohou měnit pěstováním nebo v závislosti na místě či podnebí340. 

Odmítá také medicínské účinky rostlin a s nimi spojené chutě341. 

 Zato jednotlivé popisy rostlin jsou obsáhlejší než u Zalužanského, obsahují jak 

léčivé účinky, tak popisy nonvizuálních kvalit, jako jsou chutě či vůně. U Cesalpina je také 

patrné (na rozdíl od Zalužanského), že rostliny sám pozoruje a zkoumá v přírodě. 

Například v kapitole o sasance uvádí, že hojně roste na hoře Sancti Iuliani poblíž Pisy342. 

Sasanka horská (Anemone montana) roste na Apeninském poloostrově v lesích.  

	 	

	

                                                 
337 CESALPINO, Andrea, De plantis… 1583, s. 27.  

338 Tamt., s. 28. „In nullis enim aliis partibus tantam organorum multitudinem et distinctionem 

natura molita est, quanta in fructibus condendis spectatur.“ 

339 Tamt., s. 31. Pro přehledný soupis Cesalpinových skupin viz také GREEN 1983b, s. 812-813 

nebo LINNE, Carl, Classes plantarum. Leyden 1738, s. 9-31. 

340 Tamt., s. 29. „Quaecunque atque ad neque totius plante, neque ad fructus constitutionem faciunt 

ut colores, odores, sapores, et alia huiusmodi, accidentia sunt. Ideo saepe aut ex cultu, aut locorum, 

aut coeli diversitatevariantur.“ 

341 Tamt., s. 30. „Quaedam tamen sequuntur naturam specificam, ut plantarum vires in 

medicamentis, sapores, et aliae proprietates, quas Medici in primis considerant, quae etsi aliquando 

per se insint, non tamen  differentiae sunt constituentes earum substantiam, quas hoc loco 

querimus.“ 

342 Tamt., s. 548. 
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5. 4. Systémy 17. a 18. století 

	

 I další systematikové následně použili jako základ pro svoji klasifikaci rostlin 

především rozmnožovací orgány a zdůraznili jejich počet, pozici a tvar. Na Cesalpina tak 

navazují například Morison, Rivinius, Tournefort a Linné343. Robet Morison (1620-1683) 

si vybral za základ systému především plody. Na základě tyčinek a plodů potom člení 

rostliny Rivinius (1652-1730).  Tournefort (1656-1708) člení rostliny podle tvaru koruny a 

podle jejích částí (obr. 18.). Všechny tyto pokusy o klasifikaci potom shrnuje Carl Linné 

                                                 
343 HOPPE 1976, s. 69.  

Obr. 17. Cesalpinův systém podle Linného 
LINNE, Carl, Classes plantarum. Leyden 1738, s. 10. 
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(1707-1788) v Classes plantarum (1738). Linné užívá rovněž rozmnožovací orgány jako 

základ klasifikace344. Tyto znaky byly ale vybrány především proto, že umožňují dobrou 

kombinatoriku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
344 Poprvé tuto klasifikaci použil již v zahradním katalogu Hortus Uplandicus (1730) a dále 

propracoval v Systema naturae (1735). Srov. také JAHN, Ilse, Geschichte der Biologie, Jena 1985, 

s. 272. 

Obr. 18. Tragopogn 
TOURNEFORT, Joseph Pitton, Institutiones rei herbariae. 

Parisiae 1700. 
zdroj: Bayerische Staatsbibliothek 
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Obr. 19. Ilustrace Georga Ehreta (1708-1780) k 

Linneovu systému, poprvé publikovaná v Genera 
Plantarum (1737) 

Zdroj: www.nhm.ac.uk, 1. 9. 2013. 
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 Každý charakteristický znak musí být vyvozen z čísla, tvaru, proporce a pozice 

 různých částí rozmnožovacích orgánů. Linné vypočítává celkem 38 částí rozmnožovacích 

orgánů, pokud u každého určujeme počet, tvar, pozici a velikost. Počet kombinací by 

potom stačil na definici 5736 rodů, to je podle Linného více, než může vůbec existovat345. 

Třídy jsou založeny na počtu tyčinek (Monandria, Petandria…), řády na počtu samičích 

pohlavních orgánů (Monogynia, Digyna...) (obr. 19.). 

 Linné ale řeší dilema mezi praktičností znaků a přirozeností a podstatou rostliny, 

tedy dilema mezi umělým a přirozeným systémem. Cesalpino vybral květy a plody 

z filosofických důvodů, jsou potřebné k rozmnožování – tedy jedné z funkcí vegetativní 

duše, jeho systém tedy ukazuje přirozené vztahy.  Linné si je ale vědom nedostatečnosti 

výběru jednoho znaku. Rozlišuje dvě metody uspořádání rostlin. První podle logických 

pravidel (systematica divisio), který ne zcela rozpozná přirozené podobnosti mezi 

rostlinami a druhý založený na habituálních podobnostech (synoptica divisio), který byl 

podle Linného užíván převážně v šestnáctém století a který lépe ukazuje přirozený 

pořádek346. Ve Filosofii botaniky poznamenává, že plody otevírají pouze první cestu 

k přirozené metodě, nemohou ale rozlišit všechny třídy, proto musíme sledovat také 

habitus, který odhaluje přirozený pořádek na první pohled347. Opět tedy poukazuje na 

intuitivní vnímání podobnosti mezi rostlinami. Přirozený systém ještě dosud nikdo 

nevytvořil. 

 Při pátrání po přirozených vztazích mezi rostlinami Linné zohledňuje i jejich 

medicínské využití.  

  

 „Rostliny, které si odpovídají rodem (Genere), odpovídají si také účinky, které jsou 

spojeny přirozeným řádem (Ordine), vlastními účinky se podobají, které se shodují 

přirozenou třídou (Classe), shodují se do určité míry silami“348.  

                                                 
345 LINNÉ, Carl, Philosophia… 1571, s. 130. Na tento fakt poukazuje také Foucault a vidí zde 

rozdíl mezi volbou rozmnožovacích orgánů pro tvorbu skupin u Cesalpina a Linnéa (FOUCAULT 

2004, s. 155). 

346 LINNÉ, Carl, Philosophia… 1571, s. 153-156; viz také HOPPE 1976, s. 70-71. 

347 Tamt., s. 163.  

348 LINNÉ, Carl, Philosophia… 1571, s. 278. Za inspiraci a připomínky děkuji Isabelle 

Charmantier z University of Exeter, která se v současnosti zabývá problematikou přirozených 
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 Linné je v medicíně zastáncem tradičního pojetí rostlinných kvalit349. Linné na 

chemickou analýzu rostlin, která je v této době již značně rozvinutá a široce využívána, 

hledí také spíše kriticky. Ve svém díle věnovaném léčivým účinkům rostlin Materia 

medica tvrdí, že „chemie vyrobila mnoho léků, ale žádný neobjevila“, a účinky všech 

rostlin nejlépe nahlédneme díky jejich vlastnostem, systému a zkušenosti350.  

 K léčivým vlastnostem, podobně jako autoři šestnáctého století, vztahuje chutě 

rostlin, ale také další kvality rostlin. Ve Philosophia botanica potom uvádí, že léčivé 

účinky rostlin indikují jak chutě, tak vůně a barvy. Vnější smysly jsou přirozené nástroje 

(instrumenta naturalia), kterými odhalujeme vlastnosti rostlin351. Jako motto na závěr 

svého spisu Clavis Medicinae připojuje citaci z Ovidia: 

 

Invenias primis a Sensibus esse creatam 

Notitiam veri; nec Sensus posse refelli, 

Qui nisi sint veri, ratio quoque falsa sit omnis.352 

 

(Zjistil bys, že povědomí o pravdě 

vzniká smysly; a nemůže být smysly vyvráceno, 

Kdyby nebyly smyslové vjemy pravdivé, úsudek by byl zcela mylný.) 

 

                                                                                                                                                    
vztahů mezi rostlinami v Linneových medicínských spisech Materia Medica (1749), Genera 

Morborum (1763), Clavis Medicinae (1766) a především v poznámkách k přípravě těchto děl, které 

jsou uloženy v Linnean Society, London. 

349 Podobně jako před ním například John Ray. Ray píše, že určení účinků rostlin pomocí chuti je 

jistější než podle jiných známek. Důrazně odmítá sledování různých známek a znamení, o kterých 

mluví především Chymistae. RAY, John, Historia plantarum. Londini 1686, s. 46. (k astrologické 

botanice a signatuře rerum více také ARBER 1912, s. 204-220) 

350 LINNÉ, Carl, Materia medica. Holmia 1749,  s. 8. Srov. také ČERMÁKOVÁ, Lucie, Určování 

léčivých účinků rostlin, In FISCHEROVÁ, Sylva; BERAN, Aleš, Medicína mezi jedinečným a 

univerzálním, Pavel Mervart, 2013. s. 185–196. 

351 LINNE, Carl, Philosophia… 1571, s. 283. 

352 LINNE, Carl, Clavis medicinae. Stockholm 1766, s. 30. Citace je původně z Ovidia. 
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Počet a názvy chutí u Linného se od galénovské tradice mírně liší. Uvádí jich celkem 

deset: aquosa, sicca, acida, amara, pinguia, stiptica, dulcia, acria, musosa a salsa (obr. 

20). Vůně dělí na vonné (suaveolentes) – ty jsou pro lidské zdraví dobré, těžké vůně 

(graveolentes) jsou špatné, omamné (nauseosae) pročišťují. K některým chutím potom 

dokonce přiřazuje barvy. Bledá barva indikuje rostliny bez chuti, jako je čekanka nebo 

chřest. Zelená značí syrovost - jako u listů a nezralých plodů. Žlutá ukazuje na hořkost 

jako je tomu u aloe, vlaštovičníku a žlutých květů. Červená je kyselá jako bobule klikvy, 

dřišťálu nebo rybízu. Bílá je sladká jako bílý rybíz, sladká jablka a černá je nepříjemná 

jako bobule rulíku353. 

 Linné poukazuje na podobné léčivé účinky rostlin v rámci některých skupin. 

Například Petandria monogyna baccifera monopetala  jsou jedovaté, Umbellatae jsou na 

suchých místech aromatické, zahřívající, uvolňující, na vlhkých místech jsou však jedovaté 

a tak dále354. Pod Linného vedením vzniklo dokonce několik disertací věnujících se chutím 

rostlin. V jedné z nich Frederic Hasselquist (1722-1752) dále rozvíjí Linného příklady 

skupin s podobnými léčivými vlastnostmi355.  

 Podobně možné propojení morfologických znaků (tedy především rozmnožovacích 

orgánů) a chutí ukazujících na moci rostlin rozvíjí již o padesát let dříve také Rudolph 

Jacob Camerarius (1665-1712)356. Poukazuje na řadu obtíží, které se vyskytují při 

sledování této dvojité shody (duplex convenientia) mezi skupinami rostlin se stejnými 

účinky a se stejnými rozmnožovacími orgány. Argumentuje například také tím, že se 

účinky rostlin mohou lišit podle míst a pěstování nebo, že podobné účinky nalezneme i u 

zvířat či minerálů357. Ovšem nové metody chemické analýzy tomuto směru přejí. Pomohou 

                                                 
353 LINNE, Carl, Philosophia… 1571, s. 286. 

354 LINNE, Carl, Fundamenta botanica. Amsterdam 1736, s. 46-49. 

355 HASSELQUIST, Federico, Vires plantarum, Upsalia 1747, Dissertatione academica cum cons. 

ampliss. facult. medicae in regia academia upsalensi. 

356 CAMERARIUS, Rudolf Jakob, De convenientia plantarum in fructificatione et viribus. 

Tubingae 1699. 

357 CAMERARIUS, Rudolf Jakob, De convenientia… 1699, s. 11, s. 14. 
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přezkoušet tradiční botanické znalosti a potvrdí rozřazení rostlin do tříd souladem 

rozmnožovacích orgánů a léčivých účinků rostlin358. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
358 CAMERARIUS, Rudolf Jakob, De convenientia… 1699, s. 16. „Veniet tempus, quo & ista a 

singulari Botanicorum labore clarius tradita experientur leges methodi, & quae in temotis oris adeo 

a nostris diversa crescunt in suas classes distribunta confirmabunt istam plantarum in viribus & 

fructificatione convenientiam, specimine manifesto superius jam illustrant.“ 

Obr. 20. Linného seznam chutí 
LINNE, Carl, Clavis medicinae. Stockholm 1766, s. 9. 

Zdroj: Bayerische Staatsbibliothek. 
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 Zde se tedy opět vracíme na počátek našeho pojednání k primárnímu složení a 

přirozenosti rostlin, které jsou nyní základem rovněž pro rozpoznání přirozených 

příbuzností rostlin. Chuť je tedy ve funkci jakési nedokonalé chemické analýzy. Je to 

smysl, který se dokáže nejvíce přiblížit podstatě rostliny. 

5. 5. Shrnutí 

 

 Již v Dioskoridově textu se objevují určitá seskupení rostlin a náznaky příbuzností. 

Často je ale těžké odhadnout, zda je připodobnění dvou rostlin nebo jejich částí pouze 

formou popisu nebo také poukázáním k nějaké jejich bližší příbuznosti. Přirovnávají se 

různé části i různé kvality, i když asi nejčastější je přirovnání tvarů, například tvary listů 

jsou přímo definovány podle určitých rostlin. Pro určení příbuznosti je ale nutné 

nahlédnout určitou hlubší podobu často také potvrzenou stejnou chutí, vůní a léčivými 

účinky. 

 Tyto podobnosti pak ještě jasněji vyvstávají v dílech autorů, kteří se vědomě snaží 

rostliny utřídit - Matthiase Lobela, Pierra Peny a Adama Zalužanského. Jejich skupiny 

rostlin jsou založeny na celkové podobnosti často podpořeny podobným medicínským 

využitím. Zachovávají řadu skupin právě ze starších herbářů, ty často zahrnují právě 

podobné využití rostlin. 

 Cesalpino se jako první při tvorbě systému oprostí od nonvizuálních kvalit, ale také 

vágně definovaných podobností a logickou dedukcí vybere jako základ své klasifikace 

rozmnožovací orgány rostlin, jejich počet, tvar a umístění. Tím předznamenává další 

systémy, které se zaměří na plody či květy rostlin. 

