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KNIHTlSKAi'ill čESIill AKADEMIE V~D A UM~Nf A ČESKllHO VYSOKÉHO UČENí TECHNICKÉHO 

v PR.~ZE. 

úvod. 

Základem této práce jest kniha "Dva denníky Dra. Matiáše Borbo
nia z Borbenheimu'',1) kterou vydal zesnulý profesor dějin umění na uni
versitě vídeňské dr. M a x D v o ř á k, když mu bylo 22 let. Jako v jeho 
knize jest i v mé práci vylíčen život Borboniův a jsou z jeho díla v celé 
šířce podány jeho dva deníky. Rozdíl jest v tom, že životopis jest tu zpra
cován z jiného hlediska, totiž s pohledem na Borbonia hlavně jako lékaře, 
a že místo nového otisku deníků byl pořízen komentovaný úplný jejich 
obsah. Pro životopis bylo použito, kromě památek vypočítaných u Dvo
řáka, ještě čtyř neuvedených, které tvoří druhou část Borboniova listáře 
v zámecké knihovně v Roudnici (sign. VI. Eb. 29). Týkají senové nauky, 
lékařské alchymie čili chemiatrie, .a Borbonia jakožto jejího hlavního stou
pence mezi našimi tehdejšími lékaři. Po~md jde o komentování deníků 
zdálo se, že jest nutné již proto, poněvadž deníky obsahují mnoho lékař
ského, jež bez výkladu jest téměř nesrozumitelné, a to nejen pro historiky, 
nýbrž i pro znalce moderního lékařství. Myšlení starých lékařů se totiž pohy
bovalo v úplně jiných kolejích, drahou zásad medicinských, jež lze sotva srov
nati s nynějšími. Jest to vskutku zcela jiný svět, pro kulturního historika 
však nesmírně zajímavý. Bylo by škoda, kdyby Borbonius, tak význačný 
představitel tohoto zapadlého světa, po té stránce nebyl zpřístupněn. 

K úplnosti podaného obsahu nutily zase důsledky zmíněné těžké srozumi
telnosti, která zpt'lsobila, že Dvořákova edice deníků obsahuje všude mnoho 
mezer a výpustek (nejvíce v druhém deníku, kde schází dobrá šestina) 
a že se do textu vloudilo mnoho chyb. Vše to, nesrozumitelnosti textové 
i z nich pošlé nedostatky ediční, chce odstraniti v jednom tento do rámce 
životopisu zasazený úplný a komentovaný obsah deníků, doložený pří

lohou ·oprav. Bohužel nebylo vždy možnQ dosíci nezbytné úplnosti bez roz
vláčnosti. Tu nebylo lze obejíti v oněch částech deníků, kde jest po
přáno více místa záznamům o malichernostech všedního života. Ale i ty 
mají své dobré, neboť mnohdy se "Borbonius jaký byl" v nich zrcadlí lépe 
než v záznamech důležitějších. 

* 

1) Hist. arch. Č. 9, Praha 1896. 
1* 
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Než přikročím k svému úkolu, budiž mi dovoleno, abych nejdříve vřele 
poděkoval lobkovickému archiváři, p. K. Jeř á b k o v i v Roudnici, za 
laskavé zapújčení spisú a písemností Borboniových, pánúm Zemského 
archivu v Brně, prof. dru F. Hru b ém u, doc. dru J. Š e b án k o ví a dru 
R. Hul' t o v i, za podporu při své práci, prof. dru V. Voj tí š k o v i za 
ochotně poskytnutou pomoc při vyhledávání potřebných dat v městských 
knihách a jiných pramenech archivu hl. m. Prahy a p. prof. dru theol. 
A. N eum ann ov i v Olomouci, jakož i Ph. Mru J. S. N ov ákovi 
v Letovicích za mnohá poučení z jejich oború. 

Rozvrh látky. 

I. Borboniova autobiografie a múza (1566-1595). 

II. Deník čís. 1. 

1. Her helveticum (17/2 1596-12/6 1597). 

a) Jízda do Basileje. 
b) Studijní pobyt v Basileji. 
c) Návrat. 

2. Lékařem v Napajedlích (13/6 1597-31/12 1598). 
3. Románová předehra k přesídlení do Litoměřic. 

III. Lékařem v Litoměřicích a Ml. Boleslavi. Jmenování zemským 
lékařem v Praze (1599-1609). 

IV. Lékařem v Praze Rudolfově a Matyášově. 

1. Theoria medica. 
3. Mezi chemiatry a alchymisty. 
3. Případ Polyxeny z Lobkovic a nástup k slávě chebských vod 

(Františkových Lázní). 
4. Dozvuky šťastných let. 

V. Deník čís. 2. 

1. Nešťastný smyk do veřejného života. 
2. Rok 1622. 

a) První pololetí. 
b) Druhé pololetí s pobytem v Teplicích a případem šlechtičny 

Alžběty Vthynské. 

VI. Poslední čtyři léta v Praze (1623-1627). 

1. Víra nade všecko. 
2. Případ Pavla Michny. 

VII. Nakonec lékařem v Polsku. 

I 

l 
.1 

J. Borboniova autobiografie a múza (1566-1595). 

Borbonius se narodil nedaleko Klatov, v Kolinci (kde se dříve dolovalo 
na zlato), krátce před sv. Bartolomějem (24/8) 1566 ze zcela chudých rodičú, 
poddaných rytíře Václava Vintíře z Vlčkovic (jenž asi od 1'. 1560 držel Ko
linec). Při křtu dostal jméno Matěj. Otec slul Štěpán Burda, matka, Ka
teřina, pocházela z Kasejovic (u Blatné), vzdálených 3 míle od Kolince. 
Prvního školního vzdělání nabyl Matěj doma postupně u tří abecedářú: 
u jedn:ookého Jana Píseckého, J aha Celestýna a Jana Kateřinky, měšťan
ského synka z Klatov. Byl nadaný hoch a proto, když mu bylo 10 let 
(1'. 1576), byl poslán jako chudý žák (mendicus) do škol městských. Přišel nej
prve do školy sušické, kterou řídil pozdější profesor (1584-1602) a v svých 
posledních letech rektor university pražské (od 1600), tehdy ještě bakalář 
(od 1573), Jan (A dam) Bys tři c k ý.l) Ale ten po 6 měsících (snad 
pro tělesnou slabost hochovu) poslal ho zase domú a trvalo to púl roku, 
než malý Matěj mohl pokračovati v školní návštěvě. Od podzimu 1577 byl 
pak až do jara 1581 (po odečtení asi 6 měsícú 1'. 1579, kdy pro třetidenní 
zimnici byl zase doma u rodičú2), plné 3 roky v Klatovech. Zde měl nej
dříve krátkou dobu za učitele jednoho Bavoráka, který si ve svém pú
sobišti osvojil češtinu tak dobře, že vyučování dětí nečinilo obtíží. Po 
jeho odchodu do Frank nastoupil na jeho místo M. P a vel Cu b i n i u s 
z Vysokého Mýta.3) Přišel ze Stříbra a zústal v Klatovech do 12/5 1579, 
dne velkého požáru, kdy (mezi 2. a 3. hod. odp.) téměř celé město lehlo 
popelem (podle LD II. 430, 285 domú) , škola však byla ušetřena. Cubi
nius vyučoval jen pokročilejší. Pro méně pokročilé, k nimž tehdy patřil 
ještě Matěj Burda, byl tu systemisován jeden podučitel, nejdříve (J a n) 
Chl' o m Ý (C I a u d u s) z e S k u tč e a po něm Ji ř í Ta c h o v s k ý. 

1) Liber Decanorum 1. 25; II. 413, 429, 443, 448; Z. W i n t e r, O životě na 
vys. školách pražských, Praha 1899, podle rejstříku. 

2) Borbonius uvádí své onemocnění ve vztah s koncem své druhé sedmičky 
věkové. Že přechod z jednoho do druhého sedmiletí jest "tempus c1imactericum", 
doba nebezpečná, kritická, o tom se prý přesvědčil, když byl na začátku páté sedmi
letky. Tehdy totiž, jsa na cestě do Basileje, se mu terciána vrátila. 

3) LD II. 410. Stal se správcem školním v Domažlicích, ale brzy tu doučiteloval. 
Oženil se a jako měšťan domažlický se povznesl až na místo primátorské, jež držel 
15 let. Zemřel a/I 1604 (Z. Winter, l. c .. 198,528). 
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Z obou se stali klatovští měšťané.l) Z Klatov si Burdu po prázdninách 
vzal s sebou M. Jan R o s a c i u s, když se z domovské Sušice ubíral 
přes Klatovy do Loun, kde od r. 1576 působil vedle druhého učitele (jímž 
r. 1581 byl Mat ě j S v í dni c k ý) jako správce školy.2) Ale hochu 
nakloněný Jan Rosacius zůstal v Lounech už jen krátce, byv povolán 
v červnu 1581 na universitu do Prahy. Tam po skončení školního roku 
přišel za ním i Burda a byl přijat do školy u sv. Štěpána na Starém m. 
Pražském, jejímž rektorem byl rodák berounský Jan S t a n der u s, 
tehdy ještě bakalář,3) pak po půl roce (na jaře 1582) do školy u sv. Michala 
na Novém m. Pražském, kde byl správcem bratr M. Jana Rosacia, bakalář 
A d a m.4) Tomu za to, že ho učil a hostil,fi) dělal Burda, tehdy již 16letfT, 
asi famula, ale brzy s nechutí. Scházel ještě nějaký týden na jeden rok, 
když proti jeho vůli ho opustil. Nalezl pak příjetí ve škole v Rakovníku, 
kde od jara do podzimu 1583 byl jeho učitelem Jan. Men d i c i II u s 
(Žebráček) z Žatce.6) Poté mor rozehnal školáky. Burda odešel domů 
a čekal tu do jara 1584, než se zase směl vrátiti do Rakovníka. Ale pak 

1) Ji r· í Ta c h o v s ký, oženiv se r. 1583, stal se měšťanem a po několika 
letech konšelem klatovským. Zústal pak v radě městské až do r. 1620. Zemřel 1'. 1622 
(J. Vančura, Děj. někdo kl'. m. Klatov, 1. 2. 1490). 

2) J. Ji r e č e k, Rukověť II. 197. 
3) LD II. 417, 439, 441. Standeru s se stal bakalářem 1575, mistrem 19/11 

1582. R. 1584 byl navržen za profesora, ale nezvolen. Před rokem 1598 přijal místo 
radního písaře v Čáslavi, kde zemřel 26/5 1606. (Z. Win ter, 1. c. 124). 

4) LD II. 438, 444. Když A dam R o s a c i u s po dosažení mistrského 
stupně 12/6 1584 pr'ešel na školu u sv. Jindřicha, začal se učit praktické medicině 
u dra T a d e á š e Háj k a. Byv pak 1589 povolán na universitu, pi'ednášel tu též 
z oboru lékařského. Tak 1591 si vyvolil 3 themata o výživě: 1. Výživou se pomocí 
vštěpeného tepla kryjí ztráty těla čili, jak jiní píší, potrava se proměňuje pomocí 
vštěpeného tepla v substanci těla, aby bylo nahrazeno to, co se opotřebovalo. 2. Po
krm jest jedna ze šestera věcí, které se zovou non naturales, ne snad proto, že by byly 
nepřirozené, nýbrž že jsou jiného přirození než tělo a proto, když se jiGh užívá neph
měřeně, vrhají tělo v nemoc a zkázu. 3. Nutno znMi, která výživa jest správná, aby 
se předcházelo nemoci (Collect. By d ž o v s k é h o 315; Z. ,V i n t e r, 1. c. 415). 
Oženiv se r. 1592, usadil se Adam Rosacius jako lékař v rodné Sušici a stal se tu 
r. 1600 primasem. Od roku 1604 se psal "z Karlsperka". Byl spřátelen se všemi teh
dejšími slavnými lékaři pražskými, obzvláště se Zalužanským a J esseniem. Památná 
jest jeho "Oratio panegyrica de Bohemiae reviviscentia", proslovená 13. a 14. VII. 
1615 v koleji Karlově (J. Jireček, Ruk. II. 196). 

6) Tehdejší školy byly zároveň alumnáty pro žáky přespolní. Stravu těmto 
dávali sousedé, každý den jiný (V. V. Tom e k, Paměti o školách z rektorských let 
lVI. Martina Bacháčka, ČČM 1845, 607). 

6) Jan Men d i c i II u s, jako pražský učitel u sv. Michala v Opatovicích, 
věnoval českobrodské radě 1'. 1608 svou disputaci "N O(kL(koAoyLa" (A. T r u h I á ř, 
Rukověť k písemnictví humanistickému, Praha 1908, 1. 162). Jeho poslední učitel
skou stanicí byly Klatovy. Tam se oženil a byl přijat mezi měšťany. R. 1617, jsa 
konšelem, byl vyznamenán erbem a přídomkem "z Rosenštejna". Zemřel r. 1621 
(J. Van č u r a 1. C., 1. 2, 1041-2). 

) 

} 
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nebyl tu již Mendicillus, nýbrž jiný učitel, Jan Vo k o r i n e u s z e 
Žl u t i c. l ) B. zůstal v Rakovníku jen do podzimu 1584, načež se odebral 
do Kolina (n. Labem), kde jeho příznivec Jan Rosacius byl teď radním 
písařem2) a správcem školy jeho rodák S a m u e 1 G e o r g i II u s (Jiřík) 
z Klatov.3) Tento na podzim 1585 při přechodu na školu chrudimskou vzal 
si Burdu s sebou. Než Georgillova ženitba záhy učinila konec jeho učitelování 
a Matěj dostal nového učitele, Fe 1 i x e . Něm e c k obr o d s k é h 0.4) 

Když Burda na jaře 1586 opustil "vyšší" školu chrudimskou, bylo 
mu 20 let. Bezpochyby rozhodly pak důvody hmotné, snad i sympatiso
vání s kalvínskými sklony meziříčského rektora M. Jan a U r s i n a,fi) 
že místo do Prahy na akademii se Burda odebral do Meziříčí n. Oslavou 
na tamní, r. 1578 otevřené, gymnasium (školu "vysokou", jak označil 
ústav meziříčský rodák Dr. med. A dam Hub e r z R y zn pac h u 
v Minucí k l. 1589), v němž mohl získati totéž vzdělání jako v Praze na 
universitě. Kdo absolvoval s prospěchem takové gymnasium "i11ustre", 
byl postaven na roveň bakaláři a mohl býti přijat do vyšších fakult cizo-

1) Jan Vo k o r i n e u s Ž I u t i c k Ý se v Knize děkanské (II. 442, k 25/9 
1583) objevuje jen jako bakalái', ale dosáhl také mistrského gradu a 1'. 1593 
byl zvolen za profesora. R. 1596 již opustil universitu, oženiv se. Od zač. 17. stol. 
byl měšťanem a písařem radním Starého města Pražského. (Z. ,Vi n t e r, 1. C., 44, 
J 24, 136, 178, 317, 568). 

2) Jan R o s a c i u s zemřel již 29/9 1584. 
3) S a m u e 1 G e o r g i II u s se stal r. 1583 v Praze bakalářem (LD II. 442). 

Byl pak správcem školy v Kolíně, od podzimu 1585 v Chrudimi. Zde se již r. 1586 
rozloučil s učitelským stavem, oženiv se. Stal se měšťanem, starším obecním, konšelem, 
posléze primátorem chrudimským. V zoufalství nad porážkou bělohorskou spáchal 
sebevraždu (1620). Napsal učebnici pro děti, počínající choditi do školy, s titulem 
"Život dětinský" (která se nedochovala) a příležitostné básně latinské, v nichž si 
phkládal přijmení Fontinus podle studánky Klatovky doma u rodinného dvora 
(J. Vančura, 1. c. 1. 2.14562). 

4) Není uveden v LD. Jest sotva totožný, ale byl snad spřízněný s oním, jenž 
v dubnu 1572 jako "Ioannes Felix Chrudimenus, magister vVittenbergicus" byl za
psáu do matriky university lipské (J. V. Š i mák, Studenti z Čech, Moravy a Slezska 
na německých universitách v XV.-XVII1. století, ČČM 1906, 525). 

6) Jan U r s i n u s, nal'. r. 1545 v Marlishausen v Durynsku, studoval ve 
Vitemberce a Jeně, kde r. 1567 byl prohlášen mistrem. Z Vitemberka, kde pak pů
sobil jako učitel a měl naději státi se profesorem, byl povolán za rektora školního do 
Jihlavy listem městské rady, daným v neděli Cantate 1577, když byl předtím slíbil, 
že bude přisně zachovávati augšpurskou konfesi. Ale brzy mu jihlavský hlavní pa
stor dr. Jan Hedericus (z Lowenberku v Pl'. Slezsku) jako školní dozorce přišel na 
odchylky, které si dovoloval ph vyučování o osobě Kristově a o svobodě vúle. Byv 
od Hederica nařčen z kalvínství, písemně se hájil ve třech traktátech. Ty 
s ostatními procesními akty poslala městská rada jihlavská na návrh svého písaře 
Bernarda Sturmia r. 1580 k posouzení universitě vitemberské, která - necítíc se 
snad vzhledem k Ursinovi dosti nestrannou - si sama ještě vyžádala posudek také 
lipských theologú. Tím se záležitost protáhla až do konce 1'. 1583, kdy Ursinus byl 
donucen, poněvadž dobré zdání dopadlo pro něho nepři znivě, opustiti své místo. 
Dostal se pak za rektora na luterské gymnasium ve (Velkém) Meziříčí. 
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zemských universit. Zde na gymnasiu v Meziříčí Matěj Burda s beánstvím 
odložil i své dobré české jméno a dal si latinsky znějící: Matthias Borbo
nius. Pobyl tu 4 roky jako student (do jara 1590) a další 1Yz rok (do 
října 1591) jako collega docentium.1) Na něho jako žáka nejvyšší třídy 
(primy)2) se zachovala památka v přípisku do darovaného (teď roudnic
kého) exempláře básnického sborníku "Exequiae M. Petri Codici11i a Tule
chova ... Quibus adjuncta sunt alia Epicedia nonnullorum Mecoenatum 
Academiae Pragensis . .. 1589".3) Dole pod titulem jest totiž napsáno od 
dárce knížky: Honesto et erudito adolescenti, Dn. Mathiae Borbonio 
Colinec., honestarum artium in schola Mezericensi studioso primar<io>, Dn. 
fratri suo charissimo, Joh a n nes Zde n e k C ž a s 1 a v i e n s i s. 

Brzy se B. sám vyšvihl na latinského pegasa, aby jako jiní poeti za 
namahavé své produkce sklízel odměny v penězích, chválu, povýšení. Z r. 
1591 jsou známy 4 jeho básně4), tři na smrt Matěje Posthumia z Tábora, 

1) Naskýtá se otázka, zda ústav nebyl pak již luterský jen podle jména s Ur
sinem jako rektorem a Borboniem jako kolEgOU. Na Ursinovi lpělo podezření 

z kryptokalvinismu, když ho pán meziříčský Vladislav Helt z Kementu r. 1584 udělal 
nástupcem rektora Ondřeje Šindlera na svém gymnasiu. Jest ovšem možno, že Ursinus 
netrval už dále na svých věroučných odchylkách, ač tomu další jeho osudy nenasvěd
čují. R. 1595 se neuvádí již on, nýbrž rodák meziříčský Václav Plachetský (bratr dra 
Jan a P I ach e t i a, pozdějšího městského lékaře v Stuttgartě) jako správce gymnasia 
(F. D vor s k ý, Paměti o školách českých. Praha 1886, 414) a pro rok 1596 jest dolo
ženo, že se Ursinus v Znojmě živil soukromým vyučováním (F. S che n ne r, Quellen 
zur Gesch. Znaims im Reformationszeitalter, Zschr. D. Gesch. Verein X. 1906, str. 
111). Pro majitelku školy (tehdy již zavřené), starou paní Alenu Berkovnu Meziříč-. 
skou, byl Ursinus přesto stále ještě rektorem, jak čteme v jejím listu "milému 
věrnému mistrovi" z 12/10 1598, který uvádí J. P. Cer r o n i ve svém životopisu 
Ursinově (rkp. v Z. a. v Brně, 1. 87, 195-198). 8 týdnů později (9/12 1598), jak 
ještě uslyšíme, se Ursinus namanul Borboniovi u Křižanova na jednom statku paní 
Aleny, která mu zde patrně poskytla útulek, než se vrátil do Němec. Zemřel ve 
svém 71. roce jako rektor kalvínské školy v Srbišti (v Anhaltsku) r. 1616. 

2) Městské školy partikulární byly nižší (až se 3 tHdami) a vyšší (až s 5 třídami), 
se zvláštním učitelem v každé třídě. Učitelé (oficiálové) sluli Rector, Conrector, Col
lega, Cantor, Succentor. Nejvyšší třída byla prima. Žáci ztrávili v každé třídě, podle 
uznání učitele, různý počet let (V. V. Tom e k, l. c., 383). 

3) První smuteční báseň složil A dam u s Hra d i s ten u s, medicinae 
D<octor>, který se později zval Z a I u ž a n s k ý. Z dalších jedna jest "Epitaphium 
T h o ma e H u s s i n e c i i vVodniani, Doctoris medici, civis Antiquae urbis Pragen
<sis>, vita functi XX. Aug. Anno M. D. LXXXII., složené od M. Prokopa Lupáče 
z Hlaváčova. 

4) l. Honesto et erudito viro, Domino Andreae Posthumio Prageno, dum 
sacris Vittebergae anno <15>91 Maii 13. feliciter initiaretur, Matthias Borbonius, 
Collega docentium in schola Mezericensi, gratulatur. Pragae excudebat Ioannes Schu
man, 1591 (4 l. v 4°). 

2. De obitu reverendi et doctissimi viri, Dn. Matthiae Posthumii Thaboreni, 
decani et pastoris ecclesiae Dei apud Mezericenses ad Oslavam in Moravia fidelissimi. 
Ad prudentissimum eiusdem oppidi Senatum, dominum Primatem Jacobum So
phrona Guttebergenum, Dn. Andream Fabricium, notarium, Dn. Lazarum et Dn. 
Paulum Gelenium caeterosque viros consulares, rei literariae fautores eximios. Epice-
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meziříčského děkana1), a na pdmici a sňatek jeho syna, kněze Ondřeje, 

čtvrtá k svatbě Jiřího Kryštofa Teufla z Gundersdorfu s Markétou 
Brtnickou z Valdštejna2). 

Již tím, že dostal místo kolegy na meziříčském gymnasiu, vybředl 
B. z hmotné bídy svých žákovských let. Ale skutečný obrat v jeho pomě
rech nastal teprv, když nastoupil 28/101591 službu preceptora u Jana 
zVartemberka na Napajedlích, hocha asi 10letého, zcela osiřelého (jeho 
otec Zdeněk zemřel ok. r. 1583, matka Magdalena z Kunovic r. 1589), 
o něhož pečovali jako poručníci dva Žerotínové, Fridrich na Židlochovi
cích a Bernard, pán na Rožnově a Meziříčí n. Bečvou. Hoch se měl teď 
pod vedením Borboniovým vzdělávati na městských školách a pak na 
cizozemských universitách. 

Nejdříve 1Yz roku (do jara 1593) byl B. s ním ve Znojmě, pak jeden 
rok (do jara 1594) v Jihlavě, kde od r. 1562 byla škola s více učiteli, a
po pětiměsíčním přerušení (přes 3/8 1594) s pobytem v Napajedlích -
další rok (do podzimu 1595) v Břehu, kde bylo od r. 1569 akademické gym
nasium. V Znojmě je hostil lékař Dr. Jan Po ma r i u S.3) V Jihlavě 

dion, scriptum a Matthia Borbonio, ibidem in illustri schola docentium Collega. Ex
piravit placidissime in amicorum manibus 16. Augusti anno supra millesimum quin
gentesimo nonagesimo primo. Pragae, excudebat Ioannes Schuman, 1591 (4 l. v 4°). 

3. Carmen ad nuptias reverendi iuxta ac docti viri, Domini Andreae Posthumii 
Prageni, verbi divini ministri, sponsi, et laude pudicitiae eximiae puellae Dorotheae, 
filiae Ioannis Gabrielis alias Ianeczek, quondam civis Pacoviensis, sponsae. Scriptum 
a Matthia Borbonio, Cantore in illustri gymnasio Mezericensi ad Oslavam. Cele bran
tur 2. Octobris Anno 

SIt fortVnatVs, VIgeat, sIt tVtVs ab aestro,. 
QVem petIs, Andrea, sIt sIne Labe torVs <1591> (4 l. v 8°). 
4. In nuptias generosi et magnifici baronis et D. D. Georgii Christophori Teu

fel a Kundersdorff,' domini in Teukowitz et in Politz etc., sponsi, et generosae ac pudi
cissimae virginis Margaretae Brtnicensis a vValdstein etc., sponsae,. Carmen, scrip
tum a Matthia Borbonio, Collega docentium in illustri schola Mezericensi cis Osla
vam. Celebrantur 26. Augusti Anno 1591. Pragae, imprimebat Georgius Daczicenus, 
anno 1591 (4 1. v 4°). 

1) J. Z á vod s k ý, Reformace a protireformace ve Velkém Meziříčí, t. 1937, 51. 
2) JiH Kryštof Teufel z Gundersdorfu, původem Rakušan, byl r. 1575, ještě 

jako nezletilý, přijat do stavu moravského rytířstva. Markéta z Valdštejna byla jeho 
druhá manželka. První, Eva Tavíkovská z Tavíkovic, s kterou se oženil r. 1590, 
přinesla mu věnem Tavíkovice a Police (J. P i I n á č e k, Staromoravští rodové, 
Vídeň 1930, 272). 

3) Jan P o m a r i u s studoval medicinu ve Vídni, krl.ež na lékařské fa
kultě byl jako "Ioannes Pomarius, Mezerizensis Moravus" zapsán 24/5 1570 (L. 
Sen f e 1 der, Acta fac. med. univ. Vienn., 'Vien 1908, IV. 210). Usadil se r. 1581 
(A. Vr b k a, Gedenkuch d. St. Znaim, 1927. 181) v Znojmě jako lékař a měl již 
v prvních letech své praxe "mnoho pacientů". Proto, když se mu před r. 1586 do
stalo té cti, že byl volán k "místodržícím českým", nezbývalo mu než se omluviti, 
aby nezanedbal své povinnosti na Moravě. Toho se musil tím spíše obávati, poně
vadž zemský lékař Dr. Tomáš Jordán z Klausenburku nebyl, jsa nepH
tomen. dosažitelný (F. S che n n e r, Die protestantischen Matriken von Znaim, 
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bydlili v domě vdovy Lidlové z Lidlova, jejíž syn Augustin byl císařským 
komisařem nad pomeznými cly (telonarius) v Prazel ), a stravovali se v šlech
tickém konviktě veřejného notáře, známého humanisty Jana Hynka 
z Velenova2), majíce za soustolovníky Zdeňka, syna r. 1589 zemřelého 
Jindřicha Brtnického z Valdštejna a paní meziříčské Zuzany Heltovny 
z Kementu, pak rakouské pány, bratry Pavla Volgarta a Veicharta z Auers
perka, dále Jindřicha Zahradeckého ze Zahrádek na Trstěnicích a Jiřího 
Zikmunda Prakšického ze Zástřizel na Buchlově s jejich preceptorem Ada
mem Ropalem z Ryfmperka3). S těmi se všemi se pak Vartenberk a B. 
shledali znovu v Břehu v konviktě, který si zařídil v svém domě "U čer
ného orla" císařský celní úředník Josia Rottermelius. B. tu vypomáhal 
Adamovi Ropalovi při korepeticích se všemi jeho žáky.4) Z Břehu se pak 

Zschr. D. Gesch. Ver. XIX. 1915, 53). Jeden jeho pacient, Oldřich ml. Zahradecký 
ze Zahrádek a na Oleksovicích, jsa těžce nemocen, slíbil mu, v přítomnosti svých bratří, 
Václava Z. na Budíškovicích a Jana Z. na Trstěnici, jakož i svého švagra Volfa 
z Chlumu a na Radoticích, ve čtvrtek po památce Nanebevzetí P. Marie 1591 na 
tvrzi Trstěnici (u Mor. Krumlova) odměnu 50 zl., ale pak se zdráhal splniti svůj slib 
(Z. a. v Brně, B. P. XXX. fol. 766, v pátek po sv. Martině 1591). Pomarius obdržel 
23/8 1591 znak a př'ídomek "z Peřekavy" (J. Pil n á č e k, 1. c. 482). Byl luterán. 
V záznamech o osobách, které v kostele sv. Michala v Znojmě byly u příjímání ("Re
gister der Kirchen S. Michaelis zu Znaym, .... welehe allhie communiciret haben", 
rkp. v. Z. a. v Brně, Cen. sb. II. 378) jest na str. 320 uvedeno, že mezi komuni
kanty byli r. ,,1592, Domin. Laetare, H. D<octor> Johan Pomari und seine Hausfraw 
und Nonne" (diakonka, ošetřovatelka). P. zemřel, před 20/11 1611. 

1) Zemřel r. 1596 (Ch. ďElvert, Chronik d. kgl. St. Iglau, Bri1nn 1861,193. 
2) J. J i I' e Č e k, Ruk. 1. 283. 
3) Vnuk Bartoloměje Paličky Pacovského (jenž, na universitě změniv své 

jméno, se po nobilitaci psalM. Ropali us z Ryfmperka). O něm a jeho rozrodu 
obšírně pojednal V. Voj t í šek (Písaři manuálů radních Nového m, Pražského 
z I. 1548-1553, ČSPSČ 1911). 

4) Kromě uvedených měl B., nepochybně na gymnasiu v Meziříčí, ještě tyto 
šlechtice za žáky: 

Viléma Lva Kavku z :Říčan (T. V. Bílek, Děj. konf., 433); 
syna p. Jiř'ího z Valdštejna na Hostinném, Bartoloměje, jenž zemřel r. 1622 

(B í 1 e k, 800); 
hraběte (Jana?) z Hardeka (na Letovicích); 
2 bratry Karla z Lichtenštejna, Maxmiliána a Gundakara; 
Karla, syna Kašpara Melichara z Žerotína na Kolíně; 
2 .bratry Zahradecké ze Zahrádek na Krhově (na Moravě) ; 
3 bratry Vencelíky z Vrchovišť na Třešti (Jana Václava, Jindřicha Konráda, 

a Zikmunda Matyáše); 
nejmladšího syna Pl-echa Hodějovského z Hodějova, Adama (B í 1 e k 147); 
jednoho Smrčku z Mnichu; 
Rudolfa Šlejnice ze Šlejnic na Tolštejně, původem Lužičana. Dále také tyto 

šlechtice rakouské: 
Bratry Jana a Ladislava z Prahy; 3 bratry z Puchheimu; 
3 bratry z Giles na Sonnberku a Hollabrunnu; 
2 z rodu Pruesching-Hardegg; I z Zinzendorfu a Pottendorfu a 
2 syny (bezpochyby Maxmiliána a neblaze proslulého Matyáše) vídeňského 

právníka dra Leonhárda Hoě z Hoěneggu, původem Franka. 

II 

se svým svěřencem vrátil do Napajedel, a to právě v době, kdy napajedel
skému hejtmanovi Heřmanu Stanovskému z Čechtic zemřela manželka 
na eklampsii (epileptiformní křeče těhotenské). B. uctil její památku epi
tafem ze 14 distich. l ) 

V uplynulých 3 Yz letech vykonal B. vedle svých funkcí, učitelské 
a vychovatelské, také v zájmu svého příštího povolání a povýšení velký 
kus práce. Ta mu vzešla, když při styku se svým hostitelem drem Po
mariem se rozhodl státi se též lékařem. V tomto úmyslu začal u Poma
ria s praktickým výcvikem v medicině a pokračoval v tom v Jihlavě, kde 
ho přijal jako žáka tamní lékař dr. Jan R u k ar d2). 

Tento výcvik medicinský zatlačil více než rok do pozadí skládání 
básní, s kterým slibně započal v Meziříčí. Ale pak, dříve než opustil Znojmo, 
pojal velký plán, v jednom básnickém díle opěvati všechny císaře římské 
od Julia Caesara po Rudolfa II. Ve Znojmě r. 1593, když zmizel sníh ze 
střech, přiložil ruku k dílu, pokračoval v něm v Jihlavě a r. 1594 v N a
pajedlích, když pokosili pole (30/8), je dokončil. Závěrečnou děkovnou 
báseň na svého příznivce u císařského dvora v Praze, Jer ony m a 
Ar c o n a t a,3) připojil 9. února 1595 v Břehu. Dílo dal Ondřej Wolk
Idu s , knihkupec ve Vratislavi, vytisknouti u Michala Lantzenbergra v Lip
sku a vydal je svým nákladem ještě v témž roce 1595 na 147 listech osmer
kových (A-T2). 

Na titulním listě jest uvedeno, že "Caesares monarchiae Roma
nae, orbis dominae" tvoří 14 skupin po čtrnácti vládcích, že život 
a skutky každého z nich jsou elegickým veršem vylíčeny podle historické 
pravdy a že připojena jsou volená hesla císařů v původním znění a ve 
formě basnické. Na rubu titulního listu se čte, že dílo věnuje a připisuje 
nejsvětějšímu Veličenstvu v devotnosti nejpokornější Matyáš Borbonius 
z Kolince, nejponíženější a nejposlednější z poddaných. Na dalších 4 strán
kách jest 5 elogií, a to od Martina Sokolovského ze Sokolova, písaře men
šího práva m. mor., Jeronyma Arconata, lékařů Jana Rukarda ze 
Sed u n i a 4) a P e tra C ap e II y zEl b i n k u 5) a císařského poety 

1) Epii:aphium nobilissimae matronae Christianae Holschaurinae <Holzschuher 
podle Pil n á č k a 88> a Poltzenstein, coniugis nobilissimi viri, domini Hermanni 
Sstanowicii de Czechticz etc., quae subinde multis a puerperis onerata doloribus, 
tandem gravis epilepsiae interventu, in Domino bene sancteque obdormivit, anno 
1595 Octob. 3 (J. J i I' e Č e k, Rukověť 1. 487). 

2) Krátký životopis Rukardův jest v mé jubilejní stati o Tomáši Jordánovi 
v ČMlVJ 1936, 3291). 

3) Psal se Leorinus, poněvadž se narodil v městečku Lowenberku (Lemberg 
v Pruském Slezsku). Před r. 1584 se stal sekretářem dvorské rady válečné, v kteréžto 
funkci byl činný ve Vídni, v letech 1593-1597 též v Praze. Zde, sám básník, pro
težovallatinské poety, kteří za to v svých plodech zvěčnili jeho jméno (A. T r u h
l á ř, Rukověť, 59). Zemřel ve Vídni 18/6 1599 ve věku 46 let. 

4) Sedunium, Sedunum, dnešní Sitten (franc. Sion), hlavní město švýcarského 
kantonu walliského. 

5) Petr Ca pell a, původně Kozka, se nar. kol. r. 1550 v Hostinném. Studo-
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Fridricha Consmanna.1) Pak následuje poslání, označené jako "Elegia 
ad divum Rudolphum 11.", v kterém B. na 3 stránkách rozpřádá tyto 
myšlenky: Putuj, malá kniho, do města, které, dokud bylo osídleno 
Teutony, slulo Casurgis, do trojdílné Prahy, a tam do císařského domu. 
Zde bude ti průvodcem k císaři místokancléř říšský Freymont, jenž 
zastupuje tebe, ty drahokame mezi dvořany, Jakube Curtie.2) Když 
předstoupíš před císaře, oslov jej takto: Klíčku z božské krve, nechť moc 
tvá vzroste, až hranice říše půjdou nejzazší Baktrií, nechť bojovná tvá 
pravice zničí všechny nepřátele, až celý svět se bude ti kořiti, a budiž 
ti nebe domovem, až dovršíš jako pylský Nestor 300 let svého života. 
Přijmi mě milostivě! Jako já, tak i další díla mého původce, jehož síly 
se mohou rozvinouti jen v slunci tvé přízně, budou chvalořečiti pouze 
tobě. Tyto úvodní básně končí "idylou", vlastně věštbou, že 
římskému orlu podlehne turecký srp měsíce. 

V druhé časti je 14krát 14 básní o císařích. V poslední z těchto 14 
skupin, jež začíná básní o Karlu IV. a vzdorokráli Gunterovi ze Švarc
burku, B. dochází k počtu 14 čísel jen tím, že na Rudolfa 11., jeho Ra
kousko a jeho rod složil 4 básně, jednu dlouhou a 3 krátké. To musil, 
aby se jeho snahy získati císařovu přízeň, potkaly jistěji s úspěchem. 
(Ze stejného asi důvodu zamlčel války husitské v dřívější básni z téže sku
piny o císaři Zikmundovi.) V dlouhé básni na Rudolfa praví B., že by si 
přál, aby měl tolik jazyků, kolik Argus měl očí, a aby veškerá voda ka
stalského pramene se sběhla v jeho ústech a učinila jeho mluvu tak květ
natou jako louky v máji, nyní, když se chystá oslavovati vládc~ na světě 
nejmocnějšího a opěvati malý zlomek jeho velkých čim'! - neboť nelze 
opěvati 'všechny, poněvadž jich je tolik jako hvězd na nebi, jako atomů 
v slunečních paprscích. V tomto bombastu pokračuje lísání na pěti strán
kách s více než sto distichy. V následujících třech krátkých básních 
praví se v jedné, že svět má dvě slunce, z nichž to lepší, které nikdy ne
zapadá, jest Rudolf. V druhé, nadepsané "Rakousko devítivládné " , se 
tato říše přirovnává k souhvězdí Kassiopey,3) v třetí "Pro felici serenis-

val v cizině, především ve Vitemberce, kde byl imatrikulován 17/9 1572, svob. umění 
a medicinu. Vrátiv se, byl nadán erbem, s přidomkem "z Elbinku" (podle Labe, na 
níž leží Hostinné) a titulem korunovaného básníka. Po r. 1580 se usadil v Hradci 
Králové jako lékař (A. Ryb i č k a, Královéhradecké rodiny erbovní, Poj. KČSN, 
IV. ř., sv. 6., Praha 1873, 16; A. T l' uhl á ř, Ruk. 1. 233, 494). 

1) Byl ze Zaháně. R. 1596 se stal konrektorem školy u sv. Michala v Znojmě 
(F. S che n n e 1', Quellen z. Gechichte Znaims im Reformationszeitalter, Zschr. 
D. Gesch. Ver. X. 1906, 112), ale zemÍ'el již r. 1597 (J. H. Cu n rad i Silesia togata, 
Lignicii 1706, 43), 

2) Jeho život právě uhasinal. Jakub Kurz ze Senftenavy zemÍ'el totiž 15/3 1594. 

3) Ve skutečnosti vládla tehdy Kasiopea, zobrazovaná sedící na trůně s korunou 
na hlavě a ratolesti palmovou v pravici, 13, r. 1572 dokonce 14 hvězdami. Pro 
tuto čtrnáctou se její hlasatel, Dr. Ta d e á š Háj e k z Háj k u, stal terčem po
lemik z Německa, ltalie a Nizozemska. 
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simae domu s Austriacae fato" vyzývá hlas shůry pozemšťany k modlení, 
aby Bůh stále posiloval moc rodu rakouského. 

Ze všech básní se Borboni~vi nejméně podařily právě ty o Rudol
fovi, plné nejplazivějšího byzantinismu a až odporného chvalořečnění, 

možných snad jen u člověka, jehož sebevědomí bylo zakrslé pro nesvo
bodu dlouhé řady předků. 

Třetí část, závěrečnou, tvoří 4 básně. V první oznamuje B., kdy 
a kde dílo započal, kdy je skončil. V druhé básni se omlouvá přátelsky 
nakloněnému čtenáři, když v svém díle není na výši římských básníků 
Sabina, Velleia (Patercula), (Decima Magna) Ausonia alowenberského pěvce 
(Jeronyma Arconata),l) kteří touž látku zpracovali před ním. V třetí 

a čtvrté básni děkuje Arconatovi za dosud projevenou přízeň a prosí tohoto 
"alumna Pallady a zároveň Marta'\ aby mu ještě dopomohl k erbu. 

Podle A. T r u h I á ř e2) se "Caesares" nevyznačují ani uhlazeností 
ani lepostí slohovou. Přes to byly básně přijaty s nadšením a staly se 
vzorem pro hojné napodobitele. Tajný rada Jan Kryštof z Hornštejna 
se vyjádřil 6/3 1596, že Čechové v díle Borboniově dosáhli vrcholu vzděla
nosti. Císař Rudolf 27/3 1596 odměnil autora šlechtickým erbem a pří

domkem "z Borbenheimu". Z listu, kterým Jeronym Arconatus 1110 1596 
doprovázel zásilku Borboniova díla císařskému bibliotekáři dru Hugovi 
Blotiovi do Vídně, se dovídáme, že B. byl zaň vyznamenán také titulem 
císařského poety.3) M. Jan Campanus v "Centuriae duae Charitum" (1. 18) 
z r. 1600, viděl v Borboniovi a Petru Capellovi z Elbinku dvě slunce, 
proti nimž ostatní básníci jsou jako hvězdy bez vlastního světla .. 4) 

Pavel Jizbický v "Pericula poětica II" z r. 1602 nazval tvůrce "Caesarů" 
zasvěcencem múz a bohyně moudrosti. Skladatel anthologie "Delicia 
poětarum Germanorum" (1602) vyhradil v ní celých 10 stran pro výňatky 
z Borboniova díla (1. 681-691) atd. 

Z jiných básní, které B. složil, než nadešla doba, kdy se mladý 
Vartemberk po školách v Znojmě, v Jihlavě a v Břebu měl podle usta
novení svých poručníků odebrati na basilejskou universitu, víme jen 
o epithalamiu pro Karla ze Žerotína na N áměšti a Rosicích, jenž zač. 
února 1596 slavil svůj sňatek s Eliškou z Krajku. 

1) Arconatův otec, Jeronym st., povoláním stavitel, pocházel z ltalie. 
2) Rukověť k písemnictví humanistickému, Praha 1908, 1. 138 a d. 
3) F.Menčík, Latinský básník Jeronym Arconatus, Věstn. KČSN 1896, X. 7. 
4) "Prima Capella Petrus, Borbonius altera laus est, 

Sidera nos alii, sed sine luce, sumus". 



II. Denik čis. I. 

I. Iter helveticum (17/2 1596- 12/6 1597). 

a) Jízda do Basileje. 

17. února 1596 se B. s Vartemberkem vydal na cestu do Basileje. ZN a
pajedel jeli do Svatobořic (u Kyjova) k Bohuši Morkovskému ze Zástřizel 
a na druhý den dále do Brna. Zde se Vartemberk pozdržel u zemského 
hejtmana, p. Fridricha z Žerotína, do 20/2. B. si zatím vyřídil u lékaře 
Š i m o n a G r y na e a1) peněžní záležitost, kterou mu uložil napajedlský 

1) Š i m o n G r y n a e u s se v matrice heidelberské university, kde byl 
zapsán 28/5 1586, nazývá "Pragensis" (J. V. Š i mák, 1. C., ČČM 1905, 295), ač 
původem nebyl asi zdejší. Po Heidelberce studoval v Basileji pod profesorem Bau
hinem a zde snad získal odznaky doktora mediciny. Usadil se pak v Brně jako lékař, 
ale po letech přesídlil do Olomouce, přijav zde, snad hned 31/1 1600, nově systemi
sované místo druhého zemského lékaře m. m. (Z. a. v Brně, Usneseni sněm. 1594 
až 1602, fol. 232, Ob. sněm znojemský 1600, v pondělí po neděli Devítníku). Roz
hodně byl tu v této funkci již před 30/11 1602, jak víme z listu, v němž Jan Diviš 
z Žerotína volá Grynaea do Náměště k své na smrt nemocné matce, poukazuje při 
tom na to, že jako jeden z landfrýdníků m. m. smí požadovati neprodlené vyhovění 
své výzvy od Grynaea, který jest "na ten čas v službě této země" (Z. a. v Brně, 
Žerot. knih., odd. VI., dílo 3863). O Šimonu Grynaeovi, tehdy ještě brněnském 
lékaři, se zmínil lékárník Ji ř í L u d w i g v své brněnské kronice (P. v. Chl u
m e c k y, Mon. Mor. I. A. Ss. 1859, 37) k r. 1594, dávaje zprávu o nebývalé události, 
o pitvě, kterou Grynaeus, bezpochyby jako první v Brně, provedl na mrtvole žen
štiny, sťaté asi pro utracení plodu nebo nekřtěňátka: "Den 28. Novembr. hat der 
Benjamin Heller sein Díenstmagd, ein feines Mensch, kopffen ,lassen; ist von dem 
D<oktor> Simon Grynaeus im Stefanskirchel bei dem Spital aufgeschnitten wor
den." (Kostelík u chorobince, založeného r. 1384 markrabím Joštem v Brně na Kře
nové, byl tehdy, jak patrno, již zrušen a používán asi jako márnice špitálu.) Gry
naeus byl často volán z Brna na venek a nestávalo se zřídka, že dlel na zámcích 
moravských pánll týdny, ba i měsíce. Tak v listopadu a prosinci 1602 (s pře

rušením od 2/12 do 16/12, kdy Jan Diviš z Žerotína si ho vyžádal pro svou těžce 
nemocnou matku a svou manželku, porodivší mrtvé dítě) byl v Uh. Brodě u p. Arkleba 
z Kunovic (Z. a. v Brně, Žerot. knih. odd. VI. dílo 3863, Listy Jana Diviše z Ž.). 
Grynaeus zemřel v Olomouci r. 1614 (před 10/7, Pam. sněm. VI. 60'). Od něho jest 
znám jediný spis "Esectio vivi foetus a Bauhino" (Francof. 1601), líčící operaci 
císařského řezu, provedeného na umírající matce drem Kašparem Bauhinem, ba
silejským profesorem anatomie (J. P. Cer r o n i, Miscellanea literaria, rkp. v Z. 
a. v Brně, I. 4; J. Š pot t, PHspěvky k dějinám pitvy v Čechách, Čas. lék. čes. 
1882, 341). 
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hejtman Heřman Stanovský z Čechtic. Ten žádal v pnplse, aby Grynaeus 
svůj dluh 200 tolarů o sv. Havlu, dni splatnosti, poslal Vartemberkovi 
na Borboniovu basilejskou adresu tak, aby tomu z toho nevznikla vydání 
za posly. Okolnost, že oba byli asi stejného věku a vyznání, že B. byl studují
cím mediciny a že se ubíral do Basileje, kde Grynaeus byl sám na studiích 
a kde snad byla domovina jeho otce, přispěla k tomu, že se z pouhého sezná
mení za Borboniova dvoudenního pobytu v Brně rychle vyvinul přátelský 
poměr mezi oběma muži. Než B. opustil město, odvděčil se mu p. hejtman 
zemský 10 zl. za tři výtisky Caesarů, které mu svého času poslal, jistě jako 
jednomu z prvních. 20/2 zajel s Vartemberkem do Boskovic k Václavu 
staršímu Morkovskému pro jeho svěřence Jiřího Zikmunda Prakšického 
ze Zástřizel a na Buchlově, který měl na studie jeti s nimi do Basileje jako 
druhý žák Borboniův a jako společníkVartemberkův. Jiřímu Zikmundovi 
bylo 14 roků (nar. se 30jl 1582). Byl také sirotek jako Vartemberk, ztrativ 
otce (Jindřicha) násilnou smrtí, když mu bylo 6 měsíců, a měl jen matku, 
Kateřinu Rájeckou z Mírova. Než byl vypraven na cestu, uplynul celý týden, 
a tak se teprve 28j2 jelo dále. Za krásného počasí projeli Letovicemi, které 
patřily hraběti (Hanuši) z Hardeka, pak Březovou a Svitavami, tehdy 
městy biskupa olomouckého, a po obtížné, kopcovité cestě dorazili k večeru 
do Litomyšle, jejíž držitelkou byla vdova po p. Vratislavovi z Pernštejna, 
Maria Maxmiliana Manriquez de Lara. Obyvatelstvo, spravované podle 
zákonů justiniánských, živilo se polním hospodářstvím a bylo tehdy již 
převážně "papeženské" a jen z malé části evangelické. Zcela málo zbylo 
pravověrných a ti musili se tajně scházeti v noci, chtěli-li naslouchati slovům 
bratrských učitelů, posilaných k nim ze žerotínského Brandýsa (n. O.) 

Uváží-li se tehdejší vypjatá citovost a nedůtklivost ve věcech nábožen
ských, nelze již po tomto záznamu pochybovati, že B. v té době byl přísluš
níkem Jednoty bratrské, tehdy pravověrně, totiž kalvínsky, usměrněné. Jen 
toto vyznání se přimykalo k jeho příštímu úkolu. Neboť poručníci Vartem
berkovi, páni Fridrich a Bernard ze Žerotína, kteří náleželi k církvi bratrské, 
chtěli, aby i jejich svěřenec byl, dospívaje, vychován v jejich náboženství. 
To dali zřetelně na jevo tím, že ho teď posilali do kalvínského prostředí 
basilejské university. B. však dříve, byl-li vůbec již Českým bratrem, věřil 
s luterány, byť i snad filipistického směru. Poukazuje k tomu, že byl žá
kem a pak i učitelem luterského gymnasia v Meziříčí, že tam r. 1591 
opěval v básních luterského děkana Matyáše Posthumia Táborského, jakož 
i vitemberskou primici a sňatek jeho syna, že chodil v 1. 1592 a 1593 
ve Znojmě na přijímání do luterského farního kostela sv. Michala a vodil 
tam také své žáky, vtom i Vartemberka.1) Zcela do kalvínského proudu se 
dostal snad až po návratu z Břehu r. 1595. 

1) Register der Kirchen S. Michaelis zu Znaym (rkp. v Z. a. v Brně, Cerr. 
sb. II. 378, str. 314, 319): ,,<Communiciert haben:> 1592 0 Palmo ... Darunter ... 
Borbonius, Cantor von Meseritsch." ,,1593 0 Judica ... Darunter ... der junge 
herrvon vVártemberg und andere edle Knaben und ihrpraeceptor Matthias Borbonius." 
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B. byl horlivý učitel a vzdělával své žáky i za jízdy. Poněvadž tehdejší 
vzdělání bylo z polovice bohoslovné, týkaly se i "Hovory na cestě" (Collo
quia in itinere), jimiž B. zpracovával ducha svých žáků, z velké části 

theologie. Ostatek jest obsahu "historického". Jak B. pojímal výchovu 
náboženskou, vidíme na tendenci "Hovorů", která jest protiluterská 
a protikatolická. B., když psal své "Iter helveticum" a zvláště onen úsek, 
který vznikl na cizí půdě, neskrblil výrazy pohrdání vůči jinověrcům. 
U luterám\ užíval přezdívky ubikvitářů,l) katolíci byli mu modlářští 

papeženci a jejich kněží papížkové (papicolae). Ale ještě horší; než co jest 
vyzrazeno slovy v hovorech (především Borboniův způsob vychovávati 
žáky k intoleranci), jest negativní jejich stránka, že totiž v nich, a vůbec 
v denících, nikde nezazní ani nejslabší ohlas vlasteneckého zanícení. B. byl 
zřejmě typus inteligenta, kterého bohoslovecké doktriny připravily o národ
ní a vlastenecké vědomí. Národem bylo mu společenství kalvínů, vlastí 
kalvínské nebe. Bylo-li mnoho šlechtických preceptorů Borboniova druhu, 
lze si představiti, k jakému myšlení a cítění byla vychovávána před
bělohorská generace. "Hovory" jsou v překladu podány úplně (theo
logické pod čarou,2) "historické" v textu) a v témž pořadí, jak následují 

1) Podle Luthera Kristus, zůstávaje i jako člověk Bohem, jest svým tělem 
a krví skutečně přítomen v chlebě a víně ve večeři Páně všude. Lutherovu nauku 
o Kristově ubikvitě, která byla pak propracována ve Formuli konkordie, odmítli 
Zwingli a Kalvín (J. G 1 li c k'l i ch, Václava Budovce z Budova kO,rrespondence, 
Hist. arch. č. 30, Praha 1908. XXV). 

2) T h e o log i c a: 

Od Boha vyvolení nemohou ztratiti jeho lásku. Určen jest počet těch, kteří 
mají býti spaseni. Bylo to dokládáno výrokem apoštola Pavla v 2. epištole k Ti
moteovi (kap. 2. v. 19.): "Pevný základ Boží stojí, maje pečeť tuto: Znáť Pán ty, 
kteříž jsou jeho." Jichž základ stojí, nemohou padnouti. To je pí'edností vyvole
ných atd. Tedy které Bůh zná, ti vůbec nemohou padnouti a poněvadž Pán zná 
své vyvolené, tedy atd. Na př.: David neztratil lásku Boží, ježto praví: Neodežeň 
mě (ne auferas a mel. Prosil-li, aby nebyl odehn;:m, nebyl tehdy odehnaný. 

Nutno rozeznávati mezi dary Ducha Svatého všeobecnými' a zvláštními: 
vzněty (motus) lidí zbožných. 

Syllogismus Mikuláše Selneckera <dvorního kazatele kur.fiřta saského Au
gusta>, jímž se dokazuje všudypHtomnost těla Kristova (Kristus je všude, večeří 
Páně se přisluhuje ve všech zemích, tedy tělo Kristovo je všude) jest o 6 termínech 
(zpťlsobech syllogistických): Pravice Boží je všude. Kristus sedí po pravici Boží. 
Tedy Kristus je všude. 

K poznání Kristovu se dochází z jeho osoby a z jeho úkolu (officium). 
Pro ubikvitu: Kdo předpovídá věci budoucí, tomu jsou dány dary Ducha svatého 

nedoměrné, ten je vševědoucí a všudepřítomný. Tělu Kristovu byly dány, jest tedy 
všude. Důkaz se zamítá z nezapřičinění (TOU &VIX~T(OU): Vševědoucnost, všemohoucnost 
atd. není pravé zdůvodnění božství, sic by~ již udělal Boha z masa Kristova atd. 

Zda Kristus je pravý Bůh? Odpovídá se, že ano. Souhlasí se, poněvadž stvořil 
vše, poněvadž dává život věčný, poněvadž odpouští hříchy, poněvadž z vlastní 
moci křísí mrtvé, poněv<!-dž dává Ducha svatého. 

Máme svaté vzývati? 

1. Souhlas: Ty, již se pí-imlouvají za nás, máme vzývati. Nuže, svatí st: 
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v deníku, ale souborně, nikoli jednotlivě podle dní, kdy byly proneseny 

pí-imlouvají za nás - tedy je máme vzývati. První premisa (minor probatio) 
jest podle Matouše 15 (21). Tam se totiž apoštolové přimlouvají za ženu kana
nejskou. Zamítnutí: Druhá premisa (major probatio) nemá všeobecnou platnost 
<ve smyslu pravidla: Sit minor affirmans, maior vero generalis>, poněvadž svatí 
se za nás nepí-imlouvají, když už zemřeli. Namítá se: Pí-imluvili-li se za nás svatí 
v tomto životě, tím spíše se pí-imlouvají za nás 'v životě věčném. Poněvadž první 
tvrzení jest správné, tedy i druhé. Zamítnutí: Účel svatých v životě vezdejším 
a nebeském není stejný. Zde se přimluvili, poněvadž poznali naše bědy, v onom 
životě však nevědí, co nám zde schází, nejsouce vševědoucí. Sr. Ezech. 31: Israel 
vás nezná ... 

2. Podle Joba 5.1 ("Pros o přímluvu některého svatého") máme svaté vzý
vati. Zamítnutí. Jest to důkaz z nesprávného výměru (definice), z nesprávné in
terpretace. Neboť mělo se přeložiti: Hleď, zda někdo ze svatých byl postižen tolika 
nehodami jako ty. 

3. Podle první Mojžíšovy 48.16 ("Budiž vzýváno mé jméno nad těmito hochy") 
máme vzývati svaté. Zamítnutí. Jest to týž nesprávný důkaz. Překlad měl zníti: 
Tito dva synové Josefovi buďtež nazýváni mými syny, pí-ijímám je za vlastní. Že 
to třeba takto interpretovati, to ukazuje sám kontext, kde se praví: Syny, jež potom 
zplodíš, budou a slouti budou tvoji (První Mojž. 48. 6). 

Theticky (jistivě) jsem vykládal evangelium sv. Matouše 15. v desíti thesích 
po í'adě: 

1. Vzývání Krista má se díti bez ustání. 
2. Vrozený dar víry (ingenium fidei) má vzdorovati všem pokušením. 
3. Vírou se nabývá duševního a tělesného blaha. 
4. Neštěstí nutí, aby se šlo k Bohu. 

A tak i další these, které lze snadno vyvoditi z textu. 

Ariáni dovozují, že Kristus není věčný, takto: Kdo zničil sama sebe, není 
věčný. Kristus, vzav na sebe podobu služebníka, zn~čil sama sebe atd., není tedy 
věčný. Zamítnutí slovy Řehoi'e Nazianského <učitele církevního v 4. stol.>: Něco 
jiného je mluviti o jeho podstatě božské, která jest věčná a stejná s věčným Otcem, 
něco jiného o jeho způsobu (oeconomia). Ariovy premise nejsou správné: maior 
mluví o podstatě <Kristově>, minor o způsobu, v němž vykoupil pokolení lidské. 
Tak vznikají mylná učení. 

Cnost je předsevzetí mysli jednati vždy správně, a to Se projevuje navenek 
skutky. 

Sporná věc (causa) XXII., otázka 4. Slíbil-lis něco špatného, nedodrž slib, 
slíbil-lis něco hanebného, změň svůj úmysl, slíbil-lis něco bezbožného, nesplň jej. 
Bezbožný je slib, jehož splnění je zločin. 

Definice prozřetelnosti. Prozřetelnost jest ona činnost Boží, jíž Bůh řídí 
a k jejich cíli pí-ivádí všecky věci, největší a nejmenší, dobré i zlé. 

Výklady o tom, co jest pokolení (genus), co dílo, co rozdíl, jímž atd. Objasňo
valo se to příkladem patriarchy Jakuba, prchajícího před úklady bratra Esaua do 
J\:Iesopotamie k Labanovi, příkladem Josefovým atd. 

Všudypřítomnost těla Kristova vyvrací tento dúvod (argumentum): Je-li 
tělo Kristovo všude, pak následuje, že bylo již všude v době početí. Není však nic 
absurdnějšího než tento předpoklad, neboť pak třeba si představovati tělo P. Marie 
jako nekonečné nebo že početí a plození těla Kristova se dálo v děloze mnohých 
panen. <Velmi případné thema hovorů se 141etými hochy!> 

Jefta neobětoval dceru, jak nevhodně se mluvívá jako o faktu. Tomu však 
není tak, nýbrž Jefta jí jen oznámil věčné panenství. Že však se to nepochopilo, 

Gellner: Životopis lékaře Borbonia. 2 
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H i s to r i ca: 

R. 1558 oslovil císař Ferdinand (Marka Sitticha) z Hohellemsu, kat'di
nála kostnického,!) takto: Jsi biskup, hleď proto, abys nachytal mnoho ryb. 
Ten však, jsa nezběhlý v latině, odpověděl, že vskutku nejedl nikde lepších 
ryb, než které se dostanou tam (v Kostnici). Za tuto odpověď byl dosti 
hrubě vyplísněn (od císaře), poněvadž pro nevzdělanost lidí (v jeho po
stavení) se špatně mluví o církvi katolické a její učení se vydává pomluvě 
heretiků. 

František 1. král francouzský, obnovitel studií ve Francii, kdysi si 
několikrát za sebou dal předčítati u večeře krásný, jemu věnovaný latinský 
epigram a pak jej chválil slovy francouzskými. Jakýs hrabě stojící u stolu, 
myslil, že král chválí nějaký pokrm a proto, jakmile se vrátil domů, nařídil 
kuchaři, aby mu udělal jídlo epigram. Když kuchař neznal způsob jeho 
přípravy, rozkázal mu, aby še1l1Qhoru do královského zámku a zde vypátral 
jak se to dělá. Regent kuchyně (archimagirus), jenž byl náhodou přítomen, 
poslal (hraběcího) služebníka domů se smíchem a věc potom oznámil králi. 
Když hrabě ráno zase přišel, aby stál k službě králi, utržil výsměch pro 
svou nevědomost. Z toho patrno, jak mnoho záleží na znalosti více jazyh'l. 

Přízeň dvorská se zvrhá v nenávist a štěstí jest nestálé. O tom poučují 
tyto příklady: 1. Oldřich, hrabě celský, byl krále českého a uherského 
Ladislava vojevůdce a důvěrný přítel (imperator et alter ab illo), ale později, 
byv křivě obžalován od rakouského pána Eizingera, jako by příliš krutě 
si vedl vůči poddaným, byl zbaven úřadu a Eizinger dosazen na jeho místo. 
(Z téhož hraběcího rodu celského měl kdysi císař Zikmund svou manželku 
Barboru, ženu vilnou a nenasytnou, ba bohaprázdnou, která se vysmívala 
dívkám svého fraucimoru, které nechtěly hověti masu). 2. Podobně byl 
Belisar od Justiniana zbaven své hodnosti a když pak, sedě na veřejné ulici, 
žebralo chléb, prosil takto: Dejte minci Belisarovi, kterého statečnost 
vyvýšila, nenávist ponížila. Příklady nestálosti štěstěny jsou též Psamenit, 
král egyptský, a Václav, syn Karla IV. Z malé začáteční chyby, stává 
se velká na konci (A r i s t o tel e s). 

J osua Lagus, kdysi veřejný profesor theologie v Heidelberce, jednou 
tam přišel do hostince a dostal se tu náhodou do hovoru s něj akými 
pomlouvači pravého učení, kteří pravili, že kalvíni jsou tak zlí lidé, že 
k desateru přidali ještě jedno přikázání, takže jich mají ll. Lagus jim 

stalo se z neznalosti svatého jazyka. V tomto omylu setrvává v své tragedii Jeftes 
<1554-> také <skotský básník Jiří> Buchanan a j. 

Ve večeři Páně není tělo Kristovo přítomno v tom smyslu, že by bylo v chlebě 
nebo pod obrazem chleba (sub pane), jak učí Luther a jeho stoupenci, nýbrž jen 
podle jména, že Kristus tak nazval své tělo. Mínění, vyslovené v Lutherových spi
sech, není Lutherovo, nýbrž kardinála cambraiského <Pierre ďAilly (Petrus de 
Alliaco) z doby papežského schismatu>, jak doznává sám Luther, ale jen letmo. 

1) R. 1558 nebyl ještě kardinálem, teprve r. 1561 (B. Gams, Series episco
porum, Ratisbonae 1873, 272). 
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vpadl do řeči, řka: Mají jich dokonce 12. Když se ho pak jeden z oněch 
ptal po tom 12. přikázání, odpověděl: Nemáš lháti. Tak zahanbil onoho 
pomlouvače. 

Eliáš Hutter, jehož bible se tisknou v Hamburce,!) přišel jednou do 
Prahy a pyšnil se zde před mnohými císařskými dvořany, že ví o nejúčin
nějším způsobu, jak zdolati Turky. Věc se donesla k císaři a ten v domnění, 
že Hutterův výrok není lichý, poručil MtilierovP), aby se ho otázal, jak se 
má tedy zdolati tak mocný nepřítel. Hutter po dlouhém vyptávání nakonec 
odpověděl: Nechť císař dá Lutherův katechismus přeložiti do arabštiny a pošle 
jej Turkům. Možno pak očekávati, že tito, poznavše naše náboženství, 
přestanou pronásledovati křesťany. Nepřestanou-li, pravil, ať je tu pohotově 
50.000 dobře vyzbrojených vojínů, kteří by se na ně vrhli, křičíce: Vy lotři, 
vy lumpové, proč nepřestáváte potahovati válkami říši římskou? Když 
bláhový Hutter pronesl své hloupé rady, Mtiller mu s opovržením ukázal 
dveře, že si troufal svými nejapnJ'lmi řečmi vzbuditi v císaři naději na pře
možení nepřítele. 

Byl v Norimberce (luterský) pastor jménem Schelhamer. Ten se 
opovažoval zkoušeti z náboženství syny z patricijských rodin při návratu 
ze švýcarských universit. Jednou však narazil na chytrého jinocha, jenž 
se právě vrátil z basilejského vysokého učení. Když se ho mezi jiným 
tázal, co jedl Jidáš při večeři Páně, odpověděl mladík bez váhání: Totéž, 
co ty. Tímto způsobem zahanbil toho domýšlivého člověka, který ze sebe 
dělal édila, jenže, jak se říká, bez pověření lidu. 

K radním pám'lm norimberským přijel Jakub Ondřejův (Andreae) 
SchmidP) s dorozumívací formulí (Formula concordiae), prose, aby ji ráčili 
podepsati. Rada však zamítla tuto žádost, -poněvadž jejich předchůdci 
schválili svého času konfesi augšpurskou a tak neviděli potřebu, aby 
přistoupili nyní na spis o konkordii. Schmidl namítl, že Formule neobsahuje 
nic jiného, než výklad augšpurského vyznání. Rada mu na to řekla, že se 
sjednotili na Augustaně bez výkladu k ní a že proto teď nepřistoupí na nic 
jiného. Tak byl Kováříček odbyt. A nejen to. Norimberští nařídili svým 
učitelům, že žádný z nich se nesmí sejíti s Kováříčkem, jinak že ztratí 
místo. Ze strachu před tímto trestem žádný z pastorů norimberských 
'nešel k dobráku Jakubovi. Odcházeje zlořečil Jakub Ondřejův měšťanům 

1) Hutterova hebrejská bible s pí'ekladem do Hí jazykú vyšla v Hamburce 
1". 1596. 

2) Též ]\ilylner, Mullner (Jan. z Mylhauzu), byl sekretáí'em v král. české kan
celáři. 

3) Tubinkský probošt a kancléř universitní, tVlu'Ce Fonnule pro konkordii 
mezi luterskými sektami. Chtěje město Norimberk, jež se p:hklonilo k filipismu, 
přivésti na svou stranu, přišel 10/11 1577 sám do Norimberka a požádal radu o lm
lokvium s duchovenstvem. Ale vlivem syndika Kryštofa Herdesiana nedošlo 
k tomu a Iacobus Andreae musil odejíti s nepoHzenou (J. F. A. Gillet, Crato 
von Crafftheim u. seine Freunde, Frankfurt 1860, II. 184, 200, 201). 

2* 
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slovy, podobnými Kristovým: O Norimberku, Norimberku, který ses 
vyvýšil k nebi, až do pekel budeš sražen (Mat. 11, 23). 

Když Dubravius, než se stal biskupem, navštívil při nějaké příleži
tosti Plzeň, přišla k němu jakási ženská mající horečku a prosila ho, aby 
jí proti její chorobě napsal nějaké zařikadlo, jež se nosí na krku. Nemoha 
rozptýliti pověru ženušky, napsal Doubravský pro ni tato slova: "Z hovězího 
masa polévka dobrá bývá." Milá ženská nosí cedulku na krku, uzdraví se 
a potom touž cedulkou, nošenou také od jiných na krku, zbavuje horečky 
mnoho lidí. Stalo se pak, že Dubravius, už jako biskup, sám dostal zimnici. 
Poněvadž se donesla také k němu pověst o oné ženštině, povolal ji k sobě. 
Nepamatoval se již na ni a i někdejší příběh vymizel mu z paměti. Požádal 
ji, aby mu pomohla. Žena jest ochotna a biskup se nechá přemluviti, aby 
si cedulku zavěsil na krk bez přečtení, co na ní stojí, dokud nebude zdráv. 
Tak teprv po uzdravení poznal biskup své písmo. Vrátil pak cedulku té 
ženě a propustil ji s odměnou. Mnoho se vskutku stane pouhou náhodou, 
o čem myslíme, že při tom byl nějaký úmysl. 

Když se v Polsku o tom jednalo, kdo má (po smrti Štěpána Bátoryho 
12/12 1586) býti novým králem (zda synovec zemřelého, Zikmund Vasa, 
či Maxmilián, bratr Rudolfa II.), zeptal se velký kancléř (Zamojski), 
jenž si tím lámal hlavu již hodně dlouho, nějakého pána, kdo by měl nej
větší naději býti zvolen. Pán odpověděl "Deus transfert et ,Stabilit regna", 
čímž chtěl říci, že to neví a že tato věc je v ruce Boží. Jakmile Scotal ) 

slyšel slova "Deus transfert etc.", vyslovil (první) obráceně: Sued, (na
značuje) tím, že Š véd Z i k m u n d bude králem. 

Z Litomyšle jel B. s Vartemberkem a Zástřizlem 29/2 dále a dostal se 
po blátivé cestě téhož dne do Pardubic, města tehdy královského, dříve 
pernštejnského, se zemědělským obyvatelstvem zčásti luterským, zčásti 
orthodoxním (kalvínským, bratrským), a se správou aristokratickou (vy
konávanou několika patricijskými rodinami), jak bylo pravidlem v městech 
českých. 1/3 jeli přes Přelouč a Týnec do Kolína, 2/3 do Č. Brodu a 3/3 do 
Prahy, kde se ubytovali "U tří srpů" (na jižní straně Velkého náměstí)2). 
B. měl v Praze schůzku s M. Šimonem Skálou Klatovským, svým "staro
rodákem" (jeho rodiče byli totiž z Kolince), jenž, stav se r. 1593 mistrem, 

1) Jeronym Alexander Scota, vlašský alchymista a astrolog, phšel kol. r. 1590 
z Polska k cís. Rudolfovi do Prahy a pak odtud do Koburku k jinému mecenáši alchymie, 
k vévodovi Janu Kazimírovi, jehož manželství (od r. 1586) s Annou, nejmladší dcerou 
kurfiřta saského Augusta, zústalo bezdětné. Scota slibil vévodkyni, že ji svým umě
ním učiní plodnou, ale svedl ji jen k nevěí'e. Věc se prozradila r. 1593. Vévodkyně 
a její milenec, dvorní místomaršálek Oldřich z Lichtenštejna, byHpotrestáni do
životním vězením a Scota zmizel (A. d. B. I. 471). V lejdském rkpe'Bavora ml. Ro
dovského jest obsažen jeden alchymický spis Scotův v českém pi'ekladě (O. Z a
cha r, Rudolf II. a alchymisté, ČČlVI 1913, 244). 

2) Č. p. 480b (J. Te i g e, Základy I. I. 621). 
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byl učitelem u sv. Jiljí v Praze a od 21/3 1595 universitním profesoreml ), 

pak se svým vlastním bratrem Václavem Burdou2), jenž byl písařem u jejich 
vrchnosti, rožmberského rady Jindřicha Vintíře z Vlčkovic a na Kolinci.3) 
Navštívil také V á cla vaL a vín a z O t ten f e 1 d u, lékaře a 
alchymistu na Starém m. Pražském,") kterého požádal, aby jemu a jeho 
žákům byl pražským prostředníkem pro jejich korespondenci, a posléze 
p. Václava Budovce z Budova, rentmistra (praefectus redituum). české 
komory a královského rady při apelacích. Toho poprosil ústně a pak ještě 
v listě, který mu dal doručiti 8/3 (den po svém odjezdu z Prahy), aby na 
něho pamatoval při projednávání jeho žádosti o výhost 

Velké štěstí potkalo Borbonia 6. března. Podařilo se mu totiž vložiti 
své "Caesary" přímo do rukou císařových. Stalo se to před chrámem (svato
vítským). Když císař se vracel z bohoslužeb, předstoupil B., jenž čekal 
na tuto příležitost, a odevzdal mu se suplikou o bezplatné udělení šlechtictví, 
jeden výtisk v hedvábné vazbě. Dalšími stejně tak nádherně upravenými 
výtisky Caesarů hned také podělil pány císařovy družiny: tajné rady, svob. 
p. Volfganga Rumpfa z Wuelrossu, nejv. hofmistra, jenž ho ubezpečil, že 
jeho prosba bude příznivě vyřízena, svob. p. Pavla Sixta Trautsona, nejv. 
maršálka císařského dvora, svob. p. Kryštofa z Hornštejna, jenž mu slíbil 

1) Z. Win ter, 1. c., podle rejstříku. 
2) B. měl ještě druhého bratra, snad nevlastního, Vratislava, a sestru, jež 

byla provdána za měšťana sušického Tobiáše Pavlovic. 
3) Stal se z kuchmistra radou, 3/6 1600 kancléřem a zemřel 11/2 1604 na Ko

linci (F. Mareš, Vácslava Březana Život Petra Voka z Rosenberka, 178, 187,209). 
4) V á cla v L a vín pocházel z Opavy, a studoval ve Vitemberce, kde byl 

r. 1568 zapsán na universitě (F. Men č í k, Studenti z Čech a Moravy ve vVitem
berku od r. 1502 až do r. 1602, ČČM 1897, 261). Mnoho let púsobil pak jako vycho
vatel mladých moravských šlechticú, od r. 1582 Karla ze Žerotína, s nímž do r. 1587 
byl v Ženevě, pak I\a cestách západní Evropou, v Heidelberku, Lejdech a Londýně 
(O. Odlož i 1 í k, Karel st. z Žerotína, 1936, 40). Usadil se pak jako lékař v Praze, 
kde bydlil ve vlastním domě v dnešní Dlouhé třídě č. p. 742 (J. Te i g e, Ottúv 
SN XX. 439). 27/2 1590 byl na sněmě českém přijat do stavu rytíi'ského (Sněmy 
české VII. 448, 489). 19/3 1590 postoupil mu Petr Vok z Rožmberka za dluh 100 
k. gr. č. dúm zvaný Kozlovský (v Praze na Staroměstském nám. Č. p. 935), který 
Lavínova vdova, Anežka zVodolic, 19/9 1603 opět za 100 k. gr. č. prodala (J. Te i g e, 
Základy, I. I, 256). V alchymické laboratoři, společně vedené s bohatým měšťanem 
staroměstským Ludvíkem Korálkem z Těšína, měl jako odborníka nejdříve jakéhosi 
Štrofa, jenž za pújčku 100 tolarů a měsíční služné 20 tolan\ několik měsícú s ním 
pracoval o přípravě všeléku (J. Te i g e, 1. c. 816), a po něm Michala Sendivoje. 
Lavín zemřel mezi červnem 1600 a zářím 1601 (F r i e d e 1 Pic k, Denkschrift 
des Rektors J. Jessenius, Prag 1920, 33). Z Lavínových děl známe jen alchymický 
"Tractatus de coelo terrestri Venceslai Lavini lVIoravi", který (na str. 97-102) 
phpojil Nic o 1 a u s . Ni g e r Ha pel i u s k svému spisu "Cheiragogia Heliana 
de Auro philosophico ... " (Marpurgi Cattorum, ex officina Rudolphi Hutwalkeri, 
1612. 8°), a který znova výšel v Theatrum chemicum 1659, IV. 288, přeložen byv 
do francouzštiny s titulem "Traité du ciel terrestre" (Bibliotheque des phi1osophes 
chimiques, Richebourg 1754, IV. 566). Literatura v BČH III. 10775-6, genealogická 
data tamže I. 13702. 
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svou podporu, a Jana Volfganga Freimonda, říšského místokancléře; 
potom svob. p. Ferdinanda Hofmanna z Grynpichlu a Střechova, presidenta, 
a Anselma z Felzu, radu dvorské komory; dále dva úředníky cís. říšské 
kanceláře, dra práv Jana Barvicia, cís. radu a prvního sekretáře, a rytíře 
Vernhera Praitschverda, cís. radu a taxátora. Desátým výtiskem posléze 
uctil sekretáře dvorské rady válečné Jeronyma Arconata, poněvadž on to 
byl, jenž vše zařídil tak, aby se podnik zdařil. 

B. tím vykonal v Praze vše, co si byl předsevzal, a tak se hned příštího 
dne vydal na další cestu se svými svěřenci, k nimž přibyl, snad až 
v Praze, jako třetí Albrecht, syn Jana Bukůvky z Bukůvky na Třemešku a 
Ivanovicích na Hané. 7/3 přišli do Berouna, kde B. měl příležitost si po
hovořiti s tamním veřejným notářem Janem Hirtiem Píseckým1) a s Janem 
Brodským2

), 8/3 do Rokycan, 9/3 do Kladrub, 10/3, po cestě nerovné a pro 
české vozy příliš úzké, přes Stráž do Přimdy, měst tehdy královskÝ,ch, dříve 
ve 4 generacích švamberských. 11/3, jedouce Lesem Hercynským, jenž česky 
slul Černý, minuli dvě sklárny a přišli, překročivše hranici, do vesnice Waid
haus, jež byla sice na území kurfiřta falckého, ale s jinými ještě náležela 
lantkraběti z Leuchtenberka, stoupenci papežského učení, a dále, pozdě večer, 
do místa, nazvaného Schiitthiitten, což značí chaty na náspu, nebo Schind
hiitten, asi přezdívkou, že lakotní hostinští tam odírali pocestné. Ale v ho
stinci naproti tvrzi u rybníka si na to nemohli stěžovati. 

12/3, po 2 mílích (14-15 km) cesty, odbočili v kurfiřtském městě 
Hirschau od přímé amberské silnice (asi že chtěli udělati návštěvu na 
sulcbašském zámku). Sotva však odbočili, potkali syna zvěčnělého falc
kraběte Volfganga Zweibriickenského, Fridricha, jenž v podnapilém stavu 
se vracel ze Sulcbachu od svého bratra Oty Jindřicha.3) Falckrabě Fridrich' 
uvítal společnost pod širým nebem ohromně vlídně, s každým si připíjel 
a potřásal ruce, nevyjímaje sluhů ani kočí, k nimž zvlášť běžel kus cesty 
dozadu, kde stáli u koní. Fridrich měl kromě Oty Jindřicha ještě 3 bratry, 
z nichž Filip Ludvík sídlil v N euburku, Jan v Zweibriicken, Karel Birkenfeld
ský na Hunsriicku. Jejich otec byl onen Volfgang, jenž vedl 1'. 1569 do Francie 
vojsko na pomoc evangelíkům, ale zemřel v stavu opilosti dříve než uviděl 
papeženské vojsko. Koloval pak tento epigram o něm, o Mostě (tak ozna
čený podle města Zweibriicken, kde sídlil)4): 

1) Bakalář. V l. 1587-1603 byl předním písařem berounským, pak městským' 
radním, v l. 1604-1612 primátorem a v srpnu 1618 členem sněmovního výboru, 
zvoleného k jednání s moravskými stavy. Zemřel r. 1619 (podle lasIc sdělení 
prof. K a rl a K a z d y, městského archiváře v Berouně). . 

2) M. Jan Gotsman Německobrodský se stal bakalářem r. 1589, 
mistrem r. 1593. Byl pak učitelem v Rakovníce a v Berouně, potom profesorem 
v Praze. Zemřel r. 1606 (Z. 'Winter, l. c., podle rejstříku). 

3) Že i tento byl oddán pití, zapsal si také Ladislav Velen ze Žerotína do svého 
deníku (F. Hru b Ý, L. V. z Ž., Praha 1930, 47). 

4) Pons superavit aquam, superarunt pocula Pontem, 
Febre tremens periit, qui tremol' orbis erat. 
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Most, překonav vodu (řeku Vienne), byl překonán vínem, 
Třesa se zimnicí, padl ten, před nímž se třásl svěU) 

Po tomto setkání B. ztratil chuť jeti dále na Sulcbach, a tak se se svými 
žáky vrátil do Hirschau, odkud všichni večer dorazil.i d~ Amberl~a. ~ěsto bylo 
přeplněné pro oslavy narozenin vévody falckého Fndn~ha,Iy., J:~z se tu ~a
rodil 15/3 1574. V hostinci" U divého muže" mu nemohlI dab ~ezv Jednu svet
nici, která byla příliš malá pro nocleh 4 osob. Toto nepohodlI prestalo 14/~, 
kdy je přijal do svého domu představený pravověrné církve vAmberku, cb
hodný dr. Urban Pierius.2) V městě měli také ubikvitáři své;ho d~chovního 
správce a byla tu vedle kurfiřtské školy pro žáky orth~doxlll obopho d~uh;l 
(zwingliány a kalvíny) také škola ubikvitářsk.á. :.okud}d:.o pO~el? ~ravlll: 
obyvatelé amberští, většinou zemědělci a vman, se ndllI tro)lml zal~o~y: 
kurfiřtskými, císařskými a městskými. 14/3 byly bohoslužby a 15/3 kazan~ 
v orthodoxním i ubikvitářském kostele. Po kázání byli přineseni novorozenCl 
ke křtu a kurfiřt bez rozdílu, zda panští či poddanští, stál všem za kmotra. 
Následoval slavnostní oběd v zámku, k němuž kurfiřt pozval také ony 
amberské měšťany, o nichž se dověděl, že byli očitými svědky jeho kř~l: 
před 22 lety. Po jídle jim domlouval, ale způsobem umírn~ným, aby ~pus:~ll 
od ubikvitářství a stali se pravověrnými křesťany. On Jako mocny klllze 
mohl je vypověděti ze svých zemí, ale neučinil to, :htěje dáti d~brý ťřík~ad 
jiným knížatům a vrchnostem. K této umírněnosb byl vychovan byvalym 
svým prefektem studií a pak hlavním rádcem, (Janem) Otou z Grynradu, 
rodem z Míšně. 

B. se svými se zúčastnil všech oslav, při tom Vartemberk jako přímý 
host kurfiřtův, a všichni byli 17/3 s kurfiřtem také u přijímání. 18/3, den 
před zamýšleným odjezdem, byli Borboniovi žáci ~ozv~n~ na z~n~el~ 
k večeři, po níž pak Vartemberk požádal vévodu o mtlosbve propusten~ 
a vrátil mu jeho album, do něhož s povolením vévodovým dal namalova~l 
svůj erb. Byv pak požádán též o nějaké heslo, přikreslil obrázek ~eh
kána s nápisem: Kníže - pelikán svého lidu. Asi z novinek, které mu J.e~o 
zaCl přinesli ze zámku, se B. dověděl, že br~tr císař~v, bývalý kar~~nal 
Albrecht Rakouský3), byv jmenován gubernatorem lllzozemskym, pnbyl 
11/2 1596 do Bruselu a byl tam skvěle uvítán. Bruselští ho uct~~i ~brazem, 
představujícím ho jako kapitána na krásné lodi. Velryby a )lne obludy 
mořské útočí na ni, ale neohrožený lodivod se jich neleká. Malba symbo
lisovala dobrého knížete, který bezpečně řídí loď státu ve vichřici nepřá-

,-) Za výpravy na pomoc hugenotúm onem~cněl falckrabě Volfgang v b!'eznu 
stl-ídavkou. Pronikl pí-es to až k í-ece Vienne a vynutil si 9/6 1569 pí-echod vítěz
stvím nad vojskem královským. Ale 2 dny poté zemí-el, prý z nachlazení od stude
ného nápoje. Byl nesnášelivý luterán a proto od kalvíllll nenáviděn. 

2) Byl dříve (1590) pastorem a profesorem theologie ve Vitemberce (J. F. 
A G i II e t Crato von Crafftheim u. seine Freunde, FrankL a. M. 1860, II. 405). 

. 3) Albrecht byl arcibiskupem toledským, ale od papeže byl sproštěn lměž-
ských slibú, když král španělský Filip II. si ho vyhlédl za manžela své dcery Isabely. 
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telských útoků. Na počest Albrechtovu Bruselští postavili také pyramidu, 
2 O belgických loket vysokou, chtějíce tím naznačiti velikost jeho paci
fikačního úkolu. 

Odjezd z Amberka se zdržel pro nepředvídané místní překážky o 24 
hodiny. Za svého 8denniho pobytu B. si zde získal mnoho přátel. Byli 
to zejména již zmíněný Jan Ota z Grynradu, pak M. Bartoloměj Pitiscus, 
kdysi kurfiřt-úv preceptor a teď dvorní kazatel,l) a Jan O p s o pa e u s 
z Dolní Falce, dvorní lékař a profesor lékařství v Heidelberce (zna
menitý klasický filolog), dále jejich hostitel Dr. theol. Urban Pierius 
a jeho syn téhož jména, Jan Ladislaus, pomocný učitel na amberském 
gymnasiu, Václav Minutius, student theologie z Moravy, Jan Weger, pre
ceptor českého pána z Roupova (snad Václava Viléma, pozdějšího předsedy 
direktorské vlády) a Marcovicius, preceptor pánů Lokšanů z Lokšan a na 
Březnici v Čechách (asi Adama, Václava a Jiřího). 

Z Amberka odjeli 20/3 přes Altorf do Norimberka. Do Altorfu měli 
na vybranou dvě cesty, obě velmi nerovné, z nichž ona přes město Kastl 
je delší než druhá, vedoucí zato jen vesnicemi. Město Altorf náleželo dříve 
rodu falckému. Ale když císař Fridrich III. (ve válce o dědictví bavorské 
po smrti vévody Jiřího r. 1503) dal do achtu dědice trůnu (Ruprechta 
falckého), tu Norimberští vpadli do jeho llzemí a uvedli Altorf ještě s něko
lika jinými městy pod svou moc. Během polední zastávky v Altorfě se B. 
seznámil s profesorem Konrádem Rittershusiem, drem obojího práva, jenž 
jim řekl jména a obor všech svých altorfských kolegů2) a ukázal jim všechny 
akademické posluchárny (za to byl odměněn jedním výtiskem Caesarů), 
dá~e s bratry Zejdlici, Janem a Hertvíkem, (jejichž otec, p. Hertvík Zejdlic 
z ?enfeldu na Zvoleněvsi a Chocni, byl hejtmanem všech císařských panství 
v Cechách) a s jejich preceptorem, Danielem Lucinem Sušickým.3) Odpoledne 
pokračovali v cestě, dostavše nové společníky, mladého Hynka Březnic
kého z Náchoda (syna p. Bedřicha a třetí jeho manželky Anežky z Boskovic), 

1) Narodil se 24/8 1561 poblfž Grilnberlcu (Pr. Slezsko) a zemřel v Heidelberce 
17/71613 (Cunradi Sil. tog. 214). 

2) Frofewři bohosloví: Dr. Edo Hildericus, M. Jiří Sigelius, pastor, a M. Jiří 
'Nolcardus, děkan (fakulty). Profewři práv: Dr. utriusque juris Petr vVesenbecius 
z Alitverp (jenž byl prý jedním z címřských vyslanců do Belgie, když král španěl
Eký Filip II. zamýšlel pomocí německých Habsburků zjednati mír s Nizozemskem), 
Dr. Scipio Gentilis (Vlach z Ancony, v AltCl'fě již od r. 1582), Dr. Konrád Ritters
husius z Brunšviku. Profesoh lékařství: Dr. M i k ul á š T a u r e II u s z Mont
béliard a Dr. Fil i P S che r b i u s (oba proslulejší jako filosofové opačných 
směrů než jako lékaři). Profesoři artistické fakulty: lVI. Jan Praetorius pro mathe
matiku, M. Jiří Glacianus pro rhetoriku, M. Jindřich Risius pro Homéra a dalších 
5 (M. Jiří Lichtenthaler, M. VolfgangWaldung, M. Mauricius, M. Jiří Putmarus, M. Je
remiáš J ordan, děkan fakulty) pro klasickou filologii. 

3) DanielLucinus Suticenus vyšel snad, jakoB ... zeškolymeziříčské. 
S jeho jménem se setkáváme ve sbírce básni, vydané 1". 1593, v niž byl opěván 
sňatek Simona Pistoria Kutnohorského (Adversaria, Cen. sb. 1. 6, 184b). 
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který se svým preceptorem Pavlem Polonellem, rodákem uherskobrodskýmI) 
jel do Heidelberka na další studie.2) Již za soumraku dorazili doNorimberka 
a ubytovali se u Bitterholce (nebo snad "u trpkého dřeva <kříže> ce). Toho 
dne ujeli 8 mil (56-60 km), z nich 5 mil z Amberka do Altorfu na cestě 
velmi nerovné, ale poslední 3 míle pořád po písku v rovině a lesem. 

21/3 hned z rána navštívil B. M. Konstantina Fabricia, děkana 

u sv. Jiljí, kterého požádal, aby převzal úkol předávati pražským poslům 
dopisy, které mu budou posílati on a jeho žáci z Basileje, podobně jak 
to s expedicí dále na Moravu bude dělati lékař Lavín v Praze. Pak si 
B. prohlédl se svými žáky pod vedením jednoho radního pána norimberské 
zbrojnice, plné válečných potřeb všeho druhu, děl, pušek, mušket (bom
barda, sclopetum), halaparten, brnění, helmic atd., a na druhý den také 
obecní sýpky (granarium), hrad a radnici. Hrad, jak se tvrdilo, dal 1'. 55 
vystavěti Nero, jehož jméno dosud žije v názvu města. V hradě jsou 
překrásné komnaty a kostel, kde se slouží mše, když císař mešká v N 0-

rimberce. Hradní věž je prý táž, která již za Nerona byla osazena strážným 
mužstvem (excubitores). Krásnou lípu uprostřed hradního nádvoří zasadil 
císař Fridrich III. Hradní studně je hluboká prý 48 sáhů (o 3 českých 
loktech) a železný řetěz v ní pro čerpací okovy má prý váhu 720 liber. 
V radnici viděli mnoho starých památek, především Durerův autoportrét 
a pod ním tato, od někoho jiného pocházející, 2 disticha: 3) 

Já, Durer, dokončil jsem svůj 28. rok, 
když jsem tak namaloval tuto hlavu a svou tvář. 

Když jsem se dožil ve zdraví ještě jednou tolika let, 
řekl jsem tomuto životu: S Bohem, živote pomíjivý!4) 

K prohlídce městské knihovny, k níž položil základ Jeronym Baum
gartner starší a na níž je zvláště upozornil jeho syn, první muž v radě norim
berské, Jeronym mladší, se již nedostali, poněvadž přijali pozvání kupce 
Pavla Scheulera, aby se podívali na jeho krásnou zahradu naproti hradu za 
městem, a poněvadž byli také očekáváni od rytíře (mile s) Baltazara Ca
meraria, vnuka muže nedostižné učenosti (Jáchyma Cameraria 1.), ale 
proto nikterak neskromného, který je velmi přátelsky přivítal. 

1) P a u 1 u s Polo n e II u s Hun n obr ode n s i s vystupoval později pod 
jlnénem Paulus Aretinus ab Ehrenfe1d. Jeho život vylíčili m. j. J. P. 
Cerroni (Ss.r.Boh., rkp. v Z. a. v Brně, 1. 99,197), J. Jireček (Ruk. 1. 21, 
Dodavky 379), A. Truhlář (Rukověť 1. 61), J. Vančura (Děj. někd, kro m. 
Klatov 1. 2. 661, 662, 690). 

2) Hynek z Náchoda byl do matriky heidelberské university zapsán 26/3, 
Pavel Polonellus 27/3 1596 (J. V. Š i mák, 1. C., ČČM 1905, 419). 

3) Impleram viginti octo Durerius annos, 
Cum pinxi caput hoc sic faciemque meam. 

Hinc iterum totidem cum vixissem integer annos, 
Huic dixi vitae: Vita caduca, vale I 

4) Albrecht Dilrer se dožil 57 let. 
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Příštího dne měl B. potěšení baviti se při obědě s lékaři Já c h y my 
Camerarii (II.,!) a IIl,2)), otcem a synem. Když se tento poroučel po 
hostině, byl obdarován výtiskem Caesarů. Mladšího bratra Jáchyma C. lL, 
Filipa Cameraria, městského syndika, bohužel nezastihli v Norimberce, po
něvadž odjel v záležitostech města do Bamberka. 23/5 udělali na radnici 
návštěvu J eronymu Baumgartnerovi. Tento pravověrný muž hovořil s nimi 
o protivenstvích vezdejšího života, při čemž citoval toto distichon: 

Vidím tresty, které přijdou, zmar a smutek ... 
Kriste, měj péči o své následovníky. 

Mluvě pak o slavných mužích, kteří zemřeli v tomto roc~, vzpomněl přede
vším klasického filologa Fridricha Sylburga, jenž nedávno opustil tento 
svět ve stáří 60 roků, a dodal: 

Svatí jsou vzati z tohoto světa, aby neuzřeli smutné konce, 
o kterých, že jsou již na dosah ruky, dává výstrahu Bůh. 

Také se zmínil o dru Janu Jakubu Grynaeovi, představeném basilejského 
duchovenstva, a ukázal jim z jeho psaní dvě již z tohoto roku. 

24/ 3 ráno odjeli z Norimberka v čestném doprovodu Baltazara' 
Cameraria, který na vlastním povoze' jel s nimi 3 míle cesty až do města 
Langenzenn, jež bylo již v poslušnosti markraběte z Anspachu. Toho dne 
chtěli dojeti až do říšského města Windsheimu, ale když po nerovné cestě 
ujeli další 3 Y2 míle, musili ustati 1/'1 míle před cílem, v Lenkersheimu, ves
nici podle privilegií svobodné, která se však dala pod ochranu anspašského 
markraběte. 25/3 minuli Windsheim (Winzheim), rodiště slavného právníka 
na dvoře saském (profesora práv ve Vitemberce, Matěje vVesenbeka). 
Město, jež má jméno od četných vinic nablízku, připomínalo Čáslav svými 
dřevěnými domy, bylo však větší a dobře opevněno. V poledne přijeli do 
Uffenheimu, města markraběte z Anspachu, na noc do vesnice Igersheimu 
(Biebersheim), patřící biskupovi vircburskému. Toho dne ujeli, vzhledem 
k obtížné, nerovné a blátivé cestě, jen 51/4 mil. Když 26/3 v poledne přijeli 
do papeženského města Mergentheimu (Marienburg, Marienthal), náležejí
cího mistrovi řádu Německých rytířů (jímž od r. 1590 byl arcikníže Maxmi
lián, čtvrtý syn císaře Maxmiliána lL), dostal B. první záchvat téže těžké 
třetidenní zimnice, která ho sužovala po prvé před 16 lety. Proto do večera 
nemohli udělati více než 1Y2 , za celý den 4Y2 míle cesty. V Boxberku, 

1) Já c h y m Cam e r a r i u s II" syn slavného humanisty Jáchyma C. 
I. (1500-1574), se nar. r. 1534. Působil jako lékař v Norimberce od r, 1564 do 
své smrti r. 1598. Jeho zpracování Herbáře l\~atthiolova vydali česky Dr. A dam 
Hu ber z Ryznpachu a lVI. Daniel Adam z Veleslavína r. 1596, 

2) J ách y m Cam e r a r i u s III., syn předešlého, se nar. 1'. 1566 v No
rimberce, kdež působil jako lékaí' ar. 1642 zemřel. lVI. j. vydalr. 1623 znova Dubra
viovo dílo "De piscinis et piscium, qui in illis aluntur, naturis libri quinque". 
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městě kurfiřta falckého, kde jim v hradě ochotně poskytl nocleh tamní 
hejtman, měl, B. v noci druhý zimniční záchvat. Přes to se 27/3 pokračovalo 
v cestě. Ujevše z Boxberku 3 míle, přišli do města Adelsheimu, které patřilo, 
jako léno biskupa vircburského, šlechtické rodině Adelsheimů zde sídlící, 
a po dalších dvou mílích večer do kurfiřtského města Mosbachu, jako naše 
Čáslav celého ze dřeva. Zde pravověrné křesťanství bylo již tak rozšířeno, 
že jen malá část měšťanů ještě lnula k jinému vyznání. 28/5 se dali v jedné 
vesnici, půl míle za Mosbachem, přepraviti na druhý břeh N eckaru. Ve vesnici 
Neckarbishofsheimu (Ikirschtorf), kam přijeli k poledni, dostal B. třetí 
záchvat, ale jen slabý, jakoby vytřepaný na dopolední nerovné, kamenité 
cestě. Než odezněl, provedl Albrecht Bukůvka hloupý kousek, zastřeliv 
jednu slepici olověnou kulkou, čímž zle pohněval vesničany. Záchvat 
a tato událost zavinily, že se stěží a až pozdě večer dostali do Heidel
berka, ujevše toho dne jen 4 míle. 

29/ 3 nebyl záchvatový den a tak B. se svými žáky si mohl na heidel
berské universitě poslechnouti lekci profesora theologie Daniela Tussana 
(Toussaint) z Montbéliard, jenž, vykládaje Zjevení sv. Jana kapitolu 13., 
vyvracel tato tři tvrzení vlašského jesuity Roberta Bellarmina (ve spise 
"Disputationes de controversiis christianae fidei adversus hujus temporis 
haereticos"): l. Antikrist dosud nepřišel, neboť nenastala ještě doba, před
cházející jeho příchod; kdy se bude kázati evangelium již na celém světě 
a kdy říše římská bude již v úplném rozkladu. 2. Antikrist nebude žádný 
člověk. 3. Na římského papeže se nehodí ony znaky, které podle Zjevení 
kapitoly 13. bude míti Antikrist. Toussaint namítl proti prvním,: tvrzení, 
že se evangelium - jak dosvědčují sv. Pavel v 10. epištole k Rímanům 
a Eusebius caesarejský na začátku svých 'A7to3eL~É:ů)V - již tehdy kázalo 
všude a že také již dávno došlo k úplnému rozkladu říše římské, o čemž 
lze vésti důkaz ze spisů samých jesuitů a také z Erasma Rotterdámského, 
jenž napsal, že co zůstalo, jest pouhý stín bývalé říše římské. Po své lekci 
uctil prof. Tussanus Vartemberka tím, že ho vyprovodil do jeho hospody 
a že později přišel tam znova, aby mu dělal společníka u oběda. Při tomto 
obědě, který dával Vartemberk, byli přítomni také Volfgang, syn Theodora 
Volfganga Amlinga, reformovaného faráře v Srbišti, pak Petr, 22letý syn 
altorfského profesora Petra Wesenbecia, dále básník Pavel Melissus, cís. 
falckrabí, tehdy již stařec značně sešlý,!) a dr. práv Jan Calvinus. Poěta 
laureatus dr. med. Jan P o s t h i u s, osobní lékař kurfiřta falckého 
Fridricha IV. a profesor lékařství v Heidelberce,2) se omluvil pro dnu 

1) Heidelberský knihovník P a vel lVI e I i s s u s - S che d e byl tehdy 
57letý a žil pak ještě 6 let, Byl spřátelen s Petrem Kodicilem z Tulechova (A. T r u
hl á ř, Rukověť I. 363: Melos Radeschino). 