Zatímco Cesalpino odmítá medicínské účinky spolu chutí, jako znaky, podle kterých 

nemůžeme nahlédnout substanci rostliny359, pozdější systematikové, například Carl Linné, 

se opět k léčivým vlastnostem rostlin a potažmo jejich chutím a vůním vracejí jako k 

možnému ukazateli přirozených příbuzností rostlin. 

 

 

 
 
 
 

                                                 
359 CESALPINO, De plantis… 1583, s. 30. 
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6. Diskuze  
 

Brian Ogilvie konstatuje, že během šestnáctého století došlo k jasnému posunu 

v botanickém popisu směrem k téměř výlučnému zaměření se na morfologii, tedy  na 

vizuální prvky360. Dokonce tvrdí, že renesanční přírodopisci dovedli tento proces do 

extrému, zdůraznili morfologii přirozeného světa, systematicky eliminovali barvy, vůně, 

chutě a další kvality, které byly dříve, když bylo studium rostlin téměř výhradně součástí 

materie mediky, živou součástí popisu361. 

 Toto tvrzení však není zcela přesné a chybí detailnější analýza toho, jak byly 

jednotlivé smysly a smyslově vnímatelné kvality renesančními přírodopisci užívány. Naše 

studie ukázala, že výběr znaků a poměr vizuální a nevizuální stránky popisu rostliny se liší 

podle účelu, za kterým je popis rostliny prováděn a konkrétní znaky vybírány a studovány. 

K posunu směrem k rostlinné morfologii a tedy převážení vizuální stránky popisu rostlin 

dochází především při výběru znaků rozlišujících druhy. Pravdou je, že tato snaha o 

odlišení druhů je stěžejní problém renesančního přírodopisu, protože počet nově 

nalezených druhů stále narůstá. Bauhinův seznam rostlinných synonym byl potom 

vyvrcholením tohoto soustavného sbírání diferencí mezi rostlinami. Naznamená to ale, že 

by se přírodopisci nevěnovali také jiným oblastem zkoumání, kde také ostatní smysly a 

smyslově vnímatelné kvality mohou hrát svoji roli. Stále se zabývají rovněž medicínskými 

účinky rostlin – jejich popisy nemizí ani v dílech Zalužanského či Lobela, identifikují 

rostliny z antických textů a koncem šestnáctého století rovněž řeší otázku přirozeného 

uspořádání rostlin. 

 Ogilvie tvrdí, že posun k morfologii souvisí především s oddělením botaniky od 

materie mediky362.  Zároveň ale více nerozebírá, které smysly a jakým způsobem byly 

právě pro materii mediku významné. Ostatní práce zaměřené na renesanční botanické spisy 

v souvislosti s medicínskou stránkou těchto spisů poukazují na jejich založení 

v galénovské tradici363. Více se již ale nevěnují problematice spojení chutí s léčivými 

vlastnostmi rostlin.  Přitom právě vztah smyslově vnímatelných kvalit a léčivých vlastností 

                                                 
360 OGILVIE 2006, s. 203. 

361 OGILVIE 2006, s. 207. 

362 OGILVIE 2006, s. 204. 

363 HOPPE 1969. 
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je pro renesanční medicínu zásadní. Podobně je to s pracemi týkajícími určování a popisu 

léčivých účinků rostlin v Mattioliho herbáři (který posloužil naší analýze především). 

Vůbec nezmiňují, nebo pouze okrajově, Mattioliho spis Opusculum de simplicium 

medicamentorum, který je jakýmsi teoretickým základem Mattioliho pojetí léčivých 

vlastností rostlin a kde rovněž definuje jednotlivé chutě rostlin podle jejich složení a 

působení364. Těmto studiím tedy potom uniká úzký vztah mezi chutí, která je v herbáři 

často popisována a léčivými vlastnostmi rostliny. Vynikajícím pojednáním o galenovské 

tradici stupňů a kvalit jednoduchých léků je práce Georga Hariga. Na příkladu herbáře 

Leonharta Fuchse se pokouší rovněž o nastínění recepce této teorie v renesanci365. Ale 

chybí zhodnocení chuti jako smyslu užívaného renesančními herbalisty v praxi.  

Analýza jednotlivých popisů rostlin v Mattioliho herbáři ukázala, že chuť mohla 

sloužit jako argument v případech kdy účinky rostliny nebyly známy z antické tradice nebo 

pokud byly nepřesně stanoveny či odporovali zkušenosti herbalistů. Zdůvodnění léčivých 

vlastností rostlin na základě chuti je tak pro renesanci typické jednak proto, že vychází 

z antické tradice, ale zároveň se stalo předmětem konfrontace této tradice s realitou.  

Přírodopisci chutí poukazovali na primární složení rostliny nebo přímo určovali její moci a 

léčivé účinky. Vztah mezi sekundární kvalitou jako chutí a sekundární kvalitou jako 

účinkem, je velmi těsný a v textu herbáře pak může být s označením chutě a jejího účinku 

zacházeno volně. Často se na účinek a chuť váže ještě vůně, kterou sice Galénos odmítá 

jako nevhodnou pro stanovení léčivých vlastností, nicméně její těsné spojení s chutí 

v některých případech také z vůně činí indikátor elementárního složení rostliny. Typy vůní 

ovšem nejsou zdaleka tak dobře definovány jako typy chutí. Na některých místech je 

popisováno samo ochutnávání a také to, jak chuť působí na jazyk, ústa nebo hrdlo. Chuť je 

tedy takřka pravidelnou součástí popisu rostlin především z důvodu jejího úzkého spojení 

s elementárním složením rostliny a jejími léčivými vlastnostmi. 

Počet a druhy chutí v galenovské tradici především během středověku diskutuje ve 

své práci Charles Burnett366. Burnett ukazuje, že počet chutí byl v antice konstantní, ale 

nebyly nijak systematicky vztaženy k humorální patologii. Ve středověké tradici se pak 

                                                 
364 GIANNELLI, GIANNETTI, LAQUIDARIA, VANNOZZI 1997; CHIARAMONTE, TOZZI, 

1997. 

365 HARIG 1966. 

366 BURNETT 2002. 
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objevuje spojení chutí a šťáv či chutí s astrologickými znameními. Chutě jsou pak rovněž 

kategorizovány podle elementárního složení, primárních kvalit a jemnosti či hrubosti 

substance. Propojení chutí s astrologií či šťávami u renesančních přírodopisců nenalézáme, 

druhé zmíněné členění potom v různých obměnách ano.  

Chuť je v aristotelovské tradici základní smysl, který je společný všem živočichům 

stejně jako hmat (je vlastně jakýmsi druhem hmatu). Měla by nás informovat o tom, co je 

pro nás dobré a co ne, co je příjemné a co nepříjemné. Je spojena se základními potřebami 

organismů. V této souvislosti můžeme uvažovat o tom, že chuť může do jisté míry sloužit 

také jako placebo  - nejlepší léky jsou podle Mattioliho hořké chuti. Rovněž ve spise 

Opusculum medicamentorum facultatibus uvádí nejvíce horkých a suchých rostlin, což je 

kombinace, kterou indikuje právě hořká chuť. Připomíná to lidové tvrzení, že čím 

nechutnější lék, tím lepší. To by ale také znamenalo posuzovat chuť jako subjektivní vjem, 

který konkrétní osobě indikuje konkrétní lék. Pro renesanční učence je ale stanovení 

účinku rostliny pomocí chuti spíše formou logického odůvodnění. Spíše než jako 

subjektivní smysl chápou přírodopisci chuť jako prostředek analýzy rostliny, nepochybují 

o její relativitě, osm základních antických chutí slouží jako standart. Nepolemizuje se zde 

ani o důvěryhodnosti smyslového vnímání jako takového, spíše jde o to, který smysl je pro 

stanovení léčivých vlastností vhodnější, barva nemůže spolehlivě ukázat na složení 

rostliny, zatímco chuť ano.  

Můžeme tedy souhlasit s Brianem Ogilvie, že nonvizuální kvality – chuť a vůně 

jsou úzce spjaty s materií medikou a jejich užití do jisté míry souvisí s mírou, do které 

spisy pojednávají o léčivých vlastnostech rostlin. Zároveň ale musíme dodat, že medicína 

se z renesančních spisů vytrácí jen velmi pozvolna a během šestnáctého století rozhodně 

nezmizela zcela. Léčivé vlastnosti rostlin popisují nejen autoři z druhé generace 

přírodopisců, kteří přímo vycházejí z medicínské praxe. Jak jsme ukázali, rovněž práce 

konce šestnáctého století, které se koncentrují především na uspořádání rostlinné říše, tedy 

spisy Lobela, Zalužanského a Cesalpina medicínské vlastnosti rostlin stále obsahují. Chuť 

potom v souvislosti se snahou o uspořádání rostlinné říše může nabýt také další význam. 

Protože poukazuje na složení rostliny, tedy na její přirozenost, může pomoci určit 

přirozené vztahy mezi rostlinami a stát se tak rovněž základem nebo alespoň jedním 

s pojítek pro tvorbu přirozeného systému rostlin.  

Chutě jsou ovšem s medicínskými popisy spojeny pouze do jisté míry. Jsou totiž 

zároveň, společně s ostatními smyslově vnímatelnými kvalitami, jedním z mnoha znaků, 

které jsou užívány k určení rostliny. Význam těchto znaků neboli diferencí nám vyplyne, 
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pokud se detailněji podíváme na to, jakým způsobem renesanční učenci postupovali při 

identifikaci rostlin z antických textů. 

Nauert, Ogilvie a Dilg367 poukazují na to, že první generace přírodopisců (Erolamo 

Barbaro, Euricius Cordus, Niccolo Leoniceno a další) se zajímá o rostliny z filologického 

hlediska a chápe je jako o textové objekty. Musíme však vzít v úvahu, že tato generace 

nevyřešila všechny sporné případy týkající se správného určení rostlin v antických spisech 

a také přírodopisci další generace, kam se řadí Mattioli a herbalisté jako Fuchs nebo Bock 

stále řeší filologické problémy. Srovnávají Dioskoridovy, Pliniovy a Theofrastovy názvy a 

popisy rostlin.  

Problémem ale není jen správné určení názvu rostliny, nejprve je nutné správně 

definovat kvality, kterými jsou tyto rostliny popisovány. Přírodopisci řeší vhodnou 

terminologii jednotlivých barev, chutí a vůní a také to, zda jsou rostlinám správně 

přiřazeny. V tomto případě jsou tedy chutě, barvy a vůně chápány nejen jako smyslové 

vjemy, ale především jako jednotlivé termíny v textu, které musejí renesanční přírodopisci 

srovnávat a opravovat. Všechny tyto kvality tak mají stejnou váhu. Je stejně velká 

pravděpodobnost, že dojde k chybě v popisu u výrazného květu, jako v kterékoliv jiné 

části. Proto přírodopisci srovnávali vždy všechny části a jejich kvality, je jedno zda jde o 

purpurový květ, hořký kořen či temně zelené listy, všechny znaky jsou důležité a musí se 

jim při identifikaci rostliny ze starověkého textu věnovat stejná pozornost. Pomůckou při 

této práci jim jsou metodické spisy. 

Brian Ogilvie pochybuje o praktickém využití seznamů diferencí, jakým byl 

například Textorův spis. Tvrdí, že mohl být využíván maximálně jako pomůcka pro 

studenty, kteří se učili morfologickou terminologii, protože popisy rostlin se stále vyvíjely 

a zřídka obsahovaly všechny rozdíly popsané v seznamech. Otevřenost a neustálý pokrok 

botanického bádání šestnáctého století pak znemožňovaly připsat rostlině nějaký konečný 

popis368. Vzneseme možná trochu odvážnou představu o praktickém využití těchto spisů. 

Tyto seznamy neměly sloužit k práci s živými rostlinami, ale především k práci s textem. 

Renesanční učenci v nich mohli najít jednotlivé znaky a rostliny, ke kterým se tyto znaky 

pojí. Pokud měli tedy k dispozici popis rostliny od jednoho antického autora, například 

Plinia, mohly podle znaků (tvar listu, barva květu, chuť kořene atd.), které popisuje, najít 

podobné rostliny v Dioskoridově spise a z nich následně vybrat tu, která popisu nejlépe, 
                                                 
367 NAUERT 1979, OGILVIE 2006, DILG 2007.  

368 OGILVIE 2006, s. 192. 
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tedy nejvíce znaky, odpovídala. Kvality se v tomto případě nevztahují k živým objektům, 

ale k popisům v textu. Textový objekt nepůsobí přímo na naše smysly, kvality jsou tedy 

v tomto případě odděleny od přímého smyslového poznávání.  

Rovněž nemůžeme zcela souhlasit s Ogilvieho tvrzením, že renesanční popisy 

kvalit byly vágní. Je sice pravda, že přírodopisci šestnáctého století nedisponovali tak 

přesnou terminologií jako učenci v pozdějších dobách například co se týče barev, na tento 

fakt poukazuje Stearn369. Nicméně snaha o hlubší analýzu jednotlivých kvalit je patrná 

z metodických spisů. Chutě byly definovány velice přesně, rovněž terminologie barev byla 

například Figulem diskutována a jednotlivé barvy definovány přirovnáním k určitému 

objektu (kovu, rostlině). Bylo to především ale opět z toho důvodu, aby přírodopisci lépe 

porozuměli kvalitám popisovaným v antických textech.  

Popisy živých rostlin jsou ale také pestré, jak můžeme vidět například u Carola 

Clusia. V případě popisů rostlin u Clusia je ale Ogilvie nekonzistentní. Na jednom místě jej 

vyzdvihuje pro barvité popisy rostlin370, jinde jej staví na roveň Bauhinovi371, který 

popisuje rostliny heslovitě a v Pinaxu se zaměřuje pouze na podstatné rozdíly mezi 

jednotlivými druhy. Zde se jasně ukazuje, že je nanejvýš nutné mít neustále na paměti, za 

jakým účelem jsou jednotlivé znaky vybírány, sledovány a popisovány. 

Clusius popisuje rostliny živě, uvádí chutě, vůně, místa, kde rostliny nalezl, 

popisuje je v různých stadiích vývoje, aby zachytil co možná nejvíce z variability rostliny. 

Zároveň se stále vztahuje ke starším popisům, ať již Dioskorida či Mattioliho, a rostliny 

s nimi srovnává. 