2) Náš Tomáš Mitis nazval r, 1587 ve své "Catechesis biblica" (str, 164) Jan a 
P o s t h i a a s ním jihlavského doktora Jan a R u car d a posvěcenými básníky
lékaři ("medicos vatesque sacratos"). 
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nožní1
) a dal se zastupovati svým synem. 30/3 navštívil B. proslulého 

heidelberského profesora, dra theol. Davida Parea,2) mohl ho však pozdraviti 
jen krátce, poněvadž dostal záchvat své terciány, v řadě čtvrtý. Pátý záchvat 
přišel v noci na 1. duben kolem 2. hodiny. B. se dal v Heidelberce léčiti uni
versitním profesorem drem L u d v í k e m G r a f e m, člověkem velmi 
milým, a po (5.) záchvatu také skarifikovati (sázeti baňky), což přineslo 
mu jistou úlevu. 

Rozloučivše se s Hynkem z Náchoda a jeho preceptorem Polonellem, 
opustili ráno dne 2/4 Heidelberk. Nechavše vpravo říšské město Špýr, 
přišli v poledne do vesnice Graben a na noc do Miihlburku, kde B. v noci 
měl 6. zimniční záchvat. 3/4, po příjezdu do Badenu, byl Vartemberk 
pozván na večeři od markraběte a šel pak se s ním koupat do jednoho 
hostince - v městě jsou totiž všude thermální lázně. V Badenu se Borbo
niovi naskytla vítaná příležitost poraditi se o své terciáně s právě tam 
meškajícím drem Fe 1 i x e m PIa t e r e m, basilejským městským léka
řem a profesor~m lékařství. Podle jeho rady vzal 2 unce (asi 70 g) země
žlučové vody před očekávaným (7.) záchvatem a ten se pak skutečně 
nedostavil. 4/4 byli v poledne v Lichtenau, večer v Strasburce, kde se 
ubytovali U Ducha (svatého). V posledních třech dnech udělali jen 14 mil, 
ač stále jeli po rovině. Ještě v týž večer po příjezdu do Strasburku se šli 
podívat na věž dómu (která byla dostavěna r. 1439), příštího dne pak si pro
hlédli nový obdivuhodný orloj, který ukazuje také kalendářní dny, pohyb 
nebes, běh měsíce a slunce a vedle toho ještě různé věci pro potěšení: 
P. Marii, nesoucí Jezulátko, které vzývají magové, vycházející z loubí; 
zvonky, které, rozezvučíce se, hrály melodii písní "Otče náš na nebe
sích", "Hoch narozený v Betlémě", faleuckého zpěvu "Co dělá život" 
atd., a nahoře kohouta, který třepetal křídloma a kokrhal jako živ}T. 
Stejný orloj měl zhotovitel také doma, kdež si jej mohli prohlédnouti 
pohodlněji než na věži. V čase, který zbýval, seznámil se B. se dvěma stras
burskými profesory práv, dry Janem Lobeciem a Pařížanem Divišem 
Gothofredem, jakož i s lékařem Mel i cha r e m S e i bit z e m,3) 
jehož bratr byl v Břehu lékařem vévodským.4) 

1) Z dlouhých bolestí vysvobodila ho smrt v.červenci 1597 v Mosbachu, kam 
se s dvorem uchýlil před morem. 

2) Pťivodně slul vVangler. Nar. se ve Frankensteinu (v' Pro Slezsku) 30/12 
1548 a zemřel v Heidelberce 15/6 1622 (Sil. tog. 208). 

3) Melchior Sebizius (Sebisius),'nar.veFalkenberce(uOpolí)včervnu 
1539, studoval medicinu na německých, vlašských a francouzských universitách 
a získal doktorské odznaky ve Valence v jv. Francii. Od 1". 1574 byl profesorem lé
kařství v Strasburce. Zde zemí-. 19/6 1625 ve věku 86 let. 

4) Snad Dr. Fridrich Sebisius (Sebisch), jenž se nar. v březnu 1544, 
začal studovati medicinu ve Vídni, kde jako "Nissenus Silesius" byl 2/10 1571 
zapsán do alba lékařské fakulty (L. Senfelder, Acta fac. univ. Vindob. IV. 232, 
242). Byl lékařem tří knížat břežských a zemřel v Břehu 17/11 1613 (C u n rad i 
Sil. tog. 283). 

~ 
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6/4 urazili 7 mil a byli v poledne v lotrinské vesnici Matzen, večer 
v říšském městě Schlettstadtu, rodišti slavného dějepisce Beata Rhenana 
(nám svým přátelstvím k Zikmundovi Hrubému z Jelení blízkého autora 
r. 1501 vydaného díla "Rerum Germanicarum libri III"). V Schlettstadtu 
byl lékařem dr., Kry š t o f W i n kle r, který měl na svém domě místo 
tabulky se svým jménem toto distichon: 

Budiž doktor Winkler obšťastněn přemnohými léty, 
pak každý nemocný bude obšťastněn Kryštofem. l ) 

7/4 ptijeli v poledne do říšského města Kolmaru, veskrz papeženského, 
jež větší proslulost než z toho získalo tím, že v jeho zdech 20 let žil a život 
dokonal (1586) slavný lékař Jakub Wecker, rodák basilejský (autor 
nejdokonalejší do té doby lékárnické učebnice "Antidotarium generale"). 
Město jest obklopeno vysokými horami s lotrinskými hrady na vrcholcích. 
Večer dorazili do Ensisheimu, města kdysi arciknížete Ferdinanda Tyrol
ského (t 1595), manžela Filipiny z patricijské rodiny Velserů v Augšpurce. 
Z té i z druhé své manželky (Anny Kateřiny, dcery Viléma vévody z Man
tovy) měl potomky. Z Filipininých synů, jimž nepřísluší titul arciknížecí, 
nýbrž jen markraběcí, se jeden stal kardinálem (Ondřej) a žilo se mu blaze, 
druhý (Karel, markrabě Burgavský) neměl se tak dobře. Zatímním správcem 
města byl tehdy podle Ferdinandovy závěti císař Rudolf sám a v Ensisheimu 
se mluvilo, že měšťané budou holdovati tomu, jenž bude určen císařovým 
zástupcem, po velikonocích, někdy před 27. dubnem. Nejméně do té doby 
se budou raziti peníze ještě s jménem zesnulého arcivévody v ensisheimské 
mincovně, která je památná tím, že tam jméno a obraz pánův na mincích 
nevybíjejí (kladivem) jako jinde, nýbrž že j~ vytlačují pomocí strojů 

(dvou proti sobě se otáčejících válců).2) Jiné památnosti města jsou mlýn, 
poháněný koňmi místo vodou, a dům, kde se konají sjezdy (conventus) 
hrabství "fircburského" (?). Z Ensisheimu měli už jen 5 mil do Basileje, 
kam dojeli ve zdraví 8/4, když slunce zapadalo. 

b) Studijni pobyt v Basileji. 

Prozatím se ubytovali v hostinci "U čápa". Ale 9/4 šel B. hned ráno po 
kázání k představenému basilejského duchovenstva, profesorovi Nového 
Zákona dru theol. Janu Jakubu Grynaeovi, aby doručil přivezené dopisy, 
jeden pro tohoto od moravského zemského hejtmana (s prosbou, aby přijal 
Vartemberka a jeho preceptora pod svou střechu) a jiný pro Vratislava 
z Žerotína (jenž, jsa tu na studiích, bydlil u Grynaeů, v tomto "žerotínském 
hospiciu") od jeho staršího bratra Viktorina. Pak byl na universitě při pro-

1) Sit felix doctor \Vincklerus pluribus annis, 
Christophoro felix quilibet aeger erit. 

2) První takový mincovací stroj zhotovil Jan Vogler ml. z Curychu r. 1565 
v tyrolském městě Hanu (Ottův SN XVII. 378). 
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moci Adama Gabe1chofera z Lublaně na doktora lékařství.!) Tomu byla dána 
k zodpovědění lwestie, zda stařecké skouposti lze odpomoci uměním lé
kařským. Odpověděl záporně. Nelze totiž odstraniti tuto vadu u lidí, 
jimž stářím ubylo základní vlhkosti do té míry, že jsou již vyschlí až do 
neimpresivnosti. Tuto ztracenou vlhkost nemohou si nahraditi vínem, které 
pijí, docilují jím však, že jejich průduchy (páry) zůstanou otevřené a že 
si usnadní svaření přijaté potravy v žaludku. Potom navštívil B. dva 
kupce basilejské, Františka Casti1lionea a Otmara Mullera, a dojednal 
s nimi, že přijmou úkol zprostředkovati expedici jejich korespondence, 
onen došlou z Norimberka, tento tam odesílanou. 10/4 se B. a jeho 
žáci přestěhovali z hostince do konviktu, který vedla paní Grynaeová, 
manželka basilejského antistita. Ale již příštího dne zaměnil Bukůvka Gry
naevův šlechtický konvikt za jiný u profesora hebrejštiny Jana Buxtorfa, 
kamž od 13/4 začal docházeti, ale jen na stravu, také Prakšický, když v mense 
pro studenty bez rozdílu stavu, kde to dříve zkusil, poznal po dvou dnech, 
že by se tam dosyta nenajedl. 15/4 poslal B. z Basileje zpět na Moravu 
vlastní vozky a dal jim s sebou listy pro zemského hejtmana, pro p. Karla 
(nejstaršího) z Žerotína na Starém Jičíně a Holešově, otce Vratislavova, 
pro Václava staršího Morkovského ze Zástřizel, pro hejtmany Heřmana 
Stanovského z Čechtic a Viléma z Lovče a pro pastory Jana Wirbia a Maty
áše Plorantia2

), ony na Napajedlích, tyto na Buchlově, ve vlastních pak zále
žitostech pro p. Václava Budovce z Budova, pro M. Šimona Skálu, pro 
svého bratra Václava Burdu a pro lékaře Šimona Grynaea. Potom zaplatil 
předem paní Grynaeové 400 tolan'l po 20 pacích za byt Prakšického a za 
celé zaopatření své a Jana Vartemberka (snad i za Vratislava z Žerotína 
a jeho preceptora, medika Ji ř í h o F á buš e z Meziříčí n. Oslavou). 
17/4 vyplatil pak profesoru Buxtorfovi 100 zl. za celé zaopatření Albrechta 
Bukůvky a za stravu Prakšického. 

20/4 byl B. se svými žáky (i s Bukůvkou, ač není výslovně jmenován) 
zapsán za rektorátu dra Felixe Platera do matriky basilejské university. 
22/4 se rozloučili s Václavem ml. Morkovským ze Zástřizel (synovcem 
Václava st., poručníka Jiřího Zikmunda), jenž odjížděl se svým precepto
rem Janem Paludiem3) z Basileje, kde dosud dlel na studiích, do Ženevy. 
23/4, právě v den, kdy dr. Amandus Polanus z Polansdorfu4) byl přijat 

1) Jednoho dra Gabelhofera (podle Pilnáčka 407 také Adama) uvádí Fr. 
Hru b Ý (Moravské korespondence a akta z let 1620-1636, II. 271)) jako cís. 
lékaře a (od 1'. 1636) majitele syrovického panství na Moravě. 

2) Tento Plorantius má u Borbonia jméno Matěj. Není-li totožný s Matou
šem P., učitelem dítek Žerotínových (J. Ji r e č e ll:, Ruk. II. 125), byl nepochybně 
jeho bratr. 

3) Byl právníkem a básníkem, později, radou knížete lelmicko-bí·ežského. 
Zemí-el mlád ve svém rodišti BÍ'ehu 1". 1601 (C u n rad i Sil. tog. 208). 

4) A man d u s P o I a n u s, jenž jako chlapec ztratil svého otce JindHcha, 
syndika opavského, byl poslán svou matkou, jež se znova provdala za měšťana 
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mezi profesory theologické fakulty basilejské, se u Borbonia po 3 týdnech 
opět objevila horečka. Konsultoval dra Platera a ten mu předepsal pro 
počištění jako pití (potio) čaj (infus) reveňový v syrupu a lektvaři ze šťávy 
z růží, zředěných vodou štěrbákovou a čekankovou,2) 25/4 pak, s opakováním 
v dalších dvou dnech, sladký trank ze syrupu štěrbákového a pětikořenového 
(t. z celeru, petržele, fenyklu, listnatce a chřestu) ve vodě pelyňkové, 
čekankové a zeměžlučové,!) tento druhý lék proto, aby žluč (cholera) byla 
vyhnána z útrob, v nichž by, městnajíc se, mohla způsobiti koliku. Na ne
štěstí B. 25/4 již vzal tento trank, když jeho žáci chtěli jíti na procházku. 
Proto, nemoha s nimi, pustil je s Jiřím Fábušem a ten dával tak málo pozor 
na ně, že se vrátili domů pozdě, a nejen to, - hoši 14letí - i opilí. Když 
B. je vyplísnil, Jiří Zikmund se opovážil na jeho mírná slova odseknouti: 
Můj pan strýc (patruus) dal mi tebe s sebou jako preceptora, nikoli jako 
kata (carnifex). 

27/4 se B. seznámil s drem med. J a k u b e m Z w ing e r e m,3) 
jenž se s ním bavil o různých věcech, mezi jiným také o služebnících Páně 

Zachea Golče, do městské školy v Opavě a pak do gymnasia ve Vratislavi. Na uni
versitě byl v Tubinkách a v Basileji, zde pod J. J. Grynaeem až do odchodu téhož 
do Heidelberka, pak v 1.1584-1586 na ženevské akademii pod Bezou. Byl potom 
preceptorem nevlastního bratra Karla z Žerotína, Jana J?~više, a s ním od června 
1588 na universitě heidelberské (J. V. Š i mák, 1. c., CCM 1905, 419) a pak na 
basilej ské. Po svém doktorátu theologie r. 1590 doprovodil J ana Diviše zpět na Moravu. 
Pak se stal prefektem studií Ladislava Velena z Žerotína, s nímž v srpnu 1591 se 
odebral do Strasburku, v březnu 1592 do Basileje, koncem r. 1593 do Heidelberka, 
kde Ladislav Velen 8. 1. 1594 byl zapsán do universitní matriky. Ale Amand již 
v dubnu téhož roku se s ním vrátil na Moravu a potom složil své prefektství. Jeho 
nástupcem u Ladislava Velena se stal JiH Scherhackel"z Hartenfelsu, dotud císařský 
dvořan (S. Caes. Maj. aulae nobilis). Amand Polanus prožil pak u Bratří morav
ských větší část oněch dvou let, která zbývají do jeho jmenování profesorem v B~a
sileji. Zde zemí-el ve věku 49 roků 17/6 1610. Podle Fr. Hru b é h o (L. V. z Z., 
12, 14-16, 19-24) a autobiografie Amandovy v předmluvě jeho spisu "Gemmula 
partitionum theologicarum" z r. 1590, zčeštěného v Kralicích 1". 1598 ~ .;tázvem "Roz
dílové theologičtí" (A. J. Vrť á t k o, Amand Polanz Polansdorfu, CCM 1861, 293). 

1) Syrupi rosati solutivi cum infusione rhabarbari 
Electuarii de succo rosato 
Aquarum endiviae et cichoreae 

Fiat potio. 

2) Rp. Syrupi de endivia 
de quinque radicibus ana 

Aquarum absinthii, cichoreae, centaurii minoris 
ana 

.Misce, fiat julep. 

draclunam I 
drachmas 2 
sextarios 2 

unciam I 

unciam I 

3) J a k u b Z w i II g e r, r. 1596 271etý, syn slavného profesora lékařství 
v Basileji T h e o d o r a Z w ing e I' a, jenž zemřel r. 1589, začal svou akade
mickou kariéru (jako jeho otec) profesurou řečtiny. Získal si pověst vynikajícího 
paracelsovce. Zemřel r. 1610. 



32 

v Basileji, jejichž posloupnost, po vyhostění papežství (papatus) z města, 
oznámil Amandus Polanus v epigramul ), jehož překlad zní: 

Příteli čtenáři! Po vyhostění papežství měla šťastná Basilej tyto 
hlasatele slova Božího: Světlo evangelia v prvních letech zažehl Volfgang 
Capito, kterého pojalo nebe. Nasledoval <Jan> Oecolampadius, jenž plál 
jako hořící pochodeň. Jeho nástupcem v Kristově skvělejším domě stal 
ses ty, ctihodný Osvalde Myconie. Pak < Šimon> Sulzer se bral tvou dra
hou.2

) Po něm <od r. 1586> Jakub Grynaeus spásonosnou pící slova Bo
žího krmí a množí ovečky. 

Jistě mluvil B. se Zwingerem také o své nemoci, ale bylinný trank (z re
veně, senny a choroše modřínového, syrupu a lektvaře ze šťávy z růží ve 
vodě štěrbákové a pelyňkové,3)) který bral 28/4, ukazuje na předpis Pla- . 
terův, nikoli Zwingerův, který dával přednost lékům chemickým. 

Amandus Polanus, sotva se ujal profesury, již přerušil zase přednášky 
a odjel 29/4 na delší dobu do Ženevy.4) B. litoval, že pro nový záchvat zim
nice nemohl ho vyprovoditi, ani se toho dne dostaviti k disputaci o vlhkostech 
tělesných, pro níž byl ustanoven jako oponent. 1/5 vedlo se mu lépe, takže 
mohl se svými žáky začíti Talaeovy Základy rétoriky5) a čísti s nimi Starý 

1) Ministri verbi· apud Basilienses puls o papatu. 

Hos habuit pulso felix Basilea papatu 
Praecones verbi, lector arnice, sacri: 

Lucern evangelii primis accenderat annis 
vVolfgangus Capito, quem capit aula poli. 

Oecolampadius successit. Ut ignea lampas 
Fulsit. Et in Christi splendidiore domo 

Hunc excepisti, venerande Oswalde Myconi. 
Sulcerusque tu um mox quoque trivit iter. 

Post hunc J acobus Grynaeus gramine verbi 
Salvifico Christi pascit et auget oves. 

2) Š i m o n S u I z e r přišel po 10letém působení v Bernu r. 1549 jako farář 
do Basileje a stal se tu r. 1552 profesorem hebrejštiny, r. 1553 pak nástupcem My
conovým v úhdě a s tím spojené profesuře Nového Zákona. Zemřel r. 1585. Klonil 
se k luterstvÍ. 

3) Rp. Rhabarbari electi, int<incti> in aqua endiviae et expressi 

Syrupi rosati solutivi cum infusione sen<n>ae et agarici 
Electuarii de succo rosato . 

scrupulos 4 
unciam 1 

drachmam 1 
Aquae endiviae et absinthii quantum satis. 

Fiat potio. 

4) Odjel na přání p. Karla z Žerótína na Náměšti a Rosicích za Ladislavem 
Velenem z Žerotína a zůstal u něho v Žene;ě do polovice července 1596 (F. Hru b Ý, 
1. c., 22). 

. 5) A u d o m a r u s T a I a e u s (Talon) jest autorem spisu "Institutiones 
oratoriae", vydaného po prvé v Paříži 1544 a pak ještě mnohokrát. 
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Zákon v latinském překladě Šebestiána Castellia.l ) Příštího dne dal jim 
pak jako slohové cvičení úkol skládati dopisy, a to tak, že jim krátce a lo
gicky pověděl obsah, který pak žáci, každý podle svých schopností, rozváděli. 
Při tom projevil Vartemberk tak hrubou ledabylost, že B. mu v zlosti po
řádné nabil. Ale hoch si nevzal výprask nijak k srdci, ba potom ještě mu vy
hrožoval. 2/5 navázalB. přátelské styky se stq.dujícím mediciny Maxmilianem 
Pantaleonem, synem před rokem zemřelého cís. falckraběte dra Ji n
dři cha Pan tal e o n a, jenž (od r. 1558) byl profesorem mediciny 
v Basileji. V týž den bylo Borboniovo jméno zapsáno do alba fakulty lé
kařské, jejíž děkanem byl tehdy profesor anatomie a botaniky K a š par 
B a u h i n.2) Z vděčnosti věnoval B. 1 tolar medické pokladnici. 4/5 šlo 
veškeré studenstvo s profesorem Bauhinem sbírat byliny 1 míli cesty až 
ke skále s rozvalinami pohanského chrámu poblíž tvrze Landeskron. 6/5 
odjel z Basileje medik Jan R i c h t e r, Opavan, do Padovy, aby tam 
pokračoval ve studiích.3) Jiný přítel Borboniův, medik Pantaleon, daro
val 8/5 Vartemberkovi výtisk otcova historického kalendáře (diarium) ve 
folio4) a 10/5 poslal mu Amandus Polanus, jenž bydlil v Ženevě y domě 
Pelissarovském, s děkovným listem zpět jeho kufr (cista), který si od něho 
vypůjčil na cestu. V té době byl B. nemocen a zase nucen konsultovati dra 
Platera, tentokrát pro smahy a pocit jako by mu létaly před očima mušky 
(mouches volantes). Plater měl tyto chorobné zjevy (které někdy bývají 
způsobeny drobnými zákaly v skliyci) za následek přebytku žluči v těle 

a proto mu poradil, aby nějaký čas jedl k snídaní polévku s přísadou mar
jánky (samsuchu) a muškátového ořechu. Poněvadž se k chorobě při

družila horečka, byl 10/5 zase u Platera, který mu teď předepsal mírné pro
jimadlo: vodu zcezenou z vloženého choroše a kořene reveně lékařské, 
temperované oddenkem kozlíku ke1tického (Valeriana celtica). Plater ne
namítal, aby lékárník místo vody k tomuto infusu přilil vína, které se 
horečnatým sice jinak nedoporučuje, ale, použije-li se kyselého rýnského, 

1) C a s t e II i o (Sébastien Chatillon), od r. 1552 profesor v Basileji, kde 
krátce předtím vyšla jeho "Biblia sacra latina". Ač přítel Kalvínův, odsoudil jeho 
skutek, že dal r. 1553 v Ženevě upáliti antitrinitářského lékaře Mi cha I a Ser
vet a, jenž ve spise "Christianismi restitutio" jako první popsal malý oběh krevní. 
Z Castelliových spisů byly jeho "Dialogi sacri" r. 1558 vydány česky od Mi· 
kuláše Panthamera Ledečského pod názvem: "Rozmlouvání společné z Písem 
svatých" (J. Závodský, 1. c. 25). 

2) Syn francouzského lékaře, jenž se pro víru vystěhoval a r. 1582 usadil v Ba
sileji. Zde se Kašpar stal r. 1584 doktorem a r. 1589 profesorem na lékařské fakultě. 

3) Jan R i c h t e r dokončil v Italii před koncem 1597 medicinské studium. 
Zdá se, že byl jeho otec jeden z obou opavských Richterů (Volfgang nebo Jan), kteří 

v dubnu 1563 byli zapsáni do matriky university lipské (J. V. Š i mák, 1. C., ČČM 
1906, 123, 538) . 

~) Míněna snad "Chronographia ecclesiae" (Basileae 1550). 

G e II ne r: Životopis lékaře Borbonia. 3 
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jistě neuškodí Borboniovi,l) Po tomto léku se mu potud ulevilo, že den 
poté mohl jíti na universitu k dvěma deklamacím o monarchii a o demo
kracii a které z nich dáti přednost. Přednesli je dva synové basilejského 
kupce Františka Castilionea, Fridrich a Vernher, kteří na několik dní při
šli domú ze Strasburka, kde dleli na studiích. 

12/5 byl slavnostní den, volba rektora, která padla na J. J. 
Grynaea. Dvě odpoledne (13/5 a 16;5) byla věnována poslechu hudby, 
jednou u basilejského varhaníka, kam Borbonia a jeho žáky vzal s sebou 
dr. Zwinger a po druhé u Zwingera samého, jedno odpoledne (15/5) také 
korespondenci. B. psal profesoru Skálovi a lékařúm Václavu Lavínovi 
a Šimonu Grynaeovi, žáci svým příbuzným. 18/5 bylo obligátní sbírání 
bylin, tentokrát u zřícenin města Augusta Rauracorum (u Augstu). Ex
kurse se zúčastnili kromě Bauhina také profesoři S tup a n u S2) a Zwin
gel' a jeden francouzský lékař jménem dr. Va II e s i u s, který byl sou
stolovník~m francouzského kazatele v Basileji Jakuba Choueta, přítele 

Karla z Zerotína.3) Zpět se jelo lodí dolú po Rýně. 

Dva dny po výletě onemocněl Vartemberk. B. dal mu pro počištění 
reveň lékařskou v infusu se syrupem z n'\.ží. Ale snad že byla již stará, 
účinek se nedostavil a tak, když nemoc nepřestávala, musil 26/5 přijíti 

Plater. Ten maje Vartemberkovu chorobu za nachlazení žaludku, přede
psal k jeho zahřátí léčivé víno, které se připravilo tak, že oddenek vlašské 
čekanky a pýru (triticum repens), nati pelyňku a majorany, květ pilátu 
(volového jazyka), brutnáku (boráku), violek a rúží, semeno fenyklu 
a kořen galgánový (Alpinia Galanga) se promísily, zabalily do plátna 
a vložily do mázu vína.4) Ukázalo se však podle kapek krve v stolici, že 
tímto vínem byl žaludek zahřát přespří1iš. Proto Plater zastavil další uží
vání a ordinovalVartemberkovi svúj nový a dosud jen vznešeným osobám 

1) Rp. Rhabarbari radicis 
Spicae 

drachmam 1 
quantum satis ad temperandum 

Agarici drachmas 2 
Misce aqua vel vino acido Rhenano et exprime per lihteum. 

2) Vlach, přednášel theoretickou medicinu. 

3) P. v. Chlumecký, C. v. Z. u. seine Zeit, Brunn 1862,136. 

4) Rp. Rad. Cichoreae 
- graminis 

Herb. Absinthii 
Majoranae 

Flor. Buglossae 
Boraginis 
violarum 
rosarum 

Sem. foeniculi 
Rad. Galangae 

Conquassantur, illigentur 
vini. Fiat potio. 

ana unciam Yz 
drachmas 2 

drachmam 1 

ana drachmam 1 
drachmas 1 Yz 
drachmas 2 

lintecÍ, injiciantur in unam mensuram 
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podávaný, slabě projímavý lék, odvar z citronú a kdoulU) Vartemberk stonal, 
ale přitom zlobil dále. Nejspíše narážkou na to, že měl snad znetvořenou 
nohu a kulhal, B. si odlehčil ve svém deníku citací řeckého epigramu, 
2. z knihy X. Palladiova spisu "De re rustica libri libri X IV": 

Chromý máš rozum jako nohu a tak vskutku 
dává vnější tvá podoba obraz tvého vnitřku.2) 

31;5 byl B. jedním z oponentú při doktorské disputaci, kterou měl 
o úplavici Jan Jl.!! o s e II a n ~t s, Limburčan z Gai1dorfu (jenž pak 13;6 
měl promoci s doktorem Tom á š e m Co c c i e m, profesorem lékař
ství, jako promotorem), a 1;6 si byl poslechnouti disputaci bohoslovce M. 
Ludvíka Lucia z Basileje o svátostech všeobecně. 3/6 obdržel prostřednic
tvím basilejského kupce Castilionea psaní z Ženevy od Amanda Polana 
a Ji ř í hoJ e n i š e,3) preceptora Ladislava Velena z Žerotína, a 10/6 
z Moravy od p. Karla nejstaršího z Žerotína, od toho asi v souvislosti s tím, 
že jeho syn Vratislav svémocně propustil svého preceptora, Jiřího Fá
buše, když se s ním nepohodl. 

Do Basileje zavítala význačná osobnost, J aques Davy Duperron, 
narozený v Bernu z rodičú kalvínských, který však na studiích v Paříži 
přestoupil ke katolictví a r. 1592 stal se biskupem v Evreux (Ebroicum). Byl 
v tváři podoben pražskému knihtiskaři M. Danielu Adamovi z Veleslavína. 
Přišel do Basileje k prohlídce knihovny (městské). Platera, který ho 
zde provázel, požádal, aby mu opatřil a poslal dva spisy, vzorně vydané 
u Jeronyma Commelina, francouzského tiskaře v Heidelberce: Loci com
munes od Petra Martyra Vermigli~) a řecká Opera omnia "otce orthodo- . 

1) Pomorum Citreorum 
Cidoniorum 

Fiat decoctum. S. Capiat quantum satis. 

2) XWAOV ~x.e~c; 'rov vouv &C; 'rOV 7t631Y. xd "(lY.p &A'I)&WC;, 
E'CxovlY. 'rwv ~v't'oC; (J~ <pu(J~C; h'roC; ~x.e~. 

Ta d e á š Háj e k ve své" Knížce aforismú metoposkopických" (Praha 1562, f. A4) 

jmenuje autorem disticha řeckého básníka Agadia. 

3) G e o r g i u s Jen i s chi u s se nar. 3/1 1569 (Sil. tog. 139) v Neurode 
(v Pro Slezsku). Byl pod Amandem Polanem z Polansdorfu a po něm pod Jiřím Scher
hacklem z Hartenfelsu, jakožto prefekty studií, preceptorem Ladislava Velena z Že
rotína, s nímž od srpna 1591 do dubna 1594 byl na studiích v Strasburce, Basileji 
a Heidelberce. Vrátiv se s ním pak na Moravu, onemocněl tu dnou, pro kterou se 
r. 1595 léčil v lázních losinských. Koncem roku odjel se svým žákem a prefektem 
Scherhacklem do Ženevy, kde všichni tři bydlili a se stravovali v konviktě prof. 
Theodora Bezy. Jeniš studoval medicinu, nejpozději od března 1592, kdy přišel 
s Ladislavem Vel'lnem do Basileje. Neboť v březnu 1593 pokročil v svém studiu 
již tak, že mohl disputovati o vlastních thesích. Jeden výtisk těchto thesí poslal 
před 21/3 1593 Bezovi (F. Hru b ý, L. V. z Ž., 12-13, 22-23). 

4) "Nejučenější" z vlašských protestantú. Zemřel jako emigrant pro víru 
v Curychu r. 1562. Je známo 8 vydání jeho spisu Loci communes; první heidel
berské je z r. 1593. 

3* 
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xie", v 4. stol. žijícího Athanasia Velikého. Vartemberk poprosilo autogram 
biskupa a ten, jsa muž vlídný, vyhověl, zapsav se do Vartemberkovy pa
mětní knihy takto: Jakub Davius, biskup ebroicenský, krále francouz
ského Jindřicha IV. tajný rada a první almužník, papeže Klimenta VIII. 
orator v kongregaci Pro impetranda absolutione. 

B. si zaznamenal tyto disputace, které se konaly na universitě do 
konce června: 7/6 měl medik Petr Wilhelm Svídnický disputaci o žloutence, 
8/6 saský právník Jan Weisbrot o restitucích, 11/6 doktorskou disputaci jeden 
právník ze špýru jménem Justinian Morder (nomen est omen) o vraždě, 14/6 
Vestfál Jan Dreckmajer o křtu. V týž den byla také disputace právnická 
o nájmech a pronájnech (locationes et conductiones), 15/6 o urážkách na 
cti a hanopisech (tato neb ona M. Jiřího Hannisia), 17/6 (M. Kryštofa 
Santera z Lindau v Bodamském jezeře) o odvoláních. 20/6 měl.o doktor
sImu promoci 9 právníků. 

17/6 přivedl B. své žáky na universitu po prvé k recitaci řečí Cicero
nových. 18/6 dokončil s nimi četbu Nového Zákona (s Vartemberkem již 
po sedmé od té doby, co byl jeho preceptorem) a 19/5 začal tím znova od za
čátku. 20/6 byli jeho žáci pozváni k večeři od 19letého říšského hraběte 
Jana Guntera ze Švarcburku a jeho bratra, o rok mladšího Kristiá~a 
Guntera, kteří přibyli do Basileje se svým "prefektem chování a studií" 
Vítem Theodorem z Obrnic, a 27/6 byli (a B. s nimi) na hostině, pořádané 
na oslavu instalace nového rektora. 20/6 psali Borboniovi žáci Janu Schmi
dovi (?) do Vratislavě a Vavřinci Cirklerovil) (do Náměště), zatím co B. 
dokončoval své první these o nemoci, kterou poznal na vlastním těle, 
o třetidenní zimnici. Práci předložil k opravení profesoru Stupanovi a když 
ji obdržel zpět, donesl ji do tiskárny Konrada Waldkircha v Basileji, kde 
vyšla in 4° před 3/7 1596 s titulem "Theses de Febre tertiana exquisita 
intermittente". Tento svůj první lékařský spis věnoval dru med. Šimonu 
Grynaeovi v Brně, kterému 6/7 poslal s psaním první dva výtisky. 10/7 hájil 
své these před četným obecenstvem velmi úspěšně a proto byl po dispu
taci poctěn hostinou, kterou na šťastný výsledek mu vystrojilo lékařské 
kolegium. 

V neděli před sv. Janem Křtitelem (30/6) o 7. hod. ranní předčítal 
veřejný notář basilejský na náměstí před vchodem do kostela sv. P~tra, 

1) Pocházel z Goldberku. Po studiích v rodišti a ve Vitemberce byl vycho
vatelem synů vévody břežského Jiřího II., později preceptorem několika mladých 
šlechticů, také nejstaršího syna p. Jana z Žerotína, Karla, kterého vedl při stu
diích doma i v cizině. Pak byl rektorem školy v Goldberce (od r. 1579) a: v Břehu 
(od r. 1582). Byv pro kalvínské smýšlení od břežského vévody zbaven. místa, uchýlil 
se k Jindřichovi Brtnickému z Valdštejna, bratrovi zemského hejtmana m. m. 
(podle Minucí k 1. 1589 A dam a Hub e r a z R y z n pac hu; sr, Fr. P a-
1 a c k ý, O pranostikách a kalendářích českých, ČČM 1829, I. 58) a pak ke Karlovi 
z Žerotína, který mu svěřil výchovu svého osiřelého příbuzného Karla mladšího, 
syna Kašpara Melichara z Žerotína v Kolíně. Poslední svá léta ztrávil na Náměšti. 
Zemřel 28/7 1598 (částečně podle O. Odlož i 1 í k a, K. st. z Ž., 39-tO). 
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jako každoročně v týž den a na témž místě, ona, Maxmiliánem II. po
tvrzená, privilegia, která městu byla udělena od císaře Fridricha III. 
a arciknížete Zikmunda, syna Fridricha IV. Tyrolského. Odpoledne po
tom se předčítaly též zákony universitní, platné jak pro profesory, 
tak i pro žáky, a o týden později nově uvedeny ve známost také zá
kony fakultní (leges artium). Při tom měl proslov prof. Buxtorf. 15/7 při
byli u Grynaeova stolu dva noví hosté: David Střela (syn r. 1593 zesnu
lého Mikuláše Střely z Rokyc na Štěpánově a Krucemburku) se svým 
preceptorem, medikem T o b i á š e m S a 1 a n dr e m. Přijeli z Altorfu 
a přinesli s sebou pro Borbonia dopisy od Daniela Lucina, preceptora 
bratří Zejdliců, a od profesora Konráda Rittershusia. Rovněž Amandus 
Polanus, který se 16/7 vrátil ze Ženevy, přinesl mu psaní od tamních jeho 
známých, od Jana Paludia, preceptora Václava ml. ze Zástřizel, a od Jiřího 
Jeniše, preceptora Ladislava Velena z Žerotína, při tom i smutnou 
zprávu, že zemřel v Laone slavný francouzský státovědec a právník 
Jean Bodin. 

B. začal pro výcvik choditi do lékárny a do anatomického divadla. 
6/7 byl při pitvě volských očí a 22/7 při pitvě hlavy telete, při čemž byl 
demonstrován původ nervů (v tom i nervů zrakových) z míchy a dále uká
zány komory mozkové, jichž není více než 2, za to však tak prostrané, že 
se v nich mohou sbírati ony hleny, které vypliváme (vysmrkáváme, vy
kašláváme). Pitva mozku byla provedena novou metodou od zadu, (nikoli 
onou od předu, kterou učil On dře j Ves a 1 i u s ve svém základním díle 
"De humani corporis fabrica libri VII" (Basil. 1543). 8/8 byla pak Borbo
niovi předvedena jako privatissimum pitva psa asistentem Bauhinovým, 
Skotem J a k u b e m Car g i II e ml), v basilejském anatomickém di
vadle. 

B. pokračoval s rozesíláním svého spisu o terciáně. Tak poslal jej 
18/7 s odpovědí na jejich psaní profesoru Skálovi, lékaři Václavu Lavínovi 
a mediku Jenišovi, 5/8 M. Danielu Adamovi z Veleslavína a prof. Ritters
husiovi. Domácí vyučování jeho žáků (latinské čtení Nového Zákona, 
latinská slohová cvičení, pravidla rétoriky) bylo rozmnoženo o logiku, 
kterou jim od 22/7 (podle Aristotelova Organon) vykládal Amandus Po
lanus. Z denních událostí si B. poznamenal, že 23/7 byla za silné bouřky 
zasažena zápalným bleskem věž basilejského chrámu, a k 30/7, že si zjednal 
přízeň Jana Aubria, jenž od r. 1593 (s l{laudiem Marniem) vedl nalda
datelství A. Wechela ve Frankfurtě n. M. Borboniovi žáci byli 31/7 po
zváni ke stolu a 5/8 k hostině na rozloučenou od hrabat ze Švarcburku, 

1) Jam e s Car g i II byl i v druhém Bauhinově oboru, v botanice, velmi 
zběhlý. Vlámský botanik Mat y á šLo bel i u s (ve svém spise "Adversaria" 
z r. 1606) vděčně vzpomíná jeho pomoci a ještě více K a š par B a u h i n ve spise 
"Pr~dromus theatri botanici" (Francof. 1620). Cargill se jako lékař usadil v Aber
deenu, kde se připomíná naposled r. 1605 (R. Pu 1 ten e y, Historical sketches of 
the progress of botany in England, London 1790). 
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než 7/8 odjeli do Francie, a Vartemberk sám byl 8/8 v hostinci "U čápa" 
hostem jednoho pána z české větve Donínů, snad Fridricha, jenž stále 
byl na cestách. ° Borboniově botanickém studiu svědčí, že byl 2/8 na obligátní byli
nářské exkursi, že 8/8 (s Vartemberkem) byl u prof. Platera, od něhož si dal 
ukázati herbář a co jiného měl zajímavého, a že již 17/8 mohl, zajisté již po 
přečtení, poslati Jenišovi do Ženevy se svým dopisem Bauhinův spis 
"Phytopinax s. enumaratio plantarum", jenž teprve nedávno vyšel 
v Basileji. 

19/8 doprovázel se svými žáky 2 míle až do města Rheinfelden 
domů se vracejícího Vratislava z Žerotína, pro něhož, aby nemusil 
konat} cestu sám, _nemaje už preceptora, byl poslán z Moravy šlechtic Ře
hoř (Cechtický z Cechtic). Vartemberk a Prakšický dali mu s sebou psaní 
pro své příbuzné, B. pro Fridricha z Žerotína, Václava st.' ze Zástřizel, 
Heřmana Stanovského a pro napajedelského pastora Jana Wirbia, pro tohoto 
také spis učeného krále skotského Jakuba VI., "Výklad 7., 8., 9. a 10. 
verše 20. kapitoly Zjevení sv. Jana" (z r. 1588) a "Ohrazení" Curyšanů 
proti pomluvě papežencú, že jim čert sebral jejich pastora. 

V těch 14 dnech od 20/8 do 3/9 byla na universitě jedna disputace 
theologická (o dědičném hříchu), jedna filosofická (o duši), pět právnických 
(o věcech pozllstalostních atd.), v tom i Slezana Jeronyma Setzera, a tři 

lékařské, a to o melancholii Tobiáše Winda z Augšpurku, o horečkách 
z kalokrevnosti (de febribus melancholicis) Ji ř í hoL aur e y z Vrati
slavP) a o hlízách (de abscessibus) Sasa L1tdolja Henkela. 9/9 měl pak 
B. sám disputaci "de hydrope", která se měla konati již 26/8, ale pro 
onemocnění předsedajícího profesora musila býti odložena. B. hájil své druhé 
these o vodnatelnosti, jak sám doznal, chabě a chladně. Nato jistě ne
bylo bez vlivu, že byl sklíčen chováním Vartemberkovým. V minu
lém týdnu (na který 2/9 připadla svatba JUDra Ludvíka Iselia, jenž 
jako jeho otec byl profesorem basilejské fakulty právnické, 3/9 od
poledne zahajovací čtení prof. Amanda Polana o proroctví Danielově a 5/9 
botanická exkurse) žádal Vartemberk od Borbonia peníze na okružní cestu 
po švýcars~(ých městech, kterou chtěl podniknouti spolu s Janem Čerto
~yjským z Certoryje (na Hevlíně n: Dyjí a Novém Dvoře na Znojemsku), 
Jenž byl také v Basileji na studiích, maje za prefekta Jana Jakuba 
Meiera z Basileje. Vartemberk nedostal však ani peníze ani povolení 
k cestě a zlost z toho se pak stupňovala 7/9 v záchvat zuřivosti, v němž 
úplně zapomněl na úctu, povinnou k precep,torovi, a na ohledy k místu, 
kde se nalézal. 

1) Ji řiL a u r e a, jenž se narodil 5/12 1565, stal se doktorem lékaí"stvi 
17/9 1596, když mu bylo 31, a zemřel 27/3 1603, když mu bylo 38 let. Jeden rok 
svého života působil vedle Š i m o n a G r y na e a jako druhý zemský lékař m. 
m. v Olomouci (C u n rad i Sil. tog. 168). Jeho předchůdcem byl asi dr. Ji ř i 
F á buš Meziřičský, jeho nástupcem se stal dr. Jan Lea n der z Nisy. 
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Den po své disputaci, asi na udobření, jel B. s Vartemberkem a se 
Zástřizlem do Freiburku v Breisgau, aby vzdali hold arciknížeti Matyáši, 
jenž tam právě dlel. Cestu vykonali za jeden den (10/9). l1/H viděli arci
knížete dvakrát, jednou když obědval a po druhé, když večeřel. Příštího dne 
měl B. schůzku s některými svými známými z Matyášovy družiny, totiž 
s moravským pánem (Bohuslavem) Jaroslavem starším Březnickým z Ná
choda (podčeším arciknížecím), se svým bývalým žákem Ladislavem z Pra
hy a s Volfem z Auersperka, bratrem svých dvou žáků Pavla Volkarda 
a Veikarda. V jejich společnosti se seznámil s dalším rakouským pánem, 
s Gundakarem z Polheimu, jenž se svým bratrem Gottfriedem pathl též 
ke dvoru Matyášovu. Teprv 14/9 se B. a jeho žáci vrátili do Basileje, kdež 
o 10 dní později měli příležitost viděti arciknížete znova, když tam udělal 
jednodenní zastávku cestou do Kostnice. 17/9 byli hosty tří nových dok
torů, Henkla, Laurey a Winda, kteří oslavovali svou promoci, a 22/9 (bez 
Borbonia) hosty Jana Čertoryjského, který, louče se s nimi, je častoval ve 
veřejném hostinci. 24/9, v den příjezdu arciknížete, sami pak dávali hostinu, 
jíž se účastnili Jaroslav z Náchoda, bratři Polheimové a Ladislav z Prahy. 
26/9 doprovodili 2 míle cesty až do města Liestalu Jana Čertoryjského, 
jenž odjížděl na další studie do Ženevy, bera s sebou Borboniova psaní pro 
Václava ml. ze Zástřizel a jeho preceptora. 

Mrzutosti s Vartemberkem se opakovaly stále a často také Zástřizlova 
vzdorovitost budila hněv Borboniův. Tak se stalo i 27/9. Když B. mu chtěl 
nabíti, poněvadž se ve 2 hodinách nenaučil napamět ani dvěma řádkům 
z rétoriky, Jiří Zikmund pozdvihl dva prsty k nebi a přísahal, že se nebude 
učiti vúbec, dotkne-li se ho B. metlami. Od Zdeňka Brtnického z Vald
štejna, jenž před rokem v Břehu byl žákem Borboniovým a teď byl na 
studiích ve Štrasburce, dostalVartemberk 1/10 psaní, na které hned dal od
pověď. B. přiložil k ní oboje své these, z nichž i druhé, ty o vodnatelnosti, 
(které dedikoval dru Janu Rukardovi, "excellentissimo poliatro et poětae 
elegantissimo") vyšly tiskem před 26/8 1596 s titulem "Theses de hy
drope" v 4° opět u Konrada Waldkircha. 

12/10 měl chudák Jiří Fábuš zkoušky a 2l., 23. a 25. října místo jedné 
inaugurální disputace troje čtení o příjici. Ač jeho žák Vratislav z Žero
tína ho nechal na holičkách, měl právě ještě tolik peněz, že mohl šťastné 
skončení lekcí 27/10 oslaviti hostinou "U čápa" a 14/11 novou hostinou 
také svou promoci, při níž stál na posledním místě po 8 šťastnějších kandi
dátech. Z nich Tobiáš Baurschmid z Bayreuthu ve Voigtlandu měl svou 
disputaci pro gradu (de tumoribus) 10/10, Kristián Henricus ze Středy 
(Neumarkt v Pruském Slezsku) de purgationibus 14/10, Petr Wilhelm Svíd
nický (de calculo renum) 22/10, Kryštof Copius z Hammu ve Vestfálsku 
(de pleuritide) 26/10, M. Jan Cherler z Basileje (theses desultoriae, vý
bočné, bez jednotného thematu) 30/10, císařský básník Michal Meyer z Kielu 
(vlastně z Rendsburku nedaleko IGelu) v Hoštýnsku (de epilepsia) 7/11, 

~ 
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Jan Faber z Norimberka (de cephalalgia) 8/11 a Jan Sagittarius z Drážďan 
(de colico dolore) 10/11.1) 

20/10 byli B. a jeho žáci u oběda hosty novomanžela Jakuba Rieda, 
patricia basilejského, u večeře pak hosty nově do Basileje k studiím při
bylých bratrů Radziwillů (Jana a Kryštofa), knížat litevských, 4/11 na 
svatbě Amanda Polana s dcerou Grynaeovou Marií a 5/11 na svatbě Ja
kuba Zwingera s Juditou Brandovou. K oběma sňatkům napsal B. epi
thalamia. Amand Polanus dal svoje vytisknouti. Zwingerovo, jež zů
stalo v rukopise, zní takto: 

"In nuptias clarissimi viri, domini J acobi Zvingeri, medicinae docto
ris praestantissimi et Graecarum literarum in alma universitate Basi
liensi professoris publici, magni illius Theodori filii, sponsi, et Judithae 
Brantinae, virginis pudicissimae, patriciae Basiliensis, sponsae, etc. 

Nil opus est medico, valet haec, Zvingere, puella. 
Inspice, quos morbus vexat, et affer opem. 

Quid tacite exploras salientem pollice carpum? 
Flebile quid praesens pulsus adesse docet? 

Hoc tenerum placide corpus natura gubernat, 
Hepar obit munus ventriculusque suum. 

Quid cunctaris adhuc? Quid cessas? Corripe gressum 
Et depone tuam - est sana puella - manum. 

Vos appello meis Basileae numina metris 
(quandoquidem Cous Pergamenusque silent),2) 

Vos Bauhine, Platere, Stupane decaneque Cocci, 
Vos Riffi, Martis nomine dicte Leo,3) 

Anne etiam sanis dabitur medicina puellis, 
Vel quid in incolumi virgine Zvinger habet? 

Parcite, Davus eram, sed protenus Oedipus adsum,4) 
Ne cui forte gravis sit meus iste jocus. 

Haec virgo est Brantin, est Ustula; pustula adussit 
Zvingeri fibras cordis amore rudes. 

" , 1) Z t~ch~o ~ prosluli zvláště dva: a) Jan Ji n dři c h Che r l e r; jako vyni
k,a]lcI botamk, ]enz spolupracoval se svým tchánem Jan e m B a u hi n e m (star
šlm bratrem Kašparovým) při skládání díla "Historia plantarum universalis nova 
et absolutissima", jež opatřil úvodem (Prodromus) a které vydal r. 1619 in 40 v Yver
donu. b) Mi cha I Me ye r, velký alchymista a rosikrucián, jehož jméno 
bylo známé po celé Evropě. Byl činný také v Praze na dvoře Rudolfa II., o čemž 
ještě uslyšíme. 

2) Z Kóa byl Hippokrates, z Pergamu Galenos. 

3) Jména 6 profesorú, kolik jich čítala basilejská fakulta lékařská. 

. 4) Da:us jest jméno poněkud omezeného sluhy u Terence. Citátu z jedné 
Jeho komédle "Davus sum, non Oedipus" se užívalo, když se chtělo naznačiti, že 
někdo není tak vtipný jako Oidipos před sfingou. 
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Inde fit ut solam suspicet saepe puellam, 
Pharmaca proque usto pectore saepe coget. 

Telephus, ut ferro tactus violenter Achi11is, 
Pelidae medicam postea sensit opem, 

Sic ubi, concepit flammas Zvingerus amoris, 
Inde refrigerii quaerit anhelus aquam. 

Quam sapit! O utinam magis ac magis ustulet illum 
Ustula, ut assuetas saepe requirat aquas! 

Hoc ego quid mecum, quid comprecor ustulet illum? 
Ustula Zvingeri carpitur igne sui. 

Carpimini, quoniam vultis, non invidus ural', 
Quem fovet a vestro mutua flamma foco. 

Carpimini, vobis quam depilis annuit aetas, 
Lex patitul' Superum, mos hominumque favet. 

Cum pater Autumnus maturis fertilis uvis 
Excipiet plenis dulcia musta cadis, 

Vos afferte etiam vestras solemniter uvas: 
Pignora non sterilis et sine lite torU) 

1) Pěkná a šprýmovná tato báseň zasluhuje, aby byla podána také v překladě: 

Zwingere, není třeba lékaře, tato dívka jest zdráva. 
Hleď si jen těch, které sužuje choroba a přines jim pomoc. 

Nač vyšetřuješ jemnocitným palcem její tepající zápěstí, 
jako by cos povážlivého bylo znáti na jejím pulsu? 

Její útlé tělo udržuje fysis v správném chodu, 
její játra plní úkol a i žaludek svúj. 

Proč ještě váháš, nač se zdržuješ? Zrychli pohyb 
a odtáhni již svou ruku, vždyť dívka jest zdráva. 

Dovolávám se svými rytmy vás, bohové basilejští 
(poněvadž Kóec a Pergamovec již zmlkli), 

vás Bauhine, Platere, Stu pane a děkane Coccie, 
vás Ryffie a jenž se Martovým jménem zoveš Leo, 

zda se má podávati lék také zdravým dívkám? 
Či co má Zwinger proti této zdravé panně? 

Promiňte, byl jsem Davus, ale teď jsem už zase Oedipus. 
Nebudiž nikomu na obtíž snad tohle mé žertování. 

Tato panna je Brandová, Hořinka. Ona do puchýře popálila 
vlákna láskou nedotčeného srdce Zwingrova. 

Tím se stává, že často touží jen po této dívce 
a že často prosí o léky na popálenou hruď. 

Jako Telefus, velmi se poraniv o kopí Achillovo, 
dostal potom lékařskou pomoc od téhož Peleovce, 

tak tam, kde přijal zápal lásky, 
. Zwinger vzdychaje hledá vodu pro ochlazení. 
J alt mu chutná I Ó kéž stále více pálí onoho 
Hořinka, aby často u ni hledal vody přivyklé. 

Co je mi po tom, proč prosím, aby ho popálila? 
Vždyť Hořinka sama chytla oheň od svého Zwingera. 
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Jiná báseň, nadepsaná "Lectori pio lVIatthias Borbonius a Borben
heim" a počínající slovy: 

"Si te cura tenet Caelituum et cupis 
A vitae pelago, fluctibus horrido 

N avi adnare secundae ' 
Aeternae patriae vada, ... " 

jes.t na 1~7tě a~ ve sp~se A~anda Polana "Analysis libelli prophetae Mala
chlae . " (Nar. ~ umv. kmh. v Praze, sign. 31 K 72, přív. 2), dokončeném 
13/11 1~96 ,.(BasIl~a:, per Conradum Walkirch, MDXCVII). 

ASI pn hostmach svatebních přišel Vartemberk do štědré nálady , 
rb'l ' ' ze 

: 1 1 svem;l preceJ?torovi jeden džbán a čtyři malé poháry ze stříbra, i to, 
z~ k sv~tb~ vystroJí, mu hostinu. Co slíbil, musil pak potvrditi Borboniovi 
pIse:nne v, Jeho deml~u., Svou dobrou vůli osvědčil Vartemberk také týden 
pote, kdyz ze 6. ~ukatu u~ers.kých, !cteré mu poslal hejtman Stanovský, 
dal 16/11 POlOVICI Borbomovl, kdezto Zástřizl si z 15 dukátů které 
2~/~0 vdost~l o,~ s,vého v poručníka, patrně ponechal všechno. B. p~někud 
:avl~el svy~ zakum. Zehral, že jemu neposílá nikdo nic, ač úsluhy po
zad~Je od neho kdekdo. Jeho nespokojenost nebyla zmírněna písemnou 
zpravou, kterou tehdy dostal od něJ' akého šlechtice N N zVe V 't b 1 h . , . ., ar em er ( 

o z~ Jeho zady o~eri1uje u napajedelského hejtmana. Z jiného pramene 
-:- a:l ~d ~ratra Vaclava - se dověděl, že se záležitost jeho výhostu pro
Jednava pred p. Petrem Vokem z Rožmberka. 
v V~clav ml. .~e Zástřizel, o němž B. byl 20/9 zpráven, že dobře na 
z~nevske akademn ~o~hodil (prodiit), se vrátil se svým preceptorem Palu
~lem 16/11 do BasIleJe. Přinášeje si jako dar od Theodora Bezy sbírku 
Jeho dosud neuveřejněných básní, hořel touhou vydati je tiskem. I ) Z udá-

Chyťte ?heň ~e~en od druhého, když to chcete, já se nepopálím, nejsa závistivý, 
mne Jen hreJe obapolný plamen vašeho krbu. . 

Ch~ťte ohe~, j~k vám k tomu opelichaný věk přikyvuje, 
zakon bozsky to dovoluje a mrav lidský phpouští. 

Když. ~tec Podzim, úrodný zralými hrozny, 
plm tl bude sudy sladkým vínem, 

přineste i vy každoročně vaše hrozny: 
děti lože nesterilního a nerozdvojeného. 

.. 1) V á: ~,a v z e Z á s tři zel vydal básně s titulem "Theodori' Bezae 
poemata :vana (s. 1., 1597). Jsou mezi nimi silvae, epitaphia, icones, elegiae, emble
n~ata, ep~gra~llmat~, z t~ch jed~o na znak pánů ze Zástl-izel a několik na Paludia. 
Na l~onC1 sbIrky Je latmský preklad Bezovy tragedie "Le sacrifice d'Abraham" 
kte? Jan ! a:~metus ~alTen:i.s (z La BalTe ve Francii) pořídil a věnoval Jiřímu Zikmun~ 
do, 1 ~e Zast~·:zel. o Km~a, pnpsaná Václavovi staršímu Morkovskému a jiným pÍ'Í
b~znym a pratelum, Jest opatl-ena obšírnou předmluvou, v níž pisatel připomíná 
z:~lu~y Bevzov'y' ~hvá1í jeho žaltář, přeložený již do češtiny, a zmiiíuje se o svých 
uCI~ehc~, dekuJe V~clav3vi staršímu Morkovskému, že mu umožnil studovati, a ná
městskemu KarloVI z Zerotína, že ho obdahl svou přízní (A T r uhl >V R 1 
věť I. 132). . a r, u (0-
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lostí na universitě v té době zaznamenal B. k 24/10 disputaci theologickou 
o tom, zda papež je nástupcem apoštola Petra, kl/ll, 9/11 a ll/ll dispu
tace právnické a k 19/11 13 promocí na doktora obojího práva. I

) 

21/11 Jiří Fábuš a 28/11 Václav ml. ze Zástřizel s Paludiem odjeli na 
Moravu. Vzali s sebou dopisy pro hejtmana Stanovského, Šimona Gry
naea, p. Fridricha z Žerotína, Václava st. ze Zástřizel a Jana Theodora 
z Ottersdorfu, pro toho také právě vyšlý výše zmíněný Polanův rozbor Ma
lachiáše (asi jako dárek k si1atku onoho s Lidmilou, dcerou Lorence ReIla 
z Volfenštorfu). Den po odjezdu Václavově musil B. poslati za ním nějaké 
písemné sdělení, při čemž použil jako listonoše norimberského obchodníka 
puškami Noglia. V neděli 1/12 měl B. po prvé na sobě nové šaty z čistého 
hedvábí, snad tytéž, které mu Vartemberk, podle svého vlastnoručního 
přípisku z ledna 1597 do deníku preceptorova, koupil za 40 zl. 

Od 3.-9. prosince byla v anatomickém divadle vzácná podívaná: 
pitva lidské mrtvoly (sťatého zločince), kterou řídil ovšem sám professor 
anatomicus Kašpar Bauhin2). 

1) Promovováni byli tito: JUL(icentiatus) Jáchym Holtz, Sas z Hamburku, 
mandatář různých knížat, hrabat a měst německých u císařského dvora, JUL. Ja
kub Ayrer, právní zástnpce města Norimberka (syn stejnojmenného norimberského 
advokáta, básníka a skladatele masopustních her), Jakub Scholtz z Vídně, Albert 
Borkenfeldt z Hammu ve Vestfálsku, Sas Ondí'ej Sch6ne z Magdeburku, JUL. Jiří 
'Weber z jižního Bavorska (Noricum), Reimar Seltrecht z ,Volgastu (u Greifswaldu) 
v POlIlOřanech, Petr Dargatz z Greifswaldu, Mariin Bocatius z Belgardu v Pomo
í-anech, Burkard Lucanus z Marburku hessenského, Frýs Marek Lycklema z Nie
holte (v Oldenb.), Jeremiáš Oessler ze Štětína a Ignác Hanniel "Schifelbenensis 
Marchicus" (snad ze Schievelbein v pomořanech). 

2) Co si B. o této pitvě poznamenal, zní doslovně takto: "Při pitvě jsem si 
všímal zvláště močovodů, v nichž - vlastně v ledvinách - vznikají kameny <bič 
to .Moravy, "mastyx Moraviae" podle J. F. Hertoda z Todtenfeldu>. Kdo laboruje 
ledvinným kamenem vrhne často. To je způsobeno tím, že nerv v močovodech je 
sestupnou větví nervu žaludečního. Někdy bývají dva močovody, na každé straně jeden, 
někdy jeden toliko, jako na dané mrtvole. Moč stéká s ledvin po močovodech do 
měchýí-e. Ústí do měchýře lze sondovati železnou tyčinkou shora dolů, ale zdola, 
totiž od měchýí-e nebo pyje, nahoru nelze jíti, poněvadž chlopeň, která je v mě
chýři, brání onomu zavádění vzhůru. Pravá ledvina leží výše, jsouc zavěšena krat
čeji, levá ledvina sahá níže. - Lidská stl-eva, jestli je všechna rozepneš, vyčistíš 
a nafoukneš, jsou asi 18-19 basilejských loket dlouhá. Přiložil-li bys je k člověku, 
totiž k mrtvole, z níž byla vyňata, vyrovnají se sedmi jeho délkám, měl-eno od cho
didel až ke krku nebo ke kostem klíčním. - Nemá se ležeti, když se jde do postele, 
nejprve na boku pravém a ráno pak na levém, jak vešlo všeobecně v obyčej, nýbrž 
lépe naopak, tak totiž, abys ležel nejdříve na levém boku a ráno potom na pravém. 
Dúvod je ten, že žaludek, obrátíš-li se napravo, padne na játra a tlačí na ně, obrá
tíš-li se však na levý bok, kam se žaludek více sklání (jest totiž na levé straně, jak 
učí autopsie), je to výhodnější. Neboť v tom pÍ'Ípadě padnou játra na žaludek a pod
poří svým horkem svaření <pokrmů> v něm, rovněž i na tlnsté střevo, které na 
způsob oblouku (spira) se stáčí, počínajíc na pravé straně, k straně levé. Neshoduje 
se, co někteří tvrdí, že pokrmy, obrátíš-li se nejdHve na levý bok, regurgitují k hor
nímu ústí <žaludečnímu>. To se nemúže státi, poněvadž takové regurgitaci brání 
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19/12 bylo medikům demonstrováno tříměsíční embryo. Potrat si 
těhotná přivodila sama zatětím panenské žíly (vena saphena) na kotníku 
jedné nohy (jiné těhotné zatínají žílu výše na bércích, aby tím jistěji bylo 
těhotenství přerušeno) a pitím vody matečníkové (meduňkové, aqua 

chlopně. Tlusté stí-evo má <na začátku> také chlopeň <Bauhinovu>, aby výkaly 
nemohly regurgitovati do tenkých střev atd., ileem výše. Také všechny žíly kromě 
duté mají chlopně, a to proto, aby krev netekla s prudkostí dolú nebo nahoru. Chlopně 
ty jsou jako nějaké přepážky, ne však po vší žíle napHč (neboť pak by znemož
~ovaly všechen tok krevní), nýbrž jen potud, že se tok zpomalí. Ty1:o chlopně 
JSou podobny oněm přehrádkám, které jsou v rybnících. Žíla <dutá> však jich nemá. _ 
Kdo chce vyříznouti z měchýře kámen dříve než pronikne do pyje, musí jej vyhle
dati železnou tyčinkou, pak zachytiti jej prstem, zavedeným do konečníku, a potom 
provésti řez. Sonda (stilus) je chirurgický nástroj s kanálkem uvnitř, aby moč mohla 
odtékati, když skrze pyji pátráme, kde jest kámen. - Varle kryjí 4 obaly: 1. Kožní 
vak šourku. 2. Tunica dartos (svalová vrstva šourku). 3. Tunica elytroides, vychlí
penina pobhšniční, dolú sestupující a obalující varle. (Když se tvoH kýla, tu vklouzne 
do této vychlípeniny okruží nebo střevo atd.) 4. Tunica albuginea (bělima). _ <Žíla> 
pravého močovodu jest větví žíly duté, žíla levého močovodu jedné žíly ledvinné 
(vena emulgens). Základní věta lékařská "kde žíla, tam jest phpojena k ní i tepna", 
má zníti správněji: Kde tepna, tam jest i žíla ji provázející, nikoli naopak. Žíly mají 
dva púvody: jeden podle vzniku ze semena, druhý daný rozdělením krve. _ 
V komorách mozkových, kde se pHpravují duchové (spiritus, <neviditelní podněčovači 
organických funkcí, síly», sbírá se také hlen (ten zvláště v noci), který pak vypli
váme a vysmrkáváme. Nervy zrakové nevycházejí z přední části mozku, jak učí ně
kteří anatomové, nýbrž z míchy, což bylo demonstrováno při pitvě. Proto mají 
okulisté pH bolestech očních postupovati tak, že pHloží náplast nikoli na pí-ední 
část hlavy, nýbrž na šiji. Části mozku, které slovou Nates, Testiculi, Penis, nejsou 
uvnití-, nýbrž prominují nad povrch, což vše pH pitvě mozku od zadu je lépe patrno. 
<Nates a za nimi Testes cerebri se dohromady zovou dnes čtverhrbolí, corpora quadri
gemina, Penis cerebri jest glandula pinealis, šišinka.> Nestačí-li žlázy - t. ty v Rete mi
rabile <cevní síť na spodině mozkové> uložené žlázky <glandula pituitaria, pod
věsek mozkový> - k odčerpání hlenu, vznikají katary a též závrať. Mozek se po
hybuje. Tomu nepí-ekáží tenká plena mozková, poněvadž mezi ní a tvrdou plenou 
je volný prostor (interstitium), jak se lze přesvědčiti sondou. Autopsie učí, že kost 
lebeční, obecně zvaná sítová <čichová, os ethmoidale>, měla by se nazývati kostí 
houbovitou (os spongiosum). Touto kostí procházejí toliko zápachy, ale nestékají 
s hlavy výměty (sordes), které jdou cestou pí-ímou do nosu a hltanu. - U nemocných 
s empyemem <hnisavý zánět pohrudniční> se protne hrudník vpravo mezi 6. a 7. 
žebrem (podle návodu Vesaliova), načež se do otvoru vzniklého řezem vloží rourka, 
kterou odtéká hnis, když se nemocný obrátí na příslušný bok. - Slezina odsává 
z krve vlhkost melancholickou (kalokrevnou). NěkteH mají slezinu za vedlejší játra 
z toho dúvodu, že pH svých poruchách zpúsobuje tytéž nemoci jako játra (totiž 
ikterus a vodnatelnost). Shledalo se pH pitvách, že člověk múže míti i 2 i 3 sleziny, 
nebo také žádnou. - Tuk u skotu jest pHrostlý tou částí vrstvy vazivové (panni
culus carnosus), která pHléhá k masu, u lidí však onou, která hledí ke kúži a jí se 
přímo dotýká. - Kdo trpí pHjicí, ztrácí nejen vlasy z hlavy, nýbrž pH nemoci hlouběji 
pronikající zcela se mu proděraví a vyhlodá klenba lebeční. - Bránice odděluje 
dolní břicho (venter) od středního, ne však zcela ploše, nýbrž v takové asi formě,..., 
takže játra, když zduH, leží zcela v ní a tlačí ji vzhúru, čímž vzniká destrukce plic 
(phthisis). S mediastinem, které se rozpíná pod kostí hrudní, jest spojeno srdce 
tak, že jest pod onou kostí až na svou dolní zahrocenou část, která se stáčí něco 
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melissae).l) Ve své přednášce 22/12 se Bauhin zmínil nejdříve o vnitřní 
příčině záchvatu padoucnice, která podle zmítání může býti jen z podráždění 
nervll, nikoli z jejich ucpání úplného nebo částečného. Pak přešel přednášející 

k levé straně. Pleuritida, která se múže objeviti oboustranně, jest pravá a nepravá 
(notha), pravá, když se ze žíly, jež sluje azygos (to jest nep.árovitá, l~t~rá do k~ž: 
dého mezižebH vysílá po jedné žíle) vylévá vzkypělá krev meZI pohrudmcl a OkOStICI 
(druhou to pleuru), která je pHpjata k samým kostem; nepravá pak, když se l:;ev 
vylévá dovnití- pohrudnice samé nebo do blány, která obaluje sama žebra. - Zlu
čový měchýř nevyssává z jater veškerou žluč, nýbrž něco z ní teče vždy ještě v já~rech. 
Pro tuto je zvláštní vývod z jater do dvanácterníku. Tento vývod se na koncI spo
juje s druhým, ze žlučového měchýí-e jdoucím vývodem, a ty pak, spojivš~ se, ~d
vádějí celou žluč z jater. Z ucpání žlučového měchýí-ku nebo on?ho vývo~~, jdouclv~o 
z jater do dvanácterníku, vzniká žloutenka (icterus fl~vus). Ko:ll~~átsev!atr,ec~vde]~ 
dovařování (v žaludku povařené potravy) na krev, tohkrát dochaZ11 k vylucovam ZIUCI, 
pH čemž více odtéká vývodem žlučníkovým, méně vývodem druhým, jdoucím z jater 
přímo do dvanácterníku. Nadané mrtvole byla ta zvláštnost, že scházel vývod žlučníku 
do střeva. - Vlásečnicové žíly jaterní (v nichž se pHpravuje krev ze šťávy, odssáté <ze 
žaludka> žilami mesenterickými, a pak hotová se rozvádí po všech částech těla) lze 
vyjmouti z lidské mrtvoly úplně neporušeně (integre), vložíš-li já~ra v~cekrá,t do horl~~ 
vody a odstraňuješ pomalu samu dužinu nožem, až všechny IsolUješ. Jatra se pn 
tom nemají vaHti, stačí již vnoření do horké vody. Když máš pak žíly vyprepa
rované z jater, vprav jednu dí-evěnou tyčinku do duté žíly, druhou do vrátnice, 
třetí do žíly pupeční a vysuš v stínu. Tak budeš moci pozorovati všechny cevy <ja
terní>. - Kosti klíční mají jen člověk a opice, ostatní zvíí-ata nikoli. Slouží k tomu, 
aby paže nepHléhaly k hrudníku. - Nemá-li srdce v osrdečníku vody, vznikají 
úbytě (tabes). Prázdný se shledává osrdečník také pH pitvě hektikú <nemocní 
na plíce s horečkou, spojenou s oslabujícími poty>. - Krokodil má podle Aristotela 
pohyblivou horní čelist, jinak žádný živočich. - Základní věta lékařská zní: Každý 
sval jest obalen vlastní blanou. Tyto blány odlišují ti pH pitvě jednotlivé svaly. 
Dvě pochvy však mají v těle lidském všechny nervy. Musculus palmaris (jenž, jak 
se říká žertem, schází prý zlodějům) je velmi útlý a přesahuje z dlaně na hřbet ruky. 
Člověk má celkem 416 svalú." 

1) "Na tomto embryu, ač jen zvíci ukazováku, byly vytváí-eny již všechny 
části těla, i srdce, játra, žaludek (venter), střeva (viscera), pyje. Ve stí-evech byla 
shledána jakási mléčně bílá látka, srdce bylo tvrdé, plíce červené, nikoli popelavé, 
jak je vídáváme pH pitvě lidí dospělých. Témě hlavy (vertex) bylo jen blánité, kost 
chyběla, ale kost čelní byla již tu, také kosti skalní <pyramidy kostí spánkových> 
na obou stranách. Mozku bylo v lebce, co by se vešlo do vlašského ol'echu prostí-ední 
velikosti. Ruce a nohy byly na zpúsob strun, jimiž se hraje na citeru, ale obrysy 
prstú byly dobře znatelné. Když jsme byli hotovi s embryem, hovoí-ili jsme o bla
nách, které kryjí dítě v mateřské děloze. Obalu (tunica) alantoidy není tí-eba pro 
vývoj člověka, skot však jej má a sbírá se v něm moč vyvíjejícího se mláděte, kdežto 
u člověka se moč vylučuje ven měchýřem matčiným. Lidský zárodek kryje jen cho
rion a amnion. Skrze oba obaly prochází pupečník (umbiliculus) dítěte k placentě 
(jinak zvané děložní játra) a ta se připíná (adhaeret) k té nebo oné části mateřské 
dělohy. Z této placenty ssaj~ <plod> potřebnou potravu. Placenta sama ~e tv.oří z krv~ 
žil, sestupujících do matky. Když plod je zralý, odtrhne se od placenty Jako zrale 
jablko se svou stopkou od stromu, a vyjde ven. Placenta s oběma obaly následuje. 
Kdož připisují také lidskému plodu obal alantoidy jsou na omylu, který lze vysvět
liti tím, že pitvali pouze dobytčata a nikoli těhotné ženy, které, i když byly od
souzeny k smrti, se ponechávají při životě, dokud neporodily." 
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k vlastnímu thematu, jak se sestavuje kostra, jaké jsou rozdíly mezi kostrou 
muže a ženy a jaká je topografie močového měchýře a dělohy.l) Po této 
přednášce nastala přestávka v anatomickém vyučování, poněvadž Kašpar 
Bauhin odjel do (tehdy virtemberského) města Montbéliard, kde jeho 
milovaný, o 19 let starší bratr, vynikající botanik Jan B a u h i n, byl 
od 1". 1570 zemským fysikem a on (Kašpar) nedávno byl jmenován vé
vodským lékařem. Také Jakub Cargill, asistent Kašpara Bauhina, se 26/12 
odebral do Montbéliard. 

Z veřejných aktů na universitě v prosinci byl B. přítomen 5/12 při 
theologické disputaci, 7/12 při promoci 12 mladíků na bakaláře filosofie, 
19/12 při promoci jednoho Strasburčana na doktora obojího práva a téhož 
dne při recitaci Davida Střely z Rokyc Ciceronovy řeči "pro Marcello". 
20/12 bylo vzpomenuto toho, že Ladislav Velen z Žerotína toho dne vstu
puje do 18. roku svého života. 

Na Nový rok 1597 přibyli Grynaeovi noví soustolovníci, bratři 

Rafael a Ondřej LeszczYÍlští, páni na Lešně a v Goluchově (synové Rafaela 
vévody Belského), jejich prefekt Jan Amplias a jejich preceptor M. Pavel 
Wirtung z Kiittigen (poblíž Aarau ve Švýcarsku). 4/1 přišla zpráva, že 
Španělé ztratili 48 lodí, přichystaných k výpravě proti královně anglické 
Alžbětě.2) Tak bylo znova obráceno v niveč bezbožné úsilí Španělů, jako 
již 1". 1588, kdy vypravili proti královně svou "nepřemožitelnou armádu". 
Tehdy své lodi opatřili nápisem: 

"Tu, quae Romanos suevisti temnere leges, 
Hispano disces subdere colla jugo." 

Královna zase dala svým lodím s sebou tuto odpověď Filipovi II.: 

"Tu, qui coelestes suevisti temnere leges, 
Virgineo disces subdere colla jugo." 

Podle další zprávy, jež došla 5/1, potáhne prý proti Turkům, stojícím 
od srpna 1596 v poli v síle 400.000 vojínů, z Rakous, Čech, Moravy a Slezska 

1) "Kdo chce sestaviti kostru, má a může vyvařiti všechny kosti, žebra však 
bez chrustavky hrudní, k níž směřují. Na ni se žebra mohou buď přivázati nebo 
přišíti kovovými dráty. Tak bude totiž kostra přímější. Kostra . ženská se liší od 
mužské těmito vlastnostmi: l. U muže tvoří kosti klíční dva oblouky o tvaru leží
cího písmene S, u ženy oblouk jediný, což způsobuje, že ženy nemohou vrhati ka
menem nebo čímkoli jiným tak mrštně jako muži. 2. Pánev, totiž kosti kolem kra
jiny stydké, jest prostranější u žen než u mužú. 3. Chrustavka v krajině stydké 
(symfysa) jest u žen širší než u mužů. 4. Kost hrudní u žen má dva otvory k pro
stupu žil. ~ Měchýř u žen přiléhá v přirozené poloze k matce, ale sahá nad ní 
výše do těla, zato děloha, ležící pod měchýřem, má větší šířku. Vesalius a Plater 
zobrazili měchýř zvlášť a dělohu zvlášť, takže není patrna jejich vzájemná poloha, 
kterou lze znázorniti takto: A-----vesica 

V ---"uterus 

2) Angličané napadli Cadiz a zapálili město a v přístavu kotvící válečné loď
stvo španělské. 
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každý třetí muž a že se na hotovosti v témž poměru usnesl také stavovský 
sjezd v Chebu.I ) Třetí zpráva, z 13/1, se týka:a moru v H~i~elberc~. ~r~ 
od září minulého roku zemřelo tam na tuto nakazu 1.200 hdl, meZI mm! 
také theolog Jakub Kimedoncius2) a Borboniův známý, Dr. Jan O p s o
p o e u s, dvorní lékař falcký. 

9/1 měl Vartemberk nový záchvat zuřivosti, ale pak daroval Borboniovi, 
aby ho usmířil a zajistil si další jeho služby, 200 tolarů, o čemž učinil vlastno
ruční zápis do preceptorova deníku. 10/1 o 3. hod. odp. přednesl Borboniův 
žák Albrecht Bukůvka v medické posluchárně velmi pěkně řeč Ciceronovu 
"post reditum ad Quirites" (po návratu z vyhnanství r. 57) a recitoval 
ještě lépe po druhé, 23/1 v touž hodinu, ale v posluchárně theologické, 
latinsky epištolu sv. Pavla ke Galatům. Dostal za to od jeho magni
ficence rektora Grynaea v přítomnosti celého auditoria odměnou "Liber 
precationum in psalmos" od Petra Martyra Vermigli. 14/1 byl B. na před
nášce Amanda Polana o tom, co se v posledních 7 letech pozoruhodného 
událo v pravověrných církvích na Moravě, v Čechách a v obou Falcích. 
Přednášející slíbil, že příště promluví o nových kalvínských církvích v Polsku 
a ve Francii. Jiří Jeniš, jenž se vzdal preceptorství u Ladislava Velena 
z Žerotína, chtěje dokončiti lékařské studium, opustil Ženevu, ale pak těžce 
onemocněl cestou k fakultě. 13/1 vzal B. ho k sobě, když velmi zesláblý 
po nemoci přibyl do Basileje.3

) 

Přerušené vyučování anatomie bylo 16/1 zase zahájeno, a to, pro ujas
nění topografie měchýře a dělohy, pitvou fenky.4) 21/1 zakončil Bauhin 
tento anatomický kurs demonstrací žil, vypreparovaných výše uvedeným 
způsobem z parenchymu lidských jater, a 23/1 započal s novým. 

Z Francie docházely strašné novinky. V Paříži byl rozvodněnou 
Seinou stržen most se všemi budovami a domky řemeslníků, při čemž 
zahynulo asi 300 lidí. Pak se v jednom předměstí pařížském otevřela země 
a pohltila 6 domů. V Burgundsku (Bourgogne) prý napadají pocestné v noci 

1) Podle císařského mandátu ze 26/9 1596 měl jen každý dvacátý, z měst 
každý patnáctý usedlý vstoupiti do vojska, a na sněmu chebském 18/12 1596 bylo 
jednáno jen o peněžitém příspěvku na válku tureckou (Sněmy české IX. 332 až 
333, 356). 

2) Podle J. F. A. G i II e t a (1. C., II. 146) začal v letech sedmdesátých 
století XVI. svou karieru jako pomocník rektorúv na heidelberském vyšším 
účilišti Collegium sapientiae. 

3) B. tvrdí, že Jeniš přestál nemoc v Šafhúzách. Jde však asi o záměnu s Neu
chatelem. Do Šafhúz mohl Jeniš přijíti, když měl namířeno na universitu ve Frei
burku, to však z náboženských důvodů nelze předpokládati. Z toho, že po nemoci 
přišel do Basileje, jest patrno, že chtěl na této universitě, kde zač~l, také dokončiti 
medicinské studium. Ze Ženevy do Basileje se však nejde přes Safhúzy. 

4) "Děloha přiléhala ke konečníku a sousedila v předu, jako u žen, s měchý
řem. Neshledalo se, že v děloze jest, jak bývá tvrzeno, více přihrádek, každá pro 
jeden plod. Ty však i při nejbedlivějším vyšetření nebyly zjistitelny a patrny byly 
jen jakési vrásky (rugae, slizničné řasy)." 
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velké smečky vlků, kteří odvlekli již 31 osob. To vše a také, že mnoho 
domácích koček tam zdivočelo a peleší nyní v lesních doupatech, nelze 
si jinak vyložiti než jako znamení blížícího se mstitele, který ztrestá královo 
od padlictvU) 

29/1 o Yz9. večer zemřela dcera Grynaeova Salome, která dlouho 
stonala katarem a nakonec podlehla zánětu plic (peripneumonia). Její 
pohřeb se konal 31/1 o 2. hod. odp. Zúčastnili se ho nebo přišli do Basileje 
v nejbližších dnech po něm falcký dvořan Ota Grynrad a strasburský právník 
Dr. Diviš Gothofredus. Vypravovali pro zaplašení smutku dvě anekdoty 
o hostii. V jakési vesnici v Německu přinášela nějaká nevolnice živou husu 
panu faráři jako roční příměnek. Byla neděle a podávala se svátost oltářní, 
při čemž ovšem venkovanka nesměla scházeti. Poněvadž však husu nechtěla 
dáti z ruky ze strachu, aby jí nebyla ukradena, vzala ji s sebou do kostela. 
Tam s jinými přijímajícími přistoupila, držíc husu hlavou dozadu oto
čenou, k oltáři. V okamžiku, když brala podávanou jí hostii do úst, 
husa ve své žravosti obrátila hlavu a hostii pozřela. Něco podobného se 
událo v Paříži. Jakýs papížek sloužil mši v soukromém bytě něj aké nemocné. 
Když podle zvyku zvedl hostii do výše, vyskočil znenadání domácí opičák ze 
své budky, vyrval mu oplatku a sežral ji. Žena byla proto předvolána k soudu, 
aby se zodpovídala z toho, že při mši pustila svého opičáka ven, ale musila 
býti osvobozena, poněvadž se poznalo, že se vše přihodilo náhodou a proti 
její vůli. 

31/1 a 1/2 se u Bauhina konala v i v i s e k c e březí ovce. Demonstro
vány byly pohyby plodu v děloze, zárodečné blány,2) přirozená poloha 
a rohy dělohy, v nichž v každém se leckdy shledává po jednom zárodku, 
potom vnitřní branka děložní, jež u těhotné ženy je podle Hippokrata pro 
sondu neprostupná, a v hrdlu děložním (cervix uteri), sahajícím až k před-

1) Jindřich IV. přestoupil ke katolictví 25/7 1593. 
2) "Vnější zárodečná blána sluje secundina, prostřední, podle klobásovitého 

tvaru zvaná allantois, obsahuje moč. Lidský plod allantois nemá. Onu močovou teku
tinu chová zde vnitřní obal zvaný amnion. Vnější obal zvířecího plodu není zvláště 
tlustý, na rozdíl od zárodečné blány lidského embrya, která sluje chorion (blána 
klkatá). Secundina a amnion obalují jak lidský tak zvířecí plod celý. Koláč plodový 
(hepar uterinum seu placentula) schází u zvířat; místo toho jsou tu jakési hrbolce 
(bullae), zvané acetabula, cotyledones. Jsou poněkud oddělené a vypadají ,jako 
hubky kadeřavé na štěpích ohnilých'. Tato acetabula nejsou ničím jiným než konce 
cev čili žil, sestupujících do dělohy. Z nich přijímá plod potravu, která se přivádí 
v pupeční žíle. Třeba zdůrazniti, že žíla pupeční jest u zvířat stočená do spirály, 
a to jednak proto, aby se v ní mohla dovařiti krev, než se stane potravou plodu, 
jednak, aby krev nevnikala s prudkostí do útlého tílka a tím je spíše poškozovala 
než krmila. K jedné pupeční žíle se pojí dvě arterie <nazvané tak, poněvadž se mys
lilo, že rozvádějí aer, vzduch>, které však jdou k plodu rovně, a to proto, že plod 
má více třeba duchů <dnes bychom řekli kyslíku> než potravy. U zvířat, nikoli 
však u člověka, je zde <v pupečnílm> ještě Urachus <svaz jdoucí od měchýře k pupku>. 
Všechny tyto cevy, totiž žíla pupeční, tepny a urachus, jsou obaleny tenkou blankou, 
zvanou od anatomů intestinolum (střívko)." 
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síni poševní (sinus castitatis), úzký kanálek, jenž se rozvírá teprv za porodu. 
Studenti měli tu také příležitost zrakem sledovati pohyby srdce, které, 
dokud zvíře bylo ještě svěží, se pohybovalo pravidelně a celé, při ubývání 
sil nepravidelně, skákavě, před koncem již jen v ouškách (auriculae cordis). 
Viděli též slezinu, u ovcí velmi malou, menší než u psů, dále 10 cev (vasa) 
krčních, totiž 4: žíly, 4: tepny, které slovo u Carotides, a 2 nervy (jež se měly 
jako cevy za duté), zvané zvratné (recurrentes) a pamětihodné tím, že po 
jejich podvázání zvíře ztrácí hlas. 

4:/2 (podle starého kalendáře 25/1), v svátek Obrácení sv. Pavla, 
kterýžto den se počítal mezi kritické, přivedl B. učitele válečnictví Piktora, 
který do svého oboru měl uvésti z jeho žáků samotného Zástřizla. Týž 
Jiří Zikmund recitoval 6/2 veřejně před velkým auditoriem Ciceronovu 
řeč "pro Ligario" a byl odměněn jedním švýcarským grošem a jinými 
věcmi. Před recitací vypravoval rektor Grynaeus, chtěje Zástřizlovi dodati 
odvahy a přítomné posluchače povzbuditi k recitacím, několik historek, 
mezi nimi i tuto o Vad i a n o v i,l) R. 1515 měla se ve Vídni konati schůzka 
císaře Maxmiliána I. s polským králem Zikmundem. Bylo proto na před
stavených university, aby uvažovali o tom, kdo by jménem university 
uvítal císaře. Domáhali se toho tři právníci a každý z nich tak usilovně, 
že se až pohádali mezi sebou. Ale večer před císařovým příjezdem bylo 
u všech tří po odvaze a jeden po druhém přicházel k rektorovi uni
versity s týmž hlášením, že není s takového úkolu. Teď teprv, když 
nebylo času k dlouhému uvažování, svěřila se věc Vadianovi, tehdy 
profesorovi na artistické fakultě ve Vídni, a ten ve vší skromnosti 
se uvolil přivítati císaře. Příštího dne jdou představení university v řadách 
po dvou před bránu. Když se objevil císař na koni, předstoupil Vadianus 
a mluvil, přesto že neměl kdy se připraviti, celou hodinu a s takovým 
úspěchem, že císař rozradostněn sňal svůj zlatý řetěz, pověsil mu jej kolem 
krku a udělil mu titul básnického laureáta. 

B. přišel do Basileje již se značnými vědomostmi medicinskými, jak 
patrno z toho, že po třech týdnech mohl býti ustanoven jako oponent při 
disputaci a, když byl zapsán na lékařské fakultě basilejské, po 8 týdnech 
vydati své první a po dalších 2 měsících své druhé these a disputovat 
o nich. Na konci 10. měsíce svého basilejského pobytu, 7/2 1597, jsa hotov 
se svou disertační prací o dně (vyšla tiskem s titulem "De medicorum, 
ut vocant, opprobrio, Podagra, dissertatio", Basileae 1597), se přihlásil 

již k doktorským zkouškám u děkana fakulty Tomáše Coccia. Tento, chtěje 
se přesvědčiti, co B. umí, zkoušel ho podle akademických zvyklostí 

1) Jáchym z \Vattu (u sv. Havla ve Švýcarsku), zvaný Vadianus, známý 
humanista a průkopník evangelické víry v své vlasti, nebyl theologem, nýbrž lékařem, 
jenž jako profesor rétoriky a poetiky ve Vídni dostudoval do r. 1517 medicinu. Usa
dil se pak jako lékař v Sv. Havlu, kde r. 1551 i zemřel ve věku 67 let. Nejnověji 
o něm pojednali J ohannes Ninck (Arzt und Reformator Vadian, St. Gallen 
1937,234 str.) a Werner Naf (Die Fami1ie von Watt, St. Gallen 1937, 114 str.). 

Gel lne r ,. Zivotopis lékaře Borbonia. 4 
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nejdříve soukromě z celé mediciny. Začal s jejím rozdělením podle 
l. knihy Galenova spisu "De sanitate tuenda". Když B. odpověděl, že se 
dělí na preventivní a kurativní, tázal se ho dále, které jsou části této. 
Po odpovědi, že fysiologie, etiologie, pathologie, semiotika a therapeutika, 
vybral si děkan jednu z nemocí, totiž žloutenku, a prozkoušel ji celou až po 
její příčinu: ucpání jater žlučí. Přesvědčiv se, že B. věc zná, poslal ho ještě 
k dru Felixu Platerovi k druhé soukromé zkoušce. Plater dal 8/2 Borbo
niovi nejdřív otázku, z kolika základních látek se podle Galena tvoří 

člověk, a když odpověděl, že ze semena a z menstruální krve, ptal se dále, 
ke které ze tří základních schopností (facultas naturalis, vitalis, animalis) 
patří moc tvůrčí čili plodivá. Obdržev správnou odpověď, že k přirozené, 
šel zpět k učení o 4 živlech (vzduch, voda, oheň, země) a k jejich kardinálním 
vlastnostem (horko, studeno, vlhko, sucho), pak k vlhkostem (humores) 
jakožto prvkům lidského těla (krev, hlen, žlutá jaterní a černá slezinná 
žluč). Když to bylo odbyto, přistoupil k semiotice a ptal se, co jest obrna, 
jaká jest její definice a na čem se zakládá: Plater souhlasil s Borboniovou 
odpovědí, že obrna jest afekce svalů podléhajících naší vůlí' (neboť při obrně 
upadá nebo zcela přestává volný pohyb, jehož nástrojem jsou svaly), ale 
že vlastní příčina tkví v nervech, které jsou ucpány. Pak pro dnešek 
bylo zkoušení přerušeno a B. pro pokračování pozván na pozítří. Z otázek, 
které mu Plater dal 10/2, týkala se jedna horeček, druhá zánětu pohrud
ničního. Celkový výsledek tohoto soukromého zkoušení byl takový, že 
lékařské kolegium basilejské připustilo Borbonia k doktorským zkouškám, 
které se dělily na tentamen a examen. Při onom dne 11/2 zkoušeli Borbonia 
profesoři Ryff, Bauhin, Stupan, Plater a děkan Coccius 2 hodiny (od 12-2) 
z celé mediciny, Ryff o věcech, které nejsou přirozené,1) Bauhino vlhkostech, 
Stupanus o mocech (schopnostech) a duších (facultates et spiritus), Plater 
(jako při soukromém zkoušení) o horečkách, jednoduchých (Ephemera, 
Synochus, Continua, Quotidiana intermittens, Tertiana exquisita, Quartana 
intermittens, Hectica) a složených, Coccius o úkolu lékařů ("curare apposite 
ad sanandum") a o dávkách léků. Pb skončení tentamina byla Borboniovi 
oznámena dvě themata pro jeho examen, stanovené na příští den (12/2), 
a to thema theoretické o vlhkostech, praktické o střevním hryzení (colicus 
dolor). Examen bylo tříhodinové, od 12-3. B., drže se přesně předmětu 
obou themat, podal v krátkosti svůj výklad a vyvracel pak, pokud byl s to, 
námitky přítomných doktorů kolegia. 

Zatím co B. takto zápasilo odznaky doktorské, zasáhl mor blízké 
okolí jeho známych, knížat Radziwi1lů. Nejdříve smrtelně onemocněl morní 
hlízou na pravém stehně něco málo nad kolenem jejich bratranec (patruela), 
li~evský šlechtic Jan Volovec, jenž símě nákazy si přinesl ze Strasburku, 

1) Res non naturales dicuntur, quod nobis natura non insint nec esseÍltiam 
corporis nostri compleant, sed forinsecus adveniant. Sunt sex numero: Aěr, cibus 
et potus, motu s et quies, somrms et vigilia, excretio et retentio, animi perturbationes 
(G a len us, Ars medici, c. 85). 
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odkud před několika dny přijel do Basileje. Pohřeb se konal 9/2 a oba Rad~ 
ziwi1lové, kteří mu jej vystrojili, následovali rakev, ale zpovzdáli. Příštího 
dne onemocněl touž nákazou jeden z jejich služebníků a do 4 dnii zemřel. 
Ale tehdy poděšení Radziwi1lové nebyli již v městě (které rychle opustili 
11/2), takže pohřeb nešťastníkllV se 15/2 konal v jejich nepřítomnosti. 

17/2 dělal také Borboniův spolubydlící Jiří Jeniš své tentamen a 18/2 
své examen, při němž odpovídal na tato dvě themata, na theoretické o tělu 
zdravém, nezdravém a o takovém v stavu hraničném, t. ani zdravém, ani již 
nemocném, a na praktické o bolesti hlavy (cephalalgia). 22/2 rozdal B. svůj 
disertační spis ,,0 dně, této tak zvané výčitce lékařů", který p-cávě vyšel 
s věnováním JanuVartemberkovi, a 24/2 (podle starého kalendáře v den sv. 
Matěje) měl pak o svých thesích disputaci pro gradu, která trvala 4 hodiny. 
Z doktorů mu oponovali Leo, Zwinger a Vallesius. Největší hádka byla o tom, 
zda dna může býti zděděná a v tom případě, zda dědičnost má svůj základ 
v studeném mužském semenu (které pochodí z celého těla) či snad též 
v horké menstruální krvi, a to i tehdy, když dna probíhá bez zánětu. Při 
hájení thesí proti oponentům stál Borboniovi po boku Plater, jenž ho pod
poroval svou autoritou. Disputaci si poslechli Grynaeus, Polanus, Chouet 
a byli by se dostavIli jistě také Coccius a Bauhin, kdyby nebyli bývali mimo 
Basilej. Při hostině po disputaci byli přítomni z profesorů místoděkan 
Plater, Ryff, Stupan, Leo, Zwinger, pak dr. Vallesius, jakož i dva Borbo
niovi spolukandidáti, Jiří J eniš a Tobiáš Salander z Kladska, preceptor 
Davida Střely z Rokyc. J eniš si dosti šťastně odbyl svou disputaci o zánětu 
pohrudnice o 4 dny, Salander o týden později než B. Všichni tři se pak 
v neděli 2/3 odebrali k dru Platerovi pro určení svého pořadí o promoci. 
Poněvadž obstáli přibližně stejně dobře při pkouškách, bylo o pořadí 
rozhodnuto losem, jímž získal B. první místo. 4/3 odpoledne šli všichni tři 
zvát profesory k promoci a k promoční hostině, 5/3 předložili pak promotoru 
Platerovi koncepty krátkých svých proslovů promočních a 6/3, zase v den 
sv. Matěje, ale podle nového kalendáře, měli všichni tři promoci. Nejdříve 
se šlo do kostela v doprovodu profesorů. Borbonia vedl Grynaeus, J eniše 
Polanus a Salandra Ludvík Iselius. Pak o 9. hod. dop. za velmi četné účasti 
členů university začal akt promoční. Po promoci byla hostina. Ze šlechticů 
(k nimž B. také náležel od 27/3 1596, data nobilitačního diplomu, který 
prostřednictvím Václava Lavína obdržel 26/2 US97) se dostavili, kromě jeho 
žáků, polští páni Leszczynští a litevští páni Naruszewiczové (jejichž sídlo 
Tr:oki jest v gubeni.ii vilenské), z doktorů Grynaeus, Polanus, Chouet, 
Plater, Stupanus, Riffius a Leo, z měšťanů Ondrej Ryff, František Ca stil
lioneus aj. Zato byl zase B. se svými žáky 9/3 pozván k obědu a 23/3 k večeři 
od bratří Leszczynských. 10. dne po promoci přinesli B., Jeniš a Salander. 
svému promotorovi jako dar stříbrný pohár v ceně 24 zl. 10 paců (1 zl. po 
15 pacích), zač od Platera oplátkou nedostali nic, jen pouhá slova díků. 

Po dosaženém doktorátu neochabl Borboniův zájem o věci universitní 
a vědu. 11/3 byl na promocj 7 kandidátů práv, z nichž na první místo byl 

4* 
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vylosován Pavel Lautermann (Latermann) z Halberstadtu (Heberstadu). 
Pak 12(3 si objednal u jednoho studenta jménem Baltazar opis Platerovy 
"Praxis medica", která tehdy ještě nevyšla tiskem (to se stalo až r. 1602). 
Potom 13(3 byl na theologické disputaci o obraze Božím, při níž Zástřizl, 
tehdy po prvé, zasáhl také do diskuse, a 17(3 na disputaci lékařské o bolesti. 
K hostině, kterou potom pořádalo kolegium lékařské, byl přizván i B. jako 
basilejský doktor. Bezpochyby při této příležitosti učinil kolegiu příslib 

dvou stříbrných pohárů, se svým znakem na jednom. 
B. poslal oznámení o své promoci pánům Fridrichovi a Karlovi 

nejstaršímu z Žerotína, Václavovi st. ze Zástřizel, Janu Bukůvkovi z Bu
kůvky, Jeronymu Arconatovi, lékařům Václavu Lavínovi a Šimonu Gry
naeovi, profesorovi Šimonu Skálovi, syndiku jihlavskému Janu Hynkovi z Ve
lenova, hejtmanu Stanovskému a pastorovi Janu Wirbiovi v Napajedlích. 
Počítal s tím, že ještě delší dobu zůstane v Basileji, jak patrno z toho, 
že teď ještě uváděl nový předmět do rozvrhu hodin svých žáků, vyučování 
hudby instrumentální, které dával Vartemberkovi a Zástřizlovi od 25(3 
basilejský varhaník, Bukůvkovi od 26(3 tamní loutnéř. Jinak šlo vyučo
vání starým svým chodem. 31/3 dal B. svým žákům rozebrati 146. žalm 
a napsati zevrubný jeho obsah. 12(4 ukončil s nimi (s Vartemberkem již 
po osmé, se Zástřizlem a Bukůvkou po druhé) četbu Nového Zákona. 
17/4 je vzal ssebou na veřejnou botanickou exkursi, první v tomto roce, 20/4 
a 27(4 uspořádal pro ně dvě neveřejné disputace, při nichž hájili proti opač
ným tvrzením Bellarminovým these, že Písmo sv. jest normou pravdy 
a že jest dokonalé, a 24/4 počal s nimi čísti první Knihu královskou. Chování 
Vartemberkovo bylo nestejné. Někdy byl hodný k preceptorovi, jako 2/4, 
kdy mu slíbil dámský pás, nebo 27/4, kdy mu k dvěma stříbrným řetězům, 
které mu daroval již minulého roku, připověděl ještě jeden a slib svůj 
potvrdil zápisem do Borboniova deníku. Jindy popadla Vartemberka zuři
vost, v níž 18(4 dokonce vyhrožoval svému preceptorovi, že ho vyhodí, 
jak to udělal Vratislav z Žerotína s Fábušem. 

Několik Borboniových záznamů z této doby má vztah k lékařům 
a věcem lékařským. Vymohl u profesora Buxtorfa, že Filip Rollet, syn 
francouzského lékaře On dře jeR o II e t a, dostal na dobu svého 
24 denního studijního pobytu v Basileji (26/3-18(4) jedno ze 24 míst 
v konviktě stipendistů v Koleji horní (v zrušeném klášteře dominikánském). 
Doprovázel dra Jiřího Jeniše, když 22(4 odjížděl z Basileje na Moravu1), 

se svými žáky až do Rheinfelden a dal mu sseboupsaní pro p. Fridricha 
z Žerotína, Václava ml. ze Zástřizel, dra Šimona Grynaea, p. Stanovského 
atd. 23(4 dostal k používání Herbář (bylinářskou knihu) z majetku 
Valeria Polana (jímž však asi není míněn bratr Amandův Valerius, 

1) Jiří J eniš, jenž v dopise z 5/3 1597 bernskému chirurgovi V i 1 é m u Fa
br i c i o v i z Hi 1 den (Hildanus) projevil úmysl provozovati praxi v své vlasti 
(F r. Hru b ý, L. V. z Ž., 25), usadil se ve Frankensteinu, ale zemřel tu již 
18/121601 ve věku 32 let, II měsícú a 15 dní (C u n rad i Sil. tog. 139). 
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jenž zemřel v Opavě krátce po návratu z akademie ve Frankfurtě 

n. O,. kde studoval medicinu)!). 24(4 se mu podařila po prvé provedená 
venesekce mediany (prostřední žíly mezi basilikou a cefalikou čili hla
vovou) v levém ohbí loketním a 26/4 se naučil, jak nejsnažším způso
bem lze získati z fosilní rumělky rtuť a jak udělati z ní cestou alchymickou 
takový přípravek, kterého bez nebezpečí lze užívati vnitřně. Toto tajemství 
mu svěřil starý hugenot, tehdy v Basileji usedlý paracelsista dr. V i I é m 
A r a g o s i U S2) (kterého znal snad již z jeho mnohoměsíčního pobytu 
ve Velkém Meziříčí, kam Aragosius přišel před 6/3 15893

), poslán byv tam 
z Brna od nejv. komorníka m. m. Hynka Brtnického z Valdštejna k jeho 
těžce nemocnému bratru Jindřichovi, choti paní meziříčské Zuzany Heltovny 
z Kementu, a kde zůstal podle všeho až do Jindřichovy smrti 7/9 1589). 

Se zadostiučiněním vzal 25(4 na vědomí zprávy z Prahy, jednu od 
svého bratra Václava a jinou tlumočenou podle oznámení blíže neoznače
néhoHoffmana4) nějakým "Dn. D.Thob." ,snad Tobiášem Pavlovic, měšťanem 

1) Podle českého překladu autobiografie Amanda Polana, podané v před

mluvě jeho spisu "Rozdílové theologičtí" (Gemmula partitionum theologicarum), 
kterou z musejního rkpu otiskl A. J. Vrť á t k o (ČČiVI, 1861, 293), zemřel Va
lerius, bratr Amandúv 4 týdny před svým otcem, tudíž ok. r. 1570, asi 27 let dříve, 
než se zmíněný Bylinář dostal do rukou Borboniových. Fakt ten nemohl býti ověřen, 
poněvadž se jméno tohoto Valeria nevyskytuje v Š i mák o v ě výtahu z matriky 
university ve Frankfurtě n. O., za to však jiný (mladší) Valerius Polanus z Polans
dm'fu, který zároveň s Amandem 17/6 1588 byl zapsán na universitě heidelberské 
(J. V. Š i mák, 1. C., ČČM 1905, 419) a jenž spíše mohl býti oním, od něhož 
B. dostal Herbář. 

2) V i 1 é m A r a g o s i u s pocházel z Toulouse. Byl lékařem králú francouz
ských Jindřicha II., Františka II. a Karla IX., než se pro víru vystěhoval z vlasti. 
Pak se s ním setkáváme ve Vídni. 19/12 1575 bylo naň žalováno u tamní 
fakulty lékařské, že prý bez privilegia provozuje praxi. Fakulta poslala ohrazení 
vládě dolnorakouské, ale 22/6 1576 byla vyrozuměna, že Aragosius má privilegium 
od císaře. Dopomohl mu asi k tomu první z císařských lékařú Jan C r a t o 
z Cr aft h e i m u, s nímž byl dobře znám. 16/1 1577 konstatuje fakulta 
s politováním, že nemúže nic podniknouti proti Aragosiovi, jenž "nestoudnými 
úskoky vymámil od pacientú ohromné peníze, které tajně posílal z Rakouska", po
něvadž již opustil Vídeň a přestěhoval se do Prahy (L. Sen f e 1 der, Acta fac. 
med. univ. Vindob. IV. 295, 300, 304). Asi od r. 1580 byl usazen v Basileji a seznámil 
se tu tehdy s Karlem Žerotínem, když ten navštěvoval basilejskou universitu 
(do r. 1582). Po smrti Tom á š e Jo r dán a (1586), dříve však, než p. Hynek 
Brb~ický z Valdštejna se vzdal úřadu zemského hejtmana (1588), se usadil v Brně 
a tu p. Hynek byl z prvních, kdož ho v nemoci povolali k sobě (F r. Hru b Ý, 
Luterství a kalvinismus na Moravě před Bílou horou, ČČH 1934, 3012)). Nejspíše 
r. 1590 se Aragosius natrvalo vrátil do Basileje. 

3) Fr. Hru b Ý, Filip du Plessis a Karel Žerotín v letech 1611-1614, Pe
kařúv sborník, Praha 1930, 47). 

4) Z toho, že Václav Budovec z Budova byl Borboniovým pl'ímluvčím ve' 
věci jeho výhostu, možno odvoditi, že jest míněn David Hofmann, preceptor 
syna Budovcova Adama (C. Dor n a v i u s, Gymnasias declamatoriae etc., 
Pragae 1601, f. A'2)' 
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sušickým, kterého B. v "Konsignaci" na str. 5U svého deníku čís 1 (v Dvo
.řákově edici na str. 99) zove svým švagrem, že bylo dosaženo jeho osvo
cbození a propuštění z poddanství. Vyslovil za to písemně svůj dík p. Václavu 
Budovcovi z Budova a tento list s jinými, znějícími na jméno p. Fridricha 
z Žerotína, bratra Václava, Jeronyma Arconata, Šimona Skálu atd., 
expedoval 3/5 po jednom novokřtěnci, kterého poslal s dopisem k němu 
do Basileje p. zemský hejtman moravský. 

4/5 se přihlásili staří známí. K pokračování studií přibyl do Basileje 
Hynek z Náchoda se svým preceptorem Pavlem Polonellem, kteří 2/41596 
zůstali v Heidelberce, a v listě ze Strasburka dal Vartemberkovi o sobě 
věděti Zdeněk z Valdštejna, kterého B. počítal mezi své žáky. 6/5 navští
vil B. basilejskou zbrojnici a městskou knihovnu v společnosti slezského 
právníka Pavla Hentznera (Hentzlera)l) a jeho dvou žáků (z nichž jeden 
byl Kryštof, vnuk zemského hejtmana vratislavského Mikuláše Rhedi
gera2) kteří na druhý den měli odjeti do Ženevy. V noci poté se mu zdálo, 
že dostal z Moravy cestovní plášť, sice z míšeňského sukna, ale bez límce. 
Domyslil se hned; co to znamená, a že usuzoval správně, ukázalo se v zá
pětí. Neboť sotva se probudil, objevil se u něho bývalý preceptor Václava 
ml. ze Zástřizel, Jan Paludius, jenž právě přijel z Moravy s Markem 
Antonínem, mladším bratrem Jiřího Zikmunda, a přinášel mu dopisy, 
v nichž našel to, co mu sen předzvěst oval. Poručníci dvou jeho žáků, 
Fridrich z Žerotína a Václav st. ze Zástřizel, mu psali, že se má hned vrá
titi domů s Vartemberkem a odevzdati Jiřího Zikmunda jeho novému pre
ceptorovi Janu Paludiovi, jenž se s ním ódebéře do Ženevy. O tom se 
však Borboniovi ve snu nezdálo, co stálo v dalším psaní. Bylo od Šimona 
Skály, jeho rodáka a přítele, jenž ve snaze o doplnění pražské university 
o scházející fakulty a opatření sil učitelských pro ně, ho vyrozumělo jeho 
vokací do Prahy za profesora lékařství. 

c) Návrat. 

U/5, v den, kdy zase si universita basilejská volila rektora, loučil 
se B. s městem těmito slovy: Dosud bylo mi dopřáno dobrotivým Bohem pro
dlévati, ó Basileji, v sladkém objetí tvých Najad a Dryad a v okruhu tvých 
slavných profesorů. Již odcházím. Buď zdráva, drahá máti studentů, buď 
zdráva, hostitelko nejzbožnější a nejlaskavější. Ať nikdy tě nepotká nic zlého, 
ať nikdy tvé zdi nespatří nepřítele. Věčně rozlévej světlo slova Božího! 
12/5, po 13měsíčním pobytu, opustil Basilej. S ohledem k oběma Zástřizlům 
a Paludiovi nastoupil s Varternberkem (a Bukůvkou) cestu domů oklikou 
přes Ženevu. Mnoho lidí je vyprov_~zelo, mezi jinými bratři Leszczyúští 
se svým prefektem Janem Ampliou, David Střela z Rokyc s drem Tobi-

1) Později- rada knížete olešnického. Nar. se v Krosnu (v Braniborsku) 29/1 
1558, zemř. v Olešnici (sv. od Vratislavě) 1/1 1623 (C u n rad i Sil. tog. 119). 

2) J. F. A. Gillet, 1. c. II 410. 
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ášem Salandrem, kupci basilejští Castillioneus a Ressplinger. Cesta začala 
nehodou. Za Liestalem se Borboniův kůň, aniž dostal ostruhy, vzepjal 
a svalil. Štěstí pro Borbonia bylo, že se věc přihodila v rovině na čerstvě 
zorané půdě, a tak nehoda minula bez následků. Přenocovali v Balsthalu, 
ujevše toho dne 5 mil na cestě obtížné, nerovné, kamenité. 13/5 přišli v po
ledne do papeženského Solothurnu a čtli zde na jedné věži tento verš: 

Hledíc k mnišským kobkám nic není starobylejšího než já, Solothurn, 
s jedinou výjimkou Trevíru, jehož zovu se bratrem.l) 

Večer byli v Bernu. Zůstali zde přes 14/5, bydlíce v hostinci" U koruny". 
Sem zavítali k nim městský děkan Petr Hiibner, Slezan, a bernský profesor 
hebrejštiny Oldřich (Hudelrichus) Trogus, jimž oběma B. přinesl listy 
od Amanda Polana, pak syndik Pavel Lentulus a dva šlechtici jako depu
tace městské rady. S děkanem Hiibnerem vystoupili na věž chrámu na 
náměstí, podívali se pak na městskou knihovnu, na 8 medvědů (bernská 
erbovní zvířata) v nledvědím příkopě, na radnici a v ní na čalouny (tape~ 
tesl vévody Karla Burgundského, na nichž jako symbol byly v zlatě vy
obrazeny meč a křesací kámen. Po své porážce chtěl Karel Smělý spáliti 
tyto čalouny, ale nedostal se již k tomu. O něm je pořekadlo: "Karel ersten 
hatt verloren sein gutt, hernoch sein mutt, zur letzt sein blutt. "2) Na radnici 
seznali z plánu, jak vysoká bude radniční věž a viděli k její stavbě již při
pravené kameny, všechny nejuměleji vydlabané. Pan děkan vedl je též 
k místu, kde bernští františkáni byli upáleni, kde vlašský antitrinitář Jan 
Valentin Gentilis 10/9 1566 byl sťat, kde odpočívají reformátor Lotrinčan 
Volfgang Musculus (zemřel 1563) a jeho nástupce v profesuře theologie, 
bernský rodák Benedikt Aretius.3 ) 

15/5 opustivše Bern, přijeli v poledne do Murtenu (Murlatum) a na 
noc do Payerne (Peterlinum), měst bernských. Na cestě se B. pohádal s Pa
ludiem, který byl opilý. Kdyby byl jako jiní v opilosti hovořil sprostě, B. ne
byl by řekl slova, ale musilo ho rozzlobiti, když stále jej znepokojoval, svá
děje ho k pití. 16/5 pokračovali v cestě přes Moudon do Lausanne. Zde měli 
za společníky profesora hebrejštiny Jana Hallera a syna jeho přechůdce 
lmanuela Tremellia, mladého Tremellia, profesora logiky na lausannské 
akademii. c 17/5 jeli nejdříve do města Rolle (Ronna), a to asi po jezeře, 

1) "In cellis nihil est Soloduro antiquius, unis 
exceptis Treviris, quorum ego dicta soror." 

2) Švýcaři porazili vévodu v bitvách u Grandsonu (2/3 1476), kdež musil jim 
zanechati všechny své poklady, pak u Murtenu (22/6 1476) a posléze u Nancy (5/1 
1477), kde padl. 

3) Aretius byl znalý též bylinářství. Ve svém hlavním díle "Theologiae pro
blemata, loci communes christianae religionis etc." (Bernae 1573) je na konci ka
pitola "de medicinae usu". Jeho učení, že choroby jsou tresty za hříchy, mu nevadilo 
dávati tu pokyny, jak léčiti a jak předcházeti nemocem. Aretius vydal také jeden 
německý spis Paracelsův latinsky, t. "De medicamentol'Um simplicium gradibus et 
compositione". Zemřel r. 1574. 
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poněvadž se praví, že nechali vp r a v o pobřežní město Morges, a přibyli 
večer do Ženevy. Zde B. 18/5 doručil listy Amanda Polana profesorům 
Paciovi, Lignaridovi a Bezovi. První syndik městský Lectius ukázal jim 
zbrojnici, radnici, akademickou knihovnu a posluchárny a bavil je pak 
ještě s druhým ženevským pánem při večeři, při níž se pilo víno, jímž rada 
ženevská uctila vysoce urozeného hosta z Moravy. Před večeří udělal B. 
návštěvu u Bezy, do jehož konviktu Zástřizlové a Paludius byli přijati, a 
byl pak 19/5 u něho s Vartemberkem na znamenitém obědě, při němž Beza, 
ač tehdy již 78letý, sám je obsluhoval a vesele je bavil. Po obědě ukázal 
jim svou knihovnu a pak, louče se sVartemberkem, vyzval ho, aby setrval 
v pravém učení. Odpoledne šel s nimi syndik Lectius za město a přivedl 
je v Savojské bráně k místu zcela zabedněnému prkny. Jakmile se však 
dotkl určitého drátu, objevil se dlouhý most, jenž umožnil přechod na 
silnici. Při večeři měli nového společníka v osobě mladého Herdesiana 
(syna buď norimberského syndika Kryštofa nebo Jindřicha Petreja Her
desiana, autora spisu "Vita aulica et opposita huic vita privata", který 
vyšel ve Frankfurtě r. 1578). 

20/5 opustili B., Vartemberk a Bukůvka Ženevu, byvše doprovázeni 
kus cesty bratry Jiřím Zikmundem a Markem Antonínem ze Zástřizel, 
dvěma syny basilejského kupce Castillionea, Fridrichem a Vernherem, 
a j. Na oběd přišli do Nyon, na noc do Morges. 21/5 jeli dále přes Lausanne 
a Moudon do Payerne, kde se setkali se svým známým, drem Vallesiem, 
dříve soustolovníkem francouzského pastora v Basileji, Choueta.· 22/5 
prošli v poledne bernským městem Aarbergem a obejdouce Bern, dorazili 
večer do Solothurnu, kde se jako prve ubytovali u "Koruny", 27/5 mi
nuli solothurnské město Olten, pak Aarau (Arula), zvané tak, že leží na 
řece Aaře (Araris), a nechavše stranou švýcarské Baden, přijeli večer do 
svobodného města Mellingen. 24/5 měli cestu velmi nerovnou do Curychu, 
kam přibyli v poledne. V hostinci "U meče", kde se ubytovali, obědvali 
s bernským městským lékařem (?) drem Brokardem Stupanem příjmím 
Boronius, náhodou v Curychu také přítomným, a večeřeli ve společnosti 
kazatele Viléma Ellinga, profesora hebrejštiny Kašpara Wasera a jednoho 
studujícího svob. umění z Norimberka, Jakuba Gaidera, jenž byl na cestě do 
Basileje, kde chtěl navštíviti své příbuzné. 25/5 byly letnice. Šli do kostela 
na přijímání a viděli tu kněží s velkými oplatkami a s láhvemi vína v rukou 
choditi od jedné lavice k druhé, po kalvínsku lámati chléb a podávati víno, 
jak na koho přišla řada. Při obědě byli s nimi školní správce (scholarcha) 
Marek Biiumler, profesor Waser a profesor Nového Zákona Ulrich Zwingli, 
vnuk velkého reformátora, pak dr. práv Rudolf Simler a francouzský lékař 
dr. O I i var i u s, kdysi lékař českých Gryspeků.1) Odpoledne navštívili 
zbrojnici a procházeli se v stromořadí na náměstí, otevřeném k jezeru. 

1) Pravděpodobně před r. 1589, kdy zakladatel české větve Florian Gryspek 
z Gryspachu zemřel na svém nelahozevském zámku, zanechav 7 synů a 4 dcery 
(J. J i r e č e k, Ruk. I. 203\. 
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26/5 přijeli do Šafhúz, kde jim byli společníky theolog Jetzler a sta
řičký děkan, jehož jméno znělo jako Ruhel. Od nich si dali ukázati jen 
tvrz Unnoth neboli Mtmoth, dosti způsobilou k odražení nepřítele, a kasárny 
lučištníků, vkusné to stavení se stinnou branou. 27/5 se dostali do papežen
ského města Stockach, které patří rodu Rakouskému, a 28/5 do Reutlingen 
(Rhedinga). 29/5 nocovali v nějaké vesnici 2míle před Ulmem a 31/5 byli 
v Ulmu. Zde je uvítal syndik JUDr. Schadius a B. měl příležitost seznámiti 
se s tamními lékaři, drem V a v ř i n c e m K i che I i e m a drem Leo
n ar dem Fu c h sem, po jehož otci téhož jména, bývalém profesorovi 
ingolstadtském a pak tubinkském, zůstalo lékařům jako drahý odkaz dílo 
"Institutiones (ad Hippocratis et Galeni aliorumq ue veterum scripta 
recte intelligenda" 1. vyd. Basil. 1567). 31/5 a 1/6 se dívali v Ulmu, 
jak pro tureckou válku a k osvobození pevnosti Rábu najatí žoldnéři val
Ionští vstupovali na lodi, jedoucí do Vídně. 1/6 si poslechli také kázání 
dra theol. Wesenbecka, jenž však není spřízněn s právníky toho jména, 
nýbrž náležel k rodině, která pocházela z Virtemberska. V jídelně hostince 
"U růže", kde nocovali, nalezl B. na zdi přibitý list, na nějž jeho přítel, 
chuděra Dr. med. Jiří Fábuš Meziříčský, když na dlouhé pouti domll. si 
v Ulmu 28/11 1596 pohověl u hostinského stolu, napsal vlastní rukou 
tento chronogram: 

DeVs, egenVs fVI et paVper, nVtrIVIstI me soLVs pro tVa benIgn ltate. 
28. Novembr. G<eorgius> F<abuschius> Mezericenus M<oravus> M. D. 

2/6 jeli z Ulmu dále již lodí a urazili toho dne, počítá-li se vzdálenost 
po souši, 8, po, vodě však 12 mil. Minuli města Lauingen, které patřilo kur
fiřtovi falckému, Dillingen, kde měl svou residenci biskup (augšpurský), 
a Hochstad t (Heistett), podjeli 16 mostů, z nichž ulmský jediný byl kamenný, 
a na noc přistali v Donauworthu (Donnenberg). Příštího dne jeli, opět 12 mil, 
až do Kelheimu. Měli v Ingolstadtě delší zastávku, které použili k prohlídce 
Kollegia, jak se tam říkalo universitě. Ostatně neviděli v Ingolstadtě nic 
než modly, mnichy a jesuity. Podjeli toho dne 8 mostů, spatřili města 

Neuburg, falckraběcí residenci, a Vohburg (Goburg). 4/6 se plavili z Kel
heimu nejdříve do Řezna, kde měli polední zastávku. B. se tu seznámil 
s proslulým chemiatrem drem Osvaldem Crolliem 1) jenž se stě

hoval do Prahy (odkud po dvou letech, v pol. června 1599, přesídlil 

1) O S val d K r o II se narodil ok. r. 1550 a zemřel r. 1609 v Amberce jako 
osobní lékař knížete Kristiána z Anhaltu, tehdy hornofalckého místodržícího, (pozděj šího 
vrchního velitele českého vojska v bitvě na Bílé Hoře). Jeho hlavní dílo "Basilica 
chymica, continens philosophicam, propria laborum experientia confirmatam de
scriptionem et usum remediorum chymicorum selectissimorum, e lumine gratiae 
et naturae desumptorum", po prvé vydané ve Frankfurtě r. 1608 in 4°, se dožilo asi 
20 vydání a bylo rozšířeno také v dvojích německých a čtverých francouzských 
a anglických překladech. Kroll měl antimon za všelék, poněvadž sžírá všechny ne
dokonalé kovy a tudíž nutně i všechny chorobné látky, při tom zvyšuje čistotu 
zlata a tudíž i zdraví srdce, protějšku zlata v těle lidském (A. d. B. IV. 604). 
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DO Brna). Jinak, když odjížděli z Řezna, nevzali s sebou nic než vzpo
mínku na modly a brebentění papížků. Pak minuli Straubing a večer 

přistali ve vesnici Pfelling, kde nocovali. Toho dne ujeli jen 10 mil, 
zato ve třech následujících dnech udělali po 15 mílích, jedouce 5/6 přes 
Pasov do nocovací stanice ve vsi Wesenufer (Wiesenurfort) a 6/6 do Sarming
steinu (Scherbelstein). Na cestě minuli město pasovského biskupa Aschach 
(Assa), zastavili v Linci, kde poobědvali v hostinci" U medvědice" a navští
vili tamní školu, jejíž správce působil na témž místě již plných 22 let, 
a pak, berouce se dále, šťastně projeli 7 mil pod Lincem nebezpečnými 
soutěskami, zvanými "Strudel und Wirbel" (u Greinu), kde proud vostrých 
zatáčkách bije o skály, zdvihající se z řečiště. 7/6 spatřili města Stein 
a Krems a po nočním odpočinku v "Trebensehe" (snad Jedlersee) vystoupili 
8/6 ráno ve Vídni z lodi. 

První zde pro Borbonia bylo odevzdati psaní (snad od profesora Stupana 
v Basileji) osobnímu lékaři arciknížete Matyáše, dru Bar t ó lom ě j i 
Par a v i cin o v i,I) ale prošel celý den, než ho nalezl v jednom hostinci, 
kde večeřel s arciknížetem. B. se směl posaditi ke stolu Paravicinovu a ztrávil 
pak večer v příjemné zábavě s ním a s bývalým preceptorem také někdejších 
sV}Tch žáků, synů dra práv Leonharda Hoě ve Vídni, Jáchymem Olomouckým 
(jenž patrně tehdy patřil také k dvoru Matyášovu). Zůstali ve Vídni do 10/6. 
Den před odjezdem bylo 4. hodině ránní na vídeňském popravišti pověšen na 
šibenici mladý muž pro krádež a v den, kdy odjížděli, na hradním ná
dvoří také jeden vojín, jenž byl v noci na stráži přistižen v tvrdém spánku. 
Zároveň s ním byl tu jIný vojín naražen na kůl, že chtěl zraditi město. 
TýŽ trest za totéž provinění stihl pled několika dny někoho, jenž se jmeno
~al Havel Pilgram nebo byl francouzským poutníkem (Pielgram, Gallus). 
Cas svého odjezdu zvolili asi úmyslně tak, že se na vídeňském mostě musili 
setkati s arciknížetem Matyášem, jenž se svým bratrem Maxmiliánem a sy
novcem Ferdinandem Štyrským jel do Prahy. Omeškali se tím a tak se 10/6 
místo do Břeclavě na noc, jak měli v úmyslu, dostali jen do Valtic čili 
Feldsberka (Welspurg), města Karla z Lichtenštejna. Když 11/6 ráno pro
jížděli Břeclaví, zanechal tu B. s listy pro tamní příjemce také jeden patřící 
do Ivanovic (na Hané), nepochybl,lě pro Jana Bukůvku s oznámením o ná
vratu jeho syna. Po noclehu v Bzenci dorazili 12/6 všichni tři po 30denní 

. cestě šťastně do Napajedel (kde Albrecht Bukůvka prozatímještě zůstal). 

2. Lékařem v NapajedHch (13/6 1597-31/12 1598). 
Hned 13/6 hlásil B. příjezd Vartemberkův jeho poručníkovi, p. Fridri· 

chovi z Žerotína, jenž odpověděl uvítacím projevem, který došel 17/6. 
Dva dny poté, jakmile si vyřídil některé věci - tak 16/6 návštěvil no-

1) Par a v i cin u s byl Vlach a ve službách Matyášových již před 2/11 1595, 
kdy se připomíná jako "doctor extra facultatem practicans", lékař v praxi, stojící 
mimo vídeňské kolegium doktorské (Acta fac. med. univ. Vindob. IV. 476). 
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vého příbuzného nedávno po druhé se oženivšího napajedlského.hejtmana 
Stanovského, p. Jana Žalkovského z Žalkovicl ), v Dobromilicích (Dobro
měřicích), kde se sešel také s tamním pastorem Jiřím Alfitikem z Volyně, 
a 18/6 vypravil posla do Opavy (asi se vzkazy a dary od Amanda Polana 
jeho otčimu Zachaeu Golčovi) - zahájil B.lékařskou praxi. 19/6 byl v (Uh.) 
Hradišti u tamního měšťana Martina Bánovského, jenž dostal vodnatelnost 
(hydrops anasarca) po čtvrtodenní zimnici (febris quartana). Poněvadž 
v městě nebylo lékárny, mohl B. dáti nemocnému prozatím jen domácí topika 
(místní zevní prostředky, jako náplasti, kašičky). Když však 24/6 navštívil 
Bánovského znovu, přinesl mu již vnitřní léky, a to nejdříve "přípravné", 
po nichž teprve při třetí návštěvě 26/6 ho purgoval - zprvu pilulkami 
z bobulí lýkovce lékařského (Daphne Mezereum), pak 30/6 z oddenku 
osladiče (Polypodium vulg.) s přísadou menší dávky reveňového (rebarbo
rového) kořene (radix Rhei) - a dal ho od místního lazebníka na kyčlích 
skarifikovati (povrchně pořezati, snad aby podkožní transudát mohl odté
kati). V Hradišti dostal B. tři další pacienty: městského písaře, jenž iněl 
křečové žíly (městky), jeho ženu, která měla hlísty (lumbrici) a třetího 
s hnisotokem z očí. Jim všem dal potřebné léky. 

1/7, na příkaz p. Fridricha z Žerotína, jel s Vartemberkem přes Kojetín 
povozem do Olomouce, kam přibyl 2/7 ráno. Čas jízdy si krátil tím, že při
pravoval pro svého vodnatelného pacienta vlastnostem vody kontrární 
náplast ze živelně horkého a suchého holubího trusu. V Olomouci, kde se 
konal sněm, předložil výkaz učiněných vydání p. hejtmanu zemskému, 
který jej bez námitek schválil. 5/7 vyhledal pak Vratislava z Žerotína, ale 
marně vymáhal od něho své peníze, které vydal, zaplativ jeho dluhy v Ba
sileji. Vratislav, nejen že mu nic nedal, ještě se mu vysmál, že zaplatil 
jeho včřitelům. B. mluvil v Olomouci též s ótcem svého žáka Bukůvky 
i s Václavem st. Morkovským ze Zástřizel, který se ho ptal, jaká byla cesta 
domů, jaké výlohy měl s jeho svěřencem Jiřím Zikmundem a jaká byla pří
čina nedorozumění, které vzniklo před 2 měsíci (v době od 7. do 12. května) 
mezi Paludiem s jedné a Grynaeem a Polanem s druhé strany. 5/7 byly 
na sněmě olomouckém postoupeny Vartemberkovi, který došel zletilosti,2) 
jeho statky. Ale poněvadž mu bylo zároveň dáno zmocnění k odjezdu do 
I talie na další studie, ustanovil mu sněm nově za poručníky dva jeho 
ujce: Arkleba z Kunovic na Uh. Brodě a Viléma z Roupova na Mladoňo
vicích.3) Blízký termín odjezdu, který byl stanoven na konec září 1597, 
přiměl p. hejtmana zemského, aby vyjednal hned s Borboniem, jehož 
bezvadné chování a způsob života seznal v mnoha letech jeho preceptorství, 

1) Kateřina, jež se stala v době, kdy B. byl nepřítomen, druhou manželkou 
Stanovského, byla Žalkovská (sr. záznam k 27/11 1597). 

2) Hoch moravského stavu panského dospěl k zletilosti, když mu bylo 16 let 
, (J. K ap r a s, O zletilosti dle českého práva, ČlVIM 1904, 305). 

3) Sestra Arklebova Mandalena byla matkou Jana z Vartemberka, sestra otce 
Janova, Lidmila z Vartemberka, matkou Viléma z Roupova. 
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že pojede s Vartemberkem také do Italie. B. na to přistoupil především 
proto, že na slavných vlašských universitách se mohl zdokonaliti v medi
cině. 6/7 se pak vrátil přes Přerov, kde se seznámil s Jiřím Sartoriem 
z Trnavy, dř~ve žákem a nyní. již učitelem na tamní škole (bratrské?),l) 
do NapaJedel 1 s Vartemberkem,Jenž tu 8/7 měl hosta: syna p. Arkleba z Ku
novic, Jetřicha, jedoucího z Olomouce domů do Dh. Brodu. 11/7 dostal B. 
od Vartembe~ka darem nový český Herbář, který stál 9 tolarů.2) 

Z NapaJedel, kde se mu právě podařilo uzdraviti jednoho nemocného, 
který trpěl kamenem, navštívil B. 13/7 své 4 pacienty v Hradišti a odjel 
pak na Velehrad, aby obnovil staré přátelství s tamním opatem Janem 
Škardonidesem,3) rodákem z Jeseníku (nejspíše toho u Nového Jičína). 
Vrátil se od něho 14/7, kdy sedláci v Napajedlích holdovali (slibovali člo
věčenství a věrnost) Janovi z Vartemberka, teď svéprávnému svému 
pánovi, za přítomnosti kurátora p. Arkleba z Kunovic a dvou sousedů 
Jana Ořechovského z Ořechového a Petra Skrbenského z HříŠtě. Vartember1~ 
17/7 oběma oplatil návštěvu v Březolupech.4) Než odjel p. Arkleb z Napa
jedel, doporučil svého svěřence zvláštní péči Borboniově také v zdravotním 
ohledu. 18/7 onemocněl hejtman Stanovský nějakou velmi bolestivou 
horečnatou afekcí s průjmem, neboť přivolaný B. dal mu k užívání Lauda
nu~, opio~ý přípravek T h e o fr a s t a Par a cel s a,5) 6 pilulek 
naJednou v Jedné dávce. Průjem po nich přestal, ale pacient vícekráte zvra
cel (při čemž bylo blinek dvakrát tolik, než co nemocný před tím snědl 
a :,y?il) a s~l~ě se potil zvláště na krku a na těch částech, které bývají 
neJV1ce poshzeny dnou. Do příštího dne však všechny příznaky zmizely 
a Stanovský byl zase zdráv. 

1) Jak uvádí A. Kr e u t z (Vlastiv. mor., Přerovský okres, 1927, 257, 359), 
stal se v příštích 9 letech z Jiřího Sartoria kněz luterský v Přerově. 

2) Míněn je "Herbář aneb Bylinář vysoce učeného a vznešeného p. doktora 
Petra Ondřeje Mathiola, nyní zase přehlédnutý a mnohými pěknými novými fi
gurami, též i užitečnými lékaistvími s obzvláštní pilností rozhojněný a spravený 
skrze J oachyma Kameraria, v slavném říšském městě N orimberce lékaře a doktora, 
z německého pak jazyku v český pieložený <od> Adama Hubera z Rysnbachu D<ok
tora> a Daniela Adama z Veleslavína. .. Tlačeno v Starém městě Pražském 
M.D.XCV1." 

3) Zprávy o Škardonidesovi snesl R. Hu r t, Dějiny cisterciáckého kláštera 
na Velehradě 1. (Olomouc 1934). . 

4) Petrovi Skrbenskému patřily Březolupy. Jan Ořechovský, dříve úředník 
na Vh. Brodě (J. K uče r a, Paměti kro m. Vh. Brodu, 1903, 102) držel v Bl'ezo
lupech mlýn a svobodný dvúr (P i 1 n á č e k 368). 

ó) Složení není přesně známo. Podle R. Me i s sne r a (Eine deutsche Apo
theke d. 16. Jahrh., Berlin 1908, 312) obsahoval přípravek také korály a zlato. Ná
z~em .Laudvan~,m chtěl :'aracelsus snad říci, že preparát nelze dosti vynachváliti. 
JIsto Jest, ze JIm mnohym pomohl od bolestí, jako na pi. basilejskému lmihtiskaři 
Frobeniovi, ~terému pro nesnesitelné bolesti dnavé chtěli chirurgové již amputovati 
nohu. PozděJI byla vzata pars pro toto a jméno Laudanum přešlo na samotné opium 
(H o vor k a - K r o n f e 1 d. Vergleichende Volksmedizin, Stuttgart 1909, II. 272). 
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21/7 byl B. v Stříbrnicích na panství buchlovském u Václa
va Oty z Losu1) jako kmotr jeho synáčka, který při křtu obdržel jméno 
Mikuláš. K večeru po křtinách zajel pak k příteli opatovi na Velehrad, 
odkud na druhý den se přes Hradiště, kde navštívil své nemocné, vrátil 
do Napajedel. Sem 25/7, právě když p. Arkleb z Kunovic kontroloval 
Vartemberkovo stříbrné nádobí a náčiní a příštího dne Arklebova (druhá) 
manželka2) (Kunka ze Skorotína) Vartemberkovo prádlo a šatstvo, přijel 
náměštský pán, Karel z Žerotína. Hovořil s Borboniem o svých basilejských 
hostitelích (v letech 1580-1582) a když nazítří odjížděl, řekl mu svým 
vlídným a srdečným způsobem, kterým okouzluje všechny dobré lidi, 
že se cítí jeho dlužníkem a že se mu vbrzku odvděčí za zaslané Caesary 
a za báseň k svému sňatku. 27{7 byl B. opět v Hradišti u svých pacientů, 
28/7 v Brodě u p. Arkleba, který však, jsa opilý, dosti hrubě s ním jednal, 
a 29/7 ve Veselí (n. Moravou) na svatbě starého, chromého a slepého ženicha, 
p. Jakuba Vojska z Bogdunčovic, císařského prokurátora pro Moravu, 
který si bral pannu Kateřinu Březnickou z Náchoda.3) Při svatbě se vypra
vovalo, že dr. Jan J a k u b K on rad P r a e t o r i u s byl ustanoven 
zemským lékařem markrabství moravského pro kraj brněnský.4) Svatební 

1) Pil n á č e k (167) jej k r. 1597 uvádí jako úředníka v Napajedlích. 
2) První manželka Arldebova, Alžběta ze Šternberka, zemřela 4/7 1592. 
3) Púvodem Polák, český bratr. Po prvé se oženil s Johankou, sestrou Jetřicha 

Podštátského, po druhé s Evou Zoubkovnou ze Zdětína, takže Kateřina z Náchoda 
byla již jeho třetí manželka. R. 1606 zemřel, prý morem. 

4) Zpráva byla piedčasná. Podle znění nálezu ob. sněmu brněnského ze 26/21597 
a olomouckého ze 17/5 1599 (Z. a. v Brně, Pam. sněm. IV. 379' a 434/) třeba souditi, 
že v únoru 1597 nebylo obsazeno žádné z obou míst zemských lékařú m. m., 
v Brně ani v Olomouci ("z strany dobrých a zkušených lékařů v margkrabství tomto ne
malý nedostatek snášíme"), že se mezi 26/21597 a 15/51599 podařilo zjednati zemského 
lékaře se sídlem v Olomouci (zdá se, že zjednaný byl Ji ř í F á buš Meziříčský) a že 
se 17/5 1599 teprve vyjednávalo s kandidátem pro místo zemského lékaře v Brně, "oso
bou hodnou, dobrou a pobožnou, též v lékařství skušenou". Kandidátem byl Prae
to r i u s. Od r. 1583 lékař v Brně a majitel domu se zahradou v zadní ulici Veselé, 
působil, než 4/8 1598 nabyl někdejšího domu dra Tom á š e Jo r dán a slavné 
paměti v Měnínské ul. (nyní Orlí 16), nějaký čas v Olomouci, kam přišel koncem 
1595, jak vyplývá z této zprávy: "Rudolf II. z Boží milosti volený římský 
císař ... český král etc. . .. opatrným burgmistru a konšelúm města našeho Olo
mouce, věrným našim milým. Opatrní, věrní naši milí, vznesl jest na nás Jacobus 
Conradi Praetorii, medicinae et philosophiae doctor, kterak by toho oumyslu byl 
se v městě našim Olomouci osaditi a tu lidem uměním svým dle nejvyšší možnosti 
sloužiti a prospívati. Však znaje to, že, jsa ve známosti jakožto cizozemec, ochrany 
a fedrunku potřebovati bude, Nás jest za to milostivě prosil. Jehožto ponížené 
prosby nemohouce oslyšeti a majíce o něm správu, že člověk v umění zběhlý a sku
šený jest, protož se k vám za něho milostivě přimlouvati ráčíme, že jeho sobě po
ručeného jmíti a ve všem slušném a náležitém fedrovati a ochraňovati budete, vi
douce, že na tom jistú a milostivú vúli naši císařskú naplníte. - Dán na hradě našem 
Praském ve čtvrtek po svatém Mikuláši <7/12> léta etc. devadesátého pátého a krá
lovství našich římského dvadcátého třetího, uherského XXIV. a českého též dvad
cátýho prvního: - Ad mandatum sacrae caes. maiestatis proprium Christoph Ze-
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veselí trvalo dva dny. Mezi hosty, kteří nejdéle vydrželi, byli Vartemberk 
a jeho preceptor. . 

Snad v souvislosti s dlouhým svatebním hýřením vznikla 1;8 ona 
nevůle, při níž se B. rozhodl odejíti od Vartemberka pro jeho chování. 
Ale na konec se dal od jiných osob ještě uprositi a slíbil, že zůstane. 4/8 
přivedl Albrechta Bukůvku zpět k jeho otci do Ivanovic na Hané, odkud 
~o dvou dnech se ~rátil domů přes Víceměřice (Licoměřice), vesnici Václava 
Zalkovského ze Zalkovic. 10/8 odeslal 'prostřednictvím Václava Lavína 
v Praze a C. Calandrina v Norimberce1) do Basileje 200 dukátů, které 
Vartemberk zůstal dlužen kupci Františku Castillioneovi. Peněžnímu poslovi 
dal B. s sebou jednak "Praktiku" (Praxis medica), knihu basilejského pro
fesora Dominika Leona, pro dra Šimona Grynaea v Brně, jednak dopisy, 
a to pro svého bratra Václava Burdu a pro profesora Skálu v Praze, pro 
]. ]. Grynaeva a Polana v Basileji a pro Jiřího Zikmunda ze Zástřizel a Jana 
Palu dia v Zenevě. 14/8 zajel na koni do Uh. Brodu v záležitosti peněz 
na cestu do ltalie k Vartemberkovu poručníkovi, p. Arklebovi z Kunovic, 
kterému v téže věci ještě musil dopsati 19/8, než mohl, jeda 25/8 do Brodu 
přes Blatnici (pod sv. Antonínkem u Ostrohu), převzíti 27/8 vyměřených 
500 dukátů uherských. Dříve již, 22/8, byl uvědomen od hejtmana zemského, 
že s nimi do ltalie pojede také Vratislav z Žerotína. Aby měl také vlastní 
peníze, odeslal B., když se vrátil z Brodu domll, 28/8 dvě upomínky, jednu 
do Opavy Zachaeu Golčovi o 100 dukátů, které tento mu byl dlužen, 
druhou do Boskovic Václavům ze Zástřizel, staršímu i mladšímu, o svůj 
roční plat za vyučování Jiřího Zikmunda Buchlovského. Peníze od otčima 
Amanda Polana došly 2/9 a z Boskovic bylo mu 30/8.sděleno, že mu buchlov
ský hejtman vyplatí 70 zl. B. jel si pro ně hned 31/8, ale nezastihl doma 
p. Viléma z Lovče a musil pak čekati na výplatu ještě týden. 29/8 uvědomil 
listem do Ivanovic o termínu odjezdu svého žáka Albrechta Bukůvku 
(jenž podle všeho chtěl s ním také do !talie). ( 

Ale za těchto příprav se vynořila záležitost, která způsobila, že cesta 
musila býti odložena a že pak vůbec k ní nedošlo. Záležitostí tou 

hnský, J. A. Millner. (J. P. CeTl' o n i, Diplomat. Moraviae I, rkp. v Z. a v Brně, 
I. II 8, kus 47). Praetorius, jenž 29/7 1597, v den svatby Jakuba Vojska, byl snad 
opět v Brně, stal se zde zemským lékařem teprve mezi 17/51599 a 31/1 1600, datem ob. 
sněmu znojemského. Tehdy stavové moravští, donuceni byvše k tomu morem, syste
misovali 4 místa zemských lékařú (Usnesení sněm. 1594-1602, fol. 232, Z. a v Brně): 
2 pro kraj olomoucký (obsazena Šimonem Grynaeem a od dHvějška již Jiřím Fá
bušem MeziHčským), 1 pro kraj brněnský (obsazeno Praetoriem) a 1 pro kraj zno
jemský (obsazeno Vavřincem Šuchartem), -V životopisné poznámce v mé stati o To
máši Jordánovi (ČMM 1936, 334) stotožnil jsem altorfského matematika M. Jana 
Praetoria s moravským "matematikem" drem Janem (Jakubem Konradem) Prae
toriem, omyl tím trapnější, že u a1torfského Praetoria jde o učence z Čech 
a o jednoho z kruhu přátel Tadeáše z Hájku. 

1) Děkan Konstantin Fabricius nebyl již v Norimberce, byv odtud vypově
děn pro své kalvínství. Stal se pak farářem v Horní Falci, Calandrinus, p:Jtomek pro-, 
testantských emigrantľl z Vlach, byl zpřátelen s Karlem st. z Žerotíma. 
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byla závěť Vartemberkova, která musila býti vyhotovena před odjezdem. 
2/9 se jednalo o ní v Brodě u p. Arkleba a 3/9 ve Veselí (n. Moravou), 
u císařského prokurátora] akuba Vojska, jenž měl dáti poslední vůli formu 
na Moravě obvyklou. Tu se však ukázalo, že věc není tak jednoduchá, 
jak p. Arkleb snad doufal,!) ba že překážka jest takového rázu, že se nedá 
překonati v krátké době. To bylo patrno hned od první chvíle, neboť B. 
již 4/9 oznamoval Bukůvkovi odklad odjezdu. 

V měsíci srpnu zabrala lékařská činnost Borboniovi již dosti času. 
9/8 byl volán do Březolup k manželce Petra Skrbenského z Hřiště, která 
trpěla dýchavičností (asthma) a slabostí (atrophia) levé nohy a žaludku, 
a pak na Velehrad k onemocnělému opatovi. 14/8, jsa u p. Arkleba v Brodě, 
měl tu jako pacienta někdejšího průvodce Vratislava z Žerotína, (když 
ten 19/8 1596 odjížděl domů z Basileje), chudého Řehoře Čechtického 
z Čechtic, který vyhledal jeho pomoc pak ještě jednou, 20/8, v Napa
jedlích. 17/8 byl B. opět - a s ním i pastor napajedelský Jan Wirbius 
_ u manželky Petra Skrbenského v Březolupech. 22/8 přijal první lékařský 
honorář v částce 10 tolarů. 24/8 byl volán k dýchavičnému Erasimovi 
z Kokor (do Otrokovic, kde byl úředníkem, nebo do Kvasic, kde měl 
svobodný dvůr)2). Měl také příležitost studovati úplavici, která - v létě 
asi pravidelný host -si vyžádala v tomto srpnu mnoho obětí na lidských 
životech (záznam k 18/8), dostoupila maxima 22/8 a byla 17/9 stále ještě 
hojná. Ježto v knihách stálo, že se choroba zakládá na hnilobě (putredo) 
šťáv tělesných, ta se však neobejde bez horečky, nechtěl B., aby se pojímaly 
za úplavici také .ony případy s hlenokrvavými výměty, které probíhaly 
bez zjevného zvýšení teploty. Lidový lék, podávaný proti úplavici, byl 
z pšeničné mouky v libovolném množstvÍ, z muškátových ořechů3) 
(jednoho nebo dvou), které se roztloukly, smíchaly s moukou a s dvěma 
vejCi a pražily na cihle, rozpálené v ohni. Současně s lékem se zevně na pupek 
přikládala ječná kaše, uvařená v nejostřejším octě. Nesmírně se rozmnožily 
též hlísty (lumbrici). Lid je úspěšně vyháněl domácím prostředkem tohoto 
předpisu: Vezme se práškové křídy 1 lékárnická drachma čili kventlík 
(4.4 g), čerstvého másla kousek, jako vlašský ořech veliký, a olivového oleje 
3 drachmy. Směs se vlije .do teplého piva a podává nemocnému. 

Od konce srpna do konce září se stalo toto: 28/8 obdržel B. 3 listy: 
První, od Jeronyma Arconata, se týkal doplnění (polepšení) jeho erbu 

1) Trvalo 6 týdnft (do 11;10 1597), než Rudolf II. na hradě Pražském vydal 
Mocný list, jímž bylo povoleno Janovi zVartemberka, aby všecek statek svúj komu
koli cdkázati mohl (DZO XXXII f. 12), ale teprv po dvou letech (28/10 1599) došlo 
na to, že Vartemberk, tehdy snad již nemocný (zemřelr. 1600), učinil své poslední 
poHzení, ustanoviv dědicem veškerého svého majetku svého ujce p. Viléma z Rou
pova na lVIladoňovicích (DZO XXXII f. 13). 
.' 2) P. O. XXXIII. 55, 371 (Z. a. v Brně); V. Prasek, Paměti městečka 
Napajedel, Velké Meziříčí 1881, 86; Pil n á č e k 330. . 

3) Jádra (semena) broskvím podobných plodú muškátového stromu (macizeň, 
Myristica), rostoucího v tropické Asii a Americe .. 
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(renovatio insignium)l) O heslo, vzaté z díla "De medicina libri VIII" řím
ského polyhistora A u 1 a Co r n e 1 i a Cel s a: Is multos curat, cui 
multi fidunt. Druhý byl od profesora Skály, jenž mu asi psal ve věci vo
kace na universitu. Třetí, od Karla (nejstaršího) z Žerotína, byl pravdě
podobně ve vztahu s cestou synovou do ltalie. Vartemberk si teď nadcházel 
svého preceptora. 29/8 daroval mu bibli in folio (nejspíše ve vydání frank
furtském z r. 1596), kterou z popudu kurfiřta falckého Fridricha III. přeložil 
z hebrejštiny do latiny Imanuel Tremellius, pokřtěný žid z Ferrary, když byl 
profesorem v Heidelberce. Pak 5/9 dal mu Nový Zákon v českém překladě 
(Jana Blahoslava), podle formátu dvanácterkového se zlatou ořízkou ve 
vydání ivančickém z r. 1564 nebo pozdějším. Posléze 10/9 obdaroval ho bra
trským kancionálem českým (bezpochyby kralickým z r. 1576) ve velkém 
kvartu v černé kožené vazbě a se zlatou ořízkou. Také opat Škardonides uctil 
Borbonia, když ho 1/9 navštívil na Velehradě, z vděčnosti :z,a dobrou radu, 
darem prstenu se zasazeným rubínem, smaragdem a démantem, ale vedle 
toho i tak vydatnou posnídávkou, že se Borboniovi přihodila věc nejhorší: 
opil se. A konečně také lékař Šimon Grynaeus udělal mu 23/9 present v po
době (jídelních) nožů s ozdobnými střenkami ze skořicového dřeva. 7/9 při
stoupil Vartemberk k stolu Páně, po prvé v novém napajedlském sboru Bratří 
moravských, a B. s ním. V týž den se zastavil v Napajedlích Vratislav 
z Žerotína, když jel (do Židlochovic) k zemskému hejtmanovi ve věci své 
cesty do ltalie, kterou měl teď podniknouti bez Vartemberka a Borbonia, 
nevěda ovšem tehdy ještě, že právě dokonal svůj život v Meziříčí n. Bečvou 
jeho strýc Bernard z Žerotína (Vartemberkův poručník). 

Také v září nebyla Borboniova lékařská činnost malá. Ve dnech 8.-10. 
připravil vinný líh a rovněž destilací počišťující vodu osladičovou (aqua 
Polypodii). 11/9 byl v Hradišti, kde přijal za léčení jednoho tamního měšťana 
20 gr. b., 12. a 13. byl v Dřevohosticích u p. Karla z Žerotína a měl tu 
konsilium s jeho osobním lékařem drem Va v ř i n c e m Š uch art e m2) 

1) V majestátě na to vydaném byl - jak B. phpomněl po 7 letech ve své 
suplice k císaÍ'Í ze 26/7 1604 - mu přiznán nárok "všelikých dobrodiní až i man
ství", poprosí-li o to. 

2) Va v ř i n e c Š uch a I' t, Němec z uherského městečka Nezideru (Neu
siedel am See), studoval medicinu od letního běhu r. 1586 nejprve ve Vídni, pak na 
vlašských universitách. Vrátiv se do Vídně již jako doktor, zažádal tam 8/2 1590 
o nostrifikaci diplomu, která mu byla povolena na základě repetiční disputace 4/7 
1590 (Acta fac. med. univ. Vindob., 1908, IV. 375, 420,426). Byl pak nejdHve v služ
bách Karla z Žerotína s platem 150 tolarů, vedle bytu, stravy a volné soukromé 
praxe. Když Žerotín r. 1591 odjížděl do Francie "na zkušení vojenské" napsal, ne
chávaje zpět svého lékaře Šucharta, že mu zjednal pro společnost lékárníka: "Když 
bude míti s kým pracovati, nebude ho tak teskno" (F. J. Z Cl u bek, Příspěvky 
k dějepisu lékařství z listů Žerotínových, Čas. lék. čes. 1871, 351). Od morního roku 
1600 byl Šuchart zemským lékařem m. m., prvním se sídlem ve Znojmě (Usn. sněm. 
1594-1602, f. 232, S1,lesení ob. sněmu znoj. z 31/1 1600). Přátelský poměr s jeho 
bývalým pánem trval však dále, jak patrno na pl'. z listu, v němž Jan Diviš z Žerotína 
18/2 1605 uvědomil (nevlastního) bratra Karla st. o úspěchu Šuchartově při léčení 
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snad o nějaké nemoci pánově, spíše však o chorobě dřevohostického du
chovního správce, Br. Jana Němčanského.1) Při odchodu obdržel 24 tolary, 
v kteréžto částce byla vedle honoráře zahrnuta také odměna za darovan~T 
výtisk Caesarů a za epithalamion z února 1596. 14/9, 16/9 a 19/9 udělal ná
vštěvy v Březolupech u Petra Skrbenského, jemuž pomohl od těžké obstipace 
a dostal za to 6 zl. a dvě kozlí kůže. Léčil ho reveňovým vínem, při jehož 
přípravě se řídil moravskou zásadou, že třeba reveňový kořen máčeti v stu
deném víně tolik hodin, kolik stolic v daném případě je žádoucno. 15;9 dal 
jednomu sedlákovi k užívání přípravek z projímavého kořene turbitového,2) 
zvaný Diaturbith (obsahoval vedle turbitu zázvor, mastix a cukr) a přijal 
za to 3 orty (24 gr.). Nezříkaje se jako jiní doktoři úkonů ranhojičských, 
provedl 22/9 venesekci na pravé medianě a Bůh vedl jeho chirurgický 
nožík (pušťadlo), že se zákrok zdařil. Ale méně štěstí měl v jiném případě, 
kde šlo o vyříznutí lutice (exsectio strumae) u jedné dívky z Březolup. 
Aby sobě a pacientce ulehčil operaci, užil při ní léků místně umrtvujících 

své manželky (Z. a. v Brně, Žerot. knih., odd. VI., d. 3863) nebo z listů, které Šu
chartovi poslal sám Karel z Ž., tak z onoho z 20/4 1605 (P. v. Chl ume c k y, 
C. v. Z., Brunn 1862, 27737 )) nebo z 18/7 1605 (Žer. lm., odd. VI., d. 4138, l~ f. 63'). 
V opise české smlouvy ze 16/2 1610 (Z. a. v Brně, NS 662/258) se phpomíná Suchart, 
nat'ízený zemský lékat·, jako jeden ze smluvčích,. uzavírajících dohodu mezi lanem 
Volfem Strejnem ze Švarcenavy a Znojemskými o slu.žebnosti lidí městečka Stítar. 
Ve středu 29/2 1612 byl Šuchart se svou manželkou v počtu kmotrů při křtu Arkleba 
Zikmunda, syna Jetřicha z Kunovic a Zuzany roz. z Puchheimu, v luterském kostele 
sv. Michala v Znojmě (Taufregister bei der Kirchen zu S. Michael in Znaym, rkp. 
v Z. a. v Brně, Cerr. sb. II. 382, str. 7). 10/7 1614 byl přijat do moravského rytíl'
stva, byv předtím od císaře obdarován šlechtickým erbem a přídomkem "z jezera 
Neusiedle" (Z. a. v Brně, Kniha rytíÍ'ská, f. 54'). Téhož dne byl na vlastní žádost 
propuštěn ze služeb zemských, zároveň s d~em J evr ony m e m ,P i cin ar d ~vI~: 
prvním (od r. 1607) a také posledním zemskym lékarem m. m. se sIdlem v Kromenzl 
(Pam. sněm. VI. 60'), jenž přijav tonsuru, stal se po 9/9 1~16 olomouckým kanov
nílrem (F. S n ope k, Nová akta kardinála Dietrichštejna, CČM 1903, 288), později 
scholastrem chrámovým a r. 1631 apoštolským protonotářem v Brně (Městský arch. 
v Brně, Městská lm. 134,' f. 17). Mínění, že Šuchart a Ficinardi byli zbaveni místa 
zemského lékaí'e "na četné stížnosti ze všech vrstev obyvatelstva" (F. K a m e
ní č e k, Zemské sněm y, Brno 1900, I. 166), postrádá podkladu(F. V. Pe ř i n k a, ° moravských lékúích zemských 1565-1760, zvl. otisk z Věstn. čsl. lékařů, Praha 
1917, 13). Šuchart zemí'el 27/2 1620. V znojemské matrice (Verzeichnuss deren 
verstorbenen, rkp. v Z. a. v Brně, Cer. sb. II. 380, str. 231 č. 75) jest k záznamu, že 
zemÍ'el "Laurentius Schuchardus de lacu Pisonio <Peiso u Plinia = Neziderské jezero>, 
medicinae Doctor", phpojen tento dodatek: "Ob er wol calvinischer religion ist zu
gethan gewesen und auch, so viel mann hatt annemen konnen auss aller ha.nden 
Umbstenden, derbey verblieben ist, so haben wir doch auss allerhanden bedencklIchen 
Ursachen verwilligen, die Predigt zu halten und doch derbey nnser religion von der 
Calvinischen ausstrucklich zu unterscheiden entschlossen." Šuchartova manželka a děti 
byly totiž luterského vyznání. V rejstříku těch, kteH byli u phjímání v kostele 
sv. Michala v Znojmě (Z. a. v Brně, CelT. sb. II. 378) nescházejí proto (na stl'. 255 
pod datem v neděli Laetare 1600): "die Doctor Schuchartin und die ihrigen." 

1) J. Jil' e č e k, Ruk. II. 50. 
2) Hlíza z východoindické Povijnice kHdlaté (Ipomoea Turpethum). 

G ellne r: Životopis lékaÍ"e Borbonia. 5 



66 

(medicamenta ad strumam consopier.dam), pro které si poslal 22/9 do 
Olomouce. Když je obdržel, provedl v lokální anaesthesii 25/9 zákrok. 
Ale lutice byla uvnitř prostoupena tolika jemnými žilkami a krvácení 
z nich bylo tak silné, že operovaná byla v nebezpečí života. 30/9 léčil pro 
hryzení v břiše (tormina ventris) Jana Bučovického, vrchního kuchaře 
a zahradníka na Velehradě, a pro slabost žaludeční p. Jana Ořechovského 
z Ořechového v Březolupech (k němuž byl volán znovu 9/10). 

Ríjen začal čtyřdenním zájezdem do Olomouce (3/10-6/10). B. jel tam 
pro léky, které kupoval u Tomáše Pinčkvarta, jenž měl lékárnu naproti 
domu Karla Hirsche, a u Zachariáše Zuginkopfa (správně Ziegenkopfa), 
jenž svou měl naproti Jesuitské bráně.I) Ale jel tam také, poněvadž chtěl 

1) Podle knihy rychtářské v arch. hl. m. Olomouce byla lékárna Zachariáše 
Ziegenkopfa v ul. Ostružnické "U červené studny" (dům na rohu ul. Pekařské 
a Anglické), druhá lékárna, kterou 11/5 1596 najal bratr Zachariášův Jan Ziegen
kopf a mad již po roce převzal do vedení Tomáš Pinčkvart, byla v domě čp. 
14, tam kde je dnes Ústřední rolnická záložna (podle lasIc sdělení olomouckého 
archiváře prof. V á cla vaN e š por a). - Jaká byla taxa léčiv jednoduchých 
a složmých v těchto 2 lékárnách uvedl B. na str. 572 svého prvního deníku: 

Scammonea Č. Diagrydium (zaEchlá mléčná šťáva, prýštící z poraněných 
kořenů svlačcovité byliny Convolvulus Scammonia L., se silně projímavým účinkem), 
1 unce po 12, jednou u Pinčkvarla také po 20 gr. b. (1 g za 0·79-1·31 Kč). 

Rheubarbarbamm (Rheum, reveň), 1 unce po 2 zl. (1 g za 3·96 Kč). 
Helleborus (niger, ČEmeřice, Hippokratovo purgans k vyhnání melancholic

kých vlhkostí, používané zvláště u pomatených), 1 unce po 3 kro (1 g za 8 hl· 
Senna (sušené listy a lusky některých odrůd rostliny Cassia s účinkem po

čišťujícím), 1 unce po 2 gr. b. (1 g za 13 hl. 
Aristolochia rotunda (v jižní Evropě rostoucí dmh našeho podražce. Rostlina 

má své vědecké jméno odtud, že byla podávána v šestinedělí, aby dobře odcházely 
očistky, lochie), I unce po 2 gr. b. (I g za 13 hl. 

Gentiana (hoí'ec), 1 unce po 7 malých denárech, (10 g za 3 hl. 
Baccae lauri (bobule bobkové), 4 unce za I gr. b, (10 g za 16 hl· 
Myrrha, I unce po 4 gr. b. (I g za 26 h), 
Electuarium eleEchoff (lektvař proti meteorismu ze skammonie, povijnice bílé, 

hřebíčků, Elcořice, zázvoru, mirabolanů, muškátu a osladiče s cukrem), 1 unce po 

4 gr. b. (1 g za 26 hl. 
Hiera picra Galeni (projimadlo z aloě, skořice, nardu, šafránu,. dřeva balsa-

mového,. kopytníku, mastixu a medu) 1 unce po 6 gr. b. (1 g za 40 hl· 
Hieralogodium (projimadlo pro apoplektiky s poruchou řeči a epileptiky, 

z čemeřice, dužniny kopvy (Cucumer Colocynthis L.), z bílého agariku, sušené to 
dí'eně choro~e modl'ínového (Polyporus officinalis), diagrydia, aloě, medu atd.), 

I unce po 6 gr. b. (I g za 40 hl. 
Pilulae fcetidae majores (proti trudovině, prašivosti a malomocenství), 

ze sErapinu, armoniaku, opoponaxu, bdelia (ldejopryskyřic to, první z okoličnaté 
rostliny Ferula Scowitziana, druhá z Dorema Ammoniacum, třetí z okoličnaté Opo
ponax Chironium, . čtvrtá z arabských a indických druhů Balsamodendron) pak ze 
semena bolehlavu (Cicuta virosa), kolokvinty, aloě, povázky (Cuscuta Epithymum), 
ocúnu, skamonia, skořice, spiky (kozlík keltický), šafránu, bobrového stroje (Casto
reum), turbitovéhokořene, zázvoru a euforbiové pryskyřice (z Euphorbia resinifera 
v Eev. Africe), I unce po ID gr. b. (I g za 66 hl· 

Pilulae pestilentiales (z aloě, myrhy a šafránu), 1 unce po 12 gr. b. (I g za 79 h). 
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vyzvěděti, zda vzhledem k nabízené mu profesuře se uvazuJe o jeho ná
stupci anebo vůbec, co p. zemský hejtman hodlá učiniti s Vartemberkem. 
Že o tom v Olomouci bylo jednáno, vysvítá z toho, že B. po návratu 
z Olomouce obdržel od p. Fridricha z Žerotína v krátké době za sebou dva 
listy (16/10, 25j10), jeden přímo s dotazem, půjde-li jistě do Prahy. V Olo
mouci se B. setkal s drem J i ř í m F á buš e m, jenž tu byl lékařem, 
pravděpodobně zemským.I ) Shledání oslavil Fábuš 5j10 hostinou. Jinak 
mohl B. v říjnu zaznamenati jen smutné události: že 10j10 zemřel před 

svatbou (sponsus) bratr Petra Skrbenského z Hříště, Jan,2) že podle zprávy 
došlé 12/10 syn paní litomyšlské Jan z Pernštýna byl 30j9 1597 u Rábu 
zabit dělovou koulí a že 14j10 se konal pohřeb p. Bernarda z Žerotína ve 
Val. Meziříčí. B. jel tam 12j10 a vrátil se po 4 dnech. U přiležitosti pře
vezení svých svršků z Jihlavy (kde asi zůstaly u vdovy Lidlové od jara 
1594) se B. dověděl, že v Jihlavě řádí mor a že denně umírá tam prů
měrně 20 osob po nemoci, smrtící někdy již po 24 hodinách, někdy se pro
dlužující do dvou týdnů. Před morem se, podle zprávy došlé 31/10, také 
rozprchla heidelberská universita. 

Pokud jde o lékařskou praxi, byla mu do Napajedel přivedena z Ho-

Pilulae de Euapino (p'oti ischias, pcdagře a také k vzbuzení menstruace) 
o bsahcvaly vedle EErapinové ldEjopry~Jcyřice dalších 17 součástEk, 1 unce po 10 gr. 
b. (1 g za 66 hl. 

Pilulae aggregativae (proti zimnicím) z mirabolanů, kebulí indických (druh 
mirabolanů, plcdů to některých druhů Chebula), reveně, šťávy z "králova koření" 
(succus Eupatorii, z Eupatorium cannabinum, složnokvěté u nás rostoucí), mízky 
pelynkové, diagrydia, agariku, kolokvinty, osladiče, turbitu, aloě, mastixu, růží, 

kamenrié soli (sal gemmae) atd., 1 unce po 12 gr. b. (1 g za 79 h). 
Pilulae arthriticae (podle norimberského diSpensatoria Val e Ti a C ~ l' d a 

z r. 1543 se skládaly z 21 součástek, mezi nimiž první místo zaujímaly hermo
dactili, totiž hlízy ocúnu), 1 unce po 10 gr. b. \1 g za 66 hl. 

Pilulae de mezereo (proti vodnatelnústi) z listí vlčího lýka (Daphne meze
reum) a jiných druhťl lýkovce, mirabolanů, tamarindy (dužnina plodů od Tama
rindus indica) a manny (šťáva vytékající z poraněných větví jasanu mannového), 
1 unce po 10 gr. b. (1 g za 66 hl. 

Trcchisci de rheubarbaro (pokroutky proti jaterním neduhům) z reveně, 

králova koí'ení, růže, spiky, anýzu, mařiny barvířské, semene opichového, pelynku. 
kopytníku a hořkých mandlí, 1 unce po 16 gr. b. (1 g za 92 hl. 

Trochisci de myrrha (k vzbuzení menstruace) z myrhy, listí routy (zahradní), 
mentastra (některé druhy máty), poleje, kmínu, mařiny a tl'í klejopryskyřic: sera
pinum, opoponax a am foetida (čertovo lejno z Ferulla Narthex a jiných druhů), 
1 unce po 10 gr. b. (1 g za 66 hl. 

TrochiEci de lacca (z šelaku, pryskyřičné látky, vytékající z větví krotonu 
lakového atd., napadených červcem lakovým (Coccus lacca), lekořičiny, reveně atd)., 
1 unce 10 gr. b. 

1) Bylo již vysloveno mínění, že F á buš byl oním zemským lékařem pro 
kraj olomoucký, který byl jmenován mezi 26/2 1597 a 17/5 1599 (Pam. sněm. IV. 
f. 379', 434'). 

2) Byl r. 1589 sudí menšího práva zemského kraje olomouckého (P. Te s a ř, 
Tlumačov, 1921, 325). 

5* 
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lešova, asi z příkazu samého p. Karla nejstaršího z Žerotína, jedna tarrlllí 
slabozraká dívka. Léčil ji od 8/10 do 27/10 za honorář 2 zl. 20/10 připravil 
pro nějakého napajedlského hocha lektvař z kdoulí a dostal za ni 1 zl. 21/10 
zemřel mu Vavřinec, napajedlský šafář, po zranění, které utrpěl, když se 
opilý vracel z Hradiště. Zpráva o moru v Jihlavě přiměla Borbonia, aby 
si přichystal zásobu dvou léků, jednoho k zábraně (preservaci), druhého 
k lečbě této nemoci. Čas byl velmi příhodný k přípravě zvláště profylak
tických pokroutek z hlinky (bolus alba). Slunce vstupovalo totiž do 
znamení Štíra a B. nepotřeboval nic více, než ocelovým pečetidlem vtisk
nouti pokroutkám obraz štíra, aby obdržel pečetěnou (pečetní) hlinku 
(terra sigillata), o níž si byl jist, že je amuletem, jenž chrání srdce před jedo
vatou nakažlivinou morní. Jako morní odjed si připravil čtyřsoučástkový 
dryák (theriaca diatessaron), tak nazvaný, poněvadž obsahoval kromě 
spojujícího medu pouze 4 jednoduchá léčiva, totiž hořec podražec, bobule 
bobkové a myrhu (na rozdíl od klasického dryáku, jenž měl součastek více 
než 70). Není vyloučeno, že údaj samotného jména biskupského sekretáře 
v Olomouci, Matyáše J elitovského z J elitova, v Borboniově deníku k 26/10 
znamená, že i on byl tehdy jeho pacientem. 

V listopadu je z Borboniových nemocných uveden jediný případ, 
týkající se nějakého astmatika, jemuž 8/ll bylo pouštěno žilou na kotníku 
levé nohy. Od ll/ll do 13/ll byl B. na svatomartinském trhu v Hradišti 
a pak v Uh. Brodě. Když se vrátil, nalezl psaní, v němž Václav ml. ze Zá
střizel poslal mu k nahlédnutí list ze Ženevy od Bezy s datem 18/6 
a zároveň ho žádalo zlato (cažené), které v předpokladu, že pojede do Vlach 
bylo mu předáno k doručení mladému Kotvrdovskému1) v Halii. B. hned 
vyhověl. Samovraždy byly tehdy asi něco vzácného na Moravě, když 
B. zaznamenal případ sedláka, jenž se 14/ll oběsil na vartemberském 
statku Vrbce (ager Werbicensis). 19J1l onemocněl B. sám čtvrtodenní 
zimnicí, jejíž druhý záchvat měl 22/ll, třetí 25jll, čtvrtý 28/ll a pátý 1/12, 
který - díky Bohu a lékům, kterých užíval- byl i poslední. 24/ll vypravil 
posla do jižních Čech k bratru Václavovi (kterému již 17/3 1596 poslal 
4 zl.) s 5 dukáty a s přípisem, aby se o ně rozdělil s druhým bratrem Vrati
slavem, také do Sušice s darem 2 párů (jídelních) nožů (duo paria 
cultrorum) k svému švagrovi Tobiáši Pavlovic a 3 svých lékařských 
spisů (o třetidenní zimnici, o vodnatelnosti a o dně) k M. Adamu Rosaciovi, 
posléze s psaním k Jindřichu Vintířovi z Vlčkovic, jemuž přislíbil 2 sudy 
(vasa) vína. 27/ll se narodil hejtmanu Stanovskému z jeho druhé man
želky Kateřiny Žalkovské syn, jemuž při křtu 1/1 1598, při němž B. byl 
jedním z kmotrů, bylo dáno jméno Václav Přech. 

Prosinec byl chudý na události., 3/12 byl na návštěvě v Napajedlích 
p. Vilém z Roupova, a tu se jeho svěřenec Vartenberk nějak málo 

1) Míněn je snad Jaroš, záhy zemřelý syn Hanuše Gedeona KotvrdovskéhCl 
z Olešničky a na Holubicích, jehož druhá manželka (od 1596) byla Alena, dcera 
Václavova strýce Jaroše Morkovského ze Zástřizel (P i 1 n á č e k 47, 248). 
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vyznamenal svými vědomostmi, neboť rozmrzelý B. 4/12 večer, místo 
přání dobré noci, řekl mu s povzdechem, že se s ním marně trápil (me 
frustra enecuisse), uče ho naukám božským a světským. 14/12 se vracelo 
skrze Napajedla vojsko saské z turecké války. - Také záznamů lékařských 
bylo málo a týkaly se jednak dvou návštěv 8/12 (u Jana Ořechovského a Petra 
Skrbenského v Březolupech), jednak moru (k 30/12), šířícího se v Olomouci. 
Posledního prosince vzpomněl B. toho, že po celý rok byl ušetřen nemocí 
nehledíc ke kvartáně v listopadu. Té však, snad aby se nezdálo, že chce 
odporovati Hippokratovu pravidlu sedmi zimničných záchvatů, přidal 

dva k jejím pěti. 
Rok 1598 začal tím, že 9/1 byl povolán do Olomouce, kde za sněmo

vam onemocněl zemský hejtman Fridrich z Žerotína. Zůstal u něho do 
14/1 a dal mu proti jeho obtížím dýchacím užívati oleje anýzového ve 
vodě hlaváčové čili kaviášové (aqua scabiosae). Jiný olej, a to mandlový, 
s malvazím poradil 12/1 na sněmě přítomnému třebíčskému pánu (Smilovi 
Osovskému z Doubravice)1) proti kamenu. 13/1, kdy se na sněmě právě 
jednalo o dluzích Jana z Pernštejna, jenž padl u Rábu, setkal se B. v Olo
mouci se svým bývalým spolužákem Jan e m R i c h t e r e m z Opavy, 
kterého viděl naposledy 6/5 1596, když tento odjížděl z Basileje k pokračo
vání studií lékařských do Padovy. Nyní byl již také doktorem a hledaje 
příhodné místo pro lékařskou praxi, přijel do Olomouce. Po návratu domů 
byl B. u pastora spytihněvského Petra, jenž 27/1 za léčení své koliky 
(tormina ventris) mu zaplatil 2 zl. 27/1 zemřel (na Mor. Krumlově) p. Jan 
z Lipého (syn Pertoldův a zpřízněný s napajedlským pánem skrze svou 
první manželku, Magdalenu z Vartemberka). Pohřeb se konal 5/3. 30/1 při
jel do Napajedel, asi se vzkazem pro Borbonia, služebník hejtmana zem
ského p. Němčický z Němčic (bezpochyby Jan). Po něm, když příštího dne 
jel dále k biskupovi Stanislavu Pavlovskému do Kroměříže, vzkázal B., 
že si přeje, aby p. Fridrich z Žerotína zbavil ho preceptorství u Vartem
berka. Odpověď na to obdržel do týdne. 

Od 5/2 do 1l/2 byl B. v Uh. Brodě u nemocného p. Arkleba z Ku~ 
novic. Vyčistil 8/2 a 9/2 večer jeho žaludek a mozek od hlenů pilulkami 
alefanginovými (arabské slovo, znamenající věc vonnou), které se v lé
kárnách skládaly z aloě s přísadou puškvorce, muškátového ořechu, hře
bíčků a jiného koření, a léčbu zakončil náplastí, ochlazující játra, ze santa" 
lového dřeva a růže preparované (Diarhodon) i čerstvé. Od p. Arkleba přijal 
honorář 5 dukátů a od jedné nemocné, kterou také léčil v Brodě, později 
(27/2) 1 zl. Z Brodu byl zavolán do Březolup k manželce Jana Ořechov
ského, která byla stižena kolikou nefritickou (sedící v krajině ledvinné). 
Byl u ní od 1l/2 večer do 12/2 a znovu od 13/2 do 14/2 a zbavil ji v těchto 
třech dnech všech obtíží pouze pomocí chladící masti a náplasti z bobulí 
bobkových. 16/2 léčil kudlovického myslivce (venator) pro bolesti v hlavě 

1) J. Jireček, Ruk. II. 64. 
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a v uších, spojené s hluchotou, a 21/2 a 22/2 v Dřevohosticích bratrského 
kněze Jana Němčanského, trpícího dnou ruční (cheitagra). 20/2 (bylo to den 
před zatměním měsíce, které však pro mraky B. nemohl pozorovati) došla 
do Napajedel zpráva, že (29/1 1598) zemřel v Padově Vratislav z Žerotína, 
kterého B. viděl ještě 7/9 v Napajedlích a snad ještě 14/10 minulého roku 
v Meziříčí n. Bečvou o pohřbu jeho strýce Bernarda z Žerotína. Vrati
slavova tělesná schránka byla převezena do Holešova a zde 14/4 1598 
pohřbena. Snad pod dojmem této zprávy daroval Vartemberk 26/2 svému 
preceptorovi, jenž pečoval také o jeho zdraví, 10 beček (urna) vína. 

7/3 bylo zatmění slunce. Dva dny předtím vypravil B. posla do 
Olomouce pro léky. 10/3 navštívil v Březolupech nemocného Jana Oře
chovského a, když se od něho vrátil, musil vzíti k sobě na léčení Br. Jana 
Němčanského, úplně zmučeného od své cheiragry. Léčba, kterou u něho 
zahájil 13/3 a která trvala do 24/3, přivodila malé zlepšení. Když Br. Něm
čanský odjížděl domů do Dřevohostic, odvděčil se místo penězi, které B. 
nechtěl přijmouti od něho, Blahoslavovým Novým Zákonem v 12ce

• B., 
poněvadž knihu již měl (dostal ji od Vartemberka 5/9 minulého roku), 
daroval ji častohostickému pastorovi Janu Bubaciovi. 

V dalších 5 týdnech byl B. skoro neustále na cestách. 25/3 jel s Var
temberkem do Mladoňovic (u Jemnice) na svatbu dcery p. Viléma z Rou
pova (Lidmily) s (Oldřichem) z Kounic na Slavkově (jemuž jeho první 
manželka, Apolena z Valdštejna, před rokem zemřela). Cestou tam se za
stavili na 3 dny (25.-27.) v Ivančicích, kde navštívili seniora Br. Jakuba 
Narcisa a tehdejšího učitele hebrejštiny na tamní bratrské škole M. Miku
láše (Albrechta z Kamenka)!). V Mladoňovicích, kam přibyli 28/3, měl B. 
29/3 (v den dobytí Rábu) téměř celodenní rozhovor se Zdeňkem, synem, 
a se starším bratrem p. Viléma z Roupova, Hynkem, který na svatbu při
jel z Prahy, kde tehdy již přebýval. Příštího dne pak při svatební hostině 
se bavil nejvíce s Václavem Hodickým z Hodic na Třešti, jenž se ho vyptá
val na léčení dny nožní (podagra). P. Vilém pocházel sice z katolické větve 
Roupovských, ale novomanželům bylo požehnáno podle bratrského ritu 
Br. Janem Alphaeem, jenž vyučoval na bratrské škole třebíčské, a Br. Janem 
Gersonem z Dačic.2) Tento chtěje projeviti Borboniovi svou úctu, daroval 
mu při odjezdu věc, kterou právě měl v ruce, voskovou svíci. 31/3 odjeli 
B. a Vartemberk z Mladoňovic, a to nejdříve do Znojma, kde den předtím 
Borboniův první učitel praktického lékařství a od podzimu 1591 do jara 
1593 jejich hostitel, Dr. Jan Po ma r i u s z P e řek a v y, slavil svůj 
druhý sňatek s vdovou po dolnorakouském zemském lékaři Pa v I u 
S e s ser o v i.3) K svatbě přijeli také Dr. med. Jan R u k a r d z Jihlavy 

1) Z. W i nt e r, 1. c., podle rejstříku. 
2) J. J i r e č e k, Ruk. I. 202. 
3) Oddací rejstřík luterského kostela sv. Michala v Znojmě (rkp. v Z. a. v Brně, 

Cerr. sb. II. 378, str. 101, č. 42) obsahuje tento záznam: "Der ernfest und hoch
gelerth Hel' Joh. Pomarius von Perschegaw, Doctor medicinae, der nimbt die edel 
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a M. Jan Ursinus, kdysi rektor meziříčský, ale když B. přijel do Znojma, 
byli oba již pryč. 2/4 nocovali v Pohořelicích a 3/4 byli se vší úctou přijati 
(v Židlochovicích) od p. Fridricha z Žerotína, kterému B. musil slíbiti, 
že zůstane u Vartemberka ještě do konce roku. 4/4 přijeli domů, ale již 
7/4 musil B. odjeti zase - není udáno za jakým účelem - přes Přerov 

do Olomouce, kde pobyl 2 dny (8/4 a 9/4), a odtud do Prostějova, kde se 
zdržel 10/4 a 11/4. A sotva se 12/4 vrátil do Napajedel, musil s Vartem
berkem jeti do Holešova na pohřeb Vratislava z Žerotína. Vzal tam s sebou 
též svého bratra Vratislava Burdu, jenž meškal u něho v Napajedlích 
již celý měsíc a teď měl další měsíc (do 12/5) zůstati v Holešově, než se 
k němu směl zase vrátiti do Napajedel. Zde čekal na Borboniův příchod 
(14/4) z pohřbu již Adam Mintznar (Miinzer z Proudník), který mu za radu 
a lék zaplatil 1 zl. Nazítří (15/4) odjeli B. a Vartemberk opět, tentokrát 
(do Prusinovic) na pohřeb druhé manželky Arkleba z Víckova, paní 
Šťastné, dcery (Jana) Pražmy (z Bílkova).]) 16/4 byl B. v Dřevohosticích 
u Br. Jana Němčanského, jenž jako při epilepsii byl zachvácen povšechnými 
křečmi s bezvědomím. 18/4 odpoledne, když byl od Vartemberka přijal 
9 zl. 16 gr. b. za různé ordinace, odjel do Brna k sněmu jako žadatel o přijetí 
do moravského rytířstva. Ale 20/4, přišed tam, nalezl zemského hejt
mana nemocného a v léčení dra Mat y á š e T i m í n a~) (kterého dosud 

und ehrentugendhaffte fraw Johanna, Herr Pauli Sesseri, der landschotťt in 03terreich 
unter der Enss verordneten Doctoris sehligen, Widtwe, geborne Angnerin." Oddal je 
M. Felix Veselý z Pacova, jenž před 4 roky přišel z Něm. Brodu do Znojma jako 
český kazatel (predikant) a 27. I. 1595 se zde stal farářem a dozorcem školy u sv. 
Michala. 

1) V. Fi a lov á, ČČH 1934, 129. 
2) Mat y á š Ti m í n, rodák opavský, byl v 1. 1590-1594 preceptorem 

Jana Diviše z Žerotína a studoval pak medicinu na náklad p. Karla, Divišova ne
vlastního bratra, na vlašských universitách a posléze v Ba3ileji. Zde byl 1'. 1597 
prohlášen doktorem lékařství (P. V. Chl ume c k y, C. V. Z., 28553) po disputaci 
o své disertační práci, jež vyšla tiskem v Basileji r. 1597 s titulem "De purgationi
bus muliebribus dissertatio" (J. P. Cer l' o ni, Nachrichten, rkp. v Z. a. v Brně, 
I. 85, 479). Když se dr. Va v ř i n e c Š uch art 1'. 1600 stal zemským lékařem 
v Znojmě, udělal Karel z Žerotína Timína svým osobním lékařem, platě mu, mimo 
byt a stravu, 200 tolarú ročně při volné soukromé praxi. 1/10 1601 byl Timín nadán 
erbem a přídomkem pražského lékaře V á cla vaL a vín a, svého příbuzného, 
tehdy již mrtvého, a psal se pak Matyáš Timín jinak Lavín z Ottenfeldu (P i 1 n á
č e k 75). 1/1 1606 byl přijat do nDravského rytířstva (Z. a. v Brně, Kniha 
ryW'ská, f. 45). 23/10 1606 přešel ve vlastnosti osobního lékaře do služeb Petra 
Voka z Rožmberka, u něhož zústal až do jeho smrti 6/11 1611 (F. M a I' e Š, Vácslava 
Březana Život Petra Voka z R, Praha 1880, 218, 249, 262). 16/8 1612 byl pak po
volán za zemského lékaí'e m. m. se sídlem v Olomouci (Pam. sněm. VI. 19), ujav se 
tu úřadu po smrti vynikajícího lékaře dra Jan aLe a n d I' a z Nisy, jenž dHve 
než pÍ'Íšel do Olomouce byl profesorem na filosofické, od 1592-1602 na medicinské 
fakultě, 1594 a 1596 rektorem university ve Vídni (Acta fac. med. univ. Vindob. 
IV. 442, 445, 448, 452, 454, 458, 460/1, 466, 469, 496, 502/3, 50~, 569). Z'l1ínky o Ti
mínově lékařské činnosti jsou hojné v listech Žerotínových (Z. a. v Brně, Žerot. lm., 
odd. VI., d. 4138, sv.!., fol. 3', 103, 106'; F. J. Z o u bek, 1. C., Čas. lék. čes. 
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neznal) a slavného mikulovského ranhojiče, novokřtěnce Z o bel a,l) 
a pak 21/4 k své lítosti se dověděl, že tentokrát nejen pro nemoc p. Frid
richa, nýbrž i pro nedostatečný (méně než 30 ,činící) počet na sněmě pří
tomných osob šlechtických,2) o jeho přijetí nelze jednati. Na příští sněm 
bylo tehdy odkázáno ještě 6 jiných spoluuchazečl'l. Toho dne mluvil se 

1971, 352). Timínova první manželka Lidmila byla dcera měšťana Nového m, Praž
ského Václava Kaliště z Ottersfeldu, po němž Timín r, 1615 zdědil dům "u Kalištů" 
na jižní straně ul. Hybernské čp, 1003 (J, Te i g e, Praha, O, SN XX. 476). Lidmila 
měla před Timínem již dva muže, od r. 1593 Jindřicha Škrétu ze ZavoÍ'Íc a po jeho 
smrti od 18/2 1596 lékaře královéhradeckého, potom pražského, Jan a K o j ta 
z Bíl é H o I' y, jehož první manželkou byla od r. 1588 Lidmila, dcera dra med. 
Ta d e áš e Háj ka z Háj k u (A. R ybi č k a, Královéhradecké rodiny erbovní, 
Poj. KČ SN, IV. ř., sv. 6., Praha 1873, 19). Kojt zemřel 21/7 1599 morem. Jeho sňatek 
oslavil básnicky Petr Capella z Elbinku (A. T r u h I á ř, Ruk. I. 235), k jeho smrti na
psal epitaf Jan Campanus (J. P. Cerroni, Anal. liter. ad Ss. Boh., rkp. v Z. a. 
v Brně, I. 5, 142'). Timín oženiv se po druhé s dcerou bratrského seniora Jana Cyrilla, 
byl nějaký čas švagrem Komenského (Fr. Hrubý, Moravské korespondence II., 
Brno 1938, 2342)). R 1619, v době odboje, byl Timín v čele těch olomouckých evan
gelíkú, kte!'í 11/5 uvedli stavovské komisa1'e do Olomouce, když přišli, aby sesadili 
císaři věrnou městskou radu (V. Ne š por, Dějíny Olomouce, 1936, 134), ale jinak 
byl poněkud liknavý odbojník. Podle Kopiá1'e vlády mor. direktorů f. 120 (v Z. a. 
v Brně) nereagoval na list z 5/6 1619, aby se dostavil do Brna před J. M. direktory, 
ani na druhé pmní z 8/6 1619 (fol. 133'), a uposlechl teprv po listě tÍ'etím z 10/6 (fol. 
141). Byl tehdy ustanoven za jednoho z posIl'l stavu rytířského do Uher (Fr. Hru b ý, 
Moravské korespondence I. 188). R. 1620 se dožadoval na sněmě olomouckém do
minikánského kostela pro kalvínské obyvatelstvo (V. Ne š por, I. c., 141). Za 
vše to byl ochuzen při pobělohorských konfiskacích o polovinu svého olomouckého 
domu a o 2000 kop v hotovosti (C h r. ďE 1 v e r t, Beitrage z. Gesch. d. Rebellion, 
Schriften XVI, Brunn 1867, 137, 194, 228, 275). Timín se vystěhoval do Trenčína, 
kde se mu však valně nelíbilo. V létě 1634 byl v P1'erově, léče tu delší dobu Karla 
st. z Žerotína. To jest poslední zpráva, kterou máme o Timínovi (F r. Hru b ý, 
Mor. korespondence II. 533). 

l) Březan (podle F. M a I' e Š e) v Životě, p. Petra Voka z R, 182 nazývá ho 
Zebol, uváděje ho mezi těmi, kteH léčili p, Petra Voka po úrazu, který utrpěl v po
lovici ledna 1599, vraceje se z Hluboké. Saně, na nichž jel, se převrhly a on si po
rouchal levou ruku. Po tomto úrazu paže tak ochabla, že ji nemohl pozdvihnouti. 
Odjel proto na léčení do Prahy k zemskému ranhojiči F I o r i á n u Mat t e s o v i 
z B I' a n den b u I' k a (jednu je).lo úspěšnou operaci - 1'ez do břicha, aby vyňal 9 palcú 
dlouhý núž, který p1'ed 51 dny jednomu polykači nožů, když jej při produkci zavedl 
do jícnu, vyklouzl z ruky a sjel do žaludka - popsal r. 1602 Dr. Jan Je s sen i u s 
ve spise "De rustico cultrivorace historica relatio"). Ale Mattesovo velké umění 
tentokrát selhalo. P. Petr Vok, vrátiv se domů nezlepšen, povolal Zobela. od něhož 
se dával léčiti i Rudolf II. Než i onomu se v několika týdnech přes všechno ma
zání ("špikování") a paření nepodařilo uzdraviti pána, ale zaplatiti si p1'esto dal, jako 
by ho byl vyhojil. Jak to již bývá u nemocí, i v tomto pHpadě pochodil nejlépe, 
kdo přišel naposled, když totiž čas poruchy uběhl. Lacinou slávu si tehdy zjednal na 
pokor Mattesovi a Zobelovi prostý sedláček od Klatov. Chorou paži natíral bílou 
mastí a balil do psi kúže a hle, p. Petr Vok byl zdráv, než byla mast vymazána. Se 
zbytkem si čarovný hojič, aby se mu šlo lépe domú, napustil své škorně. Zobel 
zem1'el 27/6 1603 (G. Wolny, Wiedertaufer in Miihren, Wien 1850, 109). 

2) F. K a m e n í č e k, Zemské sněmy a sjezdy moravské III. (Brno 1905), 46. 

73 

zemským hejtmanem naposled, neboť ten již 31/5 krátce po 1 hodině 

s poledne zemřel. Na zpáteční cestě konsultoval Borbonia v Hodoníně 
tamní hejtman Jiří Čechočovský z Čechočovic (Čechovic),l) který ho od
měnil dvěma dukáty. 3 dny po návratu, 27/4, poslal svému bratru Václa
vovi, od něhož právě obdržel psaní, 1 zl., punčochy a jiné věci. 

4/5 byl B. v Uh. Brodě (u p. Arkleba z Kunovic) a 6/5 v Dřevohosti
cích u Br. Jana Němčanského, kterého pak 13/5 poslal do lázní petrov
ských (u Strážnice)2) a tam ho opatřil bylinnou vodou proti dně (aqua anti
podagrica), kterou sám čerstvě připravil den předtím jednak pro něho, 
jednak pro jiného dnavého, (služebníka, biskupa olomouckého) Jiřího Kulíška 
v Hradišti. 20/5 léčil v klášteře velehradském nějakého epileptika a přijal 
za to 1 zl. 24/5 odjel Vartemberk na návštěvu do Meziříčí (nepochybně n. 
Bečvou)3). Jinak si B. v měsíci květnu nezaznamenal nic než ještě tyto dvě 
zprávy: k 21. o krvavém dešti v Holešově a k 31. o míru, ujednaném 
mezi Španěly, Francouzy a Angličany. 

Krátce po Fridrichovi z Žerotína zemřel, 3/6 podle Borbonia, biskup 
olomoucký Stanislav Pavlovský, jenž 18/6 byl pochován. 5/6 měl v Napajed
lích pohřeb vartemberský úředník Pavel Slavíkovec ze Slavíkova4) a 6/6 se 
proslechlo o smrti nejv. písaře m. m. (Ctibora Syrakovského z Pěrkova)5) 
a p. (Březnického) z Náchoda, patrně mladého Hynka, jenž byl na studiích 
v Altorfě, od 29/31596 v Heidelberce a od 4/51597 v Basileji. 11/6 vyhořely, 
zapáleny byvše bleskem, Spytihněv, Vracov, Bánova jiné vesnice v okolí 
napajedelském a 28/6 udeřil blesk do domku p. Heřmana Stanovského 
a zabil při tom kuchařku (coca) v tom okamžiku, když podpálením kopro
vého semena chtěla odehnati blesky od stavení. Byla křivopřísežnicí a Bl'lh 
ji potrestal. Krátce předtím totiž se připověděla dvěma mužl'lm najednou, 
dušujíc se každému z obou, ať ji zabije hrom, kdyby je ošidila. Stejnou 
smrtí byl potrestán také Daniel Lucinus (jenž r. 1596 byl preceptorem 
bratrl'l Jana a Hertvíka Zejdlicl'l v Altorfě), když se chtěl doma v Sušici 
oženiti s nějakou vdovou místo s on01f dívkou meziříčskou (snad svou 
známostí ze studentských let), které dříve dal své slovo. 

Lékařsky byl B. v červnu dosti zaměstnán. 9/6 byl v Uh. Brodě u syna 
p. Arkleba z Kunovic, J etřicha, kterého léčil výtažkem z citvarového 
kořene (extractum <Curcumae> Zedoariae), což mu vyneslo 10 zl. 10/6 jel do 
Polešovic (u Hradiště), kde léčil jednoho mládence (snad syna úředníka 

1) Vlastivěda mor., Hodonský okres, Brno 1926, 141; P i I n á č e k 189. 
2) G. G e II n e r, Tomáš Jordán, ČMM 1936, 322. 
3) MeziHčí n. Oslavou, kde Ladislav Berka z Dubé se svým knězem Miku

lášem Sarkandrem teď plnil po dobrém i po zlém předsevzatý svůj úkol proti
reformační, nemohlo lákati Vartemberka. I bába jeho přítele Zdeňka Brtnického 
z Valdštejna, paní Alena MeziHčská, nesídlila již tam, nýbrž v Novém Veselí 
u Žďáru (J. Z á vod s k ý, l. C., 48, 54). 

4) P. Te s a 1', Tlumačov, 1921, 326. 
5) A. B o č e k v Přehledu klade jeho smrt na r. 160l. 
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velehradského Václava Vacule z Ekartovic, jenž měl v městečku vele
hradského kláštera Polešovicích svobodný statek) pro padoucnici a impo
tenci. (Šlo snad o téhož pacienta, ke kterému již 20/5 byl povolán na Vele
hrad.) 12/6 a 14/6 byl v Ořechově (Velkém u Uh. Brodu) u tamní ovdovělé 
šlechtičny (snad matky Jana Hanuše ze Šaratic, jemuž patřil Ořechov v 1. 
1587-1603),1) která, trpíc kamenem, dostala koliku ledvinovou, a byl odmě
něn 4 zl. Také Petr Skrbenský v Březolupech potřeboval jeho pomoci, těžce 
onemocněv růži. B. byl u něho 10/6, pak poslal mu 13/6 na třikrát k měnění 
náplast (emplastrum ad ignem sacrum) a měl 17/6 u něho konsilium s drem 
Jan e m P o m a r i e m, o jehož přivolání ze Znojma asi sám požádal. 
15/6 přijal od Šimona Kozubia, pastora v Boršicích (asi těch u Buchlovic), 
kterého léčil od 11/6 pro záchvat koliky, 1 dukát a v téže vesnici 18/6 
od nějaké souchotinářky (phthisica) 1 zl. Jmenován byv od opata vele
hradského lékařem klášterním (commendatur mihi cura conventus), léčil 

18/6 fratera Petra (Škodu)2) pro třetidenní zimnici (febris tertiana), která 
se po lécích pak už zmohla jen na jeden záchvat (20/6). Záchvat, očekávaný 
22/6, se totiž již nedostavil. Od 22/6 až do konce měsíce nejel již nikam, 
ba ani na svatbu přítele dra Ji ř í h o F á buš e, který se 22/6 ženil 
v 0l0mouci.3) Snad byly cesty nejisté, poněvadž, jak si poznamenal k 25;6, 
žoldnéřské tlupy se potulovaly po Moravě. 21/6 dostal najednou hned 
několik listů, jeden od vdovy po synovi lékaře dra Ta d e á š e Háj k a 
z Háj k U,4) druhý od dvou vnuček (neptae) lékaře V á cla vaL a vín a 
v Praze a třetí od mistrů universitních s novou vokací do Prahy k pro fe
suře lékařstvi. V týž den přišel i někdo, kdo mu ústně vyřídil, že ho zve 
k sobě p. Petr Vok z Rožmberka, jemuž teď v době morní vážně onemocněl 
jeho osobní lékař Dr. On dře j S ch o II i U S.5) 

1) G. W o 1 n y, Markg. lVIii.hren IV., 89. 

2) R. Hul' t, Děj. cisterc. kláštera na Velehradě, 1. 120. 

3) Carmen nuptiale složil Geor~ius Falco (J. P. Cer r o n i, Anal. liter. ad 
Ss. Boh., rkp. v Z. a. v Brně, 1. 5, 87'). Stopy Jiřího Fábuše se pak ztrácejí. Zdá se, 
že byl oním zemským lékařem v Olomouci, jenž podle Pam. sněm. V. fol. 118 zemřel 
před 12/2 1602. 

4) Jde asi o Janu Kateřinu z Kauby, vdovu po Hájkově starším synu Šimonovi, 
jenž zemřel v květnu 1598. 

5) Dr. On dře j S c h o II i u s, púvodem cizozemec, připomíná se jako 
osobní lékaÍ' p. Petra Voka po prvé 22/2 1593. Od září do listopadu 1594 pro
vázel svého pána, jenž jako nejv. polní hejtman vedl české vojsko do Uher proti 
Turkúm. 9/3 1595 byl Schomus pEjat od stavú na sněmě shromážděných za oby
vatele do království Českého (Sněmy české IX. 78) a 4/4 1596 nadán erbem a pří
domkem "z Elsaufu". Pújčil p. Petru Vokovi 10.000 k. gr., které si pojistil 17/8 
1596 na tvrzi Slavkově (u Č. Krumlova). Vladař rožmberský mu pak 8/3 1597 tuto 
tvrz s dvorem poplužním, vesmi Slavkovem a Mezipotočím s dvory kmetčími a platy 
vložil do desk zemských, když dostal zpět svúj dlužní úpis. Schollius zemÍ'el na 
Slavkově 2/10 1598 a do jeho odúmrtního statku se 8/2 1599 uvázali komisaři 
královští (F. Ma r e Š, V. Březana Život p .. Petra Voka z R., 144, 158, 162, 166, 
167, 169, 177, 179). 
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3/7 byl B. v Březolupech u nemocné paní Ořechovské, 4/7 na Vele
hradě, kde půjčil (concedit) opatu Škardonidesovi v přítomnosti jeho hejt
mana Václava Vacule z Ekartovic (Ekharditz) částku 243 dukátů z ryzího 
zlata kremnického, doplněnou 23 groši a 4 denáry na sumu 400 zl., (přes 

27.500 Kč, které B. si již nastřádal)!) a 5/7 na svatbě Daniela Poříčského 
(z RokHna, snad vartemberského úředníka) v Napajedlích. Zde se setkal 
s drem P o m a r i e m, přicházejícím z Polešovic (nepochybně z vaculovského 
dvora od zmíněného impotentního epileptika). 8/7 jel přes Velehrad do Stráž
nice k panu (Janu Jetřichovi z Žerotína), jenž (dnavý již po léta) byl teď 
stižen kolikou. Jakmile přišel, ordinoval mu klystér, ale musil mu příštího 
dne, poněvadž se dostavil jen slabý účinek, dát něco silnějšího na užíváni. 
Bolesti se potom zmírnily, tak že postačilo mazat břicho olejem heřmánko
vým. Přes to žádal B. o konsilium s drem Š i m o ne m G r y na e e m, jenž 
pak přijel z Brna 11/7 večer. Ale tehdy byl strážnický pán již mimo ne
bezpeči. B. odjel od něho 13/7 do Polešovic (asi k mladému Vaculovi) a od
tud 14;7 dále přes Svatobořice, kde přenocoval, do Židlochovic na pohřeb 
Fridricha z Žerotína, který se konal 16/7. 18/7 byl zpět v NapajedHch, 
20/7 znova v Dřevohosticích (u Br. Jana Němčanského). 

Dobu od 23/7 do konce srpna skoro jako by byl prospal. Nezapsal si 
do deníku nic kromě jedné věty o počasí a kromě těchto položek o příjmech 
z praxe: Koncem července 2 zl. (138.60 Kč) od panny Kateřiny Slavatovny 
(snad z pošlosti telecké), u níž šlo o zadrženou čmýru (obstructio mensium), 
v srpnu 10 zl. (693 Kč) od hejtmana strážnického (Jana Vokouna ze Sázavy), 
trpícího ledvinovými kaménky (nephriticus), 3 zl. (207.90 Kč) od Pavla, 
písaře sirotčího v Strážnici, jenž měl padoucí nemoc, 1 zl. (69.30 Kč) od 
jistého Dvořáčka s opuchlinou (tumor) na obQu rukou, 1 zl. (69.30 Kč) 
od jisté Kavkové (snad z rodu Kavků z Říčan), trpící zácpou, 12 gr. b. 
(27.72 Kč) od kováře Martina, 4 kro (3.96 Kč) od nějaké Napajedlanky, 
12 gr. b. (27.92 Kč) od ženy hajného z Kudlovic (u Napajedel), belgické 
plátno (tela) na jeden límec od manželky p. Jana Ořechovského, 40 gr. b. 
(92.40 Kč) od J ánuše Strážnického, rychtáře ve Vrbce (judex J anuss de 
Wrbka Straznicensis), který byl stižen úplavicí. Pro touž chorobu byl B. 

1) 1\10ravský zlatý (o 30 groších, groš o 7 denárech) se pfepočítává na naše 
peníze podle kupních cen, při čemž se došlo k částce 120-126 Kč,; tak na Pl'. Jan 
Buck (Historie židlochovských domú a jejich držitelúz'aléta 1609-1791, Židlocho
vice 1936, 415), jenž vzal jako základ ceny vajec. Jistějším základem zdá se mi býti 
zlatá parita. B. uvádí k 1'. 1598, že 243 uherských dukátú = 400 moravským zlatým 
bez 23 gr. a 4 denárú čili 399 zl. 6 gr. 3 d. Dukát uherský jako český byl mezinárodním 
platidlem pro svúj konstantní obsah ryzího zlata, totiž l/S unce = 3'536 g. Poněvadž 
podle zákona ze dne 9/10 1936 o nové úpravě československé měny má koruna česko
slovenská (Kč) hodnotu nejméně 30·21 a nejvíce 32·21 mg ryzího zlata, vyplývá. že za 
1 dukát by se dnes dostalo 109·78 až 117·05 Kč. prúměrně 113·29 Kč. 243 dukátú 
(= 83.625 denárúm) odpovídá tedy 27.529·47 Kč. Jest proto 1 denár roven okrouhle 
0·33 Kč. 1 groš = 2·31 Kč, 1 zl. mor. (kopa míš .. tolar) = 69·30 Kč. Zlatý rýnský 
bylo 60 krejcal'ích. měl tedy o 10 krejcarú menší hodnotu než zlatý mor .• na který se 
počítalo 70 kl'. (1 kro = 3 d. = 0·99 Kč). 1 zl. r. rovná se tedy 59·40 Kč. 
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2/9 volán i k dceři p. Arkleba z Kunovic. Zůstal u ní do 6/9 a byl odměněn 
6 zl. (415.80 Kč). V téže době léčil v Uh. Brodě také Angeliku, která byla 
asi dcerou tamního hejtmana, šlechtice (N <obilis» Borotínského z Borotína. 
Píchalo jí u srdce. 