Jedna věc je ale přesný popis, případně vztažení rostliny k popisu z antického textu, 

druhá věc je pak rozlišení nových druhů. Zde je nutné všímat si významnějších 

rozlišovacích znaků. V tomto případě již není potřeba srovnávat všechny znaky jako při 

identifikaci rostlin z textu, je naopak nutné zaměřit se na nějaké výraznější rysy a nové 

druhy od původního typu odlišit. Posun k vizuálním znakům a k morfologii pak nastává 

především v této oblasti. Vyplývá to z krátkých několikaslovných názvů, které Clusius 

přiřazuje jednotlivým druhů, ty jsou zaměřeny především na tvar listu či květu, vyskytuje 

se zde často rovněž barva, vůně je rozlišovacím znakem minimálně, jen pokud je velmi 

                                                 
369 STEARN 1983, s. 236-237. 

370 OGILVIE 2006, s. 184. 

371 OGILVIE 2006, s. 206. 
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výrazná, chuť potom nenalézáme vůbec. Konkrétní diferenciační znaky potom ještě jasněji 

vyvstanou v dichotomických děleních Adama Zalužanského. Dalo by se říci, že vrcholem 

specifikace těchto diferencí mezi druhy je Linneova binomická nomenklatura.  

V případě rozlišování rostlinných druhů je tedy nejpodstatnějším smyslem zrak, 

který dokáže nejlépe zachytit jednotliviny a rozpoznat tak čím dál tím subtilnější 

diskriminační znaky. Upřednostnění zraku pro rozeznání diskriminačních znaků rostlin ale 

neznamená, že by ostatní kvality – tedy vnímatelné čichem a chutí - z renesančního 

přírodopisu a z popisu jako takového zmizely, tyto kvality pouze nemohou odlišit dva 

druhy.  

 Zaměření se na morfologii při porovnávání rostlin nahrává rovněž jejich studium 

ve formě ilustrací či herbářových položek, tato média nezprostředkují jiné kvality než ty, 

které jsou přístupné zraku. Rovněž barvy takto mohou být předávány pouze v malé míře a 

nepřesně. Z toho ovšem ale také pramení jejich častá kritika od přírodopisců, kteří chtěli po 

vzoru Galéna, Dioskorida a Plinia sledovat rostliny komplexně, všemi smysly. 

 Podobně jako v předchozím případě určování léčivých vlastností chutí ale 

nenacházíme polemiku o subjektivitě smyslového vnímání a o tom, že by se jednotlivé 

chutě, barvy či vůně nedaly zprostředkovat, pokud ne obrazem či herbářovou položkou, tak 

textem. Hovoří se pouze o možné nestálosti smyslově vnímatelných kvalit u rostlin 

způsobené vlivem prostředí, podnebí či pěstování.  

K dalšímu posouzení různých smyslově vnímatelných kvalit při studiu rostlin 

v renesanci potom dochází ve spojitosti s tvorbou určitého systému rostlinné říše. Jak jsme 

ukázali přírodopisci, definovali rostliny tak, že nejprve rostlinu srovnali s popisem 

z antického textu (pomocí co možná největšího počtu diferencí), jednotlivé druhy potom 

odlišovali pomocí drobnějších postupně především morfologických znaků. 

S nárůstem počtu známých rostlinných druhů v renesanci je však nutné nalézt další 

pojítko mezi příbuznými rostlinami než je antický typ. Ten již více nedostačuje 

renesančním přírodopiscům, jednotlivé kapitoly z Dioskorida jsou nabity novými druhy. 

 Rostliny v kapitolách herbářů, ale rovněž mezi jednotlivými kapitolami jsou různě 

přirovnávány a připodobňovány.  Podle Michela Foucalta je renesanční epistémé založeno 

právě na podobnosti. Podobnost zakládá orientaci renesančního člověka ve světě a určuje 

příbuznost věcí372. Renesační herbáře tak do tohoto epistémé svým způsobem zapadají, 

                                                 
372 FOUCAULT 2004, s. 41. 
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nacházíme zde mnoho odkazů na podobnosti mezi rostlinami a jejich jednotlivými částmi, 

týkající se jak vizuálních znaků, tak podobnosti jiných kvalit.  

Z podobností se ale až na některé výjimky sympatetických vztahů mezi dvěma 

rostlinami nevyvozují žádné další důsledky. Běžné není například odvozování léčivých 

účinků rostlin z různých znamení ukazujících například na vztah rostliny s konkrétním 

orgánem nebo tělesnou šťávou. Toto učení známé jako „o znamení věcí“ neboli „signatura 

rerum“ je Foucaultem s renesančním popisem rostlin spojováno.  Je ale součástí spíše 

magických spisů ovlivněných hermetismem, které Foucault pro svoji analýzu vybírá 

především (Paracelsus, Die neun Bücher der Natura reum, Crollius, Traité des signatures, 

Porta Magie naturelle a další). Renesanční herbalisté se k němu staví spíše odmítavě. Na 

to, že Foucault zanedbává odsouzení těchto nauk řadou renesančních učenců, upozorňuje 

již Ian McLean373. Můžeme tedy konstatovat, že popisy léčivých vlastností rostlin 

v renesančních encyklopedických herbářích McLeanovu kritiku potvrzují. 

Otázkou ale je, co můžeme považovat pouze za připodobnění v rámci popisu, tedy 

podobnost, která má za účel přiblížit rostlinu čtenáři, popsat ji a usnadnit její rozpoznání a 

mezi tím, co je již podobnost jako známka příbuznosti dvou nebo více rostlin. Například 

Brigitte Hoppe374 ve své studii o seskupování rostlin uvádí znaky, které spojují určité 

skupiny rostlin, ale tomuto rozlišení se také nevěnuje. Pro přírodopisce druhé a třetí 

generace ale není příliš podstatné všechny druhy rostlin nějakým způsobem zařadit, utřídit 

nebo ukázat na jejich možné příbuznosti. Podstatné to začíná být právě až pro učence 

konce šestnáctého století, kteří se právě na základě určitých již dříve rozpoznaných 

podobností snaží sestavit větší skupiny rostlin. Rozpor a nejednoznačnost vidíme 

především mezi spojením rostlin na základě léčivých účinků, jejich sil a elementárního 

složení, tedy určité vnitřní podstaty spojené především se smyslem chuti a slučováním 

skupin na základě vnější podoby, tedy podoby vnímatelné zrakem.  

Lobelius upřednostňuje vnější podoby rostlin, rozděluje například tradičně 

spojované čemeřici a kýchavici. Tyto podoby ale často podpírá právě společnými účinky 

rostlin. U Zalužanského potom kriteria uskupení rostlin nejsou zcela jasná. Linné jej řadí 

mezi systematiky, kteří vycházeli s podobností listů, rovněž Hoppe poukazuje na to, že list 

                                                 
373 MACLEAN, 1998, s. 151. 

374 HOPPE 1969, s. 35-43. 
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má určité výjimečné postavení v Zalužanského organografii375. My jsme ale nenalezli 

konkrétní znak, který by se dal sledovat u všech skupin. Ač se Zalužanský vymezuje vůči 

mísení medicíny a botaniky a odsuzuje uskupování rostlin například na základě vůně, zdá 

se, že místy staví skupiny rostlin na podobném využití či společném habitatu. Rovněž 

poukazuje na vztahy rostlin napříč jednotlivými skupinami. Důvodem pro zdůrazňování 

využití rostlin a jejich nonvizuálních kvalit v rámci textu druhé knihy Methodu může být 

její praktický význam pro pedagogické účely. Na tento rys Zalužanského spisu upozorňuje 

rovněž Ogilvie376.  

Seskupení rostlinu Lobela a Zalužanského není revolucí, je spíše vyvrcholením 

užití již dříve neznačených vztahů na základě vnějších podob či podobných účinků rostlin. 

Jako první se potom proti tomuto uspořádání staví Cesalpino. Odmítá seskupování rostlin 

na základě medicínských účinků či nějakých obecně nahlížených podob, systém musí 

vycházet z podstaty rostliny – tedy z její duše. Tím pádem odmítá také všechny 

akcidentální znaky jako chutě, vůně a barvy. Poté na základě vegetativní duše rostlin staví 

své uspořádání rostlin, upřednostňuje především rozmnožovací orgány, protože v žádné 

jiné rostlinné části totiž není taková rozmanitost. Mohli bychom tedy říci, že je to jisté 

míry také kvůli značnému počtu kombinací, které umožňují květy, plody a jejich části. 

Tento důvod pro výběr pohlavních orgánů vidí Foucault až u Linného a odlišuje ho tím od 

Cesalpinova systému377.  

Rozmnožovací části rostliny jako základ systému užívají následně další botanikové 

17. a 18. století. Umělý systém řeší problém orientaci v obrovském množství druhů 

rostlinné říše, ale neukazuje vždy přirozené vztahy mezi rostlinami. To že vztah mezi 

vnější podobou rostliny, respektive určitým zrakem vnímatelným charakteristickým 

znakem a mezi léčivými účinky, mocemi či elementárním složením rostliny je stále 

zvažován se ukazuje v případě Linného využití chuti ke tvorbě některých přirozených 

skupin rostlin. 

V užití chuti ale můžeme také vidět jakousi analogii a chemickou analýzou rostlin, 

tedy snahou nahlédnout nějaké niternější vztahy mezi rostlinami. Současná systematika 

využívá k sestavení některých skupin jejich společné chemické látky - sekundární 

                                                 
375 HOPPE 1976, s. 

376 OGILVIE 1993, s. 228. 

377 FOUCAULT 2004, s. 155. 
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metabolity. Podobně jako Linné ale také řeší dilema mezi výběrem morfologických, 

chemických a dnes navíc také molekulárních znaků. 
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7. Závěr 
 

V úvodu jsme rozlišili tři možné motivace pro popis rostlin v renesanci a u každé 

z nich jsme poté hodnotili význam jednotlivých smyslů a smyslově vnímatelných kvalit. 

 

1. Pro určení léčivých vlastností rostlin je jednoznačně nejpodstatnější chuť a s ní 

často přímo spojená vůně.  

2. Při definici rostliny je nutné si uvědomit, že renesanční učenci srovnávali mezi 

sebou rostliny z antických textů a poté rostliny z antických textů a živé rostliny. 

Kvality v tomto případě nejsou přímo spojeny se smyslovým vnímáním, fungují 

jako jednotlivé termíny v textu. Bylo tedy nutné srovnávat všechny kvality, 

všechny měly stejnou váhu.  Pro odlišení nových druhů je podstatný zrak, který 

nejlépe rozezná jednotlivé rozdíly. 

3. Při zařazení rostliny do vyššího celku a určení příbuzností rostlin se objevuje 

dilema mezi spojením na základě vnější podoby rostlin vnímané zrakem a spojením 

na základě příbuznosti vyvozené z primárního složení, léčivých vlastností a chutí. 

Matthias Lobel a Adam Zalužanský uvádějí, že jejich utřídění rostlin vzniká na 

základě vnějších podob, nicméně některé vztahy stále podporují podobnými 

léčivými vlastnostmi rostlin.  

 

Přírodopis se rodí z potřeb medicíny po poznání jednotlivých léčiv, nejprve jsou učenci 

zaměřeni na složení rostlin nerozeznatelné zrakem ale archetypálnějšími a pro život 

původnějšími smysly jako je chuť. Během šestnáctého století se potom přírodopis vynoří 

na povrch, aby mohl sledovat a ocenit variabilitu rostlin, popisovat jejich části, jemné 

rozdíly a diference vnímatelné zrakem. Přírodopisci jdou do šířky, nikoliv do hlouby 

rostliny. Zrak umožňuje rovněž rozeznávat podobnosti a příbuznosti, nejen specificky ale 

jaksi intuitivně vnímané podoby rostlin mezi sebou. Při klasifikaci a třídění se můžeme 

spolehnout na zrak, ale podstatu rostlin tak zcela nepoznáme. Odpověď na otázku po 

přirozených vztazích rostlin je nutno opět hledat pod povrchem nyní již ne chutí, ale 

dokonalejšími prostředky chemické analýzy rostlin. 
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ZIELNIK PIETRO ANDREA MATTIOLIEGO W CZECHACH*

W dobie renesansu wierzono, że rośliny są darem Boga – stworzył je, by słu-
żyły człowiekowi, przede wszystkim zaś jego zdrowiu, dlatego też w literaturze
rośliny pojawiają się najczęściej w kontekście medycznym. Podstawowym
źródłem wiedzy botanicznej były w owym czasie obszerne encyklopedyczne
spisy-zielniki. Obejmowały one całą uzyskaną do momentu wydania wiedzę
botaniczną, opartą najczęściej na antycznych źródłach. Także włoski lekarz Pie -
tro Andrea Mattioli zaprojektował swój zielnik jako komentarz do starożytnego
dzieła De Materia Medica Dioskoridesa. Zielnik Mattioliego zyskał niezwykłą
popularność, wydany w kilku językach na długo stał się istotnym źródłem infor-
macji o roślinach oraz ich medycznym zastosowaniu. Artykuł ten poświęcony
jest czeskim wydaniom zielnika Pietro Andrea Mattioliego oraz ich funkcjono-
waniem w Czechach.
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* Artykuł jest rezultatem badań finansowanych przez GAUK (Grantová agentura
Univerzity Karlovy v Praze), numer projektu 41810 (Úloha smyslového vnímání v popi-
su a poznávání přírody v renesanci).



POPRZEDNICY MATTIOLIEGO W CZECHACH

Zanim przejdę do omówienia recepcji dzieła Mattioliego w Czechach opiszę
stan czeskiej literatury botanicznej i tekstów dotyczących roślin, które poprze-
dziły pojawienie się zielnika.

Już w czasach przed wynalezieniem druku powstawały słowniki i spisy obej-
mujące nazwy roślin uporządkowane alfabetycznie, nierzadko wierszowane. Na
podstawie takich źródeł (począwszy od Thomasa Cantipranta czy Bartolome -
usza Anglika) Karol IV (król Czech 1346–1378, cesarz rzymski 1355–1378) zle-
cił sporządzenie tzw. Bohemiarza oraz spisu, znanego jako Rękopis Preszburski.
Obydwa te dzieła mają wierszowaną formę i obejmują ludowe nazwy roślin1.