3. Románová předehra k přesídleni do Litoměřic. 

Že v červenci a v srpnu si 40 dní téměř nevzpoměl na svůj deník, lze 
snad vysvětliti tím, že byl úplně zabrán myšlenkami na svou budoucnost. 
Z cesty do ltalie zcela sešlo a jeho preceptorství končilo v několika měsících 
Bylo třeba dobře rozvážiti, má-li jíti do Prahy, kam ho volali mistři uni
versitní, nebo uposlechnouti výzvy p. Petra Voka, který hledal osobního 
lékaře. Šlo o lopotné rozhodování. Potíž byla v tom, že se teď v 32letém 
Borboniovi mocně ozval hlas srdce. Dověděl se od manželky strážnického 
hejtmana Justiny Rosteinové o jedné dívce v Litoměřicích, která stála 
za to, aby se ucházelo její ruku. Slula Kateřina, byla jeho vyznání, zámožná 
a po otci Matouši Leofartovi (Levhartovi), již nebožtíku, i po matce Saloméně 
Nosidlové z Geblic patricijského rodu. Ale s chutí k námluvám se mísilo 
vědomí, že si každou ženitbou uzavře přístup do koleje Karlovy, kde byl 
ještě v účinnosti příkaz profesorského celibátu, a že sňatkem právě s 
Kateřinou si zužuje vyhlídku na místo rožmberského lékaře, poněvadž 
jeho patricijská manželka asi nebude ochotna odejíti z Litoměřic. Ale naděje 
na vlastní krb přehlušila všechny protidůvody a pochybnosti. 8/9 odjel 
do Olomouce, aby si najal koně pro jízdu do Čech. Vartemberk mu na ni 
přispěl částkou 30 zl. (2.079 Kč). Cestou do Olomouce navštívil (v Přerově) 
jednoho vodnatelného (asi Bratra), jenž se jmenoval Hrachovec, a 
epileptického syna (správce přerovského sboru) Br. Zachariáše Aristona.1

) 

Pak 11/9, dva dni po návratu, se vydal na cestu do Litoměřic. 

Nejprve se stavil ve Strážnici u manželky hejtmana Jana Vokouna 
ze Sázavy pro doporučovací listy. Pokračuje pak v cestě, byl 12/9 v Hostě
rádkách (u Klobouk), 13/9 v Bíteši, 14/9 ve Žďáru, 15/9 v Čáslavě, 16/9 
v Českém Brodě, kde v předměstí viděl škody, způsobené na domech po
vodní, 17/9 v Mělníku, kde se mu namanul jeho známý Ondřej Pihoun 
Žďárský,2) a 18/9 dorazil do Litoměřic. Zde se prozatím uhostil u (Br.) 
Matyáše Klímy, příštího dne však, když obnovil staré přátelství s M. Eliášem 
Štyrkolským z "Volenic" (v LD II. 432 se píše "zVolovic", jednou, II. 444, 

1) Rodem z Ml. Boleslavě. Zemřel morem v Ivančicích r. 1606 (F r. Bar e š, 

Paměti m. Ml. Boleslavě 1. 212. 
2) Z. W i nt e r (1. c. 168) ho uvádí ~. přijmením Pion. Byl dřive správcem 

školy písecké, než byl na jaře 1598 (před 27/4) Mělnickým vnucen za scholarchu 
od rektora university M. Trojana Nigella z Oskořina. "Pion" se proto dlouho ne
udržel na místě. 17/9 ho B. ještě viděl v Mělníce, měsíc poté však byl správcem 
mělnické školy již někdo jiný (podle laskavého sdělení mělnického archiváře J. 
Stá h li k a). 
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prostě "Volinus", Volyňský),!) správcem školy litoměřické,2) přestěhoval se 
k němu. Pak odevzdal doporuč ovací listy Justiny Rosteinové vdově Nosid
lové a její dceři Kateřině. Jakmile tuto uviděl, poznal hned, že Búh řídil 
jeho záměry. V nejlepší náladě obědval 20/9 s měšťanem litoměřickým, 
starým dobrým Šimonem Gredlem (asi také Bratrem), a pak se bavil se 
Zikmundem Mrázem (z Milešovky) na věži rodinného domu Mrázú.3

) 

Ale 21/9 byl by se málem rozplakal, když se dověděl, o čemž paní 
Rosteinová neměla tušení, že Kateřina Leofartová není již volná, že od 
nedávna je vázána slibem jednomu nápadníkovi z Perny (Pirna v Sasku). 
Než B. cítil ve svém srdci, že se již nemúže vzdáti Kateřiny. Musil si ji 
vybojovati, a hle, jeho úsilí se potkalo s úspěchem. Ještě v týž den dosáhl 
toho, že se mu dívka v přítomnosti jednoho svědka, litoměřického lékár
níka Konrada (Seyfferta),4) napolo připověděla. 23/9 již slíbila postarat se, 
aby do týdne bylo rozvázáno její zasnoubení s Pernanem. Po dalších dvou 
dnech láska pokročila tak, že B. na procházce ve vinicích, které patřily Ka
teřině, směl ji obejmouti a že ona, když ji dlouho držel v náručí, dala mu celé 
své srdce. 26/9 přijala Kateřina i prsten od něho, ale jen ten, bez jiných darú, 
které ještě odmítala. B. měl púvodně v úmyslu odjeti 28/9 do Prahy, naštěstí 
však toho dne pršelo a tak měl záminku, aby zústal u své dívky 
o 24 hodin déle. Při rozloučení 29/9 dal Kateřině druhý prsten, nyní se 
smaragdem, a k tomu dvě hubičky ("pauperis est numerare pecus") a při
pomněl si, plana štěstím, že do Litoměřic přibyl jen s andělem Tobiášovým5

) 

po boku a teď, když 29/9, v den sv. Andělú, odjíždí, že se mu zdá, jako by 
v osobě jeho nevěsty ho vyprovázeli andělé všichni. 

V době svého litoměřického pobytu vypravil posla k "pánúm Vartem
berkúm",6) kterým snad nabízel své služby, vida se již lékařem v Lito
měřicích, a léčil čtyři nemocné, a to 21/9 tamního pastora Václava a podagri
ckého děkana Adama z nového města, 22/9 hejtmana u Mrázú z Milešovky 
za honorář 15 gr. b. (34.65 Kč) a 20 vajec a 25/9 měšťana litoměřického 
Baltazara Pitzmanna za odměnu 60 kr. (1 zl. r., 59.40 Kč). 

Opustiv Litoměřice, ztrávil noc ve Velvarech a přijel 30/9 večer do 
Prahy. Hned 1/10 navštívil dra A dam a Hub e r a z R y z n pac hu,?) 
jenž byl spřízněn s jeho Kateřinou skrze její sestru, svou první manželku 

1) Stal se bakalářem 12/7 1580, mistrem 12/6 1584 (LD II. 432. 444) a hned 
v témž roce navržen za profesora, ale nebyl zvolen (Z. vV in t e r, 1. c. 124). 

2) F. D vor s k ý, Paměti o školách českých, 572. 
3) Dúm slul proto "Pod bání" a byl ze všech nejvýstavnější. 
4) R. 1583 koupil v Litoměhcích lékárnu a vyženil dúm na náměstí v ceně 

370 kop. Zemřel 6/5 1607 ve stáři 52 let (podle laskavého sdělení Ph. Mra J. S. 
N o v á k a v Letovicích). 

6) Anděl Rafael phvedl dohromady dva Bohem pro sebe určené lidi, Tobiáše a Sáru. 
6) V těch 5 dnech od 23/9 do 27/9, které posel poHeboval pro cestu tam a zpět, 

mohl dojíti ke kterémukoli z českých Vartemberkú, kteří sídlili v Lovosicích, na 
Zvířeticích, na Svijanech atd. 

7) O něm (též o Hájkovi a o Zalužanském) pojednám zvlášť v další práci. 
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Ludmilu, s kterou byl 4 roky ženat (od listopadu 1580). Smrtí Ludmily 
Leofartové, uzavřením nového sňatku v únoru 1585 a přesídlením z Lito
měřic do Prahy neochladl příbuzensky přátelský poměr mezi ním a rodinou 
Leofartovou. Po Ludmile nezůstaly sice děti, ale chalupa, vinice atd., a o ty 
se mu dále staraly paní Saloména a panna Kateřina, jimž Huber nepřestal 
býti milým zetěm a švagrem i věrným rádcem. Jest tedy přirozeno, že 
se B. hned mu šel představiti. Dojem, který učinil na Hubera svou osobností 
a svými odbornými vědomostmi, byl nejlepší, což Huber dal na jevo tím, 
že ho vybídl již při této první návštěvě nebo při dalších v příštích dnech, 
aby vyspělost svého umění prokázal na osobě samého Rudolfa I!. Zdravotní 
stav císařův dělal tehdy starosti jeho osobním lékařům, a tu chtěl Huber, 
aby B. svými chemickými léky (do jejichž přípravy ho zasvětili asi Zwinger 
a Aragosius v Basileji) se pokusil o to, co se dosud nepodařilo: uzdraviti 
vznešeného pacienta. B. se nedal dlouho pobízeti a hned po svém návratu 
na Moravu poslal své přípravky Rudolfovi II. do Prahy. Toho se pak 25 let 
později dovolával ve svých suplikách z 19/4 a 18/12 1623. 

3/10 vypravil B. posla do Litoměřic s psaním a s dary pro snoubenku 
a svou nastávající tchyni, pro onu 20 loket hedvábné látky, hedvábné 
punčochy, hedvábné pantoflíčky a bílé botičky, pro tuto střevíce. Posel 
mu za to 6/10 přinesl s poděkováním snubní prsten od Kateřiny. 4/10 
byl B. u přijímání v německém sboru Bratří v Praze (in coetu Fratrum 
germanico Pragae), a pak na obědě u rytíře Benjamina Kutovce (z Úrazu, 
písaře menších desk zemských) spolu s p. Václavem Budovcem z Budova, 
M. Danielem Adamem z Veleslavína a pastorem M. Šebestiánem. 5/10 
byl hostem dra práv Erasima Heidelia1) a holdoval tu Bakchovi tak statečně, 
že, když se probral z mrákot, pln lítosti prosil Boha, aby ho napříště ochránil 
před neřestí opilství. 6/10 večeřel s profesorem M. Janem Adamem Bystřic
kým z Bochova, svým bývalým učitelem. 7/10 vypravil jednoho posla 
(ve věci svého výhostu) k p. Jindřichu Vintířovi z Vlčkovic na Kolinci, 
s (přímluvnými) listy pražských měšťanů Václava z Kaliště a z Ottersfeldu, 
Václava Radnického ze Zhoře, Adama Linharta z Nayenperka (prokurátorů) 
a M. Daniela Adama z Veleslavína, a jiné dva posly, svého vozku a své pa
chole, na Moravu. Nad profesurou udělal již k~íŽ. 10/10 jel s drem Huberem do 
Litoměřic, kde mělo býti slaveno jeho zasn.oubení s Kateřinou Leofartovou. 
Přijeli tam v pravý čas, krátce před 13/10, dnem zásnubního aktu. Dělo se 
to tak, že B. požádalo ruku Kateřininu její matku. Ta když přivolila v pří
tomnosti dvou svědků, dra Hubera a M. Štyrkolského, tu Kateřina, podávajíc 
Borboniovi ruku, pronesla toto: "Poněvadž vidím, že jest v tom vůle Boží, 
abych se vám za manželku dostala, já se vám manželstvím připovídám." 
Dr. Huber se bezpochyby hned po zasnoubení vrátil do Prahy, B. však, 
jako by byl zapomněl na morové nebezpečí, a že proto p. Petr Vok 

1) Moravský katolik, byl radou při apelacích. 25/1 1601 byl povýšen do stavu 
šlechtického s přídomkem z Rasensteinu. 
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má asi zájem, aby se místo jeho osobního lékaře rychle obsadilo, odjel, 
doprovázen jsa M. Eliášem, teprve po 2 dnech. 

B. měl tak málo naspěch, že udělal v Praze zastávku, která 
trvala 14 dní. 18/10 se mu poštěstilo spatřiti tam Theodora Sixta 
(z Ottersdorfu), bratra Jana Theodora, kterému k sňatku poslal 28;11 
minulého roku Polanův rozbor knihy Malachiovy s přídatkem svých 
veršů. Poslechnuv si pak kázání pastora Samuela Sušického ,1) šel na 
oběd k Jiřímu Pardubskému, jenž bydlil ve Flavínovském domě2) 

v Menším m. Pražském (na náměstí). 19/10 se sešel u Václava Rad
nického ze Zhoře se svým příbuzným (affinis) Václavem Bartákem, 
s nímž pak večeřel v domě "u Churfiirstů" v Kaprově ulici.3) 20/10 
poslal ho do Litoměřic s listy, jedním pro Kateřinu (u které Barták 
byl již jednou, před 13/10), druhým pro M. Štyrkolského (kterému 
psal znova 23/10). 21/10 konečně vypravil posla (asi s dotazem, kde 
a kdy ho p. Petr Vok přijme v slyšení) ke knězi rožmberskému Jind
řichu Danielovi (Švorcovi) ze Semanína.4) Když 27/10 dostal odpověď, i pak 
ještě čekal 4 dny, než se z Prahy vydal na cestu do jižních Čech. Předtím 
v neděli 25/10 byl na kázání (bratrského) kněze (Jana) Efraima5) a pak 
na obědě u M. Bartoloměje Havlíka,6) poetického radního písaře Nového 
m. Pražského, jemuž při této příležitosti složil na smrt jeho erbovního 
strýce, Matyáše Srnce z Varvažova, epitaf ze 4 distich s nadpisem: Tumulo 
clarissimi viri, domini Matthiae a Warvazova, civis et senatoris Rochecani. 
28/10 byl na obědě u Václava z Kaliště a zOttersfeldu a pak na svatbě 
svého druha na latinském Parnasu, Michala Sudora (Novacia).7) 30/10 
navštívil nemocného M. Jana Adama Bystřického a měšťana staroměstského 
Samuela Prostějovského (Prostanus), od něhož dostal darem 10 výtisků 
Zřízení zemského v malém formátě (Statut a regni Boěmiae parvo modo 
excusa), asi ono z r. 1563 ve výtahu M. Pavla Kristiána z Koldína, jež, 
když r. 1583 vyšlo tiskem s titulem "Práva a zřízení zemská král. Českého, 
v krátkou summu uvedená", bylo zakázáno dekretem české kanceláře. 

1) J. J i l' e Č e k, Ruk. II. 252. 
2) Majitelem domu byl švagr M. Jana Kodna místosudí dvorský Vít Flavín 

z Rotenfeldu na Pokraticích (J. Te i g e, Praha, O. SN XX. 414), týž, jemuž 
M. D. A. z Veleslavína věnoval své zpracování Školy salernské z r. 1587 (J. Ji l' e Č e k, 
Ruk. II. 313). 

3) Č. p. 50. Dťml slul tak, že dříve patřil Jiříku Elichmanu Kurfiirstovi (J. 
T e i g e, 1. c. XX. 459). 

4) J. J i l' e Č e k, Ruk. I. 282. 
6) Tamže I. 179; Fr. Bar e š, 1. c. I. 204. 
6) J. Jireček, Ruk. I. 233. 
7) Veršovcem byl již r. 1593 ještě jako "alumnus Collegii nationum" (1'. 1408 

založené koleje národa českého, v sousedství koleje Václava IV. na dnešním Ovocném 
trhu č. p. 587). Jeho básně vyšly tehdy ve sbírkách, v nichž byl slaven sií.atek 
bakaláře Václava ml. Cyrila z Kyršfeldu, Jana Gelasia Morašického a Šimona 
Pistoria Kutnohorského, jakož i bakalářská promoce 12 studujících (Adversaria 
rkp. v Z. a. v Brně, Cerr. sb. I. 6, 183b, 184, 186b). 
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Konečně tedy 31/10 B., doprovázen jsa lVI. Šimonem Skálou, nastoupil 
cestu k p. Petru Vokovi. Nocoval v Benešově, 1/11 u (kněze) Jana Gelasia 
Morašického1) v Miličíně, kde byl vřele uvítán ode všech (Bratří), 2/11 
v Sudoměřicích (u Bechyně) a 3/11 v Netolicích. Odtud poslal 4/11 do rožm
berského zámku (Kratochvíle u Petrova Dvora) lístek Br. Jindřichu Danie
lovi Švorcovi s oznámením svého příchodu. 5/11 měl slyšení u p. Petra 
Voka, které však vyznělo naprázdno. Místo osobního lékaře neobdržel,Z) 
pro útěchu však 100 dukátů (1l.329 Kč) a 20 beček moravského vína, aby 
"vlčí žravost jeho chřtánu byla nasycena a žíznivé hrdlo propláchnuto". 
Než 7/11 opustil sídlo rožmberského vladaře, vydělal si léčením 1 zl. (69.30 
Kč) a seznámil se s několika úředníky rožmberskými, s Janem Benydkem 
z Veveří a Mysletína, hejtmanem zámku a panství krumlovského, s Václavem 
Markem z Bavorova, sekretářem p. Petra Voka, s Matyášem Nankem, 
malířem a zeměměřičem rožmberským,3) s dvořanem Abrahamem Mece
rodem z Mecerodu a s archivářem Václavem Březanem. B. zapsal si jména 
všech pěti do seznamu osob (na str. 511 svého prvního deníku), s nimiž 
chtěl udržovati písemné spojení. 

Z Kratochvíle zamířil B. do Kolince. Po noci ztrávené ve Volyni 
přijel 8/11 do Sušice, kde uvízl, a to hned na celý týden, aby vyhověl 
přání tamních svých přátel- pře~evším Tobiáše Pavlovic, svého švagra, 
a lékaře M. Adama Rosacia, svého bývalého učitele, - k nimž 
od 10/11 počítal také otce Rosaciova Tomáše Řešátka (Soběslavského).4) 
S výtěžkem 4 zl. (277.20 Kč) z lékařské praxe v měšci se 15/11 vypravil 
ze Sušice, doprovázen jsa primátorem Mikulášem Bakalářem z Tábora 
a jiným měšťanem sušickým, Václavem Kulíškem z Březnice (u Bechyně). 
Téhož dne přijel do Kolince, kde mu p. Jindřich Vintíř (s nímž se setkal 12/11 
již v Sušici) odebral, dříve než mu vydal propouštěcí a zachovací listy 
(litterae manumissoriae et conservatoriae), všechny peníze a všechno víno, 
které před 10 dny dostal od p. Petra Voka. Nezdržel se pak dále v Kolinci. 
16/11 byl již v Klatovech, a zůstal zde 2 dny. Než se rozloučil, uspořádal na 
jeho počest večeři pastor klatovský M. Pavel (Matthiades královéhradecký). 5) 

1) K je.ho sňatku byla vydána sbírka básní 9 autorů s titulem "In nuptiis 
reverendi viri Domini J oannis Gelasii Morassiceni, verbi divini Ministri, sponsi, et 
castissimae virginis Dorotheae, sponsae, filiae J oannis Achillis Veronensis, Pastoris 
ecclesiae Paczoviensium", Pragae typ. Georgii Dacziczeni, a. D. 1593. 4°, 7 folia 
(Adversaria, Cerr. sb. 1. 6, 184U). R. 1612 se pHpomíná jako děkan chrudimský 
(Z. W i nt e r, 1. c. 413). 

2) Osobním lékařem se stal opět cizozemec, Dr. H e ř man Bul der u s, 
kterého Březan uvádí po prvé 27/1 1599, naposled 3/6 1603 (F. M a I' e š, 1. c. 179, 
186, 202; F. J. Zo u b e Ir. Jak se léčil pán Petr Vok z Rožmberka, Čas. lék. 
čes. 1887, 102). 

3) Zemřel již po roce (10/11 1599) morem, krátce po své manželce Alžbětě 
z Veveří, v Netolicích (F. M a I' e š, 1. c., 184). 

4) J. J i I' e Č e k, Ruk. II. 176. 
6) O něm pojednal J. Van č u r a (Dějiny někdo král. m. Klatov, 846, 1121). 
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Bera se pak směrem k Litoměřicům, dojel 18/11 do Přeštic, 19/11 přes 
Plzeň do Kralovic, 20/11 přes Senomaty do Ročova (Horního) za Žbánem, 
s klášterem pod městem. 21/11 byl k obědu ve škole lounské, kde před 17 
lety se učil, a večer v Třebenicích (u Lovosic), kde přespal u (Br.) Jana 
Konváře. 

Jen dorazil 22/11 odp. do Litoměřic, už ho spatřila "matka" N osidlová, 
která právě byla na statku Huberově, aby dohlížela tam na víno (vinum 
curare). Večer pak přišel pozdravit ji a její dceru. V následujících 4 dnech 
se odehrával po zasnoubení jako prvním jednání (protasis) druhý akt (epi
tasis) súatkové veselohry: rokování o dnu svatby. Konečně se všishni 
sjednotili na 9. únor 1599. Jinak Matyáš a Kateřina hráli touž úlohu, 
jakou v stejné hře jiní milenci. 25/11 se B. sešel s Adamem Nosidlem z Geblic 
(snad bratrem paní Salomény). Když 27/11 nadešla trpká chvíle rozloučení, 
jen těžce se B. odtrhl od své dívky. 28/11 přijel, po noci ztrávené ve Vel
varech, do Prahy, kde hned příštího dne měl schůzku s drem Huberem. 
1/12 psal listy různým přátelům a navštívil nemocného M. Jana Campana, 
od něhož přijal za léčení 1 zl. (69.30 Kč). 

Jsa hotov se všemi svými záležitostmi, nastoupil 3/12 cestu zpět na 
Moravu. V poslední noci v Praze se mu zdálo, že si v Klatovech opatřil dva 
psy k pitvání. To ho dobrotivý Bůh ve snu chtěl připraviti na to, co mu 
měl přinésti příští den. Psi znamenali kočárové koně, které najal v Praze. 
Již od prvního dne špatně táhli a způsobili mu tolik nepříjemností, že chtěl 
je vyměniti. V Českém Brodě, kde ztrávil první noc, se sešel s cís. rychtářem 
Janem Krycem (CruX).l) 4/12 o 7. hod. več. dorazil do Čáslavě, kde, než se 
pustil dál, navštívil svého učitele, kterého měl v zimním běhu 1581/2 ve 
škole u sv. Štěpána na Starém m. Pražském, M.- Jana Standera z Berouna, 
jenž byl teď měšťanem a radním písařem čáslavským.Z) Noc na 6/12 přespal 
u řezníka Rycha v Habrech, noc na 7/12 u pastora Matěje Romence (Ro
menecia)3) v Něm. Brodě, kde v jednom hostinci, než 7/12 pokračoval 
v cestě, prodal část onoho čtyřsoučástkového dryáku (theriaca diatessaron), 
který si v plechové krabičce vzal s sebou na cestu (asi pro vlastní preservaci 
před morem), německobrodskému měšťanu Černovickému (snad otci uči
tele a pak kněze Pavla Černovického).4) Večer byl ve Žďáře, kde jemu, 
jinověrci) poskytl nocleh snášelivý opat kláštera žďárského (Antonín Va
dianus). Za radu, kterou mu dal proti dně nožní (podagra), dostal B. 8/12 
2 zl. (138.60 Kč) a za zbytek svého dryáku 1 zl. (69.30 Kč), mimoto 

1) F R o u b í k, Královští rychtáři v pražských a jiných městech českých, 
Sb. přísp. k děj. Prahy VI. (1930), 339. . 

2) Zemí-el v Čáslavě 26/5 1606. M. Jan Campanus složil mu epitaf. 
3) Jeho nástupcem od 1'. 1614 byl Viktorin Vrbenský (J. J i I' e Č e k, L c. 

II. 335). 
4) J. Ji r e č e k, L C., 140; F. Bar e Š, Paměti m. Ml. Boleslavě, 1921, 

1. 185; J. V. Š i mák, Příběhy m. Tumova n. Jiz., t. 1903/4, 148; J. Va n č u I' a, 
1. C. 1. 2, 1431/2. 

Gel 1 ne r: Životopis lékaře Borbonia. 6 
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od žďárského plsare (scriba) 2Yz zl. (173.25 Kč) za lék proti kvartáně. 
Toho dne dojel do Křižanova (u Velkého Meziříčí), kde přenocoval nikoli 
v pivovaře (aedes cerevisiariae) křižanovského pána, Prokopa (Lhotského 
ze Ptení), nýbrž ve vinárně (oenopolium). 9/12 se 1/2 míle za Křižanovem 
na silnici vedoucí do (Velké) Bíteše shledal v jednom statku (villa) , patřícím 
paní (Aleně) Berkovně (Meziříčské z Lomnice)1), se svým meziříčským 
rektorem M. Janem Ursinem. Když přijel do Velké Bíteše, nepřenocoval 
u (Br.) Hadriana (jako snad 13/9), nýbrž u jiného měšťana, jehož dům 
sousedil s Hadrianovým. 

1°/12 přibyl do Brna a bydlil tu nejdříve v hostinci" U jelení hlavy", 
od 11/12 však, na pozvání v Brně přítomného p. Arkleba z Kunovic, v jeho 
brněnském domě (v ul. Janské), kde dostával i stravu. Odtud psal své 
snoubence a M. Šimonu Skálovi. Pak navštívil lékaře Šimona Grynaea, 
u něhož s jinými hosty nejen obědval, ale i pil, bohužel zase přes míru. 
Zde to asi bylo, že se v povznesené náladě dal do vypravování o tom, 
jak se mu vyplnilo, co mu Bůh naznačil ve snu 'před třemi měsíci, když 
v noci na 18. září, cestou z Napajedel do Litoměřic, nocoval v Mělníce. 
Poroučeje Bohu zdar svých námluv, usnul, a tu se mu zdálo, že se plaví 
po Dunaji. Chtěl přistati. Zachytil se rukama břehu jednou a po druhé, 
ale vždy byla jeho loď odtržena proudem. V zápětí však byl zanesen k ně
jaké zdi, zbudované z kvádrů tak, že vypadala jako hrad, až na to, že 
neměla střechy. Rychle vyskočil ze člunu a shledav, že oběma nohama 
pevně stanul na hradbě, radoval se, že unikl nebezpečí. Výklad toho snu 
poskytly události, které následovaly. Že ztratil břeh při prvním pokuse, 
tomu odpovídalo odmítnutí, které se mu dostalo ponejprv od Kateřiny 
pro nějakého nápadníka z Perny. Ztratil břeh po druhé, když se Kateřina 
nechtěla přiznati, že se mu již připověděla, jeho příbuznému Václavu 
Bartákovi (při jeho první návštěvě u ní před 13/10). A jako teprve třetí 
uchycení na zdi mělo úspěch, tak i jeho úsilí až v třetím náběhu vedlo 
k cíli, k zasnoubení a stanovení dne sňatku. 

13/12 k večeru odjel s p. Arklebem a p. (Bohušem) Bořitou (z Budče) 
na statek tohoto do Líšně (u Brna), kde všichni tři pili, až se potáceli. 
Když se jim vykouřilo z hlavy, odjeli p. Arkleb a B., rozloučivše se se svým 
hostitelem, 14/12 do Šardic, 15/12 na Louku (u Ostrohu), 16/12 do Uh. 
Brodu. Odtud pak B., po návštěvě u svých známých, jel 17/12 sám dále 

1) Po Zikmundu Heltovi z Kementu, svém prvním manželovi, jenž zemřel 
r. 1564, uzavřela 1'. 1568 nový sňatek s Václavem Berkou z Dubé, kterého ztratila 
1'. 1575. Přiklonivši se k reformaci po smrti svého prvního manžela, vychovala 
své 3 děti, Zikmunda (t 1581), Vladislava (t 1584) a Zuzanu (t 1592) v evangeli
cké vífe, které zůstala věrna až do smrti okolo r. 1610. Její dcera Zuzana však 
po smrti svého prvního manžela Jindřicha Brtnického z Valdštejna 1'. 1589 stala 
se katoličkou, když ještě v smutečním roce pojala za chotě odchovance jesuitú 
Zdeňka Berku z Dubé, bratra pozdějšího arcibiskupa pražského Zbyňka II. (J. 
Z á vod s k ý, 1. c. 32.) 
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do Napajedel. Jeho návrat po více než tříměsíční nepřítomnosti a jeho za
snoubení byly tu hned oslaveny "zlou" pitkou. 

Doba Borboniova 7letého preceptorství končila. Dělal již návštěvy 
na rozloučenou. 23/12 a od 26/12 do 28/12 byl v Uh. Brodě, ale spal u Bratří 
místo v zámku, kde se teď uhostily ženy babicí. Podle všeho nebyla i Borbo
niova druhá návštěva již formální, nýbrž v souvislosti s porodem manželky 
Arkleba z Kunovic a narozením dcerušky, která při křtu 27/12 obdržela 
jméno Alina. Zpátky do Napajedel jel v společnosti pana z Víckova (asi 
Arkleba), snad jednoho z kmotrů. 30/12, než opustil Vartemberka, upomenul 
ho o dluh 613 tolarů,!) ale nedostal nic. To se. ho tak nemile dotklo, že 
prohodil nebo si jen pomyslil, že bude tomu rád, přijde-li kdy k svým pe
nězům. Poslední den roku ztrávil u nemocného Petra Skrbenského v Bře
zolupech. 

Dny po 1. lednu 1599 byly plny starostí a úzkostí, starostí se stěho
váním, úzkostí pro snoubenčino chování. Nakonec se B. musil dožíti té 
hanby, že Kateřina stejně tak, jak to udělala Pernanovi, teď zrušila i jemu 
slib manželství. V třeskuté zimě se rozjel za ní do Litoměřic, ale tam se 
dověděl od manželky přítele Štyrkolského, že je konec lásky a že nevěrnice 
jí již dala zpět jeho dary. Ale i v této tragické chvíli neušlo Borboniově 
pozornosti, co všechno Kateřina nevrátila, že nedostal zpět od ní 15 loket 
hedvábné látky, z nichž byly Kateřině v Praze ušity šaty, 9 loket karmazí
nové (červcem obarvené) látky, z nichž si dala udělat plášť, jeden pár hed
vábných a jeden pár obyčejných punčoch, pak pantofle, botky, střevíčky 
a kožíšek (vestis pellicea). Nejvíce ho rmoutilo, že věrolomná dívka 
učinila zase toho Pernana, odstaveného před třemi měsíci, pánem svého 
srdce. B. chtěl mu ji opět odlouditi, ale marně se pokoušel přiblížiti se k ní. 
Brána do jejího domu a k jejímu srdci se před ním zavřela. Teď 
si B. teprve vzpomněl, že mu Bůh tento obrat zvěstoval ve snách, ale 
maje je tehdy za klamné a lživé, nepoznamenal si, kdy to bylo. V jednom snu 
viděl svou dívku v domě jejího otce, stojící u stolu tváří obrácená ke zdi. 
Přistoupil zezadu ke Kateřině s otázkou, kam dala zlaté řetízky (torques), 
jež jí přinesl její posel. Po delším váhání vytáhla je ze záňadří, ale byly 
v pouzdře, které nebylo od něho. Když však, ukazujíc mu je, se k němu 
obrátila, spatřil, že její tvář je celá rozbrázděná od neštovic (příjičných) 
a od hlubokých jízev po nich a že její břicho je vyklenuté od (těhotně) 
zvětšené dělohy. S hnusem se odvrátil a odešel. V druhém snu se viděl 
s Kateřinou před soudem litoměřickým, kde. ji zažaloval, že zrušila slib 
manželství. 

1) Jen s těmi ,27.429·47 Kč (243 dukáty), které měl u opata velehradského, 
činily jeho pohledávky tehdy již skoro 70.000 Kč. 

6* 
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III. Lékařem v Litoměřicích a Ml. Boleslavi. 
Jmenování zemským lékařem v Praze (;':S99-I609?). 

Nelibozvukem končil jen Borboniův deník, nikoli však jeho námluvy. 
Jízdě perenského soka na kolotoči Kateřininy přízně bylo totiž brzy od
zvoněno a B. přes prvotní odmítnutí se přece dostal na koně. Tak vrtkavost 
Kateřiny Leofartové neměla celkem jiných následků než odklad svatby 
o 4 měsíce. Místo v sobotu 9. února se konala v úterý 8. června 1599. Přes to 
však že došlo k svatbě, neměl Borboniův románek šťastný konec. Bylo 
samozřejmé, že jako manžel litoměřické patricijky se B. stal městským 
lékařem v Litoměřicích. Ale sotva začal tu s praxí, nastala katastrofa. 
Po jen 10týdenním manželství, 17/8 1599, zemřela Kateřina, o niž se B. 
v 9 měsících se střídavým štěstím tolik nabojovaJ.1) Proto jeho působení 
v Litoměřicích bylo jen krátké. Přece však jeho litoměřický pobyt připomíná 
pro 1'. 1599 předně báseň, skládající se z 12 distich, kterou přispěl k sborníku, 
vydanému k sňatku Jana Zlatohlávka a Kateřiny Mrázové2) v Litoměřicích, 
a za druhé jeden zápis v litoměřickém radním man,uálu č. 33.3) Tu stojí, 
že někdejší litoměřický měšťan B. r. 1611 šikoval a komendoval městské 
radě poctivého mládence, učeného a zkušeného, za apatykáře, kterýž na 
svůj náklad v Litoměřicích apátyku vyzdvihnouti chtěl. Na Borboniovo 
slovo stalo se usnesení, že se uchazeči sklep dole pod rathouzem pustí jako 
předešlému apatykáři. Mladík od pánů radních brzy poté spatřín jest, 
ale poněvadž českého jazyka nepovědomý byl, s ním na ten čas "nic dále 
jednáno nebylo. Jest příznačné pro Borboniovu národní lhostejnost, že 
do českých tehdy Litoměřic doporučil úplného Němce. 

Jak dlouho po ztrátě své manželky B. zůstal ještě v Litoměřicích 
a kdy přerresl svou praxi do Ml. Boleslavě, nelze dnes přesně udati. Jisto 
jest jen, Že se to stalo před 26/2 1601, kdy se znova oženil s dcerou měšťky 
boleslavské Veroniky Noskové, s Annou Hytychovou, bezdětnou vdovou 
po písaři důchodním při podkomořském úřadě Benjaminu Petřekovi z Pol-

1) J. P. Cer r o n i, Ss. regni Boh., rkp. v Z. a. v Brně I. 100, 320. 

2) A. T r uhl á ř, Rukověť k písemnictví humanistickému I. 138-143. 

3) Z. V\~ in t e r, Řemesla a živnosti v XVI. věku v Čechách, Praha 1909, 688. 
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kovic.1 ) K Nosidlovskému dvoru v Litoměřicích, který mu připadl dědic~ 
tvím po jeho první manželce, vyženil teď dům řečený Hrzánovský2) s dvorem 
a zahradou za boleslavským novým městem (v nynější Mattušově třídě), 
jinou zahradu za Velkýmilávkami a různé hypotéky. Tak brala jeho druhá 
žena po své matce, která zemřela r. 1601, peníze z domu Klimkovského 
v boleslavském předměstí Podolci,3) rovněž i ze Spáleného mlýna pod 
Racovem, kdysi v majetku matčina bratra Japa, jenž zemřel 1'. 1586.4

) 

Oč mu přibývalo starostí s majetkem, o to mu ubývalo vůle, aby přiro
zených darů svého ducha využil k práci vědecké. Od té doby, co se pro
měnil v zámožného souseda, B. vyplýtval čas a myšlení neúměrně na jeden 
{lkol: množení a hájení majetku. K tomu ho asi naváděla a v tom i posilo
vala jeho manželka, v níž, zdá se, zůstalo mnoho vězeti z důchodního pí
sařství jejího prvního chotě. Pod jejím vlivem upadl B. do chronického 
suplikantství. 

To začalo již 3 měsíce po svatbě. 13/5 1601 poslal supliku komoře 
české, aby z oněch 500 jezdců (rejtarů), kteří měli býti na několik týdnů 
ubytováni v Ml. Boleslavi, nikdo nebyl dán do jeho domu a dvoru, odůvod
ňuje to tím, že "v kraji boleslavském osobám stavu panského, rytířského 
i městského v nemocech a nedostatcích zdraví jich začasté propůjčovati 
se musí. "5) A zase, když po císařském mandátu proti Bratřím z 22/7 1602 
byl zabrán všechen majetek boleslavského sboru a vtom i pole ve v:)lměře 
31/ 2 kopy záhonů (asi 20 jiter)G), které nebožka tchyně' 1'. 1600 postoupila 
sboru k užívání, podal B. ihned supliku ke královské české kanceláři, aby 
mu pole bylo vráceno. Když jedna suplika nepomohla, suplikoval znova 
a zase znova, až posléze 26/7 1604 poslal supliku o ono pole samému králi, 
v níž mu připomněl, že před 7 lety (v majestátu o "renovaci" erbu) byl mu 
přiznán nárok "na všeliká dobrodiní i na manství" .7) Mnoho se B. tehdy také 
soudil. 28. V. 1603 dal rektor university M. Jan Adam Bystřický z Bo-

1) Zemřel 23/6 1598 po sečných ranách, které mu zasadili vlastní jeho zbraní 
nějací řezničtí pacholci, když se 7/6 okolo 10. hod. več. opilý vracel do svého bytu 
v domě p. Daniela Hostouňského z Kosmáčova v osadě svatopetrské na Novém 
m.Pražském. Balbín (B. d. II. 267) omylem kladl jeho smrt na r. 1608. Jméno Ben
jamina Petí'eka žije ve dvou překladech z němčiny, vydaných r. 1596 (A. J. Bek, 
Benjamin Petí'ek z Polkovic, ČČM 1847, II. 329; J. Ji r e č e k, Rukověť II. 105; 

J. Pil n á č e k 83). 

2) Tak nazvaný po Janu Hrzánovi, jenž objekt koupil r. 1540 za 710 k. m. 
(F. Bareš, 1. c. 1. 133). 

3) Dllm zvaný IGimkovský, jenž patřil původně boleslavskému pánovi, Bo
huslavu Jáchymovi Hasištejnskému z Lobkovic, se dostal v držení Veroniky Nos
kové po výkupu města z poddanství 9/1 1595 (F. Bar e š, 1. c. 1. 99). 

4) Tamže 1. 127. 

5) F. D vor s ký, Matiáš Borbonius z B., ČČM 1891, 81; F. Bar e Š, 

1. c. 1. 166. 

6) A. L. Kr e j čí k, Rejstřík k SEdláčkovu dílu o staroč. mírách a váhách, 21. 

7) F. D vor s ký, M. B. z B., ČČM 1891, 81. 
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chova své svolení k tomu, aby Václav Falko Písecký,!) tehdy kolega školy 
sušické, ve sporu o koně, projednávaném při právě města Sušice, vydal 
svědectví, jímž B. v zastoupení své manželky chtěl vyhráti nad odpůrčí 
stranou, Simeonem Redlflestrem (Redlfestrem) z Vi1drsdorfu.2) Také ještě 
z boleslavské doby se táhl spor, skončený až 17/1 1613 rozsudkem soudu 
apelačního, jímž Jan Žatecký pro urážku manželů Borboniových, prone
senou při pitce, byl potre~tán 4týdenním vězením.3) 

V této době B. jako vědecký spisovatel nevykonal asi nic. Pokud jde 
však o prakticko-lékařskou činnost, máme zprávy, že v zimě 1601/2 pomohl 
knězi Havlu Terrigenovi ze Slaného, od r. 1591 děkanu mladoboleslavskému,') 
z těžké nemoci ke zdraví, že byl lékařem bohatého p. Heníka z Valdštejna 
na Dobrovici5

) a že jeho léčebné úspěchy mu zjednávaly stále větší 

klientelu a věhlas. 

Byv proto od uznalých českých stavů jmenován zemským lékařem se 
sídlem na Novém městě Pražském (vedle dra J a k u baL a vín a 
z O t ten f e 1 d u v Starém a dra S ev e r i n a st. Š k a to n a ze 
Šat ten t hal u v Menším městě Pražském),6) přestěhoval se do Prahy. 
Nepochybně se to stalo již v druhé polovici r. 1609, o 3 (podle údaje v Borbo
niově exkulpační suplice k císaři z 19/4 1623 dokonce o 4) roky dříve, než se 
stal měšťanem novoměstským. Okolnosti, jež svědčí pro uvedené tvrzení, 
jsou tyto: 28/11 1609 navrhli defensoři, jimž šlo o vymanění profesorů 
z povinností, které byly na úkor jejich vědecké a učitelské práce, aby se 
kolegiáti odprodejem všech statků universitních zbavili tíživé jejich sprá
vy. Odpověď na tento námět měla býti předložena do dvou dní, do pondělí 
30/11. Mistři se musili proto sejíti a rozhodnouti hned a proto k úradě 
přizvali některé přátele university, mezi nimi také Borbonia7) (což bylo 
možno, byl-li již tehdy v Praze). Víme také z akt Nazaretské koleje, že 

1) J. Ji r e č e k, Ruk. 1. 189, Dodavky 383. 
2) F. D vor s k ý, Paměti o školách českých, Praha 1886, 184. Jeden Si

meon Redlvestr z Wildrštorfu se připomíná mezi těmi verš ovci, kteří r. 1577 opěvali 
vjezd Rudolfa II. do Prahy (Adversaria, Cerr. sb.!. 6, 207 b). 

3) Týž, M. B. z B., 1. c. 83. 
4) Fr. Bar e š, 1. c. 181~183. 
5) F. D vor s k ý, Paměti, 112, 448; J. J i r e č e k, Ruk. II. 305. 
6) O obou bude dále pověděno více. Počet tří zemských lékařů v městech 

Pražských se zakládá na sněmovním usnesení ze 14/1 1600. Když dotud jediný 
zemský lékař v Praze, starý Dr. T a d e á š Háj e k z Háj k u, upadl na zač. 
morního roku 1600 do nemoci, z níž se již neprobral, došlo v pátek sv. Šťastného 
1600 k tomuto nálezu "o doctořích": "A kdež pak v království tomto velmi malý 
počet osob jest doktorův v lékařství zběhlých, kteříž by lidem vyššího i nižšího po
volání v čas potřeby ku pohodlí zdraví jich posluhovati mohli: stavové nejvyšším 
úředníkům a soudcúm zemským tímto sněmem moc dávají, aby tři doktory neb 
lékaře, lidi hodné, objednali a s nimi o službu smluviti a uhoditi, i také v kterých 
by místech kteří bytností svou býti měli, i odkud a co by jim služby placeno býti 
mělo, naříditi mohli" (J. Lep a ř, Čas. lék. čes. 1864, 408). 

7) V. V. Tom e k, Paměti kollegiátú kolleje Karlovy, ČČM 1847, II. 513. 
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24/1 1610 B. podepřel svou přítomností1) žádost kněze Matyáše Cyra, 
staršího kazatele Betlémského, o příděl dříví z kolejních zásob. Jistě 
byl B. v Praze dlouho před vpádem pasovského lidu do Čech a dobytím 
Malé Strany v únoru r. 1611, když slyšíme, že tehdy směl skrýti své peníze 
a skvosty v sklepeních universitního fisku2). Ale své nemovitosti v Boleslavi 
prodal r. 1611 teprv po tomto datu (dvllr u Hrzánovského domu za novým 
městem přenechal správcům záduší karmelského za 200 kop = 13.860 Kč)3) 
a i pak ještě nechal projíti jeden rok, než se zakoupil na Novém městě 
Pražském. Šlo o dům na východní straně Koňského trhu (Václávského 
náměstí), zvaný "u Tunských" (p. č. 837), jenž patřil Kateřině Tunské 
z Kaprštejna a Evě Vidovlové z Loustině. Kupní cena činila 5100 k. m. 
(352.430 Kč), z čehož 3100 (214.830 Kč) zaplatil B. hned, zbytek v ročních 
splátkách po 500 kopách (34.650 Kč). Záznam o tom byl v radě proveden 
2/4 1612.4) Když se pak B. prokázal zachovacími listy z Kolince z r. 1598 
a z Ml. Boleslavě z r. 1612, bylo mu 7/7 1612 uděleno měšťanské právo 
novoměstské.5 ) 

1) J. Te i g e, Základy 1. 2. 771. 
2) Z. VV i n t e r, 1. c. 145. ~ B. jako přítel university se zaručil také svým 

podpisem 7/3 1612 za příspěvek ročních 100 k. m. na vydržování partikulární školy 
při kapli Betlémské (J. Te i g e, Základy 1. 2, 853/4). 

3) F. Bar e Š, Paměti m. Ml. Boleslavě 1921, 1. 127, 224. 
4) Arch. m. Prahy, rkp. 2201 fol. 69', 2202 fol. 274; F. D vor s k ý, M. 

B. z B., 83. 
6) Arch. m. Prahy, rkp. 559 fol. 1. Datum se rozchází s údajem Borbo-

niovým v suplice z 19/4 1623 o 3/4 roku. 
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IV. Lékařem v Praze Rudolfově a Matyášově. 

I. Theoria medica. 
Brzy po přesídlení do Prahy se Borboniovi znova otevřela cesta k aka

demické kariéře. Kámen úrazu, povinný celibát universitních mistrů, byl 
odstraněn a tak se zdálo, že tentokrát ho profesura jistě nemine. V pondělí 
29/3 1610 předložili mistři pražské university podle daného příkazu de
fensorům seznam profesorských kandidátů pro scházející dosud fakulty. Pro 
lékařskou fakultu byl navržen B. vedle dra med. Jan a Ber g e r a z G r ii n
ber k u 1) a M. Pro k o paP a e o n i a.2) Ale i tehdy s toho sešlo, hlavně 

1) Jan Ber g e r pocházel z Bratislavy. Byl lékařem nejdříve .v Brně, jak 
pro r. 1599 víme z předmluvy ke stati "De signaturis" ve spisu "Basilica chymica", 
v níž autor, Dr. O s v a Id Cl'O II i u s, při zmínce o kostech 2 "fosilních jednorožců", 
že se vykopaly na Moravě tři míle od Brna poblíž zboží opata zábrdovického, dodává 
v závorce: "ubi tunc temporis cum clarissimo viro D. Ioanne Bergero Pannonio medi
cinam faciebam" (cit. podle Jana Ferdinanda Hertoda z Todtenfeldu 
Tartaro-Mastix Momviae, Viennae 1669,53). Před r. 1602 se však přestěh~val do Prahy, 
kde bydlil v koleji Loudově (Z. IV i n t e r, Děje vys. škol. Pr., 1897, hl. IV., 97). Patřil 
totiž k nejvěrnějším přátelúm university a byl za to vyznamenáván, jako r. 1602, 
kdy při slavnostní investituře nového probošta koleje Všech svatých směl (s dre~ 
Jan e m J e s sen i e m) jíti v prúvodu hned za rektorem a před pány profesory. 
R. 1610 byl, j,alw nejstarší z trojice kandidátů, navržen za profesora primaria čili 
praxe os (pro praktickou medicinu) na lékařské fakultě, která v Praze měla býti 
zřízena. S projektu však, co se jeho týká, sešlo. R. 1612 léčil spolu s Borboniem M. 
Martina Bacháčka z Nauměřic v jeho smrtelné nemoci. Bergerovým synem byl asi 
Mistr pražský Jiří Berger z Grunberku, rektor školy u sv. Jindřicha, předtím a po
tom u sv. Mikuláše, ar. 1620 volaný k profesuře. O vědecké činnosti Jana Bergera 
nevíme nic. 

2) Pro k o p Pa e o n i u s nar. se r. 1581 v Světnově u Něm. Brodu. Slul 
púvodně Holý, ale když r. 1603 vstoupil na universitu, přijal jméno Paeonius po 
lékaři bohú u Homéra, naznačuje tím, kterému povolání se hodlá věnovati. Pro
fesor M. Jan Campanus vzal si ho k sobě za famula. R. 1605 se Paeonius stal ba
kalářem, maje lokaci 2 mezi 61 kandidáty. Pak byl správcem školy u sv. Vojtěcha 
v Praze v Jirchářích a v Něm. Brodě (V. V. Tom e k, Paměti o školách, ČČM 
1845, 629, 637). R. 1606 byl prohlášen mistrem a rok poté byl povolán k profesuře 
hlavně pro obor fysiky, t. j. pÍ'Írodních věd. O této disciplině měl podle návrhu uni
versitních mistn\ z r. 1610 přednášeti také na fakultě lékal:'ské, o jejíž zřízení se 
v Praze ;ednalo. Když s toho sešlo, změnil předmět svých výkladů. Od 16/10 
1612 byl proboštem koleje Karlovy. Krátce po skončení funkce zemřel 3/ll 1613 
hlízGvým morem (apostemate). - Vedle mnohých příležitostných básní složil tyto 
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proto, že nebylo peněz na gaze profesorů nových fakult, a uskutečnilo se, 
pokud jde o aktivování fakulty lékařské, teprv 26/9 1611, když se našel 
člověk, starý dr. A dam Hub e r z R y z n pac h u, který přijal 
funkci profesora jako čestnou, bez platu, jen z lásky k věci. Ale i když se 
B. pro nevyvinutost vlasteneckého cítění nepozvedl k takovému idealismu, 
přece zůstala stopa jeho vážného úmyslu, vlastnoručně psané dílo, obsahu
jící látku theoretické mediciny, kterou měl přednášeti na universitě, v otáz
kách a odpovědích. 

Spis není datován a neobsahuje též takových údajů, z nichž by se 
nepřímo mohlo dojíti k určitému časovému zařazení. Ale na základě srovná
vání písma a per exclusionem lze s dosti značnou pravděpodobností tvrditi, 
že dílo bylo sepsáno r. 1610.1) Jest to jediné rukopisné vědecké dílo Borbo
niovo, které se zacllOval02), a jest uloženo v zám. knihovně v RO'ldnici pod 

lékařské nebo lékařského oboru se týkající spisy: 1. Gastrologia sive (Thoracis 
sive medii) ventris humani corporis methodica et analytica descriptio (Pragae, 
typ. Pauli Sessii, 1608. 8°, 4 listy; typ. Georgii Hanussii, 1611. 4°, 4 listy). 2. Lé
kařství v čas rány morové, duši i tělu užitečné, z apatéky Písem svatých vybrané 
a. ve čtyřech otázkách složené a vnově vydané: a) Sluší-li před morem utíkati. b) Ta
ké-li a kterak hřeší ti, kteÍ'Í před morem utíkají. c) Co činiti mají, ježto před morem 
utíkají. d) Co činiti mají, kteří v moru s jinými zústávají (v Praze, u Matěje PaT
dubského, 1614. 80, 24 listy, s podobiznou autorovou z roku jeho smrti, když mu bylo 
31 let). Mimoto: Traktát o vznešenosti a vyvýšenosti člověka, někdy z francouzského 
do latinského od Laurentia Kipera Karmelitánského a nyní z latinského do českého 
přeložený (v Praze, u Matěje Pardubského, 1613. 8°, 42 listy). Literatura: J. p. 
Cerroni, Ss. regni Boh., rkp. v Z. a. v Brně I. II 5, 55; J. J ireček, Ruk. II. 71, 
390; A. T r uhl á ř, Dodatky, ČČM 1913, 185; Z. W i n t e r, I. c. 109, 205, 367/8. 

1) Mínění, že spis jest Borboniúv, neodporují výpustky jednotlivých slov v textu, 
i když předpokládáme, že vznikly následkem nečitelnosti dotyčného místa v před
loze, poněvadž tou mohl býti i špatně psaný vlastní koncept Borboniův. Podobně si 
lze vysvětliti i neúplné citace (na str. ll3, 172), pro jejichž pozdější doplnění necháno 
prázdné místo. Kratší a delší přípisky červeným a černým (jiným) inkoustem, které 
jsou pon"tznu na prvních 22 stránkách a pak na str. 44, 45, 61, 68, 85, 91, 177 a 200, 
pocházejí také od Borbonia. 

2) M. Dvořák přisoudil Borboniovi ještě jiné rukopisné dílo, totiž receptář, 
který se chová v zámecké knihovně v Roudnici pod sign. VI. Ff. 2 a pod starším 
označením "Liber medicinalis manu scriptus H 56". Kniha v bělokožené vazbě, stejné, 
jaká jest u mnohých knih kdysi Borboniových, chovaných nyní v Roudnici, s vtlače
nými zlatými ozdobami, nese na předním přídeští nahoře iniciály MBAB (Mathias 
Borbonius a Borbenheim) a dole letopočet 1626. Text plní 661 později očíslovaných 
čtvercových stránek ,(se skokem v stránkování od čísla 225 k číslu 256). Prvních 
23 a posledních 79 listů knihy je prázdných. Vyjímaje toho, že receptál:' náležel Bor
boniovi, nemluví nic pro jeho autorstvÍ. Předně není kniha (až na několik vlastno
ručních poznámek) psána (jako oba deníky a Theoria medica) jeho rukou, a za 
druhé jsou receptové návody, jak užívati lékú, v jazyce německém, mluvnicky 
velmi správném. Do té míry B. však nebyl moce1;1 němčiny. Velmi zÍ'Ídka používal to
hoto jazyka ve svých písemnostech a kde to učinil, psal - když neopisoval přímo 
z předlohy - němčinou pmbídnou. Nejspíše jde o receptář nějakého lékaře ně
mecké národnosti, který si B. dal opsati, poněvadž obsahoval mnoho receptú od 
O s val d a Cl'O II i a a jiných starších chemiatrú. 
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sign. VI. Ff. 11. Zabírá 230 listů čtvercových, nově stránkovaných, sváza
ných do lepenkových, pergamenem potažených desek. Na hřbetě se čte 
v Borboniově písmu nápis "Theoria medica". 

Dílo jest rozvrženo v 5 knih, z nichž některé se skládají z více částí 
(sekcí). Kniha I., ,,0 věcech přirozených", podává v sekci 1. úvod do medici
ny a rozvrh její, v sekci 2. nauku o živlech (elementa), v 3. sekci o letorách 
(temperamenta), v 4. sekci o vlhkostech (humores), v 6. sekci (sekce 5. o ú
tvarech těla vypadla) o mocech (facultates, virtutes), v 7. sekci o činnostech 
(actiones) a v 8. sekci o duších (spiritus) a vzniku člověka (procreatio homi
nis). Kniha II. pojednává ,,0 věcech, které nejsou přirozeny (res non natura
les)". Těch je šestero: Vzduch, pokrm a nápoj, pohyb a klid, spaní a bdění, 
zaplnění a vyprázdnění - toto také uměle přivoděné hladověním, 

lázněmi, projimadly, davidly, pudidly moče a potu, pouštěním krve ze 
zaťaté žíly, vzbuzením krvotoku hemoroidálního děložního a nosního 
(zde schází konec, pro nějž však nechány Yz str. 233 a celá str. 234 prázdné) 
- a posléze afekty (perturbationes animi, "náruživosti duše", hnutí mysli). 
Kniha III., ,,0 stavech abnormálních (res praeter naturam)", podává vše
obecnou pathologii a zvlášt nauku o horečkách. Kniha IV., semiologie, po
jednává v 1. sekci o přiznacích (signa medica), průběhu a stadiích prudkých 
chorob, v 2. sekci o znameních prognostických (judicia), o krisích a kritic
kých dnech (dies decretorii), v 3. sekci o uroskopii, v 4. sekci o pulsu. Kniha 
V., therapeutika, jest nedokončená. Má jen začátek nauky o léčení podle 
indikací (prázdné stránky 378-384 byly reservovány pro ostatek). Pak 
následují stručné přehledy probrané látky s doplňujícím roztříděním všech 
chorob postupně od hlavy k patě (a capite ad calcem) a seznamem přípravků 
lékárnických (confectiones), zvláště projimadeP) 

Ve spisu "Theoria medica" se nesmí hledati originalita. Jako většinou 
v tehdejších výkladech, rozvádějí se i zde jen citáty z děl autori
tativních spisovatelů, tedy především z Hip P o k r a t a, A l' i s t o tel a, 
Gal e n a, PIi n i a, P a v 1 a z A i gin y2) a A v i cen y, sem tam také 
z děl jiných autorů (ze starých je citován zeť Hippokratův Pol Y b o s, 
Celsus, Gellius,3) Soranos,4) Oreibasios,5) Trallianus,6) 

1) I v této části knihy jsou mezery. Tak stať o kritických dnech má jen za
čátek a pro pokračování zůstala prázdná str. 442; stejně je tomu v stati o indikacích, 
kde str. 448-449, nebo v stati o projimadlech, kde str. 456-458 zůstaly prázdné. 
(Přehlédnutím nepopsány jsou ještě protilehlé str. 204 a 205). 

2) P a vel A e gin é t a, byzantský lěkař ze 7. stol., zanechal souborné 
dílo medicinské 'Y7t6fLVY)fLOI.: o 7 knihách. 

3) A u 1 u s G e II i u s, římský polyhistor z 2. stol. po Kr., jehož Noctes 
Atticae obsahují také stati lékařské. 

4) S o ran o s z E f e s u, žijící v Římě za Trajana a Hadriana, proslul 
svým dílem IIep~ yU"OI.:~xdwv 7tOl.:&Ů>V. 

ú) Ol' e i b a s i o s z Per gam u (326-403) pořídil ze svého sborníku slav
ných děl I:uvOI.:ywyOl.:~ LOI.:'t'p~XOl.:í o 70 knihách, z nichž je zachována asi třetina, sám 
výtah, I:ÚVQ~~<;, o 9 knihách. 

6) Ale x a n der Tra II e i s ký (525-605), bratr Anthemia, stavitele 
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A ven z O a 1',1) A v e l' r h o ě S2), z moderních nám známý již Leo n a l' d 
Fu c h s, pak V a II e s i u S,3) Col u m b u S,4) E l' a s t u S5) a F o ě -
s i U S).6) Bohatostí citátů se Borboniova kniha vyrovná snad i nejlepším 
soudobým spisům teoreticko-lékařským,7) ale v původnosti uspořádání je 
nedosahuje. Tmel, jímž citáty jsou spojeny v jeden celek, poskytl 
mu z velké části francouzský lékař Je a n Fe l' n e 1 (1485-1558), ba 
někdy i více než tmel, jako ve stati "De hominis procreatione" (str. 115 až 
140), kde B. sám poznamenal pod nadpisem, že co tu napsal, není než para
frasí 7. knihy Fernelova díla "Universa medicina" z r. 1554. 

2. Mezi chemiatry a alchymisty. 

Podle časové posloupnosti dostáváme se teď k pramenům dosud 
neznámým, v nichž se nám B. zjevuje zčásti v novém světle, jako i v za
hraničí vážený lékařský alchymista. Stopy jeho vývóje v tomto směru 
vedou zpět k onomu seznamu (na str. 511 deníku čís. 1) z konce r. 1598, 
v němž B. uvedl významné osobnosti ("dobré lidi"), jimž chtěl občas 

chrámu svaté Moudrosti v Cařihradě, působil v Římě a zanechal dílo B~~AíOl.: LOI.:'t'p~XO; 
C3uQxdC3exOI.:. 

1) A ven z o ar (1113-1162) pocházel z okolí Sevilly. Jeho hlavní dílo 
sluje Altheisir (Facilitatio s. Adjumentum). 

. 2) A vel' r o es (t 1198), arabský lékař z Cordoby, jest autorem díla zva-
ného v zkratce Colliget (Kitab el-Kollijjat = Liber universalis de medicina). 

3) Fr a n c i s c o Va II e s, lékař krále španělského Filipa II., proslul zvláště 
svým dílem "Methodus medendi in IV libros divisa". 

4) Mat t e o R e a 1 d o Colo m b o z Cremony (t 1559), Vesaliův pro
sektor a pak nástupce v Padově, potom v Pise a Římě. Od něho "De re anatomica 

libri XV". 
ú) Tom á šLi e b 1 e r zvaný E r a s t u s (1527-1583) z Badenu ve Švý

carsku, protiparacelsovec, jenž vytkl svůj směr v díle "Disputationum de medi
cina nova Philippi Paracelsi partes IV." 

6) A n u t i u s Fo e s i u s z Met, jehož "Oeconomia Hippocratis" (Francof. 
1588) jest alfabeticky uspořádaný komentář ke všem spi8ům Hippokratovým. 

7) Na doklad jeho sečtělosti stačí vyjmenovati spisy jen Hippokratovy a Ga
lenovy, z kterých citoval. Hippokratovy: De arte, De natura humana, Aphorismi, 
De corde, Epidemiorum libri VII, De ratione victus in acutis, Praedicta (Prorrhetikon), 
Prognostikon. Galenovy: De optima doctrina liber, de constitutione artis medicae, 
De elementis secundum Hippocratem libri II, De temperamentis libri III., De atra 
bile, De inaequali temperie, De facultatibus naturalibus libri III, De semine libri 
II, De usu partium corporis humani libri XVII, De locis affectis libri VI, De usu 
pulsuum, De diebus criticis libri III, De crisibus libri III, De difficultate respira
tionis libri III, De plenitudine, De simplicium medicamentorum temperamentis 
et facultatibus libri XI, Ars medica, De differentiis morborum, De symptomatum 
differentiis libri III, Methodi medendi libri XIV, Ad Glauconem de medendi methodo 
libri II, De ratione medendi per venaesectionem, De sanitate tuenda libri VI, De 
probis pravisque alimentorum succis. De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, in
cisione et scarificatione, Commentarii super Hippocratis Dealimento, Aphorismos, 
De articulis, Prognostikon. 
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psáti. Seznam začíná Jiřím Scherhacklem z Hartenfelsu, prefektem studií 
Ladislava Velena z Žerotína, a končí V ác1avem Březanem. Všechny tu 
vypočítané osoby se vyskytly buď již v deníku samém nebo, když zde 
nebyly jmenovány, jsou v seznamu uvedeny tak, že lze snadno určiti, kam 
v deníku patří, nebo kdy a kde se B. s nimi seznámil. Jen jediný 
z uvedených činí výjimku, Edvard Kelley (Edoardus Chilaeus).l) B. sotva 
ho kdy viděl a tak málo ho znal, že ani nevěděl o jeho smutném osudu 
a konci. Podle záznamu vědělo něm pouze, že je Angličan, alchymista 
a že od p. Viléma z Rožmberka dostal darem jedno panství, snad za 
zlatodějství. Úmysl však psáti mu, jest svědectvím, že se v prosinci 1598 
projevovala u Borbonia již ona záliba v alchymii (probuzená asi V á c-
1 a v e mLa y í n e m, J a k u b e m Z w ing e r e m, V i 1 é m e m Ar a
gosiem, Osvaldem Crolliem), která po 13 letech učinila 

z něho prvního českého chemiatra v Praze. Jedním z dokladů na to jsou 
latinská psaní I-IV (z nichž I zabírá celý arch úzce popsaný), které 
tvoří druhý fascikl foliového listáře VI. Eb. 29 v zámecké knihovně 
v Roudnici. Psaní poslal Borboniovi profesor chemiatrie (první v Německu) 
dr. med. Jan H art man n 2) z universitního města Marburku. 

Listu I ze 14j3(starého počtu) 1612 předcházely jiné, adresované 
ještě do Mladé Boleslavě, nedávno také Borboniova dvoulibrová zásilka 
vzorků uherské fosilní (nativní) rumělky a z ní sublimací připraveného 
"květu" (flos Cinnabaris hungaricae). Teď v svém listě I Hartman píše, že 
vše již spotřeboval, z větší části k přípravě precipitátu na pocení (Praecipi-

1) E d var d K e II e y, nikoli člen šlechtického rodu Imaymi z hrabství 
Conaghaku v království, irském, jak sám tvrdil, nýbrž pravým jménem Talbot a bý
valý lékárnický pomocník z anglického hrabství worcesterského, narodil se r. 1556. 
Když mu bylo 23 let, objevil v něm mistr tajných nauk John Dee spiritistické me
dium. S Deeem přišel pak Kelley r. 1583 do Polska a po roce do Čech. 9/8 1584 byli 
oba přijati do služeb císaře Rudolfa II. Ale pražský nuncius Germanico Malaspina 
zakročil proti oběma protestantským spiritish\m s výsledkem, že císař 29/5 1586 
vydal dekret, jímž Kelley a Dee byli vypověděni ze země. Ale již po 10 týdnech 
mohl jim p. Vilém z Rožmberka poskytnouti útulek v Třeboni, kde se hned začalo 
s citováním duchů. Brzy to však omrzelo Kelleye, jehož touha byla alchymie. V lednu 
1588, když vypovídad dekret byl odvolán, opustil Deea a odešel do Prahy, kde se 
rychle domohl místa dvorního alchymisty, erbu a na sněmu 12/6 1589 inkolátu 
(Sněmy české VII. 364, 412). P. Vilém z Rožmberka, chtěje ho přilákati k sobě, 

daroval mu 12/4 1590 Libeň a Libeř u Jílového. Roupí nabyl zde a v Praze ještě 
dalších nemovitostí. Brzy však ho opustilo štěstí. Rdyž v dubnu 1591 v souboji 
zabil svého soupeI'e, byl uvězněn nejdříve na Křivoklátě, pak v Mostě. Zde 1/11 
1597 po nezdařeném pokusu o útěk se otrávil (Dictionary of National Biography, 
London 1908, V. 721, u hesla John Dee; O. Z ach a r, Rudolf II. a alchymisté, 
ČČM 1912, 1. 417~424; K Pe j mJ, Dějiny české alchymie, Praha 1933, 54~59). 

2) Jan Ha rtm a n n, jenž se r. 1568 narodil v Amberku, byl od 11/4 1592 
profesorem v Marburku, nejdříve pro matematiku, potom, když 29/12 1606 se stal 
doktorem mediciny, pro chemiatrii a r. 1621, jako nástupce Mi cha 1 a Me ye r a, 
lékařem lantkraběcím v Kasselu. Zde tento "Theophrastus Cassellanus" zemřel 7/12 
1631. Jeho Opera omnia byla vydána ve Frankfurtě n. M. ještě r. 1684. 
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tatum diaphoreticum)l) o uzasném účinku, zbytek na jiné chemické léky. 
Chce pokračovati v započatém díle, ale k tomu potřebuje rumělkové rudy 
ve větším množství. Nemohl se však odhodlati, aby si pro ni jel sám k Bor
boniovu dodavateli, radnímu písaři M. M i cha 1 u M art h i o v i 
z Banské Bystrice (Novosoliensis),2) do Kremnice, jednak aby nezameškal 
své přednášky na universitě, jednak pro strach před morem v Uhrách. 
Vypravil tam tedy posla v přesvědčení, že se věc dá vyříditi i tak, když 
přítel Borbonius mu půjde na ruku. Prosí ho, aby tohoto posla, kterému bylo 
nařízeno, aby ho vyhledal buď v Boleslavi nebo v Praze a odevzdal mu 
psaní I, vybavil doporučovacím listem a itinerářem přes Olomouc do 
Kremnice. Hartmann posílá M. Marthiovi jako dar maďarskou bibli od 
Alberta Molnára ze Sence v Uhrách, vytištěnou v Hanavě r. 1608, a 50 zl. 
jako náhradu za 40 liber rumělky. Poněvadž však toto množství může 
státi i více než 50 zL, má se B. v svém přímluvném listě předem za
ručiti Marthiovi za nedoplatek. Vedle rudy rumělkové potřebuje Hartmann 
také rumělkového květu, ale jen v malém množství, jež mu snadně B. může 
opatřiti sám od Marthia nebo od chemiků pražských. Kdežto uherskou ru
mělku Hartmann zná již dlouho, nevěděl dosud nic o kraňské, o níž B. 
mluvil ve svém psaní. Poněvadž se B. zmínil také o rudách antimonových, 
černé, žluté a červené, podotýká Hartmann, že i on má malou zásobu černé 
odrůdy, že žluté ještě nikdy neviděl, ač po ní slídil, že však B. mu ukázal 
cestu, jak nabýti té nejvzácnější odrůdy: červené s rudými pruhy. B. mu 
psal, že ji má John Lincoln, pražský obchodník alchymickými potřebami, 
a že si ji u něho zamluvil syn autora Monady hieroglyfické') Dr. med. 

1) Hartmann dělal precipitát takto: Vzal Spiritus nitri (něco blízkého kyse
lině dusičné), jehož předpis již dříve poslal Borboniovi, nalil to na 1 libru soli ka
menné (sal gemmae) a oddestiloval. V jedně části této "vody filosofské", kterou 
obdržel, rozpustil uherskou rumělku, v druhé části ryzí zlato. Destiláty obou roz
tokú smísil v poměru 3 uncí k 1 unci (105 g : 35 g). Směs pak přeháněl tak dlouho, 
až zbyla sušina, kterou extrahoval něčím blízkým kyselině vinné (Spiritus tartari), 
s jehož přípravou Borbonia také dříve již obeznámil, nebo spiritusem vinným( lihem). 

2) Mi cha 1 Ma r t h i u s se stal kolelTl 21/9 (tempore aequinoctii autum
nalis) 1590 mistrem na filosofické fakultě university vitemberské. K tomu a na roz
loučenou při jeho odchodu do "Pannonie" byla mu podána sbírka blahopřejných 
básní (Carmina e:úx'nx&), která vyšla tiskem ve Vitemberce u Matouše \'Velacka. 
V Borboniově neúplném exempláři, který je teď v zámecké knihovně. v Roudnici 
(sign. II. Fc. 18), vidíme, že třetí básní přispěl Adam Ropal z Ryfmperku, jenž 
byl s Borboniem jako preceptor v Jihlavě a Břehu v 1. 1594 a 1595, a básní šestou 
Pavel Schubert z Pradníku (Neustadt, v Horním Slezsku) a v' ní že je vzpomenuto 
M. Jana Ursina jako společného učitele. Tím je řečeno, že Marthius byl žákem 
gymnasia meziříčského, a byl-li tam ještě r. 1586, což je velmi pravdě podobné, 
že byl spolužákem Borboniovým. 

3) Monas hieroglyphica mathematice, magice, cabalistice anagogiceque expli
cata (Antverpiae 1564, 1584.4°; Francof. 1591 ,8°). Autor Joh n De e (1527~ 

1608) věnoval toto dílo králi Maxmiliánovi a osobně mu je odevzdal v září 1563 
v Prešpurce. 
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Artur Dee,l) když posledně meškal v Praze. Teď není Borboniovi třeba 
ničeho jiného než předstírati Deeovo pověření a tak vylouditi ji na Lincol
novi. Hartmann se pak vyptává na alchymistu Mi cha 1 a Me y e r a, 
Borboniova známého z Basileje (kde disputoval pro gradu o epilepsii a měl 
doktorskou promoci 14/11 1596)2), co jest na tom pravdy, že nezanechal 
dobrou pověst v Praze, a zda skutečně Meyerovy dvě knížky (jedna v próze 
s titulem "De medicina regia et vere heroica, Coelidonia <Dar nebeský> 
alias Phaleia <secura>, Aurelia aurea, Lapis sanitatis philosophicus, Sul
phur auri, Rex fodinam ingrediens", druhá v řeči vázané s titulem "Hymno
sophia sive Meditationes laudis divinae pro Coelidonia"), které vyšly bl':!z 
udání místa, tiskaře a roku, byly vytištěny v Praze (předpoklad to, ke 
kterému B. přivedl Hartmanna svým údajem, že Meyer opustil Prahu 
"convasatis libris"). Jistě má pražský tiskař na skladě ještě několik exemplářů 
a B. bude tedy moci mu koupiti po jednom výtisku, oč Hartmann "pro Boha" 
ho prosí. Pokud jde o velkého alchymistu Mi cha 1 a Sen d i voj e,3) 

1) Art u r De e (1579-1651), anglický alchymista, pHšel s otcem Johnem 
Deeem jako pětiletý hoch r. 1584 do Čech, nejdříve do Prahy a pak do Třeboně. 
Když se KeIley vzpouzel a r. 1588 zcela přestal hráti svou úlohu media, chtěl 
ho John Dee nahraditi svým synem Arturem, ale pokus se nezdařil. Vida, že bez 
KeIleye s duchy nic nepořídí, vrátil se John Dee s rodinou r. 1589 do Anglie. Zde 
chodil Artur do westminsterské školy a po studiích v Oxfordu a Cambridge se usadil 
v Londýně jako lékai' a alchymista. Praha však za Rudolfa zůstala magnetem pro 
adepty a jí ani Artur Dee neodolal. Phtáhla ho znova v době, kdy byl tam B. již usazen, 
nejspíše r. 1611. Ale když smrti Rudolfovou (20/1 1612) zpustl ráj adeptů, Artur Dee 
se vrátil zase do Anglie. Z dalších jeho osudú je známo, že na doporučení krále anglic
kého Jakuba 1. přišel k ruskému caru Michalu Romanovi jako osobní lékař. Po 
141etém pobytu v Moskvě, kde sepsal své hlavní dílo "Fasciculus chemicus" (Paris. 
1631. 12'), stal se lékařem anglického krále Karla 1. 

2) Mi c h'a 1 Me y e r (1569-1622) byl cís. Rudolfem povolán do Prahy 
za osobního lékaře, obdařen erbem a titulem císařského falckraběte. Po smrti Ru
dolfově opustil Prahu, žil nějaký čas v Anglii a vstoupil pak do služeb Mořice, lant
kraběte hessensko-kasselského. Od r. 1620 přebýval v Magdeburce a zde zemřel. Zanechal 
24 spisú většinou alchymických a rosikruciánských (J. P. Cer r o n i, Ss. regni 
Boh., rkp. v Z. a. v Brně, 1. lll, 233), 2 v tom chemiatrických, a to a) Civitas cor
poris humani a tyrannide arthritifica vindicata, h. e. podagrae, chiragrae et gon
agrae methodica curatio (Francof. 1621 ,8°, také něm. tamže 1622. 8°); b) Kurzer 
Entwurf einer sonderbaren Arzney, so auch in den gefaehrlichsten Krankheiten 

Wunder thut (Augsburg 1677. 12°). 
3) Mi cha 1 S ~ d z i w o j (Sendivogius), polský alchymista, přišel do Čech, 

když KeIley byl na výsluní svého štěstí. Byl nejdi'íve zaměstnán u KeIleye v Jílo
vém. Po jeho pádu se pí'estěhoval s manželkou a synem do Prahy do domu "U tří 
pýrú" (v Menším lIl. Pr., v nynější Valdštejnské ul. č. p. 157), kde se zle mu vedlo. Jsa 
nemocen a "špatně opaHen", obrátil se o pomoc na příznivce alchymie Mikuláše 
Lva z Levenštejna. Ten ho pHjal do svého domu (na Novém m. Pl'. ve čtvrti zde
razské, Č. p. 126) a seznámil ho s jinými měšťanskými alchymisty, lékařem Václavem 
Lavínem, bohatým kupcem Ludvíkem Korálkem z Těšína, právníkelIl Janem Kaprem 
z Kaprštejna a císařským služebníkem Jiříkem Humlerem starším. Na pozvání 
Korálkovo se Sendivoj přestěhoval do jednoho z jeho domll, do Květoňské (dnešní 
Štěpánské) ulice na Novém městě. Po několika letech, zanechávaje svou rodinu 
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Hartmann se musí domnívati, že zemřel, prý již před 4 lety, jak mu to bylo 
potvrzeno také od jeho polských přátel. Dosvědčil to i O s val d Cl'O l
l i u s, jenž v 2. vydání svého spisu "Basilica chymica" (z 1'. 1609)1) uvedl na 
str. 94, že Sendivoj již není naživu. Zcela jisté to však není a B. by měl pátrati, 
zda domněle zemřelý přece ještě nežije. Sendivoj zanechal dílo o 12 traktátech 
("De lapide philosophorum tractatus duodecim e naturae fonte et manuali 
experientia deprompti") z 1'. 1604, Hartmannovi dosud známé jen ve formě, 
kterou mu dali v 3. vydání Cr o II i u s a B eg e r u S,2) ale teď má 

v Praze, pí'enesl svou činnost na Budyšín, pak do "saské země" a do Brunšvicka, 
odkud na podzim 1597 se vrátil zase do Prahy. Korálek mu tehdy půjčil na dlužní 
úpis 4000 k. m. ke koupi dvoru Fumberku a jiných nemovitostí v Jílovém, které 
tam zbyly po vdově KeIleyově. Sendivoj došel teď i císařské přízně a uznání urozenosti 
s~éh?v rodu. Císařs~{ý. básník Jiří C~rolides. z Karlsperka v titulu výchovných 
baslllcek pro SendIvoJova syna Krystofa MIchala (Praecepta institutionis gene
rosae indolis iambico dimetro conscripta) oslovil ho "illustrissimus et magnanimus 
heros, dominus Michael Sendivogius de Skorsko et Lukavicze, liber baro" a mluvil ve 
věnování obšírně o starožitné rodině Sendivojú. I Sendivojovo lékařskě umění bylo 
tehdy vysoce oceněno, a to samým O s val dem Cl'O II i e m. Když Korálek, 
kterého již před r. 1597 Sendivoj (a v jeho nepřítomnosti jeho manželka) opaHoval 
~~k~: 1': 1598 t~ž~~ o~emocněl, Crollius, od zimy 1597 také Korálkův lékař, se vy
pdnl, Jak dosvedcll pred soudem 28/7 1599: "Jestliže toho polského pána lékařství ... 
platnosti nepřineslo, že těžce které jiné bude moci spomoci". Po smrti Korálkově 
(21/6 1599) byl Sendivoj obžalován od poručníka Korálkovy dcery Zuzany (pozdější 
manželky cís. dvořana Oldřicha Rabštejnského z Číhanova, vnuka r. 1561 zemře
lého lékaí'e O 1 d l' i cha Leh n a r a) a od jiných pozústalých, že nebožtíka ošidil 
o peníze a že ho otrávil svými léky. Proto byl 24/6 v Jílovém na svém dvoí'e Fum
berku zatčen a odvezen do vězení v staropražské radnici. Viny travičství byl brzy 
zproštěn, ale pro nezaplacený dluh se nedostal dříve z vězení, až když p. Jan Zby
něk Zajíc z Haznburku, velký mecenáš alchymistú, složil za něho jistotu 2000 k. m. 
(J. Teige, Základy 1. 1. 805-816). Ke všemu zlému v době uvěznění zemřela 
Sendivojovi manželka Veronika Stiberová (prof. Jan Chorinnus z Č. Třebové složil 
jí epitaf). Mělo to pro něho neblahé důsledky. Neboť když, nabyv svobody, chtěl se 
znova oženiti, stalo se, že jeho nevěsta Anna Belvicová ze Štampachu těsně před svatbou 
zrušila mu slib manželství. Poněvadž byla podobojí, podal proti ní žalobu u kon
sistoře dolní. Ježto však tehdy právě místo administrátora nebylo obsazeno, roz
hodl Rudolf II. r. 1604, aby záležitost projednala konsistol' podjednou. Ta osvo
bodila Belvicovou, poněvadž vyšlo najevo, že Sendivoj zmizel z Čech (Z. loV i n t e r, 
Kámen filosofský, Sebr. sp. XIII, 93-131). Odešel totiž k virtemberskému dvoru, 
kde však brzy pocitil nebezpečnost svého povolání. Byl uvězněn a jen útěkem za
chrá~il svůj život. Uchýlil se do ústraní na svůj statek Kravaí'e u Hlučína, který 
kdySI dostal darem od Rudolfa II., a zde zapadl tak, jako by ho vůbec nebylo. 
Byl nezvěstný pře mnoho let, ale pak se neočekávaně objevil, když za Ferdinanda II. 
nastal zlatý věk pro kořistníky. Císař mu určil roční plat 500, později 1000 zl., které 
mu musila vypláceti slezská komora až do jeho smrti, jež ho stihla ve vysokém 
stáří na jeho statku (K. Pe j ml, Alchymie v době Valdštejnově, Roč. Mus. spolku 
v Jičíně 1934, 57). 

1) Kniha vyšla v 1. vydání r. 1608. 3. vydání pořídil, jak uvádí katalog brit
ského musea, r. 1612 Jan Hal' tma n n (podle laskavého sdělení dr. E. Urbán
kové v pražské univ. knih.). 

2) Snad v domnění, že Sendivoj je mrtev, pořídil 2. vydání jeho spisu císa{--
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slíben výtisk původního 1. vydání od knížete anhaltského Kristi~na (~o
zdějšího generalissima zimního krále), který j.ej asi dostal o~ C:'olha, sv~ho 
někdejšího osobního lékaře. Nakonec děkuje Hartmann Jmenem sv~~o 
zetě Jindřicha Petraea, lékaře a alchymisty,!) za pozdrav B~rb~muv 
a přikládá jemu k posouzení dva své starší spisy "InstltutlOnes 
chymicae sincerae" a "Philosophus'',2) které vyšly již před jeho Che

miatriP) 

V následujícím, o 3 měsíce pozdějším psaní II z 9/6 (19/6) 16,12, odpo~ 
vědi to na dopis Borboniův, píše Hartmann, že jest pro mor v Uhrach ve~ml 
znepokojen, nevěda, co se stalo s jeho poslem, vypraveným .do Kremn~ce, 
který se dosud nevrátil, ač byl očekáván zpět Vv 7 tý~nech. Vmou vto~o Je:t 
dosud bez uherské rumělky, které by nutne potre~oval as?on neko:lk 
liber. Navazuje pak na sdělení, že B. ze žluté rudy antlIl=o~,ove dostal VIC: 
rtuti než z načernalé, prosí ho Hartmann, aby mu s vetslm kusem one 
poslal popis své techniky a opatř~l mu v~d p~ažsl~ých,v chem~ků něco r~-

vIkového květu. Dále ho upomína o vyzadane dve kmzky MIchala Meyer a 
me " . h v 1 
a nakonec projevuje mu svou radost, že císařem bude Matyas, Je oz wru-
novace ve Frankfurtě byla stanovena na 14/6 (st. p.). V psal:í I.II, dané~ 
v Marburku 1/7 (11/7) 1612, oznamuje Ha~tmann v Bo~?om~v~ po, nov.e 
řipomínce, že posel pořád ještě není zpět a ze nedosla zadana zluta anh
~onová ruda ani návod, jak se z ní extrahuje rtuť, že Mi cha 1 Me y e r 
. teď v Londy'ně a že viděl u hraběte hanavského jeho Carmen gratula-Je .., 
torium,4) připsané králi Velké Britanie JakubovI!. k chystanemu zasnou~ 
bení kurfiřta falckého Fridricha V. s Alžbětou Stuartovnou (zasnoube~l 
se slavilo 27/12 1612). Přípis končí pozdravem dru A dam u . Hu bve r ~ -; 1. 

V listu IV., daném 1/12 (11/12) 1613, tedy 1Yz roku po hs:u predesl:m" 
Hartmann přikládaje pro Borbonia svůj nový spis "Disputahones medlco
chymicae'" a spis "Philosophus" v novém, rozmnoženém vydání, 'prosí ho 
již po třetí o několik liber žluté antimonové ru~y a nově o zprva:u~ l~do 
jsou kromě Dána Erika Longia ostatní autořI v Praze uvereJneneho 

ský lékař v Praze dr. Ma r t i n v Rul a n d mL již. r. 1606 (O. Z ach a r, Ru
dolf II. a alchymisté, část 2., ČCM 1913, 245). 

1) Narodil se blízko Šmalkald, studoval pod Hartman,nem :' Ma,rburku a ~tal 
se pak r. 1614 na universitě marburské profesorem anatomIe, chIrurgIe a botamky. 

12/8 1620 skončil sebevraždou, 

2) Míněna snad" Introductio in vitalem philosophiam". 

3) Míněn buď spis "Johannis Hartmanni Che:niatria~, h~c ,;st Hippocraticae 
et Hermeticae medicinae institutiones" nebo "Praxls chemlatnca . 

4) Mi cha 1 Me ye r měl titul císařského poety již před sv~u promocí .14/11 
1596. Kromě Hymnosofie vydal ještě několik básnickýc.h děl, j~lco LI~ellus carnl1n~m, 
Cantilenae intellectuales de Phoenice redivivo atd. Nejen tu, I v proze neznala .Jeho 
fantasie mezí. V tom ohledu lze poukázati zvláště na jeho spi~ ,:~talanta fuglens, 
hoc est emblema nova de secretis naturae chymica" (Oppenhelmn 1618). 
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spisu "Responsiones ad Famam fraternitatis Christophori a Rosen
creutz" 1) 

Jak vyplývá z listů Hartmannových, byl B. již od konce své boleslav
ské doby důležitým článkem v řetěze evropských lékařských alchymistů, 
stýkal se v Praze s M i cha 1 e m M e y e r e m a Art u r e m D e e e m 
a byl ve spojení s adepty v císařských a jiných pražských laboratořích. 
Nepochybíme, odvodíme-li z pouhého faktu, že Hartmann se nadál od 
něho určité odpovědi, když se ho ptal na jména anonymních autorů 
jednoho rosikruciánského tisku, že B. byl také jedním z Bratrstva růže 
a kříže, které v Čechách mezi evangelíky mělo četné členy. Jistě byl k tomu 
predisponován svým mysticismem, svou vírou ve věšteckou funkci snů, 
svou pověrčivostí (krvavý dešť v Holešově) atd. 

3· Připad Polyxeny Z Lobkovic a nástup k slávě chebských 
vod (Františkových Lázni). 

B. se stal zakrátko snad nejhledanějším lékařem v Praze. Sám uvedl 
v své suplice z 19/4 1623, že byl několikrát volán jako konsiliář i k manželce 
císaře Matyáše, Anně Tyrolské, když u ní nebylo jisto, zda jest či není 
těhotná. Odjinud víme, že na zač. r. 1612 (s drem Jan e m Ber g e r e m) 
léčil M. Martina Bacháčka z Nauměřic (zemř. v noci na 17/2 1612), v témž 
roce také Václava Šťastného Pětipeského z Chyš a Egrberku atd. Ale jde 
tu o pouhé zmínky, které v medikohistorickém ohledu nelze srovnati se 
zprávami o případech, jež jako zvláště pozoruhodné podal B. s takovou 
odbornou zevrubností, že pro dotyčné úseky mediciny dostáváme jasný 
obraz tehdejších představ pathologických a zásad therapeutických. Týká 
se to zvláště tří případů: Polyxeny z Lobkovic, Alžběty Vchynské z Tetova 
a Pavla Michny z Vacínova. Nejstarší je zpráva o nemoci paní kancléřové 
a jejím léčení na místě dnešních Františkových Lázní. B. stál u kolébky 
slávy "chebských vod" a prozkoumav u pramene jejich účinky, stanovil 
písemně jejich indikace a protiindikace o 2 roky dříve, než vyšla první 
tištěná monografie o nich. Zpráva zabírá str. 27-42 v 1. části foliového 
fasciklu výše zmíněného Borboniova listáře VI. Eb. 29 v zámecké knihovně 
v Roudnici. 

V prvních měsících r. 1614 se obrátila Polyxena z Lobkovic, která již 
dlouho od všech možných kapacit, ale dosud neúspěšně, byla léčena pro 

1) Spis Fama fraternitatis, který složil virtemberský theolog Jan Valentin 
Andreae (1586-1654), způsobil veliký rozruch v celé Evropě a vyvolal přečetné 
pamflety pro i proti. - Evangelické Bratrstvo růže a kříže odvozovalo svůj původ 
od legendárního Kristiána nebo Kryštofa Rosenkreuze, který prý r. 1422 vykonal 
pouť do zemí východních a přinesl odtud vědomosti o tajných naukách a mysteriích, 
Cílem Bratrstva bylo učiniti lidstvo šťastnějším jednak náboženskou reformací, jednak 
filosofským kamenem, jenž mění nedokonalé kovy v stříbro a zlato a zahání všechny 
nemoci, 

G e II n e r: Životopis lékaře Borbonia. 7 
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černožlučnost (melancholii) v důsledku "přehřátí" jater a jiných útrob 
v nadbřišku (hypochondriích), o lékařskou radu na Borbonia. Ten byl tím 
postaven před těžký úkol, poněvadž jistě již vše, co podávala materia medica, 
bylo zkoušeno. V té chvíli jemu, stoupenci paracelsovského (chemiatrického) 
směru v therapii, napadlo, že v daném případě by ochlazení přehřátých 
hypochondrických orgánů mohlo býti dosaženo pitím studených kyselek 
chebských. Zmínili se o nich již Par a cel s u s r. 1526, tehdy ve Stras
burce, v svém "Badebiichlein", pod jménem "Fontes insani et Fons furio
sus" r. 1545 městský lékař v Saské Kamenici Jiří Ag r i col a ve spise 
"De natura eorum, quae effluunt e terra"l) ar. 1565 pařížský profesor. Jan 
W i n t her z And e r n ach u v svém pojednání "Commentanus de 
balneis medicatis", ale všichni tři zběžně a jen tak mimochodem. Než již 
tím málem zájem o vody znatelně stoupl, jak patrno z toho, že r. 1578 
kurfiřt saský August požádal chebskou radu o několik džbánů jejich kyselek, 
aby je před vlastním upotřebením dal vyzkoušeti od vitemberských lékařů.2 ) 
Od začátku 17. stol. začali chebské kyselky vyhledávati hosté přespolní. 

Ale větším dílem byli asi jen z bližšího a dalšího okolí, ježto již v Praze 
věděli lékaři o vodách chebských tak málo, že B., když jakoby vnuknutím 
dostal nápad užíti jich u paní Polyxeny, musil požádati o informace cheb
ského lékaře městského dra Mat o u š e Hor n i g k a.3

) Ten vyho
vuje jeho přání, posloužil mu rukopisným latinským traktátem "De 
effectu acidularum Egranarum in pluribus affectibus", daným v Chebu 
21/3 1614. V traktátu uvedl, že dosud ještě žádný lékař na základě 
vlastních zkušeností neuveřejnil nic o mocech a indikacích chebských 
vod. Také co napsali dři G e bel i u s a J a k u b T h e o d orT a -
ber n a e m o n t a n u s (totiž z Bergzabern v Rýnské Falci) ,4) tento v svém 

1) G. G e II n e 1', Tomáš Jordán, ČČM 1936, 3~ 71) a 333. "Blázniv~ stu
dánky" sluly proto, že jejich voda, ač studená, kypěla Jako ve varu, "vztekla stu
dánka" proto, že vytryskávala s dunivým rachotem. 

2) M. R e in!, ZUl' Griindungsgeschichte der Kurstadt .F~·~nzensb.:d, ~u
detendeutsche Tages-Zeitung z 13. a 15. září 1936. Autor, arch1vať Franhskovych 
Lázní, mi ochotně opatřil také potřebné výpisy z městského archivu v Chebu 
a z publikací o chebských vodách. Jest mi milou povinností vysloviti mu zde své díky. 

3) Mat o u š H o l' n i g k byl ke konci roku 1607 přijat d~ služe~. měst~ 
a 29/2 1608 obdržel svúj první plat. R. 1627, dříve než ~~o víru musI~ opu~tlh zemI, 
byl ještě žalován o 1000 dukátú za nepodařeno~ léčbu. Zll.pak v ThlershemlU v.Ba
vorsku, posléze v Norimberce. Vydal tiskem SpIS: Des Egnschen Schlada-Sewe~lmgs 
Beschreibung, was in demselben fUr Mineralien sich erzeichen, was fUr Krafte d~.rm:len 
befunden worden und wie soleher niitzlichen zu brauchen sey, aus zehen]ahnger 
Erfahrung verfertigt. Hof 1617, 1620, Leipzig 1623, 1628 (Chebský městský archiv 
fasc. 335, 421, 436 fol. 13, P9dle lasIc. sdělení archiváře dra S tur m a; J. P. 
Cerroni, Ss. regni Boh., rkp. v Z. a. v Brně 1. 87, 144; E. Roth, 
Vom Egerbrunnen in Franzensbad in alten Zeiten, Berl. Klin. \Vochenschr. 1907, 

No. 42). 
4) Byl lékařem ve Špýru a Zweibriicken a proslul jako botanik. Zemřel 

r. 1590. 

[ 
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díle "Neuw Wasserschatz" (Frankfurt n. M., 1584),1) není než opakováním 
toho, co již jiní uvedli podle doslechu. Ale on Hornigk nasbíral své 
zkušenosti na místě samém v těch 8 letech, v kterých působí v Chebu jako 
městský lékař, dosud však pro rozsáhlou praxi neměl kdy, aby podal zprávu 
o nich v nějakém spisu. Co tedy nyní oznamuje Borboniovi, jest první lé
kařské sdělení vůbec o moci chebských vod, založené na vlastním, 
přímém pozorování: 

. V oblasti chebské jest velmi mnoho kyselek. Z nich náleží palma oněm, 
které vyvěrají ve vsi Sledě, půl míle od Chebu vzdálené. Obsahují ledek, 
vitriol (skalici), železo a něco málo síry. Staří lidé se ještě pamatují, že se tu 
vitriol vyvařoval z vodní ssedliny (terra scaturaginis), ale pak se přestalo 
s tím, poněvadž se to nevyplácelo. Ledek a vitriol se usazují i v půdě okolo 
pramenů a jsou tak subtilné, že pronikají i sklem, srážejíce se na způsob 
vlny nebo jinovatky na povrchu láhví, také těch z Valdenburku (ve Vrati
slavsku), které jsou nejlepší k rozvážení minerálních vod. Sledská kyselka 
(po níž stolice dostávají někdy černou barvu od vitriolu) velmi napomáhá 
expektoraci (vykašlávání chrchlů). Jest proto prospěšná astmatikům a 
z hektiků (souchotináři, u nichž horečky s pocením stojí v popředí) těm, 
u nichž nemoc nedostoupila ještě tře tíh o stupně. Znamenitě působí 
na žaludek. Než Hornigk přišel do Chebu, a byl ještě městským lékařem 
v Schneeberku v Míšni, trpěla jeho žena stále bolestmi žaludečními, jichž 
se nemohla zbaviti žádným způsobem. Teprv chebské kyselky jí pomohly 
ke zdraví. Proti hypochondrické melancholii (chorobě paní Polyxeny) 
jsou jedinečným lékem, který neselhává ani v zastaralých případech, kde 
vždy alespoň zmírňuje obtíže. U Hornigka samotného, jenž dlouho v Schnee
berku trpěl touto nemocí, teprve v Chebu po ,sledské kyselce nespavost, 
nechutenství a celková ochablost pominuly. Tři muži (z nichž dva z Chebu 
mohou býti o tom vyslechnuti), u nichž se hypochondrická melancholie 
stupňovala až k záchvatům třeštění (mania) a blouznění (delirium), takže 

1) V 85 kap., str. 464-466 m. j. uvedl Tab e l' n a e m o n t a n u s, čerpaje 
z Jiřího Agricoly m. j. toto: "Von dem Egerer Sauwerbrunnen vnd von seiner krafft 
vnd wirckung. Avsserhalb der beriihmpten alten Reichstatt Eger, die heutigs tags 
dem Konigreich Behem zugethan ist, entspringt au ch ein Edeler vnd guter Sauwer
brunnen, a11ernechst an der Vorstatt vor dem Briickenthor, als man vber die hlilt
zene Briick vber den Eger hinauss kompt, der wirdt von den Einwohnern der Statt 
vnnd dem Landtvolek der Seyerling genandt ... Diss \Vasser ist sehl' lieblich am 
geschmack mit einer anmiithigen sauwre vnnd rase, vnnd gesund und lieblich zn 
trincken, ist auch kiil, he11, lauter vnd klar. Derwegen es im Sommer von dem jun
gen Volek, taglich in grosser mennig in liiftigen Kriiglein in die Statt hinein getragen 
vnnd dem armen Mann vnd gemeinen Handtwerksleuten verkaufft wirdt . " Nit 
weit von dem jetztgemeldten Sawerbrunnen ligen no ch mehr andere sauwre vVasser 
oder Saurling, die man die wiitenden vnd vnsinnige Brunnen nennt, von wegen 
jhres vngestiimen gereuschs vnd wiitenden getoss, vffsiedens vnd vffwa11ens. Die 
sind in jrem gehalt der Minerischen Geister dem vorigen gal' gleich, vnd auch zu 
gleichen Fehlen vnd Gebrechen jnnerlich vnnd ansserlich zu gebrauchen dienlich 
vnnd heylsam." 

7* 
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musili býti spoutáni řetězy, se úplně uzdravili vodou ze Sledy. Také 
na zlatou žílu má kyselka dobrý účinek. Hornigk byl před 4 lety 
stižen zánětem zavřených hemoroidů (haemorrhoides caecae), a z toho 
takovými bolestmi, že to sotva vydržel. Po kyselce se mu ží:y otevřel~ 
a když začaly téci správným způsobem, bylo mu dobre. Krome 
v Sledě jest ve vzdálenosti 1 míle od Chebu ve vsi Albenr~ut další ky~el1:a, 
která sluje Buková (Buchsauerling). Jí používal s oblIbou Hormgkuv 
předchůdce v Chebu, dr. (J a n) Rub i g ve, r ~ Sl) b.l,ahé pam~~i., Dopor~
čuje se proti dně (arthritis), kterou v zac,atClch ~~J1: ': pokroCll~m st~dlU 
polepšuje. Láme také kámen a, ženouc moc, vyham JeJ rozpadly vpIsek 
ven rourou močovou. 

Touto Hornigkovou zprávou byl B. utvrzen v úmyslu poslati paní 
Polyxenu k chebským vodám, nikoli však císařští lékaři dři Tom á š 
Min g o n i u s, P e t rM a g n u s a O k t a v i á n R e s o r a t u s 
z Fr aj ber k a kteří zaujímali konservativnější stanovisko a proto 
mínili, chce-li se již vznešené paní doporučiti nějaké vody, ~e mOhou,přij,íti 
v úvahu jen dávno vyzkoušené karlovarské. Trvalo více nez rok, nez doslo 
ke kompromisu doporučiti jí vody obě, karlovarskou i chebskou. Ale t:ď 
zase vzplanul spor o to, s kterou začíti. Ký div, že paní kancléřová ztratlla 
trpělivost. Před 14/6 1615 odjela bez ptaní,do. Karlových V~rů ~ pO,vol~la 
tam dra Hornigka z Chebu. Radila se tu s mm 1 s karlovarskym lazenskym 
lékařem Mi cha lem R e ude n i e m.2) Vyžádala si sice od obou lékařů 

1) J a II Rub i gel' u s (Rubinger) z Chebu, Jenž vstoupil v du~nu 1562 j~ko 
artista na universitu lipskou (J. V. Šimák, 1. c., CCM 1906,524), zacal se studIem 
mediciny ve Vídni, kde 16/11 1568 byl zapsán do alba fakulty lél;:ař~~{é, (Acta. fac. 

d . Vl'ndob IV 165 176) a pokračoval v něm po r. 1569 na Jmych umver-nle . unlv. .." V' 

sitách. R. 1578 se stal městským lékai-em v svém rodišti, kde zemřel r. 1607. Slozl1: 
Ordnung ZUl' Praeservation und Versorg itziger hin ~nd wider schwebenden Ster
bens-leufften. Vor gemeine Stadt und Land des KralSS Egers, .un~ vor ders~lben 
Benachtbarten, gestellet durch Doctorn Rubiger J ohan, or~lllanum physlcum. 
Gedruckt zum Hoff 1598.40, 22 listů (Radní protokoly chebske 7 d 13 fol. 75, 7 d 
15 fol. 121', 7 d 16 fol. 324, 7 d 19 fol. 61, 7 d 21 fol. 158', 7 d 23 f.ol. 187, 20?', podle 
lask. sdělení chebského archiváře dra S t u l' ma; J. P. Ce rl' onI, Ss. regm Boh. I 
116, 264; Č. Z í b l' t, BČH 1. 1478). . 

2) Mi cha IRe ude n i u s pocházel z Bamberku, kde r. 1594 začal také 

U činnost lékai-skou. Od r. 1603 byl důlním lékai'em v Hor. Slavkově (Schlaggen-
svo "V d 1596 ,vald, okr. Loket) a zároveň lázeňským lékai-em v KarI. :,"arech, kam JIZ o 1'.-

dojížděl v sezoně z Bamberku. Od něho jsou tyto 2 spISy: . 

a) Michaelis Reudenii, philosophiae et medicinae Doc~oris ne? non hberae 
m ntanae urbis Slacowaldensis physici ordinarii ac in Thermls CarOll111S per annos 
X~ practici, Observationes Carolinae (J. P. ~ e l' l' o ni" Acta literari~ Bohemiae 
et Moraviae, rkp. v Z. a. v Brně 1. 2, p. 258). SpIS byl vydan německy s tItulem "Ob-
ervationes Carolinae. Darinnen von Natur des Kaiser Carlsbades und denen Kranck
~eiten in welchen es dienlich oder nicht dienlich ist, aus eigener Erfahrung griind
lich g~handelt wh-d. Aus Michaelis Reudenii ... volumine Observationum selectarum 
zusammengezogen und verdeutscht durch Melchiorem Rathmirum. Jenae typ. 
Weidner. 1611. 80 • 

r 
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písemné posudky pro své pražské lékaře, ale nečekajíc na jejich dohodnutí, 
začala hned s karlovarskou léčbou. Hornigkovo parere ze 14/6 1615 se nedo
chovalo, ale aspoň opis repliky Reudeniovy ze 16/6 máme v listáři 
Borboniově. 

Reudenius odmítá Hornigkovo tvrzení, že třeba začíti s chebskou vodou 
proto, že jest slabší. Ve 12 letech své praxe v Karlových Varech se přesvědčil, 
že, individualisuje-li se při ordinaci dávek thermální vody, lze její účinky 
tak odstupňovati, že nemůže vzejíti škoda. Hornigk se také mýlí, domnívá-li 
se, že se u paní Polyxeny již beztak zvýšená horkost jater ještě zvýší 
vřídlem. O tom, že aktuálního horka netřeba se obávati, víme ze zkušenosti 
se syrovátkou kozího mléka a s odvarem z kořene (vlašské) čekanky, které 
se horké podávají proti horkosti jater. A pokud jde o potenciální (živelní) 
horko vřídla, jest smíšení v něm obsažených minerálií takové, že se při 
pití horkost jater nejen nezvyšuje, nýbrž naopak snižuje. Při koupání 
pak se játra vůbec nemohou přehřáti, když se do vany dá jen tolik vody, 
aby krajina jaterní zůstala neomočena. Posléze nelze souhlasiti s Hornig
kem, že při kombinované léčbě někdy pozorované špatné příznaky byly 
následky toho, že se začalo s karlovarskou vodou před chebskou. Vina 
byla jistě jinde, nejspíše v nevhodném chování nemocných. Nesporně 
však všichni nepředpojatí budou v tom zajedno, že bezpečnější postup jest, 
když se žaludek již přehřátý vodou z vřídla vystaví zastuzení kyselkami, 
než když se to učiní s nepřipraveným. Tento argument musila i paní 
kancléřová uznati za správný a proto začala s léčbou karlovarskou. Po 

b) Discursus philosopho-medicus de Thermis Carolinis et acidulis Sledanis 
propter urbem Egram. Jenae apud Joh. Breitmann, ,1618. 80 • 

Reudenius také vydal r. 1614 znova "Tractatus de Thermis Caroli IV. Imp. 
ad gen. et magnif. Comitem et D. Dom. Steffanum Schlick", první to lékai-skou 
knížku o KarI. Varech, která vyšla po prvé r. 1522 v Lipsku u Val. Schumanna. Její 
autor V á c I a v Pa y e l' z Lokte, jenž (byv v dubnu 1508 zapsán do matriky 
university lipské, stal se tu 5/9 1510 bakalál-em, 28/12 1512 mistrem a r. 1514 
profesorem na artistické fakultě (J. V. Š i mák, -1. c. ČČM 1906, 519), několik let 
poté se však na pi-ání hr. Štěpána Šlika oddal studiu lékařství) usadil se po dok
torátu a studijní cestě po Italii v Lokti, zastávaje zároveň službu lázeňského lékai-e 
v KarI. Varech (K. L u d w i g, Sudetendeutsche Lebensbilder, Reichenberg 1930, 
175-177), připojil k traktátu 2 další pojednání, totiž latinský morní spis "Consilium 
de peste ad ... Henricum a Konritz, Capitaneum in Valle S. Joachimi" a německý 
krátký návod pro karlovarské hosty, v kterých nemocech "das warmpadt zu Elbogen 
not vnd nutzlich sey". Ale ty Reudenius neotiskl, nahradiv je posudky 16 lékařů 
o KarI. Varech, k nimž připojil i svůj o jednom pryskyřičném projimadlu, připsaný 
výmarskému lékaři dru J. A. Schwarzovi. Titul celé knihy zní: 

"De Thermis Carolinis tractatus, editus a D. Wenceslao Payer de Cubito, 
philosephiae et medicinae doctore. Cui adjunctae sunt ejusdem argumenti claris
simerum quorundam medicorum epistolae, a D. Michaele Revdenio, Phi1. et me
dico Slacowaldensi, publicatae. Accessit ejusdem D. Revdenii judicium de novo 
Gummi purgante ad :po D. Iohan. Adamum Schwartzium, medicum Wimariensem" 
(Lipsiae 1614. 80

, 226 listů, Lugduni 1615. 120). Literatura: J. P. Cer l' o n i, Ss. 
regni Boh., rkp. v Z. a. v Brně, 1. II 6, 58. 
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purgaci pilulkami, které si přivezla z Prahy, dostala prvního dne (15(6) 
13 koflíků (urceoli), z nichž 15 jde na jeden džbán (cantharus) o 3 librách, 
a 16(6 vypila již koflíků 19. 

Asi po 10 dnech odjel B. k paní Polyxeně, aby dohlížel na její léčení 
v Karlových Varech. Odtud psal 29(6 1615 p. Zdeňku Vojtěchovi z Lobkovic 
na Roudnici a Chlumci, že jeho manželka v sobotu 27(6 přestala píti 
karlovarskou vodu, dojdouc až k 41 koflíkům čili 8 žejdlíkům (sextariům) 
pražským (4'38l), vypitým v lhůtě kratší jedné hodiny, a že císařský lékař 
dr. Tomáš Mingonius,l) vraceje se z Chebu (kam byl vyslán, aby sám také 
posoudil vhodnost tamních vod), za své zastávky ve Varech souhlasil s tím, 
aby se teď již přešlo ke koupelím. Včera (28;6) tedy se započalo s koupelemi 
do půl těla, jichž paní kancléřová prozatím vezme jen 4-5, takže v pátek 
3(7 bude jí snad již možno odjeti konečně do Chebu. Až zde bude hotova s léč
bou, má na radu císařského lékaře dra Petra Magna2) vrátiti se do Karlových 
Varů a vzíti druhou řadu 4-5 polokoupelí. Z její cesty do Chebu ji zrazují 
někteří (míněni jsou doktoři Mingonius a Reudenius) předstíráním, že vědí 
o nějakých paničkách, které, když pily sledskou kyselku, prý 3. nebo. 4. dne 
dostaly řezavku v konečníku a v rouře močové, poněvadž patrně sliznice na 
svěračích byla kyselou ostrostí vody poleptána, a to tak, že se jen stěží 
dala zahojiti vtíráním mastí. B. však nevěří, že to způsobila nějaká 
ostrost, získaná snad od vitriolové, měděné, železné, kamencové nebo jiné 
zeminy (minera), poněvadž substance jejich se nepřiměšuje k vodě, 
nýbrž pouze jejich duch (spiritus). Ten však, když proniká vodou, dodává 
jí jen kyselou chuť beze vší ostrosti. Příčina řezavky a oděrek byla jistě 
v samém těle pacientek, nedostatečně purgovanéF a proto plném zkažených 
vlhkostí, totiž ostré žluči a slaného hlenu. U paní kancléřové není třeba 
se toho obávati. Kdyby však mimo nadání vznikla při pití chebské vody 
přece nějaká bolest, zamýšlí B. se souhlasem kolegia císařských lékařů 
přidávati ke každé1Jlu poháru kyselky něco syrupu z 5 kořenů otvírajících 
(quinque radices aperitivae, totiž z celeru, fenyklu, petržele, listnatce a chřes
tu) nebo něco syrupu ze 4 větších semen studených (quatuor semina frigida 
maiora, totiž z okurky, dyně, melounu a vodního melounu). - Za tuto zprávu 
se nejv. kancléř 5/7 písemně poděkoval Borboniovi, podepisuje se "vester 
amicus". 

Další psaní Borboniovo bylo z 1(7. V něm oznámil císařským lékařům 
z KarI. Varů, 1. že paní Polyxena dobře snesla první dvě koupele, v nichž 
zůstala po prvé 2~ (dimidia tertia hora), po druhé celé tři hodiny; 2. že 
po nich pacientka vyloučila písečnatou moč bez bolestí a že pozbyla otoky, 

1) O Min g o n i o v i, že po roce 1620 byl zemským lékařem m. m. 
a držitelem Bohunic a Kyjovic u Znojma, sděluje C h.r. ďE 1 v e r t (Gesch. 
d. Heil- u. Humanitats-Anstalten in Mahren u. Osterr. Schlesien, Brunn 1858, 145). 

2) Snad byl jeho příbuzným Dr. V i k t o r in Ma g n u s, jenž 27/7 1620 
byl zvolen za zemského lékaře m. m., jako druhý se sídlem v Brně, a pľ!sobil tu, ač 
prý nekatolík, ještě r. 1629 (F r. Hru b ý, Moravské korespondence II. 2061

)). 
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které měla na nohou a bércích, a 3. že ke kropení karlovarskou vodou paní 
kancléřová asi nedá svolení, protože si už 4 roky odvykla navlhčovati si 
hlavu, že na to. však B. nebude naléhati, jsa přesvědčen, že jí od těžké 
hlavy (caligines) pomohou chebské kyselky samy. 

Jak si předsevzal, odjel B. s paní Polyxenou 3/7 do Chebu. V týž den 
bylo mu tam odesláno psaní, v němž stálo, že Dr. Magnus a Dr. Resoratus 
svolují k chebské léčbě (třetí císařský lékař, dr. Tomáš Mingonius, není 
jmenován, patrně poněvadž nebyl srozuměn), ale jen pod tou podmínkou, 
že B. se ještě jednou dl\kladně informuje o vlastnostech kyselek, a to 
dotazem nejen u dra Hornigka, nýbrž i u pacientů, kteří se jimi léčili. 

Ale to vše B. již udělal, než psaní došlo, a mezitím již započal s výzkumem, 
který o mnoho přesahoval, co od něho bylo požadováno. Sám totiž jal se sle
dovati účinky kyselek, jak postupně se projevovaly u léčených. Než svá po
zorování přenesl na papír, obdržel dopis s datem 6/7. Byl od dra Reude
nia, který mu psal, že jest znepokojen kvůli paní kancléřové, poněvadž 
právě měl příležitost viděti případ, kde se chebské vody špatně osvědčily. 
Jde o jednoho pána ze Saska, jenž trpěl zastaralou afekcí na podkladě kur
dějí. Poněvadž se hned neuzdravil ve Varech, přeběhl nedávno k vodám 
chebským, k tomu "nek:taru bohů", jak se Borboniovi ulíbilo je nazvati. 
Teď se vrátil a přivezl si ke všemu zlému, jež již měl, ještě silný kašel od 
studenosti kyselek, která ublížila jeho plicím, a od jejich kyselé ostrosti, 
která zdrsnatila jeho hrdlo. Reudenius má za to, že pro paní kancléřovou 
jest pití studených vod tím povážlivější, poněvadž již poněkud kašlala, 
když B., málo blahovolný vůči němu, mu ji odvedl do Chebu. Ještě 
o jednoho pacienta ho připravil. Následuje příkladu paní kancléřQvé, léčí 

se teď v Chebu také papežský nuncius na císařském dvoře (Vit ale 
Visconti). Jak se mu vede? Přešel ke kyselkám bez vědomí svého ošetřu
jícího lékaře dra Magna a ten, nebyv informován, chce teď od Reudenia 
zprávu o nunciově stavu. 

Starosti Reudeniovy o paní kancléřovou byly zbytečné. Neboť ač 

uplynula teprve polovina času, stanoveného pro její léčbu v Chebu (9/7), 
mohl B. oznámiti císařským lékařům, že se stav vznešené paní, jak sama 
doznává, podstatně zlepšil, že zmizely bolesti hlavy a pominulo ižblunkání 
a napínání v nadbřišku (hypochondriích). Dýchání jest volné. přestalo 

pálení tváře, dlaní a chodidel, projev to zvýšené horkosti jater,· a nohy 
jsou bez otoků. Z celé nemoci zbylo jen nepatrné svědění v krajině slezinné, 
na které si stěžují mnozí hypochondričtí. Měl je na př. hrabě Šlik (snad 
Julius, rektor university, nebo sám Jáchym Ondřej, muž zřejmě slabých, 
nervů) a Zdeněk Vratislav (z Mitrovic na Mníšku a Hostouni). 

S tímto sdělením odeslal B. zprávu, o svých chebských poznatcích, 
čeho se doptal a k čemu jeho zkoumavý duch sám došel. Zpráva se skládá 



104 

z 21 aforismů a jest nadepsána "Observationes in acidulis Egranis inter 
Sch < l>edam et Lomum <Dolní Lomany>, pagos ab urbe medio miliari"1). Za 

1) 1. Půda kolem studánek jest, zvláště za horkých a suchých dnů letních, 
bělavá od poprašku ledku. Prší-li, rozpouští se ledek a vsákuje se do půdy. 

2. Z louží minerální vody, které se tvoří okolo, se sbírá žlutavý vitriol. Kdysi 
byla v těchto místech huť (officina) vitriolová, která však byla zrušena pro nevy
datnost místa a nižší cenu vitriolu jinde. Obsah síry se prozrazuje zápachem a po 
pití kyselek u některých lidí narkotickým účinem. 

3. Obsah železa jest patrný na červenavé rzi, kterou jsou potaženy vylo
vené střepy hrnců a láhví, jež při nabírání vody se rozbily a spadly do studánky. 

4. Místo, kde jsou studánky, jest ploché a položené u královské silnice. 
5. Nikdy není v studánkách nedostatek vody. I když se voda zcela odčerpá 

při návalu lidí v jistých dnech, za čtvrt hodiny nebo ještě dříve se zase obnovuje 
přítokem ze silných pramenů. 

6. Lidé z Chebu a z chebského venkova, kteří pijí z těchto studánek, velice 
zřídka trpí prostými třetidenními zimnicemi a místní lékaři mi dosvědčili, že ve 
dvou letech vidí sotva jednoho nebo dva pacienty s biliosní (od žluči pocházející 
a proto palčivou) horečkou. . 

7. Kdo toliko jednou denně, 5 hodin před obědem, vypije 3, 5, 7 pražských 
žejdlíků < I Y2, 2 Y2, 3 Y2 litrů> a postupně i více, dobře se počistí skrze stolici a moč. 
Kdo by však toto kvantum pil dvakrát denně, mohl by si přivoditi neduh žaludeční. 

8. Kdo chce píti tuto vodu, musí své tělo doma k tomu připraviti vhodnými 
léky, jinak dostane hryzení střevní, které, když trvalo dlouho, vyžaduje mnoho 
peněz, než se odstraní. 

9. Tyto léky nebo klystéry jest třeba dávati <také během léčby> jednou nebo 
dvakrát týdně. V těchto dnech se kyselky nesmí píti. 

10. Některým, když pijí tuto vodu, přechází v prvních okamžicích mráz 
po celém těle, jiní necítí nic. Někteří se potí buď brzy potom nebo až v noci. 

ll. Ukázalo se, že lidem, kteří mají katar, kyselky škodí, poněvadž studené 
věci jsou odporné plicím, zvláště již churavým. 

12. Rovněž pro ty, kteří trpí řezavkou (dysuria), jsou nevhodné a škodlivé, 
poněvadž, překypujíce ledkem, příliš odírají, takže vznikají oděrky. 

13. Poněvadž však chebská voda mocně vysušuje, hojí vředy ledvin a mo
čového měchýře. 

14. Pitím kyselky se zbavují choroby ti, kdož mají hypochondrickou me
lancholii. 

15. Shledalo se, že podagristé, kteří ji pili, zůstali po celý rok bez bolestí. 
16. Rovněž bývají ušetřeni recidiv lidé, kteří trpí kamenem nebo biliosní 

<od městnání žluči v střevě pocházející> kolikou. 
17. Lidé se žloutenkou žlučovou nebo melancholickou (icterus flavus, icte

rus niger), pijí-li tento nektar bohů, uzdravují se, když se vyvarují všeho, čeho se 
třeba vystříhati. 

18. Žaludek, v němž hustý hlen jest příčinou ztráty chuti k jídlu a pití, se 
upraví. 

19. Oči zatemněné ciňkem (albugo) a krhavé se zbavují těchto vad po častém 
vymývání. \ 

20. Lidé s žízní od horečky se zde velmi zotavují a těm, kteří mají hltan 
a jazyk vyschlé prýmem (prunella), se zde dostane velmi žádoucího ochlazení. 

21. Ženám s nemocnou dělohou (hystericae) a neplod
n Ý m j s o uch e b s k é vod Y vel k o u ú t ě c hou. Vůbec se projevuje 
jejich blahodárný účinek všude tam, kde jde o zacpanosti (infarctus) a horkou 
uevyrovnanost ve smíšení šťáv (intemperies). 
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theoretický doplněk k těmto thesím lze považovati učené pojednání s titulem 
"Problemata", které B. 10j7 poslal nejv. kancléři. Zde po úvodu, v němž 
vyslovuje naději, že paní Polyxena zakrátko se vrátí uzdravená k svému 
manželi, probírá 8 otázek, mezi nimi jako hlavní tyto dvě: Zda by nebylo 
možno vyrobiti z ledku, z obyčejné a kamenné soli a z malého množství 
toho, čemu se tehdy říkalo Spiritus vitrioli a co dnes se označuje kyselinou 
sírovou, umělou kyselku, jež by zbavila nemocné námahy jízdy a výloh 
za pobyt v Chebu? Z<Ja chebské kyselky jsou všelékem (panaceou)? 

Těmito problémy končí v Borboniově listáři případ Polyxeny z Lob
kovic. 

4. Dozvuky šťastných let. 

Když se B. vrátil do Prahy, dostal se bezděčně do sporu s luterským 
knězem Viktorinem Vrbenským, tehdy děkanem (nástupcem Matěje 

Romence) v Německém Brodě, jenž u Bratří vzbudil odpor svým spisem 
"Konfessí česká - pravá augšpurská; na otázky s odpovědmi rozebraná" 
(naDobrovici 1614), v němž se snažil dokázati, že (také od Bratří přijatá) 
konfese česká se shoduje s vyznáním augšpurským. B. si koupil tuto knížku 
a při jejím čtení si k titulu a předmluvě vpisoval polemické poznámky 
tohoto rázu: "Chybils, piš pravdu a ne lež; pomni na to, že poselství Ho
spodinovo děješ. Nevrtej do lodičky, sedíš v ní, utoneš s jinými. Nehryz, 
neujídej, abys i ty sežrán nebyl. Po tom učedlníci poznáni bývají, když mezi 
nimi láska, svornost, starost a péče o slávu Boží a vzdělání jedněch od druhých 
bývá. Ty boříš dům Boží, nestavíš a lásky ani svornosti v tobě není." Takto 
glosovaný ("zmakulovaný") Borboniův exemplář knížky byl přinesen do 
konsistoře dolní od jejího přísedícího, bratrského kněze Jana Cyrila, a od 
někoho jiného z konsistoře doručen Vrbenskému, který do týdne odpo
věděl na Borboniovy glosy v tištěném traktátě, nadepsaném: "Obrana 
Konfessí české - pravé augšpl1rské, od Br. Borbonia na lehkost pravdy 
Boží neprávě kommenty potupené" (na Dobrovici 1615). V Jednotě při
pravovali již ostrou repliku a spor byl by prý nabyl povážlivých rozměrů, 
kdyby nebyl býval ještě včas ututlán rychlým zásahem Jáchyma Ondřeje 
Šlika a Václava Budovce z Budova.1) 

R. 1617 vypovídal B. jako znalec při přelíčení proti Mandaleně 

Bejrové, která od několika málo let byla provdána za měšťana staropraž
ského, prokurátora Samuela Kolína z Elbinku. Manželé se nehodili k sobě. 
Kolín byl starší "polámaný" (revmatický), dýchavičný, chrchlavý muž, 
ona mladá žena s nespoutanými pudy. Mandalena, doma neukojená, pila 
a podváděla svého muže. Kuplířku jí dělala dřívěj ší její kuchařka Judita, která, 
když ji p. Samuel propustil, nehledala již jinou službu, nýbrž najala si 

1) J. lVI ii II e r, Samuele Martinia z Dražova Třicet důvodův, Spisů J. A. 
Komenského č. 3, Praha 1898, 15; J. Ji r e č e k, Literatura exulantův českých, 
ČČM 1874, 194; týž, Rukověť II. 335. 
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pokoj, kde pak Mandalena měla schůzky s galány, když přítom:lOst man
želova jí nedovolovala, aby si je vodila domů. Peníze na pití a častování 
galánů si opatřovala pomocí paklíče z pokladničky, kterou měl její man
žel v zásuvce svého psacího stolu, nebo zastavováním stříbrného nádobí. 
Kolín ji bil a v pátek 22/1 1616 tak surově, že utekla z domu. Hledala 
útočiště u svých rodičů, matka ji však v sobotu přivedla manželu zpět. 
Kolín toho dne nařídil, aby se mu zase nakoupilo svatojanského chleba, 
hrozinek, anýzu, koriandru a jiných koření, jejichž odvar bral proti 
své dušnosti. Paní Mandalena napsala jména a množství k tomuto 
čaji potřebných součástek na cedulku a v pondělí 25/1 poslala sní 
tehdejší svou kuchařku Káču k materialistovi, zároveň však i s něja
kým vzkazem k Juditě. K té šla kuchařka nejdříve a tím si ušetřila 

další pochůzku, neboť Judita se nabídla, že její hoch doskočí pro ono 
koření. Stálo 2 kro a bylo kuchařkou správně předáno paní Mandaleně 
v její světnici nahoře v poschodí. Káča pak seběhla pro hrnec dolů do 
kuchyně, naplnila jej čistou vodou ze štoudve a když paní vsypala koření 
do hrnku, postavila jej na krb a čekala, až se koření dobře pro
vařilo. V úterý 26/1 si Kolín poslal chůvu pro svůj čaj. Kuchařka jej 
ohřála a paní Mandalena podala jej nahoře svému manželi v cínovém 
koflíku. Když p. Samuel z něho začal píti, chtěla jeho malá dceruška, 
která stála u něho, také ochutnati čaj. Sotva však dítě maličko upilo, 
již to vyvrhlo. Pan Kolín podal koflík chůvě a i té po napití se obracel 
žaludek a hned na to také u něho se ukázal týž účinek. Domnívaje se, 
že jest to tím, poněvadž kuchařka nechala hrnec s čajem přes noc 
nepřikrytý a že do něho spadl pavouk, zavolal Káču, aby jí vyčinil. 
Přesto, že se nepřiznala k tomu, co se jí kladlo za vlnu, p. Kolín za trest \ 
ji i svou paní přinutil, aby se toho, co navařily, také napily. Kuchařka 
uposlechla doslova, paní však asi neučinila více, než že koflík přiblížila 
k ústům. Tak lze si snad vysvětliti, že jediná zůstala zdráva. Poněvadž 
dítěti, chllvě a pánovi bylo zle, běžela kuchařka, ještě než také u ní 
vypukla nemoc, pro vinný ocet k omývání a pro paniny rodiče. Jiřík Bejr, 
otec Mandalenin, když se dostavil, chtěje zjistiti podle chuti, je-li vina na 
čaji, či snad na tom, že si jej všichni zošklivili, když viděli, že dítě po něm 
vrhlo, upil z hrnce tři doušky, ale brzy litoval, že tak učinil. Dostal 
ukrutné bolesti a bylo mu hůř než ostatním. Teď paní Bejrová odlila čaj 
z hrnce a tu se v koření naspodu našly kaménky bílé a tVldé, jeden větší 
a tři menší. Kolín poslal své písaře s těmi kousky do lékárny a k materia
listům a dostal ode všech touž odpověď, že jde o arsenicum neboli 
utrejch, kterým se otravují německé myši. Jiřík Bejr, s nímž bylo velmi 
zle, byl odveden domů a Kolín, jemuž se zatím trochu ulehčilo, jel mu 
pro lékaře. Přivezl k němu císařského medikusa dra Ar n o š t a 
Fr i d r i cha Fa br i c i a (Š m í dli na), jenž bydlil v Prunarov
ském domě na rynku. Doktor si dal ukázati jeden z kousků, nalezených 
v koření, a hodil jej na řeřavý uhel. Byl to vskutku otrušík, neboť vydal 
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při spálení odpuzující zápach po česneku. Nemeškaje podal Bejrovi 
na vrhnutí čtvrt žejdlíku teplého oleje dřevěného (olivového), smíchaného 
se stejným množstvím bílého (pšeničného) piva a poslal rychle pro proti
léky do Rejnšpurské lékárny na Malé Straně k císařskému lékárníkovi Hen
richu Erntlovi1). Teprve večer se dr. Fabricius-Šmídlin dostal od Bejra do 
Kolínova domu. Nalezl tam prokurátorovu dcerušku, kuchařku a chůvu 
těžce nemocné, ale jeho lék způsobil, že se všechny rychle uzdravily. Ve 
středu 27;1 ráno se konal soud komorní a tu Kolín, věren své povinnosti, 
šel, ač s přemaháním, pěšky na hrad. Zde napsal udání o tom, co se stalo, 
a p. nejv. hofmistr je dal dále na českou kancelář. Tam byl vydán dekret, 
aby jeden ze zemských lékařů vyšetřil případ. Dekret obdržel k provedení 
B., jenž v pátek 29/1 1617 podal relaci, v níž úvodem pravil: "Přijda se 
dekretem od J. Msti pp. úředníkův zemských do domu Samuela Kolína 
z Elbinku, jemu jsem jej přečísti dal. On vyrozuměj (íc)e, nač se vztahuje, 
neobměškal ukázati mi kus utrejchu a pravil, že by měl vařen býti v koření, 
kterého užíval proti dušnosti, a že mu ho dala uvařiti manželka jeho". B. pa
trně, aby odvrátil od ní podezření, se tázal, kdo šel pro koření, a když zvěděl, 
že kuchařka Káča, tu s Kolínem na tom zůstal, aby byla zatčena. Bylo po
sláno pro rychtáře staroměstského a ten bez dalšího výslechu dal kuchařku 
vsaditi do přízemní šatlavy na radnici. Ale brzy se ukázalo, že se stal 
přehmat. Kuchařka byla, ač již s újmou svého zdraví, propuštěna na svo
bodu a místo ni do šatlavy přivedena a tu přikována Judita. Ta 20/2 1617, 
v přítomnosti Samuela Kolína a Jiřího Bejra, svedla všechnu vinu na 
Mandalenu, 10/8, 6 dní před svou popravou, doznala však, že z jejího ná
vodu paní Mandalena šla s ní do Židů pro osudný kámen. Od té chvíle, 
kdy Judita ji obvinila, Kolín věznil doma svou manželku, bil a kousal ji, 
šlapal po ní a za vlasy ji tahal, až ji učinil povolnou, že napsala list, 
v němž se sama nařkla z travičství. Byla pak uvězněna na radnici, od
souzena k smrti a, když její žádost z 13/2 1618 k císaři o revisi procesu 
byla zamítnuta, vyvedena na popraviště za bránu (J. Teige, Základy 1. 
2, 777-787).2) 

1) Jeho syn téhož jména se r. 1627 vystěhoval do Saska a stal se tu dvor
ním medikusem (V. L í va, Studie o Praze pobělohorské, Sboru. přísp. k děj, 

hl. m. Prahy VI. 404). 
2) Pro úplnost budiž ještě uvedeno to, že 1l/8 1617, den po úmrtí M, Šimona 

Skály z Kolince, přinesl B. a ještě jiný osobní přítel mistrův zapečetěný kšaft ne
božtíka Skály do koleje Karlovy, aby tu byl potvrzen a vyhlášen (J. Van č u r a, 
1. c. I. 2, 1137), a že v únoru 1618 B. měl vypůjčeno z universitní knihovny Jus 
canonicum (Z. Vi i n t e r, 1. c, 3804)). 
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V. Deník čis. 2. 

I. Nešťastný smyk do veřejného života. 

Dosud se B. mohl radovati, že jeho život měl celkem klidný spád 
a že mu jmění stále přibývalo. Z chudého nevolnického hocha se stal svo
bodný obyvatel a šlechtic, jenž měl v Praze dům v odhadní ceně 6600 k. m., 
nemovitosti též v Litoměřicích a Ml. Boleslavi, vedle hotových peněz a 
skvostů 13.000 k. m. na jistinách1) atd. Ale kolo osudu se točí. Začal od
boj stavů proti Ferdinandovi II. a strhl Borboni~ do víru událostí. Dostal 
se mezi vzbouřence, nevěda ani jak. Když páni a rytíři, shromáždění v ko
leji Karlově, vyzvali Pražany, aby se zúčastnili sjezdu stavovského, tu 
purkmistr novoměstský, jednaje proti zákazu nadřízeného císařského hejt
mana, rozeslal hned své zřízence ke všem měšťanům, aby se pod ztrátou měš
ťanství dostavili v poledne 23/5 1618 na radnici. Koho zřízenci doma neza
stihli, tomu napsali výzvu na vrata. Tak se stalo i u Borbonia. Ačkoli nikdy 
nechodil do shromáždění obce, staraje se jen o sebe a o své, tentokrát, jsa 
zastrašen vyhrůžkou purkmistrovou, odchýlil se od svého obyčeje. Na· 
radnici kázali mu jíti do jedné síně, kde se scházela toho dne nejen obec, 
nýbrž i páni radní, desítipáni, šestipáni, nadříční (tribuni fluminis) atd. 
To se stalo úmyslně, aby došlo k žádoucímu usnesení, které pak vyznělo 
v ten smysl, že Novoměstští přistupují k vyšším stavům a chtějí věrně státi 
při nich ve všem s jedinou vy jímkou, kdyby co bylo podnikáno proti císaři. 
V tomto případě by se co věrní poddaní necítili vázáni. Toto krotké usne
sení mělo býti doručeno defensorům v Karolinu trojčlennou deputací. Dva 
její členové, Jan Payr a Jindřich Kozel z Peclinovce, byli vyvoleni z Velké 
rady. Za třetího člena byl vybrán z celé obce B. Ale on se vzpíral příjmouti 
funkci, odvolávaje se na to, že, co je měšťanem novoměstským, nikdy ne
byl veřejně činný. To mu však nic nepomohlo. Do věci se vložil císařský 
rychtář Jan Chrysostom Šrepl ze Šreplsberku a jeho paterá domluva způso
bila, že nakonec se B. přece jen připojil k deputaci sám třetí. 

Tím ~šak, že tenkrát povolil nátlaku, chytil se do pasti, takže mu 

1) V Rakovníku 4000, v Mělníku 3000, v Klatovech a Kadani po 2000, v Mostě 
a Ml. Boleslavi po 1000 k. m. (T. V. Bíl e k, Děj. konf. 30). 
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potom nezbylo, když odboj byl v plném proudu, než přijmouti i úřad obec
ního staršího, který naň byl vznesen. Za to pykál po zhroucené vzpouře. 
Hned na druhý den po bitvě bělohorské byl dán jeho dům v plen bavorské 
soldatesce a krátce potom vyloupen znova. Když pak císařský rychtář 
Šrepl od 20/2 1621 začal obesílati provinilé měšťany novoměstské k úřadu 
purkmistrovskému, byl B. z prvních tří předvolaných a hned také zat
čených. 20/2 o 5. hod. odp. byl odveden do přízemního vězení novoměstské 
radnice, které se v příštích dnech naplnilo dalšími vězni z řad jeho přátel 
a sousedů. V květnu potom byl vyslýchán od dvou exekučních komisařů, 
drů práv Václava z Flissenpachu a Jana (Daniela) Kapra z Kaprštejna,l) 
a v témž měsíci odsouzen císařskou hrdelní komisi k ztrátě cti, statku 
a hrdla pro tři zločiny, jimiž se prý provinil na císaři: 1. že z radnice 
Nového m. Pražského šel s dvěma radními k defensorům do Karolina 
s usnesením obce, 2. že byl v častém styl~u s direktory a 3. že sepsal 
"Gravamina" měšťanů novoměstských.2) Kníže Lichtenštejn poslal 29/5 
rozsudek do Vídně,3) kde byl 3/6 potvrzen císařem. 19/6 byl pak Bor
boniovi přečten, nejprve německy od císařského rychtáře malostranského 
Jana Hegnera z Rezlsfeldu a potom česky někým jiným. 

21/6 ráno on a jeho spoluvězňové v očekávání smrti zpívali žalmy, 
které do českých rytmů převedl měšťan novoměstský Jan Vorličný a které 
podle vydání z r. 15724) znova vytiskl s titulem "Žalmové aneb zpěvové 
sv. Davida" Daniel Karel z Karlsperka r. 16185) s příspěvkem Borboniovým, 
latinským to překladem české básně o 8 čtyřřádkových slokách, poslední 
ze tří skladeb, které následují po předmluvě.6) Již byli vyvoláváni od
;;ouzenci na popraviště, když tu při čtení Borboniova jména zazněla ona 
líbezná slova, která jsou zvěčněna na posledním Jistě druhého deníku takto: 
"Mathias Borbonius Doctor hatt sollen gekopft werden, aber aus kaiserliche 
Gnad in Gefangnus verbleiben". 

Přes to že dostal milost, cítil B., že se mu i vězněním velmi křivdí, 
zvláště když uvážil, že vyšel bez trestu Jan Payr, jenž se dopustil téhož 
skutku jako on, ba také Vojtěch Koutský z Jenštejna,?) jenž direktoriu 
propůjčil i svou výmluvnost, kdežto na něho, klidného měšťana v pokro
čilém věku (jeho -56 roků se rovnalo dnešním 66), jemuž nohy již rychle 

1) T. V. Bíl e k, 1. c. XLIV. 
2) Borboniova suplika k císaři z 19/4 1623. 
3) T. V. Bíl e k, 1. C., LI. 
4) J. J i r e č e k, Ruk. II. 332. 
6) Tamže I. 337; A. Ryb i č k a, Dodatky, ČČM 1889, 478. 
6) A. T r uhl á ř, Rukověť I. 305. 
6) Měšťan Nového m. Pražského, jenž v čas vzpoury byl jako B. starším obec

ním a k tomu ještě se dal upotřebovati jako adjunkt královského prokurátora. Po 
bitvě bělohorské byl pardonován a sloužil u různých soudů. Poněvadž však nechtěl 
přestoupiti k víi-e katolické, musil se r. 1627 vystěhovati. Jeho syn Vojtěch ml., 
také prokurátor, měl za manželku Katehn~, dceru lékaře A dam a Hub e r a, 
z R y z n pac h u. 
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ustávaly při pochůzkách k nemocným, byl uvalen trest nejtěžší. Byl si 
též dobře vědom toho, když ortel smrti byl mu změněn v doživotní vězení, 
že se to nestalo proto, poněvadž se chtělo aspoň poněkud napraviti 
prvotní nespravedlivé přenáhlení, nýbrž že za tuto milost vděčil jediné 
svým vlivným pacientům, především Polyxeně, manželce nejv. kancléře 

Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, a Marii Magdaleně, rovněž z Lobko
vic, provdané za Jana Rudolfa Trčku z Lípy. U této, své hlavní orodov
nice (nikoli zcela nezištné) u knížete Lichtenštejna, si ve Světlé n. Sáza
vou vydržoval placeného agenta v osobě panského služebníka Šebestiána 
Stříbrského, s nímž z vězení byl v stálém spojení prostřednictvím jeho 
manželky a jeho "hospodáře", světelského měšťana Tobiáše Lojska. Uro
zené pacientky a vysocí pacienti učinili však ještě více pro Borbonia 
(myslíce na sebe). Odňavše ho katu, brzy si uvědomili, že jejich doktor 
jest jim málo platen, dokud bude ve vězení společně s jinými provinilci, 
a snažili se proto, aby ho odtud dostali ven. I to se jim podařilo a 9/10 1621 
směl B. po 32 týdnech zaměniti radniční vězení za arest ve vlastním bytě. 

Život byl Borboniovi darován, ale majetek jeho zůstal propadlý 
královské komoře, odkud začal již přecházeti do jiných rukou. 13/7 1621 
podalpřevorkonventuMilosrdných bratří u Šimona a Judy v Staré Praze1) , 

Fr. Bonaventura Vogt, supliku k císaři, aby Borboniova lékárna v domě 
"U Tunských" byla postoupena jejich klášterní nemocnici. Žádost dostal 
k vyřízení kníže Lichtenštejn a ten ustanovil 22/9 1621, aby tato lékárna 
byla zinventována od bývalého lékárníka dvorského2) (teď však sekretáře 
v české kanceláři, cís. rychtáře malostranského a úředníka nad solí v měs
tech Pražských) Jana Hegnera z Rezlsfeldu a od dvou Janů Zlatoústých, 
rychtáře Šrepla a radního Himlštejna, a pak aby zjištěná její cena byla 
oznámena české kanceláři dvorské.3) Borboniův dům byl podle dekretu 
Lichtenštejnova ze 7/9 1621 - v předpokladu císařské ratifikace - dán 
v držení a užívání Šreplovi, svršky v domě, pokud ještě tam zbyly po dvo
jím vydrancování, byly darovány král. sekretářům při komoře dvor
ské, Hansu (Otu J eronymu) Poppovi, Janu Rasperovi a Kašparu Písaři 
(Cyrusovi). Popp, který měl býti Borboniovi vděčný za to, že od něho 
byl vyléčen, když měl souchotiny a vykašlával kousky plic, pobral mu 
toho s ostatními dvěma, co se vešlo do tří vozů formanských.4) 

1) V té části bratrského dvojkostela sv. Šimona a Judy, kde se v letech odboje 
konaly bohoslužby pro německé kalvíny, zřídili Milosrdní bratří svou nemocnici, 
a tam, kde pro České bratry, svůj kostel (V. L í va, l. c. VII. 7). 

2) R. 1597 měl lékárnu na Malé Straně ve vlastním domě (č. p. 206 v Ne
rudově ul.) "U červeného jelena" (J. Teige, Praha, O. SN XX. 416). 

3) F. D vor s ký, M. B. z B., ČČ.M 1891, 83. 
4) Odvezeno bylo: 8 židlí potažených harasem, 3 židle s červenou a 2 židle s černou 

kůží, I křeslo z dubového dřeva pro polední zdřímnutí (sella meridionaria), 
I ke zdi pHpevněná skříií vysoká, uvnití- cínem pobitá, pro umyvadlo, I skříií koutní, 
3 skříně nízké, zeleně natí-ené, zdobené pocínovanými kruhy, I skí"íií vysoká, zeleně 
natřená, pro šaty, I skříií žlutá, vykládaná, se zásuvkami, 2 velké truhly žluté, vy-
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Tyto jednotlivosti jsou čerpány ze záznamů, které si B. dělal v svém 
exempláři Par tli c i o val) Kalendáře hospodářského a kancelářského 
pro r.16222) (nyní v zámecké lmihovně v Roudnici, sign. VII. Af. 10) na 

kládané, I shll fládrový (z jádrovitého dřeva), 4 malé barevné obrázky (tabulky), 
I kožený koberec nástěnný, I kožená pokrývka na stůl, 5 koberců tureckých a 3 
obyčejné, několik rohů, které visely na stěně, 4 dřevěné postele, 20 velkých pra
chových peřin (ložních šatů), 14 větších a menšíCh kožených podušek, I obruč ze 
sudu na vino a I moravský koštýř (fizír), 2 stí-íkačky z mosazi, I měděný pocí
novaný škopek, I velká chladicí káď z pocínované mědi, I velký mosazný rendlík, 
3 kotlíky na vaření ryb, I kotel na praní prádla (šatů), nové postroje pro dva koně, 
2 pláště soukenné, které byly uloženy v zelené truhle, I dlouhý kožich, nožičkami 
liščími podšitý, dvoje pánské šaty, ze ženiných pak I sukně damastová (damašková), 
I z hedvábného taftu (tykytová), k těm 2 hedvábné kabátky. a I podšívka z liščího 
hřbetu, dar to Borboniova pacienta Václava Magrle ze Sobíšku ze Starého m. Pražského. 

1) Š i m o n Par tli c i u s nar. se ok. r. 1588 v Třešti, kde jeho otec Šimon, 
poddaný Václava Vencelíka z Vrchovišť, se zabýval lékařstvím. Vzdělával se ve 
škole zhořelecké pod Martinem Myliem a (r. 1609) pod doktorem lékařství Kašpa
rem Dornaviem, pak na pražské universitě, kde se věnoval hlavně astronomii (pod 
Martinem Bacháčkem) a medicině (pod drem A dam e m Hub e r e m). Stal se 
27/9 1612 bakalářem a r. 1614 - po propuštěni z poddanství - mistrem. Jako ba
kalář učiteloval v Klatovech a PelhHmově, jako mistr na Novém m. Pražském u sv. 
Jindřicha. Zde sepsal své "Theses de anthropologia" (Pragae, typis Pauli Sessii, 
1615. 4°, 28 listů), které hájil pH veřejné disputaci 23/12 1615. R. 1616 pHjal místo 
preceptora u synů r. 1614 zemřelého Fridricha Kolony z Felzu a byl s nimi na ně
meckých universitách, nejdéle ve Vitemberce a Lipsku, kde pokračoval v studiu 
mediciny. R. 1619 byl již činný v Hradci Králové jako správce přední školy a jako 
lékař (filiatros, jak čteme u jeho jména ve spise "Tractatus cometographicus", vyd. 
v Kr. Hradci 1619). Byv nadán erbem a přídomkem "ze Špicberka", než po 23/4 
1620 ustanoven za českého vychovatele a lékaře šestiletého králevice Jindřicha 

Fridricha, doprovázel tohoto do Holandska, kam de bezpečí byl poslán na přání 
stavů českých. Když Fridrich Falcký ztratil korunu, vrátil se Partlic do Čech 
a změniv víru, zůstal zde od r. 1625 - do kdy dlel v cizině, jsa od června 1622 
co "philosophiae et medicinae doctor honoratus" členem university v Roztokách 
(]. V. Š i mák, l. C., ČČM 1905, 423), - do své smrti někdy po r. 1640. Z jeho spisů
kromě básnických, theologických, astronomických (v tom i kalendářů) a již uvede
ných thesí de anthropologia - jsou zcela nebo z části lékařské: l. "Flagellum Dei, 
to jest bič aneb metla Boži." Spis, dokončený v Praze 2/7 1620 (8°, 81 listů), po
jednává v části 3. "o moru a nakažení morním". 2. "Officiarium magistratus, me
dicorum amicorum; pictura justitiae, Aesculapii amicitiae, jam olim a veteribus 
naturae peritis ingeniose adumbratum, nunc vero primum carmine dialogistico 
inclusum" (Erfurti 1624). 3. "Medici systematis harmonici, in quo nova plane et 
artificiosa discendae et exercendae medicinae methodus per praecepta brevia tra
ditur, Canones selectos illustratur, commentaria dilucida explicatur, ex doctissimo
rum medicorum tUlil dogmaticorum tum hermeticorum scriptis assiduis vigiliis et 
accurata theoriae et praxeos observatione elucubrati Prodromus" (Francof., apud 
Aubrios, 1625. 8°). Literatura: ]. P. Cer r o n i, Nachrichten, rkp. v Z. a. v Brně 
I. 85, 507; F. M. Pel cl, Abbildungen III. 105; G. W o 1 n y, Die Markgraf
schaft Mamen, Iglauer Kr., 597; J. S mol í k, Šimon Partlic ze Špicberka a jeho 
literární činnost, ČČM 1871, 319; 1872, 461; ]. Jil' e č e k, Rukověť I. 82. 

2) Titul na str. 8: "Nový a starý kalendál:' hospodářský a kancellářský, k za
pisování a poznamenání všelijakých potřebných věcí, k užívání učedník{un, pí-
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volných místech před a za vlastní částí kalendářní, do které vpisoval svůj 
deník.1) 

Mezi zápisky před kalendářem (na str. 6. a 7.) nalézáme, vedle ná-
. běhu k epigramům na dva bohoslovce, Jana Bugenhagena ve Vitemberce 

a Theodora Omnibona, posléze také zprávu o Borboniově spisovatelské 
činnosti, a to na poli chemiatrie. Připomenuv nejdříve, že si z pražských 
lékařů on nejvíce hleděl léků chemických, odkazuje pak k str. 110 v spisu 
"Basilica chymica", kde autor O s v a 1 d Cr o II i u s praví o přípravě zla
tového oleje (oleum Solis), že zlato k tomu musí třikrát projíti antimo
nem, - aby byl splněn požadavek fratera Basilia Valentina2) "Canis lupus 
<antimon> devorabit Leonem <zlato>, simul ac ter ab eo deglutiatur" -
a dodává: "Srovnej s tím pečetěnou (pečetní) hlinku Montanovu3) v našem 
rukopise" (Confer haec cum Terra sigi1lata Montani in MS nostro). Máme 
tu zřejmě poukaz na koncept nějakého chemiatrického díla Borboniova, 
který se nedochoval. 

2. Rok 1622. 

a) První pololetí. 

Vlastní deník začíná záznamem k 2/11622 o 3 Borboniových suplikách, 
k císaři, k Lichtenštejnovi a k Zdeňku Vojtěchu Popelovi z Lobkovic, za 
propuštění z domácího arestu, a o jednom listu, v němž B. prosil manželku 
p. Jana Rudolfa Trčky, Marii Magdalenu z Lobkovic, aby supliky poslala 
do Vídně. 4/1 psal apelačnímu radovi dru Václavovi z Flissenpachu ve věci 

sařům, historikům, prokurátorům, kupcům a obchody vedoucím, vydaný od D<ok
tora> Simeona Partlicia z Špicbergku etc. K létu Páně M. DC. XXII., po přestupném 
IIIl\u. S povolením vrchnosti vytištěn u Daniele Karla z Karlsspergku. <9> Ka
lendář nový a starý s pranostikou hvězdářskou, ku poctivosti a jménu slovutné 
a vzáctné poctivosti pana purgkmistra, pánů města slavného Brna, Olomouce a 
Jindřichova Hradce, sepsaný a vydaný od Simeona Partlicia z Špicbergku etc. k létu 
Páně lVI. DC. XXII., po přestupném druhém". . 

1) Volná místa nalezl B. na předsádce hněděkožených polotvrdých desek, 
na nepotištěných prvních 7 stránkách před titulním listem a předmluvou ke ka
lendáh (str. 8-12), na dalších 4 nepotištěných stránkách (13-16) a na nepotiště
ných 2 stránkách (130, 131) po doslovu (str. 117-129). Pro deník zůstalo BOl'bo; 
niovi ve vlastním kalendáh 52 čtvercových listů jednostranně jen potištěných 
s prázdným prostorem v rámečcích u jednotlivých dnů a na nepotištěné straně. 

2) Prý benediktin z poč. 15. stoL, jenž v klášteře erfurtském se obíral alchy
mií. Jemu přisuzovaná, v Basileji 1'. 1572 vydaná, díla se měla za autoritativní. 

3) Lékal' Jan S c u I tet u s p1'íjmím Mo nt a n u s, jenž se nar. v červnu 
1531, objevil r. 1550 poblíž svého rodného města Striegau (v Pl'. Slezsku) na kopci 
sv. Jiří hlinku pečetní (terra sigillata), o jejímž antitoxickém účinku vydal pro
slulý spis "Judicium de vera nativa omniaque artis et focis experta Terra sigillata 
Stregivia" (Norimb. 1583), jímž hlince té zajistil důvěru jako spolehlivému proti
jedu na dvě století a sobě zjednal přízeň Rudolfa II., jenž ho udělal svým léka
řem a dvorním alchymistou (F. L i c h t s tel' n. Schlesische Fiirstenkrone, Frankf. 
1685, 252). 
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provozu své lékařské praxe a vrácení své knihovny a lékárny ze záboru, 
pro se o zastání právě toho muže, jenž ho v květnu minulého roku tak 
záludně vyslýchal, že mohl býti odsouzen k smrti. Dostal obratem od 
Flissenpacha odpověď, že nemůže nic učiniti pro něho, "svého milého 
přítele", dokud se kníže Lichtenštejn nevrátí z Vídně. 17/1 navštívili 
Borbonia (v den, kdy císař hned s poledne odjel z Vídně do Salcpurku 
směrem na Inšpruk) dva z boleslavských Bratří, radní Šimon Trunsa1) 

a Jan Hrabík. 19/1 hnaly celý den mraky po borboniovském manželském 
nebi, přes to že 18/1 došly lepší zprávy o vyhlídkách na vrácení zabaveného 
majetku. 26/1 se B. dověděl z dopisu, který kaplan císařův (a sacris intimus) 
Jan Křt. Khamna2 )poslal z Vídně jeho právnímu zástupci Vavřinci Glatzovi 
z Parentina na Starém m. Pražském" U zlatého jelena" (čtvrt týnská, čp. 
598), že je také naděje na příznivé vyřízení jeho tří suplik o zrušení arestu. 
V listě stálo též, že loňský krutý ortel nad ním byl zaviněn zatěžující 
výpovědí cizozemce, Jana Hegnera z Rezlsfeldu, člověka, který Borbonia 
předtím vůbec neznal, jako on ne jeho. 27/1 psal B. Václavu Nosidlovi 
z Geblic,3) svému příbuznému, do Litoměřic v záležitosti prodeje svého, 
po první manželce zděděného dvora Nosidlovského, který patrně unikl 
pozornosti konfiskační komise. Psal také do Sušice svému švagru Tobiáši 
Pavlovic o sůl, z níž, když ji dostal, přepustil poAdamovi Trubači4) 1 bečku 
jinému svému švagrovi (z manželčiny strany), M. Jindřichu Danielovi 
ze Semanína, v Mladé Boleslavi.5) Témuž poslal 6/5 také Y2 kamene (10 
liber = asi 5'13 kg) mýdla v ceně 3 zl. (po 60 kr., tedy libra za 18 kr.). 
K 30/1 si poznamenal, že císařský rada a sekretář při české kanceláři dvorské 
ve Vídni M. Filip Fabricius z Rosenfeldu (později s druhým přídomkem 
"z Hohenfallu" na paměť šťastně přestálé defenestrace) vdával v Praze 
svou dceru (Lidmilu) za (Zikmunda) Kropáče (z Krymlova) a k 1/3, že 
se zase vracel do Vídně. 31/1 přišel se s Borboniem poradit o své hluchotě 

1) F. B a I' e Š, Paměti m. Ml. Boleslavě, 1921, 1. 123, 124, 146, 156. 
2) Snad se na něho vztahuje zpráva z r. 1622 v Pamětech Mikuláše Dučic

kého z Heslova (A. Rez e k, Památky staré literatury české, č. 5, Praha 
1878-80, 1. 287), že "ve všem král. Čes. špitálové zádušní a jich důchody 
pod moc a správu N., Baptista řečeného Vlacha rozeného, preláta katolického 
... uvedeni byli". 

3) J. Ji r e č e k, Ruk. II. 55. Snad byla Borboniova první tchýně Salo
mena Nosidlová tetou nebo s~strou Jana N. z G., otce Václavova, který 23letý se 
v Praze 17/9 1615 stal bakalářem, poté byl učitelem, posléze radním písařem lito
měhckým a 1/1 1626 se pro víru vystěhoval do Pirny. 

4) Měšťan boleslavský, jenž 20/3 1626 byl vypověděn "pro strach jiným" 
(F. M. Bar t o š, J. A. Komenského Historie o těžkých protivenstvích církve 
české, 8. vyd., Praha 1922, 201). 

5) Byl, než se oženil, správcem školy, pak radním v Ml. Boleslavi. Jeho man
želka Dorota byla dcera M. Jana Cypriánova Mšenského, bývalého pražského pro, 
fesora, jenž r. 1579 se stal radním písařem v Čáslavi. Mšenského' vdova byla sestra 
Borboniovy druhé manželky (F. Bar e š, I. c., 147, 219, 274; Z. W in t e r, 
I. c. 138). 

G e II n e r: Životopis lékaře Borbonia. 8 
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Jan Pachta z Klatov,1) ujec Pavla Mi~~ny z V~cínova. 1j2 odpo~ěděl 
B. Evě, sestře svého, r. 1617 zemřelého pntele M. ŠImona Skaly z Koh~ce, 
která ho žádala, aby se zastal jejího dědického nároku u Klatovskych, 
že jí vyhověti nemůže, že jí však posílá po svén: služ,~bném hochu Sam;le
leovi vlastnoruční výkaz o bratrově pozůstalostl, z mz bylo dosud vydano 
5026 k. gr. č.2) 2/2 se vrátil Pavel Michna z Vídně do Prahy. Když ml~ 
i ten dal věděti, že jeho supliky z 2/1 budou příznivě vyřízeny, ze same 
radosti složil 6/2 toto distichon: 

Kdo chválí Michnu, chválí dobrotivého Boha. 
Císařský dvůr nemá muže jemu rovného.3) 

8/2, v den, kdy zemřel kněz (biskup) ,~atouš K~n~~~ý,v ~erotí~~k~~ 
Brandýse (n. O.), kam se jako vyhnanec uchylll s mnohyml ]lnyml Brat~ImI, ) 
psal B. novému držiteli Kolince, rytíři Maxmil~~n~ Pec~la,rovl z Me~mlllg~n, 
kapitánovi císařského lidu válečného,5) 9/2. tez ClS. taJnemu rado;I a heJt
manovi Nového m. Pražského, p. SezImovl z Vrtby na Vrchotovych. Ja~o= 
vicích Křešicích a Červeném Hrádku (asi proto, že byl členem komIse, Jez 
měla ~yšetřiti nároky také jeho manželky na zabavený mu maje~ek), a 20!~ 
své protektorce paní Marii Magdaleně Trčkové a její~~ ~yn~vI ~damovl 
(Erdmanovi) na Světlou. 22/2 (v úmyslu snad vynahradlt~ Sl sve ztra~y a na
vnaditi si ty, jimž politika byla prostředkem k obohacem) psal posleLie Sle-

J i ř ím u Cr o m m e r o m on ta n o v i, lékařinejv. maršálka království zanu , . v 
polského, do města Krzepice nedaleko (sic) Varšavy,. před?okl~,d~Je, ze 
Sendivoj jest mrtev, o prášek tohoto slavného alchymIsty, tl~vg:1JlC:, ne.do~ 
konalé kovy na stříbro a zlato. 23/2 přibyli mu noví katollctl pn~~l1VCI 
v nejv. písaři král. českého, ryt. Janu z Klenov.ého a z Janovic vna.Zl:lk~
vech, Žitíně a Roupově, v jeho manželce a v Jeho. dcer~, ?,anne Bemgn~, 
jejichž láska k Borboniovi náhle rozkvetla asi POd,v~lvem Je~lch churavv~stl. 
Také jiní pacienti vyhledali Borbonia v jeho domacIm ar~ste nel~o n:pn:n0 

se dožadovali jeho pomoci. 8/2 přišel k němu ze Stareho m. Pra:skeho 
bohatý prokurátor Václav Magrle ze Sobíšku v doprovodu sv.ého sva~ra 
Kašpara Permana (Partmana),6) 17/2 se ohlásil jako pacient LadIslav Juhus 

1) Byl původně učitelem, od r. 1578 měšťanem a v 1. 1589-1620 konšelem 
klatovským. Jeho sestra byla matkou Pavla Michny (J. Van č u r a, 1. C., 1. 2., 

1488-1490). • • , 1 t 
2) Jak zřejmo, zanechalM. Šimon Skála znač~é)mění, sotva usetrene z vas -

'h říJ'mů koleJ' nich spíše, jak soudí J. Van c u r a (1. c. 1. 2., 1135-1137), 
nIC p, , '1 lt" ·'d·l svém vydělané expendenci, totiž z konviktu pro bohate ža ey, e ery Sl zan 1 ve 
bytě v koleji cisaře Václava. 

3) Qui Michnam laudat, divina chari.smata la~dat. 
Non habet huic similem Caesans aula Vlrum. 

4) J. Ji r e č e k, Rukověť 1. 383. 

5) T. V. Bílek, Děj. konf. 422. ""..". T 

6) V. Magrle byl majitelem domu "U kamzllcu v ctvrtI tynske c. p. 595 (\ ; 
Líva, 1. c. IX. 16). Byl defensorem stavu městského v době před vzpouro(uJ,za

J 
~I 

Ee v~ak držel v ústraní. Kašpar Perman byl bratr jeho manželky Barbory . 1 -
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Kurcpach z Drachenberku a Milče1) a 27/2 se dostavil Mikuláš Elpognar, 
hejtman v Dymokurech, místo své sestry Anny Evy Elpognarové na Podě
bradech, která nemohla přijíti sama, poněvadž byla vodnatelná. Dostal pro 
ni od Borbonia léky projímavé a močopudné, a to dva váčky s kořením 
(k prosrkávání vína) a dvě morselky (léčivé cukříky, cukr. tabulky). Stálo 
to 5 k. m. 25 kro (375 kr.), na to zaplaceno 5 zl. r. (300 kr.), takže ne
doplatek činil 1 k. m. 5 kro (75 kr.). 

14/2 přišel k Borboniovi jeho bratr, primas hradčanský Václav Bor
bonius (jenž se jako písař rožmberský psal Burda),2) vráceje se z radnice 
staroměstské, kde byl právě vynesen jemu příznivý rozsudek v nějaké jeho 
při s p. Rudolfem Ferdinandem Lažanským z Bukové. Byla to pri
masova poslední návštěva u bratra doktora, neboť zemřel již ve čtvrtek 
24/2, v den Borboniova patrona sv. Matěje, raněn byv mrtvicí. Dožil se 
věku asi 48 let. 28/2 byl pohřben poblíž oltáře v kostelíku sv. Jana (Husi) 
pod úvozem, vedoucím na Pohořelec (v dnešní Karmelitánské ul. na městišti 
kostela P. Marie Vítězné). Byl Český bratr, ale jeho vdova Alžběta nemohla 
mu asi, pro vypuzení kněží vlastního vyznání, objednati jiné než německé 
kázání nad jeho rakví a měl je první pastor u sv. Trojice (kostela, dosud 
neproměněného v katolický, patřícího německým luteránům) v Menším 
m. Pražském;) M. Kašpar Wagner, na slova sv. Pavla k Efeským (kap. 5., 
V. 2.): Christus dilexit nos et tradidit semetipsum pro nobis oblationem et 
hostiam Deo in odore suavitatis.4) Na konci kázání pastor pověděl také 
něco ze života zvěčnělého. Poněvadž B. nesměl opustiti dům, konal se pohřeb 
bez něho. Dosud ještě nikdy mu nebylo možno doprovázeti někoho z rodiny 
na poslední cestě. Smrt bratrova byla mu zvěstována ve snu. 14/2 
se mu totiž zdálo, že veslařskou lavicí byl s pražského mostu sražen voják 
a že se pod ním (Borboniem), kráčejícím po mostě, prohýbaly oblouky 
a řeka vyschla. Jaký vztah k skutečnosti měl sen Borboniovy manželky 
v příští noci - řeka se přelila přes pražský most a vnikla vyraženou branou 
do chrámu Otců jesuÍHl. (sv. Salvátora) - B. neuvedl. 

V noci na 2. březen se zdálo Borboniovi o stříbře a o hromadě peněz 
v truhlici. To bylo mu pohnutkou, že si vyžádal od svého důvěrného přítele 
a potom manžela své ovdovělé švagrové Alžběty Borboniové, Michala 
Šolce v Blatech (č.Mělníka), výpis z jeho "rejster" a že 3/3 také dopsal svému 

reček, Ruk. II. 1, Dodavky 388; T. V. Bílek, Děj. konf. 1. 347; V. Líva, 
1. c. IX. 4, 30, 54). 

1) T. V. Bíl e k, 1. c. 312. 

2) Byl ještě poddaným, když kolinecký pán, Jindřich Vintířz Vlčkovic, se 3/6 1600 
stal rožmberským kancléřem, a i když ten 1l/12 1604 zemřeL Ale nebyl asi již v pod
danosti 21/2 1608, kdy - jak BJ:-ezan připomíná - při kolbě na zámku třeboňském 
srazil s koně dvoř'ana Samuela Mirotického z Malešova. 19/5 1609, byv řádně pro
puštěn z rožmberských služeb, odjel do Prahy, kde se oženil s měšťkou hradčan
sImu Alžbětou od "bílého pštrosa". 

3) J. Te i g e, Praha, O. SN XX. 425. 

4) Kristus miloval nás a přinesl sebe Bohu v dar a oběť líbezně voníci. 

8* 
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příbuznému Václavu N osidlovi z Geblic do Litoměřic v záležitostech pe
něžních (m:pt 'TOU X(f.AxOU). Vyžádaný výpis z rejster zněl: "K 1. březnu 
t. r. - Purkmistr a radní m<ělničtí? mostečtí?> zaplatili na sumu, kterou 
město bylo dlužno Matyáši B<orboniu>sovi, 1000 k. gr., s úroky <6%> 
1060 k. gr. Purkmistr a radní k<adaňštÍ> odvedli Matyáši B<orboniu>sovi 
ze sumy 1000 k. m., kterou mu bylo město dlužno, 600 k. m. a z toho, 
co dlužilo Max<miliánu> Hošť<álkovi> z Janovic (Javořic) dobré paměti 
<21/6 1621 mečem popravenému primátorovi žateckému>, toliko úrok 
v částce 156 kop."l) 

4/3 vzkázal Borboniovi Pavel Michna po svém ujci Janu Pachtovi, 
že "ženské věci" v jeho bytě jsou vyňaty ze záboru. To se vztahovalo asi 
na sekretáře Poppa, Raspra a Cyra, kteří si před půl rokem při odvážení 
Borboniových svršků přivlastnili neprávem i sukně a kabáty Anny Borbo
niové. Odčinění této křivdy dosáhla snad paní Trčková, která od 21/2 odp. 
do 4/3 meškala v Praze. Nyní odjela v domnění, že kníže Lichtenštejn už 
se vrací z Vídně a že bude 7/3 hostem u nich na Světlé, ale zmýlila se. 
Lichtenštejn musil v poslední chvíli odložiti svůj odjezd, a to nejdříve 
na 21/3 (a proto i svou návštěvu na Světlé na 25/3), a nejsa ani tehdy hotov 
se svými záležitostmi, pak ještě na dobu pozdější. B. obdržel téhož dne 
(4/3) také zprávu (ale mylnou), že zemřel na Dobroyici up. Heníka z Vald
štejna Lichtenštejnovým patentem ze 13/12 1621 vypověděný lměz M. Vildo
rin Vrbenský z Týna n. Vltavou, naposled farář u sv. Mikuláše na Starém 
m. Pražském.2) 6(3 řval lev na králoyském hradě zase tak strašlivě jako 
před vpádem Pasovských do Prahy, jako před smrtí cíS. Rudolfa II. 
a jako před bitvou bělohorskou. Od ledna proto, že hvězdy tomu chtěly, 
zuřily boje (o Falcko). Teď nastávala asi chvíle rozhodná. B. v to tím spíše 
věřil, poněvadž v noci na 8/3 byl ve snu vyděšen stálým voláním jména 
Stu art (což mohlo jen znamenati, že Stuartovec na trůně anglickém, král 
Jakub, svou mocí teď podepře svého zetě). K pražským židům se přistěhovalo 
mnoho přespolních souvěrců. Novoměstský soused Jan Váňa, majitel 
lodního mlýna, to před Borboniem odvodil z toho, že pro ně bylo letos 
semleto na přesný chléb velkonoční 11 kop korců3) pšenice místo 6, nejvýš 
8 korců, v předešlých letech. 11/3 okolo poledne spadla s mostecké věže 
hlava popraveného Prokopa Dvořeckého z Olbramovic. Byla odevzdána 
katům k dalšímu opatření a ti ji 12/3 zase přibili na dřívější místo. 

Na ony 3 suplIky o zrušení domácího arestu, které B. odeslal 2/1, 
přišlo teď vyrozumění, aby jmenoval své rukojmě. Požadováno bylo jich 6, 

1) Při stejné úrokové míře (6%) činila půjčka 2600 k. míšo 

2) V. L í va, 1. C., VII. 19. Vrbenský podle J. J i l' e č k a (Ruk. II. 336) 
zemÍ'el r. 1630 v Žitavě. 

3) Korec po 4 věrtelích, věrtel po 48 žejdlících. Žejdlík = asi 0·481, tedy 
korec = 92·161 a kopa korců 55'3 hl. (podle rejstÍ'Íku A. L. K l' e j čí k a k Sedláč
kovým Pamětem a dokladům o staročeských mírách a vahách. Rozpl'. Č. A., 1933, 
22, 71). 
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ale Borboniovi se v prvním okamžiku nabídlo jich 14, potom však na 
nátlak jeho nepřátel odřeklo 6, a to: staroměstský lékař J a k ubL a vín 
z O t ten f e 1 d Ul) a novoměstští sousedé, knihtiskař Daniel Karel z Karls
perka, Tobiáš Huml z Ruprštorfu, Šimon Polydor z Boubína, Matouš 
Švik z Lukonos2

) a zlatník Filip Junker (Junger) z Hiršperka.3) V slovu 
(alespoň ještě do 14/3) mu zůstalo 8, a to lékaři malostranští Dr. med. 
S e v e r i n s tar š í Š k a t o z e Šat t e II t hal u4) a Dr. med. V i 1 é m 
(M a i e r z G r o s sen a v y), 5) pak měšťané staropražští, zemský geometr 

1) Dr. J a k ubL a vín z O t ten f e 1 d u, snad syn Václava L. z O., 
byl lékaÍ'em i lékárníkem (lékárnu měl na Starém m. Pražském v domě č. p. 189 
ve čtvrti svatohavelské). Při vzpouÍ'e se neprovinil (B í 1 e k 322) a po ní (pÍ'ed r. 
1627) pÍ'estoupil ke katolictví. Byl naÍ'Ízeným lékaÍ'em zemským v království Čes
kém snad již od r. 1600. Jistě byl jím 1/12 1602, neboť tehdy bylo tÍ'eba požádati 
nejv. komorníka a nejv. hofmistra českého, než Lavín směl se vypraviti na pÍ'ání 
p. Jana Diviše z Žerotína k jeho na smrt nemocné matce Mandaleně Slavatovně 
z Chlumu a Košumberku do Náměště. Obyvatel a landfrýdník markrabství mo
ravského neměl totiž právo na lékaÍ'e, který byl v službách země české (Žerotínská 
knihovna, odd. VI. dílo 3863, Listy Jana Diviše z Ž.). Lavínovi náležely kromě výše 
zmíněného domu ještě další 3: dva na Starém m. Pražském v čtvrti týnské (č. p. 
611 od r. 1599 a Č. p. 627 "u Hí per" od r. 1616) a jeden na Novém městě v čtvrti 
sv. Štěpána (č. p. 767 "u Humlů" po r. 1621). Mimoto patl'ila mu do r. 1610 na Starém 
m. Pražském (ul. Řetězová č. p. 223) jedna Hetina domu "U 9 mouÍ'enínů" (J. 
Teige, Základy I. 2,621). ZemÍ'el 1'.1628. Zanechal 3 děti: Jaroslava, jenž stál až 
do r. 1628 ve službách Karla st. z Žerotína (F r. Hru b Ý, Moravské korespon
dence II. 873

)), Albrechta a Alžbětu (J. Te i g e, Praha, O. SN XX. 442, 471; 
V. L í va, 1. c. IX. 18, 50, 193). 

2) Měl na Novém městě lodní mlýn a dúm v Květoňské ul. (B í1 e k 670). 
3) PaHily mu domy "U zlatníkú" na východní straně Koňského trhu a Č. p. 

847, rovněž v čtvrti sv. Jindl'icha (V. L í v a III. 226, 228). 

4) Dr. S e v e ri n st. Š k a t o ze Šat ten t hal u byl podle všeho již 
od začátku století zemským lékaÍ'em, usazeným v Menším m. Pražském. Měl velmi 
výnosnou praxi. Tak r. 1606, byv povolán do Jindl'. Hradce k nemocnému p. Vilému 
Slavatovi z Chlumu a Košumberka, obdržel nejen požadovaných 260 kop, nýbrž 
nadto ještě 33 kop zpropitného. R 1607 přijal za léčení manželky Vilémovy, paní 
Lucie Otilie z Hradce, kromě požadovaných 174 kopy a 20 gr., ještě darem 10 kop 
(Z. W i n tel', Doktol'i a lékaři, Sebr. spisy V. 244). Byl též jedním ze tÍ'Í lékaÍ'ů, 
kteÍ'Í r. 1611 ošetřovali p. Petra Voka z Rožmberka v jeho poslední nemoci (F. M a
r e š, V. BÍ'ezana Život p. Petra Voka z R, 260). Škato bydlil naposled v nárožním 
domě č. p. 176 (v 3. malostranské čtvrti), který si r. 1617 koupil za 4500 k. m. 
R 1627 se vystěhoval pro víru (Bílek 1028, 1034; J. Teige, Praha, O. SN XX. 
419; V. Líva IX. 301). 

5) V i 1 é m M a i e l' z G l' o S sen a v y byl lékařem na Malé Straně, kde 
náležel mu v 2. čtvrti (dle J. Teigeho od 1'. 1606, podle Lívy od 1'.1617) 
dúm č. p. 208 (v dnešní Nerudově uL) a od r. 1622 v téže čtvrti dúm Č. p. 197. 
Zanechal 2 syny, Víta Viléma, jenž byl expeditorem čes. kanceláře, a Leo
polda, registrátora německé kanceláře pÍ'i místodržitelství (J. Te i g e, Praha, 
O. SN XX. 416; V. L í v a IX. 294, 296). O svatbě dra Viléma Maiera vy
pravuje lékárník J i ř í L u d w i g (tehdy právě brněnský purkmistr) ve své 
kronice (P. R. v. Chl ume c k y, Des Ratsherrn und Apothekers Georg Ludwig 
Chronik von Brunn, 1859, 98/9): Nevěstou byla Anna, dcera bohatého brněnského 
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a"apelační sekretář Pavel Aretin z EhrenfelduI ) a lékárník a starší pořádku 
apatykářského Jan Lesl (Losel) ,2) dále sousedé novoměstští Pavel Zaho
řanský z Orlíku,a) bratranec Borboniův Tomáš Charpáček (Charpáčík:),4) 

M. J a k u b Žab o n i u s z Vy š e t í n a5) a bradýřský mistr Balcar. 

měšťana Tomáše Schrama. Jejímu sňatku s drem Vilémem Maierem mělo býti po
žehnáno 12/9 1604 u sv. Jakuba. Když vše bylo připraveno, hosté pozváni a ženich 
od 10. večer v Brně, tu den před svatbou byla uvědoměna městská rada a farář 
u sv. Jakuba, že kardinál Dietrichštejn zakazuje sňatek, poněvadž nevěsta byla 
svými rodiči dříve zaslíbena někomu jinému. Přesto se svatba podle přání nevěstina 
otce konala v určený den, ale bez oddavek v kostele a proto i bez konsumace man· 
želstvL Třetího dne po svatbě onemocněl Tomáš Schram a 19/9 zem1'el morem. Jeho 
zeť Dr. Maier ho v prvních dvou dnech léčil, ale pak, když bylo nejhůř, musil odjeti 
do Prahy k císaři. Poněvadž šlo o infekční případ, žádal kardinál městskou radu, 
aby nevěsta byla vzata ze zam01'eného domu a isolována v nějakém klášteře. Vdova 
Schramova však nebyla s tím srozuměna a prohlásila, že její dcera zústane u ní, 
že však nikoho k ní nepustí, ani dra Maiera ani kardinálova chráněnce, dokud o pří
pustnosti sňatku nebude soudně rozhodnuto. 

1) Borboniův známý již od r. 1597, kdy jako Paulus Polonellus Hunnobro
densis byl preceptorem Hynka Bfeznického z Náchoda v Heidelberce a Basileji 
(o něm: J. P. Cer r o n i, Ss. regni Boh., rkp. v Z. a. v Brně I. 99, 197; J. J i
reček, Rukověť I. 21; A. Truhlář, Rukověť I. 61; J. Vančura, 1. c. 
1. 2. 661, 662, 690; atd.). 

2) Měl lékárnu v domě Č. p. 484 na Starém městě ve čtvrti svatohavelské, 
poblíž mostu. R. 1627 se vystěhoval pro víru. 

3) O něm v O. SN XXVII. 371. 
4) Neprovinil se za vzpoury. R. 1629 koupil dům č. p. 1085 b "u Slepotic

kých" na Novém m. Pražském ve čtvrti sv. Petra. 
5) J a k u b Žab o n i u s (Žabka) z Vy š e t í n a se nal'. r. 1586 v Roud

nici. V Praze se r. 1605 stal bakaláfem, obdržev mezi 66 kandidáty lokaci 8. Byl pak 
preceptorem u Jindf. Matěje Thurna, poté rektorem školy týnské na Starém a školy 
svatojindfišské na Novém m. Pražském. V době svého učitelování studoval medicinu, 
a to větším dílem soukromě, na universitě asi jen v oněch 3 semestrech (od zimy 
1611/12 do jara 1613), kdy v osobě dra A dam a .H u ber a z R y z n pac h u 
trvala vzkřísená pražská fakulta lékafská. V srpnu 1609 hájil při disputaci thesi, 
že srdce jest "membrum principale corporis, vitalis officina, primum vivens et ultimum 
moriens". V témž roce vyšla u Pavla Sessia na 4 listech jeho "Disputatio de febribus". 
R. 1610 v thesi k magisteliu rozbíral otázku, má-li se schvalovati léčení nemocí od
říkáváním slov Písma sv., a v témž roce, již jako mistr (od 27/4), předsedal disputaci, 
při níž medicinskou vědou také soukromě se obírající bakalář Dan i e 1 B a s i-
1 i u s hájil "Theses de pestilentia" (Z. W in tel', 1. c., 423, 544). Byv r. 1615 po
volán na universitu pro obor fysiky (přírodní vědy), měl 13/10 vstupní přednášku 
na thema "De praestantia et utilitate et iucunditate philosophiae naturalis". Byl 
ženatým profesorem. Manželka přinesla mu, věnem dům, řečený "UVentrusú" (neboli 
"U tří Orlll", na Novém městě v čtvrti sv. Jindřicha), který však Žabonius r. 1623 
musil prodati pro dluhy, do kterých ho uvrhli trestní ležáci vojenští. Zemřel ve věku 
38 let 17/12 1624 za příznakú žloutenky a vodnatelnosti, prý následků špatně 

provedené venesekce. Byl velmi plodným básníkem a proto vzbndila jeho smrt, jak 
ukazuje ze sbírek epicedií ona s titulem "Mors praematura M. Jacobi Zabonii a vVys
setina, cui amici compatres collegiae doloris monumentum amoris debitum, honoris 
stabilimentum, posuerunt, fecerunt, condiderunt" (Pragae, ap. Paul. Sessium, 1624, 
in 4° 4 ff.) mocný ohlas v srdcích jeho druhů na latinském Parnase, M. Troila Hagio-
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14/3 přišli Borboniovi rukojmě k rychtářskému úřadu, ale nadarmo. Rychtář 
Šrepl vyjel si jen na ně (vypravoval to Borboniovi Tomáš Charpáček), 
křiče, kdo se zaručuje za rebela, dokazuje, že je sám rebelem, a pak odjel 
pryč. Rukojmě byli objednáni na zítřek, ale když přišli na úsvitě, jak naří
zeno, vzkázal jim Šrepl, že teď nemá pro ně čas, aby přišli v poledne. B. si 
stěžoval písemně do tohoto hanebného počínání rychtářova u hej tmana novo
městského Sezimy z Vrtby, který dal supliku hned vyříditi buď, jak B. 
soudil podle jeřábu na pečeti, od Lichtenštejnova sekretáře dra Daniela 
Kapra z Kaprštejna nebo od sekretáře komory české Severina Táhla 
z Horštejna. Vyřízení bylo provedeno na rubru supliky a znělo, že rychtář 
má hned přijmouti rukojmě, ale Borbonia podržeti dále v domácím arestě 
až do příjezdu knížete Lichtenštejna. Tento rozkaz byl doručen cís. rychtáři, 
když 15/3 již propustil Borboniovy rukojmě (po 3~ hodinovém marném 
čekání) s příkazem, aby se dostavili 17/3. Ale i pak Šrepl nezměnil taktiku. 
Nechal je nejdříve 2 hodiny čekati a pak je zase nepřijal. 

Při zmínce v kalendáři k 17/3 o jednom přírodním úkazu, pozorovaném 
v Kodani 1'. 1557, vzpomenul B. v přípisku slavného rodáka kodaňského 
Mikuláše Hemmingia, jehož spis pod titulem "Cesty života věčného" vyšel 
r. 1587 česky v překladu kněze Jana Achilla Berounského.I ) Různí přátelé 
a pacienti opatřovali Borbonia v jeho domácím arestě potravinami. Při 
záznamech o dárcích, patrně aby zůstali tajni, užillatinisovaných jmen, 
někdy mimoto i řeckých písmen. Dárci, jež uvedl pod jménem Fumalia, 
Foenisecium a Fuligines, přinesli mu 21/3 resp. 24/3 po jednom beránku, 
jiný označený jako Abbreviatus amnis (snad Vilém Lev Kavka z Říčan 
nebo Jindřich starší Řečický) půl beránka a štiku. Vdova Johana Pruskovská 
(roz. Kaplířová) na Starých Hradech poslala dv~ ryby, p. Vilém Vchynský 
z Tetova na Teplici2) půl beránka a dvě ryby (trigones), šlechtična (Ester a) 
Vchynská3) kus kančího, Estera Teyflová z Zeilberka4) koláče a jiné slad
kosti, lékárník Jan (Lesl) koláče, Ladislav (Julius) Kurcpach z Drachen
berku půlsud piva bilého, Jan (Jiří) z Vartemberka na Novém Zámku, 
Rohozci a Lipém (Kr. Lípě) tele, beránka a suchary, lékař M i k u 1 á š 
A k o n c i u S5) kus srnčího. 

chorana, Dr. Daniela Basilia, t. Č. konšela malostranského, a M. Floriana Vennilia 
Strakonického (J. P. Cer r o n i, Adversaria ad Boh. doctam., rkp. v Z a. v Brně, 
1. 6, 119; týž, Ss. regni Boh., rkp. 1. 122, 5; V. V. Tom e k, Paměti o školách, ČČM 
1845, 626). 

1) J. Ji r e č e k, Ruk. 1. 5. 
2) Zeť Jana Rudolfa Trčky a jeho manželky Marie Magadaleny z Lobkovic. 
3) Svobodná sestra p. Viléma Vchynského, bydlící v Praze. 
4) Vdova po Janu Teyflovi, bohatém kupci a peněžníku staropražském. 
5) M i knl á š A c o n t i u s se narodil v Třebíči na Moravě a studoval na 

gymnasiu v Siegen (ve Vestfálsku, tehdy městě nasavském), jak vyplývá z jeho 
jediného dochovaného spisu "Disputatio philosophica s ex t a de judicio noětico 
sive axiomatico, ut et dep r a e ci p u i s par t i b u s c o r por i s h u man i, 
quam auxiliante Deo Optimo Maximo sub pra.eside D. M. Henrici Gutberlethi, phi-
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22/3 se vrátil z Vídně žid Jakub Bas-Ševi (Passavant) z Treuenburku, 
kterému císař 26/1 1622 pronajal své mincovny vídeňské, české a moravské 
za ohromnou sumu 6 milionů zl., do Prahy k svým společníkům monetář
ským, k nimž, kromě židovských kupců Hanse de Witte na Malé Straně 
a J obsta z Bryslu, prý také patřil Pavel Michna.!) 23/3 zabavil cís. rychtář 
Šrepl knihovnu, kterou zanechal popravený M. Valentin Kochan z Prachové. 
24/3 oznámil farář u sv. Jindřicha (Vavřinec Hanžburský), že císař na 
přímluvu knížete Lichtenštejna dovolil, aby se v tomto kostele pro nekato
líky novoměstské a u Panny Marie před Týnem (kde byl farářem Jan 
Locika,2) jeden ze 6 přestoupivších kněží) pro ony ze Starého města Pražské
ho posluhovalo, podle příkazu Božího, pod obojí způsobou. Paní Pruskovská, 
která přijela z Vídně 17/3, vzkázala Borboniovi 29/3, že ho navštíví co ne
vidět, aby neztrácel naději. 

Lékařská ordinace Borboniova se pomalu zase zvedala. 3/3 poslal léky 
Kateřině Kavanové do Rakovníka a nějakému Jiříkovi do Škvorce, 24/3 
odebrali léky Šebestián, syn Ferdinanda Chlole z Ansínu, zahradníka v zámku 
brandýském, a p. Tomáš Had z Proseče na Jirnách pro sebe a pro svou man
želku Markétu Skalskou z Dubu, 28/3 dal si udělati Jan Jiří z Vartemberka 
v lékárně Jana Lesla od Borbonia předepsaný lék proti své melancholii.3) 
30/3 přišel k němu Václav Elpognar, bratr Mikulášův, byv posekán na levé 
ruce. Obdržel obvaz a byl objednán na druhý den k převazu. Dostavil se 
též rytíř Jáchym Babka (z Meziříčka), kterému, když kašlal, působila 

losophiae in illustri Nassoviorum schola Siginensi professoris ordinarii, praeceptoris 
sui honorandi, studiosis sapientiae ventilandam proposuit Nicolaus Acontius Trze
biczensis Moravus, D. Joanni Theodorico Petrzwaldsky de Peterzwald, D. Bartholo
maeo Niemczanio, orthodoxarum ecclesiarum per Bohemiam episcopo, a f f i n i 
s u o aeternum colendo, D. Eliae Rosino a Jawornik et Auhorn, civí et senatori 
Novae urbis Pragensis, et ornatissimo et doctissimo vil'O Eliae Acontio, fratrí suo 
germano et doctissimo, hanc disputationem philosophicam <et anatomicam> grati 
animi ergo inscribit et offert Nicolaus Acontius respondens" (Herbornae Nassovio
rum 1607. 8°). 7/12 1607 byl zapsán do matriky kalvínské university heidelberské 
(jeho bratr Eliáš byl 25/9 1607 immatrikulován na universitě v Marburku a 13/9 1609 
v Heidelberce; sr. J. V. Š i mák, 1. C., ČČM 1905, 419, ČČM 1906, 123). Usadil se 
jako lékař v Hradci Králové. Po bitvě bělohorské ho konfiskační komise ožebračila. 
R. 1626 ho chtěl nový arciděkan Jan VácI. Coelestinus získati pro víru katolickou. 
Vzav ssebou hejtmana breunerovského pluku Štrausse, šel k Akonciovi, jenž pro po
dagru již několik let nevstával z lůžka, ale marně se namáhal. Ač celý "zkontrak
tělý", Akoncius raději se vystěhoval do Lešna, kdež, jsa odkázán na dobročinnost 
emigrantů, vtom i Karla st. z Žerotína (F r. Hru b Ý, Moravské korespondence 
II. 2776)), živořil do 25/2 1632 (F, M. Bar t o š, J. A. Komenského Historie o těž
kých protivenstvích církve české, Praha 1922, 209, 210; J. P. Cer r o n i, Nach
richten, rkp. v Z. a. v Brně, I. 83, 6), 

1) K družstvu patřili také Karel z Lichtenštejna, Albrecht z Valdštejna, Jan 
Oldřich z Eggenberka a j. (B í I e k 1371 ad.). 

2) J. Jireček, Ruk. I. 459. 
3) Byl r. 1619 válečným komisařem a proto teď se třásl (ač 14/11 1620 byl 

pardonován od kurfiřta saského jakožto císařského komisaře v Čechách) v očekávání 
trestu ztráty všeho jmění. 
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obtíže pravostranná kýla tříselná. B. přiložil mu náplast, udělanou z masti 
o 12 součástkách (proto zvané unguentum Apostolorum) a ze železného 
prášku (Magnes pulverisatus), a přes náplast kýlní pás z parchánu (bar.; 
chentu, tkaniny ze lnu a bavlny). 

V noci na pátek 1/4 byl na hradě pražském sedmnáckrát slyšen hlas 
z nebe, volající (v Borboniově němčině) tato slova: "Auch, wehe, wehe 
dem allen einwohner hie in der Stadt" a v samý pátek pohrozil Bůh dalším 
znamením: s jasného nebe sjel blesk a zabil vojáka, stojícího na stráži 
v zámku náchodském. Lichtenštejn se pořád ještě nevracel do Prahy a tu B., 
ztráceje trpělivost, podal supliku k J. M. p. p. P., totiž k Johaně Pruskovské, 
aby nečekala s intervencemi ve věci jeho propuštění z domácího arestu až 
do příchodu knížete, nýbrž aby začala s nimi hned a vzala si na pomoc paní 
(Alenu) Maternovou z Květnice na Přítocích (roz. Lažanskou z Bukové)!) 
a manželku Jana Jiřího Žďárského ze Žďáru, paní Alžbětu Volfominu 
(roz. Berkovnu z Dubé a Lipého na Kladně a Červeném Újezdci). V suplice 
oznámil jí též, co by měla uvésti v jeho prospěch, totiž že je v pokročilém 
věku, že vedl život chvályhodný, zasvěcený blahu bližních, že se provinil 
velmi málo atd. Na to mu sdělila paní Pruskovská 2/4, že - jak ví od Polyxe
ny z Lobkovic, manželky kancléřovy - byla jeho záležitost od Lichten
štejna předána Pavlu Michnovi k vyřízení a že bude tedy třeba, aby se obrá
til jednak přímo na toho, jednak na Michnovy společníky, na Hanse de Witte 
.a - snad skrze jiné mu známé židy - na Jobsta z Bryslu. B. asi nemeškal 
tak učiniti a napsal mnoho suplik, které po svém služebném hochu Samuelovi 
poslal všechny paní Pruskovské s prosbou, aby je doručila označeným osobám. 
Jeho pachole přineslo mu hned odpověď, že paní Pruskovská jest ochotna 
vše obstarati bez dalšího jeho zaneprázdnění. 3/4 dostal B. úplný opis 
císařského Generálního pardonu z 3/2 1622, jenž' teprv o 4 týdny později, 
v sobotu 30/4, byl vyhlášen na pražských radnicích a 4/5 také vyvěšen.2) 
4/4 byla obeslána na radnici staroměstskou Alžběta Borboniová, aby 
vyslechla důvody, pro které se Ferdinand Lažanský z Bukové odvolal proti 
rozsudku, vynesenému 14/2. Proti tomu namítla bratrova vdova, že šestitý
denní lhůta k odvolání byla již promeškána, což Lažanský však popíral, 
tvrdě ve své replice, že nedal projíti času právnímu. 11/4 se jednalo na radnici, 
jak se zdá v přítomnosti staropražského sladovníka Václava Nedvěda 
z Peclinovce a měšťana novoměstského Jakuba Leopolda (Lejpolta) z Moře
řab, o tom, zda Alžběta Borboniová jest povinna vyslechnouti odvolací 
důvody (slyšeti příčiny) p. Lažanského. Soud o tom však nerozhodl téhož 
dne, také' ne 12/4, poněvadž se sešlo málo pánů, a tak byla věc stále odklá
dána až do 24/5. Jak rozhodnutí dopadlo, není uvedeno. 5/4 byl propuštěn 
po 12 týdnech z vězení v novoměstské radnici měšťan Andres Herbst (jinak 

1) Byla u Lichtenštejna v lásce, neboť jeho dekretem z 18/6 1622 obdržela 
postoupeny 3 domy v Praze (B i I e k 306; L í v a IX, 15). 

2) Kdo ještě nebyl trestán, měl se písemně sám přiznati k svému provinění 
a zároveň, aby mu byla vyměřena pokuta, přiložiti soupis svého majetku. 
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Oporin).1) Trest si odpykal nikoli v přízemní šatlavě jako B., nýbrž ve vězeň
ské síni v patře, nad níž měl dozor t. zv. hořejší hospodář. 8/4 táhlo Prahou 
mnoho kornetů jezdectva a praporců pěchoty, směrem prý na Kladsk02) 
a k Žatci. Na Malé Straně byl v týž den odsouzen podle válečného práva 
a sťat nějaký Jan Gerštof3). Byl obviněn, že verboval vojáky, s nimiž se chtěl 
připojiti k vojsku hraběte Arnošta Mansfelda v Dol. Falci. V neděli 10/4 
vznikl poplach (tumult) v kostele týnském proto, že za služeb Božích byl 
pro posluhování kalichem (přes arcibiskupské veto) násilím odveden kněz
konvertita Jan Locika z Domažlic4) a na jeho místo dosazen kanovník 
svatovítský Jan Tiburtius Kotva z Plzně.5) 12/4 psal B. p. Václavovi 
z Vchynic a z Tetova na Chlumci a Zásmucích, jeho manželce (Alžbětě 
Krajířové z Krajku) a jejich synu Oktaviánovi, pro se je, aby mu dopomohli 
k svobodě. Psaní doručil jim 21/4 jejich příbuzný p. Purkhart Střela z Ro
kyc na Chlumu6) a odpověď přinesl Borboniovi 11/5 jeden Sadovský ze 
Sloupna, snad Jiřík (přítel Žerotínův). V ní Václav Vchynský ozna
moval, že Borboniovi jinak nemůže pomoci z arestu, než když se stane 
jeho poddaným. Na to však B. nechtěl přistoupiti, omlouvaje se, že by 
p. Vchynský nic nezískal takovým poddaným, jakým jest on, starým 
a nemajetným (vše patří totiž ženě). Ale p. Václav se nedal tak snadně od
býti a 12/5 opětoval svůj návrh, nepochodil však lépe. K 14/4, u zmínky 
v kalendáí'i, že kníže virtemberský dal r. 1597 svého alchymistu pověsiti jako 
podvodníka,7) poznamenal B., cítě se dotčen ve své alchymické cti, že kdo 
podvádí, není alchymistou, jehož vlastností vedle důmyslu musí býti pocti
vost. 16/4 nalezl B. svého velkého nizozemského psa a svého kropenatého 
(mourovatého) kocoura otrávené na lavici s hlavami svěšenými. Podezíral 
z činu nepřátele Páně (katolíky), jimž přál, aby je Bůh potřel. V týž den 
měl na hotovosti 7 dvojšedesátníků, po 2Yz zl. jeden, což činilo 15 k. gr.; 
z toho však dlužil "paní Káči" (služebné své ženy?) 4 k. gr. a 3 celé 
dukáty. 

Kníže Lichtenštejn, jenž, vraceje se konečně z Vídně, pobyl 9/4 ve 
svých Valticích, kde toho dne vydal devalvační mincovní dekret, odjel 
11/4 do Světlé a 23/4 slavil SVl\j vjezd do Prahy. 27/4 byl tu vyhlášen 
císařský patent, jímž byl jmenován místodržícím. 19/4 přišel rychtář 

1) Náležel mu od r. 1612 v čtvrti sv. Jindřicha dům "na Velehradě" (č. p. 
939). R. 1627 se vystěhoval pro víru (V. Líva IX. 245). 

2) Proti synovi hr. Thurna, Františku Bernardovi, jenž se tam zavÍ'el (D a
čický-Rezek, 1. c. 1. 277). 

3) Ibid. 1. 278. Zde sluje Gerštorf. 
4) PropújčiI se k tomu cís. rychtáÍ' staroměstský Ostrštok, jenž s oddílem vojákú 

vnikl do chrámu. Locika byl dva dny poté z Prahy převezen do Oseka do klášter
níhn vězení, kde zakrátko zemřel (V. L í v a VII. 24). 

5) J. J i l' e Č e k, 1. c. r. 399. 
6) Bilek571. 
7) Míněn jest JiH Hohenauer, syn olomouckého zlatníka. Byl od r. 1596 v služ

bách virtemberského dvora (K. Pe jmI, Dějiny české alchymie, Praha 1933, 65). 
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Šrepl do domu "u Tunských" a oznámil, že ubytuje v jednom pokoji 
Borboniova bytu svého šenkýře1) (který se pak se svou ženou hned 
nazítří tam nastěhoval), v druhém vdovu po dru Rottovi2). Borboniovi 
zbyla pak jediná světnice k obývání. Poněvadž Šrepl zabral jeho byt 
svémocně, odvolal se B, k hejtmanu novoměstskému, prose zároveň jeho 
manželku o zastání. K 20/4 si zaznamenal mylnou pověst, že arcikníže 
Leopold3

) se ožení s dcerou vévody savojského (Karla Emanuela, dříve 
velkého nepřítele Habsburků). 29/4 byla všechna privilegia koleje Karlovy, 
od 8/3 již zapečetěná (obsignata), odňata a profesoři funkcí zbaveni a pro
puštěni. Téhož dne mezi 3. a 4. hod. ranní byli z vězení na hradě pražském 
odvezeni, prý na Zbiroh nebo na Točník, rakouský pán Jan Bernard 
Fiinfkirchner z Fiinfkirchu4) a 4 bývalí direktoři, a to ze stavu panského 
Vilém starší Popel z Lobkovic5) a Pavel Kavka Říčanský z Říčan,6) ze stavu 
rytířského Jan Vostrovec z Královic7) a Václav Šťastný Pětipeský.8) 30/4 
suplikoval B., aby byl na čas puštěn z domácího vězení pro bolesti hlavy 
od kouře z krbu (ovšem nadarmo). 

Lékařská praxe byla v dubnu ještě vydatnější než v březnu. 2/4 přišel 
k Borboniovi pro léky proti souchotinám knihtiskař v Starém m. Pražském 
Mikuláš Strauss, jenž pocházel ze saského města Neustadtel u Schneeberka, 
vzdáleném 3 míle od Annaberka. Byl impresorem M. Albína Mollera,9) s nímž 
měl smlouvu na vydávání jeho kalendářů, jdoucí až do r. 1630.1°) Téhož dne 

1) V Šreplově domě "u Šrámů" (č. p. 799) v novoměstské čtvrti sv. Štěpána 
byl výčep (šenk). 

2) Snad jest míněn JUDr. Mikuláš Roth (Rodius) Slavkovský (B í I e k 1209). 
O něm přináší zprávu z r. 1605 také Z. "W in tel', 1. c. 178. 

3) Bratr císaÍ'ův, biskup pasovský a strasburský, od r. 1619 správce Tyrolska 
a zemí vedlejších, chtěl opustiti stav duchovní a se oŽeniti, ale provedl svůj úmysl 
až r. 1626. Jeho manželkou se stala vdova vévody Fridricha Ubalda z Urbina, Claudia 
de Medici, dcera velkovévody Ferdinanda r. z Toskány. 

4) Bílek 111. 
5) Tamže 329. 
6) Tamže 489. 
7) Tamže 894. 
B) Tamže 427; Dačický-Rezek I. 279. 
9) M. Alb í n M o II e l' S t l' o U pic k Ý (nar. r. 1541), autor první tištěné 

knihy v jazyce lužickém (O. SN XVII. 527), skládal také české a německé kalendáře, 
které v tisících exemplářích byly u nás rozšířeny, pÍ'esto že podle dobrého zdání v ma
tematice jako kapacita slynoucího českého protomedika dra T a d e á š e Háj k a 
z Háj k u z r. 1598 byly v astronomické části tak vadné a v astrologické tak ha
dačsky klamné, že zasluhovaly, aby byly úředně zabaveny a zničeny. Ale proti 
l\1011erovi ani Hájek nic nepoHdil a Mollerovy kalendáře vycházely rok od roku dále 
až do r. 1625 (J. J i l' e Č e Ir, Ruk. II. 43; F 1'. D v o l' S ký, T. H. z H., ČČM 
1891, 241-246). 

1U) Smysl záznamu není zcela jasný, poněvadž B. užil při něm němčiny, kterou 
neovládal dostatečně. Záznam zní: "Nikohus Strauss zu Schneeberg in der Newstettdl, 
trey meyhl wegs von Annaberg, Buchtrucker der Herren M. Albin Mollers Kalender 
hats biss uf dem 1630 Jahren ... " Tomu by se mohlo rozuměti i tak, že Strauss tiskl 
Mollerův kalendáí' mnoholetý, jdoucí až do r. 1630. 