Pierwszym zielnikiem o czeskim rodowodzie jest herbarz autorstwa
Křišťana. Křišťan z Prachatic (?1366–1449) był od 1390 r. mistrzem nauk wyz-
wolonych na Uniwersytecie Karola w Pradze. Jego dzieło powstało między roki-
em 1400 a 1403. Pierwotną wersję napisano po łacinie, a jego pierwszym cze-
skim opracowaniem był Kodeks wodnański (Kodex vodňanský). Składa się on
z 346 nazw roślin, ich owoców oraz innych środków leczniczych ułożonych
w porządku alfabetycznym; przypuszczalnie jest to najstarsze w Czechach pise-
mne świadectwo dotyczące użytkowania i uprawy niektórych gatunków roślin.
Wydane zostało dwukrotnie drukiem w 1553 oraz 1565 roku w drukarni
Güntrova w Ołomuńcu2. W latach 1406–1419 Křišťan z Prachatic napisał jesz-
cze Księgi Lekarskie – pierwszą napisaną po czesku książkę popularnonaukową.
Obydwa teksty miały ogromny wpływ na rozwój czeskiego nazewnictwa bota-
nicznego, jak i literatury naukowej w języku czeskim wydawanej od XVI
w. także drukiem3.

Wśród czeskich dzieł poświęconych roślinom w XV w. należy wymienić
tak że spisy Šindela (ok. 1380–1448) oraz Žídka (1413–ok. 1471). Šindel napi-
sał w 1424 r. poświęcony medycynie Commentarius in Marci Versus de virtuti-
bus herbarum, gdzie obok nazw łacińskich pojawiają się także czeskie nazwy
roślin. W przypadku pojedynczych roślin opisał nie tylko ich medyczne zasto-
sowanie, ale i etymologię bądź występowanie. Žídek wydał zaś po łacinie kom-
pleksową encyklopedię dotyczącą, między innymi, również kwestii medycz-
nych4. Drukowane zielniki bazowały nadal na rękopiśmiennych opracowaniach
encyklopedii poświęconych medycynie5.

Pierwszy pisany po czesku i wydany drukiem herbarz pojawił się w 1517 r.
Jego autorem był Jan Černý (ok. 1456 – ok. 1530), a wydawcą Mikuláš
Klaudyan († przed 1522) – obydwaj należeli do tego samego kościoła: Jednota
bratrská. Černý pisał przede wszystkim dla „ludu”, a jego zielnik miał być głów-
nie domową książką lekarską. Wskazuje na to ilustracja na tytułowej stronie her-
barza: drzeworyt z postaciami braci Kosmy i Damiana (ryc. 1), męczenników
szczególnie czczonych przez lud. Czerny ograniczył także odwołania do antycz-
nych autorów, a skoncentruował się przede wszystkim na praktyce.

2 L. Čermáková
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Botaniczne opisy roślin są niezwykle trafne i dowodzą dużego zmysłu obser-
wacji autora. Dodał nawet do zielnika roślinę, która zwyczajowo nie pojawia się
w starszych spisach: złoć (Gagea sp.). Mniej udane są w zielniku ilustracje.
Przedstawione na nich rośliny pozbawione są cech charakterystycznych i w za -
sadzie ograniczają się do ogólnych zarysów. Często zdarza się, że jedna ilus-
tracja użyta jest do zilustrowania kilku gatunków (ryc. 2 i 3), co jest zaniedba-
niem nie tyle Jana Černégo, co wydawcy Klaudyana, który w niektórych
miejscach wręcz nie szanuje opisów roślin autora. Przykładem może być rozd-
ział poświęcony mandragorze, w którym Černý krytykuje tradycyjne mity
dotyczące formy jej korzenia:

„Nieprawdą jest, co bajają, że korzeń jej przypomina postać ludzką. Kuglarze
ciosają go, a później twierdzą, że wyrósł w ziemi. Potem zaś przybierają go dodat-
kowo dla zarobku.”

Na przekór temu Klaudyan ilustruje mandragorę zwyczajowymi wyobraże-
niami postaci męskiej i żeńskiej. Aż do wydania czeskiego przekładu
Mattioliego wyżej opisany zielnik był najpowszechniej używaną w Czechach
publikacją tego rodzaju6.

MATTIOLI W CZECHACH – WYBÓR JEGO PRASKICH PUBLIKACJI 

Pietro Andrea Mattioli (Matthiolus) (ryc. 4) urodził się w Sienie w 1501 r.
Dorastał w Wenecji, a wykształcenie medyczne uzyskał w Padwie, Perugii oraz
Rzymie. Po studiach spędził nieco czasu w Trydencie, gdzie zajmował się bota-
niką, badał miejscową florę, zainteresował się destylacją. Tu także pojawił się
pomysł przekładu De materia medica Dioskoridesa na język włoski – plan ten
zrealizował we włoskim miasteczku Goricia, gdzie pracował jako lekarz. Włoski
przekład dzieła Dioskoridesa wydany został w 1544 r. w Wenecji (ryc. 5),
a dziesięć lat później Mattioli wydaje przekład łaciński dedykowany
Ferdynandowi I. Mattioli posyła cesarzowi egzemplarz oprawiony srebrem
i złotem. W odpowiedzi na ten dar cesarz ofiarował Mattiolemu posadę lekarza
na dworze swojego drugiego syna – Ferdynanda Tyrolskiego (1529–1595), który
w latach 1547–1566 był zwierzchnikiem Czech. Mattioli przybył do Pragi
w 1554 roku7. Tu przygotowywał nowe wydania zielnika: łacińskie, niemieckie
oraz czeskie. W służbie arcyksięcia Ferdynanda pozostawał do roku 15658,
kiedy to przeniósł się z Czech do Trydentu, nadal pozostając lekarzem dynastii
Habsburgów. Podczas podróży do Rzymu zaraża się dżumą, na którą umiera
(dokładna data jego śmierci pozostaje nieznana).

Mattioli spędził w Pradze ponad dekadę. Tutaj też publikował obok zielni-
ków inne prace. Pierwszą znaną praską pracą jest list o treści botanicznej adre-
sowany do przyjaciela, Gabriela Falopiusa (1623–1562), jednego z najwięk -



szych lekarzy i chirurgów swej epoki. W postaci niewielkiej książki wydał go
w 1558 r. drukarz Jan Kantor.

Druga praska publikacja Mattioliego dotyczy sławnego przyjazdu Ferdynan -
da I do Pragi9. Jest ona znacząca przede wszystkim dlatego, że połączyła
Mattioliego z drukarzem Jiřím Melantrichem – konsekwencją tej współpracy
było wydanie czeskiej wersji zielnika.

Mattioli w czasie pobytu w Pradze wydał także zbiór swojej prywatnej
korespondencji, której zawartość jest bardzo intersująca z medycznego i bota -
nicznego punktu widzenia. Możemy z tych listów uzyskać informacje dotyczące
przygotowań do czeskiego wydania zielnika, bowiem korespondecja nierzadko
dotyczyła botaniki. Przyjaciele posyłali sobie naukowe nowinki, pomagali
w oznaczaniu gatunków. W 85 listach pojawia się ponad tysiąc roślin, zwierząt
i innych elementów przyrody. Epistolarium Mattioliego obejmuje alfabetyczny
spis roślin, które pojawiają się w korespondencji. 

Kolejną publikacją był już sam zielnik. Mattioli pieczołowicie go przygoto-
wywał przez dłuższy czas, natomiast drukarz Melantrich już w 1554 r. zdobył
u cesarza Ferdynanda I pozwolnie na druk, które obejmowało swoiste prawo
autorskie ochroniące dzieło przed kopiowaniem przez innych – przywilej ten
autor otrzymał na 5 lat. Tłumaczenia zielnika podjął się Tadeáš Hájek z Hájku.
Tej też postaci chciałabym poświęcić nieco miejsca, jako że miała ogromne
znaczenie dla czeskiej nauki doby renesansu, dotąd jednak nie była dostatecznie
doceniana. 

TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU – TŁUMACZ ZIELNIKA MATTIOLIEGO

Tadeáš Hájek10 (ryc. 6) był znakomitym uczonym czeskim XVI wieku. Był
erudytą, wszechstronnie wykształconym w wielu dziedzinach uczonym.
Przyczynił się do rozwoju Pragi jako centrum wiedzy i nauki, utrzymywał kon-
takty z r.11. W latach 1548–1550 studiował w Wiedniu, potem rok we Włoszech,
gdzie uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W roku 1552 został mistrzem
na Uniwersytecie Karola w Pradze. Po złożeniu egzaminów ponownie wraca do
Włoch, gdzie zapisuje się na studia w Bolonii i Mediolanie. Czy studia odby-
wały się zgodnie z planem trudno powiedzieć, bowiem już w 1553 r. jest znów
w Pradze, gdzie na uniwersytecie wykłada geometrię euklidesową. W 1557 (lub
1558) r. opuszcza mury uniwersytetu (prawdopodbnie ze względu na małżeńst-
wo) i rozpoczyna własną praktykę lekarską. W roku 1571 Hájek uzyskał stopi-
eń protomedyka Królestwa Czech oraz został podniesiony do stanu rycerskiego.
Zmarł 1 września 1600 r. w Pradze, a pochowano go w Kaplicy Betlejemskiej.

Znakomitą część naukowych zainteresowań Hájka stanowiły astronomia
i medycyna. Jego pierwsza publikacja dotyczyła zaćmienia Słońca i Księżyca
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w 1551 r. i wydana została w czasie jego wiedeńskich studiów. Jedym z naj -
większych jego dokonań w dziedzinie astronomii było poprawne obliczenie
położenia nowej gwiazdy w gwiazdozbiorze Kasjopei w roku 1572 (był jednym
z dziesięciu uczonych, którzy tego dokonali poprawnie). Opisał to w dziele
Dialexis wydanym w 1574 r. W Czechach przez 20 lat wydawał popularne astro-
nomiczno-astrologiczne kalendarze, nazywane minucami12.

Hájek należał do tej grupy uczonych, która opowiadała się za heliocentryz-
mem, w której czytano dzieło Commentariolus (1512 lub 1513) Kopernika13. Na
tej podstawie można przypuszczać, że kontkaty uczonego z Polską, zwłaszcza
na gruncie astronomii, były żywe. Nieobcy był mu także krąg wrocławski – był
w ścisłych kontaktach z matematykiem i astronomem Paulem Wittichem
(1546–1586) oraz dyplomatą i humanistą Andrasem Dudithem (1533–1589)14.
Korespondencja z drugim z wymienionych jest wszechstronna i możemy z niej
czerpać wiele informacji o zawodowym i osobistym życiu Hájka15.

Dla czasów Hájka typowe było przenikanie się różnorodnych kierunków
i dziedzin. Nauki przyrodnicze były bardzo silnie związane z myślą
Arystotelesa, Hájek jednak sympatyzował z platonizmem, szczególnie w kwestii
podkreślenia doskonałości i harmonii oraz matematyczności uporządkowania
świata16. Obok astronomii interesowały Hájka także nauki tajemne. Był pod
wpływem hermetyzmu, zajmował się też astrologią. Rozwijał również naukę
zwaną metoposkopią – określania charakteru człowieka, jak i jego przyszłości,
na podstawie zmarszczek i innych znaków na ciele (z gr. metópon – ciało, sko-
pein – obserwować). Podstawą tego poglądu było założenie, że ciało podlega
wpływowi planet i gwiazd17. 

Jako lekarz Hájek cieszył się dużym poważaniem. Skarżył się, że ze względu
na swą popularność nie może w pełni poświęcić sie nauce18. Pełnił funkcję oso-
bistego lekarza cesarza Maksymiliana I oraz Rudolfa II, był także protomedyki-
em Królestwa Czech. Ze swoich lekarskich doświadczeń skorzysta Hájek także
podczas opracowywania czeskiej wersji zielnika Mattioliego.

PIERWSZY CZESKI PRZEKŁAD ZIELNIKA MATTIOLIEGO

Dzięki staraniom arcyksięcia Ferdynanda Tyrolskiego (1529–1595) Praga
stała się centrum życia politycznego i kulturalnego. Miasto zaczęło funkcjono-
wać jako druga rezydencja Habsburgów. Arcyksiążę był znanym miłośnikiem
nauki i mecenasem sztuki. Na taki właśnie grunt trafił tu Mattioli. Przybył do
Pragi nie tylko by opiekować się arcyksięciem, prawdopodobnie obiecano mu,
że będzie tam mógł przygotować i opublikować nową edycję swego zielnika.
Ponieważ znacząca część funduszy, jakimi dysponował Mattioli na wydanie
swojego dzieła, pochodziła od czeskiej szlachty, zgodził się on na żądanie, by
dzieło to wydać po czesku19.



Co ciekawe prawdopodobnie czeski przekład zielnika nie był przeznaczony
tylko i wyłącznie dla czeskich czytelników. Jak już wspomniałam, czeskie kont-
katy z Polakami w dziedzinie astronomii były znaczące. Jeszcze na początku
XVI w. polska pisownia nie różniła się znacząco do czeskiej. Dzięki temu
dochodziło do kontkatów i kulturowej wymiany między obydwoma państwa-
mi20. Zielnik był zatem adresowany także do Polaków, na co wskazuje dedykac-
ja Mattiolego w czeskim zielniku: 

„Siquidem (ut audio) et Polonis et Dalmatis et Moschovitis, apud quos nullum,
fortasse extat de plantarum historia ac viribus monumentum, magno sane usui
esse poterit, quod per omnia, vel fortasse paucis exceptis, hae gentes Boëmicum
sermonem intelligant”.21

W przedmowie Melantrich dodaje:

„A przez to, że wiem / że wszelkie lekarstwa i rośliny są przez Pana Boga
naszego stworzone i jako dar oddane ludzkiemu rodowi / i widząc szczególną pil-
ność podczas zbierania tego zielnika wysoce uczonego męża / pana doktora
Matthiola Sieneńskiego / z uczciwości wobec miłej ojczyzny / czeskiego narodu
i słynnego króla/ a także dla dobra miłych mi Czechów / Morawian i Polaków.
A również i dla tych narodów /które używają naszego szlachetnego powszechne-
go języka słowiańskiego / na tę księgę tak użyteczną i wieloma pięknymi obraza-
mi ozdobioną prawie cały swój majątek przeznaczyłem / nie dla swojego jedynie
użytku / ale bardziej po to by / swą pracą ludziom przyspożyć korzyści i ojczyżnie
swej się przysłużyć”.22

Hájek na przekład zielnika dostał odpowiednik dzisiejszego grantu. W roku
1558 czeski parlament przeznaczył na ten cel 250 kop groszy, a w roku 1561
– 300 kop. Wydanie było – przede wszystkim ze względu na całkowicie nowe
ilustracje roślin – bardzo kosztowne. W publikacji pomogła także czeska szlach-
ta, miasto Praga oraz monarcha. Wśród znamienitszych sponsorów znależli się
między innymi Vilém z Rožmberka, Jan Starszy i Młodszy z Lobkovic, Jáchym
Šlik i inni23.