124 

předepsal B. paní Alžbětě Volfomině Žďárské léky proti křečím (antepi
leptica), a to osmero vnitřních a šestero zevních (topica),l) a nějakému Janu 
Panáčíkovi, jenž od zacpání (obstructio) jater a sleziny dostal žloutenku 
nejdříve žlučovou, pak melancholickou (icteritia nigra) a k tomu čtvrtodenní 
zimnici, extrakt z jarních větévek potměchuti (stipites dulcamarae), který 
pacientovi připravil lékárník Lesl v své oficině jednou se spiritusem vinným, 
jednou s vodou z kořene čekanky. Lék však Panáčíka neuchránil před 
smrtí. Podlehl své nemoci 17/4, poněvadž zacpání vedlo k hnilobě (putredo) 
jater. Také 5/4 měl B. tři pacienty: .Martina Pruška z Prušova, cís. rychtáře 
na Mělníce, pak kněze Jana Sartoria Pražského, jemuž do Boleslavě poslal 
4 pilulky, a posléze bývalou služebnou paní Kocínové (nepochybně Anny 
roz. Cejnarové, vdovy po předním písaři malostranském Janu Kocínovi 
z Kocinétu)2), nyní malostranskou pekařku, které proti její nemoci do
poručil březovou vodu, teče-li již. 9/4 byl u něho katolický měšťan novo
městský Jan Chrysostom Sferýn ze Sferýnu,3) již téměř 74letý, aby podal 
zprávu o své manželce Kateřině, která po ochrnutí z mozkové mrtvice 
se zotavovala a začínala již, dík lékům Borboniovým, nabývati řeči 

a hybnosti v ruce a v noze.4) Jiný takový případ s ochrnutím rukou 
a kolenou měl B. 11/4 a týkal se as jiné Skálové, než Evy. Téhož dne odebral 
od něho Václav Scebuzský (snad Václav Želenský ze Sebuzína neboli Sce 
buzína) léky za 4 kopy, ale nezaplativ odjel na Zásmuky (jež náležely 
Václavu z Vchynic a Tetova, u něhož jmenovaný byl snad úředníkem). 
11/4 začal B. opatřovati léky také nejstarší dceru nejv. lovčího králov
ství Českého p. Viléma z Vchynic a z Tetova, pannu Alžbětu, v Tepli
cích, která delší dobu byla nemocná a již 4 měsíce byla bez menstruace. 
Alžběta nemohla přijeti do Prahy, ale s jejím případem obeznámila Bor
bonia její teta, paní Kateřina, vdova po (1'. 1620 zemřelém) Rudolfu Stuben
bergerovi ze Stubenberka, kdysi na Novém Městě (Hradišti) n. Metují, teď 
zabraném. 5) B. ordinoval panně Alžbětě Vchynské své "purgans" (obsahu
jící, vedle senny a soli, také nějaké, ale zatajené, chemické součástky), 
pojmenované od něho "caesareum" snad proto, že je v zimě 1598/9 
poslal z Moravy nemocnému císaři Rudolfu II. (viz str. 78). Šlechtična za
čala lék užívati 13/4. Také zdraví jejího otce, p. Viléma, utrpělo po rozčile-

1) K topikům čili místním zevním lékům patřily na př. náplasti ranné, náplasti 
pulsovní proti horečkám a křečím (topica epicarpia) atd. 

2) Kocín vydal v morním roce 1582 u D. A. z Veleslavína pozoruhodný spis 
"Rozmlouvání o moru, v kterémž se tyto dvě otázky vysvětlují: Jest-li mor neduh 
nakažující, také-li a pokud člověk pobožný před nakažením morním ujíti může". 
(Č. Z í b r t, BČH I. 1469.) 

3) Náležel mu dům zvaný Berounský v Květoňské ul. (B í 1 e k LXXXIX.) 
V pamětech Viléma Slavaty (J. Jil' e č e k, Mon. historiae bohemica III., Praha 
1866-68, II. 219) sluje Severin. 

4) Zůstala naživu pak ještě 10 let. 
5) BčH I. 572 Č. 20375; J. K Roj e k, Pam. Arch. XIV. 63-8; A. Sed

l á č e k, Místop. slovník hist. král. Českého, 653. 
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ních v posledních měsících úhonu, projevující se občasnými závraťmi. Pro 
lék, mající je zameziti, si přišly jeho manželka Alžběta Trčkovna a jeho 
dvě pražské sestry, ještě svobodná Estera Vchynská a paní Eliška, vdova po 
Zikmundovi Sluzském z Chlumu, který zemřel r. 16061). 16/4 zůstal Borbo
niovi 9 kop dlužen za léky Štěpán Gerštorf z Gerštorfu a z Malšvic na Cholti
cích, Svojšicích a Chroustovicích (proto si ho B. asi zapsal s celým titu
lem). 17/4 se radila s ním manželka Ladislava Julia Kurcpacha z Drachen
berku a z Milče o nemoci dětí synových a přišla k němu již sama paní 
Sferýnová při své první vycházce po přestálé mrtvici. 18/4 směl přivítati 
u sebe manželku p. Sezimy z Vrtby, cís. hejtmana novoměstského, Dorotu 
:Říčanskou z :Říčan. :Řekla, že přišla z pouhé sympatie a paní Borboniová se 
jí odvděčila za to darem vázané knihy "Žalmové a zpěvové sv. Davida", 
kterou, jak již bylo vzpomenuto, (s verši Borboniovými) r. 1618 vydal Daniel 
Karel z Kar1sperka. Ale příštího dne se ukázalo, že za čest její návštěvy 
děkuje B. přece jen svému umění a proslulosti svých léků. Ty paní hejtma
nová potřebovala pro svou svobodnou dceru, která si pro ně došla se svou 
společnicí, pannou Alinkou Ropalovou z Ryfmperka2) • ·19/ 4 byly u něho sestry 
Kateřina Štubenberková a Eliška Sluzská opět pro léky, potřebné bratru 
Vilémovi a 2 z jeho dcer, Alžbětě, nejstarší, a Ančičce, nejmladší. 21/4 odeslal 
(do Postoloprt) p. Štěpánu Jiřímu (ze Šternberka) žádaný julep (čirý léčivý 
syrup). 22/4 dal Jiřímu (Matyáši) z Těchnic, znervosnělému asi strachem 
z toho, co naň čekalo, na uklidnění pouštěti žilou. 23/4 vyňal mlynáři Janu 
Váňovi, který již dlouho laboroval ušní chorobou, ze zvukovodu kůstku, 
snad sluchovou, ale o které B. měl za to, že se mu odštěpila od kosti skalní 
(os petrosum) působením jak vyměšovaných ostrých vlhkostí, tak i vpra
vovaných balsamů a mastí. Za to obdržel, jednou o to požádav, z Váňova 
mlýna, kde stále nakupoval, teď pro svou domácnost nejlepší druh mouky, 
za kterou B. na přání své manželky se musil zvláště poděkovati. 25/4 dal 
melancholickémup. Janu Jiřímu zVartemberka na Novém Zámku, Rohozci, 
Lipém a Skalách, nejv. šenkovi království českého atd., k posílení (confor
tatio) hlavy prášek diambrový,3) po němž se pacient ve 3 dnech cítil již tak 
dobře, že byl s to z Prahy odjeti poštou do Vídně. 30/4 dostal B. bezoar4) 
od "vysoce urozené paní Marie Magdaleny Trčkové, roz. z Lobkovic, na 

1) J. Te i g e, Základy I. 2, 623. 
~) Dcera buď Adama R. z R., Borboniova spolupreceptora v Jihlavě a v Břehu, 

nebo jednoho z bratrů Adamových (V. Voj t í šek, 1. c. 10). 
3) Diambra, přípravek z ambry, obsahoval vedle této pižmo, skořici, hřebíčky, 

květ muškátový, zázvor, kardamom, santal žlutý, dřevo aloové (z indického stromu 
Aquilaria Agalocha), pepř dlouhý atd. 

4) Lék tak drahý, že si jej mohli opatřiti jen velmi bohatí, poskytovaly v Persii 
žijící Antilopa dorcas a koza bezoarová (Capra aegagrus). V jejich střevě se vzácně 
tvoří žlutý kámen (konkrement), bezoar orientalis, jenž byl považován za spolehlivou 
ochranu před jedy (bezoar, z perského ba-zahal', znamená protijed) a tedy i před mo
rem. Nosil se zasazený do zlata jako amulet na krku a byl podáván i jako prášek 
vniti-ně při otravách. (K Pe j m 1, Prakt. lékař 1937, 361.) 
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Opočně, Smiřicích, Náchodě, Lipnici, Ledci, Světlé n. Sáz. a Kounicích" 
snad za to, že jí vypsal - asi ze spisu belgického lékaře a bývalého gem
maria cís. Rudolfa II. A n s e I ma B o ě t i a (d e B o o d t) "Gemmarum 
et lapidum historia" (Hanoviae 1609) - užitky a moci 12 drahokamů, po
čínajíc jaspisem, u Rudolfa z kamenů nejvíce oblíbeným, a končíc "sí
rotkem" (topasem). 

2,3 a 4:.V. se konala slavná procesí ze všech farních kostelů pražských 
za velké účasti lidu a 5/5, v den Nanebevstoupení Páně, mohla Praha 
obdivovati jiný průvod, tentokrát světský, 3 praporce s 1750 neapol
skými pěšáky a 2 kornety jezdců, prý na pochodu do Falcka proti Mans
feldovi. 6/5 odjel Albrecht Eusebius z Valdštejna, (od prosince 1621) nej
vyšší (obrist) nad vojskem v Čechách, z Prahy do Vídně k císaři a vy
pravovalo se, že jeho místo zaujme p. Václav z Vchynic a z Tetova na 
Chlumci a Zásmucích, katolický bratr luterského p. Viléma Teplického. 
Časně ráno dne 9/5 (nebo snad již 7/5) byla hlava popraveného hraběte 
Jáchyma Ondřeje Šlika katem sňata s hřebu na mostecké věži a odevzdána 
jeho příbuzným, kteří ji v kostele německých luteránů u sv. Salvátora 
(na Starém městě v ul. Svatodušní) uložili do hrobu k tělu Šlikovu. 10/5 
byla suplika, v níž B. znova prosilo propuštění z domácího arestu, do" 
ručena Lichtenštejnovi nepochybně paní Trčkovou, a to právě v době, kdy 
přišli také ke ImížetiNovoměstští p. p. p., totiž (bývalí) páni radní s pri
masem, aby se (po kolikáté již?) ospravedlnili z toho, čím se provinili ("vy
mlouvali své viny") na císaři. Téhož dne byl M. Jiřík Krumlovský z Do
mažlic, měšťan nymburský (nepochybně byl katolíkem), pochován v ko
stele sv. Štěpána Velikého (na Novém městě Na rybníčku) a 12/5 
katolický pán p. Petr z Liebenthalu1) v kláštěře u Matky Boží 
na Koňském trhu. 11/5, vyhovuje přání paní Elišky Sluzské z Chlumu, 
poslal B. pod zárukou své manželky do Boleslavě tkalci Regulovi čili Krá
líčkovi ke zpředení 29 liber tenké a 27 libef tlustší příze. 13/5 po potěšení, 
jež mu způsobila návštěva jeho malostranského kolegy a přítele dra S ev e
rin a st. Šk a ton a z Š a tt en th al u, který se u něho zastavil, přicházeje 
od oběda u p. Lažanského (asi Rudolfa Ferdinanda z Bukové), se naplnila 
jeho duše velkým žalem. Místo očekávaného oznamení, že jest propuštěn 
z domácího arestu, přinesli mu k večeru městští biřici dekret knížete 
Lichtenštejna s opačným ustanovením a odvedli ho zpět do vězení v rad
nici novoměstské. Zásluhu o toto zostření trestu měla prý manželka císař
ského komorníka Hertvíka Vratislava z Mitrovic na Mníšku,· paní Anna 
Marie Žďárská ze Žďáru. "Hostes fa cti, qui amici esse debent." B. byl 
z toho na mysli tak skleslý, že 14/5 nezapsal do deníku vůbec nic a 
příštího dne jen dvě slova: "Dešť, kormout1ivo." 16/5 vpadl však do šera 
jeho smutku přece paprseček radosti. Dověděl se totiž, že Jan Chrysostom 
Sferýn, manžel jeho pacientky, přijal členství komise likvidační a revisní, 

1) Bíl e k 326. Cizozemec, jenž do českého stavu panského byl přijat 

r. 1607. Sešel násilnou smrtí (Dačický-Rezek I. 214, 317, 320). 

i 
T 
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ustavené Lichtenštejnem, aby vyšetřovala oprávněnost pohledávek, které 
uplatňovaly manželky, vdovy, sirotci atd. na konfiskovaných nemovitostech. 
Pro Borbonia to znamenalo novou protekci a posílení naděje na získání 
jeho zabraného majetku. 18/5, v den narozenin šlechtičny Estery ze Vchy
nic a z Tetova, obdržel vlastnoruční sdělení od paní Marie Magdaleny Trč
kové, že nedá projíti jediného dne, aby u knížete neorodovala o jeho pro
puštění na svobodu a že to učinila i v této chvíli. Potěšil se ve vězení 
i návštěvou svého švagra M. Jindřicha Daniela ze Semanína a Matouše 
Rhamnusia1). Přišla nepochybně ho navštívit také jeho manželka, a byla 
to asi paní Anna, od níž se dověděl, že ráno o 6. hod. vznikl oheň v domě 
"U Charouzll" (č. p. 834: na Koňském trhu po té straně, kde B. měl svůj 
dům). Oheň, který založili ze zlomyslnosti kočí (k ztrátě všeho majetku od
souzeného Purkharta) Střely z Rokyc, se rozšířil na domy sousední, ale 
na štěstí nezasáhl již skladiště sena v domě "U Tunských", takže Bor
boniovi nevznikla škoda. 20/5 navštívila ho ve vězení vdova po bratru 
Václavovi Alžběta a M. Jindřich Daniel ze Semanína přivedl mu tam svého 
katolického švagra Jiříka (Adamovic), boleslavského pernikáře.Z) S těmito 
oběma B. se úplně dohodlo společném statku Koudelkovském3) v Ml. Bole
slavi. K 21/5 si zapsal do svého deníku zcela suše, bez poznámky, že Michal 
Pěček (z Radostic) Chrudimský uveřejnil (pod pseudonymem Ribaldus 
Peruanus) "Satyricon in Boěmos" a že je věnoval místodržícímu, knížeti 
LichtenštejnovU) 24:/5 poctila paní Marie Magdalena Trčková svou ná
vštěvou manželku Borboniovu a mnoho jí připověděla (asi za to, že dostala 
od ní nápadní právo na dům "U Tunských"). 26/5, o Božím těle, bylo 
v Starém městě velké procesí, jež z kostela týnského šlo Caletnou ulicí 
kolem Staré rychty (na rohu Rytířské ul. a Můstku, č. p. 4:04:-1), pak 
tudy, kde bývaly masné krámy (před Karolinem), a přes náměstí zpět. 
2915 se, také s velikou slávou, konalo podobné procesí na Novém městě 
z chrámu sv. Jindřicha (při povinné účasti pod pokutou 10 k. m.) a 30/5 
zase na Malé Straně. 31/5 se udělala přestávka, poněvadž bylo venku vlhko 
a chladno a (kněžím) bylo třeba oddechu. Ale aby ochtáb byl dovršen, šlo 

1) Mat o u š R ham n u s i u sPr ach a t i c k Ý se připomíná v l. 1608-
1611 jako radní písař v Mor. Budějovicích. Byl švagr Jan a K o při v o v s Ir é h o 
(U r t i k y) z T hro n t ber k a, doktora filosofie a mediciny, jenž zemřel pí"ed 
sv. Bartolomějem 1611, zanechav syna Martina Urtiku, kantora ve Velkém Meziříčí 
(Z. a. v Brně: Meziříčská kniha smluv, stará sign. 7/66, f. 87; Miscellanea literaria, 
Cen. sb. rkpů 1. 4). 

2) Jiříkova žena Mandalena a manželka M. Jindřicha byly sestry (F. Bar e š, 
1. c., 1. 147). . 

3) Kateřina Koudelková poručila v závěti z r. 1588 svůj majetek dílem svému 
ujci Jiříkovi ze Závětic (jehož podíl snad připadl na Jiříka Adamovic), dílem své tetě 
Alžbětě, nevlastní matce M. Jindřicha, dilem sboru bratrskému, jehož podíl dostal se 
snad do držení manželů Borboniových (F. Bar e š, 1. c., 224). 

4) J. Ji r e č e k, Ruk. II. 92, Dodavky 390. Lichtenštejn dal Pěčkův veršo
vaný latinský pamflet zabaviti a spáliti (J. ] i r e č e k, Ruk. II. 92). 
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se 1/6 na Novém městě znova na procesí a tu byl postaven oltář také před 
Borboniovým domem, tak pěkný, že si až povzdechl: 6 pane Bože, přidrž 
nás k cestě svých svatých přikázání a nedej nám k slávě svého jména 
svatého kráčeti po cestě nálezků lidských! 27/5 se dověděl, že se jedná 
o jeho propuštění z vězení na záruku 6000 kop, a oznámil to paní Trčkové, 
která se byla zavázala zajistiti rukojmě podpůrčím listem. B. měl připraveno 
10 rukojmích, z nichž však potom odpadlo 6, totiž Pavel Aretin, Jan Lesl, 
Jan Šmid, "domácí" (zde snad ve smyslu nájemník, spolubydlící), M. Jakub 
Žabonius, jeho soused Florian Písecký z Kranichfeldu1) a Šimon Polydor 
z Boubína. Zůstali a postavili se tito 4 měšťané novoměstští: Filip Junker, 
Matouš Švik z Lukonos, Pavel Zahořanský z Orlíku2) a Bernard Karban 
z Volšan.3) 31/5, před začátkem měsíce loni tak krvavého, dal se B. se 
svými spoluvězni na radnici do zpívání žalmů. V noci poté měl dlouhý sen 
o Nabothově vinici, jenž vyjadřoval, co těžkého zakusil a več doufal,4) 

V květnu měl B. tyto pacienty: 4/5 nějakého Mikuláše Kunaše, 7/5 
Dorotu koláčnici, jejíž růži na pravé noze zhojil jediným obkladem roztoku 
skalice, kuchyňské soli a kamence ve vodě čekankové, Jindřicha Prunara, 
kterému dal na počištění, a Kateřinu Stubenberkovou (Štumberkovou), 
které dal pouštěti žilou, 10/5 Petra Gerstofa, lesmistra na Poděbradech, 
který dostal lék k zábraně souchotin, 21/5 Mikuláše Blevického (Blevice 
u Kralup), jemuž do Č. Brodu poslal z vězení troje léky (které mu byly 
správně zaplaceny), a Mandičku, svobodnou dceru popraveného Jindřicha 
Kozla z Peclinovce (zůstala po něm ještě jedna dcera, Kateřina, která 
byla provdána za měšťana novoměstského, kožišníka Daniela Meyšnara), 5) 
23/5 (Petra) Lukavského z Lukavice,6) 24/5 Jiřího Matyáše (chybně Ma
touše) z Těchnic a Jindřicha Pichelbergra z Pichelberku)7), kterému dal 
8 pilulek z Crolliova výtažku, vyhánějícího zkažené šťávy všechny a proto 
zvaného extractum "cathoHcum".8) 

3/6 dosáhl pomocí paní Trčkové toho, že byl po 3 týdnech propuštěn 
z radničního vězení, ba více než to, že na záruku 6000 kop byl i puštěn 

1) Měl dům v čtvrti sv. Jindřicha" U tří kaprů" (č. p. 862 na Příkopech). 
2) Sloužil jako komorní písař Janu Jiřímu ze Švamberka na panství orlickém. 

Obdržev výhost, byl majestátem ze 14/6 1600 nadán erbem a přídomkem "z Orlíka". 
Od r. 1603 bydlil na Novém m. Pražském. Měl syna Samuela, jemuž r. 1622 bylo 5 let. 

3) Bíl e k 1030. __ 
4) 3. Kniha královská kap. 21: Tyrský král Achab chtěl míti vinici Nabothovu, 

která sousedila s královským palácem. Naboth, když mu ji nechtěl dáti, byl nařčen 
dvěma zjednanými muži, že zlořečil Bohu a králi, a plOto ukamenován. Již sahal 
Achab po Nabothově vinici, když se mu od Boha vyslaný Thesbiťan Eliáš opřel 
a prorokoval, že na místě, kde Naboth padl, budou psi lízati královskou krev. 
Proroctví se vyplnilo na Achabově synovi. 

5) Zemřel r. 1623 (B í 1 e k 344). 

6) Měšťan Starého m. Pražského (B í 1 e k VIII., 981). 
7) Bíl e k 994, 995. 
8) Obsahovalo kolokvintu, skamoneu, aloě, reveň a sennu. 
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úplně na svobodu. Jeden z prvních, kteří přišli mu k tomu blahopřát, byl 
lékař Lichtenštejnův Jan Ber n h a l' d z Dr á ž ď a n. Potřebovalo času, 
než se rozhlásilo mezi nemocnými, že B. jest volný, a tak o červnových 
pacientech nebylo snad nic, co poznamenati, než toto málo: Manželku 
Údrčského (Auderského) z Údrče (asi Jiřího)!) vybavil ještě z vězení (2/6) 
k boji s třetidenní horečkou čtverými léky, 1) nějakým projímavým odvarem, 
2) stejně účinkujícími tabletami diaturbitovými (Diaturbit tabulatum), 
které měla bráti v dávce až 3 drachem najednou, 3) něčím blízkým slabé kyse
lině solné (spiritus salis Polonici) a 4) 5 dávkami prášku protizimničníh02). 
Mimoto dal jí 4/6 pouštěti žilou. 13/6 byl zavolán k nejv. hofmistrovi krá
lovství českého p. Adamovi z Valdštejna, jemuž se znova otevřel vřed 
bércový na jedné noze a bylo proto třeba každodenního převazování. 
Jeho churavé dceři, panně Kačence, která sídlila v Lovosicích, připravil 
z několika liber vinštíře vinan draselnatý v krystalech (crystallus tartari), 
kterého se užívalo při obstrukcích (zacpání, zvětšení) jater a sleziny. 
20/6 ztratil jednu bývalou pacientku, Johanu Švihovskou z Ryzmberka 
na Horažďovicích, která skoro po 12leté nemoci skonala v svém domě 
"U zlatého supa" (č. p. 563 v čtvrti týnské) na Starém m. Pražském. 27/6 
léčil novoměstského měšťana Albrechta (Řehoře) Pouzara z Michnic3) 

a poslal mu léky po jeho služebníkovi. 

Z jiných událostí v měsíci červnu uvedl v deníku, že 2/6 byl Jan 
ze Strachovic, bratr Borboniova známého Jiřího Strachovského, zabit 
od vojáků4.). V druhé pondělí po sv. Trojici, které r. 1622 připadlo již na 
6/6, vzpomenul toho, že loni v týž pondělek byla na staroměstském náměstí 
exekuce 27 osob mečem, provazem a metlami a že jedné z nich (dru med. 
Janu Jesenskému z Velké Jesené), -než byla sťata hlava, 
kat vyřízl jazyk a přibil jej na šibenici (justicii). Když pak nadešel 21. červen, 
přesmutné výročí poprav, v hlubokém pohnutí zvolal elegickým rytmem: 

1) Zemřela ještě v r. 1622 (B í 1 e k 726). 

2) Velmi užívaný domácí "pulvis febrifugus" se skládal z natí čubetu a ožanky, 
kořenů hořce a galgánu, perleti, račích ok a sušiny louhu z popele pelyňktJvého a puško
vorcového. Recept zněl: 

Herbae Cardui 
- Scordii ana unciam unam 

Radicis gentianae 
galangae

Matricis perlarum 
Lapidis cancrorum praep. 
Salis absinthii 
- calami ana unciam semis 

Misce, fiat pulvis. 

3) Bílek 411, Líva IX. 159. 

4) To se neshoduje s údaji A. Sed I á-č k a (O. SN XXIV. 184), podle něhož 
Jan žil ještě r. 1623_ 

G e II ne r: Životopis léka!-e Borbonia. 
9 
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Slunce zastři světlodárnou tvář, zastři ji mraky 
a dnešní den postrádejž tvých paprsků! 1) 

7/6 zažádal B. znova o vrácení své lékárny a své knihovny. Tuto 
supliku paní Trčková spolu se svou, v níž teď ponejprv uplatňovala 
své právo nápadní na dům bezdětných manželů Borboniových, 13/6 
doručila přímo knížeti Lichtenštejnovi. 7/6 navštívili Borbonia Jiří Miller 
(snad Myllner z Mylhauzu) ,2) Kryštof Winkler starší3) a několik boleslav
ských známých. 8/6 se dověděl, že v Praze byla viděna německá verse 
rosikruciánského spisu "Prodromus'(4), který vyšel latinsky v kvartu ve 
Freistadtě (snad slezském Kožichově)5). 16/6 vypršela lhůta k přihlášce 
majetku, daná Generálním pardonem účastníkům rebelie, kteří dosud 
nebyli pokutováni. Kdo se přihlásil po tomto termínu nebyl již zapsán 
k těm, kteří prostou pokutou směli smýti svou vinu, nýbrž do zvláštních 
knih6). Velké pocty chystali jesuité Ignáciovi z Loyoly a jeho žáku Františku 
Xaveriovi, apoštolu Indie. Stavěli slavobrány, z nichž jedna u jejich koleje 
byla 26/6 hotova. V den Loyolových oslav musí studem oněměti kostely po 
vší Praze, kde se tak zločinně porušuje zákon Boží. 

Od polovice měsíce se táhla záležitost, která způsobila, že B. byl 
rád, když se na půl roku mohl vzdáliti z Prahy. 15/6, v den sv. Víta, slaveného 
co českého patrona, přimlouval se B. ještě za jiné, za Litoměřické, u svého 
pacienta, nejv. hofmistra, příštího dne však byl nucen suplikovati u něho 
sám za sebe. Již 6/6 se dověděl od kněze novoměstského Vavřince Samuela 
Rozína a od spolusouseda Michala Šulce Veseckého (z Vesec)7). co slyšeli 
na vlastní uši z úst cís. rychtáře Šrepla, který pravil že se nebude cítiti 
bezpečen, dokud Borbonia, toho kacHe, nepřivede ke zkáze. Že Šrepl to 
myslil doopravdy, projevilo se záhy. 15/6 vyzval Borbonia prostřednictvím 

Oscule lucifetos, sol, nubibus oscule, vultus. 
Et careat radiis lux hodierna tuis. 

2) Bíl e k 383. 
3) Měl dům "U křížů" (č. p. 493) ve čtvrti svatohavelské Starého m. Pražského. 

4) Prodromus Rhodo-Stavroticus Parergi Philosophici. Das ist: Vortrab vnd 
Entdeckung derer... Bruderschafft vom Rosen Creutz Philosophischen Parergi, 
sonsten Lapis Philosophorum genandt, Wie derselbe am fiiglichsten kan erlangt vnd 
ins "Verck gerichtet werden. Sampt ... Bericht vom SPIRITV VNIVERSI vnd 
HARMONIA MVND1. Alles in gewisse Canones getheilt, mit Figuren geziret, vnd 
beschrieben durch F. C. R. N. G. 1. A .... 1620 (s. 1.), 8° (7 neočíslovaných listů, 
78 str., 14 mědirytin). Předmluva je dána v Praze 24. Martii 1620. Podle Hole
man n o v a - B o h a t t o v a Deutsches Anonymen-Lexikon VII. 346 jest místem tisku 

Heidelberk, autorem Theofil Schweighart. 
6) Toto vydání není uvedeno ani v katalogu Britského musea, ani v T h e o -

p h i liG e o r g i Allgemeines Europaeisches Buecher-Lexicon, ani vPl a ce i i 
Theatrum anonymorum et pseudonymorum, ani vPl a c c i i - Myl i i Bibliotheca 
anonymorum et pseudonymorum (podle lask. sdělení Dr. E. U r b á 11 k o v é v Praze). 

6) Dačický-Rezek 1. 278. 
7) Bíl e k 64. 
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sv~ho. š.enkýř~, lder~~o vmu nastěhoval do jeho bytu, aby vyklidil i tu jednu 
svetlllcl, ktera mu Jeste zbyla. B. si vyhradil 3 dny k odpovědi. Uvědomil 
o věci ústně p. Adama z Valdštejna a napsav supliku, požádal listem paní 
Trčkovou na Světlé, aby ji doručila Lichtenštejnovi. Paní Trčková přijela 
hned 16/6 (se svou. dcerou Alžbětou, manželkou p. Viléma Vchynského) 
do Prahy,. ale tu, dříve než šla ke knížeti, dala na osvědčení svých práv 
k Borb~lllovu domu na něm prováděti opravy. Starý Sferýn, s kterým 
s~,B. s~sel, nes?hvaloval. t~kovou "prekauci" řka, že není radno, jak praví 
pnslovI, na veJce posadIh hloupého, a že by bylo bývalo lépe vycházeti 
se stanoviska, že, co řekne jeden člověk, jest, jako by vůbec nebylo řečeno. 
Opat~en~ pan~7r~kové selhalo také u Šrepla úplně a zavi~ilo jen, že suplika, 
dorucena klllzeh teprve 17/6, nebyla vyřízena včas. Srepl čekal 3 dny. 
18/6, po vypršení této lhůty, když B. právě vyšel z domu bývalého di
rel~tora !anv~vV~s~rovc~ z Královic, nyní v majetku paní Johany Pruskov
ske, v Jmdnsske ctvrh,l) zastavil ho rychtářský písař Daniel a vyřídil mu 
od s;ré~o yána, aby dále neotálel s vystěhováním z domu" U Tunských" , 
ktery Je Sreplův, a aby pamatoval na to, co dobrého se může nadíti od 
r~cht~!e, ~~de-li poslouc~ati. B. nato prohlásil, že jeho suplika jest od 
vcereJska JIZ v rukou klllzete Lichtenštejna a od toho že mu dosud nic 
ne~ylo poručeno. ~ suplice2) B. uvedl, že byl od Šreplova "čeledína" vy
zv~n, abY,vse vystehoval z manželčina domu, který sice, jak mu jest 
:namo, kmze dek~~tem ;e 7~9 ~621 postoupil Šreplovi, ale s tou podmínkou, 
ze zvod bude rahfIkovan CIsarem. To se však dosud nestalo a také se nic 
n:~l:.šel0v.o t~m, ž~ by Šrepl byl již za dům složil nebo na lid válečný za
pUJcII neJake pemze. Dům byl koupen z peněz výhradně manželčiných. 
On, :hudý po rOdič!ch, n~přispěl ničím. Nebylo by spravedlivo, aby jeho 
manzelka pykala za Jeho vmu, lze-li vůbec mluviti o vině. Z čeho jest viněn 
nebyl by se dopustil, nebýti Šrepla. Kdyby ten nebyl ho pětkrát za sebo~ 
nutil k tomu, jistě nebyl by šel s dvěma radními do Koleje velké oznámit 
defe~s?rům, co bylo usneseno obcí novoměstskou. Nikdy předtím nebyl na 
~ad~IcI a tenkrát jen proti své vůli, byv k tomu donucen od purkmistra, 
Jenz cechy ~ sousedy dal svolati pod ztrátou měšťanství. Šrepl má již dva 
do~y, oa maJe l~~e ~~vdleti; nepotřebuje ještě třetího. Ostatně jeho manželka 
S;rU] du~ pO,ruClla ~IZ "pre~ mnoha lety" jako dědictví paní Marii Magda
lene Tr~kove, ktera 13/6 predala knížeti svou žádost, aby jí dům teď již 
se všemI svršky atd. byl přiznán jako nápadní majetek. Nakonec prosí 
B., aby pro potomní časy byl prost všeho věznění a všech rukojemství, 

. tak aby se mohl nerušeně věnovati službě nemocných. Podepsán: Matyáš 
Borbonius, v lékařství doktor a zemský lékař. 

~:/? byla ;ato ,sup1i1~a na rozkaz Lichtenštejm"tv poslána na vědomí 
rychtan novomestskemu. Srepl, zlostí bez sebe, dal prostřednictvím svého 

1) V Bosácké ul. č. p. 936 (B í 1 e k 894, L í va IX. 244) . 
. 2) Borboniův vlastnoruční opis supliky jest v lobkovickém archivu v Roudnici 

pod slgn. A. 66. 

9* 
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služebníka Adama 25/6 předvolati Borbonia, aby se zodpovídal, l. proč 
ho neuznává za svou vrchnost, 2. proč s opomenutím jeho osoby suplikuje 
k místodržícímu a 3. proč vychází z domu a provozuje lékařskou praxi. 
Jakmile B. se dostavil, předal ho Šrepl dvěma biřicům, kteří ho pak 
vedli za ruce domů. Když přišli k domu ševce Václava Vovsa (č. p. 
775 na záp. straně Koňského trhu) naproti domu "U Tunských", vyřítili se 
se na Borbonia dva další biřici a bili ho opálenými holemi po zádech a nohou 
pořád od Vovsů až k Tunským, křičíce: Zůstávej doma! A nedosti na tom. 
Když B. v dešti ran přeběhl Koňský trh, napadl ho u jeho domu tam již 
číhající písař rychtářův Daniel a přetáhl ho žilou přes hlavu a pravý bok. 
V tom přišel Šrepl. Vida Borbonia běžeti do domu, poslal tam za ním jednoho 
biřice s rozkazem, aby mu "holí třikrát dal přes hubu a vytloukl mu zuby". 
Ale B. se proti ranám kryl levou rukou, takže mu v obličeji nebylo ublíženo. 
Konečně se dostal do svého bytu, kde zvenčí slyšel rychtáře křičeti na své 
lidi, aby i sem za ním vnikli a "přerazili mu hnáty". Nedošlo k tomu jen 
proto, že Šrepl, který Borbonia dal zbíti svémocně, bez dekretu, chovaje 
se hůř než sám kat, jenž u vykonávání svého díla se řídí podle znění ortele, 
měl napilno a nevyčkávaje výkon svého rozkazu, vrátil se na radnici. Když 
tu odkládal svrchní šat, řekl v přítomnosti paní Karbanové (asi Doroty, 
roz. Kohoutové z Lichtenfeldu1) s uspokojením: "Již jsem se na té šelmě 
staré pomstil." Že dal Borbonia předvolati již s úmyslem dáti ho veřejně 
zbíti, vyplývalo z toho, co dva dny později vypravoval služebník nemoc
ného p. Pouzara, když přišel k Borboniovi pro léky. Byl prý minulou 
sobotu (25/6) o východu slunce ve věci nějakého dlužního úpisu (jistoty) na 
rychtářství a zastal tu Šrepla se čtyřmi pochopy, k nimž mluvil o něm 
(Borboniovi) a o domě Václava Vovsy, nevyrozuměl však, v jaké sou
vislosti.2) 27/6 se B. zase odvážil ven a první co udělal, bylo, že si šel rovnou 
k Lichtenštejnovi stěžovat na Šrepla. Kníže, uslyšev, co se sběhlo, na
řídil novoměstskému hejtmanovi, aby rychtáře potrestal. Šrepl, maje tu
šení, že mu jeho svévole neprojde hladce, skryl se v klášteře kapucín
ském na Pohořelci, ale byl vyzrazen, jat a (na 3 dny) uvězněn na radnici 
novoměstské3) • 

28/6 navštívil Borbonia Jindřich starší Řečický (otec Jiřího, jenž 21/6 
1621 byl sťat), aby, sám těžce zkoušený, ho utěšil, a M. Jiří Colsinius4

), 

1) Přišla asi na radnici navštívit svého tu vězněného manžela, bývalého radního, 
Lukáše Karbana z Volšan, jenž za odboje byl purkmistrem novoměstským (B í 1 e k 250). 
, 2) Šrepl se po r. 1633 stal řeholním kanovníkem lateránsk)'rm sv. Augustina 
a pak v řádu opatem kláštera sv. Karla na Novém m. Pražském. Jak z toho, co bylo 
pověděno, dostatečně vysvítá, byl svou láskou k bližnímu přímo předurčen k tomuto 

duchovnímu úřadu. 
3) K. Ti e f t run k, Pavla Skály ze Zhoře Historie česká, V. 223. 
4) Rodák jičínský, správce školy v Litoměřicích, autor elogií na pl-. v Pavla 

Stránského "Respublica Bojema" (1634), v Komenského "Praxis pietatis" (1641) atd. 
Vystěhoval se r. 1627 do Pirny, později do Lešna (J. Jireček, Ruk. 1. 368, Do

davky 387). 
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'když se dovědělo doktorově utrpení, poslal mu z Litoměřic soustrastný 
chronogram s nadpisem "Ad 25. JUhii (iUI}.7tC!.&d~ .. ": 

Zbit byl nevinně doktor Borbonius, 
jenž dříve jako druhý P eu c e rl) byl ve vězení. 

Jako nevinnému Peucerovi se dostalo spravedlnosti, 
právě tak i dobrému Borboniovibyla udělena milost.2

) 

Ale největší útěcha přišla z onoho světa. 28/6 při svítání viděl B. 
ve snu Syna Božího v podobě anděla v oblacích. Zpod jeho křídel a bělo
skvoucího roucha se řinula červená záře, kterou by žádný malíř nedovedl 
napodobiti. Nějaké ženy byly nablízku a B. jim ukazoval Spasitele. Nebylo 
to po prvé, co se mu zjevil. Před 30 lety, v době kdy byl preceptorem 
ve Znojmě, zdálo se mu, že procházeje se za městem Plzní, potkal Krista, odě
ného v roucho světle červené, s jablkem v ruce. Poklekl na poli u příkopu a 
pozdvihnuv ruce k Synu Božímu, prosil ho o milosrdenství a slitovánÍ. Také 
když byl v Boleslavi, spatřil ve snách Krista, jak ve velmi chatrném kostele 
v přítomnosti jen asi 5 osob káže a vyzývá k pokání. 1/7 si při historické 
reminiscenci v kalendáři o Paderbornu ulevil svému srdci radostným pří
piskem, že toto město katolického biskupa bylo 14/5 dobyto od luteľského 
biskupa halbeľstadtského, vévody Kristiána z Brunšviku. 2/7, týden po zbití, 
se dostalo BOľboniovi i toho dostiučinění, že ho purkmistľ novoměstský 
vezl ve svém kočáře od úřadu novoměstského hejtmana přes Koňský tľh 
až do Staľého m. Pľažského. 

b) Druhé pololetí s pobytem v Teplicích ,a případem šlechtičny 

Alžběty V chynské. 

Přesto B. chvalořečil Bohu "Bene omnia fecit Dominus", když dostal 
pozvání od p. Viléma Vchynského, aby na půl ľoku přijel k němu do Teplic 
a ujal se léčení jeho těžce nemocné dceľy, panny Alžběty. Bez pľůtahu se 
6/7 vydal na cestu. Nic o ní si nezaznamenal, než že po pľvé v tomto ľoce 
spatřil sekáče svazovati ječrnen na hOľách kolem Teplic: Když tam dojel, 
hlásil se na zámku u p. Viléma Vchynského a při této příležitosti viděl u něho 
list (liteľae), nařizující nejen ľebelům, nýbľž i těm, kteří se nezúčastnili 
vzpoury, jedněm stejně jako druhým (jen když byli jiného vyznání než 

1) Zeť Melanchtonův K a š par Pe u cer z Budy:3ína, od r. 1560 profesor lé~ 
kařství ve Vitemberce, byl pro kryptokalvinismus 12 let ~ězněn (1574-1586) od 
kurfiřta saského. 

2) FVstIbVs eXCeptIs DoCtor BorbonIVs Insons, 
CarCere PeVCerVs qVI prIVs aLter erat. 

PeVcero Inson,tI ConCessa est gratIa IVste, 
SIC bene Borbonlo gratIa faCta bono est. 
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katolického), aby učinili přiznání všech svých pohledávek (debitorum)l). Po' 
ohlášení svého příjezdu se B. hned odebral k nemocné, která ležela v pan
ském domě zvaném "Morava". Vědělo její nemoci od dubna z vypravování 
její tety, paní Kateřiny Štumberkové,2) která tehdy, kromě o vynechání 
měsíčků, mu také řekla, že k neteři dojíždí z Litoměřic Dr. med. Dan i e I 
Š t y r k o I s k ý,3) bezpochyby syn jeho přítele M. Eliáše Štyrkolského dobré 
paměti. B. nyní nalezl nemocnou stále ještě bez menstruace, s břichem vy
dmutým od plynů a od vodového výpotku. Proto léčení u ní začal klystéry 
proti plynatosti (enemata canninativa). Použil k tomu odvaru z routy, 
pelyňku, rmenu, kopru, komonice, kmínu, bobulí jalovcových, podražce, 
hlry bezové, semen světlice barvířské (Carthamus tinctorius), lnu atd. 
K odvaru po odstavení a pro cezení přidal něco růžového medu a heřmánko
vého oleje. První klystér dostala nemocná ještě 7/7 večer, druhý 8/7. Zá
roveň přiložil jí B. domácké kašičky na dělohu k podnícení měsíčků a podal 
proti ascitu (vodnatelnosti břišní) ze svých léků jednak 12 pilulek, udělaných 
z 18 gránů (1' 26 g)4) extraktu Crolliova pro vyhánění všech zkažených šťáv 
(pilulae extracti catholici) s přísadou salmiaku (sal armoniacum), jednak 
2 dávky po 2 skrupulích (2' 8 g) krystalů vinanu draselnatého s 1 skrupu
lem (1' 4 g) skamonia.5) 9/7 dostala šlechtična Alžběta proti vodě v břiše 
1 drachmu (kventlík) samotného vinanu a váček naplněný různými bylin
nými projimadly s příkazem, aby vložila jej do vína a nasáklý pak pomalu 
vyssávala. 10/7 obdržela 12 pilulek Crolliových o váze 24 gr. (1' 7 g) a váček 
k srkání, k večeru pak klystér. Poněvadž účinek byl postačující, nebylo 
11/7 třeba opakovati klysma ani srkati z váčku a podány toliko krystaly 
vinanu se skamoniem v hovězí polévce. Přišly i tak 4 stolice a břicho poně
kud opadlo. 12/7 způsobila jedna dávka vinanu se skamoniem vedle tří 

stolic dávení s bolestí hlavy a proto místo druhé dávky podáno nemocné 
projímavé víno (vinum catharticum), které den předtím přivezl, vraceje se 

1) ,,1622 mense Augusti ... Kteříž co rebelům ... povinovatí byli, to vše 
jakožto propadené do renthauzu k ruce J. M. Cské skládali" (D a č i c k Ý - Rez e k 
1. 285). 

2) Z dětí Jana Vchynského z Vchynic a Tetova a jeho manželky Anny P0U
zarky z Michnic B. uvádí tyto: Viléma a Václava (p,řibuzenský poměr Purkhaľta 
není udán), pak vdovy Kateřinu Štumberkovou a Elišku Sluzskou a tehdy ještě 
neprovdanou Esteru. 

3) Daniel Štyrkolský z Volovic byl zapsán v dubnu 1601 do 
matriky university lipské a r. 1604 do matriky kalvínské university maľburské 
(J. V. Š i mák, 1. C., ČČM 1906, 122, 528). Zemřel před r. 1627, zanechávaje 
vdovu Annu, jejíž sestra Žofie byla manželkou bývalého cís. rychtáře v Litoměřicích 
Mikuláše Mráze (Paměti V á c I a vaN o s i d I a z G e b I i c, opis v Z. a. v Brně, 
Cerr. sb. II. 294, str. 31·32). 

4) Váhy lékárnické: Libra lékárnická o 420 g (lt.) = 12 uncím (~), 1 unce = 
8 drachmám (3), 1 drachma =" 3 skrupulím (9), 1 skrupul = 20 gránům (gr.). 

5) Scammonium neboli Diagrydium je zaschlá, silně projímavá šťáva, prýštící 
z poraněných kořenů svlačce Convolvulus Scammonia. 

I 
r 

I 
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z Mostu, dr. Štyrkolský z tamnílékárny.J) Mimoto byl celý podbřišek pokryt 
pytlíkem s karminativy, jenž dobře posloužil, zmírniv plynatost a usnad
niv tím dýchání. 13/7 vzala Alžběta 1 drachmu (4· 3 g) vinanu v hovězí po
lévce a o 4. hod. odp., 2 hodiny před večeří, vysrkala z počisťujícího váčku 
4 unce (140 g) vína. B. objednal pro ni u dra Štyrkolského extrakt ze samot
ného pryšce (Esula cyparissina, Euphorbia Cyparissias) podle předpisu dra 
Ma r ti na R u I a n d a (mladšího).2) Tento výtažek v dávce 1 drachmy 
(4' 3 g) vyhání vodu a ve spojení s projimadly i jiné vlhkosti. 14/7 po 12 
Crolliových pilulkách o váze 24 gr. (1' 68 g) nemocná neměla stolici, ale 
11krát vrhla, poněvadž je vzala ráno na lačný žaludek. Proto ve 4 hodiny 
odp. nedostala nic k užívání. 15/7 měla po samotných krystalech vinanu 
4 stolice. Přesto ve 4 hodiny bylo jí podáno ještě projímavé víno. 16/7 byla 
jí vtírána pod pupkem mast bramboříková (unguentum de arthanita)3), 
v krajině jaterní mast santalová4) a nad slezinou mast, připravená z mléčné 
šťávy okoličnaté rostliny (Dorema) Ammoniacum a z opoponaxu. ó

) Přes celé 
břicho pak položen pytlík s karminativy. Vnitřně dostala s 2 skrupuli (2.8 g) 
krystalického vinanu po 15 gránech (1' 05 g) skamonia (diagrydia) a turbito
vého kořene (turpethum)6) a byla po tom pozdě večer 4 krát na straně. 17/7 
ráno přij ala v hovězí polévce 1 drachmu (4' 3 g) krystalického vinanu samot
ného. Měla z toho po poledni jen 3 zelené stolice a pila proto na noc ještě víno 
skrze váček bylin počišťujících. 18/7 byl jí přes celé břicho položen teplý obklad 

1) Dr. Š t y r k o I s k Ý přinesl Borboniovi z Mostu též pozdravy od tamního 
primasa M. Schoeneia (z Kolína, snad Daniela, kterému, tehdy měšťanu píseckému, 
Jan Campanus věnoval epigram v svých Centuriis Charitum). M. Schoeneius vzkazoval, 
ač Borboniovi snad osobně neznámý, že jest prý pravým a věrným přátelstvím oddán 
nejen jemu, nýbrž i jeho švagrové Alžbětě Borboniové 

2) Narodil se r. 1569 v Lauingen v Bavorsku, kde jeho otec, dr. Ma r t in 
R u I a n d s tar š í, byl falckraběcím lékaí'em. Byl již ve věku 18 let v Basileji 
prohlášen za doktora lékařství. Z :Řezna, kde provozoval praxi od r. 1594, byl r. 
1607 povolán za císařského lékaře do Prahy. Zde zemřel 23/4 1611. V Praze sepsal 
tyto 2 významné spisy: 1. Problematum .physico-medicorum libri II, Francof. 1608. 
80. 2. Alexicacum chymiatricum contra Ioannem Oberdorferum, Francof. 1611, 4°. 
Souborné pojednání o lécích obou Rulandů bylo uveřejněno v Jeně r. 1676 s titulem: 
Secreta spagirica sive plerorumque medicamentorum Rulandinorum geminae de
scriptiones cum scholiis Ehrenfredi Hagedornii (J. P. Cer r o n i, Ss. regni Boh., 
rkp. v Z. a. v Brně 1. 116, 266). 

3) Šťáva z brambořiku (Cyclamen Europaeum) se dávala zevně při vodna
telnosti. 

4) Mast santalová, které se užívalo při horkém otoku jater (E. Š e d i v ý, 
Matěje z Mýta Světlo apatékářův 1. 152) obsahovala rozmělněné dřevo santalové, 
červené z východoafrického křídloku (Pterocarpus), bílé a žluté ze stromu Santalum 
album. 

') Opoponax je zaschlá šťáva moračiny z rodu rostlin okoličnatých. 

6) Rp. Tartari crystallini scrupulos 2. 
Diagrydii 
(Radicis) turpethi ana grana 15. 
Misce. Pro dosi. 
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(fomentatio) z kanninativ1) a podáno 12 drachmy z Prahy došlé bílé rebar
bory s 15 grány turbitového kořene,2) ale účinek se nedostavil. 19/7 ráno byla 
přiložena na celé břicho náplast komonicová3) s přísadou bobulí bobkových 
a kozího trusu a přes náplast dán horký obklad jako včera, o 4. hod. odp. pak 
udělán pokus dostati vodu ven z břicha ostrým klystérem (enema hydrago
gum acre) z odvaru karminativních bylin s přísadou 12 unce (1712 g) pryšco
vého výtažku (extractum Esulae). Prvním účinkem byly 3 vydatné hlenovité 
stolice. Také 20;7 ráno byl opakován týž ostrý klystér a opět působil dobře. 
Hodinu před obědem vzala nemocná ještě 20 kapek čehos blízkého kyselině 
vinné (spiritus tartari) v hovězí polévce a o 4. hod. odp. 4 unce (140 g) vína 
z váčku, po čemž se dostavily 2 stolice. 21/7 dostala pacientka opět ostrý 
klystér a odpoledne vysrkala zase asi 4 unce (140 g) vína z čerstvě plněného 
váčku. Také náplast a obklad byly přiloženy. 22/7 přijala v slepičí polévce 
4 gr. (O· 28 g) saského (vitemberského) kalomelu (Aquila alba) a 12 drachmy 
(2.15 g) krystalického vinanu, pečlivě rozetřených a smíchaných na mra
morové desce, a měla pak 7 stolic. Proto odpadlo odpolední srkání vína 
z váčku a večer použito jen topik. 23/7, po dobře ztrávené noci, bylo 
šlechtičně v obyčejné ranní polévce podáno 20 kapek směsi čehos jako 
kyseliny vinné a kyseliny solné (spiritus tartari et salis) a přikládány horké 
obklady z karminativ. Později srkala víno z váčku a nalepena jí na krajinu 
pupeční náplast brainboříková s přísadou volské žluči s něco málo mouky 
ječné a rozetřených trocišků (koláčků) alhandalových,4) na krajinu sle
zinnou náplast z různých klejopryskyřic (gum), na krajinu jaterní náplast 
santalová a na ostatní břicho náplast komonicová s bobulemi bobkovými. 
24/7 podány k odstranění obstrukcí jaterních a slezinných zase kapky 
včerejších kyselin v polévce. Před polednem byl udělán klystér z karminativ 
s 3 drachmami (12·9 g) výtažku zelených bezinek a 1 drachmou (4·3 g) 
výtažku hořce, zostřený 6 drachmami (25·8 g) pryšcového výtažku (extrac-' 
tum Esulae). K večeru šlechtična srkala víno z váčku a byla jí přiložena 
obvyklá topika. 25;7 měla v noci po včerejším víně 2 stolice a vrhla. Ráno do
stala 30 kapek vinnosolné kyseliny v polévce, po 2. hodině, také v polévce, prá
šekz20 gr. (1 skrupule = 1·4g) slazeného kalomelu (Aquila dulcis), 12 drachmy 
(2·15 g) vinanových krystalů a 4 gr. (0·28 g) zaschlé, silně projímavé šťávy 

1) Do pytlíku k teplým obkladům na břicho se vkládaly dobromysl (majorána), 
vratič, máta, hořec, kopřivy, jablečník (buřina bílá, marrubium), kopr, ostropes (Si
lybum Marianum, Carduus Marianus), routa, meduňka, semeno světlice, bobule 
jalovcové a kmín, k zvýšení účinku také sůl, ledek a síra. 

2) Rp. Mechoacae drachmam ~ 
Turpethi granas 15 

Misce. Pro dosi. 

3) Emplastrum de Meliloto bylo přikládáno při "zatvrdlostech" jater a ~leziny 
(E. Šedivý, 1. c. 160). 

4) Z kolokvinty (bílá dužina plodu kopvy, Cucumis colocynthis), tragantu 
(gum mi tragacantha, zaschlá šťáva z keře Astragalus), arabské gummy a pryskyřice 
bdellium (z Balsamodendron). 
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z plodů tykvice stříkavé (Elaterium). 26/7 měla nemocná v noci 3 stolice 
a byla ráno zcela obluzená (tota in somnis). Proto bylo vysloveno přání, 
aby se upustilo od podávání vnitřních léků, ale dán k posilnění vínový 
klystér s karminativy.l) Poněvadž se však potom ukázaly známky slabého, 
jakoby menstruálního výtoku toho druhu, který Hippokrates přirovnal 
k splaškám masovým (lotura carnium), musilo býti 27/7 upuštěno i od 
klysmatu a bojováno proti nemoci jen topiky. Také 28/7 nepřipustily Alžbě
tiny ošetřovatelky jiné prostředky než zevní. 29/7 dala paní Štumberková 
své nemocné neteři terpentin v syrupu violkovém k povzbuzení činnosti 
ledvin a obvyklá topika na puls (na zápěstí, epicarpia), ale Borboniovi ne
bylo dovoleno dávati ani léky ani klystéry ani čípky, ačkoli nemocná ne
byla na stolici již čtvrtý den. Žaludek její nic nepodržel a chorý její duch 
vyjídal maso a kosti. Také 30/7 zůstal B. bez práce a co od ošetřova
telek podniknuto, nebylo nic rozumného. Pro zesílení měsíčků na př. po
dávaly prostředky, jimiž se vyhánějí roupy, a když větry samovolně odchá
zely stokrát za sebou na znamení, že konečník jest zanícen, použily místo 
navrženého klystéru mýdlového čípku. Odmítaly i Borboniovy lehké tranky, 
pod záminkou, že nemocná by vrhla. Konec byl, že po 5 denních nábězích si 
přiroda pomohla sama, jenže příliš drasticky. 31/7, krátce po půlnoci, vy
chrstlo z rodidel velké množství krve a vody, podle údajů ošetřovatelek 
asi 4 pinty (kol. 7 l)2). Nastal nesmírný pokles sil, který vyžadoval rychlého 
posilňování nemocné přeháněnými (destilovanými) slepičími a hovězími 
polévkami (masovými extrakty). Aby zastaven byl krvotok, přikládány 
k lůnu pytlíčky na způsob ucpávek (pessuli), naplněné mátou kadeřavou 
(Mentha crispa) a omočené v horké vodě obyčejné. Občas pila nemocná čaj 
z galgánu (Alpinia galanga) nebo ze skořice a polykala sousta horkého, 
z pece právě vyňatého chleba, rychle ochlazeného ve studené vodě. Poněvadž 
puls byl sláb, třesný jak myší ocas (pulsu s myurus) a konce rukou a nohou 
chladné, bylo podáno nemocné dvakrát po 6 gr. magisteria (mistrovského 
prášku), jednou z perel a po druhé z drahokamů, už dříve objednaného 
z Prahy. Jinak vše bylo přenecháno Bohu a samohojivé síle přírody. V noci 
nemocná dobře spala, moči vyloučila mnoho a 2/8 měla i puls lepší (agilior). 
Vzala v slepičí polévce masovou huspeninu (gelatina carnium), připravenou 
se čtverými květy, dobrými pro srdce (quatuor flores cordiales), totiž od brut
náku (borago), pilátu (buglossa), růže a violky, mimoto se skořicí a galgá
nem. Poněvadž šlechtičnu trápila škytavka, byl jí žaludek namazán olejem 
mastixovým3) a muškátovým4) a ostatní břicho domácí mastí, tišící bolest 

1) Recept zněl: Vezmi vína I libru, vař a přidej bobulí bobkových 3 drachmy, 
jalovcových ~ unce, semen kmínu, kopru, fenyklu a lnu po 3 drachmách. Když 
polovina vína vyvřela, .. odstav,. proced' a přilej oleje koprového a kamilkového po 
I ~ unci a vytlačeného oleje bobkového 3 drachmy. Klystér vprav bez soli a žloutku. 

2) Česká pinta (máz) = 1'415 1 (A. L. Kre j čík, 1.. c. 36, ,50). 

3) lVlastix je zaschlá pryskyřice stromu Pistacia lentiscus. 

4) Z muškátových ořechů, totiž semen stromu macizeň (Myristica). 
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(unguentum anodynum domesticum), s blínem jako účinnou součástkou. Přes 
břicho byl položen pytlík s hořcem a čubetem (Carduus benedictus), máče
nými ve víně. Proti horečce, poněvadž byla mírná, neděláno prozatím nic, 
zato se proti přidruženému kašli použilo oleje nardového,l) který byl vtírán 
do kůže hrudní, aby hlen zřídl, a tak se snadněji vykašlával. Na 3/8 byla noc 
dobrá, přesto že dále trvala jak horečka, naštěstí mírná, nedělající žízeň, 
tak i škytavka, od níž nemocné již bolelo břicho. Moč odcházela správně. 
Proti horečce se přikládaly teď kopřivy na chodidla, proti škytavce a bo
lesti břicha bylo postupováno nejdříve jako včera obklady a mazáním, ale 
pak přilepena na břicho náplast komonicová s přísadou bobulí bobkových, 
ladanu,2) aloě,3) myrhy, kadidla4) a oleje nardového. Po této náplasti šky
tavka poněkud polevila, zvláště v tom ohledu, že byla méně častá. Noc 
na 4/8 nemocná málo spala a měla stále horečku, která trvala pak i přes celý 
den. K přivodění spánku bylo použito topik, proti obstrukcím jater a sleziny 
jedenkrát krystalů vinanu, proti zácpě podáno několikrát po lžičkách oleje 
(olivového) a kaše (pulmentum) z malých hrozinek. To způsobilo v noci 
na 5/8 6 stolic a k ránu ještě 2 řídké bez ochablosti v zápětí. Proti trvalé 
horečce, teď již palčivé, spojené s žizní (febris typhodes), mající svoupříčinu 
v obstrukci jater, dostala nemocná ve vodě čubetové onen pulvis febrifugus, 
který byl pojmenován podle augšpurských importérů "Fuggerský'(5), s magi
steriem z perel (místo jen z perleti). V noci na 6/8 odešlo samovolně 13 stolic, 
takže nemocná neměla klidu. Také za dne spala málo, ačkoli průjem byl za
staven. Trvalá horečka (Continua), palčivá a s žízní spojená, neustávala, moč 
při tom však byla prostřední (v barvě a hustotě). 7/8 spala nemocná v noci 
sice přerývaně, ale přece asi 4 hodiny, a pak i během dne. Jedla více než 
kdy jindy v minulých 10 dnech, také její moč nevypadala špatně a stolici 
měla jen jednu, spontánní (bez projimadel). To vše dávalo naději, že by se 
šlechtična mohla snad ještě uzdraviti. Dostala léčivá jídla,6) ale žádné léky, 
ani ony dvoje, za daných okolností nepotřebné, které přinesl z Prahys psa
ním paní Borboniové její "domácí" (nájemník) Mikeš z lékárny dra J a k u ba 
L a vín a: směs syrupů adstringujících (svíravých, stavějících průjem) 

1) Pod jménem Nardus se rozuměl vonný oddenek jak indické rostliny Nardo-
stachys Jatamansi, tak evropské Valeriana celtica. 

2) Pryskyřice, prýštící z listů a větví polokeře Cistus ladaniferus. 
3) Zaschlá pryskyřičná šťáva z listů některých aloí, zvl. Aloe socotrina. 
4) Olibanum nebo thus, pryskyřice stromu BosweWa sacra. 

5) Asi týž, který Karel st. z Žerotína 6. května 1632 v svém listě dceři Bohunce 
Teufenbachové zval "práškem fukarským" (Fr. Hru bý, .Moravské korespondence 
II. 373). Dúm Fuggerů v Augšpurce se tehdy specialisoval pro dovoz jako febri
fugum od domorodcú ve Floridě používaného kořene Sarsaparilly (Smilax syphili
tica, to že byla později i proti příjici podávána), pak protipřijičného dřeva guajako
vého a tabáku, zprvu jen léčebně upotřebovaného. 

6) Takovým jídlem na počištění byl odvar špenátu, lebedy nebo hlávkového zeli 
v polévce skopové, pak salát z poupat (někdy i z květů) bezových, dvakrát převaře
ných a po vystydnutí pokropených octem a olejem. 

139 

a ocukřený kořen hadího mordu (confectio radicis Scorzonerae hispanicae). 
Paní Štumberková je prozatím převzala do úschovy a Mikše po dvou
denním odpočinku poslala zpět. 8/8 byla v noci jedna, před polednem 
druhá, až do konce dne 6 stolic, silně žlučovitých. Moči bylo vyloučeno 
asi % mázu (0.7 1). Podávány posilňující a moč ženoucí polévky. 918, po 
noci velmi klidné, vzala Alžběta o východu slunce polévku vzpružující 
a potila se po ní, nikoli však od ní. Pak spala 2 hodiny bez přerušení. 
V noci nato měla 10 spontánních stolic žlučovitých a spala potom s přestáv
kami asi 5 hodin. Ráno 10/8 snědla nejdříve stírající (vředy čistící) polévku 
(brodium extersivum) ze semen cizrny červené (t. obyčejné, s květy nacho
vými), později polévku vzpružující a svírající a vzala také něco přelaďujícího 
syrupu ze šťávy nezralých hroznů (syrupus a1terativus de agresta) a po něm 
syrupu svíravého (adstringujícího) s práškem korálovým. Noc na 11/8 mi
nula dobře. Během noci vyloučila pacientka asi 2 žejdlíky a po ranní 
polévce s kapkami čehosi blízkého zředěné kyselině sírové (spiritus vitrioli) 
ještě % pinty (mázu) moči. 12/8 měla Alžběta noc klidnou bez škytavky, 
bez kašle, bez zmítání (agitatio), .horečka však od 2/8 ještě nepřestala, 

ale byla teď zase bez žízně (mírná, nepalčivá). Moči vyloučila asi máz 
(1.41). Ráno vypila polévku s přísadou tlučeného kořene třemdavy (Dic
tamnus albus) a večer polévku přelaďující (brodium alterativum), udělanou 
se štěrbákem a (vlašskou) čekankou (cum Cichoriaceis). Léky však odmítala, 
v tom i podané jí projimadlo, zaschlou šťávu z listů aloě sokototské (balsa
mum socotrinum), prý že zapáchá. Proto byl jí na počištění podán v másle, 
aby o tom nevěděla, květ sirný s cukrem, ale též mistrovský prášek (magiste
rium) korálový v rosolu, připraveném s bylinami posilňujícími srdce (herbae 
c.:ordiales). 13/8 téměř nespala. V noci měla dvě stolice, ráno třetí. Vyloučila 
moč ne příliš tmavou a hustou, asi takovou, jaká. bývá po mírném pohybu, 
která však, když dlouho stála, dávala hojnou bílou ssedlinu a pozorována 
jsouc v skleněné nádobě, ukazovala, jako již v minulých třech dnech, 
příměsek tuku, zna~ení to zkapalnění (kolikvace) ledvin a jejího tuko
vého obalu. V noci a ráno dostala nemocná v polévce prášek korálový, 
odmítla však elixír (lihový výtažek) z rubínů, podávaný v syrupu. Asi 
o 2 hod. odp. přijala ještě magisterium z perel, které došlo z Prahy od 
J a k u baL a vín a, ale nebylo jí již pomoci. Krátce po 4. hod. odp. 
vypustila ducha. Bylo patrno, že na průběh její nemoci v terminálním 
stadiu působily vlivy kosmické. Krvotok z rodidel připadl totiž na poslední, 
smrl na první kvadraturu měsíce.I) 

Léčení panny šlechtičny Alžběty, které B. řídil v posledních 38 dnech 
jejího života, zabralo všechen jeho čas. Nejdříve se mohl večer ještě kou
pati v teplických thermálních lázních (8/7, 9/7, 12/7), ale pak i s tím musil 
přestati. Také zpráv v deníku o jiných než lékařských věcech bylo čím 
dále tím méně. B. si k 13/7 zaznamenal, že po sněmu uherském měl císař 

1) Aspekt, kdy rozdíl mezi vrcholením slunce a měsíce činí 6 hodin. 
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přijeti do Prahy, že však z toho sešlo, dále k 15(7, že mu hejtman na Dou
bravské Hoře Matěj Milinský z Milina1) vydalI rys (480 archů) papíru (a jeden 
další 22/8) na rozkaz p. Viléma Vchynského; k 17/7 - když přijal psaní od 
své ženy s datem 11/7, v němž mu oznamovala, že léky, které předepsal, dala 
doručiti nejv. purkrabímu p. Adamovi ze Šternberka2) a Tomáši Hadovi 
z Proseče3 ) -, že on oběma těmto pacientům hned psal, co mají dále dělati 
proti své nemoci; že v týž 1717 opa třilléky Ma tesa, mydlářského mistra v domě 
"U hrubého muže" v Teplicích, a že zemřel teplický soused Jan Hanák, 
stařec 99 letý, jemuž týden před smrtí se narodil ještě syn, kterému při 
křtu dal jméno Diviš; 'k 24(7, že přijel do Teplic p. Purkhart Vchynský 
z Vchynic a z Tetova4) ; k 25/7, 26/7 a 27(7, že poslal do Litoměřic 4 psaní: 
paní Ve runě Pazderákové (snad ženě tamního měšťana Matouše Pazde
ráka)5), Janu Mostníkovi z Nižtice6), M. Pavlovi Stránskému, bývalému 
přednímu správci školy litoměřické7), pak písaři a radnímu v Lito
měřicích, a posléze Mikuláši Mrázovi, císařskému rychtáři tamže.8) Od 
27/7 však nezaznamenal nic, až zase k 6/8, že Kutná Hora odpadla od 
víry9); potom že p. Vilém Vchynský se svou paní Alžbětou Trčkovnou, 
která stála před porodem, 7/8 přibyl do Teplic z Prahy, kde meškal asi 
4 týdny, a s nimi i luterský superatendent v Benešově n. Ploučnicí 

Kryštof Megander,l°) dříve hlavní pastor v Postoloprtech u p. Štěpána 
Jiřího ze Šternberka, a posléze k 13/8, že přišel posel od nejv. hofmistra, 
jenž potřeboval lékařské rady. 

Až zase po smrti slechtičny nabývají záznamy dřívější početnosti. 
Ve zbytku měsíce srpna je vzpomenuto těchto událostí: Tělo panny Alžběty 
Vchynské bylo 14/8 večer po 8 hodině zcela v tichosti, bez vyzvánění a shlu
ku lidu, z panského domu zvaného Morava přeneseno do českého kostela 
v Teplicích a zde 30/8, zase v tichosti a bez účasti lidu, uloženo do hrobu. 

1) J. Jireček, Ruk. II. 33. 
2) Nemoc byla předzvěsti jeho smrti v r. 1623. 
3) Zemřel r. 1624. 
4) V rozrodu Kinských v O. SN Purkhart není uveden. 
5) Bíl e k 1128. 
6) Tamže 1126. Byl z Berouna. Když se v Praze stal bakalářem, byl od sv. 

Havla 1606 tam učitelem ve škole u sv. Vojtěcha v Podskalí a od 23/4 1608 správcem 
školy litoměřické. Později se vzdal povoláni učitelského, oženiv se. Jeden Jan Sixt 
Mostník z Nižtice byl v srpnu 1618 členem berounské deputace v sněmovním výboru 
pro jednání s moravskými stavy (podle lask. sdělení prof. K. K a z d y, berounského 
archiváře) . 

7) V. V. Tom e k, 1. C., ČČM 1845, 633; Z. W in t e r, 1. C., 18, 124, 127, 238, 
422, 536. 

8) Bíl e k 123. 
9) R. 1622 sesadil nejv. mincmistr Vilém z Vřesovic kutnohorského arciděkana 

podobojí a dosadil katolického, p'ověstného Matouše Apiana (A. Rez e k, Paměti 
Mikuláše D'ačického z Heslova II. 287). 

10) Narodil se 21/3 1591 v Holešicích u Chomutova. R. 1611 se stal mistrem 
ve Vitemberce. V Postoloprtech byl v 1. 1616-1618 (J. Jireček, Ruk .. II. 20). 

r 
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Na přání paní Kateřiny Štumberkové uvědomil B. 15(8 p. Václava Vchyn
ského o smrti jeho neteře. K večeru přijeli do Teplic p. Jan Rudolf Trčka 
z Lípy a jeho paní Marie Magdalena, aby byli přítomni při porodu dítěte 
své dcery, a měli to tak dobře vypočítáno, že hned příštího dne ráno před 
6. hodinou mohli uvítati - po nedávném žalu tím radostněji - vnuka, 
jemuž při křtu 21/8 bylo dáno jméno Karel Adam. Křest vykonal lVI. Kry
štof Megander, dítě při tom držel na svých loktech děd Trčka. Paní Trčková 
přinesla různé novinky, jako že 14 letý syn císařův, arcivévoda Ferdinand 
Arnošt (pozdější Ferdinand III.) mluví dobře česky a - co Borbonia mno
hem více zajímalo - že hejtman Nového m. Pražského p. Sezima z Vrtby 
a cís. rada a místosudí dvorský Jan (Daniel) Kapr z Kaprštejna dali podle 
rozkazu knížete Lichtenštejna rychtáři Šreplovi na srozuměnou, aby dům 
"U Tunských" nechal na pokoji. 17/8 byl B. po prvé u onoho pramene ther
mální vody, který jest ve vsi Šonově u Teplic, a 16(8 byl v lobkovickém 
zámku a parku v Duchcově. V týž den přijel do Teplic p. Volf (I1burg) Vře
sovec z Vřesovic, nejvyšší (generalvachtmajstr) kurfiřta saského, a vy
pravoval, že na říšský sněm, který se sejde v Řezně prý již 1110, se dostaví 
osobně všichni kurfiřti a že se bude tam rokovati o třech věcech: o míru, 
penězích (moneta) a o náboženství. K 19/8 učinil B. v deníku tento úmyslně 
nejasný záznam: ,,5000 puštěno na Dubči komus a všecko za to D<oktoru> 
Bor<boniovi> připovědíno, i dům i statek ženě." Dubeč, městys u Říčan 
v Čechách, patřil Adamovi Zápskému ze Záp, než mu jakožto rebelovi 
byl s jinými statky zkonfiskován. Již r. 1622 byl od komory české postou
pen dru Janu Danielu Kaprovi z Kaprštejna, pak ale, podle cís. resoluce ze 
14/8 1623, "prodán" LichtenštejnovU) "Kdos v Dubči" byl tedy asi Kapr, 
který - jak by vyplývalo ze slov v deníku - skutečně dostal od Borbonia 
"puštěno" 5000 kop za pouhé sliby. 20/8 zemřel Jan Albrecht Kekule ze Stra
donic na Soběchlebech2), zanechav vdovu, onemocnělou úplavicí, k níž 24/8 

byl povolán z Litoměřic dr. Štyrkolský, a již 27/8 přijel do Teplic Viktorin Vo
koun, asi úředník české komory, aby zinventoval zabraný majetek nebožtí
kův. 24(8 nedostal Pithopoeus, snad ten ze Slaného, jménem Jan a stupněm 
Mistr,~) výhost, o nějž žádal, a odjel p. Volf Vřesovec z Teplic na několik 
dní do Vchynic (Vchynice-Tetov u Kašperských Hor). Před odjezdem 
daroval Borboniovi 10 zl. a dopsal svému bratru Vilémovi, nejv. minc
mistrovi, do Kutné Hory, aby Borboniovi stál v slově a poslal mu slíbenou 
rudu olověnou (minera Saturni) v množství, dostačujícím pro jeho práce 
alchymické. Dr. Štyrkolský, byv dopisem paní Trčkové povolán do Teplic, 
slibil, že za 1000 kop, které jí byl dlužen, dodá jí svého času víno ze svých 
vinic. 25/8 bylo Borboniovi sděleno, že teď až do sv. Havla (16/10) jsou 
zastaveny konfiskace a příděly statků, a to prý, protože Lichtenštejn na 

1) Bíl e k 922. 
2) Podle B í 1 k a 266 zemřel 21/8. 
3) R. 1595 se ucházel jako správce školni v Domažlicích marně o profesuru 

(Z. Will t e r, 1. C., 128). 
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tak dlouho odcestoval z Prahy, že kníže, když na cestě do Vídně přijel do Ji
hlavy, nemohl dále pro záchvat dny a že má na kloubech všech prstů dnavé 
uzlíky (tophi), které mu způsobují značné bolesti. B. uslyšev to, udělal sám 
balsám na mazání z terpentinu a soli a objednal u dra Štyrkolského, když 
byl v Teplicích, kvintesenci (výtažek nejúčinnější součástky: pátého, nad
zemského živlu) z perel, dobrou pro podagriky, a pak elixír Par a cel s ů v 
protimoru.1) Kromě těchto 1éln"t, jež B. chtěl captationis benevolentiae causa 
poslati Lichtenštejnovi do Jihlavy, měl mu Štyrkolský hned po svém ná
vratu domů udělati troje extrakty, první z pryšce (extractum Esulae), druhý 
ze zelených bezinek (extractum baccarum viridium sambuci), třetí z plodů 
řešetláku barvířského (extractum baccarum spinae infectoriae), také 
mu dodati něco těchto, bezinek a pryšce v stavu suchém pro připravu 
extraktů v zimě a konečně připraviti pitné zlato rozpustidly (menstruum)2), 
jež postrádají ostrosti (žíravosti), Léčiva potřeboval B. asi velmi nutně, 
neboť již 28/8 poslal Štyrkolskému připomínku (memoriál), aby neodkládal 
připravu rozpustidel zlata (menstrua Solis) a objednaných extraktů počišťu
jících. Ve Vídni byly vyhlášeny a vyvěšeny císařské patenty, jimiž ve smyslu 
50%ní devalvace hodnota uherského dukátu byla stanovena na 3, to
laru širokého na 2 kopy grošů, dvojšedesátníků na pouhých 60 kr.3) 

23/8 dostal B. zprávu, že byli propuštěni z radničního do domácího vězení 
Eliáš starší Rozín z Javorníku a z Auhornu a Kašpar Uzlar z Krancberku, 
bývalí radní novoměstští,4) a po nich i ostatní z Borboniových spolu
vězňů. Vypočítav, že 79 týdnů ztrávi1i ve vazbě, B. vyslovil přání, aby nikdy 
již nebylo třeba takového počítání. V týž den teplický úředník Jan Bra
nický doručil Borboniovi od jeho manželky psaní, jež přinesl z Prahy 
Řezníček, rodák boleslavský, poslaný do Teplic od Martina, sekretáře 
trčkovského. V noci na 28/8 měl B. dva divné sny. V prvním okolo 
půlnoci někdo mu podal kočičí hlavu, kterou za jeho zády uťal od 
ostatního těla. Hlava 'by1a ještě teplá a její zuby se lehce zakously 
do jeho prstů. Odtrhl ji a hodil do blízké stoky. V druhém viděl, jak za jas
ného dne nějaký voják zlomil dvě kopí pod železným hrotem a pak proro
koval, že odevšad se sběhne všechen lid ve zbroji, až bude zlomeno tak i kopí 
třetí. 28/8 se B. dotázal (kněze?) Matyáše Pf1ukpajla5

), čím Kryštof Hrob
čický z Hrobčic na Dobříčanech a Očihově6) uhasil svou horkost zimničnÍ. 
Obdržel odpověď, že bylo použito k1ystéru se zlatem (cataclysma solare), 

1) Tinktura, připravená osmidenni maceraci aloě, myrhy a šafránu v lihu. 
2) Menstruum, tekutina na rozpouštěni kovů, měla jméno odtud, že k roz

pouštěni potřebovala 40 dni neboli jednoho filosofského měsíce. 
3) Kopa míš. klesla vzhledem k dukátu v poměru 3: 1'6, k tolaru a dvojšedesát

nHru v poměru 2 : 1. Den ze dne se měna znehodnocovala víc a více. 
4) Oba byli původně odsouzeni k smrti, onen mečem, tento provazem, ale trest 

změněn ve vězení, z něhož propuštěni 15. resp. 16/8 1622 (B i 1 e k, 472, 729). 
6) J. P. Cer r o n i v Adversaria (rkp. v Z. a. v Brně, 1. 6, f. 7a ) odkazuje, 

uváděje pouhé jeho jméno, na "Bibliotheca theologica". 
6) Bil e k 184. 
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které cestou chemickou i pomocí ohně bylo převedeno ve zlato pitné (au
rum potabile) a to pak v množství několika kapek přidáno klystérové 
vodě. Z Teplic 30/8 odjel p. Jan Rudolf Trčka s paní směrem na Roudnice. 
kam již den předtím bylo napřed vypraveno jeho služebnictvo (čeládka). 
Při svém odjezdu nakázala paní Marie Magdalena Borboniovi, aby se 
otázal jejího soukromého sekretáře Martina ve Světlé, co pro něho do
brého odpověděli na její psaní nejv. hofmistr a dr. Kapr. 

3/9, meškaje v zámku p. Viléma Vchynského na Doub::avské Hoře, 
vyhotovil B. 12 listů, a to předně do Litoměřic na adresu dra Styrkolského 
(jemuž s psaním poslal jakousi sůl, kterou oddělil chemicky od ledku), a Jana 
Mostníka z Nižtice (jemuž oznámil, komu kde odevzdal melouny, od něho 
poslané). Ostatní listy, kromě těch, které byly v určeny jeho ženě, Šebestovi 
z Krušce (snad totožnému s jeho důvěrníkem Sebestiánem Střibrským1) ve 
Světlé) a dvěma jeho rukojmím, měšťanům novoměstským Matouši Švikovi 
z Lukonos a Bernardu Karbanovi z Volšan, byly vesměs supliky, a to znějící 
na jméno paní Trčkové, nejv. purkrabího Adama ze Šternberka a hejtmana 
novoměstského Sezimu z Vrtby, zvláště však se obracející na Polyxenu z Lob
kovic, paní na Roudnici, Obřiství, Byšicích, Nelahozevsi, Chlumci a Lito
myšli, t. Č. ve Vídni, na p. Adama z Valdštejna na Hrádl~u n. Sáz~vou: 
Lovosicích, Novém Bezdězi, Hiršperku, Vidimi, Housce a Zidlochovlcích, 
cís. tajného radu, komorníka, místodržícího a nejv. hofmistra v království 
českém, jenž 5/9 měl z Prahy odjeti do Vídně, na Jana z Klenového a z Ja
novic n;.:t Žinkovech, Žitíně a Roupově, cís. radu, komorníka, místodržícího 
a nejv. písaře v království českém, a na jeho dceru pannu Benignu. P. Volf 
Vřesovec, jenž se ze Vchynic brzy vrátil do Teplic, odjel 8/9 časně ráno na 
pouť k Matce Boží pod Krupkou (do Bohosudova). Přišel zpět v týž večer 
s No g a I ti e m, lékařem mosteckým, jenž byl také na pouti. B. se s ním 
sešel 9/9 při obědě na teplickém zámku, a tu mu Nogaltius vypravoval, že 
na té pouti přistoupilo k stolu Páně tolik osob, že nebylo oplatků (hostií) 
pro všechny, takže 300 poutníků vyšlo naprázdno. Po obědě odjel Nogaltius 
domů do Mostu. 8/9 psal B. pražskému lékaři E r a z i m u Maj k o v i 

1) Shoduje-li se to, pak by byl onim příslušníkem moravského vládyckého 
rodu Stříbrských z Krušce (J. Pil n á č e k lll, 533), jenž býval panským zvěro
lékařem bučovickým a sepsal v Brně 1/5 1608 předmluvu k svému stostránkovému 
spisu "Koňské lékařství, knižka užitečná, proti všelikým nemocem, vadám, vášním 
i jiným koňským nedostatkům, všechněm rejtharům, hospodářům, kovářům, kteřiž 
koně hojí, je prodávají, kobyly a hříbata chovají, velmi užitečné. Jest při tom nazad 
nemálo o tumlování i o pojímáni mladých svývolných koňův dotknuto i také na 
tvrdoústské koně několik mundstukův neznámých a prvé nevídaných, k velikému 
skrocení koňův nezbedných, vyrejsováno. Podle' kteréžto knihy vysoce vznešený 
porejthar, někdy urozený pán pan Jan Šembera Černohorský z Bozkovic na Černé 
Hoře a Bučovicich < t 1597> koňům svým z mnohých nemoci, vad a vášní pomáhati 
dával. Nyní vnově na světlo vůbec všechněm ku pohodli vydaná léta P~ně MDCVI:1.~' 
J. P. Cer r o n i se zmiňuje o této knize (Nachrichten. rkp. 1. 84, 909) Jako o neSlTI1rne 
vzácné a, pokud známo, první české učebnici zvěrolékařské. 
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z Maj ve rtu (Mejkovi z Mejkvardu)l), svému příbuznému. ll. září se 
považoval za šťastný den pro rodíci oslice a říkalo se, která neslehne toho 
dne, že bude roditi těžce. B. měně smysl, mínil cynicky, že se to snad také 
tyká konvertitek, oslic duchem (praedictioni satis fieri sed consiliis tantum), 
z nichž mnohé na rozličných místech budou choditi s útěžkem jistě i po 
11/9. Přál jim, aby se, co se říká o oslicích, také na nich vyplnilo. 12/9 od
jeli p. Vilém Vchynský a p. Volf Vřesovec na Červený Hrádek (u Jirkova) 
ke katolickému pánovi Janu Hrzánovi z Harasova a vrátili se po dvou 
dnech. 14/9 bylo Borboniovi posláno od dra Štyrkolského a Mostníka víno 
v hroznech a melouny. Ponechal si jen pětinu, se zbytkem podělil v stej
ných dílech 4 jiné. 16/9 dostal psaní od svého přítele Michala Šolce 
z Blat, 20/9 mu tam odepsal (psaní mohl expedovati až 24/9) a ten zase 
jemu 10/10, ale už ne z Blat, nýbrž z Prahy .2) Purkmistr a páni litoměřičtí 
požádali ho jako bývalého svého spolusouseda o přímluvu, aby p. Vilém 
Vchynský jim o sv. Havlu (16/10) půjčil druhých 1000 kop. B. vyhověl a 17(9 
jim mohl oznámiti, že p. Vchynský jest ochoten půjčiti jim žádané peníze, 
ale jen pod tou podmínkou, že k zápůjčce dostanou povolení od král. komor
ních radů (kammerratů, komorátů). Již 19/9 přišla paní Alžběta Vchynská do 
kostela, ačkoli ještě neprošlo 5 týdnů od jejího porodu. 21/9 přijel do Teplic 
Mikuláš, písař prokurátora Jana Jezbery z Kolivé Hory, obviněného, že 
za vzpoury se dal upotřebiti za hejtmana lidu válečného obce Staroměstské. 
Teď hledal svědky, kteří mu měli prokázati nevinu, že totiž službu hejt
mana přijal - v dohodě s pány strany Ferdinandovy - jen proto, aby 
císařskému vojsku ulehčil práci, až bude dobývati Prahu. Snad od tohoto 
písaře Mikuláše se teprv 21/9 B. dovědělo smutné pro něho události, že 
Tilly před 5 týdny dobyl města Heidelberka. Za to již 22/9 vědělo mírovém 
poselství, které přinesl do Vídně vyslanec sultána Mustafy3) a že kořistníci Se
verin Táhlo z Horštejna (z Horšovského Týna), Jan Daniel Kapr z Kaprštejna 
(z Prahy) a Filip Fabricius z Rosenfeldu (z Mohelnice) "koupili" z konfiskace 
první Poběžovice (Ronšperk u Horšovského Týna)4), druhý Liběchov 
(u Štětí), třetí Řepín (u Mělníka).5) P. Vilém Vchynský dal Borboniovi po-

1) Byl asi syn lékaře Jan a Maj k a (M e j k a) a Alžběty, vdovy po boleslav
ském měšťanu Bohuchvalu Danielovi ze Semanína, otci to Borboniova švagra Jindřicha 
Daniela (F. Bar e Š, Paměti m. Boleslavě, 139, 149, 220). O Janu Mejkovi víme, 
že 12/8 1592 koupil dům na Starém m. Pražském, zvaném "U zelené žáby" (č. p. 14, 
proti ul. Platnéřské) za 900 k. Č., že obdržel později erb s přídomkem "z Mejkvardu" 
a že zemřel před 19/8 1608 (J. Te i g e, Základy I. 1, 183). 

2) Snad byl tehdy již manželem vdovy Alžběty Borboniové. Oba se pro víru 
vystěhovali ze země, Alžběta. až v poslední lhútě, když byla prodala své dva domy na 
Hradčanech Marii Magdaleně Trčkové z Lípy, a to "Široký dvůr" (č. p. 110) 24/7 
1627 a druhý "U bílého pštrosa" (č. p. 71) 18/2 1628, za 4000 tolarú (A. Rybička, 
ČČM 1889, 478; V. L í v a IX. 323). 

8) D a č i c k Ý - Rez e k 1. 287. 
4) Podle Bíl k a 662 prodala královská komora tento dříve švamberský statek 

teprve na základě cís. resoluce ze 26/8 1623. 
ó) Bíle k 116. 
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říditi zimní výbavu. Tak 23/9 daroval mu soukenné šaty, 12/10 plášť, k němuž 
bylo potřebí 24 loket (14 m) šňůrek, 1 lot (16g) hedvábí k prošívání a 18 
velkých knofliků, 20/10 mazané střevíce, které stály 3 k. gr. (taková byla 
tehdy drahota), též palandránu (balandran, široký plášť do deště) z míšeň
ského sukna, (loket?) po 3 zl. rýnských, a slibil mu ještě kožich. Od teplické 
paní dostal B. 30/9 na 4 košile, které mu paní Štumberková dala ušíti 
od domácích švadlen, a 20/10 čepici a rukavice liškou podšité. K tomu 
hejtman Matěj Milinský přikoupil pro něho z vlastních peněz pan
tofle za 3 k. gr. V sobotu 24/9 odjel Lichtenštejn z Vídně zpět do Prahy. 
Večer téhož dne shořelo 8 domů na Novém m. Pražském mezi Koňskou 
branou s té strany, kde byla zahrada Teyflovic (městiště Národního musea) 
až k domu "u Šrámů" (č. p. 799 v čtvrti sv. Štěpána), který náležel Šrep
lovi. P. purkmistr a páni litoměřičtí psali 24/9 znova Borboniovi a byli 
26/9 osobně v Teplicích ve věci půjčky, ale asi s nepořízenou odjeli zase 
téhož dne. Žádalo se od nich, aby napřed zjistili, co od jiných měšťanů bylo 
domluveno v téže záležitosti s Janem Mostníkem z Nižtice. 27/9 odjel 
p. Vilém Vchynský k Volfu Vřesovcovi na Vršovice (u Loun), které tento 
nedávno koupil z konfiskace, a přijel s ním zase 30/9 zpět do Teplic, kam 
jako další hosté zavítali Zdeněk Vratislav z Mitrovic na Mníšku a Hostouni 
(kterého B. před r. 1615 léčil pro hypochondrickou melancholii) se svou 
manželkou Lidmilou z Gerštorfu,l) p. Hertvík Vratislav z Mitrovic (pildy 
jeho ženy se B. dostal 13/5 1622 na 3 týdny znova do radničního vězení) 
a Zbyněk z Kolovrat na Buštěhradech. Hosté zůstali v Teplicích do 3/10. 

Ze záznamů v září souvisely tyto s odbornou činností Borboniovou: 
7/9 udělal proti závratěm p. Viléma Vchynského z 1 drachmy (4.3 g) Crol
liova výtažku (extractum catholicum) 25 pilulek, které (aby se neslepily 
a aby posilovaly), obdal pravým pozlátkem, a stejně tolik udělal pozla
cených pilulek hlavových2) (které měly jméno odtud, že "hlavu divně 
čistí")3), pro paní CetHcovou, manželku teplického lieutenanta (zástupce hejt
mana) váček počišťující, pro paní Štumberkovou 25 (počišťujících) mor
selek a pro panského (lokaje) p. Jana Rudolfa Trčky oční kapky.4) 8/9 
se přesvědčil při svých chemických pracích, že voda, vitriolem (skalicí) 
okyselená, zčerná, hodí-li se do ní kousek duběnky. 12/9 jel do Litoměřic 
k tamním svým pacientům (jménem jsou uvedeni 2: radní Jan Houš,ka 
(Houžka) z Adlersperku a manželka měšťana Adama Mráčka z Kyšperku),5) 
pak společně s drem Štyrkolským k churavé panně Kateřině z Valdštejna 

1) O roku její smrti je nepřesná zpráva v O. SN XXVI. 1003. 

2) Pilulae Cochiae. Skládaly se z kolokvinty, skamonia, turbitu, plesnivce atd. 

3) E. Š e d i v Ý, 1. c. I. 103. 

4) Recept zněl: Vezmi nehašeného vápna 3 unce, dešťové vody I Yz libry. 
Nech 2 dny ustáti a pak proceď. Potom přidej salmiaku nejčistšího, rozetřeného 
na jemný prášek, 10 drachem. Nech zase 2 dny státi, proceď. Pro cezené chovej 2 dny 
v kovové nádobě až zmodrá. 

ó) Bíl e k 1126. 

G e II n e r: Životopis lékaře Borbonia. 10 
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do Lovosic. Štyrkolský zajel mu ještě odtud s doporuč ovacím listem p. Volfa 
Vřesovce do Podsedic pro mateční horninu granátovou (matrix granatorum), 
které bylo snad třeba k přípravě nějakého magisteria. K večeru se B. vrátil 
do Teplic, kam přivezl na léčení šlechtičnu Kačenku, kterou až po 10 dnech 
(23/9) propustil do domácího ošetřování. Po příchodu do Teplic byl B. volán 
k měšťanu V<áclavu> Šťastnému ze Žatce od jeho manželky, rozené Pic
manové z Litoměřic. Jejímu muži, který měl souchotiny s horečkoú, pro
vázenou oslabujícími poty (hektickou), předepsal prsní bylinné šťávy se 
sirným balsámem (směs síry s nějakým olejem, na př . .lněným, terpentinem 
ap.), cukrkand (krystalový cukr třtinový), rovněž se sirným balsámem, 
a proti (zimniční) žízni syrup s něčím jako zředěnou kyselinu sírovou (spiritus 
vitrioli). Jeho matce, která měla asi reumatické bolesti v pravé ruce (chei
ragra), řekl, aby si ji myla zatím odvarem bylin, bolest tišících (herbae 
anodynae), než jí opatří mast z Prahy. Totéž poradil manželce měšťana 
Václava Košteckého (snad z Koštic u Libochovic). 15/9 bylo zaplaceno od 
hejtmana Matěje Milínského a jiného úředníka p. Viléma Vchynského 
(Kalivody) 6 kop 17 gr. b. za léky, odebrané pro zesnulou pannu šlechtičnu 
Alžbětu v mostecké a litoměřické lékárně (v Teplicích tehdy ještě nebylo 
lékárny). Pro manželku Adama Mráčka z Kyšperku neměl sůl (bezpochyby 
k přípravě louhu na omývání), když pro ni poslala, ještě hotovou. Sůl byla 
totiž teprv jednou vypálena a bylo třeba ještě vypálení druhého. 18/9 
přišli k Borboniovi na léčení jednak nejstarší syn p. Bohuslava Kaplíře ze 
Sulevic na Milešově, p. Vilém,l) doprovázený svou manželkou, jenž byl po 
úplavici a dělal dojem souchotináře, jednak - v doprovodu svého bratra 
Jana Kryštofa Belvice (z Nostvic) I1a Citově pod Mělníkem - nemocný 
Jindřich Liběchovský, který dostal od přílišného pití zápal jater a puchýřo
vitou vyrážku v obličeji. P. Vilém Kaplíř přijal 3 kapky pitného zlata 
v směsi syrupů srdečních (syrupi cordiales) a cítil se pak silnější. Jeho man
želka se Borboniovi svěřila, že jest v jiném stavu, ale on měl její těhoten
ství za pochybné. V tom smyslu zodpověděl 21/9 psaní druhého syna p. 
Bohuslava Kaplíře, Václava, jenž ho požádalo zprávu, co je s jeho bratrem 
a se švagrovou. Oba manželé Kaplířovi 26/9 odjeli zase domů. P. Jindřich 
Belvic vzal 22/9 na počištění diaturbit, vzhledem k přemíře vlhkostí, jimiž 
zaplavoval své tělo, ovšem v suché formě, v prášku, a 23/9 si dal pouštěti 
žilou. Držel se však i za léčení korbele a skleničky a tak odešel 26/9 v ne
zlepšeném stavu, bera s sebou domů 4 prášky diaturbitu. P. Vilém Vchyn
ský, jemuž B. 16/9 proti závratěm dal pouštěti krev z pravé mediany od 
duchcovského lazebníka, dostal 23/9 10 pilulek z Crolliova výtažku, které 
zapil vodou třešňovou. Měl po nich 5 stolic, z nichž poslední dvě s pří
měskem krve z hemoroidů. Večer po tomto počištění, dokud byl lačný, si 
pán ještě naříkal na závrať, ale ta přešla, když se navečeřel. 21/9 si přijel 
pro radu do Teplic k Borboniovi jeden z jeho litoměřických pacientů, Jan 
Rouška z Adlersperku, který mu pak 30/9 poslal jako honorář 2 dukáty 

1) Bíl e k 234. 
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(226·58 Kč) a k tomu putnu hroznů. B., chystaje se na lékařský zájezd do 
"Němec", totiž na německá panství Rumburk, Raňšpach a (Českou) Kame
nici, která p. Vilém Vchynský zdědil po svém strýci Radslavovi st. ze 
Vchynic, psal 22/9 dru Štyrkolskému, aby ho navštívil před odjezdem. 
Štyrkolský přijel 25/9, ale z Borboniovy cesty asi sešlo, snad pro ne
uspokojivý zdravotní stav p. Viléma Vchynského, u něhož se závrati stále 
opakovaly. Proti nim dostal v polévce skořicový olej (z kůry skořicovníku 
ceylonského), 26/9 muškátový květ, máčený v octě, a 30/9 něco jako zře
děnou kyselinu sírovou (spiritus vitrioli). Také, že to asi také potřeboval pro 
p. Vchynského, poslal B. jistou Kroupovou, snad kořenářku, se služebnými 
hochy sbírat plody řešetláku (Rhammus cathartica), z nichž se dělal pro
jímavý syrup řešetlákový. 24/9 byl u něho pro léky jeden kameník z Duch
cova, jenž trpěl dušností, nemocí to kameníků, 25/9 si přišla pro radu man
želka jednoho z litoměřických "rebelů", měšťana Adama Koldy, u níž 
zjistil hypochondrickou melancholii, o to tíže zhojitelnou, že se pacientka 
přes horkost svých jater nevystříhala vína, a 29/9 jeden pláteník z Dubu, 
jemuž pro nějakou zlou nemoc levé nohy lékař žitavský Em man i u s 
udělal na ní nejdříve fontanelu,2) kterou však potom nechal zahojiti, když 
nepomohla. B. poradil pláteníkovi, aby se počistilléky, vyhánějícími černou 
žluč (purgantia melanagoga), pak aby omýval nohu v odvaru z čubetu 
(Carduus benedictus) a mazal ji opodeldokem.3) Pro p. Viléma Vchynského, 
u něhož vedle závratí 30/9 po prvé zjistil také známky hypochondrické 
melancholie, objednal u dra Štyrkolského tinkturu korálovou podle 'před
pisu Jan a B egu i n a z Valterrana4) a slazený kalomel se zlatem (Aquila 
dulcis cum auro), což v dávce 7 gránů (49 eg) jest dobrý počišťující pro
středek. Udělil též radu nějakému přespolnímu krejčímu, jenž slul Pro-
cházka a měl nemocnou ženu. -

V říjnu se událo toto: 2/10 se ženili v Teplicích panský zahradník 
a lokaj, jimž svatební veselici vystrojil p. Vilém Vchynský. 4/10 psal 
B. do Prahy paní Dorotě Kuklové, roz. Mostníkové z Nižticeó

), a do 
Litoměřic Janu Mostníkovi a dru Štyrkolskému. 5/10 přijel do Teplic 
pastor Kryštof Megander z Benešova n. Ploučnicí. Vypravoval, že před 
několika dny přišlo do Vídně nové turecké poselstvo a učinilo císaři 

2) Fontanela slul vřed, úmyslně způsobený žhavým želízkem nebo nehašeným 
vápnem atd., když šlo o to, aby se pro nějakou počasnou nemoc, hrozící nebo pří
tomnou, odváděly cestou kožní přebytečné nebo zkažené vlhkosti z těla. Fontanela, 
dokud jí bylo třeba, se udržovala otevřená tím, že se do ní vkládala cizí tělesa, nej
častěji hrách. 

3) Linimentum saponato-camphoratum: roztok mýdla v lihu s přísadou kafru. 

4) Lékař a alchymista, jenž žil v Paříži na zač. 17. stol. Proslul svým spisem 
"TyTocinium chymicum", který se dožil četných vydání (první bylo pařížské z r. 
1608). O něm nejnověji psal T. S. Pat t e r s o n, ve stati ,,]ean Béguin, and 
his Tyrocinium chymicum". Annals of Science 2 (1937), Nr. 3, p. 243-298. 

5) Vdova po Danielovi Odháje, která se po druhé vdala za měšťana Staro
městského Davida Kuklu z Taurnperka (L í v a, 1. c. IX. 49). 
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oznámení o listech, které sultánovi poslali někteří nespokojenci z řad 
knížat říšských. 6/10 měl B. asi nějaký zlověstný sen, poněvadž cítil potřebu 
skládati distichon na námět "Nehleď na sny, poněvadž nic nad ně není 
nicotnějšího; máš-li starosti, slož je na Boha"!). Přesto 7/10 zahájil třídenní 
půst ("plenus venter non orat ardenter"), aby duch zcela vystřízlivěl z opo
jení nepravostí, a ty 3 dny a 3 noci většinou ztrávil v modlitbách nad hřeby 
Krista Spasitele. Teprve 9/10 o ~8. hod. več. přijal zase pokrm. K 10/10 
zaznamenal jako novinku (ale již 2 roky starou), že P. Martin Becanus 
(van der Beek) S. J. je zpovědníkem Ferdinanda II. Z Augšpurku došla 
zpráva o tamní velké drahotě, že prý korec (92·16 1) žita stojí 20, pšenice 25, 
ovsa 15 zl. (t. j. 5-8 krát tolik, než co na konci deníku udáno pro Prahu). 
Vykonávaje rozkaz paní Alžběty Vchynské a její švagrové, paní Kateřiny 
Štumberkové, dopsal 10/10 do Litoměřic dru Štyrkolskému o dříšťalky (pro 
kuchyni), broskve, hrozny a 10 sudů mladého vína, a to o dva bílého a o osm 
červeného. V noci na 13/10 se mu zdálo, že bez ošklivosti snědl 3 uvařené 
hady, ale nevyslovil se, zda, co nastalo, bylo ve vztahu s tímto snem: že se 
Lichtenštejn vrátil z Vídně do Prahy, že tam přijela i paní Trčková a že syn 
hr. Karla z Harrachu Arnošt Voj těch dostal slíbeno od vrchnosti duchovní 
a světské, že bude arcibiskupem pražským po Janu Loheliovi. 16/10 při
jala paní Štumberková zprávu od šlechtičny Kačenky z Valdštejna, že 
nejv. hofmistr český, který meškal ve Vídni již od 5/8, pojede s císařem 
na sněm do :Řezna, že však předtím na několik dní zavítá do Prahy. 18/10 
B. učinil záznam slohem rosikruciánsky tajemným, z něhož lze však přece 
tolik vyrozuměti, že lékař a alchymista Jan deR up es c i s s a působil 

tehdy v Čechách v Albicole (snad v Malé Bělé u Bakova n. Jizerou na 
panství, které r. 1622 koupil Albrecht z Valdštejna) a že se od něho žádalo, 
aby přišel do Vídně se svým kamenem filosofsko-chemickým, patrně za tím 
účelem, aby tam dělal zlato. Záznam je latinský a zní v doslovném pře
kladě takto: 

"Proslechlo se v tajné komoře <cís. laboratoři>, že se Jan de Ru
pescissa v Albicole neobjeví u Dunaje, ježto kámen filosofsko-chemický, 
který v Čechách vyrobil, byl vinou pomocníků zlomen, leda v tom případě, 
že se <podaří> dáti jej zase dohromady a obnoviti <jeho celistvost>, že 
však toho nebo onoho žáka <tam> pošle <místo sebe>, aby se nezdálo, 
že je <sám> lamačem pečeti BožÍ. '(2) 

Paní Trčková psala svému zeti do Teplic, že na její žádost Lichtenštejn 
co nejdříve vyřídí Borboniovu supliku (sollicitatio) o vrácení knihovny, 

1) Sommia ne cures, quia nil est vanius illis. 
Si tibi quae curae sunt, ea hade Deo. 