Tłumaczenie zielnika i poprawki zajęły Hájkowi blisko trzy lata, było to sto-
sunkowo szybko. Podczas tłumaczenia udało mu się uwzględnić czeski kon-
tekst. Nazwy roślin zbierał wśród ludu, a niektóre sam wymyślał. Jak sam pisze
w przedmowie do zielnika:

„Co się zaś tyczy mojej pracy nad przekładem i spisem tegoż Bylinarza,
chciałbym by raczej inni go oceniali niż ja sam; bowiem co jest czynem i prawdą
potwierdzić mogę, że niemało pracy i uwagi w tom włożył by jak nadokładniej
naszą czeską mową ją opisać i wymienić, co przyspożyło mi sporo trudu, jako, że
są słowa i terminy lekarskie w czeszczyźnie niezwykłe: albo takowe terminy nie
były obecne w języku czeskim albo też były słowami bardziej pospolitymi
i znanymi, lecz nie pojawiły się wcześniej poza starymi czeskimi zielnikami.
Dlatego też liczne słowa tego zielnika bedą wydawać się oporne, szorstkie a być
może dla niektórych niezrozumiałe, jednak gdy wejdą w częstsze używanie,
a przez to znane i zwyczajne nam będą jak inne. A znajduje się, że przodkowie nasi
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tak mówili i pisali, tak ja ich naśladowałem i tego napierw przestrzegałem, aby
nasz język czeski w swej ojczyźnie i starożytnej integralności zachował jej złożo-
ność i pomnoży ją”.24

W ten sposób Hájek przyczynił się do stworzenia czeskiego nazewnictwa
botanicznego i morfologicznego. W wielu miejscach dał przykłady powszech-
nych ówcześnie obyczajów, tradycji i codziennego życia, np. w rozdziale o lnie
opisuje cały proces jego obrabiania, a w rozdziale o szafranie – sposób jego pie-
lęgnacji itp. Sam Mattioli ocenia jego wkład następująco:

„… nullis parcens laboribus aut vigiliis, non solum in ipso vertendo volumi-
ne, sed etiam in plantarum nominibus investigandis et ipsis conquirendis plantis
in multis ac variis Regni Boëmiae locis”.25

Uwagi Hájka często trudno jest odróżnić od tekstu Mattioliego i ocenić
w jaki sposób mierzyć wkład każdego z nich. W zielniku ujawnia się seria topo-
graficznych danych z Czech, na przykład: 

„Obydwie te Angeliki rosną w wysokich nasłonecznionych górach, np. w Kar -
konoszach, gdzie obydwie sam wykopałem”.26

Przykład archangeliki dogłębnie studiuje Hendrych27 dowodząc, że pochod-
zi on od Hájka. Argumentuje tym, że wiarygodna informacja o pobycie
Mattioliego w Karkonoszach dotyczy daty późniejszej niż wydanie zielnika
– wspomina o niej w liście do Konrada Gesnera (z 27. VIII 1563)28. Dowodem
może być także to, że Mattioli ze względu na krótkość dotychczasowego poby-
tu w Czechach nie mógł mieć takiej wiedzy o występowaniu roślin (w przeci-
wieństwie do Hájka, który taką wiedzę mieć musiał) i jeśli miał kontkat
z jakimiś miejscami to tylko wyjątkowo. Dalej dowodzi, ze Hájek znał i inny
karkonoski gatunek, kosodrzewinę, i również wskazywał i inne miejsca wys-
tępowania poszczególnych czeskich roślin.

Nie sądzę by Mattioli spędził w Czechach zbyt mało czasu, by mógł poznać
lokalną florę. Spędził tu co najmniej dziesięc lat przebywając w Pradze,
a niekiedy w Chomutowie29. Nie można wykluczyć, że mógł przedsięwziąć
w tym czasie kilka podróży po naszym kraju. We włoskiej edycji zielnika z roku
1568 znalazło się wiele znalezisk z terenu Czech30. Kolejne świadectwa przez
swoją formę wskazują już na autorstwo Mattioliego:

„Po prawdzie mogę powiedzieć / czegom sam doświadczył / że przed paru
laty miałem długotrwały ból żołądka / od którego dostawałem omdleń /
a przeprowadziwszy się z Trydentu do Goricii / samym używaniem pucyńskie-
go wina i Viapacheru / się go doskonale pozbył”.31

O Crithmum maritimum pisze w łacińskim wydaniu, że „rośnie na wybrzeżu
w mej rodzinnej Sienie i wszędzie na włoskim wybrzeżu...”32. Hájek donosi
tylko „koper morski rośnie nad morzem w miejscach skalnych... U nas,
w Czechach roślina ta jest hodowana w ogrodach”33. Każdy zatem w opisie roś-
lin odnosił się to swych rodzinnych stron. Dlatego też najwięcej odniesień do
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Ryc. 1. Strona tytułowa zielnika Jana Černého (Nürnberg 1517)
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Ryc. 2. „Lilium”, Černý 1517

Ryc. 3. „Kosatec brunátný”, Černý 1517
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Ryc. 5. Strona tytułowa pierwszego wydania zielnika Mattioliego (Venezia 1544)

Ryc. 4. Pietro Andrea Mattioli
(portret z zielnika

Mattioliego, Praha 1562)



Zielnik Pietro Andrea Mattioliego w Czechach 11

Ryc. 6. Tadeáš Hájek z Hájku (portret z zielnika Mattioliego, Praha 1562)

Ryc. 7. Sosna morska (Pinus halepensis Mill.), Hájek 1562
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Ryc. 9. Łubin (Lupinus sp.), Mattioli 1569

Ryc. 8. Sasanka (Pulsatilla sp.), Hájek 1562
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Czech wyszło spod pióra Hájka. Inne wypowiedzi w pierwszej osobie mogą jed-
nak być autorstwa Mattioliego. Na pewno Mattioli często spotykał się z Háj -
kiem34. Hájek pisze w listach do Mattioliego, że dyskutuje z nim z przyjem -
nością zarówno osobiście (vel praesens), jak i listownie (vel per litteras)35.
Mogli zatem dyskutować także na temat poszczególnych rozdziałów zielnika.

Zielnik jest opatrzony łacińską dedykacją dla Maksymiliana II (król Czech
od 1562, cesarz rzymsko-niemiecki 1564–1576), czeskimi przedmowami Mat -
tioliego i Hájka oraz cesarskim czeskim przywilejem dla Mattioliego na 20 lat
i przywilejem polskiego króla Zygmunta Augusta – także na 20 lat. Dalej tekst
podzielony jest na cztery rozdziały i kończy się dodatkiem na temat destylacji
wód leczniczych. Każdy rozdział zielnika składa się z opisów roślin, określenia
ich charakteru oraz działania, a także ilustracji. Często znajdziemy też akapity
poświęcone pochodzeniu roślin oraz inne informacje, na przykład o czasie zbio-
ru (O Mchu Stromovním Kapitola, Hájek 1562: 1. 12.) bądź o uprawie (O Šaff-
ránu Kapitola, Hájek 1562: 1. 13.) i inne.

Charakterytyczne dla tego wydania są przede wszystkim nowe ilustracje
o dużych walorach estetycznych. Były przygotowywane na podstawie żywych
roślin (a herbis vivis) i w wielu przypadkach umożliwiają oznaczenie gatunków
nawet dziś36 (ryc. 7 i 8). Wspaniałe drzeworyty mają rozmiar ¾ strony, ilustra-
cje zaś rozłożone są na dostępnej przestrzeni ukazując całe rośliny, jak również
ich poszczególne części w możliwie jak największym formacie. W całym ziel-
niku znalazło się 589 ilustracji roślin37 oraz 6 rycin pieców do destylacji.

Sam tekst – jak już wspomniano wyżej – bazuje na antycznym spisie
Dioskoridesa De materia medica. Hájek powołuje się także i na innych autorów,
jak Teofrast, Pliniusz czy Galen. Jakkolwiek zielnik – zgodnie z obowiązującym
wówczas stylem – cytuje wielu starożytnych autorów, niejednokrotnie pojawia-
ją się w tekście liczne ślady własnej obeserwacji oraz konfrontacji dioskoryde-
sowych opisów z rzeczywistym wyglądem roślin. Zaobserwować można także
krytykę ludowych przesądów, choć wiele z nich autor zielnika powtarza. Dla
dzisiejszych botaników czeski przekład zielnika Mattiolego z 1562 roku jest już
nieco przestarzały. Już w XVI w. pojawiają się dzieła poświęcone roślinom,
które oddzielają wiedzę botaniczną od medycznej, są bardziej metodyczne, sta-
rają się dopasować gatunki roślin do ówczesnej systematyki, podejmują wątki
fizjologiczne itd. Zielnik pozostał jednak ulubioną lekturą ludu, niejako wymus-
zając jego kolejne wydania, z których wspomnieć należy jeszcze kilka, ze wzg-
lędu na ich wpływ w Czechach.



KOLEJNE WYDANIA ZIELNIKA

Melantrich przezornie wraz z czeskim wydaniem zielnika przygotował rów-
nież jego niemiecką i łacińską wersję.

Niemiecki przekład został wydany w 1563 r., a napisał go znany lekarz Georg
Handsch von Limuz (1529–1578)38. Jego praca spodobała się Matiolliemu.
W podzięce Handsch poświęcił Matiolliemu schlebiający dwuwiersz: Si mens,
ut corpus depigni posset, imago una Dioscoridis, Matthioli que foret39. Ilustracje
niemieckiego wydania nie zostały automatycznie skopionwane z czeskiego,
zmieniono też sam tekst poszerzając go o 200 gatunków. Wersja łacińska przy-
gotowana w Pradze została wydana w Wenecji w roku 1565 i obejmowała rów-
nież rozprawę o królestwie zwierząt (na stronach od 259 do 384).

W roku 1586 wychodzi we Frankfurcie nad Menem nowe wydanie pod tytu-
łem De plantis epitome utilissima przygotowane przez Joachima Camerariusa
(1500–1574) i opatrzone nowymi ilustracjami. To właśnie wydanie posłużyło
w przygotowaniach reedycji czeskiego przekładu zielnika. Tenże drugi przekład
wydali w 1596 r. w Pradze Daniel Adam z Veleslavína (1546–1599) oraz Adam
Huber z Reisenpachu (1545–1613). Przełożono przede wszystkim tekst Hájka,
fragmenty zaczerpnięte z Camerariusa oznaczone są gwiazdkami. Autorzy kor-
zystali także z dzieł Jacquese’a Daléchampsa (1513–1588) i Tabernaemontanusa
(Jakob Theodor z Bergzabern, 1522–1590)40 – cytaty tych autorów oznaczone
zostały krzyżykami. Tekst uzupełniono ilustracjami Konrada Gesnera (1516–1565),
na których pojawiają się także wyobrażenia nasion i owoców (ryc. 9). Jednakże
ilustracje te jakością znacząco ustępują rycinom z pierwszego czeskiego wydania
z 1562 roku. Te ostatnie nie mogły jednak zostać użyte po raz wtóry, ponieważ
Matiolli zabrał je ze sobą podczas wyjazdu do Tyrolu. Drugie wydanie zielnika
zawiera łacińsko-czesko-polski indeks nazw roślin. Stał się on, jak stwier dza
sam Veleslavín41, inspiracją (przede wszystkim dla Czechów) w tworzeniu spec-
jalistycznej terminologii.

Przygotowania nowego czeskiego herbarza posłużyły Adamowi z Valeslavi -
na oraz Huberowi w wydaniu popularnej, podręcznej Apathéka domácí (1595)
– przeznaczonej do domowego użycia. Wydanie to nie zawierało ilustracji i było
bardziej przystępne dla niewykształconego odbiorcy niż kosztowny ilustrowany
zielnik.

KILKA UWAG O NOWOŻYTNYCH EDYCJACH ZIELNIKA

Przekład Hájka, niestety, nigdy nie ukazał się w całościowej reedycji. W 1982 r.
wydany został wybór z jego zielnika, obejmujący 125 roślin. Wydający go Jan
Janko zgodnie z duchem Hájka wybrał rośliny o rodzimym pochodzeniu.

14 L. Čermáková
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Zielnik wydany drukiem w 1596 r., ukazał się w reedycji dopiero w roku
1924 staraniem wydawcy B. Kočí oraz lekarza Adolfa Ambrožego. Ten ostatni
przetłumaczył tekst na współczesną czeszczyznę. Niektóre rośliny zostały pra-
widłowo oznaczone zgodnie z ówczesnym systemem klasyfikacji. W latach
1928 i 1929 pojawił się dodruk z kolorowymi ilustracjami Anny Suchardovej-
Boudovej. Inne wydania to: Mattioliho herbář: Poznání o bylinách staletími
ověřená – zeszytowe wydanie wydawnictwa Ogam z 1992 r., Herbář, neboli
bylinář, dílo veškeré přírodní vědy wydany w 1998 r. przez Josefa Zentricha oraz
najnowszy Herbář neboli bylinář wydawnictwa Levné knihy z roku 2005.

UWAGI KOŃCOWE

Tłumaczenie zielnika Matiolliego na długo stało się w Czechach podstawo-
wym źródłem botaniki lekarskiej. Interesujący jest fakt, że praca Matiolliego nie
była przeznaczona wyłącznie dla czeskiego odbiorcy. Za jej pośrednictwem
autor chciał otworzyć sobie drzwi do innych słowiańskojęzycznych, przede
wszystkim polskich, czytelników. W XVI w. polszczyzna w niewielkim stopniu
różniła się od języka czeskiego. Polski indeks z drugiego czeskiego wydania
posłużył jako inspiracja dla stworzenia czeskiego słownictwa spacjalistycznego.

Swoją popularność herbarz utrzymał do dziś (na przykład w kręgach zielar-
skich), co jest widoczne w licznych wznowieniach.

Z historiograficznego punktu widzenia najciekawsze jest śledzenie jego
ewolucji. Czeskie edycje są w zasadzie kompilacjami licznych autorów. W ich
tworzeniu niemały udział mieli tłumacze: Tadeáš Hájek, Georg Handsch, Adam
Huber, oraz wydawcy: Jiří Melantrich oraz Daniel Adam z Veleslavína. Ich prze-
dmowy do kolejnych wydań są dla badaczy cennym źródłem informacji
o historycznym kontekście zielnika. Do pierwotnego dzieła Dioskoridesa doda-
wane były kolejne informacje. Ostatecznie zielnik zawierał ogromną ilość infor-
macji stając się najrozleglejszym dziełem poświęconym roślinom w dobie rene-
sansu. Później wydawano już raczej specjalistyczne spisy.

Dla dzisiejszej botaniki dawne zielniki nie mogą już być wiarygodnym źró-
dłem informacji. Nie znano wówczas uniwersalnej nomenklatury, niektórych
roślin nie da się dziś oznaczyć, nie posługiwano się terminologią morfologiczną
itd. Wszystkie te dziedziny rozwinęły się w późniejszych czasach. Z tego powo-
du XVI-wieczne zielniki są dla współczesnych jedynie świadkami powstania
owych dziedzin. Na ich stronach spotykają się dawne tradycje z wysiłkami auto-
rów dotyczącymi krytycznego badania świata roślin.

Z czeskiego tłumaczyła dr Magdalena Zdrodowska



Przypisy

1 K. Šternberg: Abhandlung über die Pflanzenkunde in Böhmen. Prag 1818 ss.
168+128+XLVI; V. Flajšhans: Klaret a jeho družina. sv. I. Slovníky veršované. Česká
akademie věd a umění Praha 1926 ss. 553, cyt. s. 123.

2 I. Klášterský et al.: Botanikové na českém a moravském území od nejstarších dob.
Československá společnost pro dějiny věd a techniky Praha 1970 ss. 213.

3 Dzieła Křišťana z Prachatic niedawno wznowiono: Křišťan z Prachatic: Lékařské
knížky Mistra Křišťana z Prachatic z mnohých vybrané. Z. Tichá (red.) Avicenum Praha
1975 ss. 208 (Reedycja oryginału z 15.). Więcej na ten temat: K. Čížek: Křišťan
z Prachatic a jeho dílo z hlediska botaniky. Západočeské muzeum Plzeň 1994 ss. 39, cyt.
s. 5–6, 37.

4 Wydano w reedycji: P. Žídek: Kniha dvacatera umění mistra Pavla Žídka: část
přírodovědná. A. Hadravová (red.) Academia Praha 2008 ss. 542 (Reedycja oryginału
z 15.). Patrz także: M. Navrátil: Almanach českých lékařů: s podobiznami a 1000 živo-
topisy, na paměť 50 letého jubilea Spolku a Časopisu lékařů českých. Vlastním nákla-
dem Praha 1913 ss. 387.

5 Pierwszemu czeskiemu wydanemu drukiem zielnikowi, zielnikowi Jana Černého
i następnie Mattioliego, poświęcona jest szczegółowa monografia: M. Bohatcová: Čtení
na pomezí botaniky, fauny a medicíny: České tištěné herbáře 16. století. Národní kni-
hovna Praha 1993 ss. 98.

6 Reedycja: J. Černý: Knieha lékarská, kteráž slove herbář aneb zelinář. Z. Tichá
(red.) Academia Praha 1981 ss. 463 (Reedycja oryginału z r. 1517). 

7 J. Janáček: Mattioli v Čechách, [w:] Vědecké zasedání k 400. výročí úmrtí
P. A. Mattioliho. Práce z dějin přírodních věd Oddělení pro dějiny přírodních věd
a techniky Ústavu čs. a světových dějin ČSAV Praha 1979 t. 12 s. 181–187, cyt.
s. 186; M. Bohatcová: Čtení na pomezí botaniky…, dz. cyt. s. 35. Według Ferri a Lenzi
jest rokem przybycie rok 1555 (S. Ferri: Il „Dioscoride”, I „Discorsi”, I „Commentarii”:
Gli amici e i nemici, [w:] S. Ferri (red.): Pietro Andrea Mattioli, Siena 1501 – Trento
1578: La vita, le opere. Perugia 1997 s. 15–49, cyt. s. 25; M. L. Lenzi: Dal „regno di
iatria” alla corte di Praga, [w:] S. Ferri (red.): Pietro Andrea Mattioli, Siena 1501
– Trento 1578: La vita, le opere. Perugia 1997 s. 83–105, cyt. s. 83.

8 J. Janáček: Mattioli v Čechách…, dz. cyt. s. 186. Ferri zaważa, że data jego odjaz-
du nie jest dokładnie znana (S. Ferri: Il „Dioscoride”, I „Discorsi” …, dz. cyt. s. 25).

9 Ferdynand I (1503-1564, król czeski od 1526, cesarz rzymsko-niemiecki od 1556)
w listopadzie 1558 odwiedził Pragę po raz pierwszy jako cesarz. Jego syn, Ferdynand
Tyrolski, zorganizował wtedy wielkie uroczystości.

10 Nie ma wielu monografii poświęconych tej ważnej osobistości czeskich dziejów.
Najobszerniej o Hájku pisał: Q. Vetter: Tadeáš Hájek z Hájku (Ke čtyřstému výročí jeho
narození). „Říše hvězd” 1925 t. 6 s. 169–185. W ostatnich czasach najwięcej miejsca tej
postaci poświęcił Zdeněk Horský (E. Urbánková, Z. Horský: Tadeáš Hájek z Hájku
a jeho doba. Státní knihovna ČSR Praha 1975 ss. 179; Z. Horský: Přínos Tadeáše Hájka
v astronomii. „Kosmické rozhledy” 1976 t. 14 s. 1–13), przede wszystkim zaś jego astro-
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nomicznym badaniom. Wydano także dwie kolekcje materiałami z zakresu innych, inter-
esujących go dziedzin. J. Bouška (red.): Tadeáš Hájek z Hájku. Univerzita Karlova Praha
1976 ss. 38. P. Drábek (red.): Tadeáš Hájek z Hájku. Společnost pro dějiny věd
a techniky, Praha 2000 ss. 179. Kwestiom dotyczącym botaniki poświęcił nieco miejsca
i uwagi jedynie Radovan Hendrych (R. Hendrych: Tadeáš Hájek z Hájku jako botanik,
[w:] Bouška, J. (red.): Tadeáš Hájek z Hájku. Univerzita Karlova Praha 1976 s. 11–12).
Wspomina o nim i w innych swoich publikacach (R. Hendrych: Historie rodu Archan -
gelica officinalis v Čechách. „Preslia” 1998 t. 70 s. 313–334; R. Hendrych, J. Müller:
Phyllitis scolopendrium, historie a současnost na území ČR. „Zprávy ČBS” 2007 t. 42
nr 1 s. 1–23), pomimo, że mają one przede wszystkim charakter botaniczny obejmują
także dokłądną analizę źródeł historycznych.

11 Długo data narodzin Hájka nie była precyzyjnie określona, obecnie przyjmuję się
rok 1525. Według nanjowszych informacji, na podstawie analizy jego listów
z Tychonem de Braho datę jego urodzin określono na 1. 10. 1526 (J. Smolka: Hájkův
přítel a korespondent Andreas Dudith (1533–1589), [w:] P. Drábek (red.): Tadeáš Hájek
z Hájku. Společnost pro dějiny věd a techniky Praha 2000 s. 125–169, cyt. s. 168).
Odpowiada ona okresowi jego bytności na Uniwersytecie Karola.

12 Minuce zaczynał się kalendarzem. Po nim następowało pouczenie co należy
a czego nie należy robić w danej fazie księżyca. Dalej pojawiały się astrologiczne prze-
powiednie z interpretacją możliwych zaćmień Słońca oraz Księżyca, jakie przypadały
w danym roku (E. Urbánková, Z. Horský: Tadeáš Hájek z Hájku…, dz. cyt. s. 45).

13 Ten przywilej Hájek odziedziczył najprawdopodobniej po swoim ojcu (który posi-
adał list Kopernika do Wapowskiego oraz prawdopodobnie kopię Commentariolu).
Tadeusz Hájek przekazał w roku 1575 Tychonowi de Brahe kopię listu Kopernika do
Bernarda Wapowskiego, jak również tekst Commentariolusu Kopernika. To je właśnie
de Brahe wspomina na spotkaniu z Tauszem Hájkem w Regensburgu, i przy tej okazji
wyraźnie wskazuje, ze Hájek podarował mu Commentariolus. Przez długi czas była to
jedyna informacji o istnieniu Kopernikanskiego Commentariolusa, który został odnale-
ziony dopiero w zeszłym stuleciu w dwóch rękopiśmiennych kopiach: w Wiedniu oraz
Sztokholmie (Z. Horský: Bohemia and Moravia and Copernicus, [w:] The 500th
anniversary of the birth of Nicholas Copernicus. „Memoirs and Observations of the
Czechoslovak Astronomical Society of the Czechoslovak Academy of Science” 1957 t.
15 s. 46–102, cyt. s. 56, 60–61.)

14 Więcej: Z. Horský: Bohemia and Moravia…, dz. cyt. s. 53–56. 
15 Projekt opracowania jego korespondencji jest bardzo obszerny: A. Dudithius:

Epistulae. L. Szczucki, T. Szepessy (red.), Pars I. 1554–1567, Budapest 1992; Pars II.
1568–1573, Budapest 1995; Pars III. 1574, Budapest 2000; Pars IV 1575, Budapest
1998.

16 Z. Horský: Přínos Tadeáše Hájka…, dz. cyt. s. 5.
17 M. Říhová: Kniha metoposkopií Tadeáše Hájka z Hájku, [w:] P. Drábek (red.):

Tadeáš Hájek z Hájku. Společnost pro dějiny věd a techniky Praha 2000 s. 109–114; J.
Slípka: Tadeáš Hájek z Hájku a jeho „metoposkopie”, [w:] P. Drábek (red.): Tadeáš
Hájek z Hájku. Společnost pro dějiny věd a techniky Praha 2000 s. 103–108. 



18 E. Urbánková, Z. Horský: Tadeáš Hájek z Hájku…, dz. cyt. s. 3.
19 J. Janáček: Mattioli v Čechách…, dz. cyt. s. 183–185.
20 Więcej na ten temat np.: J. Macůrek: Čechové a Poláci v 2. pol. XVI. století : (1573–

1589 : Tři kapitoly z dějin česko–polské politické vzájemnosti). Miroslav Stejskal Praha
1948 ss. 274.

21 Jeśli jest jak słyszę Polakom, Dalmatom i Moskalom, u których prawdopodobnie
nie pojawia się dzieło poświęcone historii i działaniu roślin, mogłoby być z pożytkiem,
ponieważ powszechnie lub z małymi wyjątkami narody te rozumieją czeski.

22 Wpływem Matiolliego na polskie zielniki, przede wszystkim na zielnik Szymona
Syreńskiego, patrz: A. Zemanek: L’influenza dei „commentarii” in Polonia, [w:]
S. Ferri (red.): Pietro Andrea Mattioli, Siena 1501 – Trento 1578: La vita, le opere.
Perugia 1997 s. 105–111.

23 J. Janáček: Mattioli v Čechách…, dz. cyt. s. 185.
24 T. Hájek z Hájku: Herbarž ginak Bylinarž. Staré Město Pražské 1562 ss. XIX +

392 +25. Przedmowa.
25 ...nie szczędził pracy ani uwagi podczas tłumaczenia spisu, jak również podczas

odnajdywania nazw roślin i zbierania ich w rozlicznych miejscach Czeskiego Królestwa. 
26 T. Hájek z Hájku: Herbarž ginak Bylinarž…, dz. cyt., O Angelice, Księga IV,

Rozdział LXXXVI.
27 R. Hendrych: Historie rodu Archangelica…, dz. cyt. s. 221–223.
28 E. Chiaramonte, S. Tozzi: Un medico umanuta fra dittrina e practica, [w:] S. Ferri

(red.): Pietro Andrea Mattioli, Siena 1501 – Trento 1578: La vita, le opere. Perugia 1997
s. 77.

29 R. Hendrych: Historie rodu Archangelica…, dz. cyt. s. 322; S. Ferri: Pietro Andrea
Mattioli and his Commentarii, [w:] M. Zbigniew, A. Zemanek (red.): Studies in
Renaissance Botany. Polish Botanical Studies, Guidebook Series 20, Polish Academy of
Sciences, Cracow 1998 s. 113–133, cyt. s. 125.

30 S. Ferri: Il „Dioscoride”, I „Discorsi”, I „Commentarii”…, dz. cyt. s. 33–34.
31 T. Hájek z Hájku: Herbarž ginak Bylinarž…, dz. cyt. O Ryví Vinném, Księga IV.,

Rozdział LXIII.
32 P. A. Mattioli: Commentari in libros sex. Venetius 1554 ss. XXIV+707, Księga II.,

Rozdział CXXII.
33 T. Hájek z Hájku: Herbarž ginak Bylinarž…, dz. cyt. O Stračíjnůžce, Księga II.,

Rozdział LI.
34 Mattioli pozostawał w kontakcie zarówno z Tadeuszem Hájkem, jak i Georgem

Handschem, który w tym czasie przygotowywał niemieckie wydanie Zielnika.
Towarzysko spotykali sie w „Hortus Angelicus” (V. Maiwald: Geschichte der Botanik in
Böhmen. Leipzig: Keiserl. und Konigl. Hof–Buchdruckerei Wien 1904 ss. 297, cyt.
s. 24).

35 P. A. Mattioli: Epistolarum medicinalium libriquinque. Pragae 1561 ss. 23+395,
cyt. s. 234. 
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36 O opisanie gatunku pokusił się Kašpar ze Šternberku, który poszczególnym rozd-
ziałom przypisał nazwy roślin zgodnie z ówczesnym systemem (K. Šternberg:
Abhandlung über die Pflanzenkunde…, dz. cyt. s. 73–102).