2) Auditum fuit in Intimo Cubiculo, Ioan<nes> de Rupescissa Albicolae quod 
non apparebit ad Danubium, siquidem L<apis> <p-chymicorum, quem in Boěmia 
concinnabat, sit vitio laboratorum rnptus, nisi colligatur et instauretur, discipulum 
autem unum atque alterum missurum, ne sit et videatur fractor sigilli Dei. 
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lékárny a ostatního konfiskovaného majetku. Po témž poslu teplickém, 
. totiž po :Říhovi ze Zelného trhu, dostal B. list s touž zprávou také 

od své manželky. 19/10 kolovala pověst, že Ferdinand II. dal svolení, 
aby si Jihlavští směli zavolati zpět své vypověděné kněze,!) že si však 
musí vystaviti kostel nový, poněvadž dříve jimi používaný farní kostel 
zůstane už katolíkům a v držení majitele patronátního práva, opata 
strahovského co opata želivského. 21/10 -byly obnoveny rady v Starém 
a Novém, příštího dne i v Menším městě Pražském.2) K 22/10 jest 
záznam o tom, že Maxmilián z Trautmansdorfu a Jan Eusebius Khan 
z Belazy3), oba cís. tajní radové, jsou k ruce hr. Hanuši Oldřichovi z Eggen
berku, jenž pro dnu byl stále připoután k lůžku. V pondělí 24/10 měl B. 
ráno sen, že mluví s nejv. kancléřem českým oblečeným v černé roucho. 
V týž den byly v Praze zapečetěny i chráněncům kurfiřta saského Jana 
Jiřího, německým luteránům, jejich kostely sv. Salvátora a sv. Trojice 
a kněžím dána lhůta k vystěhování do pátku. Bylo z toho 27/10 malé pozdvi
žení (tumult) v Praze, ale nic se tím nedosáhlo: v den, kdy končila usta
novená lhůta (28/10), o 2. hod. odp .. kněží odjeli. P. Vilém Vchynský obdržel 
písemný rozkaz, aby jako nejv. lovčí dodal do :Řezna zvěřinu pro císařskou 
tabuli v dostatečném množstvÍ. Snad proto, že rozkaz došel v předvečer 
25/10, kdy se svou paní odjel na své Zahořany k vinobraní, musil již 26/10 
odtud dále do Prahy. Do Zahořan se chtěl vrátiti před koncem měsíce, 
ale 31/10 byl stále ještě v Praze. V noci na 26/10 se zdálo Borboniovi, že byl 
odsouzen, poněvadž se nepostil a nemodlil k svatým, ba jim se ještě po
smíval, pak zase, že sedě spí na pevné hrázi vysoko nad rybníkem s klidnými 
vodami. Mates, služebník Vchynských, jenž do Lipska odjel koňmo, 26) 10 
se vrátil do Teplic pěšky. U Frauenbergu (ves u Bílého Kostela n. Nisou 
na Liberecku), 4 míle od Teplic, napadla ho tlupa 20 vojáků a oloupila ho 
o koně. V stejnou asi dobu jako Mates přišli do Teplic také lipští kupci a ti 
vypravovali, že bývalý administrátor konsistoře dolní Jiří Dikastus Miř
kovský, jenž přes svou smiřlivost byl- jako všichni ostatní kněží nekato
ličtí (kromě přestoupivších a německoluteránských) - Lichtenštejnovým 
dekretem z 13. prosince 1621 vypověděn z Čech, vyžebral si v Lipsku od 
nizozemských kupců dva nové pláště z drahého sukna a asi 400 až 500 kop, 
dále že kníže Mořic Oraňský a hr. Arnošt Mansfeld svedli bitvu před městem 
Bergen op Zoom v Nizozemsku s vojevůdcem španělským Spinolou a přinu
tili ho k ústupu (potyčky s ním hlásil B. již 10/10). B. přijal tuto zprávu se 
slovy: Bůh, pán vojsk, jest s námi, nebudeme se báti. Co tomu řeknou teď ti, 
kteří tvrdili, že sami svatí pomáhají císařským vojskům? Nechť oni zlořečí, 
já budu Tobě, Hospodine, chvalořečiti a kdož povstali proti Tobě, nechť se za-

1) Podle vypovídacího dekretu ze 7/9 1622, který byl proveden 2/10 1622. 

2) Rady byly osazeny katolíky a konvertity; kterými, to vypisuje V. Líva 
1. c. vrr. 30). 

3) Bíle k 541. 



150 

stydí, abych se mohl veseliti já, Tvúj služebník. I ) Z odkazu zesnulé panny 
Alžběty Vchynské obdržel 29/10 B. 50 zl. a Štyrkolskému bylo po
sláno po lokaji Janovi, jenž z Hradiště (Nového Města n. Metují) přišel 
do Teplic s paní Štumberkovou, 25 zl. Téhož dne mluvil B. s man
želkou vypověděného Štěpána (Olomučanského), jenž do prosince 1621 
byl farářem Ll sv. Petra v Praze na PoříČí2). Z vypravování jejího o zažitých 
protivenstvích největší dojem naň učinil případ nějakého Milmláše Hof
manna3) a proto si jej zapsal do deníku. Ničím se tento muž neprovinil 
a ien proto, že zemřel v jiné víře, nechtěl nový farář dáti svolení, aby byl 
pochován na hřbitově. 31/10 poslal po Zikmundu Bukúvkovi Dobřikovském 
z Malejova,4) dříve pážeti, teď úředníkovi p. Viléma Vchynského, psaní 
paní teplické Alžbětě Vchynské, aby v Praze nezapomněla přivésti 
jeho záležitost na přetřes v domě novoměstského hejtmana Sezimy 
z Vrtby. 

Záznamů lékařských mohl učiniti v říjnu hodně. Dal jednomu teplic
kému židovi, u kterého 30/9 vyslovil obavu, že by jeho dýměj (bubo) mohla 
býti příjičného původu, 2(10 k užívání 7 gránú (49 eg) Q u e r c e ta n o v a5) 
antimonového přípravku zvaného Bezoardicum metallicum (jak název na
značuje, protijed, účinkující jako bezoar), a když se pacient potom dobře 
vypotil a dýměj se zmenšila, 3/108 gránú (56 eg), 4/10 9 gránů (63 eg), 5/10 nic, 
pak zase 6/10 a 7/10 v dále stoupající dávce. Léčba byla 8/10 ukončena pro
jimadlem a tak židova příjice (lues Gallica) potlačena v zárodku. V stejnou 
dobu a týmž zpúsobem léčil touž chorobu u jednoho chudého vojáka, 
který však po třetí dávce bezoardika již nepřišel. Od 4/10 léčil pro pocit na
pínání v nadbřišku (hypochondriích), příznak to (podle Borbonia) obstrukce 
(ucpání) jater a sleziny, teplického truhláře Voslíčka. Dal mu po počištění 
4 krát za sebou každé ráno aperitiv (lék rušící obstrukce, medicamentum 
deopillativum) z podražce obecného a z ledku, a hned bylo zase po nemoci. 
Paní Alžběta V chynská onemocněla bolestivým zánětem dásní a mandlí. 4/10 
udělal jí kloktadlo z vod chladících bylin, jímž a kozím mlékem si vyplacho
vala ústa. 5/10 onemocněla také její dceruška Ančička. Opatřil ji extraktem 
z květú kassie antilské (západoindického stromu Acacia Farnes.) a pak ji 
dva dny neviděl, poněvadž musil odjeti do Berouna k nemocnému p. Čížko-

1) Žalm 109, v. 28. 

2) J. Ji r e č e k, Literatura exulantúv českých, ČČM 1874 I. 199; týž, Ruk. 
II. 61. 

3) Snad jde o Hofmanna Pražského, jenž se v únoru 1600 připomíná jako 
rektor školy u sv. Mikuláše na Starém m. Pražském a v srpnu téhož roku školy malo
stranské (Z. W in t e r, 1. C., 419, 420). 

4) O. SN VII. 719. 

6) J o s e p h D n che sne d e '1 a V i o 1 e t t e, po latinsku Q u e r c e
t a n u s, stonpenec Paracelsúv, byl lékaí-em krále francouzského Jindřicha IV. 
a zemřel r. 1609. 
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vLl) Jel poštovskými koňmi, nejdříve na ryzáku, pak na hnědouši, a slunce 
mu pěkně svítilo na cestu. V Čížkově domě2) byla dlouhá klenutá síň, podob
ná kapli u paní (Kateřiny) Prunarové3) na staroměstském náměstí v Praze 
vedle domu Fridricha Švihovského z Ryzmberka.4) Po návratu z Beroun~ 
zjistil B. 8/10 u Ančičky otoky na trupu a končetinách. Podal jí projimadlo, 
vzhledem k známkám vodnatelnosti, suché ve formě prášku (po němž šla 
třikrát bez hryzení na stranu), a 9(10 namazal jí, chtěje púsobiti na játra, 
pravý bok mastí santalovou a olejem pelyňkovým. Když 10/10 ráno přišel 
zase k ní, dověděl se, že měla 8 stolic. Na otázku po čem, chůvy se při- . 
znaly, že po "železném" prášku, kterému se říká Galgei,5) a který daly Ančičce 
bez jeho vědomí místo syrupu z květú broskvoňových s revení (syrupus 
florum Persicarum cum Rheubarbaro), pro ni připraveného, Poněvadž 

se jí z toho rozbolel žaludek, udělal jí B. 11/10 prášek z mastixu, anýzu 
a cukru. V noci na 12/10 se zdálo Borboniovi, že on a nejv. písař p. Jan 
z Klenového proti sobě tasili meče a že také přítel Pavel Aretin pohrozil 
mu zbraní (oružím), pak ale povídal, že neměl nic zlého v úmyslu. Sen 
o nejv. písaři nahnal mu zbytečně strachu, neboť se obrátil v pouhou výzvu, 
aby B. přišel k teplickému radnímu písaři Kristiánu Davidovi a svedl boj 
s jeho hypochondrickou melancholií a přidruženým hemoroidálním krvo
tokem. 15/10 mu poradil, co má dělati. Dříve asi nemohl k němu dojíti, 
poněvadž ho nutně potřeboval p. Vilém Vchynský, jenž od 11/10 měl totéž 
krvácení. B. léčil ho od 12/10 něčím jako slabou kyselinou solnou (spiritus 
salis), kterou mu dodal dr. Štyrkolský z Litoměřic. 15;10 se B. ulekl, objeviv 
v nádobě na moč p. Vchynského jemný písek, ale ukázalo se, že nepocházel 
z měchýře, nýbrž že zůstal v hrnci po vymývání (elutio) říčním pískem. Krvo
tok nepřestával. 16/10 ztratil pán skoro ~ mázu (sextarius, žejdlík, 
0.481) krve, 17/10 tok poněkud polevil, ale -zato 18/10 byl horší než 
kdy jindy. Avšak 19/10 se krvácení zastavilo a hemoroidy zústaly pak 
zavřeny 20/10, 21/10 i v dalších dnech. 13(10 přišlo k Borboniovi děvče, 
u kterého zjistil čtvrtodenní zimnici. Dal jí projimadlo s příkazem, aby je 
vzala 3 hodiny před očekávaným záchvatem. Ale přesto že tak učinila, do
stala 14(10 třesavku. Změnil tedy léčbu a podav jí 15/10 a 16/10 aperitiv 
v prášku, docílil, že zimnice 17/10 se nedostavil~. Za to dívce opuchla silně 

1) Čížkem múže býti míněn primátor berounský Jindřich Čížek z Jenštejna, 
jenž zemí'el v říjnu 1628 (F. R o u b í k, Královští rychtáři v pražských a jiných 
městech českých v letech 1547 až 1783, Sborn. přísp. k dějin. hl. m. Prahy VI. (Praha 
1930), 338), spíše však jeho syn Jan Čížek ml., jenž zemřel před svým otcem r. 1625. 

2) Jde o dúm Č. 87 (na náměstí), z něhož se dodnes dochoval mramorový portál 
s latinským nápisem, hlásajícím, že dúm vystavěl Jindhch Čížek z Jenštejna, císařský 
rychtář v Berouně, r. 1612 (podle lasIc. sdělení berounského archiváí'e prof. K. 
K a z d y). 

3) Kateřině Vodňanské, vdově po Janu Jeronymu Prunarovi, náležel do 1'. 1627 
dúm (Na Mústku Č. p. 406) "u Prunarú" (J. Te i g e, Praha, O. SN XX. 450). 

4) Čp. 607 "u Pechancú" (J. Teige, Praha, O. SN XX. 434; Bílek 667). 
6) Snad Galmei, Lapis calaminaris, zinková ruda, dříve oficinálni. 
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ústa a na tváři se jí vyrazily puchýře (oparové, herpes febrilis). Proti tomu 
však B. nedělal nic, naopak poručil, aby v příštích dvou dnech brala dále týž 
aperitiv z podražce, jímž léčí kvartánu v Hesensku. Karlíčkovi, dvouměsíč
nÍlnu synáčkovi p. Viléma Vchynského, začalo 17/10 téci z pravého ouška. 
18/10 byl B. sám pacientem. Měl kašel, který ho trápil zvláště v noci. 19110 
přijel k němu Jakub, sedlářský pomocník,!) poslaný z Prahy od p. Tomáše 
Hada z Proseče a na Jirnách pro léky proti téže nemoci, pro kterou ho v tomto 
roce léčil již 24/3 a 17/7. Tenkrát B. udělal mu 3 věci: váček k počištění, 
jenž stačil na vysrkání 1Yz mázu vína, pak 10 prášků z krystalů vinanu 
draselnatého, kamenné soli a salmiaku, a konečně 2 unce granulek (trageae) 
z reveně a cukru. S tím a s účtem, znějícím na 8 k. gr., poslal Jakuba 20/10 
zpět do Prahy. 21/10 a 27/10 dal hejtmanovi Matěji (Milínskému z Milína) 
po 18 gránech kalomelu se zlatem (Aquila solaris alba purgans), který 
způsobil po prvé 8, po druhé 7 stolic hlenovitých. 22/10 si zhotovil rtuťový 
přípravek t. zv. emdenský (confectio Embdana), složený z červeného 

precipitátu (Mercurius praecipitatus rubicundus) ,2) vody a jiných sou
částek. 26/10 a 27/10 podal podle ujednání denní zprávu paní Alžbětě 
Vchynské, která odjela do Zahořan, o zdravotním stavu dětí. Měly se dobře. 
28/10 se sice udělal Ančičce na pravém oku tvrdý nádorek - B. označuje jej 
"iiberpain" (snad mínil tím f1ykténu nebo ještě spíše ječné zrno) - ale šlo 
o věc, která nestála za oznámení. Teplickému lieutenantu Cet1icovi, který 
asi s manžely Vchynskými odjel na vinobraní do Zahořan, poslal recept 
(formulam) na přípravu 12 pint počisťujícího vína do zásoby. 

Zprávy, které B. dostal v listopadu a prosinci o rekatolisaci země, 
vyšinuly jeho ducha, stářím beztak již oslabeného, zjevně z normálních 
kolejí. Myšlení se stává u něho nesouvislým, písmo ztrácí na čitelnosti 
a v deníku se s citáty z Písma a sv. Otců3) stále více množí líčení obrazů, 
spatřených ve snu. 1/11 psal B. své ženě a Pavlu Aretinovi z Ernfeldu 
a obě psaní předal poslu Němci, jenž proto, že nesl také Borboniův 

bulletin o stavu Ančičky Vchynské k její matce, dostal příkaz jíti stále 
podél vody (Labe, Vltavy), aby neminul pány, kdyby, vracejíce se přes 
Zahořany do Teplic, byli vyjeli již z Prahy. V noci na 2/11 se zdálo Bor
boniovi, že jako vznešený muž přistál na ostrově Cypru v Pafu, městě, 
proslulém chrámem Afroditiným. Přišla svůdnice a v přítomnosti starého 
Vchynského (Radslava staršího), jenž zemřel před ,,4" roky, mu slibovala 
bez práce výtěžek ze čtyř1ánového pole. Když se vzbudil, modlil se: Ó Bože, 
ochraň nás před prázdnou lstí a obrať ji proti našim nepřátelům. U vě
domí své smrtelnosti chceme rádi opovrhovati vším pomíjivým. (Jen 
kdyby! Ale dále rozesílané prosebné listy, na př. 5/9 nejv. hofmistrovi pro-

1) "Jacob vom dem Satler". 
2) Připravil jej asi kalcinací pouhé rtuti (Mercurius praecipitatus ruber per se). 
3) Latet nos unus dies, ut observentur omnes dies. Ut vocatio universalis, 

ita et salvatio. Non est prudentia, non est sapientia, non est consilium adversus 
Dominum etc. 
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střednictvím šlechtičny Kačenky na Lovosicích, nenasvědčují tomu, že se 
podle toho chtěl říditi). Mluvilo se mezi lidmi, že se do Uher a Sedmihrad
ska vystěhovalo pro víru z Moravy mnoho lidí městských (o vesnických 
se nemluvilo, poněvadž si zvykli nemysliti jinak, než že s hroudou, k níž 
byli přikováni, jest spojen závazek podřizovati se ve všem, i v nábo
ženství, vůli své vrchnosti). Také B. si hrál s myšlenkou vystěhovati se, 
mysle na Šoproň a na Prešov ve Spišsku (kam vedou dvě cesty: jedna, ta 
na Krakov, byla bezpečná, druhá však, přes Olomouc a odtud dále přes 
vévodství těšínské, byla velmi ohrožená od kozáků a jiných vojáků krále 
polského, spojence císařova), pomýšlel také na Levoču a Trnavu, ač věděl, 
že v těchto dvou městech působí již studovaní lékaři, v onom tamní 
rodák S a m u e I S pie len ber g e r, v tomto M art i n z Brn a. 
Vzal v úvahu i Bahensko1), kde před léty byla proslulá škola, a Sibiň 

v Sedmihradsku, kde byl lékařem Mat y á šEr b i na e u s z Ho
stinného v Čechách2), dříve poddaný žáka Borboniova, p. Bartoloměje 
z Valdštejna3). B. hovořil o vystěhování víceméně akademicky, ale někdejší 
jeho pacient, p. Zdeněk Vratislav z Mitrovic, jehož manželce Lidmile B. 
byl dlužen 300 k. gr., nabyl patrně z Borboniových řečí přesvědčení, že to 
s vystěhováním míní doopravdy, a proto vymáhal od něho peníze. B. ne
maje snad tolik na hotovosti, chtěl p. Zdeňka Vratislava požádati o po
shovění. Než pamatuje zároveň na možnost zamítavé odpovědi, uvažoval 
hned i o prodeji svého nádobí z cínu a o zastavení nebo prodeji svého náčiní 
ze stríbra (Luna). Nakonec však vzal svůj dluh za vhodnou záminku, aby 
mohl požádati p. Viléma Vchynského o náhradu za předané mu koně (asi 
ony, s kterými přijel do Teplic). Tím snad přiměl skoupého teplického 
pána, že ten k jeho písemné prosbě o poshovění přiložil vlastnoruční pří
mluvu, a tu i Borboniovo psaní 9/11 poslal netrpělivému věřiteli. Odeslání 
i takových listů se u Borbonia neoběšlo bez pobožných slov, zde: Ať Bůh 
nejmilostivější dá k tomu své požehnání! 8/11 dostal B. od své ženy zprávy 
"potěšitelnější", což asi jak se zřetelem k vyřízení věcí majetkových, 
tak i k pověstem o bavorském vojsku, o němž se pravilo, že v této 

1) Patrně starý český název pro Sárospatak, dnes maďarské město na 
slovenském pohraničí, v 1. 1650-54 působiště Komenského. Slovo jest odvo
zeno od bahna, jež v maďarštině zní sár. Sárospatak znamená tedy potoční 
bažinu. Slovenský název Šarišský Potok není přilehavý ani po stránce župy. 
VL Š mil a u e r ve svém "Vodopisu starého Slovenska" (Prací uč. spol. Ša
faříkovy sv. 9, Praha a Bratislava 1932) Bahensko jako český název Sáros
pataku neuvádí. 

2) Sám se psal "E r b i n a e u s z Br a n d o v a" podle jedné vsi u Mostu. 
R. 1625 jako "civitatis Cibiniensis et universitatis Saxonicae medicus ordinarius" se 
stal také zástupcem nepřítomného osobního lékaře knížete sedmihradského Gabriela 
Bethlena. I Erbinaeus patřil k význačným lékařským alchymistům, hledajícím vše
lék (G. Z. Pe t r e s c u, Sudostdeutsche Forschungen, Munchen 1937, 90). Jeho 
spisy byly tak vážené, že ještě r. 1689 vyšly v Lipsku v novém vydání. 

3) O. SN XXVI. 338; Bíl e k 800. 
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zimě nebude vyžírati Čechy, nýbrž že bude přezimovati v Hesensku. 
10/11 slyšel B., že v Hrobech musili všichni, kteří z přinucení se vrátili do 
lůna církve katolické, přísahati, že odpadli dobrovolně od poznané pravdy 
a od své víry, a dále, že všichni kněží jihlavští, nejen ti z města, nýbrž 
již i ti z venkova, počtem 16, byli vyhnánU) Nic ani jim tedy nepomohl 
kurfiřt saský, jemuž papeženci na potupu teď dávají přezdívku Haber
ftirst a jeho zemi Haberland (Haferland). Tážeš se, k čemu se chystá 
teď zlý vládce? K tomu, aby po kněžích se vrhl na jejich ovečky, pro 
něž už nadešel čas, aby se také vystěhovaly. 10/11 se B. též dověděl, 

že v minulém týdnu zemřel arcibiskup pražský Jan Lohelius a že svob. pán 
Jan Eusebius Khan z Belazy na Lichtenberce, byv stižen na Světlé, cestou 
z Prahy do Vídně, snětivým rozpadem dásní, sliznice rtů a tváří (stoma
kake),2) podlehl své nemoci. 12(11 upomenul p. Purkharta Střelu z Rqkyc 
na Chlumu, Cerhenicích, Štěpánově a Krucemburku (jemuž jeho původně 
zabavené statky byly 3/11 vráceny, ač jako léno)3), aby dodal jeho ženě 
slíbených mu 6 korců (553 l) žita, a psal též paní Štumberkové do Prahy, 
aby splátkou na jeho služné vydala 20 k. gr. jeho manželce, která těchto 
peněz potřebovala k zaplacení mzdy své služce Káči (viz záznam k 16(4.). 
Místo paní Štumberkové, která odjížděla do Teplic, vyplnila Borboniovo přání 
její sestra, panna Estera Vchynská. Do Teplic přijel z Freiberku (v Sasku) 
kazatel J eronym Opicius a vypravoval Borboniovi o zjevení, které měl 
v srpnu nějaký sedláček v háji u Vitemberka. Viděl anděla, jenž mu ozná
mil, že přijdou válka, hlad a mor, že letos mnozí budou míti bolavé oči, až 
si pro bolesti budou rukama podpírati hlavu; také že Bůh chtěl udělati 
konec s tímto bezbožným světem, ale že od toho úmyslu byl odvrácen 
modlitbami několika pobožných lidí; posléze že v tomto roce potrvá za
tmění církve, ale že ta se zastkví v dřívějším svém světle po 7 letech, až 
bude (po Ferdinandovi 11.) nastolen Šalamoun. Nesporně pro tento passus 
nebyla andělská předpověď vydána tiskem jako jiná proroctví, nýbrž byla 
rozšiřována jen ústně. Jiný kněz, Michal Longolius, dříve farář v Teplicích, 
poté v Bořislavi (u Litoměřic), jenž se zabýval hvězdářstvím a vydal r; 1620 
v Praze česky "Complementum astronomiae, to jest důvod a vysvětlení 
pětileté pranostiky, 1. 1619 vytištěné skrze Pavla Nagelia Lipského '(4) , 
vyprávěl Borboniovi, že autor Nagel vydal novou pranostiku a že se tím 
dostal do sporu s jiným kalendářníkem, Petrem Crugerem (Grugeriem) 

1) Podle F. S che n n e r a (Beitr. z. Gesch. d. Ref. in Iglau, Zschr. D. 
Gesch. Ver. XVII. 1913, 155) došlo k předání kostelů v předměstích 1/2 1623, k od
stranění pastorů z far na venkovských statcích jihlavských až 6/9 1623. 

2) Stomakake se tehdy vyskytovala dosti často epidemicky, zvláště však 
symptomaticky, na př. při kurdějích a otravě rtutí. 

3) Bíl e k 571. 

4) Spis věnoval Longolius svému příteli Matěji Milínskému z Milína, hejt
manovi na Doubravské Hoře (J. Ji r e č e k, Ruk. I. 465, II. 33). 

! . 
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z Gdanska1) (nikoli z Dánska, jak B. uvedl, rp.ý le se snad pří j mením Dantiscus) . 
A třetí zpravodaj, nějaký Ladiger, pověděl mu 13/11 něco o obnoveném (ná
boženském) míru ve Francii, kdysi vykoupeném apostasií krále Jindřicha 
IV.2), a o tom, že tam úřad nejvyššího vojenského hodnostáře (konetábla) 
byl svěřen jednomu bývalému hugenotovi. - P. Jiří (Vilém) Michna z Va
cínova na Chyších a Chodově3), mladší bratr Pavla Michny, s Oldřichem 
st. Bechyní z Lažan4), Hynkem (Jiřím) Žďárským ze Žďáru, prokuráto
rem Prokopem Tandlerem a s jedním doktorem z Apelací, obnovil radu 
v Litoměřicích. Při tom ustanovil, že purkmistr má zastávati svůj úřad 
jeden rok, že městským písařem má býti vždy jeden radní a všech osob v radě 
16. Jako gubernátor města byl uveden cizozemec Jan Ryc (Ritz) z Lichten
feldu5), na místo dosavadního městského děkana dosazen katoliclc}T pro
bošt, jenž v neděli 13/11 sloužil po prvé mši a měl kázání v kostele, a m~st
ská škola předána do správy jesuitům. 13/11 byli páni komisaři v Ustí 
n. L., 14;11 přenocovali v Teplicích a 15;11 ráno jeli dále do Mostu 
i zde obnovit radu a zavádět nové řády. Na rány, zasazené Borboniovi 
těmito Jobovými zprávami, působily jako balsám jednak, manželčino 

psaní, (jež přinesl jednooký posel pražský, rodák mladoboleslavský), 
s odpověďí na jeho supliky, že nejv. hofmistr rád chce mu pomoci 
v jeho úzkostech (o zabavený mu majetek), až se navrátí z Řezna, 
jednak sen v noci na 15. listopad, v němž Šrepl mu podal ruku k smíru6

). 

17/11 poslal po teplickém panském služebníkovi Janu Branickém dvě 
psaní své ženě a dal mu s sebou další tři (k odevzdání cestou z Prahy 
dále), jedno svému věřiteli "urozenému p. p. Zdeňkovi Vratislavovi 
z Mitrovic na Mníšku a Hostouni, ]. M. C. radovi a komorníku", druhé 
"Sagittariovi", (jímž mohl býti míněn snad p. Purkhart Střela, spíše však 
Jiřík Šíp, hejtman nejv. hofmistra na Hrádku n.- Sázavou) a třetí p. Marti
novi, sekretáři p. Jana Rudolfa Trčky. 19/11 přijal psaní z Prahy 
od ženy a jiná od přátel po teplickém úředníku Janu Zedníkovi a vzkázal 
po litoměřickém poslu ryšavém dru Štyrkolskému, aby odeslal ono v:íno 
z jeho vlastních vinic, jehož prodej s ním uzavřel p. Vilém Vchyn
ský prostřednictvím svého úředníka a v přítomnosti dvou litoměřických 
měšťanů jako svědků, Václava Hanika a (místo původně ustanoveného 
Jana Mostníka z Nižtice) ještě jednoho katolíka (Štyrkolský totiž nechtěl 
míti za svědka někoho, který "v témž bahně s ním vězí"). Doktor při-

1) Rescriptum auf M. Petri Nagels Buch, dessen Titel: Astronomia Nageliana. 
2) Týká se ediktu nantského z r. 1598, jenž byl r. 1622 obnoven a potvrzen 

. králem Ludvíkem XIII. 
3) O. SN XVII. 285; Bíl e k CIl, CVII, CXXXIV, 1119, 1143, 1144. 
4) Byl za odboje jedním z "kontradirektorťt", kteří se tajně zavázali přísahou, 

že zústanou věrni Ferdinandovi (B í I e k 347, 445). 
5) Bíl e k 726. 
6) Šrepl přestal od 22/10 1622 trápiti novoměstské měšťany, byv povysen 

na radu při úřadě purkrabském. Jeho nástupcem v rychtářském úřadě se stal Jan 
Hegner z Rezlsfeldu (V. L í v a, l. c. VII. 30). 
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pravil 20 sudů k odvezení, označil je jménem teplického pána a požádal 
Jana Ryce z Lichtenfeldu, císařova lieutenanta a hejtmana měst Litoměřic 
a Ústí n. L., o souhlas k dodávce. Ale ten 30/11 nedal povolení ("nechtěl 
mu pasírovati víno"), dokud p. Vilém Vchynský sám o to nepožádá. V noci 
na 20. listopad se zdálo Borboniovi, že je císařem byzantským Konstantinem 
Kopronymem (741-775) ažezajasného dne se s Janem Tibiskem (?) koupá 
v kalné vodě nějaké řeky u oplocené zelené louky. Najednou přiběhl k němu 
jeho zemřelý bratr Václav v podobě hocha, oznamuje mu, že churavá 
matka sešla již do té míry, že nemá kouska masa na kostech. 20/11 se mu 
doneslo, že téměř 80 letý (Karel) Mračský (Mracký) z Dubé (na Pyšelích, 
Poříčí, Božešci, Svojšicích a Zalešanech), rodem evangelík, stal se katolíkem1) 

a že císař jest na sněmu v Řezně, 24/11 pak, že v Polsku a sousedních ze
mích řádí mor (rána Boží), že zemřel syn (Jindřicha) Julia, knížete 
brunšvického, ustanoviv dědicem svého strýce Kristiána, biskupa hal
berstatského a že říšští knížata, utvořivše spolek, vzepřeli se tomu. Na 
23. listopad měl B. po celou noc jediný sen, že naslouchá slovům 

Evangelia a Proroků, zpívaným od známých pastorů v nějakém význam
ném, nedávno vystavěném chrámě. Byl nahý, obraný o všecko, a lidé na
nosili mu tolik plátna, že to sotva unesl. Z toho snu odvodil znova naučení, 
že jest nejlépe složiti na Boha své starosti. On pomúže, ochrání své a nedá 
jim zahynouti, byť i sebe více řádil původce tisícerých zločinů (císař). 

Teď také mnozí ze stavu rytířského, jimž byly statky pobrány, dílem 
se již vystěhovali, dílem se strojí k odchodu ze země, tak čeští Štampa
chové ze Štampachu (bratři Linhart, Matyáš a Asman)2) , slezští rytíři 
Oderští z Lidéřova3) a j. 24/11 psal B. do Prahy svému bývalému spolu
vězni na radnici novoměstské, Eliáši st. Rozínovi z J avorníka a Auhornu, 
snad o svém úmyslu hned se vystěhovati, v jiném psaní se nabídl (u Borbo
nia jedno nevylučuje druhé) svému rukojmímu PavluZahořanskému z Orlíku, 
že vezme jeho 5letého churavého syna Samuela k sobě a náležitě ho bude 
opatrovati, pošle-li ho do Teplic k lázeňskému léčení.4) 24/11, vraceje se 
z Drážďan od saského dvora, se zastavil v Teplicích hejtman (Antonín) Šlíf 
z Dresounuó), 26/11 také císařský generál hr. Jindřich Julius Šlik, jenž se uby
toval v hostinci U šesti kleprlíků (ořů), a 27/11 nějaký Vorstiidtl (Forschtetel) 
z Benešova n. Ploučnicí. V noci na 27. listopad se zdálo Borboniovi 
(jakoby v v předtuše toho, co pak vypravoval Vorstiidtl, o úmyslu vy
mýtiti v zemi všechno sektářství a připustiti jen náboženství katolické), 
že jeho nepřítel, pronásleduje ho, křičel na něho: Kliď se ke katu Hyn-

1) Dačický-Rezek 1. 292. 
2) O. SN XXIV. 759. 
3) Tamže XVII. 620. 

4) Samuel Zahořanský nebyl tehdy poslán do Teplic na léčeni, Uzdravil se 
i tak a dožil se věku 81 let. 

fi) Později plukovník. Jeho manželka Anna, roz. Černohorská z Horoměřic, 
se vystěhovala pro víru (V. L í va, 1. c. IX. 8, 363). 
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kovi, ať ti srazí hlavu. B. přemýšleje o tomto snu, došel k závěru, že 
člověk si dobude koruny mučednické nikoli jen martyriem samým, nýbrž 
již procesem, jenž končil ortelem smrti. Proto považoval i sebe za mu
čedníka a za povolána vyzývati ostatní: Běžte i vy za onou korunou (mu
čednickou)! Kdo zůstane zpět, zhyniž svrabem! Vězte, že bojácní nevstoupí 
do království nebeského a nedojdou spasení! 27/11 žádal M. Pavel Jirkův 
(Girconis, Georginus) z Kutné Hory, bývalý správce školy žatecké, p. Viléma 
Vchynského o preceptorství u syna jeho strýce, uprchlíka a in contumaciam 
k smrti odsouzeného Adama z Vchynic a z Tetova (na Košťálově a Zhoři), 
Jaroslava Petra, jenž se vrátil do vlasti. Byl přijat a 2/12 nastoupil službu. 
Do 28/11 byly Borboniovi přivezeny 2 vozy otýpek. K zimnímu zaopatření 
nescházelo mu již nic než červené punčochy, ale těch se v Teplicích nedoptal. 
Obdržel psaní od své ženy, v němž s oznámením, že paní Trčková 29/11 po
jede z Prahy na Světlou v ústrety manželcenejv. kancléře, přijíždějící 

z Vídně, poslala mu koncept německé supliky, kterou mělo býti obměkčeno 
srdce také apelačního rady Oty Melandra,l) onoho člena císařské hrdelní 
komise, který se snad hlavně zasloužilo to, že tolik jako rebelů obžalova
ných bylo odsouzeno k smrti. B., nemoha odolati, poslušně opsal ženin 
koncept supliky a 3/12 poslal jí čistopis, aby jej doručila. 

Měsíc listopad poskytl Borboniovi hojnou příležitost, aby prokázal 
svou lékařskou zdatnost, 1/11 zase opuchla Ančička na celém těle, nejvíce 
v obličeji a na končetinách, a měla horečku se žízní. B. hlásil to hned 
její matce, paní Alžbětě Vchynské, do Prahy. Večer namazal Ančiččino tílko 
odvodňující (vysušující) mastí, ale stav se nezměnil v příštích dvou dnech. 
3/11 musil B. na rozkaz pánův odjeti na jeden den do Zahořan. Cestou tam 
udělal zastávku v Litoměřicích, kde dr. Štyrkolský potřeboval jeho rady uM. 
(Jiřího) Tichysta (Bohdaneckého), bývalého správce školy litoměřické2 ), 

jenž trpěl vodnatelností, k níž se teď přidružily povážlivé příznaky mozkové. 
Oba lékaři se dohodli na pouštění z žíly, zvané (že prý odvádí špatnou krev 
z hlavy) žíla hlavová (vena cephalica, v ohbí loketním), což při Borbo
niově návratu ze Zahořan v jeho a kolegově přítomnosti provedl jeden 
z litoměřických bradýřů. 4/11 zjistil B. u Ančičky, že horečka s žízní 
trvá nezměněně dále, že se však otok zmírnil. Při tom zůstalo i 5/11. 

1) Nar. se r. 1571 v Hesensku, kde jeho otec byl evangelickým pastorem. 
R. 1595 se stal doktorem práv v Marburce a brzy potom profesorem na gymnasiu 
v Herborně. R. 1604, pí'estoupiv ke katolictví, byl jmenován říšským radou dvor
ským, r. 1610 apelačním radou v Praze a nadán erbem a přídomkem "ze Schwar
zenthalu". Stál mezi pronásledovateli českých evangelíků vždy v první řadě a byl 
proto velmi oblíben u Ferdinanda II. Zemřel r. 1640 (J. P. Cer r o n i, Ss. regni 
Boh., rkp. v Z. a. v Brně 1. 112, 49). 

2) V. V. Tom e k, Paměti o školách, ČČM 1845, 632. Tichystovi věnoval 
Jan Cam pan u s epigram v svých "Centuriae Charitum" (Pragae 1600). Do
učitelovav, stal se M. Jiří v 1.itoměřicich majitelem domu Štefánovského a dvou 
vinic. Konfiskační komise ho odsoudila k ztrátě poloviny majetku (B i 1 e k, 1132; 
Z. W in t e r. 1. c. 124). 
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B. psal do Prahy šlechtičně Esteře Vchynské, aby nakoupila a poslala 
mu některé prachy (species), potřebné k přípravě počišťujícího vína, a do 
Lovosic šlechtičně Kačence z Valdštejna, jíž s léky zahořanský posel 
přinesl jistě i vzkaz, aby se znova za něho přimluvila u svého otce nejv. 
hofmistra. Pak odjel zase do Litoměřic k M. Tichystovi a vrátil se až večer 
do Teplic. 6/11 byla Ančička oteklá jen ještě v tváři a na nohou, ale 
když 7/11 vzala 10 gránů (0.7 g) reveně v syrupu z květů broskvoňových, 
nezbylo 8/11 z otoku nic než trochu pod očima. 9/11 se však objevil kašel 
a 12/11 kašlala netoliko ona, nýbrž již také její bratr Karlíček, jenž v poslední 
době, co ho koupali ráno, byl velmi hodný, kdežto dříve, dokud býval 
koupán k večeru, vždy po západu slunce plakával půl hodiny i více. 11/11 
ochuravěla také Martička, snad starší dceruška p. Viléma Vchynského, 
ale po pokroutce k počištění bylo jí zase dobře. P. Vilém Vchynský, jemuž 
se již 6/11 zase otevřely hemoroidy, krvácel znova ll/ll. Zprvu nečinil B. 
nic proti tomu. Ale 16/11 přál si sám p. Vilém nějaký lék, avšak takový, 
který by zároveň chránil před dnou. B. dal mu nejdříve sázeti baňky a pak 
doporučil mu něco jako kyselinu solnou (spiritus salis communis), a to 
z toho důvodu, že sůl vysušuje a odpírá hnilobě a tím, jak dokazuje případ 
Pappenheimové u O sv a Id a Cr o lli a a měšťky římské u Jan a B eguina 
z Va1terrana, zabraňuje dně. P. Vilém Vchynský byl srozuměn, aby B. 
toho přípravku v nejlepší jakosti objednal žej dlík (O' 481) u své manželky. Lék, 
který přinesl z Prahy panský posel Jiří Zwergel, stál 40 k. gr.! P. Vilém bral jej 
po kapkách v pálence (spiritus vinil, která se Borboniovi zdála v daném pří
padě nejvhodnější diluens a corrigens. Několik dní se Ančičce vedlo dosti 
dobře. Ve středu 16/11 však, v první hodině po západu slunce, dostala zimnici 
a pak horkost, která přestala až k ránu.Moč měla v noci dvakrát, po každé 
nazelenalou, což dohromady se zimnicí poukazovalo na poruchu jaterní. Do
stala jíchu přelaďující (jus alterativum)l) s přísadou kyseliny solné (spiritus S8-

lis). Také v noci na pátek (18/11) měla Ančička horečku s velkou žízní, s maxi
mem o 10. hod. večerní, a znova v noci na 19. listopad. Při tom vrhla a měla 
moč červenavé barvy. Šlo podle Borbonia o třetidenní zimnici zdvojenou 
(febris tertiana dupla), při níž se dvě třetidenní zimnice střídají tak, že 
záchvaty přicházejí každodenně. 20/11 v noci se záchvat s provázejícími 
obtížemi již neopakoval, takže Ančička klidně spala. Zato spánek v noci 
na 21. listopad byl rušen kašlem a když B. ráno prohlížel Ančičku, zjistil 
podle horkosti nepokrytých částí (dlaní, tváře), že má opět horečku. K ve
čeru přišla stolice pěnivá, smrdutá, důkaz to abnormálního kvašení (tvorby 
"zbytečných větrů") v životě a hnilobného rozkladu žluči. Také 22/11 
kašlala Ančička v noci i ráno. Dostávala k užívání šťávu řepnou domácí 
výroby s cukrem (třtinovým). Od 23/11 se začala míti lépe, neboť polevovala 

1) Býval to odvar z kořenů pampelišky (radix taraxaci), čekanky (radix ci
choreae) a fenyklu (radix foeniculi), pak z hrozinek (passuli), štěrbáku (herba en
diviae), sedmikrásky (herba be1lidis), lociky (herba lactucae), šťovíku (herbaace
tosae) a zemědýnu (herba fumariae). 
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horečka i kašel. 25/11 se sice opět ukázal otok pod očima, ale do příštího 
dne zmizel. 30/11 měla ráno jen ještě kašel, jinak byla zdráva. I Karlíček 
byl zdráv, nekašlal již a neplakal. - V téže době, kdy Ančička stonala, 
měl B. ještě dva pacienty, žida a židovku. 18j11 dostal žid jako projimadlo 
2 skrupule diaturbitu (přípravek z turbitového kořene) s revení, 20;11 
totéž jeho žena, ale on již s lékem ze stíravých (střevní vředy zacelujících) 
bylin (abstergentia) ; 22/11 žid nepotřeboval již nic a židovka vzala diaturbit 
s revení naposledy. 21/11 se samo od sebe u p. Viléma Vchynského obnovilo 
hemoroidální krvácení, 23/11 pak v zesílené míře. Poněvadž se mu při tom 
vrazilo také revma (influxus catarrhi)l) do lopatek, poradil mu B., aby se 
koupal v teplických lázních thermálních a tím revma rozrazil. Ale jakmile 
se to podařilo a i krvotok přestal, objevily se opět závrati a bolesti hlavy. 
Doporučovalo se podávati krystalický vinan draselnatý, ale B., chtěje jej 
připraviti, marně se sháněl po vinštíři u teplických bednářů a v sudech 
na zámku. Dal tedy pánu místo toho (vedle kyseliny solné) 28/11 a znova 
30/11 v první hodině po západu slunce po 5 pilulkách z Cro11iova extraktu 
(pilulae extracti catholici vulgaris ex Crollio), po nichž se obakrát během 
noci dostavily 4 stolice žlučovité a hlenovité. S kyselinou solnou pro p. 
Viléma bylo 28/11 z Prahy přineseno také něco na způsob slabé kyseliny 
sírové (spiritus vitrioli); z toho Yz žejdlíku (asi 240 g) dostala paní Štum
berková proti svému hemoroidálnímu krvotoku a 5 uncí (asi 175 g) B. 
ad usum proprium. 

V prosinci si B. poznamenal, že 1/12 přijel knihkupec (knihař) Pavel 
z Krupky2) na trh do Teplic a že 2/12 poslal po J oldovi kuchaři, jenž z Teplic 
šel do Prahy a pak dále na Bystřici (asi Novou v již. Čechách, jež patřila 
Lucii Otilii z Hradce, manželce Viléma Slavaty)" psaní své ženě, od níž 
on zase 4/12 přijal křižující se psaní po teplickém úředníku Janovi 
Branickém. 2/12 přibyla do Teplic, vracejíc se z Nizozemska, Zuzana, 
snacha Jana Šťastného ml. Goliáše, někdejšího správce stavovské peněžní 
deposice, jenž hned po bitvě bělohorské ujel za hranice.3) Přišla zpět 

v pevném přesvědčení, že žhoucí modlitby emigrantů budou vyslyšeny 
od Boha pro Ježíše Krista, jejich orodovníka, a že se všichni budou vbrzku 
moci vrátiti domů. Věřila v to, stále slyšíc z říšského města Emden (Embda), 
jež se stalo útočištěm četných emigrantů také z Čech, hlahol slov Soudco
vých, učícího před řečništěm: "Tak učiní Bůh se zříceninami Jerusalema 
a Syonu. Na svých bedrách neseť ono království, o něž se už nikdo ze svět
ských králů nebude pokoušeti." V noci na 5/12 viděl ve snu sebe a neznámého 
služebníka Božího (minister), jak, jedouce spolu na jednom koni, spadli do 

1) Catarrhus a rheuma označovaly dříve totéž: stékání hlenů, hromadících 
se v komorách mozkových, dolů. Nastal-li inf1uxus catarrhi do nosu, vznikla rýma, 
když do plic, kašel, když do kloubú, dna atd. 

2) Byl by to snad M. Pavel Krupský (J. Ji l' e Č e k, Ruk. I. 428)? 

3) Byl v nepřítomnosti odsouzen hrdla, cti a statkú a, když již ne on sám, 
tož aspoň jeho jméno bylo pověšeno na šibenici (B í 1 e Je 123, L í v a VII. 15). 
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hlubokého rybníka uprostřed nějaké zahrady. Kněz zmizel pod vodou, 
ale v příštím okamžiku se zase vynořil a pak oba slézali vysokou hráz. 
Když se jim nepodařilo zachrániti se tímto způsobem, přepluli rybník 
a tak, ač stěží, unikli smrti. 5/12 se rozšířila pověst, že zemřel M. Jan Cam
panus Vodňanský, jenž 1/11 1622 přestoupil k církvi katolické. Po zprávě 
(při které si B. pomyslil, jak by bylo dobře, kdyby i on se mohl již odebrati 
z běd vezdejšího života do věčné vlasti)!) složil Campanovi toto epitafium: 

Kdokoli jsi, jenž slyšels zpívati mne pěvce 
k aonské (boeotské) píšťale, čti poslední má slova: 

Chyboval jsem perem a hlasem, jako učitel v životě; 
lepší ponaučení Ti dám svou katolickou smrtí.2) 

Ale pověst předbíhala skutečnosti o 8 dní. Campan zemřel teprve 13/12 
a nikoli v zoufalství, jak se povídalo, nýbrž klidně a bohulibě, poněvadž 
před smrtí odvolal svou apostasii, ač ne zcela veřejně, ale přece v přítomnosti 
aspoň jednoho člověka, posledního kvestora staré koleje Karlovy a proto
notáře konsistoře podobojí, M. Jana Češpivia Stříbrského. U historické re
miniscence k 5/12 "Povodeň v Praze ... 1560" v Part1iciově kalendáři připsal 
slova: Následoval mor, hlad (ale mor snad jen porůznu, neboť k morové 
ráně došlo až po Stětí sv. Jana Křt. 1562). 10/12 odjel teplický pán s celou ro
dinou na své panství Zahořany a odtud 12/12 přes Velvary do Prahy, kam 14/12 
přibyl. Tak měl B. čas pro korespondování s manželkou a se svým rukojmím 
Pavlem Zahořanským z Orlíku, zvláště však pro koncipování suplik k paní 
Polyxeně z Lobkovic a k paní Marii Magdaleně Trčkové. Ale již 14/12 
bylo mu nařízeno v listě paní Štumberkové, aby se s ní vypravil, dovolí-li 
to stav cest, do Zahořan (snad k dětem Vchynských, které tam byly pone
chány). K 11/12 si zapsal, že rada kurfiřta saského Hanuš Jiří Waas 
mešká nedaleko od městyse Haňšpachu na panství p. Viléma Vchynského, 
a k 14/12, co se vypravovalo o německém Šalomounovi (snad o onom, 
jenž podle proroctví vitemberského sedláčka po 7 letech dosedne na trůn 
císařský), že při svých modlitbách ranních a večerních obyčejně zpívá žalm 
34.,35. a 149. V noci na 15. prosinec viděl ve snu Mořice, meziříčského knihaře 
(knihkupce), jenž zemřel před 25 lety (1597), jak ho zaplavoval spoustou 
řeckých knih, a druhého (nejmenovaného) nebožtíka, jak mu zjevuje věci 
budoucí. Sen o knihaři Mořicovi se vyplnil potud, že B. dostal na starost 
knihovnu (alchymickou?) v hradě p. Viléma V chynského na Doubravské Hoře 
a k vyřízení spisy, týkající se vína, které měl dodati dr. Štyrkolský. 16/12, 
obdržel nad jiné potěšitelné vyrozumění, že podle nařízení knížete z Lichten-

1) Evolemus, evolemus ex his miseriis ad aeternam patriam! 

2) Epitaphium M. Joanni Campano scriptum. 
Quisquis es Aonia qui me vantare cicuta 

Audisti vatem, verba suprema lege: 
Errorum fueram calamoque et voce magister; 

CathoIica melior morte magister ero. 
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štejna z 3/12 16221) má jeho manželka ze zabraného majetku, totiž domu 
"U Tunských" a hypothek v 6 městech českých v úhrnné hodnotě 19.600 
k. m., dostati zpět svou polovinu v hotovosti (jeho díl zůstal propadlý 
králi), o jejíž vyplacení třeba se obrátiti na komoru královskou. 18/12 bylo 
nařízeno pražským knihkupcům, že musí rozprodati všechny evangelické 
knihy a že pak žádnou toho druhu nesmí míti na skladě.2) K historické 
reminiscenci v kalendáři, že dva staří pobožní lidé, Mikuláš a Klára, byli 
19/121520 upáleni v Praze pro evangelickou víru,3) připsal B., že marně pro
sili o krátký odklad trestu, až bude po Božím Hodu, nikoli ve vlastním 
zájmu, ale v zájmu lidu, který by se mohl vzbouřiti, kdyby došlo k upálení 
v týdnu svatoštěpánském. Dodatkem B. vzpomněl pak ještě toho, že novou 
tragedii zažila Praha po jednom století. Paní Štumberková odjela 19/12 ze Za
hořan do Postoloprt k paní Veronice z Vajtmile, nešťastné pro apostasii 
jejího manžela Štěpána Jiřího ze Šternberka,4) a vrátila se ve středu 21/12. 
Když v Teplicích 20/12 se rozneslo, že se poslední děkan utrakvistické 
university v Praze, M. Dan i e I B a s i 1 i U S5), prý rmoutí nad tím, 

1) Bíle k 30. 

2) V. L í va, 1. c. VII. 32. 

3) Vdova zámožná Klára, jíž náležel znamenitý dúm, řečený na Zbiroze, proti 
klášteru sv. Kateřiny (č. 479) a u ní co podruh bydlici J\'lilmláš vřetenáí', oba 
lidé staří v letech šedesáti, poněvadž se zpěčovali přihlásiti se k zpovědi, byli 
z uložení administrátora Havla Cahery uvrženi do vězeni. Při výslechu se přiznali, 
že jsou stoupenci tak zvané Malé stránky, odděIivší se od Bratři. Prohlášeni byvše 
za kaciře, byli oba (nikoli 19/12 1520, nýbrž) 14/12 1526 upáleni (V. V. Tom e k, 
Děj, m. Prahy XI. 32-34), . 

4) Když ovdověla, vystěhovala se r. 1628 pro víru i se svými dvěma dcerami 
do .Míšně, 

5) Daniel Basilius, jenž asi proto, že pocházel z Německé Lupče (u Liptov
ského Svatého Mikuláše), vyvolil si r. 1624 pí-ídomek "z Teutschenberka", chtěl se pú
vodně (před právnickým studiem) věnovati medicině, jak patrno z lékařských 

thesí "De pestilentia", které 1". 1610· hájil za předsednictví lVI. Jakuba Žabonia, 
a z jiných dvou, které r. 1611 vydal tiskem pod titulem "Disquisitio physica de 
spiritibus corporis animati" a "Disputatio de plantis " , Ale obor, pro který se 
r. 1615 dal povolati na universitu, nebyla fysika (ani jurisprudence), nýbrž matematika 
(jejíž jedno odvětví, astrologie, patřilo ov~em k pomocným vědám medicinským). 
Učinil to z toho dúvodu, že bylo třeba někoho, kdo by byl universi~ním astronomem 
a vydával minuce z pověření učení pražského. Na to snad stačil. Když se však 
Basil r. 1619 odvážil na více než na minuce a uveřejnil svúj "Soud hvězdářský 
pHrozený o strašlivé s ocasem kometě, kteráž se po velikém proti sobě patření 
Slunce s Hladoletem <Saturnem> 28, dne měsíce listopadu na znamení Váhy v létu 
tomto bounivém a zkormouceném 1618 vyskytla, jakého tu spúsobu a přirození 

byla a co by budoucněvyznamená"ala, pro výstrahu a nabídnuti ku pokání s bedlivostí 
sepsaný" (v Praze u Jana Stříbrského, 18 listú ve 4°), došel malého uznáni. Zvláště 
ostře vystoupil proti němu pražský lékař Dr. On dře jHa brv e š 1, jenž po 
otci Albrechtovi, staroměstském měšťanovi, mělpí-ídomek "z Habernfeldu" a od 
r, 1615 bydlil ve vlastním domě "u Talavaškú" pod Horskou branou (ul. Těšnov 
čp, 1162), Habrvešl vytkl Basiliovi jednak zaostalost ve vědě, zejména. že se v učení 
o vzniku a místu komet přidržuje stále ještě překonaných názorů Aristotelových, 

G e lln e r: Životopis lékaře Borbonia, II 
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že odpadl od své víry, tu B., navazuje na slova evangelia sv. Lukáše, 
kap. 40. "Co spíte? Probuďte se a modlete se, pravil Hospodin, abyste ne
vešli v pokušení", zvolal: Ó Bože, nedej mi usínati, abych nevešel v po
kušení a neohříval se pak u krbu papežova, nýbrž propůjč mi sílu, abych 
zůstal věren sboru a nestal se odpadlíkem! Na zprávu pak, že Petr, syn 
Fridricha Švihovského z Ryzmperka a ze Švihova!) a také 4 páni Koko
řovští z Kokořova2) přestoupili, reagoval výkladem, který kdos v Praze 
dal slovům Kristovým "Dejte císaři, co jest císařovo a Bohu, co jest 
Boží": Duše patří Bohu a hříchem jest zaprodati ji císaři. To uznávají 
i mnozí podjednou a opovrhují proto odpadlíky, předvídajíce, že jako 
dříve Bohu, nezachovají věrnost potom ani lidem. Vypravovalo se, že ně
jaký Polák vstal u sv. Jakuba v Praze z mrtvých a že mnicha, jenž mu od
zváněl, tak stiskl, že z toho zemřel; dále, že král anglický Jakub I. jest 
mrtev a že sněm říšský v Rezně byl odložen na měsíc leden. V noci na 21/12 
viděl B. ve snu mohutné proudy v kraji, kde ve skutečnosti jest jen malá 
řeka, a četl český dopis, který z Chrudimě jeho manželce poslal bývalý 
jeho učitel Samuel Georgillus, týž jenž před dvěma léty, nechtěje přežíti po
rážku bělohorskou, spáchal sebevraždu. Dopis začínal slovy, kterých B. sám 
dříve užil v jednom ze svých latinských listů: Zač bych se modlil, ne-li za to, 
aby ti Bůh byl milostiv. 22[12 se doslechl, že na 50.000 novokřtěnců (podle 
jiné zprávy o polovici méně) se z Moravy vystěhovalo do Polska, kde byli 
přijati za obyvatele, ba byla jim i stráž poslána vstříc, aby jim nebylo 
ubližováno, a 23/12, že p. Karel st. z Žerotína smí na svém hradě (v Náměšti) 
podržeti jednoho (bratrského) kněze, ale jen pro sebe a svou čeleď, nikoli 
také pro své poddané. P. Vilém z Vchynic zůstal se svými v Praze přes 
Boží Hod. Tento den ztrávil B. četbou bible a při zbožných úvahách. 
Při slovech Zachariášových (kap. 10. v. 11) "Budeť ponížena pýcha Assyrie 

jednak nepřístojné chování, že jako universitní profesor vaří pivo. Ve víru poli
tických události se polemika dále nerozvinula. Habrvešl se hned postavil pod 
prapory Fridricha Falckého a s ním pak sdílel osud exulanta. Uchýlil se nejdříve 
do Holandska, a pak do Dánska, kde se stal asi profesorem na kodaňské universitě. 
Z jeho spisů jsou známy jen některé, vesměs jen, které vznikly v exilu: l. Hierosolyma 
restituta seu seculum Spiritus sancti igneum sub praesentis magnae i11ius tribulationis 
quaternarii finem magno lumine suum accepturum initium (Hagae Comitum 1622). 
2. De peste ex quintuplici ente (Hagae Comitum 1635). 3. Bellum Bohemicum ab 
anno 1617 usque ad sinistrum Bohemorum in Monte Albo conf1ictum (Lugduni 
Batavorum 1645). Knížka vyšla péčí E. Tonnera r. 1867 také česky s titulem "Vy
pravování o vojně české od r. 1617". 4. Hafniensis facultatis Consi1ium de peste 
(Hafniae 1662). Literatura odru Habrvešlovi: Go ttfr. Arnold, Umparteiische 
Kirchen- und Ketzerhistorie, Frankfurt 1699/1700, II. 210; Bern. Erberg 
S. J., Notitia i1lustris regni Bohemiae, pars I., Vindob. 1760, p. 22; Adaukt 
Vo i g t, Acta litteraria Bohemiae et Moraviae, Pragae 1774/5, I. 92; F. M. Pelc 1, 
Analecta pro Boh. docta MS a Abbildungen IV. 68; J. P. Cer r o n i, Ss regni 
Boh., rkp. v. Z. a. v Brně, I. lO6, ll; J. Jireček, Ruk. I. 50; M. Kolář; 
O. SN X. 684; J. Teige, O. SN XX. 478; V. Líva, 1. c., VI. 39133). 

1) Bílek 667. 
2) Snad 4 synové Jana K z. K (O. SN XIV. 523). 
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a žezlo egyptské jí bude odňato", otřásla jím elektrisující myšlenka, že 
Asyrií jest míněno Rakousko a Egyptem Čechy, a tu hned modlitba vzlétla 
s jeho rtů: Dejž jen Pánbůh, aby se tak stalo! Pak hledal posilu pro svou 
věrnou duši v jisté naději na království nebeské. Kdo pochybuje o spasení 
hrubě se prohřešuje proti sv. Trojici v celku i v částech: proti Bohu 
Otci, který z lásky k člověku poslal svého Syna jednorozeného na svět, 
proti Synu Božímu, poněvadž jeho zásluhy zavrhuje a rozdupává, a proti 
Duchu svatému, poněvadž ho viní ze lži, jako by byl vydal křivé svědectví 
skrze proroky a apoštoly, že jsme byli vykoupeni a přijati v milost Boží. 
26/12 dostal B. psaní od Nikodema z Velvar, měšťana litoměřického!). 31jJ 2 
poslal mu odpověď prostřednictvím své manželky, která ji měla expedovati 
z Prahy po Mikuláši Komorníkovi, jenž bydlil v domě jeho rukojmího Bernarda 
Karbana z Volšan na Novém m. Pražském naproti kotcům soukenickým. 
30[12 byla přinesena do teplického zámku z Lipska vzácná věc: past na 
blechy, a dostala se mu do rukou knížka "Krátká zpráva o přijímání 
velebné svátosti pod jednou a dvojí způsobou k vzdělání a potěšení všech 
sprostných, upřimných a spasení duše své milujících lidí kněze Petra l.in
teona" (knížku vytiskl Kašpar Kargesius 1. 1(13).2) 

O Borboniově odborné činnosti v prosinci se dovídáme toto: 1[12 
poručil p. Vilém Vchynský prostřednictvím Jana Branického svému hejtma
novi Matěji Milínskému z Milína, aby vyplatil Borboniovi jako dar z lásky 
20 k. gr. na výrobu běle měděné (album cupri)3) a pitného zlata (aUI1l1ll 
potabile). Částku dostal B. 9[12, on však 10/12 poslal po svém pacholeti 
Samuelovi manželce do Prahy pro nákup k tomu potřebných věcí jen 
7 dvojšedesátníků, mimoto pro ni však zvlášť dalších 69 k. gr. 30 kl'. a 36, 
do válečku svinutých, dvojšedesátníků saských s obrazem anděla (s dříve 
již poslanými 37 činilo to dohromady 73 dvojšedesátníků, to jest 146 zl.). 
Dr. Štyrkolský byl požádán, aby se Samuela ujal, až bude projížděti 
Litoměřicemi. Hoch dorazil do Prahy 14/12 a s objednanými věcmi 
a psaním paní Anny přišel zpět do Teplic teprve 27/12. Poněvadž B. 
byl tehdy v Zahořanech, postaral se Samuel, aby psaní bylo mu tam hned 
posláno po zahořanském poslu. 12/12 psal B. Jakubu Jilešovi (Jilješi; 
Jiljímu), hejtmanovi v Benešově n. Ploučnicí a v (České) Kamenici, o al
chymické náčiní (které snad zbylo po alchymistovi p. Radslava st. z Vchy
nic), potřebné k přípravě pitného zlata a k vybílení mědi, totiž o 6 retOJ't, 
2 recipienty, 6 skleněných bachratých nádob zvaných bociae a o tolikéž 
alembíků, pak o 10 jeptišek (?) velkých a 30 malých atd., a žádal, aby 
tyto věci byly mu dodány do Teplic v 6 dnech. Odpověď, že žádané odešle 
co nejdříve, obdržel však B. od Jakuba Jileše až 30/12, takže se v r. 1622 

1) Bílek 1132. 

2) J. Jireček, Rukověť I. 452. 

3) Snad krystalisační vody zbavená skalice modrá (CUS04), možná též bílý 
chlorid mědičnatý (CuCl), nebo látka k bílení (postříbření) mědi. 

11* 
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již nedostal k předsevzatému alchymickému dílu. Opahovnice Karlíčka 
Vchynského, panna Mandička Šindlovna (pocházející snad z pražské 
erbovní rodiny Šindelú z Eberharce), o které se B. po prvé zmínil 31(10, 
onemocněla horečkou. B. dal jí 3/12 pouštěti žilou na levé paži a 4/2 pro 
počištění 2 skrupule (2'8 g) diaturbitu, po nichž měla 10 stolic. Ale ho
rečka přesto trvala dále a bylo proto 13/2 večer a 14/12 ráno třeba dávky 
slabé kyseliny sírové (spiritus vitrioli) v petrželové polévce. S pannou 
Mandičkou se rozstonalo zároveň několik jiných osob z panské čeledi 
(mladý Mican, děvečka Barbora menší, chúva Ančiččina Lida a švadlena 
Anna). Tyto případy zavinily, že B. mohl k nemocnému Vilému Kelblovi 
z Geisingu,l) jenž pro něho poslal 3/12 svého služebného hocha Mar
tina (jehož matka, stará Zwistová, zaměstnaná asi v teplickém zámku, 
zemřela 16;10), přijeti na Předlici (u Ústí n L.) teprve příštího 
dne. B. nalezl ho v záchvatu žlučníkové koliky, spojené se žloutenkou 
(colica passio cum ictero symptomatico luteo). Zústal u něho do čtvrtka 
8/12 a po 3 dnech byl u něho zase. Tehdy použil jeho pomoci ještě jiný 
Kelbl, syn nebožtíka Petra st. Kelbla z Geisingu na Chlumci (Chlumu) 
a Klíši (u Ústí n. L.), Ota jménem, který dlel na Předlici u p. Václava 
Kelbla2), snad návštěvou. B. předepsal mu lék z ústecké lékárny (za 
ordinaci obdržel 1 tolar), ale Topinambur,3) Paracelsúv elixir4

) a roz
marýnu, které potřeboval také pro něho, neodebral z Ústí, nýbrž 13/12 
objednal u dra Štyrkolského v Litoměřicích. 16/12 bylo mu oznámeno 
poslem, že Vilém Kelbl na Předlici se cítí již zdráv. Než nemoci, jako by 
se byly sesypaly na rodinu Kelblú. 17;12 byl k ní zase volán, tentokrát 
do Chlumce k vdově Kelblové,5) která měla zanícenou pravou nohu (pes 
dexter phlegmonosus). Případ vyžadoval, aby pacientka byla dobře vy
purgována, čehož B. dosáhl 2 uncemi (asi 70 g) manny,6) rozpuštěnvé ve 
víně. Vrátiv se z Chlumce 19/12 do Teplic, našel B. tu zprávu dra Styr
kolského, týkající se M. Tichysta, a dověděl se, že mu bylo vzkázáno, 
aby přišel do Krupky k tamnímu zlatníkovi a k Pavlovi knihkupci 
(knihaři), jakož i k jiným pacientllm, bydlícím v Teplicích· poblíž 
úkropu (teplých lázní). Ale k těmto se dostal až 20/12 když se již 
uzdravili bez jeho pomoci. Maje kdy, udělal hned lék knihkupci Pavlovi 
a poslal mu jej po krupském poslu. 21/12 musil zase do Chlumce, 
a to k bratru Otovu, Petrovi ml. Kelblovi, jenž onemocněl třesem 
srdce (palmus cordis). Odstranil chorobu prostými, srdce uklidňu-

1) Bíl e k 264. ' 
2) Syn Bernartúv, jemuž patřila část Předlice (A. Sed I á č e k, Kelbl z Gej-

zinku, O. SN XIV. 144-5). 
3) Podzemní, bramboru podobné hlízy od Helianthus tubel'Osus, které po 

prvé byly r. 1617 dopraveny z Ameriky do Evropy. 
4) Aloe, myrha, šafrán, digerované v slabě okyseleném lihu. 
5) Její manžel Petr Kelbl starší zemřel 1'. 1620 (B í 1 e k 262). 
6) Cukernatá šťáva, prýštící z poraněných větví a kmenu jasanu mannodár

ného (Fraxinus ornus). 
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jícími léčivy a vhodným projimadlem, které 22/12 Petrovi poslal, když 
se vrátil do Teplic, po jeho úředníku Jiříkovi, (jemuž také něco poradil). 
V Teplicích nalezl psaní dra Štyrkolského se zprávou o stavu M. Tichysta. 
Následovaly dva klidné předsváteční dny, kterých B. použil k tomu, 
aby sobě dal sázeti baňky a pak od téhož bradýře i ostříhati vousy, nikoli 
však vlasy na hlavě, poněvadž k tomu bylo příliš chladno. 25/12 potřeboval 
Vilém Kelbl opět lékú proti novému záchvatu koliky. Poslal mu jich hned 
čtvero v ceně 2 k. gr., v tom dvé na počištění a jedno magisterium (mist
rovský prášek) z račích ok,!) a znova 27/12 další (předem zaplacené), totiž 
k počištění 4 váčky na prosrkávání vína a slabou kyselinu sírovou (spiritus 
vitrioli). Ale nakonec musil téhož dne přece sám na Předlici, aby Viléma 
Kelbla zbavil bolestí. Tam pomohl také jeho písaři ke zdraví počišťujícím 
lékem, za který velkodušně nevzal peníze. 29/12 mohl odjeti zpět do Teplic. 
Stavě se cestou na Chlumci u vdovy Kelblové, aby ji obvázal nohu, nalezl 
u ni Adama Švarce, jednoho z komisařt'l české komory, který snad byl tam, 
aby odhadl konfiskované kelblovské statky,2) ale zároveň i několik snad 
přátel rodiny, Mikuláše Komorníka z Nového a Jana Haldiusa z Nayeh
perka3 ) ze Starého m. Pražského, jakož i mladého Jana Čížka, snad 
téhož, k němuž 6/11 jel do Berouna na poštovských koních. Již při své 
návštěvě 21/12 v Chlumci léčil tam také nějakou paní Elišku Gorbi
covou a dal jí tehdy proti její ruční dně (cheiragra) vhodný louh (lixivium) 
k omývání. Teď 29/12 jí poručil, aby si k němu do Teplic poslala také pro 
lék k užívání. Dostal zaň 31/12 tři (saské) dvojšedesátníky s anděly. V Tepli
cích zatím onemocněl panský úředník Kalivoda, jemuž B., vrátiv se, dal 
nějaké purgans. Asi v téže době se B. dověděl od teplického lieutenanta 
Cetlice, a ten zase od cís. rady a rentmistra v král. Českém Hanuše Matyáše 
z Gluchova (v Sasku), o léku k zábraně dny, který připravuje brněnský lékař 
dr. Jan J a k u b K o n rad P r a e t o r i u s z Per 1 e ber k u 
ve své lékárně4) ze tří kvintesencí (koncentrovaných výtažkú), totiž z anti-

1) Oculi canCl'Ornm jsou malé, bílé, v žaludku rakú se tvořící tvrdé, polo
kulovité konkrece solí vápníkových. Absorbujíce kyselinu, byly používány v prášku 
proti žáze a jiným poruchám zažívacího traktu. 

2) Bíl e k CXIII. 
3) Bíl e k 1035. 
4) Že P r a e t o r i u s měl v Brně vlastní lékárnu, vyplývá též ze zaplsu 

v O. P. XXXVIII. f. 10 (Z. a. v Brně) z pátku pi'ed sv. Jiřím (20/4) 1613, kde Jan Ja
kub Konrad Praetorius z Perlenberku pohání p. Jana z Kunovic a na Hluku ze 
sumy 169 zl. II gr. a t. m. v. d., "že jest mi paní Kunka ze Skol'Otína, manželka 
p. Arkleba z Kunovic a na Uh. Brodě, za líkařství, kteráž sem jí rozdílně v čas po
třeby její z apatyky své v nemocích jejích posílal, a práci mou, kterouž sem, sloužíc 
jí mnohokrát v nemocích jejích, vedl, sumu 338 zl. 22 g1'. ... dlužna zústala. Po 
jejíž smrti p. Arkleb z Kunovic, jakožto pan manžel paní ve všecku pozústalost 
její se uvázal. A on pan Jan, zdědíc statky, spolu se p. J etřichem, bratrem svým, 
po témž p. Arldebovi z Kunovic ... , mně toho dluhu, což na oddíl jeho přijde, totiž 
169 zl. II gr., dáti a zaplatiti nechce." - K dosud uvedeným zprávám o Praeto
riovi dodáváme zde ony, jež - podle Bu r g h a r d a S e uff e r t a (Bibliothek und 
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monové, korálové a perlové, a zadělává do cukrových pokroutek. Po 
lélm nastává prý slinotok, jímž se tělo vyprazdňuje od těch zbytečností 
(zkažených šťáv), z nichž docházívá k dnavému záchvatu. B. si to zapsal 
do deníku, aby příležitostně objednal z Brna tyto pokroutky snad pro 
p. Viléma Vchynského. Z Lipska koncem roku dostal k doplnění svých zásob 
čtvero projimadel, totiž 1 libru aloe sokotorské (ze Sokotory, ostrova 
v perském zálivu), Yz libry skamonia, 1 libru bílé reveně1) a 3 libry senny 
(lis tú a luskú z Cassia lanceolata a jiných druhú senesových). 

Tím končí deník. K němu na předsádce zadního přídeští svého exemp
láře Partliciova kalendáře phpojil B. ještě .3 dodatečné záznamy. Předně 
o císařském lékaři dru V i 1 é m n Rec h per g e r o v i, že je profesorem 
mediciny ve Vídni,2) a o drn G i 1 ber t u (Vos s o v i z R o s e n
ber k a), starci šedesátiletému, že má býti phjat mezi císařské lékaře. 
Za druhé o levobočcích, že se nevydařívají, jak ukazuje příklad synů 
Lotových, Moaba a Ammona, kteří se narodili z ženy postranní a byli 
nepřáteli lidu Božího (narážka snad na hr. Mansfelda, jemuž byla při

čítána vina za nezdal' t. zv. falcké války). Za třetí o drahotě v roce 1622. 
l'I'[ušlíček (knížka folií) norimberského zlata a stříbra malířského, který 
jindy stál 5-7 k1'., prodával teď pražský kupec a bývalý staroměstský 
obecní starší Martin Smertoš (z Ryznthalu) za 12-18 k1'., libra cukru, 
jindy za 9-12 g1'. bílých, byla nyní za 1Yz k. g1'. (míš.), libra dřevěného 
oleje, jindy za 18 k1'., za 1Yz zl., korec (92'161) ovsa, dříve za 18 g1'. b. 
až 1 k. gr. (míš.), stál 2 zl. až 2Yz k. g1'. (míš.), korec žita místo po 1 k. gr. 
(míš.) byl po 2Yz k. g1'. (míš.), a tu již poklesl v ceně, korec pšenice, jindy 
po 50 gr. b. až 2 k. gr. (míš.), stál 5 k. gr. (míš.), žejdlík másla, jindy za 

Archiv auf Schloss Nikolsburg in Mahren von 1645, Zentralblatt flir Bibliotheks
wesen, Leipzig 1925, zvl. otisk str. 29, 30) - čerpalO. W a I de (Storhetstidens 
Iiterara krigsbyten, Uppsala-Stockholm 1916/1920, 1. 274 a d.) ze zápisků ve 
svazcích té části Praetoriovy velké knihovny, které se zmocnili Švédové r. 1645. 
Z nich vyplývá, že Praetorius v 1. 1578-81 studoval ve Frankfurtě n. O., že 
se pak jako lékal:' usadil v Brně (v losungsbuchu m. Brna jest Praetorius již 
k r. 1583 uveden jako majitel domu na rohu Dolního rynku a zadní ulice Veselé), 
ale že mezi r. 1585 a 1595 byl více na cestách než ve svém působišti. Tak meškal 
r. 1585 v Basileji a 1586/7 v Paříži. R. 1594 podnikl pouť do svaté země (tam 
po souši přes Vídeň, Cařihrad, Malou Asii, Syrii, zpět lodí z Cypru a Egypta) 
a r. 1595, než se stal na císařské doporučení městským lékařem v Olomouci. byl 
v Padově. (V tom smyslu třeba opraviti a doplniti životopisnou poznámku 
o Pmetoriovi v mé práci "Tomáš Jordán", ČMM 1936, 334.) 

l) Radix Mechoacae. Jméno jest odvozeno od Mechoacan v Mexiku, odkud 
phcbázel projímavý kořen svlačce Convolvulus Mechoac. 

2) Vilém Rechperger, rodem z Eggenburgu v Dol. Rakousich, se dal, již jako 
druhý profesor matematických věd (professor mathematum secundaríus) ve Vídni, 
20/11 1595 zapsati tu na fakultu lékařskou. Když 7/5 1596 se stal po "mediocriter" 
vykonané zkoušce medickým bakalářem, přešel na jinou universitu. Vrátiv se s cizím 
doktorátem, žádal 14/5 1601 o nostrífíkaci diplomu, jež mu byla povolena po "re
petici" doktorské disputace (Acta fac. med. univ. Vindob., IV. 478, 488, 558, 561). 
Rechperger se pak usadil ve Vídni jako lékař. 
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2-3 gr. b. (5-7 kr.), se platil po 18 kr., žejdlík medu, dříve za 3-5 gr. b., 
po 15 gr. b., libra mýdla a libra lojových svíček, jindy po 3 gr. b., se pro
dávala po 9 g1'. b., libra cizozemského vinštíře, jindy za 10-12 kr., nyní za 
1 zl., libra ledku, jindy za 15 kr., teď za 1 k. gr. (míš.), kámen (20 liber) 
vlny, dříve za 3 k. gr. bez 10 kr., stál teď 13 k. g1'., za žejdlík vína praž
ského se platilo dříve 3 kr., nyní 15 kr., sedmivěderní sud litoměřického 
vína musili měšťané kupovati od nejvyšších nad vojáky (velitelů pluků) 
za 200 k. g1'. (míš.), takže žejdlík přišel na 9 gr. b. (27 kr.).1)- V Linci 
se platilo za 1 kopu grošů širokých 10 zl. (za Rudolfa II. 2 zl.), za 1 dukát 
1:; zl. (dříve 1'6 zl.), za 1 český groš 4 kr. (dříve 2Yz k1'.). 1 30 lVI (marek, 
hiiven) se razí (resurgunt) místo 79 kop míš .. teď 288 (dslo 2880, uve
dené Borboniem, dostalo nulu na konci snad jen omylem.)2) 

l) Stál-li 9 gr. b. (jichž 30 šlo na 1 kopu míš.) 1 žejdlík vína, kterého 7 věder 
stálo 200 kop míš., pak mělo vědro 95,237 žejdlíků a (počítáno 0·48 I na žejdlík) 
45·7131. A. L. Kr e j č í k (1. c. 65) udává 46·51. 

2) Z 1 pražské hřivny stříbra, vážící 253·17 gramů (J. S m o I í k, Hřivna, 

O. SN XI. 781) se původně razilo 62-64 grošů českých, což odpovídá při zlaté pa
ritě (2,33 Kč za 1 groš) 144·46 Kč až 159·02 Kč, průměrně 151·74 Kč, (při nynější 

nízké ceně stříbra, 0·462 Kč za 1 g, ovšem okrouhle jen 117 Kč). 4552·20 Kč (30 
hřiven) bylo tedy před odbojem asi tolik jako 79 kop míš., čílí 1 k. m. by odpoc 
vídala 57'62 Kč, kdežto koncem 1622 pouze 15'80 Kč. 
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VI. Poslední čtyři léta v Praze (1623-1627). 

I. Vira nade všecko. 

Někdy začátkem 1. 1623 se B. vrátil z Teplic do Prahy. Podle dekretu 
knížete Lichtenštejna ze 4/3 1623 musil Šrepl vykliditi zabrané pokoje jeho 
bytu a cís. rychtář, nyní novoměstský, Hegner odpečetiti jeho lékárnu.1) 

Bezpochyby dostal B. zpět i disposiční právo nad svou knihovnou, a tak 
byly splněny hlavní podmínky, aby mohl zdárně vykonávati své učené po
volání. Ale nebyl s to, aby se cele věnoval tomuto úkolu. Vadila tomu jeho 
star~ suplikantská choroba, která mu ubírala čas a, co hůře, která la~il~ 
jeho mysl do rozpoložení, málo vhodné pro soustředěnou vědeckou praC1. 
Ačkoli se nedomohl náhrady ještě ani za přiřknutou jednu polovinu za
baveného majetku, nedalo mu to, aby se 19/4 1623 neobrátil na císaře s úpěn
livou prosbou, aby byla vrácena i ta druhá polovina, s prominutím všech po
kut, jeho manželce. Pro sebe nechtěl nic; vždyť jemu, jakožto potomku zcela 
chudých rodičů, nikdy nic nepatřilo. A i kdyby, nebyl by si zasloužil kon
fiskaci majetku, poněvadž nespáchal, z čeho byl viněn: k defensorům 
do Karlovy koleje nešel o své vůli, nikdy se nestýkal s direktory a "gra
vamina" také nesepsal. To již z toho důvodu nemohl, poněvadž na to byl 
novoměstským měšťanem příliš krátce, tehdy teprve 5 let (t. j. od r. 1613) 
a v té době se politikou vůbec nezabýval. Dovolával se pak toho, čím 
si zasloužil vděčnost rodu rakouského, že totiž z Moravy poslal císaři Ru
dolfovi léky proti jeho nemoci a že byl jako konsiliář vícekrát u manželky 
Rudolfova nástupce, nezapomenutelné císařovny Anny, u níž šlo o případ 
pochybného těhotenství. Potom na podporu své prosby uvedl, ž~ v těch 
30 letech (t. j. od r. 1593, kdy se v Znojmě stal lékařským prakhkantem 
u .dra fa na Po mal' i a), co v tomto dědičném království :éčí jak p~d~e 
metody Galenovy (přírodninami), tak způsobem Paracelsovym (chemlka
liemi), dával chudým léky zdarma, že jest již stár a že byl čtyřikr~t (?) obrá~ 
o všechno, co měl v domě. Když na tuto supliku nedostal odpoveď, podal Jl 
ještě téhož roku, 18/12, znova, používaje dané příležitosti, že Lichtenštejn 
se stal jeho pacientem. 

Před 21/121623 totiž povolal kníže Borbonia k sobě, aby svým uměním 
zabránil podagrický záchvat, kterého se teď musil zase obávati, poněvadž se 

1) F. D vor s ký, M. B. z B., ČČM 1891, 85. 
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v době zimního slunovratu vyskytl u něho již častěji. B. se podjal úkolu s vel
kou nadějí na úspěch. Ale když metodicky zavedl preservační léčbu, zhatila 
na čas její provádění nepříjemná komplikace. Kníže dostal na trupu svědivý 
suchý ekzém (scabies alba) se silným olupováním pokožky, takže denně 
byly pokrývky pacientovy plné šupin. Pro lék, který B. předepsal, bylo 
posláno do Augšpurku (kníže snad nedůvěřoval pražským lékárníkům). 
Lék se skládal z louhu na popel spálené zmije z druhů jihoevropských 
(zmije skvrnitá, písečná atd.), které,se dovážely z ltalie, ze síry, nejjemněji 
rozptýlené ve vodě (mléko sirné), a z vod, oddestilovaných ze zemědýmu 
a hadího mordu. Předpis zněl: 

Rp. Salis viperarum scrupulum 1 
Lactis sulphuris scrupulum ~ 
Aquae Fumariae 
Aquae Scurzonerae ana uncias 1~. 

Tuto dávku vypil kníže 4/1 1624 ráno a další 5/1 ráno. Po tom sice, 
jak bylo žádoucno, hodně se potil a močil, ale poněvadž dostal tlak v hlavě 
a zápach z úst, bylo třeba louh zmijí a mléko sirné nahraditi mistrovským 
práškem z parohů jeleníCh, do běla vypálených (magisterium cornu cervi). 
Takto pozměněný lék vzal kníže 6/1 1624 ráno, večer pak několik pilulek pro
jímavých - při tom však neoslabujících pro přísadu preparovaných perel (dia
margariton) - z aloě,napuštěné violkovou šťavou, a 7/1 pak obdržel klysma. 
Sotva však byla odstraněna tato komplikace, objevila se nová: kníže si stě
žoval, že se mu viklají dolní řezáky. B. musil je ztužiti kloktadlem z extraktu 
kořene nátržníkového, rozpuštěného ve vodě, destilací připravené z du
bovýchpazoušků (summitates) a z přesliček (hippuris), než mohl dokončiti 
přerušenou preservační léčbu dny. Tato spočívala v tom, že kníže místo 
obyčejného vína pil takové, v němž byla máčena buď kalamandra (Teu
crium chamaedrys), kterážto bylina byla kdysi od janovských lékařů do
poručena císaři Karlovi V. proti dně, nebo nať zeměžlučová a pelyňková, 
nebo piliny (limatura) z parohů jeleních, kterými Jan Cr a t o zCl' a f t
h e i m u léčil dnu cís. Maxmiliána II. Místo piva pil kníže odvar přestupo
vého kořene (radix Chinae, ze Smilax China L.) s něco málo skořice, jak to 
doporučil českému místodržiteli, arciknížeti Ferdinandovi Tyrolskému, 
jeho lékař P e t r O n dře j Mat t h i o 1 u s. Poněvadž dnavé uzlíky 
(tophi) na kolenou, zápěstích a prstech překážely pohybu, byla na ně přilo
žena náplast zvaná Vigonova1) (podle římského chirurga Jan a V i g a, 
jenž zemřel r. 1520) ve složení, uvedeném v augšpurském lékopisu 
(dispensatoriu), jen s tou obměnou, že byla připravena s větším 
množstvím látek slizových (mucilagines) a že za nelibě páchnoucí gal-

1) Ohromně složitá náplast, obsahující vedle různých sliznatých bylin 
a pryskyřic jako hlavní součástky žáby, dešťovky a rtuť (emlastrum de ranis 
cum mercurio). 
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banum1) se přidala vonná pryskyřice Caranna ,(z jihoamerického stromu 
Icica caranna). 

4/12 1624 opětoval B. své prosby z předešlého roku. Tentokrát již 
po 52 dnech dostal vyřízení, že nic nestojí v cestě splnění jeho tužeb než 
jeho víra. Podobně byla zodpověděna Borboniova žádost o zrušení roz
sudku, podaná císaři 7/11 1625.2) Když se však B. nedal pohnouti, aby pře
stoupil ke katolictví, a bylo nebezpečí, že bude proto nucen opustiti zemi, 
tu churavějící Lichtenštejn ze strachu, aby neztratil lékaře, který mu byl 
teď nepostradatelný, nasadil v září 1626 všechny páky k jeho záchraně. 
Ale přesto, že císaři připomněl veliké zásluhy, které si B. získalo jeho věrné 
paladiny, z nichž přemnohým zachoval život a vrátil zdraví, a že zdůraznil 
obecný zájem, aby tento muž, nad jiné v lékařství zběhlý a úspěšný, zůstal 
v zemi, nepohnul císařem. Neboť tomu více než na Lichtenštejnově životě 
záleželo na tom, aby v zemi Božích bojovníků byly zcela ucpány zdloje 
heretické nákazy. Tento úkol si vytkl jako hlavni svého života a chtěl se 
ho zhostiti do posledního puntíku. Co nedokázal Lichtenštejn, podařilo se 
tím méně ovšem kněžně Polyxeně z Lobkovic, která také prosila za Borbo
nia. Nejdříve do 11/7 1627 a pak do konce měsíce byla Borboniovi dána 
poslední lhůta, aby odpadl od své víry. Neučiní-li to - tak zněl rozkaz 
reformační komise - musí se vystěhovati 31/7 do slunce západu. 

2. Připad Pavla Michny. 

Ale než B. pro víru opustil zemi, v níž ještě nedobojoval svůj boj 
o majetek, byl vyhlédnut, aby podnikl záslužný pokus odstraniti tělesný 
nedostatek, který kalil štěstí na úspěchy tak bohatého života Pavla Michny. 
Celý materiál k historii tohoto případu jest pohromadě v roudnickém listáfi 
VI. Eb 29. Zde na str. 3-21 B. a jeho předchůdci v léčení Michnově vylíčili 
podstatu zmíněného nedostatku, jak se projevoval, z čeho pošel a jak byl 
léčen, způsobem co do zevrubnosti sotva předstižitelným, jenže pro dnešní 
čtenáře příliš neostýchavým. Vzhledem k intimnosti předmětu - jde o ne
dostatek v genitální sféře - není žádoucno podati tu více než jádro věci. 
Pavel Michna, jenž se narodil r. 1589 jako měšťanský synek, obdržel, když 
mu bylo 9 let, se svým otcem erb a přídomek z Vacínova a oženil se, když 
mu bylo 20, sAnnou z Kobersdorfu, s níž zplodil 3 syny. Ale tím se jeho 
mužství vyčerpalo. Již jako 25letý koncem listopadu 1614 hledal pomoc 
u lékařů padovských. Odjížděje na začátku března 1615 z Padovy, dostal 
od nich pro svého domácího lékaře s sebou dlouhé sdělení, v němž jest 
obšírně prodiskutována pathogenesa vady a dochází se k závěru, že u Michny 
se tvoří sperma příliš studené, takže vydává málo par, nutných pro sexuální 

1) Vysušená mléčná šťáva okoličnaté rostliny Ferula galbaniflua, rostoucí 
v Persii. 

2) Žádost jest v Arch. m. Prahy, sign. V-350. 
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podráždění. Aby se sperma oteplilo (praví se dále v lékařském sdělení), 
byl pacient poslán do lázeňského místa Abana u Padovy, kde ve dvou mě
sících, totiž v prosinci 1614 a únoru 1615, denně se koupaje v tamních 
horkých sirných vodách, absolvoval 60 sedacích lázní s povzbudivým 
výsledkem; v Praze že bude teď třeba doplniti tuto thermální léčbu hor
kými obklady na ochablé llstrojí a užíváním věcí, které jsou živelně horké 
a nadýmají, jako jsou: zázvor, galgán, muškátový ořech, kořen kostový 
(Costus dulcis)l), hřebíčky, dřevo aloové, fenykl, saturej, šalvěj pestrá 
(Horminum), ředkevník (Eruca sativa), kořen mačky pomořské (radix eryn
gii marini s. maritimi), zelená máta, vstavač (Satyrion), pastinák luční a po
pelavý (Pastinaceae) atd. Aby se však od horkosti těchto bylin nezapálily 
pohlavní žlázy, je třeba předem pouštěti pacientovi nějakou žilou v ohbí 
loketním, a aby se nezanítila jeho játra, předem vyhnati horkou vlhkost cho
lerickou, kterou pacient překypuje. Poslouží mu též, bude-li 40 dní píti 
odvar z dřevnatého kořene americké kašty lékařské (Sassafras), ještě větší 
užitek bude míti však z lektvaře, udělané z pistacií (semen pistacie vlašské), 
z pinelek (semen piniových), pepře dlouhého a černého, kardamomu (ko
řenitě chutnajících plodů indické rostliny Elettaria) a medu s přísadou 
masa scinku obecného,2) pižma4) a nerostu Chrysocolla fossilis,3) nebo také 
z prášku, jehož hlavní součástky jsou zase maso scinkové a pižmo, vedle 
toho i pohlavní úd jelení (priapus cervi) v usušeném a rozemletém stavu. 

Michna, když se vrátil domů, využíval všechno, co mu bylo přede
psáno, ale brzy seznal, že léky nic nepomáhají. Strach, aby mu vada ne
zůstala, přiměl ho, že již v dubnu 1615 si jel pro radu k staroslavnému 
lékařskému kolegiu v Montpellier. V konsiliu, které mu 20/4 1615 tamní 
lékaři dali s sebou při odjezdu, stálo, že se zřetelem k jeho kvetoucímu 
věku 26 jar mohlo by vzniknouti podezření, že vada jest následek učarování 
a uhranutí nebo též zákeřně vpravovaných jedů odmužujících. Ale lm
legium tomu nevěří. Vycházejíc ze stanoviska, že jde o vadu přirozenou, 
radí k dietetické léčbě takovými pokrmy, které nadýmají, jako luštěniny, 
a které mají dobrou šťávu, jako maso koroptví, holoubátek, horských ptáčků 
a maso a mozeček vrabců, především však, které mají specifický účinek 
na mužství, jako kaše ze syrové pohlavní žlázy kohoutů a lišek, ostružky 
(rasura) suš,ené býčí nebo jelení pyje a rozpůlená tvrdá vejce, opečená 
na másle a posypaná ambrou šedou5). Podle "signatury", podobnosti 
k orgánu, který nefunguje, doporučují se kromě pinelek a pistacií také 

1) Nasládlý oddenek byliny Costus arabicus. 
2) Scincus officinalis, v písku Sahary žijící ještěr, jehož maso jest ještě nyní 

v lid?léčbě doporučováno jako aphrodisiacum. 
3) Mošus, samčí .t-íjový výměšek kabara pižmového (Moschus moschiferus), 
4) Vyskytuje se v pHrodě v tvarech vejčitých, což asi na základě učení o sig-

natuře zjednalo chrysokole místo mezi afrodisiaky, ' 
6) Libovonná voskovitá hmota ze střeva a měchýře vorvaně (Physeter macro

cephalus), do nedávna užívaná jako aphrodisiacum. 
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pražené a ocukrované lískové ořechy. Z nápojů nechť pacient pije přede
vším víno červené, ale nikoli až do opilosti. Musí se vystříhati hněvu a zá
rmutku, více spáti než bdíti a odpočívati měkce v navoněných peřinách. 
Které léky má úžívati, slyšel v Montpellier - byly mezi nimi též špa
nělské mouchy (Cantharides),l) zadělané do pokroutek (rotulae). 

Michna dělal všechno, co mu bylo poraděno. Ale již po jednom 
měsíci, když nezpozoroval žádnou změnu, neměl stání. Hledal teď lékař
skou pomoc ve Vídni, u tamního, v těch věcech snad proslulého dra M i
k u 1 á š e S tup a r i a. Tento lékař ve svém sdělení z 18/5 1615 se zto
tožnil celkem s názory padovskými, varuje při tom před příliš častým 
užíváním v Montpellier doporučených kantarid, poněvadž po nich vře
dovatí měchýř močový, upadá tonus srdce a poškozují se játra. Také 
v jeho předpisech připadá hlavní úloha organotherapii. Kromě dříve 
uvedených zvířecích částí doporučuje ještě maso z ocasů račích a ze ste
hýnek žabích, "vajíčka" mravenčí a podle Paracelsova učení o signa
turách také hlízy (testiculi) vstavače vemeníku (Satyrion majus). 

Ale to vše a k tomu pižmo a ambra a "horké" byliny od pryšce po 
kořen pertrámový (radix Pyrethri romani od Anacyclus Pyrethrum) a pepř 
zůstalo bez účinku. Zdá se, že po dosavadních neúspěších Michna ztratil 
důvěru v lékařské umění a odevzdaně snášel svůj osud. Ostatně přišla 
brzy doba, kdy svůj nedostatek tak nepociťoval (r. 1618 nebo 1619 totiž 
ovdověl), kdy jeho myšlenky byly vázány českým odbojem a, po jeho 
zhroucení, vedeny vzhůru k vysokým cílům: k moci, větší vznešenosti 
a bohatství. Když však shrábl svůj podíl na kořisti, stal se říšským baronem 
a kynul mu již titul hraběcí, tu byl by rád uzavřel nový sňatek "pro roz
množení a udržení své vznešené rodiny s Boží pomocí". To probudilo 
v něm zase touhu, která 10 let spala, býti prost své vady, a ten, kdo mu 
měl k tomu dopomoci, byl Borbonius. Povolal ho k sobě někdy v listo
padu 1625, odkryl mu svůj bol a, aby byl zcela zasvěcen, předal mu ona 
tři konsilia, která r. 1615 si přivezl z Padovy, Montpellier a Vídně. B. si 
je opsal do svého listáře a pak je vrátil, připojiv k nim jako čtvrté v řadě 
také konsilium vlastní, vyhotovené 4/12 1625 a doplněné v lednu 1626. 

Úvodem se praví v tomto konsiliu, že pan baron má blízko do čtyři
cítky (scházely mu k ní ještě 4 roky) a že je 7 až 8 let vdovcem. V této 
době žil naprosto cudně. Svým temperamentem se chýlí k melancholii, nikdy 
se nepřejídal, nikdy nepřepíjel. Mnoho času ztrávil při četbě knih práv
nických ~ dějepisných. Denně mnoho hodin věnoval "meditacím", službě, 
práci politické a hospodářské. Několik let sloužil ve vojsku a jako jezdec 
snášel tu často nepřízeň počasí a vykonal v sedle cesty dlouhé mnoho 
mil. Před rokem měl po 4 měsíce zdvojenou třetidenní zimnici. Dával si 
občas sázeti pijavky k řiti, aby si tak nahradil hemoroidální krvotok, 
když se nedostavil. B. má za to, že tyto vylíčené okolnosti samy o sobě 

1) Puchýřnik lékařský (Lytta vesicatoria). 

1 
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dávají dostatečné vysvětlení, proč se vada nezlepšila. Dlouhé ježdění na 
koni nepodporuje genitální funkce a pokud jde o přísnost v jídle a pití 
jest už stará zkušenost, že "sine Cerere et Baccho friget Venus". Práve~ 
radí básník: 

Interpone tuis interdum pocula mensis, 
conjugis ut possis amplexus ferre rogatus. 

Kdo slušně nekrmí a dobrým vínem nezalévá tělo, ten odnímá krvi 
ony látky, z nichž se tvoří sperma. Také zmíněná vážná četba odvádí 
~uch.~v ~d představ, kterými se v srdci vzněcuje plamen chtíčů. Vždyť 
rekl )lzvSalomoun ve svých Příslovích, že čtení knih mnohou obtíž způsobuje 
masu, ze duch, od dlouhého prodléváni v knihách smutný, vysušuje maso 
a kosti. Vezme-li se k tomu dlouhá horečka, která jistě nutila k opětovným 
venesekcím, a ztráty krve, způsobené pijavkami, jest nabíledni, že se musil 
roz~o:~it~ :h:ad Vv sex~ální sféře. Proto primum necessarium therapie je 
uvesh Jezdem, sluzbu, cetbu, meditace a střídmost na pravou míru a chrá
niti části stydké něčím huňatým před ochlazením. Jak známo, sVlbí tělo 
v teple více než v zimě a čápi, jeřábi, vlašťovky a mnozí brouci zimomřiví 
teplem obživnou. Poněvadž pan baron po svých špatných zkušenostech 
odmítá mužství, které se kupuje v lékárně, nezbývá než snažiti se, aby se 
došlo cíle jen pomocí určitých pokrmů, které jako účinné doporučily uznané 
autority (kromě staršího Gordonia všechny ze 16. stol.): K o n rad 
G e sne 1 žabí stehýnka, maso scinků (zvláště to od ledvin) a smažené jikry 
kapří; P e t r O n dře j Mat t h i o I u s varlata skopců, vemeno 
ovčí, pohlavní úd jelení a houbu zvanou jelení skok (fungus s. boletus 
cervi, Phallus impudicus, Lycoperdon cervinum); Ber n a r d G o r d o
n i u s žloutky s ošlejchem (šalotkou, a1lium ascalonicum) a zelenou cibulí; 
A mat u s L u s i ta n u s pohlavní žlázy mladých kohoutů' G a r
c i a s a b Hor t o hlízy topinamburu a artyčoky; Mat y á š' Lob e
I i u s jíchy ze semen zelných a hořčičných; Jer ony m Me r c u r i a 1 i s 
vajíčka na měkko s drobečkem benátského boraxu místo soli. Při tom se 
nesmí opomenouti stále ohřívati hráz (perineum) teplými prachovkami 
(pulvinaria) a mazati ji olejem mravenčím. Lépe by bylo ovšem podle 
V i 1 é m a R o n d e 1 e t i a vtírati do kůže v krajině bederní, stydké a do 
chodidel lékárnickou mast z bobrového stroje (oleum castorei) a morku 
(dřeně kostní), pižma, pižmové alipty (obsahující vedle pižma šedou ambru, 
pryskyřici ladanovou, dřevo aloové a kafr), pryšce a vosku. Když se 
však již smí jíti do lékárny, neodejde se ovšem bez něčeho také k užívání. 
B. dal Michnovi na vybranou dva léky, oba podobného složení jako ony 
z r. 1615, jen v jiné kombinaci. 