37 M. Bohatcová: Čtení na pomezí botaniky…, dz. cyt. s. 50.
38 Więcej: J. Smolka, M. Vaculínová: Renesanční lékař Georg Handsch (1529

– 1578). 2010 (in press).
39 Gdyby można było namalować duszę i ciało, Dioskorides i Mattioli jednym obra-

zem by byli.
40 J. Dalechamps: Historia generalis plantarum in libros XVIII. Rovillius1 Lyon

1586–7 ss. 12+1095; J. T. Tabernaemontanus: New Kreuterbuch. Nicolaus Basseus
Frankfut am Mein 1588–1591 ss. 22+818+13.

41 W indeksie Veleslavín wskazuje: Ponieważ język polski bliższy jest czeskiemu niż
jakikolwiek inny, w Zielniku tym nazwy rośliny znajdują swe miejsce w prawie wszyst-
kich językach chrześcijaństwa, poza językiem polskim, z tego to powodu, że początko-
wo nie można było uzyskać dostępu do ich zielników. Chciałem jednak pod koniec
dodać specjalny indeks, który swobodnie zrozumieć mogliby tak Czesi, jak i ich bracia
Polacy. Ci w mowie swej niektóre rośliny odmiennie nazywają. Dzięki temu wiele nazw
naszego języka mogliśmy poprawić, a i niejedną własną roślinę z języka polskiego
(bardziej różnorodnego), prędzej niż jakiegokolwiek innego, nazwać.



  

          Určování léčivých účinků rostlin  

          Lucie Čermáková (Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK) 

  

Lidé odedávna hledali léky na své nemoci v přírodě a rostliny tak vždy hrály v lékařství 
velice důležitou úlohu. Jejich obliba byla značná i proto, že byly snadno dostupné všem včetně 
chudých, kteří si služby lékařů mnohdy nemohli dovolit. Ačkoliv většina účinků byla známa 
z empirie, rostliny se staly objektem zájmu také různých teoretických konceptů. V průběhu věků tak 
vznikaly nejrůznější spisy o rostlinách, které se snažily odůvodnit jejich léčivé vlastnosti a na 
základě toho vytvořit systém určování účinků konkrétních rostlin. Jak se tedy představy o léčivých 
účincích bylin vyvíjely? Jak lidé chápali jejich podstatu a původ jejich mocí?  

V evropské tradici byla po dlouhou dobu populární nauka, která má své kořeny v antice. 
Popisuje rostliny na základě Aristotelovy živlové teorie, jejíž původ nutno hledat už v 
presokratovském myšlení; největšího rozkvětu dosáhla tato teorie pravděpodobně v 
encyklopedických herbářích 16. století. V různých formách se ale tradovala i dlouho poté. Jako 
ilustraci tohoto přístupu k rostlinám vezměme Mattioliho herbář, respektive jeho český překlad od 
Tadeáše Hájka z Hájku[1]. Hájek ve své předmluvě k herbáři praví: „…všecky věci vedle tělesné 
své podstaty ze čtyř živlů, totiž z ohně, z větru, z vody a z země, a ti živlové mají své přirozené 
povahy, způsoby aneb qualitates, jimž někteří říkají jakosti…“ (Hájek, Herbář předmluva s. 14)[2]. 
Každá rostlina je tedy složena z živlů, jejich kvality jsou pak zodpovědné za účinky a moci rostliny. 
U „prvních“ mocí se projevuje přímé působení živlu, rostlina tak může buď oteplovat, ochlazovat, 
vlhčit nebo sušit. Z těchto prvních mocí se dále odvozují moci druhé – od horkosti: vypařovat, 
otvírat, stírat nečistoty, rozpouštět, ulehčovat bolestem; další pocházejí od studenosti: zavírat, 
zacpávat, svrašťovat, zhušťovat, umrtvovat, přivádět spánek apod., vlhkost zase obměkčuje a 
suchost zatvrzuje. Dále mohou být účinky ještě specifikovány tím, jak jsou silné, rozlišují se tedy 
čtyři stupně horkosti, studenosti, suchosti a vlhkosti. Například kopytník[3] je přirozenosti horké na 
druhém a suché na třetím stupni (Hájek, Herbář I,8) nebo oman přirozenosti horké na třetím a vlhké 
na druhém stupni (Hájek, Herbář I,15) apod.[4]  

          Co se týče použití konkrétních rostlin, je patrné alopatické pravidlo léčení různého různým, 
tedy horkosti studenými rostlinami apod. Lidské tělo je ale také určitého živlového složení, proto 
mohou určitým lidským typům určité rostliny prospívat nebo škodit. „Aniž přílišně škodí lidem 
studeného přirození, jako jiné zeliny studené a mokré činiti obyčej mají“ (čekanka, Hájek, Herbář 
II,42). „Přílišné zázvoru užívání škodí lidem horkého přirození“ (Hájek, Herbář II,69). V herbáři 
Jana Černého (první tištěný česky psaný herbář, předchůdce Hájkova textu) se objevuje i výslovné a 
z antiky zděděné spojení lidského charakteru s živly: flegmatik–voda, cholerik–oheň, melancholik–
země, sangvinik–vzduch (Černý, Knieha lékarská předmluva s. 30–31). 

          Nejzajímavější je ovšem způsob, jakým léčivé účinky té které rostliny poznat: „Třmi věcmi 
všecky zrostliny jedna od druhé se dělí barvou, vůní a chutí, a tak my také třmi smysly zevnitřními 
totiž zrakem, čichem a koštem, ano také i čtvrtým, totiž dotknutím o jejich přirození a mocech 
usuzujeme. Ale z těch čtyř smyslův k tomu poznání nejdokonalejší jest košt“ (Hájek, Herbář 
předmluva s. 17). Význam chuti jako spolehlivého smyslu přitom vyzdvihl již Aristotelés. Ten 
považuje za nejdůležitější smysl hmat v tom ohledu, že se přímo dotýká (bez jakéhokoliv 
zprostředkujícího média) vnímaného předmětu (kdežto pro zrak, sluch i čich je nutné prostředí, 
které vjem přenáší). Chuť je pak jistým druhem hmatu, neboť se také přímo dotýká chutnaného 
předmětu (Aristoteles, De anima, II,10 422a; III,13 434b). Tyto dva smysly má každý živočich, jsou 
totiž nezbytné pro schopnost vnímat potravu. Předměty ostatních smyslů jsou vedlejší (Aristoteles, 
De anima, II,3 414b; III,12 434b). Ostatní smysly neposlouží dobře ani při zjišťování živlového 
složení rostliny, jak ukazuje Hájek na příkladu s růží:  

          „Nebo když od ni vůně libé docházíme, nic jiného skrze ní nedosahujeme, než že vychází z ní 



jakási pára libá, líbezná a dobře zažitá, dále vůni, co by se při ní ještě více nacházeti mělo, již se 
pochopiti nemůž. Ale jestliže růži v ústech kousneš a rozžvejkáš, velmi snadno poznáš, že při ní 
nachází se také ještě hořkost, sladkost a jakási trpkost. Z kteréžto chuti rozdílné poznáváme, že růže 
má v sobě částky sebe rozdílné a v každých těch částkách rozdílné své přirození a moci“ (Hájek: 
Herbář s. 17).  

          Aristotelés určuje sedm základních chutí: sladkou (glyky), trpkou (austéron), trpkou-svíravou 
(stryfnon), pernou (drímy), kyselou (oxy), slanou (halmyron), hořkou (pikron); jako součást sladké 
uvádí ještě osmou chuť – mastnou (liparon) (Aristoteles, Parva naturalia, I,4 442a; Aristoteles, De 
anima, II,10 422b). Stejný výčet udává i Galénos (Galenus, Simpl. med. I,38) [5].  

          Základní druhy chutí jsou pak definovány podle svého složení, fyziologického působení a 
využití [6]: Hořká chuť (amarum) je horká, zemitá a ohnivá, svým teplem očišťuje. Čím více je lék 
hořký, tím více prospívá. Není ale zcela vhodná k jídlu, protože je příliš suchá (a každý živočich je 
více či méně vlhký). Díky své suchosti se ale hořké léky také nejméně kazí a podléhají hnilobě; jsou 
účinné zejména při jaterních potížích, zabraňují infarktu atd. Trpká chuť (acerbum) dráždí jazyk, 
vysušuje ho a stahuje. Typickým příkladem jsou plané hrušky nebo dřínky. Trpké může být i jídlo: 
pak je zdravé, ale ne vždy zcela chutné a obtížně se tráví. Některé trpké plody ale vařením 
(přijímáním tepla) sládnou. Trpké tedy většinou na rozdíl od hořkého působí v žaludku příznivě; 
trpké léky stahují a zhušťují. Pro trpkou chuť se užívá také pojmenování austerum či adstringens, 
všechny tři názvy však podle Mattioliho označují stejnou kvalitu. Rovněž Hájek všechny tři termíny 
do češtiny překládá jako trpká. Perná chuť (acre) je spíše součástí koření, sama o sobě není vhodná 
k jídlu, některé perné rostliny jsou dokonce jedovaté. Mohou způsobovat vředy, vyvolávat pocení, 
často pronikají do dechu a potom pálí v krku. Léky této chuti jsou horké a pálivé, zahřívají, ale 
nevysušují tolik jako hořké. Kyselá chuť (acidum) je studená, ale neochlazuje natolik, aby zabíjela. 
Rozděluje a rozřeďuje. Nachází se většinou v plodech, než dozrají. Sladká chuť (dulce) je lahodná a 
velmi příjemná a je nejvhodnější k jídlu. Vše sladké je horké, ale ne tolik, aby škodilo – 
nepřevyšuje totiž teplo našeho vlastního těla. Sladká obnovuje zdrsnělé nebo poškozené části 
(stejně jako mastná), mírně zahřívá, uvolňuje, rozřeďuje, pročišťuje a rozděluje. Slaná chuť 
(salsum) se skládá z tepla a sucha: vyznačuje se pálivostí, ale není přímo ohnivá jako perná chuť. Je 
blízká hořké chuti, neboť jsou obě zemnaté, ale není tolik horká. Její moci jsou: čistit, rozpouštět a 
vysušovat. V mastné chuti (pingue), která je uprostřed mezi teplem a chladem, převládá spíše 
vzduch než oheň. Přítomná je v olejích (mandlovém, z piniových semínek atd.) nebo i v kořenech 
rostlin (vrbovky nebo slézu). Jakoby „obaluje“ části jazyka a úst, uvolňuje, změkčuje a svlažuje. 

          Chutě mohou být ještě dále specifikovány: mohou charakterizovat celou rostlinu nebo se 
vázat k některé její konkrétní části (listu, kořenu, plodu apod.). Někdy se chuť během ochutnávání 
mění, jako u pivoňky: „Má při sobě také i trpkost a sladkost, zvláště po prvním koštování: Ale když 
jej délejí rozkoušeš, pocítíš kousavost příhořkou“ (Hájek, Herbář  III,96), nebo u kopřivy: „…samo 
zrno jest velmi perné a kousavé: Protož když je nejprv rozkousne, sladne a hned brzo kouše a pálí“ 
(Hájek, Herbář IV,74). 

          Pokud rostlina nebyla známá z antické tradice, určovali renesanční učenci její moci sami, a to 
opět pomocí chuti: např. při určení účinků křivatce, rostliny, která byla pro český herbář nová. 
Hájek o ní píše: „Křivatec bylinka jest toliko (mám za to) nám Čechuom známá a obyčejná… Jakž 
z chuti jeho poznáno býti muož, jest přirození horkého a mírného“ (Hájek, Herbář IV,139). 
Podobným případem jsou i rostliny z Nového světa, které během 16. století začaly postupně 
pronikat do herbářů. Rovněž jejich účinky se určovaly ochutnáváním, jak je patrné třeba z kapitoly 
o afrikánu: „…muožeme ho také k Lékařství vžívati, ačkoli o tom od jiných nemáme vypsáno. Ale 
poněvadž moci bylin z vuoně a najvíc z chuti poznávati máme, mé zdání jest, že toho Karaffilátu, 
jako Zlatého Květu, ke všem těm nemocem vžívati muožeme“ (Hájek, Herbář IV,50). 

Již z Hájkovy předmluvy je ale patrné, že chutí odvoditelné kvality a stupně ne vždy přesně 
odůvodňují účinky rostlin. Objevují se nesrovnalosti, některé rostliny podobné přirozenosti mají 
protichůdné působení: „A protož kteříž chtějí všech věcí příčiny a začátky těm prvním jakostem 



připisovati, k velikému omýlení přicházejí. Nebo zdali proto štěrbák, čakanka, salát a jiné mléčovi 
mléko v sobě mají, že jsou studeného přirození? An chvojka a kolovratec též mléčnaté jsou, avšak 
tak horkého přirození jsou, až zpruzují. Zdali aloe proto hořká jest, že horká? An opium, kteréž pro 
svou studenost umrtvuje, znamenitě hořké jest“ (Hájek, Herbář  předmluva s. 18). Je tedy nezbytné 
některé účinky přiřknout jiným vlivům. Hájek, který je do značné míry příznivcem astrologie a 
rozličných hermetických věd, neváhá postulovat další moci, které pocházejí „z nebe od paprsků 
hvězdných, od duchův a nejvýš od Pána boha.“ Tyto moci připisuje např. rebarboře, kyvoru, 
jelenímu jazyku, hlaváči, sadci, pivoňce, světlíku, fenyklu a vlaštovičníku. Mezi zvláštní moci řadí 
také účinky různých amuletů nebo talismanů, ale také zvláštní vztahy mezi rostlinami: „Dub, když 
jest blízko od vlaského vořechu, usychá. Bolehlav vínem zkropený vadne. Kapusta s routou a s 
vínem tajné nepřátelství drží, že podlé sebe nikoli růsti nebodou… A z té příčiny učitelé staří 
položili, že kapusta opilství odpírá. Item táž kapusta drží přirozenou a tajnou nenávist s zemským 
vořechem … a s dobroumyslí“ (Hájek: Herbář předmluva s. 19) [7].  

Asi nejznámějším kritikem původní podoby teorie určování účinků rostlin podle jejich 
živlového složení byl Paracelsus[8]. Podle něj je vysvětlení pomocí kvalit a stupňů nedostatečné, 
snaží se nalézt vyšší princip jejich působení. V jeho pojetí je to arkána[9] – tu se pokouší z rostlin 
získat extrakcí, pomocí různých výtažků a tinktur. Hlavním prostředkem k výrobě léku a jedním 
z pilířů medicíny se tak pro něj stává alchymie. Extrakty a tinktury staví do opozice k tehdy velice 
oblíbeným složeným lékům – kompositům, sirupům a lektvarům, které obsahovaly desítky různých 
ingrediencí. „Umění sestavit recept je v přírodě a příroda jej sestavuje sama. Stejně jako dává do 
zlata, co mu náleží, tak dává i do violky, co do ní patří. Je v ní něco, co nikdy nemůžeš namíchat ani 
s cukrem ani s medem, stejně tak jako nemůžeš vyrobit dokonalé zlato… Proto pochop, že v jedné 
bylině je celá síla… A tato rostlina nepotřebuje nic, jen alchymii… Je to věc extrakce, ne 
kompozice. Je to věc poznání toho, co je uvnitř… Kdo může být tak naivní a myslet si, že příroda 
rozdělila své síly, tolik do této rostliny, tolik do této atd., a potom svěřila vám, doktoři, abyste zas 
vše dali dohromady?… Příroda vytvořila arkánu a složila dohromady vše, co dohromady patří. Vy o 
tom potřebujete jen získat znalost a porozumění… Příroda je lékař, ne vy“ (Paracelsus, Paragranum 
s. 36)[10]. Pro tento svůj postoj, důraz na alchymii a extrakci účinných látek z rostlin, je Paracelsus 
pokládán za zakladatele moderní farmaceutické chemie (Jahodář 2010, s. 7; Tschirch – Lippmann 
1933, s. 1677). 

Paracelsovo učení je dosti specifické a svérázné, prolínají se v něm jak již zmíněná 
alchymie, tak astrologie, Paracelsus je také zastáncem představy světa propojeného množstvím 
různých sympatií. Proto například upozorňuje na vztah nemoci, léku a místa „Ve stejné zemi se rodí 
choroba, lék i lékař“ (Paracelsus, Herbarius VI,62). Rostlina ho zajímá především pro sílu, která je 
v ní skryta, a protože i smysl slov by měl souviset s podstatou věcí, nazývá choroby jmény rostlin: 
„Musíme proto říkat: toto je morbus terpentius, toto je morbus sileri montani a toto je morbus 
helleborinus, nemůžeme říkat toto je revma nebo toto je bronchitida.“ (Paracelsus, Paragranum s. 
26). Lék je úzce propojen s nemocí, proto je např. tolik typů menstruačních bolestí, kolik je na ni 
léčivých rostlin (morbus pulegium, morbus melissa, morbus savina)[11]. Potom se dá konkrétní 
nemoc spolehlivě léčit užitím rostliny podle odpovídajícího jména. Moc rostlin se nám může ukázat 
také skrze různá znamení, např. tečkované (dírkované) listy třezalky naznačují schopnost této 
rostliny léčit vnitřní i vnější rány kůže. Také její květy, když se rozkládají, vypadají jako krev. To je 
znamení, že třezalka je dobrá na rány, zavírá je a vyplňuje (Paracelsus, Von natürlichen Dingen 
VII,155)[12]. 

Paracelsus sice napsal dílo s názvem Herbarius, to se ale naprosto nepodobá tomu, co si pod 
pojmem herbář v renesanci představujeme. Nenalezneme zde systematicky uspořádané kapitoly o 
jednotlivých rostlinách s jejich popisy. Místo toho autor využívá jednotlivých rostlin k vysvětlení 
obecných principů své nauky a k ilustraci svých představ o fungování mikrokosmu a makrokosmu. 
Vydává se jinou cestou než autoři renesančních herbářů, kteří jsou čím dál víc zaujati obrovskou 
diverzitou rostlinné říše, hledají a pojmenovávají nové druhy a snaží se vytvořit první systémy[13]. 
Z jejich děl se postupně léčivé účinky a možné využití rostlin vytrácejí a dávají tak vzniknout 



samostatné botanice. Paracelsus naopak dává návod medicíně, jak na rostliny nahlížet – především 
skrze jejich účinné látky, které je možné z nich získat. 

Chemie se při medicínském studiu rostlin prosazuje stále důrazněji. Postupně dochází ke 
zdokonalení metod analýzy a z rostlin jsou izolovány jednotlivé chemické látky[14]. Roku 1742 
Mangraaf získává extrakcí krystalický cukr, koncem 18. stol. Scheele izoluje řadu rostlinných 
kyselin. Počátkem 19. stol. jsou objeveny alkaloidy, nové glykosidy, aromatické alkoholy nebo 
estery (Jahodář 2010, s. 8; Tschirch – Lippmann 1933, s 1798, 1809–1812).  
          Rostlina je v tomto pohledu chápána především jako zdroj biologicky aktivních látek – ty 
jsou zodpovědné za léčivé účinky. Popis se zaměřuje na jejich strukturu a mechanismy působení: 
v publikacích o léčivých rostlinách tak místo vyobrazení byliny mnohdy nalezneme pouze 
chemický vzorec. Jednotlivé chemické látky, přítomné v rostlině, se dají izolovat a užívat ve formě 
léků. Zprvu převládala teorie, že účinné látky jsou především odpadními produkty primárního 
metabolismu a jejich široká rozmanitost je víceméně hříčkou přírody, dnes se čím dál více potvrzuje 
domněnka, že rostlina vyrábí tyto látky pro své potřeby. Mohou působit proti nepříznivým vlivům, 
jako je ultrafialové záření či chlad, slouží proti parazitům a predátorům, nebo naopak atrahují 
opylovače (Jahodář 2009, s. 10–11). V tomto směru přisuzuje moderní věda rostlině její svébytnost 
na rozdíl od renesance, kdy panovala představa, že všechny rostliny jsou vlastně stvořeny „pouze“ 
lidem k užitku. 

          Jak bylo řečeno, soudobá věda se snaží odvozovat působení rostlin z chemické struktury 
jejich metabolitů a jen takto podložené účinky jsou přijímány jako spolehlivé. Kvůli nedostatečné 
chemické analýze byly dokonce některé tradiční rostliny zprvu z oficiálních lékopisů vyřazeny, aby 
se tam později, po detailnějším prozkoumání opět vrátily. Přesto je dosud nedostatečně 
fytochemicky popsáno zhruba 75% druhů rostlin (Jahodář 2009, s. 9). Analýzou se často potvrdí 
tradiční léčivé účinky rostlin: jedním příkladem za všechny je užití rebarbory jako projímadla. 
V této souvislosti o ní píší už Dioskoridés i Galén, rovněž Hájek uvádí: „Poněvadž mezi vším 
lékařstvím, kteréhož k purgování užíváme, Rhabarbarum za nejznamenitější se pokládá a lékaři při 
nemocných lidech velice nim prospívají... Dílo a skutek jeho jest ohnivými částkami aneb jakostmi 
zacpání otvírati a obměkčovati. Zemnatými pak stahovati a svraskovati a ten skutek naposledy v 
přijímání působí“ (Hájek, Herbář III,1). Chemické vysvětlení působení je následující: rebarbora 
obsahuje antraglykosidy, které působí na propustnost střevní sliznice pravděpodobně díky inhibici 
Na/K ATPázy nebo inhibici chloridových kanálů, což zvyšuje nárůst vody v tenkém střevě – odtud 
tedy projímavý účinek, který je následován mírně svíravým působením taninů (World Health 
Organization 1999, s. 235). 

          U rebarbory ještě zůstaňme: od dob Hájka bylo rozlišeno na čtyřicet druhů rebarbory, jejichž 
účinky jsou různě silné. Obsah účinných látek se totiž může lišit nejen druh od druhu, ale také 
bylinu od byliny, a každá konkrétní rostlina je tedy do jisté míry specifická. Účinky závisejí na 
mnoha faktorech: na místě, kde bylina roste, a to jak topograficky, tak geograficky, dále na čase 
sběru, obsah účinných látek se však může lišit také v jednotlivých částech rostliny. Proto se kladl 
vždy takový důraz na dobu a místo sběru. Dnes se dá chemickou analýzou stanovit přesný obsah 
účinné látky v konkrétní rostlinné droze, to ale nemusí vždy dostačovat. Každá rostlina totiž působí 
komplexně, neboť obsahuje celou paletu různých aktivních látek. Přihlédneme-li navíc k tomu, že 
biologická aktivita jedné látky může být také různá, pokud např. obsahuje více funkčních skupin, je 
potom účinek takové rostlinné drogy opravdu značně komplikovaný a vědecký popis ho vysvětluje 
jen obtížně.  

 Dnes již zapomenuté určování kvalit a jejich stupňů lze nahlížet také jako snahu dostat se co 
nejblíže struktuře rostliny, kdy chuť byla při nedostatku jiných možností nejdokonalejším 
prostředkem, jak se jí přiblížit. Skutečnost, že chuť je značně subjektivní pocit, je však také 
důvodem, proč ji současná věda odmítá jako metodu poznávání; tím se záměrně vzdaluje od 
bezprostřední smyslové zkušenosti. Co se však léčivých rostlin týče, může být jejich subjektivní 
smyslové zakoušení i dnes inspirativní – koneckonců nemoc je také do jisté míry subjektivní pocit. 
Dobrým příkladem je dichotomie sladká x hořká, která se jasně ukazuje v renesanci. Sladká je chutí 



jídla, hořká naopak chutí léků, což dobře koresponduje s lidovým tvrzením: „čím horší chuť, tím 
lepší lék“. Lék tak částečně mohl působit i jako placebo tím, že pacient musel překonat odpor a 
nechuť k němu[15]. Dnešní strategie je jiná: dnes se používáním chuťových korigens a maskováním 
chuti léků (většinou právě překrýváním hořké sladkou) tento efekt vytrácí. Naše smyslové vjemy 
v tomto případě nahrazuje víra v autoritu vědeckého vysvětlení. 
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[1]              P. A. Mattioli (1501–1577) vydal svůj herbář jako komentáře k antickému Dioskoridovu 
textu De materia medica poprvé v roce 1544 italsky, roku 1554 následovala latinská verze. Brzy se 
stal velice oblíbeným a byl přeložen do několika jazyků. Během Mattioliho pobytu v Čechách 
vznikla tři nová vydání: český překlad od Tadeáše Hájka z Hájku vyšel roku 1562 v Praze, německý 
překlad od Georga Handsche roku 1563 také v Praze a latinská verze byla vydána roku 1565 
v Benátkách. Více viz Bohatcová (Bohatcová 2004, s. 45–56, 59–64).

[2]              Předmluva Herbáře je číslována podle edice, kterou vydal Odeon roku 1982, jedná se o 
výběr kapitol z Hájkova textu. Starou češtinu převádíme do novočeského pravopisného systému. 
Srov. ediční poznámka k této edici. Stejně tak činíme i u herbáře Jana Černého, kdy je číslování 
předmluvy převzato z vydání Z. Tiché (1981).

[3]              Pro lepší představu jsou uvedena současná rodová jména rostlin, která se mohou od 
staročeských občas lišit. Určení rostlin herbáře dle současné nomenklatury je převzato z Marriotiho 
studie (Marrioti 1997).

[4]              Přirozenost a stupně konkrétních rostlin jsou běžně přebírány od Galéna, který je popsal 
ve svém spise De simplicium medicamentorum facultatibus.

[5]              Aristotelés ovšem neuvádí účinky konkrétních chutí, v tomto ohledu Galénos čerpá 
z Platóna a jeho popisy chutí dále rozšiřuje. Platón definuje taktéž sedm chutí – neuvádí mastnou, 
liparon (Plato, Timaeus 65b-66c).  

[6]              Hájek v předmluvě k herbáři jednotlivé chutě stručně definuje. Daleko podrobněji ale 
jednotlivé druhy chutí rozebírá Mattioli ve svém spise Opusculum de simplicium medicamentorum 
facultatibus v části nazvané De saporibus medicamentorum, ze kterého také konkrétní 
charakteristiky chutí dále čerpáme.

[7]              Některé příklady sympatií rostlin zmiňuje Hájek i ve svém spise Astrologica opuscula 
antiqua (Hájek, Astrologica opuscula antiqua  XI).

[8]              Vlastním jménem Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493–1541). 

[9]              Alchymisté se snažili z věcí získat tzv. pátou substanci (quinta essentia). Ta nevykazuje 
základní kvality tepla, chladu, vlhkosti a sucha, je to jakási podstata věci. Paracelsus upřednostňuje 
termín arkána, který se více vztahuje k praktickému medicínskému využití. Pojem arkána se u 
Paracelsa vyskytuje rovněž jako součást názvu konkrétních léků. 

[10]              Paracelsovo dílo Paragranum je citováno podle edice J. Husera: Bücher und Schriften. 
Basel: Conrad Waldfirch, 1589 (vol. 2), další díla (Von natürlichen Dingen a Herbarius) podle edice 
K. Sudhoffa: Sämtliche Werke. München und Berlin: Oldenbourg, 1930 (vol. 2). 

[11]              Polej, meduňka a jalovec byly mimo jiné užívány při ženských obtížích.

[12]             Toto učení známé jako „o znamení věcí“ neboli „signatura rerum“ mělo mnoho 
příznivců, více ho rozpracoval např. Giambattista della Porta (Phytognomonica, 1588) nebo Oswald 
Croll (Innerlichen Signaturen oder Zeichen aller Dinge, 1623)

[13]             Jako jsou např. systémy Cesalpina (1583) nebo Bauhina (1596). 



[14]            Zajímavé  je, že C. Linné, zakladatel moderní systematické botaniky, ještě v 18. stol. 
pokračuje spíše v tradici renesančních herbářů a k chemické analýze rostlin se staví značně 
rezervovaně. Ve svém díle věnovaném léčivým rostlinám Materia medica (1749) tvrdí, že „chemie 
vyrobila mnoho léků, ale žádný neobjevila“, a účinky všech rostlin nejlépe nahlédneme díky jejich 
vlastnostem, systému a zkušenosti (Linné, Materia medica, s. 8a).  

[15]             Pro některé příklady tradičního užívání extrémně nechutných léků viz studii A. Černé 
(Černá, 2009). 
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