. Netrvalo dlouho a Michna se stal tajným radou a tak velikým pánem, 
že Jako králové měl tři lékaře, kteří zároveň se starali o jeho zdraví. Meškal-li 
v Praze, byli odpovědni za správný chod jeho tělesného stroje B. a dva 
Borboniovi přátelé a bývalí rukojmě, S ev e r i n s t. Š k a t o z e Š a t-
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ten t hal u a V i 1 é m M a i e r z G r o s sen a v y, oba lékaři na Malé 
Straně. Když před 14/3 1627 odjel Michna k delšímu pobytu do Vídně, 
měli tito tři pražští asklepiadové za svou povinnost, obeznámiti hlavního 
z tamních císařských a teď i Michnových lékařů, dra V i 1 é m aRe c h
per g r a, s obtížemi svého pacienta a se způsobem, jak jim čelili. Ve 
svém společném sdělení, které sepsal B., jen zběžně se dotkli Michnovy 
staré, nepoddajné vady a obírali se především dvěma příznaky, které 
stály teď ve středu jeho stížnosti: pocením a říháním. Pacient se potil 
ráno, když šel z domu do soudní síně (dicasterium), ale také během dne, 
i když se nepohyboval, a to tak silně, že byl v ohbích stehenních stále 
mokrý, věc velmi mrzutá a ženantní, když se musíš v těchto místech stále 
osušovati. Neméně nepříjemné bylo říhání, sice bez chuti a bez zápachu, 
ale opakující se každé ráno, když Michna vstával a obyčejně i tehdy, 
když se posadil k večeři, kdy bylo tak odporné, že mu naráz přešla všechna 
chuť k jídlu. Proti tomu bylo zkoušeno všelicos: pelyňkový a mátový 
syrup, cukrem polévaný zázvor, sušina z vylouženého popele spále
ného pelyňku, t. zv. pelyňková sůl (podávala se v oplatkách nebo v po
lévce), pití skořicové vody, občasné požití 5-7 zrnek hrubě roztlučeného 
pepře, výtažku dřeva aloového s extraktem puškvorcovým atd. Ale 
říhání nepřestalo. Proto si ošetřující lékaři přizvali ke konsiliu některé 
kolegy. Jedni radili, abY pacient bral odvar z rozrazilu (Veronica) nebo 
z přestupu (China nodosa) s něco málo Sarsapari11y v polévce, kdežto druzí 
(nevědouce o Michnově starém nedostatku, u něhož byly kontraindikovány 
studené věci) doporučovali pití kyselek chebských. B. se ovšem v tomto 
případě musil opříti proti studeným vodám a naopak přimlouvati se pro 
to, aby p. baron, až se vrátí z Vídně, jel na 14 nebo více dní do Karlových 
Varů, které mu již před dvěma roky poněkud pomohly. Sdělení pražských 
lékařů Michnových končí prosbou, aby podobně jako oni svého času také 
dr. Rechperger oznámil zase jim způsob a výsledek svého léčení. Na tomto 
sdělení se nelíbilo Michnovi, že jde příliš do jednotlivostí. Mrzela ho totiž 
zmínka o jeho staré vadě, poněvadž si nepřál, aby vyšla na jevo. B. se 
proto listem ze 27/3 1627 omlouval svému "velkému patronovi", poukazuje 
na to, že učinil vše, aby se nic neprozradilo. Za prvé neposlal sdělení kolegovi 
Rechpergerovi přímo, nýbrž nejdříve Michnovi jako přílohu k psaní, ve 
kterém prosil pana barona, aby si sdělení přečetl dříve, než je odevzdá 
svému lékaři. Za druhé neuvedl v sdělení jméno pacientovo a na obálce 
nepřitiskl svou pečeť; slepil ji jen několika kapkami španělského vosku, 
ale tak, že nemohla býti otevřena bez rozuhnutí. Za třetí obálku se sdělením 
a psaním odevzdal k doručení Michnovu německému sekretáři, který neznal 
latinu nebo latinské písmo (latinas literas). Jediný, kdo se tedy kromě 
Michny mohl dověděti, co je psáno v sdělení, jest jeho vídeňský lékař 
dr. Rechperger, a ten jest jako zpovědník zavázán zachovávati mlčení 
o všem, co mu bylo svěřeno. Sdělení musilo býti tak zevrubné, poněvadž 
šlo o důležité rozhodnutí, zda Michna má píti vody chebské nebo karlo-

175 

varské. B. chtěl obhájiti proti opačným názorům svůj požadavek, že třeba 
zameziti, aby tělesná temperatura Michnova, snížená již dlouhou nemocí, 
pod vlivem studených kyselek neklesla ještě více, což by nutně vedlo 
k sešlosti (cachexia) a vodnatelnosti. B. doufá, že pan baron po tomto 
vysvětlení ho má za omluvena a že nejlépe ukáže, jak mu jest nakloněn, 
když vymůže u císaře, který ho chce vyhnati, aspoň tolik, aby jeho vzdy
chání se neproměnilo v pláč. 

Korespondence o případu Michnově končí obsahem krátkého sdělení 
z 15,4 1627, které dr. Rechperger, s příznačným opomenutím Borbonia, 
dal doručiti dru Škatonovi. Stojí tam, že císařští lékaři nic nepořídili 
horkými věcmi, ba že jimi jen ještě zvětšili obtíže Michnovy. Tím padl 
nejen plán zamýšlené karlovarské léčby, nýbrž i původce jeho Borbonius 
byl odbyt a odstaven. Michna žil pak ještě 5 let. Jeho tři synové, snad že 
zdědili otcovu vadu, nezanechali potomků. 
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VII. Na konec lékařem v Polsku (1628-1629). 

B. se vystěhoval nejdříve sám do Žitavy, pak s manželkou, která 
ještě 2 měsíce v Praze marně vymáhala svou desetitisícovou pohledávku 
od komory královské, do Lešna a odtud do Toruně. V dubnu 1628, když 
byl ještě v Lešně, pozoroval na požádání pána města Rafaela Leszczynského 
(kterého znal již jako studenta a soustolovníka Grynaeova v Basileji od 
1/1 1597) s třemi jinými lékaři tehdy v Lešně bydlící Kristinu Poňatovskou, 
od nedávna chovanku Br. J. A. Komenského. Lékařům bylo rozhodnouti, 
jakého druhu jsou její vidění, která mívala od 12/11 1627, zda chorobná 
či božského původu, a tu B., snad jediný ze všech, se vyslovil, že nejde 
o halucinace.l ) V Toruni se stal lékařem knížete Vladislava, pozdějšího 
krále polského, toho jména II. Dařilo se mu dobře. Ale manželé Borboniovi 
vlekli všude s sebou řetěz, který je poutal k ztracenému majetku. 8/11 
1627 musili v Praze prositi jejich plnomocníci komoru královskou o vý
platu peněz, které nebožtík Lichtenštejn již před pěti lety přiřkl paní 
Borboniové, a 14/11628 suplikovala tato sama o svůj dl1m. Ale dům "U Tun
ských" dostal apelační rada Šrepl, podle dekretu české komory ze 22/5 
1628 darem od císaře (zaplativ toliko 1/7 hodnoty, 1000 zl.),?) odměnou 
"za věrné, stálé služby" (ne však v znamení lidskosti), lékárna byla daro
vána asi pražskému konventu Milosrdných bratří a knihovna Borboniova 
přišla do Roudnice. Poněvadž B. poznal, že vše bude nenávratně ztraceno, 
nezapůsobf!...li v Praze svým velkým uměním lékařským na sebelásku vyl
soce postavených osobností, které nepřestaly viděti v něm záruku dlouhého 
života, suplikoval, aby se směl vrátiti do Čech. Po nějakém čase se mu 
odněkud doneslo, že císař k tomu svolil. B. přikládaje zprávě víru, čekal 
na příslušný císařský "dekret", a když dlouho nepřicházel, požádal knížete 
Vladislava o zakročení. Ten poslal 12/4 1629 pro dekret zvláštního kurýra 
s vlastnoručním dopisem k tehdejšímu nejv. kancléři, p. Václavu Slavatovi 
z Chlumu a z Košumberka. Odpověď, kterou kníže dostal, v přesném znění 
není známa, ale lze si domysliti, jaká byla. B zůstal tedy v Toruni, ale jen 
do 16/12 1629 3) Tehdy se odstěhoval tento nadaný lékař, jenž vědecky 
ve svém oboru mohl mnoho vykonati pro větší slávu českého jména, 
kdyby nebyl nesmyslně (nemaje dětí) promarnil dary svého ducha a svůj 
čas suplikováním a vyhledáváním protekcí a milostí, do oněch věčných 
končin, které nazýval svou vlastí. 

1) F. J. Z o u bek, O proroctvích za války třicítileté, ČČM 1872 1. 13; 

A. Ryb i č k a, l. c. 479. 
2) V. L í v a IX. 227. 
3) F. D vor s ký, M. B. z B., 89. 
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Příloha oprav 
k textu Dvořákovy edice Bor boniových deniků. 

a) Den í k čís. 1. 
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G e II n e r: Životopis lékaře Borbonia. 
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23 alias atque artium gum> 



str·1 
ř. I ř. I zd. 

místo čti Str.------ místo čti 
zh. zh. I zd. 

ř. 

I čti 
ř. 

Str. místo Str. místo čti 
zh. zd. zh. zd. 

I 
75 9 videtur videlicet 78 15 Scardowide Scardonide 85 12 Olomucii Olomutii 92 5 Dworacek Dwořáček 

10 domini Domini 79 12 quorundam quorumdam 6 votae volae 4 antri alvi 
12 dividebant divideban- 3 LitoměH- Litzomě- 86 9 dulci dulcium 93 6 Angeli Angeli<cae> 

tur cích Hcích 20 Napagedl Napagedl- 18 Hosteradek Hostěradek 
19 nobis nos Zalkowitzii Žalkowitzii <iensem> 23 suburbio suburbanis 

17 institutiones Institu- 80 I et at 
tiones 3 &AtpO~((l..V 

, I 
(I..'r<;0tpL(l..V 

15 die Walau- bie )IDa", 5/6 Castillionei Castilionei 
nera faunem 8 illos istos 

15 pan Pán 25 Pihann Zda- Pihaun Zďa-
13 fl. cruc<iferos> rensem rensenl 
12 Nemcicky Němcický 26 Litomerzi- Litoměrzi-

<2X> cium <ví- cium 
13 die Walau- bie )IDa" 10 fr. fr<atrem> 

nera faunem II practicam Practicam 
3 proficisce- proficisce- cekrát> 

bam bar Mathiam Matthiam 
12 Wesenbe- 'vVesenbe- 13 aliquantula aliquantu- 87 5 . alsophangi- aloephan- <vícekrát> 

rium cium lum nas ginas 16 Wolovitz Wolenitz 
II j. c. J<uris> 19 grande grando 8 diarhodone Diarrhodo- 94 2 sola fota 

C<onsul- 20 hincinde hinc inde membris ne alb<o> 4 cetera caetera 
torum> 18 Czechticenus Cžechticenus 9 rosarum rosa 8 Litomerzicio Liedomě-

76 2/3 "Deus, ege- DeVs, 12 _ Recipe Rpt. <= II innucleoni- inunctioni- <vícekrát> rzicio 
nus fui et egenVs recipiat> bus bus 22 post hac posthac 
pauper, fVI etpaV- II mulcatas muscatas 16 Nemcanio Němčanio 19/18 Kalisste Kaliště 
nutrivisti per, nutrI- 7 satis nux juglans <vicekrát> 18 Adam Adam<o> 
me solus VIstI Me 81 5 Gottschium Goltschium 88 19 Castohostizii Častohosti- 7 \Vidím vidím 
pro tua be- soLVs pro (Goltschi- czii 94 6 w tom ... v tom ... 
nignitate. tVa be- um)?) 20 Mladonovi- Mladoňovi· se wám jse vám 

nIgnItate. 9 Tremest (?) Tremell<ii> cium cium 95 6 w v 
76 6 palatino Palatino 20 Boemico Boěmico 23 Eywantitzii Eywantzitii 18 Kalisst Kaliště 

7 solum solus 82 6 exergi exegi Narrissum Narcissum 14 Sudomerzic Sudoměrzic 
hoc hos 8 (sic). Dy- Dysenteriae seniorem Seniorem II Rosenbergi- Rosebergi-

9 Donnerber- Donnenber- senteria cu- cura: 24 m. M. cam ':am 
ga ga ratur:" 4 hic futu- haesurum Fr. F<ratrem> 

10 Bavari. Bavari- 9 dysenteri- dysenteri- rum 96 3 Woline "'Tolině 
<cum> cumf' cum 89 12 Prazmae Pražmae 12 Westarpo (?) Wenceslao 

12 et vidimus Vidimus 21 sculpellum scalpellum 
19 

I 
Wiserurfor- 'vVieserur- 22 Simo Simon 
tii fortii 20 negotium Inegocium 

19 Wh'bel Wierbel 12 Bucovicium Bučovicium 

19 Nickels- Nicklspurgo 13 primaton'm primátorem 
purgo Bakalařem Bakalářem 

21 Moravica- Moravico- 14 Taborským Tháborským 
rum rum 15 iudicia iuditia 

16/15 Trecensehe Trebensehe II archimagi- archimar- 90 8 Hradisstij Hradisstii 20/21 Děkanem Dčbánem 
77 3/4 Wallice, Valtice, rum girum 15 noctis noctur- 23 Konwáře Konváře 

Welspur:- Welspurgi 83 15 El. Cyd. El<ectu- n<um> 2 exarnifica- excarnifica-
gio aria> Cy- II tragulam tragaeam runt runt 

5 Tentavimus Jentavimus d<oni- 9 Slawikovec Slawikowetz 97 13 Krzizanovii Krzižanovii 
6 Eywani- Eywano- orum> 91 6 sponsam sponsum 16 iter itur 

tium <w>itium 23 sCOl'pionem Scorpioncm 7 'vVrahovim Wratzovium 12 "Ripam Ripam 
16 Hradistii Hradiestii 84 13 nucleoso malleolo Panovium Banovium 7 enim est 

10/9 palypodio Polypodio 23 iugulo laqueo 8 colicum colicam 2 Lauku Louku 
9 cogendicibus coxendicibus 85 6 medicinis mediis 17 P. P<etrum> 98 21 portam portum 

78 3 false- salse 10 cucurisse (?) enecuisse 21 quem quae perniciati perniciali 
4 intus sumtus 19 rediebat redibat 19 Pragae Praga 18 infra intra 

II quibus quo 18 institu- constitu- 92 3 Orzecho- Orzecho- 9 iniustae iniuriae 
Zerotin Žcrotinio tionem tionem- vium viam 4 premit promit 
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I 1-. I Str ----
. zh. I zd. 

místo čti 
I 

Ť. I Str -----
. zh. I zd. místo . f- čti 

99 2 

6 
8 

11/12 
12 

16 
20 
23 

24 

248 249 100 
Hartenfels Harttenfels 
Tobiáš Paw- Thobiáš 

lovic 
Rudinus 
medicinae 
et libera-

Pavlovic 
Ríidinus 
M<agister> 
et LL 

rum artium < =legul11> 
Rosebergero Rosebergico 
L. L<eonhardi> 
Pintsch- Pintsch-
gvart gwart 

Apothecker Apotecker 

2 

3 
4 

5 

Bacca ... 4 Bacca<nun> 

El. Ele
schoff 

Logadii 
Pestilenti
alium 

De 
Aggregati

varUln 
Arthritica·: 
runl 

... I 
El<ectu

ariu111> ele
schoff 

logoclii 
pes tilen ti

alium 
cle 
aggregati
varum 

arthritica-
rUIn 

14 Matiáš Matthiáš 16 Domini 
Krnowii 
Pisnensi 
Claudiulll 
climaterico 

Duo 
Krhowii 
PIsnensi 
Clauclum 
climacterico 

8 composita- composito-

7 

6 

1 

Str ---'--I i" I . zll. I zd. 

103 10 
12 

13 

18 
14 

II 
8 

104 I 

I 

rum rum 101 
Scal11moniae Scal11l110-

2 gr. alb. 
Sennae 

Pintsch
gvart 

den. 

neae 
3 crucife-
r<is>, Senes 102 

Pintsch-
gwarcl 

den<arii> 

G 
9 

13 
16 

9 

13 

b) Den.Ík Č. 2. 

mlsto 
I 

čti Str.---·--I 1- I zh. I zd. 

I I 
otiis aliis 104 3 
bonUlll bonorum 8 
prollleruerit promeru- 10 

erint 12 
Olnnes T<estes> 18 
paupere vixi pacifice 20 

vivam 22 
Peyr Payr 23 
ab nomina- ad nomina-
tis tUln 24 

Caesaris C<aesare-
iudicibus ulll>iudi- 25 

cenl 26 
Potestis Potest lis 14 
decretul11 na decretu na 13 

svocl zvod 12 
uxoriaria et uxoria, ut II 
testis fir- testes af- 8 
mat firmant 

I 
7 

clilna tericus clirnactericus 

Roterme- Rotterme-
lium 

Napajedli
Uln 

místo 

aclmeclicum 
coiiciunt 
Bugenhar 
Theoclorus 
clutýho 
kautní 
se stolu 
loží dřevě-
ných 

vysokau, 
zelenau 

žlutau 
se čtrnácti 
saukený 
kúžičkama 

clykytová 
heclvábný 
krystalúv 
tyrkýsu 

I 

lium 
Napagedli
lun 

čti 

meclicum 
conjiciunt 
Bugenhag 
theologus 
clubího 
koutní 
z stolu 
lože clře-
věnný 

vysokou, 
zelenou 

žlutou 
clo čtrnácti 
souken)'T 
nožičkami 

tykytová 
hcclbávný 
kříšťalúv 

turkusú 

I 

183 

I str·1 I 
~ --

I 
I i". I Ť. 

Str ----- místo čti místo čti 
. zh. I zcl. zh. I zd. I 

104 7 sirotku sírotkú 106 7 praefluerunt praecesse-
6 pan Daniel Doktor rant 

Daniel 9 v noci noci 
4 buccarum, baccarum ut 14 Vídni Vídně 

ut exsicet, exsiccet, vobědech vobědích 

ita ut ita et 24 a natis allatae 
3 sunt favet 23 Laurentius Laurent<io> 
2 poclagriis podagricis 22 capellanus kaplan 
I pasta ... peste ... 16 právě to právě 

diffaret differat 7/6 surditici surditiei 
105 3 Gltick er- gliick er- 107 5 Samuelovau Samuelovou 

hebe 110be rukau rukou 
4 Ungliick vngliick ujci b<ratru> 

verzage verzoge 13 z Prahy z Světlý 
5 denle, dass denck, das 15 Rovnicích Kounicích 
6 kann khan 20 Mammingu Memmingú 

7/8 Hungariae Hungarici 23 Pachmanem Part manem 
dno. duo 25/26 Vrcholto- Vrchotto-

I 
Opavia Oppavia I vých vých 

8 IVagnos prae aquis 14 jarní jasný 
Eperger Eperges II Tonihu Transtru 

9 Lentschovii Leutschovii 10 undavit nutavit 
Spielenber- Spielenber- 108 I Smlauva Feria 2 

gensis. Tir- gerus Tir- II 30 ler. 3 k. gr. 
navia naviae 15 kro 15 gr. alb. 

12 Teschino- Teschinen- 15 Rejsek Lojsek 
viam senl 16 marescha- mareschal-

16 objiciet abjiciet lum lum 

I 
quaesivit quaerit Krepicii Krzepicii 

19 dni. ID<ivi> 18 mý sancti Mich. Sen-
21 est eonia es, Aonia regii divogii 
24 morbe morte 20 zemřel umřel 

I 

25 zvláště vzláště 

I 

19 okolo čty- vokolo čty-

simulacter Silll ul ac tel' Ťiceti .. .let hcíti...leth 
Comp. Compl<e- Vagner 'Wagner 

mentum> 18 Trinitatem Trinitatis 
14 90 ... salis 110 ... So- in templo templi 

XIV, lis 14. . germanico Germanici 
13 montani in Montani in 16 aquae excu- aquarum ex-

lns. MS tionem clusionem 
9 Lichtenštej- Liechten- 14 je jest 

na <více- štejna 
krát> 13 Elpognus Elpogner 

106 I Václavovi z Vácslavovi z 12 Elpognové Elpogliarové 

"Fliessen- Fliessen- 10 15 35 
bachu pachu 7 Ouvozem ouvozelll 

2 pharmaco- pharmaco- jdauc jdouc 
paeticorum polii etc. 5 k Efezským Ephes. 5 

4 osvícený osvícené V.2 v.2 
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StLl í-. I 
zh. I zd. 

místo čti 
I 

ř. I Str -----
. zh. I zd. 

místo čti 

108 

109 

110 

4 
12 

2 
6 
7 

8 

9 

10 

II 
12 

17 
19 
20 
21 

4 dilegit dilexit 110 
3 mortui, co demortui, co 

se 
2/1 ač se za mne -

rultojmové 
stavěli 

nuntius 
Skvorce 

nuncius 
Škvorce 

21 tui tuae 
21/20 Karel z Lich- Karel etc. 

tenštejna 
13 Stuvartii, Sstewartii 

cuius pium 
12 animum 

meum 
9 Dvoí-eckého 

s brány 
městský 

Světlau 

pryč 

Na zejHí 
den 

D. Schub 

UHl 
Harpačík 

Baltazar 
Zabonius 
Matiáš 
Junker 
spáí-ili 
ze Vchynic 
jsau 
A toliko 

cuiuspiam 
animam 
meam 

Dvoí-ecskýho 
z brány 
mostské 
Světlou 

preč 

Nazejtři, 

co den 
D<oktor> 

Schato 
Uisel 
Charpačík 

Baltzar 
Žabonius 
Matouš 
Juncker 
spáčili 

z W<rtby> 
jsou 
Toliko 

zapečetíno upečetěno 

20 větrný -
18 prázdný prázný 

dvě hodiny dvě hodmě 

17 tamtéž tam též 
16/15 utraque ab utraque 

parte parte 
14 ve 22. hodi- v 22 hodin 

nu ... stály ... (stály 
13 zašlo zašlo) 
10 J. M. lmí- J. lVI. kn<í-

žecí ... rá
čila 

9 exegi .. LI 
annos 

že> ... rá
čil 

excgi ... 56 
annos 

111 

112 

1 
5 
7 
8 

9 

10/11 

12 
15 
16 
18 
19 

20 
21 

22 
23 

3 

4 

8 

8 Viena Vienna 
7 knížky knihy 
4 jsem hHšný, sem .. Míš-

co .. jsem 
4/3 Šebestový 

dáno 16 kro 
matky Boží 
Arrsina 
Kurtzbach 
J. z Var-
tenberka 

fI,6(JXov .. ·W~ 
Viena 
expectatur 

Anticipave-
runt 

Od poledne 
slunečný 

deštivo 
déšť 

Vartenber-
Ira 

,vyzdvíhl 
zámek 
užíval 
dešťavo 

lVmtnova 
21 však 
20 Elpogner 
18 Den po-

šmurný 
17 žid 

16/15 barchanu 
udělán 

nej, co sem 

Matky Boží 
Ansínu 
Kurtzpach 
J<iří> z 
Vartem
berka 

(J.oO'xo'J ... x.oc~ 
Vienna 
expectaba-
tur 

Anticipa-
runt 

Odpoledne 
sluneční 

dšťavo 

dešť 

Vartember-
ga 

vyzdvihl 
Zámek 
požíval 
dšťavo 

Mollerova 
avšak 
Elpognar 
dnové)po-
šmurní 

Jud 
parchánu 
dělán 

14 Aptini cum Ap<osto>li-
pinguide cum cum 

13 šildvachu 
10/9 adjunctu-

ram 

8 praeesse 
ipsam 

Strauss 

si quidem 

jsem 

topika 

Magnete 
šiltvachu 
Adjunctu-

rae 

praescrip-
tae 

Štraus 

siquidem 

sem 

topica 

185 

I ř. I Str ----
. zh. I zd . 

místo 
I 

čti I ř. Str.----
zh. zd. 

místo čti 

I 
112 8/9 jsau s su- jsou s sup- 113 20 dvaugroších dvougroších 

plikacími plikacími 23 zlatý a po- celej a po-
lO mého mýho tom denár tom devět 
II Du1camare Du1camarae bílý bílejch 
12 allarum alterum 26 paní panna 

cichoriae cichoreae 27 Virtenber- virtember-
13 LofI Losl ského ského 
15 Bukova Bukové 114 2 ldamař ldamač 

16 Volfenie Volfomie 3 nestálé Nestálé 
Berková Berkovna 5 Vchyňská Vchynská 
Lipého Lippého <vícekrát> 

18 Chladno (Chladno) 9 niederlant- niederlan-
19 perdonu je- Perdonu ge- ský ský 

nerálního nerálního 10 hlavou hlavu 
20 odeslána na Obeslána na Conterre Contere 

rathauz rathouz nostros tuos 
21 purgatoria . purgabatur II tohoto toho 
23 arrestu rat- arestu ratt- Valdicích Valticích 

hauzního houzního 11/12 mírné roz- strany 
27 je - hodnutí mince 

17 slaužívala sloužívala 12 datum toho 
14 Neustadt Neustadttel 13 a v něm V něm 

14/13 drei Meilen trey mejhl dokladu dokládá 
Wegs wegs 14 se strojiti strojiti 

Buch- Buch- u Světlý od Světlý 
drucker trucker 15 Panačík Panáčík 

12 bis ... Jahre biss ... 16 praetraotione putredine 
Jahren 17 svýho svého 

I II s poledne, z poledna Šverinová Sferýnová 
však avšak 23 pannau pannou 

8 stětí Stětí Ropalkau Ropalkou 
srpna augusti 19 pÍ"Íčinau pÍ"Íčinou 

5 pošmurný, Pošmour-

I 

paní panny 
deštivý ný, dštivý 17 mýho mého 

4 praporcú praporcúv 15 se svou s svou 
něco ... ně- nětco ... II dáno 4 posláno 2Yz 
co <více- nětco 10 Savojského saffojskýho 
krát> 8 Chlumci Chlumu 

113 2 Jerstoff Gerstoff 6 index julep 
list lid 3 Opavské oppavské 

5 Šverýnovi Sferýnovi 115 3 návratu navrácení 
rok - 4 patroso petroso 

7 Tejně Tejnu 6 mixtutorum ungentorum 
II uráčí uváží 7 den sv. -
13 mentium mensium 9 v nové vnově 

14 senasute sena, sale II Vartenberka Vartmberga 
Skobová Skálová 12 Nových Nov<ém> 

I 
15 Scebířský Scebuzský Zámcích Zám<lm> 
20 Tobiášovi Thobiášovi Rohožích Rohozci 
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I 
ř. I Str ----.-

. zh. 1 zd. 
místo místo N ř. 

čti Str. -'--I -d-zh. z. 

115 

116 

117 

20 
15 

16 
19 

25 

1 

2 
II 

16 
21 
24 

4 
5 
6 

7 
8 

10 

13 
15 
18 

21 

21!22 

22 

Skalkách Skalách 
quodquod quotquot 
Dat ... ce- Da ... coe-
pi sti pisti 

Opavské oppavské 
Vartenberka Vartem

<vícekrát> berga 
Fiinfkirchen Fiinfkier

cher 
16 tytul: J. M. titul: V<y

soce> u
<rozené> 

14 Kamenicích Kounicích 
II vitiosa est 

Pardon je
nerální 

před tím 
do Bolesla-
vi 
Brunnař 

městský 

tedy ... Pl'ed 

viciosa 
Perdon ge
nerální 

předtím 

do Bole-
slavě 

Brunnar 
lTlOstský 
totiž ... 

tím předtím 

18 presento- praesento-

16 
vána vána 

knížecí Kar- knížetem 
lem Opav- oppavským 
ským 

Nimburský nymbursltý 
J erstoff, Gerstoff, 
forstmistr 

I

Pražském 
Škreta 
a tak 

I 
Hartviková 
zpravila 
rathouzního 
<vícekrát> 

24 
kormutlivo 
Tetova 

<vícekrát> 

fořtmistr 

Konském 
Škato 
Tak 
Hertvíkova 
spravila 
na ratthouz 

29 
kormoutlivo 
Tettova 

jisti jistý 

nevzkazo
vala 

nýčko 

Matouš 

neskazovala 

nyníčko 

Matthouš 

117 

118 

119 

120 

19 Khamun
tius 

17 leč ... Den 
jasný 

16 deštivý 
15 u vězení 

8 Peček 

1 spravený 
9 extract. Ca-

tholic. pil
lul. 

10 minime 
13 Šatstvo svý 

všeliké 
15 pošmurný 

<vícekrát> 
květu 

17 Celetný 

I 

21 facies 
15 Erenfeldu 
14 UHel 
10 Bernard 

7 Bauhinu 
6 šly processí 

1 nešly pro-
cessí 

2 ustaly 
4 praecesse-

runt et 
quae secu
ta 

II příkazův 

14 Diaturb. 

20!21 
24 

14 
17 

tubulatum 
povinováni 
v nešpory 

14 apatéku 
12 Miiller a 

Krištof 
Vinkler 

10 germanica 
7 Novém 

městě 

Pražském 
6 dokavadz 
5 nejprve 

paní, paní 
rada <více

krát> 

I 

čti 

Rhamnu~ 

sius 
než den 

jasný, leč 
dešťavý 

v vězení 
Pěček 

zpravený 
Extract<i> 

catholic<i> 
pilul<as> 

numero 
Šactvo svý 
všecko 

pošmourný 

Ikvitu 
jCaletný 

I

facis 
Ernfeldu 
Losel 
Bernart 
Boubína 
šli na processí 
nešli na 

processí 
ustáli 
praecesse
rant et de
inceps se
quuta 

IPřikázání 
IDiaturb<it> 

tabulatum 
povinnováni 
v nešpor 
apatyku 
Miller a 

Kristof 
vVinékler 

germanice 
Nového 
města 

Pražského 
dokavad 
nejprv 
pánu panu 
radda 

Str.------I ř. I 
zh. I zd. 

místo 
I 

čti 

120 18 ora ova 
21 knih kněh 

18 assectores asseclae 
17 eregerullt erexerunt 
13 blýskání blejskánf 

<vícekrát> 
9 caveat careat 
8 Antannua Antanpuae 

dies tristi- dies tris-
ssima tissimae 

6 oblaky! a oblaci! i 
121 1 oblačný oblačnej 

17 spI'eráželi spřerazili 
18 z šatův s šatův 

23 v kolleji u kolleje 
20 Pagana Pauzara 
II anjelské angelské 
10 běloskvou- bělostkvou-

dm dm 
5 v pole u pole 
3 syn Boží Syn Boží 
1 chatrný chatrnej 

122 1 k ... hof- hoffmistru 
mistru 

3 Visurgim vVisurgim 
6 Brunšvic- Brunsch-

kýho vejcskýho 
7 způsobem Spllsobem 
8 

I 

přede před 
12 purkmistr purgkmistr 
17 Enema 1. enema 
23 Enema 2. enema 

I 

24 virginis virtu tis 
20 Ipilula Pilulas 

Armeniaco Armoniaco 
parabar paratas 

14 quarum quorum 
12 Anneniaco Annoniaco 
II cristal1ini crystallorum 

scanllllO- scanllllO-
niam neam 

10 Socculus Sacculus 
vino in vino 

9 Cristallini Crystallo-
runl 

scamlllonia Scamnlonea 
7 5 ... XXIX 6 ... 24 
6 Jitschinus Gitschinus 

123 3 scammonia scammonea 

187 

Str -----I ř. I . zh. 1 zd. 
místo 

I 
čti 

123 5 mživý mživej 
8!9 asiaticum catharti-

cum 
12· Schoenaius Schoeneius 

16!17 polen da- kalendá-
roval řoval 

19 assumpsit assumsit 
<vícekrát> 

20 Esula Ex esnla 
22 ailantus Rulandus 
23 nimium nimirum 

17 XIV 24 
14 Přeprchá- Přeprcho-

vqlo valo 
II cristalli crystal10rum 
7 přijde předáno 
6 babato bubulo 

doses VI 3<=drach-
mam> 1 

5!4 nocte inbi- noctem bi-
bit bit 

1 Mistra z mistra u 
HrubýllO "hrubýho 

nluže" 
124 1 maje ... 99 v letech ... 

let 99 
Tejden Týden 

2 dáno dal 
3 pondělí pondělek 
6 Recepta: Rp. Mecho-

Maecho- acae 
aceae 

7 turpathi turpethi 
8 s strany. z strany 

13 hydropo . hydragogum 
pumane acre 

18 babato bubulo 
19 duo duae 
20 pošmurný, pošmurnej, 

dešťavý, dešťavej, 
studený studenej 

22!23 Successerunt successit 
17 permixta permista 
II spiritum .. spiritus ... 

spiritmll sFiritus. 
10 mixti gu ttae misti guttas 
4 extracti extractae 
3 drachmam drachmas 

unalll tres 



str.J 
ř. 
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ř. I 

I zh. I 
místo čti Str. 

ili~ 
místo čti zd. 

129 22 sprchl zprchl 131 17 prázdných prázných 
20 ve Vídni v Vídni 19 doktor doctor 
17 zpúsob spúsob 24 fetum ha- foetum ge-
13 ultionis computa- bebant stabant 

tionis 25 jsem senl 
6 noete <noete> 18 zase zasse 
5 fatis (sic) felis 16 Podsedice Podsetice 

130 3 monstruosa Menstru- matrices matrice 
solis orum Solis 14 saftové safftové 

extractum extrac- 13 sulfuris sulphuris 
t<or>um in ... sul- cum ... sul-

4 Pfluekpail Pfluckpail furis phuris 
7 in vehiculi in vehiculo Koštěr- Koštěckého 

aquam aquae ského 
10 outerý outerej 6 všem vše na 
16 zase zasse 2 Sůl Sal 
20 Pošmurní a Větrno, měli tu po- nebylo po-

velice stu- studeno hotově hotový 
dení dnové 132 1 Kišpergu Kyšpergu 

21/20 sole něco a soli nětco, a 3 z Kalivody a Kalivody 
sale nitru Sale nitro gr. č, gr. b. 

separati, 7 Míchala Michala 
20 Tak i Taky Šálce Scholce 

odeslal dal 8/9 Volovic Volovice 
18 spravil zpravil 12 druhého druhýho 

k J. lVI. J. M. pokavadz pokavad 
17 Paumber- kancléřový 13 kammerati kammerráti 

gový Mělníkem Melníkem 
Mates Mattes 

I 
19 mživý, poš- mživej, poš-

<vícekrát> murný murnej 
9 tajné radě tejné raddě 22 ač an 

Žilechovi- Židlochovi- týhodl1l1 téhodnů 
cích cích 20 Šálcovi Šolcovi 

6 Matoušovi Mattoušovi 18 Satane Satana 
2 Klenového Klenovýho 15 haemo- haemorhoi-

Žinkovách Žinkovech rrhoidum dum 
131 1 radě <více- raddě Milešova Milešovic 

krát> 14 závrať závrat 
3 hofmistr hoffmistr 13 phthysin phthisin 

<vícekrát> II ji že 
6 a ... něco i ... nětco 9 z Bezbe- p<ana> 
8 Vítr a Jitro rýna Gezbery 

chladno chladný 8 Lapsa Hei- Capta Hey-
Volf <více- Volff delberga delberga 

krát> 7 Ronšperg Ronsperg 
9 pouť a k pout P. 133 4 počišťování počištění 

12 vracejíc vracujíe 5 soukený soukenný 
s pouti z pouti 12 Míchalovi Michalovi 

13 pryč preč <vícekrát> 

str·1 
ř. 

I I 
ř. I čti místo čti Str. ili:I-;t místo 

zh. I zd. 

12í 2 dosim unciam 127\ 7 Štefána Šteffána 
125 3 duo duae <vícekrát> 

6 cristalini crys tallini 14 extorsiva extersiva 
19/20 sanguini- sanguino- 14/15 rubrorum rubeorml1 

tenta lenta 15 excoeto agresta 
muliere matrice 19 fuit supervenit 

22 a stimulis assimiles 20 vitridi vitrioli 
24 voluit valuit 21 vitrido vitriolo 
27 mesminta- helminta- 22 efluxit effluxit 

gogis gogis 23 přirojil přirazil 

15 causaban- caussaban- 17 candiho Candi 
tur tur 15 fit sit 

13 aquae aquarum 5 restagna- colliquati-
9 destilatis distillatis tionis onis 
8 cum ana venum renum 
7 p. j. corvi p<artem>l, 4 XIX. ho- horam 19. 

carvi ram 
jeniperi juniperi 2 čtrnácty čtrnácti 

cortis corticis vodnatel- vodnotel-
rosota rosato nosť nost 

6/5 Formenta- Fomenta- 128 3 nl0rany "Moravy" 
tionibus tionibus zbytečného zbytečnýho 

4 et est 8 vložení uložení 
1 Decoetmll Decoetam II Václavovi Vácslavovi 

126 1 Item jam 14 s paní se paní 
5 excessit egessit 20 Krištof ... Kristoff ... 
7 muschatae moschatae tam rite 
9 Den po- Pošmurný 21 loktech loktích 

šmurný <vícekrát> I 
II affuit abfuit 16 churfiirsta churfirsta 
13 iniectioni bus inunctioni- <vícekrát> 

bus 12 dubium Dubči 

14 aloa aloě 9 Tetova Tettova 

1
24

/
23 amoliantes lamollientes <vícekrát> 

23 pastillis passulis 4 arrestu arestu 
21 fungulorum Fuggeroc <vícekrát> 

rum 129 1 Boleslavi Boleslavě 

20 tenea benedicti rodilý rodilej 
10/9 medicamen- medicamen- 3 zase ... zas se ... 

tales tosos dána sem dal 
7 commixtos commistos 9/10 Stefanovi ze Štefánovi z 
6 Stumberge- Štumber- Sternberga Šternberga 

rová gová 14 pan D<oktor> 
ruduunl radicis 15 povinova- povinova-

127 1 successit supervenit ných tých 
urinae 'urina 18 méněji míněji 

2 diarheticis diureticis 22 conspiran- conspici-
6 Kryštof Kristoff tur antur 

<vícekrát> causantur causentur 
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133 13 kolika kolikas 134 '9 Christopl Christoph 137 9 pryé preč 140 12 illa alia 
16/17 pánů před- p. p. p. <po 7 vobědů vobědu II morsu im- mensa im- J J<iří> 

stavenych purkmistra 135 3/4 bezoardi- Bezoarti- peratorio peratoria 16 jel jeli 
<vícekrát> a pánll> cum me- cum me-

'. 

litoměřic- litoměřic- tallis tallicum 
sufficienter sufficientem 16 Recontili- Reconcili. 

12 Embdaria Embdana ationem ationem 
skych kych quercatani Quercetani praecipitat praecipi- 13 Vra(ti)sla- Vra tisla vovi 

22 Kaldy Koldy 9 Premearovy Prunnarovy tat<us> vovi 
22/21 hypochon- hypochon- 12 Jejunat Jejunet 

drias drica 14 Dnové (Dnové 
17 sbírání zbírání 10 sextarios sextar<ium> 
19 ale a se I 

20 Litoměřičští Litoměřicští chladní chladní) 17 v Frauen- u Frauen- 141 I sicat siccat 
19 sem pán deštivy deštiví bergu bergu patefacti- putrefacti-
18 Řešetlák si řešetlák vpravováno spravováno 5 sane cara onem onem 

vyšla 16 štíbry stebseidu 

16 měšťani měšťané 17 oddávací oděvací 

138 II a odkazu s odkazu 2/3 Benignum Beguinum 
13 ist Spíše Spiše Voleterano Valeterrano 

14 skleničku sldenničku 21 peluňko- pelyňko- 14 vzácná vzáctná 6 tu !lit tulit 
12 Kvarklovi Cverklovi vym vym 16 Zikrnund ZignlUnd Sagillari um Sagittarium 
II Vřesovice Vršovice 23 po tři dny potykání Bukuvka Bukúvka II u pana u<rozeného> 
10 Vřesovci Vřesovcovi 22 V tyž čas V ty časy 21 vzal pí-ijal pána 
8 shořalo shořelo 19 hroznech hrozních 24 

" " 16 at et 
6 bez mrákot - 13 svojím V> orUZlm 23 daphum (sic) Paphum 24 exstructo extructo 

134 4 Musel . Má se 12 tu pohrúžku ta pohrúžka 20 varios vascos 25 num nunc 

5 lotionibus elotionibus 2 zase. Ženě Ženě svy po 12 a i 3/2 naopak. na vopak 
5/6 cardamum carduum svya paní poslu sem 

bened. bened<ic- Trčkovy do psal. Paní 
II jel odjel Deště byly, dosti byli 
10 Hllnnerfluss Hiinnerfuss teply, mír- teplí, mírní 

tum> Prahy po Trčková v 9 Lejtenant leytenamtt ny 
opodeldoci Opodeldoch poslu sem Praze zasse 139 5/6 possimus? possimus. 142 3 mně lnne 

7 s poledne z poledne psal 7 oppigne- oppigno- 6 Halber- Halberstat-
8 Housky Houšky 136 4 evasionem invasionem randa rand a stadtskyho skyho 
9 hroznech hrozních 7 Quartania Quartanaria II publice publica Daniela Daniele 

10 veneris venerei 15 sdélí vzdyli 12 i toliko 7 Šlik Schlief 
II Vchyňská Vchynská 17 Quartania Quartanaria 14 Hessia Hassia 15 Teplici městě 

z Lipého z Lippého 18/19 udělaly zdělali 

14 s paní ... se paní ... 22 Joannis Ioan<nes> 

I 
s paní se paní 23 Albicolam Albicolae 

Hartvík Hertvík 24 se quidem siquidem 

15 hrubyho hrubého 16 crucietur truncetur 
17 ježto ješto 20 . Torschtetel I Forschtetel 
19 medica- Zinziberis Bergen Benzen 

menti 23 catholico catholicae 
18 bezoardicum Bezoardi- L. CH. L<apis> q> 24 Ludmilou Lidmilou Správce Zprávce 

metalicum cum me- <philoso- 20 nejapny nejasny 21 strejce strejcú 
tallicum phorum> II Saxoniae Saxonia 20 pohledali pohledati 

quercatani Quercetani ch<ymi- praecon- per con- 19 druhy druhej 

19 veneris venereus corum> temtum temtum 17 Zverkel Zwerkel 
20 a den v dni 18 v kterém na které 

19 sem poslal se<m> pustil 10 armeniaco Armoniaco 
9 kašlaly kašlala '15 tlihy tuzí 
5 Stumber- Štumber- 7 vacatio vocatio 

16 appositivo aperitivo 9 rhabarbare rhabarbaro 

II restrigeran- refrigeran- doses uncias 
govy govy 4 pasírovati passírovati 

140 I Hier~:mimus Hierony- 143 8 lejtenantu leytennamtu 
tibus tibus 8 nesl nosil mus II navrátil vrátil 

10 vyplacho- vyplako- 7 šel odšel 

vány vány 6 von vom 

9 (Chladny (Chladní 3 spraveny zpraveny 

oblaky) oblaci) 137 8 zapečetíny zapečetěny 

Frejberku Freybergu 12 postyská- postysko-
9 na tom v tom valo valo 

lm. kn<ěz> 13 mladšího mladyho 
II , Ql:tu Ecc<lesi>a 16 zaslal , poslal 
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143 19 posílal poslal 146 14 (quem in quem in 
Zvěsta Zwista arce alat.) arce alat. 

20 sinistro in sinistro 7 hody Hody 
14 Kelblovi Gelblovi 4 recedat recedet 

gallica colica 
13 laborat laborabat 147 8 dostal přijal 

148 14 Rechsperger Rechperger 148 18/19 kop ... kop kr ... kr ... 
15 caesareus - ... kop kr. 
17 postraní /postranní 22 kop. kl'. 
18 nepřítelem nepřítel 16 vpadla upadla 

18/19 Ammonytští Ammonitští 149 6 Čechy cechy 

9 Kelbla K61ble 9 Vilémovi Vilímovi 
do města dimissus II Viléma Kel- Vilíma Gel-

8 Pavlova Barbora ble ble 
7 u panny panny 15 pomohl pomáhal 
4 alliorum altiorem 17 Švarce Švartze 
2 una lavimus enatavimus 24 Elisabetě Elisabeth 
1 effluximus effugimus 22 poslaný posláno 

17 sklenice sklennice 
144- 4 rozjižování rozjih spraví zpraví 

5 " " 
15 Rozjihování Rozjih 

18 dupldeset- duplše<de- násilný nesilný 
níků sát>níků 13 svý své 

23 Vaas Waas 12 jsem sem 
14- kelímky alembíky 11/10 soukenic- soukennic-
13 třiceti třidciti kým kým 
10 Chlum(:)c- chlumec- 9 pokojně pobožně 

kýho skýho 8 Cespiviu- Čespiviu-
5 Německý němecský sem sem 
4 Nechci Nechcit 6 Menšího M<ěsta> 

města M < ělníka > 
145 1 odpůrcům odpůrcim Bsovi B<orbo-

6 Meziříčí Mezeiíče niu>sovi 
7 dvaceti dvaciti 5 úrokú ouroků 

12 J. M. J. Mti 4 Páni a P<rimas> a 
14 Litoměřic- LitoměEc- rychtáři R<ychtář> 

s kým kým Bsovi B<orbo-
15 Doubravský Doubravské niu>sovi 

Kn. Kn<ihař> 3 set seth 
starosť starost Max. Host. Max<mi-

16 Štěpána ze Štefána z liánu> Ho 
Sternberga Šternberga št<álkovi> 

14 Daniela Daniele 1 Míchala Michala 
8 ' I 

, I 
Šálce Šolce C<1'c<0"1) ~ C<1'o(j't'WJLC<V 

7 iíp-&Y) ~ iíp-&'I)~ 
\ I 148 1 Mathias Matthias C<V7t~7t't"I)(j ~ V 7t~(j't'ew~ 

6 calehias calefias hat hatt 
2 gefangniss gefiingnuss 

146 2 tlačil stlačil publico publicato 
8 vídáno Vydáno 

3 Julii Junii . 13/14 elementissi- elementem 
mum 4 duplšede- duplošede-

22 Khalben Khelben sátníkú sátníků 

15 Žerotín Žerotinius II podělení a k zvdělání a 

G e II II e r: Životopis lékar-e Borbonia. 13 



194 

Prameny a literatura. 

AllgEmeine deutEche Biographie, Leipzig 1875-1913, I. 471; IV. 604. 
Ar n o I d G o t t f r i e d, Unparteiische Kirchen- u. Ketzerhistorie, Frankfurt 

1699-1700. 

B a I b i n u s B o h u s 1. (AL), Bohemia docta, ed. ab Raphaele Ungar, Pragae 
1778-1780, I. 

Bar e š Fr., Paměti m. Mladé Boleslavě I., Ml. Boleslav 1921. 
Bar t o š F. M., J. A. Komenského Historie o těžkých protivenstvích církve české 

8. vyd., Praha 1922. 
Bek A. J., Benjamin Petřek z Polkovic, ČČM 1847 II. 329-330. 
Bíl e k T. V., Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, Praha 1882-1883. 
B oč e k A., Přehled knížat a markrabat i jiných nejvyšších důstojníků zemských 

v markrabství Moravském, Brno, s. a. 
Bu c k J., Historie židlochovských domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, Židlo

chovice 1936. 
Cer r o ni J. P., Acta literaria Bohemiae et Moraviae post Adauct. Voigt, rkp. 

Zemského archivu v Brně, CelToniho sbírka I. 2, 258. 
Cer r o n i J. P., Miscellanea literaria, rkp. Z. a. v Brně, Cerr. sb. I. 4. 
Cer r o n i J. P., Analecta literaria ad construendas biographias scriptorum Boh., 

rkp. Z. a. v Brně, Cerr. sb. I. 5, 87', 142'. 
Cer r o n i J. P., Adversaria ad Bohemiam doctam, rkp. Z. a. v Brně, Cerr. sb. I. 6, 

7, 119, 183', 184, 184', 186', 207'. 
Cer r o n i J. P., Nachrichten uber die Lebensumstande verstorbener und jetzt 

lebender Schriftsteller Mahrens, rkp. Z. a. v Brně, Cerr. sb. I. 83, 6; I. 84, 909; 
I. 85, 507; I. 87, 144, 195-198. 

Cer l' o n i J. P., Scriptores Bohemiae CUln eorum vitae et scriptorum enarratione, 
rkp. Z. a. v Brně, CelT. sb. I. 99, 197; I. 100, 320; I. 106, ll; I. Ul, 233; 
I. U2, 49; I. U5, 55; I. 116, 58, 264, 266; I. 122, 5. 

Cer l' o l1 i J. P., Diplomataria monasteriorum et civitatum marchionatus Moraviae I., 
rkp. Z. a. v Brně, CelT. sb. II. 118, kus 47. 

C o ope r T h o m p s o n, Dee John, Dictionary of Nat. Biogr., London 1908, V. 
721-729. 

C u n rad J. H., Silesia togata, Lignicii 1706. 
Dor n a v i u s C a s par Var i s c u s, philiatros, rU[J.v(J.(J((J.~ declamatoriae 

scholae Huberianae privatae ante et post examen discipulorum, Pragae 1601. 
D vor s k Ý F., Paměti o školách českých, Praha 1886. 
D vor s ký F., Matiáš Borbonius z Borbenheimu, ČČM 1891, 81-89. 
D vor s ký F., Tadyáš Hájek z Hájku, ČČM 1891, 229-247. 
D v o ř á k M., Dva denníky Dra. Matiáše Borbonia z Borbenheimu, Hist. archiv č. 9, 

Praha 1896. 

195 

ď E I v e r t Ch r., Geschichte der Heil- und Humanitatsanstalten in Mahren und 
OstelT. Schlesien, Brunn 1858. 

ď E 1 ve r t Ch r., Chronik d. kg1. St. Iglau vom Iglauer Stadtschreiber Martin 
Leupold von Lowenthal, Brunn 186l. 

ď E I v e r t Ch r., Beitrage zur Geschichte der Rebellion, Schriften XVI., Brunn 1867. 
Erb erg Ber n h. S. J., Notitia illustris regni Bohemiae p. I., Vindob. 1760. 
F i a lov á V., Lukrecie Nekšovna z Landeku, první manželka Albrechta z Vald-

štejna, ČČH 1934, 125-136. 
Gam sB., Series episcoporum, Ratisbonae 1873. 
G e II n erG., Tomáš Jordán, ČMM 1936, 85-140, 315-354. 
G i II e tJ. F. A., Crato von Crafftheim u. seine Freunde, Frankfurt 1860. 
G I u c k I i c h J., Václava Budovce z Budova kOlTespondence z let 1579-1619, 

Hist. arch. Č. 30, Praha 1908. 
Her t o d J. F., Tartaro-Mastyx Moraviae, Viennae 1669. 
H I a v i n k a K. a Noh á č J., Hodonský okres, Vlastivěda mor., Brno 1926. 
H o v o l' k a-K r o n f e I d, Vergleichende Volksmedizin, Stuttgart 1909. 
Hru b Ý Fr., Ladislav Velen z Žerotína, Praha 1930. 
Hru b Ý Fr., Filip du Plessis a Karel Žerotín v letech 1611-1614, Pekařův sbor

ník, Praha 1930, II. 39-69. 
Hru b Ý Fr., Luterství a kalvinismus na Moravě před Bílou horou, ČČH 1934, 

265-309; 1935, 1-40, 237-268. 
Hru b Ý Fr., Moravské korespondence a akta z let 1620-1636 I., II., Brno 1934-

1937. 
Hul' t R., Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě I., Olomouc 1934. 
Chl ume c ký P., Des Ratsherm und Apothekers Georg Ludwig Chronik von 

Brihm (1555-1604), Monum. Mor. I A Scriptores, Brunn 1859. 
Chl ume c k Ý P., Carl v. Zierotin u. seine Zeit, 1564-1615, Briinn 1862-1879. 
Jil' e č e k J., Paměti ... Viléma Slavaty, Monum. historiae bohemica III., Praha 

1866-1868. . 
Jil' e č e k J., Literatura exulantllV českých, ČČM 1874, 190-235. 
Ji r e č e k J., Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku, Praha 

1875-6. 
K a m e n í č e k F., Zemské sněmy a sjezdy moravské, Brno 1900, I. 166; 1905, 

III. 46. 
K a p r a s J., O zletilosti dle českého práva, ČMM 1904, 302-31l. 
K o I á ř M., Habrvešl z Habemfeldu, O. SN X. 684. 
Kr e j čí k A. L., Rejstřík jmenný a věcný k dílu Augusta Sedláčka: Paměti 

a doklady o staročeských mírách a váhách, Rozpravy Č. A. tř. I. č. 80, Praha 
1933. 

Kr e u t z A., Pí'erovský okres, Vlastivěda mor., Brno 1927. 
K uče r a J., Paměti kl'. m. Uh. Brodu, t. 1903. 

L a v i n u s Ven c e s I a u s Mor a v u s, Tractatus de coelo terrestri, in: Nigri 
Hapelii Nicolai Cheiragogia Heliana de Auro philosophico, Marburgi 1618. 

Lep a í' J., Výpis ze sněmu českého z r. 1600, Čas. lék. čes. 1864, 408. 
Liber Decanorum fac. philosophicae Universitatis Prag. ab anno Christi 1367. usque 

ad annum 1585, pars II. Pragae 1832, II. 410, 413, 429, 438, 439, 441, 442, 
443, 444, 448. 

Li c h t s t e r nF., Schlesische Furstenkrone, Frankfurt a .. M. 1685. 
L í v a V., Studie o Praze pobělohorské, Sbom. přísp. k děj. m. Prahy VI. (1932), 

VII. (1933), IX. (1935). 
L u d w i g K., vVenzel Payer, Sudetendeutsche Lebensbilder, Reichenberg 1930, 

175-7. 
Ma r e š F., Vácslava Březana Život Petra Voka z Rosenberka, Praha 1880. 

13* 

I i: 



196 

Me i s sne r R., Eine deutsche Apotheke des 16. Jahrh., Berlin 1908. 
Men č í k F., Latinský básník Jeronym Arconatus, Věstn. KČSN 1896, X. (I-ll). 
Men č í k F., Studenti z Čech a Moravy ve 'Vitemberku od r. 1502 až do r. 1602, 

ČČlVI 1897, 250-268. 

M u II e r J., Samuele Martinia z Dražova Tí'icet dúvodllv, Spisú J. A. Komen-
ského č. 3, Praha 1898. 

Ne š por V., Dějiny Olomouce, t. 1936. 

Odlož i 1 í k O., Karel st. ze Žerotína 1564--1636, Praha 1936. 

Pal a c ký Fr., O pranostikách a kalendářích českých, ČČM 1829 I. 33-64. 
Pe jmI K, Dějiny české alchymie, Praha 1933. 
Pe jmI K, Alchymie v době Valdštejnově, Ročenka Mus. spolku v Jičíně, t. 1934, 

47-58. 
Pe jmI K., Bezoar, Prakt. Lékař 1937, 361. 
Pel c 1 F. M., Abbildungen bohmischer U. mahrischer Gelehrten U. Kunstler III., 

Prag 1777 i IV., Prag 1782. 
Pe ř i n k a F. V., O moravských lékařích zemských 1565-1760, zvl. otisk Věstn. 

čsl. lékařů, Praha 1917. 
Pe t r e s c u G. Z., Streben U. Leistungen deutscher Aerzte in den rumanischen 

Landern, Sudostdeutsche Forschungen, Munchen 1937, 89-118. 
Pic k Fr i e de!, Denkschrift des Rektors J, Jessenius, Prag 1920. 
P i ln á č e k J" Staromoravští rodové, Vídeň 1930. 
P r a s e k V., Paměti městečka Napajedel, Velké Meziříčí 1881. 
Pul ten e y R., Historical,sketches of the progress of botany in England, Lon

don 1790. 

R e i nIM., ZUl' Grundungsgeschichte der Kurstadt Franzensbad, Sudetendeutsche 
Tages-Zeitung ze 13. a 15. IX. 1936. 

Rez e k A., Paměti Mikuláše Dačického z Heslova, Památky staré literatury české, 
čís. 5, Praha 1878-1880. 

Roj e k J. K, Zřízení JMti pana' Rudolfa z Štunberku (na Novém Městě Hra
dišti nad Methují), kterak se poddaní Jeho Mti chovati lllaji. (1588-1620), 
Pam. arch. a místop. XIV. (1889), 63-8. 

Rot h E., Vom Egerbrunnen in Franzensbad in alten Zeiten, Berl. Idin. vVochen
schr. 1907, Nr. 42. 

R o u b í k F., Královští rychtáři v pražských a jiných městech českých v letech 
1547 až 1783, Sborn. přísp. k děj. hl. m. Prahy VI. (1930), 265-355, 

Ryb i č k a A., Královéhradecké rodiny erbovní, Pojednání KČSN, IV. řady sv, 
6" Praha 1873 (1-42). 

Ryb i č k a A., Borbonius z Borbenheimu Matiáš, ČČM 1889, 477-8. 

Sed 1 á č e k A., Místopisný slovník historický král. Českého, Praha, S. a, 
Sed 1 á č e k A., Kelbl z Gejzinku, O. SN XIV. 144-5. 
Sed 1 á č e k A., Strachovský ze Strachova, O. SN XXIV, 184, 
S e II f e 1 der L., Acta fac. med. univ, Vienn, IV., vVien 1908, 
S e uff e r t B" Bibliothek und Archiv auf Schloss Nikolsburg in Mahren vor 1645, 

Zentralblatt fUr Bibliothekswesen XLII" Leipzig 1925, 
S mol í k J" Šimon Partlic ze Špicberka a jeho literární činnost, ČČM 1871, 319-

325; 1872, 461. 
S mol í k J., Hřivna, O, SN XI. 781. 
Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu VII. (1586-1591), Praha 1891, 364, 412, 

448, 449; IX. (1595-1599), Praha 1897, 78, 332-3, 356. 
S n ope k F., Nová akbt kardinála Ditrichštejna, ČMM 1903, 277-310. 
Š e d i v Ý E., Matěje z Mýta Světlo apatékářúv, Knihovna Čs. lékárnické spo

lečnosti, čís. V., Praha 1926. 

197 

S che n n e I' F., Quellen ZUl' Gesch. Znaims im Reformationszeitalter, ZDGV 
1904; 137--156; 1~05, 112--171; 1906J 82-144, 424-458. 

S che n n e I' F., Beitrage ZUl' Gesch. der Reformation in Iglau IV., ZDGV 1913, 
114--159. 

S che n n e r F., Die protestantischen Matriken von Znaim, ZDGV 1915, 51--77, 
248-262. 

Š i mák J, V., Studenti z Čech, Moravy a Slezska na německých universitách 
v XV.--XVIII. století, ČČM 1905, 290--7, 419-24; 1906, 118-23, 300-5, 
510-39. 

Š i mák J, V., Příběhy m. Turnova n; Jiz. I., Turnov 1903. 

Š mil a u e r V 1., Vodopis starého Slovenska, Prací uč. spol. Šafaříkovy sv. 9" 

Praha a Bratislava 1932. 

Š pot tJ., Příspěvky k dějinám pitvy v Čechách, Čas. lék. čes. 1882, 339-343, 

Te i g e J" Praha, O. SN XX. 399-480. 

Te i g e J" Základy starého místopisu Pražského (1437-1620), Staré m. Pražské, 
Praha 1910--15. 

Te s a ř F., Tlumačov, t. 1921. 

Ti e ft run k K, Pavla Skály ze Zhoře Historie česká od r. 1602 do r. 1623 V., 
Praha 1870. 

To 111 e k V. V., Paměti o školách z rektorských let M. Martina Bacháčka, ČČM 
1845, 370-97, 604-40. 

To 111 e k V. V., Paměti kollegiátú kolleje Karlovy, ČČM 1847 I. 382-401, 522-
40, 622--46; II. 43-64, 277-97, 389-411, 498-529, 606-40. 

Tom e k V. V., Dějepis m. Prahy XI., Praha 1897. 

To n n e I' E., Vypravování o vojně české od r. 1617 (Bellu111 Bohemicum), Praha 

1867. 

T I' uhl á ř A., Rukověť k písemnictví humanistickému I., Praha 1908--1918, 

Tl' uhl á ř A., Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelú českých a 
k starší české bibliografii, ČČM 1913, 185. 

Usnesení sněmovní (LandtagsbeschlUsse) 1594--1602, starý tisk Z. a. v Brně, fol. 
232, tiskem kláštera Louckého pod Znojmem, 1600. 

Van č u r a J., Dějiny někdejšího král. m, Klatov I. a II., t. 1927-34. 

W i n tel' Z., Děje vysokých škol Pražských od secesí cizích národú po dobu bitvy 
bělohorské (1409-1622), Praha 1897. 

W i n tel' Z., O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje, Praha 1899, 

VV i n tel' Z., Doktoři a lékaři v XVI. věku v Čechách, Lidové rozpravy lék. č. 16, 
Praha 1901. 

W i n tel' Z., Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (1526-1620), Praha 

1909. 

W i n tel' Z., Kámen filosofský, Sebr. sp. XIII., Praha 1918, 93--131. 

Vo i g t A d a u k t, Acta literaria Bohemiae et Moraviae, Pragae 1774--5. 

Voj t í šek V., Písaři 111anuálú radních Nového m. Pražského z 1. 1548-1553, 
Časop. sp. přátel starož. č. v Praze, 1911, 53-61, 119-124, 146--154. 

W o ln y G r., Markgrafschaft Mahren IV. (Hradischer Kreis), Brunn 1838; VI. 
(Iglauer Kreis), Brunn 1842. 

W o ln y G r., Die Wiedertaufer in Mahren, Arch. f. Kunde ost. Geschichts-Quel
len V., Wien 1850, 67-138. 

Vrb k a A., Gedenkbuch der Stadt Znaim, t. 1927. 



198 

Vrť á t k o A. J., Amand Polan z Polansdorfu, ČČM 1861, 293-6, 382 -6. 

Z ach a r O., Rudolf II. a alchymisté 1., ČČM 1912, 417-24; II., ČČM 1913, 
148-55, 243-57. 

Z á vod s ký]., Reformace a protireformace ve VelkélIl MeziHčí, t. 1937. 

Z í b r t Č., BČH 1., Praha 1900; III., Praha 1906. 

Z o u bek F. J., PHspěvky k dějepisu lékařství z listú Žerotínových, Čas. lék. 
čes. 1871, 351-2, 359-60. 

Z o u bek F. ]., O proroctvích za války třicítileté, zvláště o Kristině Poúatovské 
ČČM 1872 1. 3-16. ' 

Z o u bek F. J., Jak se léčil pan Petr Vok z Rožmberka, Čas. lék. čes. 1887, 102-4. 

199 

Rejstřik osobni. 
(N. B. - 1. Jména studovaných lékařů v českých zemích i našich v cizině jsou 
tištěna kursivou. 2. Označení 1 p. 1 odkazuje jen k poznámce, označení 1 a p. 1 

k textu i poznámce.) 

Acontius Eliáš 119/120 p. 5 
- Mikuláš, ·bratr př.edešlého, lékl .. ř v iHr.ad

ci Králové 119 a p. 5 

Adam, děkan na novém městě v Lhomě
řidch 77 

Ad<!Jm, služebník ds. ry.chtáře Šrepla 132 
Adamovic Jiřík, pernikář v Ml. Boleslavi 

127 a p. 2a 3 
Adamus Hr.adisbenus, v,iz Zalužauský 
Adelsheimové 27 
AgadLos, starořeoký básnílk 3.5 p. 2 
Agricola Jiří Dr. med.,důlni lékař v Já-

ohymově, !pak městský lékař ov Saské 
Kamenici 98, 99 p. 1 

Acha:b, král tyrský 128 p. 4 
Achilles Jan Berounský, pastor ov ,Pacově 

80 p. 1, 119 a p. 1 

- Dorota, jeho ,dcera, manž. kněze Jana 
Gelasra Morašického 80 p. 1 

ďAilly cPierre Wetrus de Al1iaco) , kardi
nál 16/18 p. 2 

Albrecht, syn cís. Max.miliál11a 11., arcibis
kup toledský, pak místodržící v Ni-zo
zemsku 23 a p. 3, 24 

Alexandros 'z Tmlleis, lékú v starém Římě 
90 ,a p. 6 

Alphaeus Jakub, správce bratrské školy 
v Třebíči 70 

Alphiticus Jiří, kněz v Dohromělicích u 
Přerova 59 

AI~běta, královna .anglická 46 
Amling Theodor Volfgang M., rektor, Ipak 

farář, posléze superintendent v Srbi
šti 27 

- Volfg.ang, jeho syn, v Heide1berce, tu 
snad lIla studiích 27 

Ammon, levldboček sbarozákonního Lota 166 

AmpHas J<!Jn, prefekt bratří Rafaeola a 
Ondřeje Leszczyňských 46, 54 

Andreae J aJmb příjmim Schmiedlein, tu
,bLnkský probošt a kancléř universitní 
19a p. 3 

Andreae Jan Valentin, v,irtemberský bo
ho~lovec 97 p. 1 

Angnerová Johana, vdova po dru. med. 
Pavlu Sesserovi, 2. manž. ,dra. med. Ja
lIlaPmnar,ia 70/71 p. 3 

Anna, dcera ·arcivév. Ferdin<!Jllda Tyrol
ského, manž. cís. Matyáše 97, 168 

.AJnna, nejmladší dcera kurfiřta saského 
Augusta, m<!Juž. vévody kobur,ského Ja
na KazLmira 20p. 1 

Anna, šv,adlena u V chynských v Teplicích 
164 

Anna Kateřina, dcera vévody mantovského 
Viléma, 2. manž. ardvév. Ferdin<!Jllda 
TYl'Ollského 29 

Anthemios z Tr,aJleis, ,stavitel schrámu Bo
ži moudrosti v Cařihradě 90 p. 6 

Api<!Jn (Stolička) Matouš, kat. .arciděkan 

v Kutné Hoře 140 Ip. 9 

Aragosius Vilém Dr. med., léka.ř v Paříži, 
Vídni, Praze, lBrně a Bas1leji 53 a p. 2, 
78, 92 

Arconatus Jeronym st., vlašský stavitel 
v Lowenberku 13 p. 1 

- -'- ml. Leonurus, jeho syn, -sekretář vá
lečné 'r,ady dvorské v Praze a ve Vídni, 
latinský básník II a p. 3, 13 a p. 3, 
22, 52, 54, 63 
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Aretin Pa'Vel z Ehrenfeldu,dřív'e Polo
neHus Hunnobrodensis, preoeptor Hyn
ka Březniokého z Náohoda, pak písař 
radní m. Klatov a Starého m. Pražské
ho, potom zeměměřič rožmberský a 
pražský 25 a p. 1a 2, 28, 54, 118 a p. 1, 
128, 151, 152 

Ardius Benedikt, pr.ofesor theologJe v Ber
nu 55 a p. 3 

Ar,gus, stooký obr v řecké mythologii 12 
Ar.iston Zaohariáš, ,br,atrský kněz, ,správce 

sboru 'v Přerově 76 a p. 1 
Arr-istoteles ze Stagi,ry 18, 37, 90, 161 p. 5 
Arnold G. 161/162 p. 5 
Athanasios VeJ.iký, církevní uči,tel 36 

Anbrius Jan, fr,ankifurtský nakladatel 37 

z Auer,sper.ka Pavell Volgal'ta Veikhart, 
rakouští páni 10, 39 

z Auersperka Volf, jejioh bratr, ,dvoř.an 
arcivévody Matyáše 39 

August, kurflh saský 16 p. 2, 20 p. 1, 98 

Ausoni,us Decimus Magmus, starořímský bás
ník 13 

Av'enzoar, lék<!Jř v maur,ském Španělsku 
91 p, 1 

Averroěs, lékař v manr. Španělsku 91a p. 2 

Avicenna, nejslavnější léka,ř var,ab&ké kul
tUPllí oblasti 90 

Ayr.er Jdmb ,st., 'a,dvokát nodmberský, skla
datel ma,sopustních her 43 p. 1 

- - ml., syndik norimberský 43 p. 1 

Babka z MeziHčka Jáchym 120 

Bacltáček Martin z NamměĎi.c M., profesor 
universitmí v Pr'a,ze 6 p, 5, 88 p. 1, 97, 
111 p. 1 

BaJbín B. 85 p. 1 

Balcar, bl1adýřský mistr v P'raze 118 

Baltazar, medik basJJejský 52 

Bánovský Martin, měšťan (uhersko) hra
dištský 59 

Bar.bora Celjská, manželka ds. Zikmunda 18 

Barbora menší,děvečka u V chynských v Tep
licích 164 

Bareš F. 76 p. 1, 79 p. 5, 81 p. 4, 85 p. 
2-5, 86 p. 4, 87 p. 3, 113 p. 1 a 5, 
127 p. 2 a, 3, 144 p. 1 

Barták Váolav, příbuzný Borboniťiv v P~',a
ze 79, 82 

Bartoš F. M. 113 p, '1, 119/120 p. 5 

BarvJcius Jan z Fernemontu Dr. jur., ds. 
říšskýdvonní rada a tajný sekretář 22 

Bas,ilius Daniel (z Teutschenberka) iDr, jur" 
prof. univ. v Praze, pak primátor malo
stranský 118 p. 5, 118/119 p. 5, 161 
ap. 5 

BasHius Valentinus, mnich benediktinský 
v Erfurtě, alchymista 112 'a p, 2 

Bas-Ševi (Passavant) Jakub (z Treuenbur
ku), ž1dovský nájemce mince 120 

Bátory Štěpán, kníže sedmihmdský a král 
polský 20 

Bauhin Jlan Dr. med" lékař a botan~k 
v Montbéliar,d 40 p. 1, 46 

- Kašpar Dr. med" jeho bra,tr, profe
lSor anatomie v Basi.Jeji 14 p. 1, 33 
a p. 2, 37 a p. 1, 38, 40 a p. 1, 41 p. 1, 
43, 43/44 p. 2, 45-48, 50, 51 

Baumgiirbner (Paumgm'tner) Jerollym, otec 
a syn, ,senátoři norimberští 25, 26 

Biiumler Marek, inspektor škoLní (scholm'
cha) v Ourychu 56 

Baurschmid Tobiáš, medik v Basileji 39 
z Ba,vorova Václav Marek, sekretář rožm

ber,ský 80 
Becanus (Vlan der Beek) Martin IS. ]., ,zpo

vědník ds, Ferdinanda H. 148 
Begerus Dr. med, 95 
Béguin Jan (oz Valterrana) Dr. med" lékař 

a alohymista pa.řížský 147 a p, 4, 158 

BechY'l1ě z Lažan Ol dř.i ch st., 155 a p, 4 

Bejr Jiřík, měšť·an St. m. Pl'. 106, 107 

Bejrová Mandalena, jeho ,dcem, ma;nž. Sa-
muela Kolína ·Z Elhinku 105-107 

Bek A, ]. 85 p. 1 

BelLsa;r, voj,eviidce cís. Justinia;na L 18 
Bellarmin Robert S. ]., kard1nál 27, 52 

Belvlc z Nostvic Jan Kryštof (na Citově 
pod Mělníkem) 146 

- - Jindřkh, jeho bra:tr (na Uběchově) 
146 

Belvicová ze Šta;mpachu Anna, snoubenka 
alchymisty Miohala Sendi'voje 94/95 p, 3 

Benydek z Veveří a Mysletína Jan, hejt
ma;n zámku a pans.tví krumloViského 80 

Berger z Gl'iinbel'ka Jan Dr. med" lékař 
v Brně a v Praze 88 a p. 1, 97 

- - JiH M., ,správce škoIní v Praze 88 p. 1 
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Berka z >Dubé ,Ladi,sIav (na Meziříčí) 73 
p. 3 

- - Václav (na Mez~říčí) 82 p. 1 
- - Zbyněk, arcibiskup pr,a,žský 82 p. 1 
- - Zdeněk, bratr Larusla'vův a Zbyň-

kťiv 82 p. 1 
BeI'kovna z Dubé a Upého Alžběta Volfo

miína (na Kladně a Červ. Újezdci), 
ma;nž. Jiřiho Žďárského cZe Žďám 121, 
124 

Bemhard Jan z Drá.žďan :Dr. med., lékař 
kn. Ka.rla z Lichtenštejna 129 

Beřkovská ze Šebfřova Mar.iana, 2. manž. 
Arkleba z Kunov,ic 61, 83 

Bethlen Galbr.iel, kmížesedmihradský 153 p. 2 
Be2Ja (de Beze) Theodor, profesor tlheolog~e 

v Ženevě 30/31 p. 4, 35 p. 3, 42 .a p. 1, 
56, 68 

BilekT.V.10p. 4,108 p.l, 109'p.l a3, 114 p. 
5, 114/115 p, 6, 115 p. 1, 117 p. 1 a 2 a 4, 
120 p. 1, 121 p, 1, 122 p. 6, 123 IP. 2 
a 4~8, 124 !p. 3, 126 p. 1, 128 p, 3 
a 5-7, 129 p. 1 ,a 3, 130 p. 1 a 7, 
131 p. 1, 140 p. 5 a 6 a 8, 141 p. 1 
a 2, 142 p. 4 a 6, 144 p. 4 a 5, 
145 p. 5, 146 p. 1, 149 p. 3, 1151 
p. 4, 153 p. 3, 154 p. 3, 155 p. 3-5, 
157 p. 2, 159 p. 3, 161 p. 1, 162 

. 'po 1, 163 p. 1, 164 p. 1 a 5, 165 
p, 2 a 3 

Blahoslav Jan, biskup Jednoty Ibra;tr,ské 
'64, 70 

Blivický (Blevický) Mikuláš, měšťan vČ. 
Br.odě 128 

BlotLus Hug,o Delftensd!>, .ds, Iknihovn;ik 
ve Vídnri 13 

Bocat.ius Mardn Dr. jur., promolV,mý 
v BasÍJleji 43 p. 1 

Bo.ček A. 73 p. 5 
Bodin Jan, právník a 'státovědec ,fra;n

couzský 37 
Boetius (de Boodt) Anselm Dr. med., lé

kař a gemmarius cís. Rudolfa II. 126 
Bohatla H. 130 p. 4 
Bor.bonio'Vá Anna·, viz Hytychová, Borbo

m:iováAllžběta, vi,z Burdová 
Boťbonius VácLav, v,iz Burda 
Borokenfdd Albrecht Dr. jur., promov,mý 

IV Basileji 43 p. 1 
Borotínská Angelika 76 
Borotínský 'z BorotÍllla, hejtman v Uher

ském Brodě, její otec 76 
Bořha z Budče Bohuš (na Líšni) 82 

z Boskovic Anežka, 3. manželka Fr1drioha 
BřeznJckého z Náchoda 24 

- Jan Šembera Černohor,ský na ·Bučov,i

cíoh 143 p. 1 
Brmdová Judita, manž. Dr. med. Jakuba 

Zw~ngera v Basileji 40, 41 p. 1 
Bmnický Jan, panský úředník v TepLicích 

142, 155, 159, 163 
Brodský ~Brodenus), vi,z G.otsman 
Bl'unnensLs (Branner), v1z M<lJrtÍJll z Brna 
z fuyslu (Bruselu), Vliz Jošt 
Březm V ác1av, archivář ,rožmbel1ský 71 

p. 2, 72 p. 1, 74 ,po 5, 80 a p. 2, 92, 
115 p. 2, 117 p. 4 

Břez,nický, v,iz z Náchoda 
Bubacius Jan, pastor v Častohosticích u Mor. 

Budějovic 70 
Buck J. 75 p. 1 
Bučovický J <!Jn, vrchní kuohař la z·ahl1adník 

velehradského kláštera 66 
Budov,ec z Budova Váolav, rentmi,str ko

mory české a ,král. rada při apelacích 
'16 p. 1, 21, 30, 53 p. 4, 54, 7~, 105 

- - Adam, jeho ,gyn 53 p. 4 
Bugenhagen Jan, německý bohoslovec 112 
Buchanan Jiří, básník a histoúk skotský 

16/18 p. 2 
Bukůvka z Bukůvky Albrecht 22, 27, 30, 

47, 52, 54, 56, 58, 59, 62, 63 
- - Jan (na Třemešku a Ivanovicích na 

Hané), otec předešlého 22, 52, 58, 59, 62 
Bukůvka Dol:iříkovcSký z Malejova Zikmund, 

Medník Viléma 'z Vchynic na Zahořa
neoh (u Litoměřic) 150 ,a p. 4 

Bulderus Heřman nI'. med., lékař rPetna 
Voka 'z Rožmbel'ka 80 p. 2 

Bur,da Štěpán, poddaný V áclav,a Vintíře 

z Vlčkovic, v Kolinci, ,otec Bonboniův 5 
- Václav, písař rožmberský, pa:k prlmas 

hradč,anský, bmtr Borboniťiv 21, 30, 42, 
53, 54, 62, 68, 71, 73, 115a p. 2, 156 

- V:ratislav, druhý bratr Boťboniťiv 21 
p, 2, 68 

Burdová Allžběta, manželka VácLava Burdy, 
pak Michala Šolce z Blat 115 a p. 2, 
121, 127 135 \]J. 1, 144 p. 2 

- KateĎÍJna, matka Borboniova 5, 156 

Buxtorff Jan, profesor hebrejštiny v Ba
sileji 30, 37, 52 

Bydžovský 'z Florentina Ma;rek 6 p, 4 

Bystřický Jm Adam z Bochova M., prof. 
univ. v Praze 5, 78, 79, 86 
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Caesar G. Julius, za.kladatel monarchické 
státmi .formy v Řimě II 

Cahem Harvel, administrátor ,podoboji 161 
p. 1 

CalandrLn C., .kupec nOl'i:mberský 62 ,a p. 1 
Oalvinus Jan, ženevský reformátor 16 p. 1, 

33 p. 1 
- - Dr. jur., proEesor na právnické f,a

kultě heLddberské 27 
Camerarius Baltazar rydř, v.nuk humanisty 

Jáchyma Came11arLa I. 25, 26 
- F-iJlĎp Dr. jur., .syn Jáchyma I. C<l!meva

da, syndik nodmberský 26 
- Jáchym 1., ,slavný humanista 25, 26 p. 1 
- Jáohym II. Dr. med., stadii bratr FiLi-

pův, lékař norim'berský 26 a Ip. 1 a 2, 
60 p. 2 

- Jáchym Ul. "ol'. med., syn předešlého, 
lék<l!ř n011imberský 26a p. 2 

Campanus Jan Vodňanský M., pr,of. univ. 
v Pr'aze 13, 7.1/72 p. 2, 81 .a p. 2, 
88 p. 2, 135 p. 1, 157 p. 2, 160 ,a p. 2 

Capella (Kozka) z Elbinlw Petr, léka>ř krá
lovéhradecký 11 a p. 4, 13a p. 4, 
71/72 p. 2 

C<liplto přljmfm ,Fabricius VoLfgang M., 
prof. theol. a představený duchovenstva 
v Basileji 32 a p. 1 

Car,gm Jakub nr. med., <l!sistent dl1a,Ka~pa-
11a Bauhina v Basileji, paik léka:ř 'v Aber
,deemu 37 a p. 1, 46 

Cal'Olides, vvz Karel 
C<l!steJ1lio (Chatil'lon) šebestiám, pr.of. univ. 

v Basileji 33 a p. 1 
Castmioni (Castilioneus) F-rant~šek, kupec 

basilejský 30, 34, 35, 51, 55, 56, 62 
- - Fridrich a Vernher, sy.nové předešlé

ho, na studiich ve Štrasburku 34, 56 
Cejn<l!rová Anna, vdova po M. Janu Kod

noviz Kocmetu 124 
Celestýn Jan, labecedář v KoHnci 5 
Celsus Aulus CorneHus, staroHmskýa:utor 

,slavného lék<l!řského dHa lDe medidna 
Hbri VHl 64, 90 

Cerroni J. P. 8 'po 1, 14p. 1, 25 p. 1, 
61/62 p. 4, 7,1 p. 2, 71/72 p. 2, 74 p. 3, 
84 p. 1, 88/89p. 2, 94 p. 2, 98 'p. 3, 100 p. 1 
a 2, 100/101 p. 2, 111 p. 1, 118 p. 1, 
118/119 p. 5, 119/120 p. 5, 135 p. 2, 
142 p. 5, 143 p. 1, 157 p. 1, 161/162 
p. 5 

CetHc (ZedHtz) ,zástupce (lieuten<l!nt) hejt
manův v Teplidoh 145, 152, 165 

Cicero Marcus Tullius 'z Anpina 36, 46, 
47, 49 

Cirkler V <l!vřinec 1M., preceptor šlechtický, 
p<l!k správce škol v Goldberku ,a ,Břehu, 
naJkonec žerodnský ,dvol\an 36 .a p. 1 

Olaudus (Chromý) Jlan ze Skutče, učitel 

Bor.boniův v Kila:tovech 5 
Coccius Tomáš Dr. med., prof. ,lékařstvi 

v Basilej,i 35, 40, 41 p. 1, 49-51 
CodiciHus, viz Kodi-cil 
Coelestinus (Nebeský) Jan Václav z Kro

nen:feldu, ,kat, ,ardděkan královéhra
decký 119/120 p. 5 

Colombo (Columbus) Matteo Realdo Dr. 
med., prof. anatomie v Padově, Pi~e 
a Řimě 91 p. 4 

Co'1sinius, viz Ko:lsin 
Commelinus Jeronym, knihtiskař 'v Heidel

berce 35 
Consmanus Fridri~h, ds. poeta, správce 

školy v Jihlavě 12 ,a p. 1 
Co oper Thompson 91 'p. 1 
Copius Kry~tof, medik v Basileji 39 
Cordus Valerius Dr. med., autor norimber-

skéhodispensatoria (lékopisu) 66/67 p. 1 
Crato Jan z Crafftheimu Dr. med., ds. 

předni lékař (a:rohi,ater) 19 p. 3, 23 
p. 2, 53 p. 2, 169 

Crollius (Kroll) Osvald Dr. med., lékař 

Kristiána I. z Anhaltu, pa:k ,lékař v Pra
zea v Brně 57 a p. 1, 88 p. 1, 89 
IP. 2, 92, 94/95 p. 3, 95, 96, 112, 128, 
134, 135, 145, 146, 158, 159 

Crommeromontanus Ji'řl Dr. med., lékař 

nejvyššúho mar~álka královstvi polského 
v Krzepici 114 

Crugerius (Gruger,ius) P'etr Dantiscus 
fz Gd<l!nska), hlendármúk 154, 155 p. 1 

Cubinius Pav.el Vysokomýtský M., učitel 

BorboIlliův rv Klatovech 5 
Ounrad J. H. 12 p. 1, 24 p. 1, 28 p. 4, 

30 p. 3, 38 p. 1, 52 p. 1, 54 p. 1 
Curtius, v1z Kuf'z 

Cverkl (Zwergel) Jiřlk, panský lokaj v Tep
lickh 158 

Cyril z Kyršfeldu Váolav ml., bakalář 79 p. 7 

Cyr.illus J <l!n, kazatel Betlémský, 'bratrský 
starši 71/72 p. 2, 105 

Cyrus Kja~p<lJr, pi,sař (registrátor) při komo
ře dvorské 110, 116 

Cyrus Mrutěj, kazatel betlémský, bnatrský 
starši 87 a p. 1 
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Čechočovský z Čechočovic Jm, hejtman 
v Hodonině 73 

Čechtický z Čeehtic Řehoř 38, 63 
Černohorská z Horoměřic Anna, ma.nželka 

Amtonillla ŠHfa z Dresounu 156 p. 5 
Če11Ilohor.ský, viz z Boskovic 
Černov,ický, měš~an německobrodský, snad 

otec kněze Pavla Černorvického 81 a IP. 4 
Čertoryjský z Úe,rtoryje Jan (na HevHně 

a Novém Dvoře), na studHch v Basilej.i 
38, 39 

Češpw,ius Jralll StHbnský M., kvestor UIlli'ver
sitni a předni písař konsistoře podoboji 

160 
Čižek ,z Jenštejna J,an ml. 151 'a p. 1, 165 
- - Jindřich, ds. rychtář, pak primátor 

:berQl\1nský, jeho otec 151 'p. 1 a 2 
I 

Dačický Jiří, knih tiskař v ,P,raJze 8/9 'p. 4, 

80 p. 1 
Dačický .z Hes,lov,a Mikuláš 113 p. 2, 122 

:po 2 a 3, 123 p. 8, 126 p. 1, 130 p. 6, 
134 p. 1, 140 p. 9, 144 p. 3, 156 p. 1 

Daniel, pisař d.s. rychtáře Šrepla 131, 132 
D<lJniel ze Semanina Bohuchval, měšťan 

mladoboieslavský 144 p. 1 
- - Jindřich M., školní správce, !pak rad

lili boles1arvský 113 p. 5, 127 a p. 3, 
144 Ip. 1 

- - J~ndřich pHjmim Švor,c, kněz rožm
berský 79 a p. 4, 80 

Dan~elorvá Alžběta, vdova po Bohuchvalovi, 
podruhé provdaná za lékaře Jana Maj
ka (Mejka) 127 p. 3, 144 p. 1 

- Dorota, viz M~emská 
Dargatz Petr Dr. jur., promov'aný v Basi

leji 43 p. 1 
David Kristián,r.adní pisař teploický 151 
Davrius (Darvy) Duperron Jakub, biskup 

v Evreux, lPak kardinál a ,rurcibiskup 
v Sem 35, 36 ' 

Dee Jan, nllstr ta,jných lIlauk 92 p. 1, 93 

p. 3, 94 p. 1 

Dee Artur Dr. med., lékař caJr,a Michala 
Romanov.a v !Moskvě, paJk Karla 1., krá
le anglického 94 a p. 1, 97 

z Dietr,ichštejna Fllant. Seraf., kardinál, 
hiskup olomoucký 64/65. 'p. 2, 117/118 

p. 5 

Dikastus JiH MH'kovský, ,administrátor kon
sistoře podobojí 149 

z Donirra (J"ódr,ich?) 38 

Dornavius Kašpar Dr. med., r.ektor Hube
rova soukromého gymnasia v Praze, .pak 

gymna,sia ve Zhořelci 53 p. 4, 111 p. 1 
Dorota koláčnice, mě~ťka i.pražská, Ipacient

ka BO!1boniova 128 
Dreckmajer Jan Dr. theol., pI'omov<lJný 

v ,Basileji 36 
Dubravius (Doubnavský) Jran (ze SkáJIy a na 

Hradi~ti), biskup olomoucký 20, 26 p. 2 
Duchesne, viz Quercetanus 
Diirer Albrecht, maHř a rytec v Norimber

ce 25 a p. 3 a 4 
Dvonský F. 8 p. 1, 77 p. 2, 85 p. 5 a 7, 

86 p. 2 a 3 a 5, 87 p. 4, 110 p. 3, 
123 p. 9, 168 'p. 1, 176 p. 3 

Dvořáček, pacient Borboniův 75 
Dvořák M. 3, 54, 89 p. 2 
Dvořecký z Olbramov.ic Prokop, člen di-

1'ektorské vlády 116 

rEdvard Fortunát, markrabě badenský 28 
Efraim (Efreim) Jan, bratrský .senior, ,správ

cesbODU v PraJze 79 a p. 5 
z Eg,genberku Hanu~ OldHch, ds. tajný 

rada a nejv. kancléř drvo,rský 120 p. 1, 

149 
Ei.zinger Oldřich, 'správce zemský v Dol. 

Rakousioh 18 
Eliá~ ,z 'Í'he,sbi,s, rstarozákonní prorok 128 

p. 4 
ElHngus V.ilém, kia,zatel v Curychu 56 
Elpognarze Šénfeldu Mikuláš, hej'tman 

v nymokurech 115, 120 

- - Václarv, bratr přede~lého 120 

Elpog'narová Anna Eva na Podě!bradeoh, 

.sestr.a obou 115 

d'Elve.rt Chl'. 10 p. 1, 71/72 p. 2, 102 p. 1 
Emm<!Jllius, lékiař v Ž·itavě 147 
Erasmus Rotterdámský, proslulý humanista 

27 

Erastus (Liebler) Tomá~ Dr. med., Iprof .. Ié
kal1ství v HeideLberku 91 a p. 5 

Erberg B. 161/162 p. 5 

Erbinaeus z Brandova Matyáš Dr. med., 
rodák ,z. Hostinného, lékař v S~bini 
(v Sedmihradsku) 153 ,a p. 2 

Erntl Jindřich, lékárnik v Menšim městě 
Pražském 107 a p. 1 

Erntl Jindřich ml. Dr. med., jeho syn, 
saský dvorní medikus 107 p. 1 

Eusebius, biskup Caesarejský 27 



Fahe,r Jan z Norimberka Dr. med., promo
y.aný v 'Ba.slleji 40 

Fabriciová Lidmila, dcera lNI. FiLiJpa ~abri
cia z Rosenfeldu, manž. Zikmunda Kro
páče (Kropáčka) z Krymlov.a 113 

Fabl'icius (Šmídlín) Arnošt Fridrich Dr. 
med., ds. lékař v Praze 106, 107 

Fabrioius Konsta-ntin, děkan u sv. J1ljí v No
riIl1!berce, pak v HOT. F,alci 25, 62 p. 1 

Fa-bricius Ondi\ej, radní písař meziříčský 

8 p. 4 
F,abricius (F.aJbry) Vilém z Hildon (HiJda

nus) , městský ohirurg v Bernu 52 Ip. 1 
Fabricius (Platter) ·z Rosenfeldu Filip M., 

ds. rada ·a sekretář české ka.ncelMe 113, 
144 

Fábuš Jiří Meziříčský Dr. med., ,zemský 
lékař mOTavský v .olomouci 30, 31, 35, 

38 p. 1, 39, 43, 52, 57, 61 p. 4, 67 
,a p. 1, 74 a p. 3 

Falaikos, sta-rořecký básník, po němž bá
,seň o 11,stopýoh verších dula Carmen 
PJ-t'alaeoium "l. Phaleucium 28 

Falco Jiří 74 p. 3 
F<lilco Václav Písecký, bakalář, ko,lega ško

ly suHcké, pak ·radní pís·ař v Litomyšli 
86 a p. 1 

Felix Německobrodský, uč1tel Bmboniův 

v Ohrudimi 7 ,a p. 4 
Felix Jan Chrudimský M.,člen univer,si,ty 

Hpské 7 p. 4 
z Felzu Anselm (na l!l1Zingu a Pfaffenko-

fon), ra-da komory dvorské 22 
- - viz též Kolona 
Ferd1nand L, král český a císař římský 18 
Ferd1nand II., (;Ferdinand Štyrský), císař 

58, 94/95 p. 3, 108, 109 'a p. 2, 110, 
112, 113, 120, 123 p. 3, 126, 139, 144, 
147-149, 154-156, 157 p. 1, 168, 170, 
175, 176 

Ferd1na-nd Arnošt, arciv., pozdější císař 

Ferdinand HI. 141 
Ferd1nand Tywlský, a.rcivévoda, 29, 169 
F'erd1nand L, veLkovévoda toskánský 123 

p. 3 
FelUlel Jan Dr. med., prof. lékařství v Pa

říži 91 
F,1alová V. 7J p. 1 
Filip H., il\'fál š:panělský 23 p. 3, 24 p. 2, 

46, 91 p. 3 
Filip Ludvík lL, hrabě hanavský 96 
FilDp Ludvík, sy,n fa.lckra'hěte Volf,ganga 

Zweibriiokenského 22 

2M 

Flavín z Rotenfeldu Vít (na ·Pokra~icích), 

místo&udí dvo,rský 79 a IP. 2 
z F,usserrbachu Václav Dr. jur., člen ko

m1se exekuční, 'apeLační ,rada 109, 112, 
113 

Foěsius Anudus z Met, komentátor Hi,ppo-
kratův 91a p. 6 

FraJlltišek L, hál francouzský 18 
FJ.'antišek II., král francouzský 53 ,po 2 
Frdmond Wreymont) z Oberhausen Jan 

VoMgang, ds. tajný rada a místokancléř 
říšský 12, 22 

Fridrich lIL, dsař 25, 37 
F.r1drich IV. TyroLský, ,arcivévoda 37 
F([;idJ.'ioh lIL, kurfiořt falcký 24, 64 
Fridrlclt IV., 23, 27 
Fridrich V., - , ja:ko Fridrich 

I. král český 96, 161/162 p. 5 
Fridrioh, syn falckraběte Volfganga Zwei-

briickenského 22 
Fnidr,ioh Ubald, vévoda z Urhinu 123 p. 3 
Frobemus Jan, kn~htiskař basilejský 60 p. 5 
Fuggerové, veLkokupci augšípuršti 138 a p. 5 
Fuohs Leonard Dr. med., profesor Jékař-

ství v lngolsta,dtu a 'Dubj,nkách 57, 91 
- - Dr. med., jeho syn, lékař v ULmu 

57 
Fiinfkkcooer z FiinfkLrohon Jan (na Ste1n

bruoku 'a KinšpeJ.1ku), pán rakouský 123 
a p. 4 

Gabelchofel' Adam Dr. med., cís. lékař, 

majhel lPanství sy,rovického na Moravě 
30 p. 1 

- - Dr. med., z Lublaně, promovaný 
v Basi:lej.i,sna,d totožný 's předešlým 30 

Gaj.der Jaklllb, studující práv z NorimheJ.1ka 
56 

Galenos z J'ergama, po H1ppokratovi ne~
s'lavnější lékař .antiky 40 p. 2, 50 .a p. 
1, 57, 90, 91 p. 7, 168 

Garrns B. 18 p. 1 
Garcioa,s ah Horto (Garciade Orta) Dr. 

med., prof. lékařství na uni,v. v iLisa
bjOJlě1 Ipozději .léka,ř král. nemocnice 
v Go.a v Přední Indii 173 

Gebelius Dr. med. 98 
Ge1a.sius Jan MOll.'ašický, ~něz v Miličíně, 

později děkan chrudimský 79 p. 7, 80 
a p. 1 

Geleni.i, viz Jelenové 
Gellirus Aulus, starořímský autol' 90a p. 3 
GelLner G. 73 p. 2, 98 p. 1 
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Gentilis J.a-n Valentin, vlašský antitr,1nitář 

55 
Genti1is Sc1pio z Ancony DT. jur., prof. 

práv,niotví v Altorfě 24 p. 2 
Geor,g Ttb.. 130 'p. 5 
Georgillus (Jiřfček) Samuel, učitel Botibo

niův 'V I<CoHně ,a Chrudimi, pak primá
tor chnudirrnský 7 a p. 3, 162 

Georg.inus P,a.ulus Gir,conis (Pavd Jarkův) 
M., ,správce školy žatecké, pak precep
tor Jaroslava Petra z Vchynic 157 

Gerson Jan Dačioký, kně.z br,atrský 70 
Gerstof Petr, lesmistr na .Poděbmdeoh 128 
Gerštorf Jan 122 a [p. 3 
Gerštomz Gerštorfu a z Malšvic Štěpán 

(na Oholticích, Svojšicíoh a ,Chrousto
vicíoh) 125 

Gerštor,[ová z Gerštorfu ILudmila, manželka 
Zdeňka Vnatislava z iM-hroVik na lM:níš
ku a Hostouni 145 a p. 1, 153 

Gesner Konrad Dr. med., lékař v Cury
chu, němeoký PHnius 173 

z Gilesna Sonn!beMu ,a HoUa.brUllJllu, 1',a
koušti 'páni, 3 bratři 10 'll. 4 

GiUet J. F. ,A. 19 p. 3, 23 p. 2, 47 p. 2, 
52 p. 2, 54 p. 2 

Gladanus Jiří M., Iprofesor rétodky v AI
torfě 24 p. 2 

Glatz z Parentma Vavl\inec Dr. jur., mě
. šťan St. m. Pr., BorbonillVprávní zá

stupce 113 
z Gluohov,a Hanuš Matyáš, cís. rada a rent

mistr v král. Českém 165 
Gliicklich J. 16 p. 1 
Golč Zacheus, otčim Aman,cLa Polana, mě

štan opav,ský 30/31 'p. 4, 59, 62 
Goliáš Jan Šťastný mL, bývalý ,správce 

stavov,ské peněžní deposice 159 a p. 3 
Goliášová Zuzana, ,snacha předešlého 159 
Gorbicová Alžběta, Borboniova pacientka 

v Chlumci u Chalbařovic 165 

Gordonius Bernard M., ,profesor lékařství 
v MontpeHůer, autor díla »Li.Hum me
dicinae« z r. 1303 173 

Gothof.redus (Godefroy) Diviš (Denys) Dr. 
jur., prof. právnictví v Ženevě 28, 48 

Gotsman Jan NěmeokobrocLský (!Brodenus) 
1M., učitel v Rrukovníku a Berouně, pak 
prof. unvv. v Praze 22 ,a p. 2 

Gra;f (Gr.avius) Ludvík Dr. med., prof. lék. 
v Hei.delberku 28 

Gredl Šimon, měšťan litoměřický 77 

Grynaeus Jan Jakub, Dr. theol., představe
ný .duchovenstva .a pr.of. Nového zákona 
v BasilejJ 26, 29, 30/31 p. 4, 32 a p. 
1, 34, 37, 40, 46, 47, 49, 51, 59, 62, 176 

- Šim.onz Pmuhy Dl'. med., léka.ř v Brně, 
pa.k zemský léka·ř v Olomouci 14 a p. 1, 
15, 30, 34, 36, 38 'll. 1, 43, 52, 61/62 
p. 4, 62, 64, 75, 82 

Grynaeová, manžeLka Ja-na Jakuba, majitel
ka student&kého konv~ktu v IBas1leji 30 

- Marie, dcer,a pr'edešlé, manž. dra. theoI. 
Amamda Pohna 40 

- Salomena, ses'tra Marň.ina 48 
z GrYJu.adu (Grunrade) Ja.n Ota, pre.felk.t, 

[pak hlavní 1'ádce Fddricha IV., kurf.iř

ta f,alckého 23, 24, 48 
Gry~pek z GrY'lpa.chu Florian 56 a p. 1 
Gutberled1'l1s J1ndrlich M., Iprof. filosofie 

na gymnasiu v Sie,gen 119 p. 5 

Habrvdl z Ha-bernfeldu Albrecht, měšťan 
St. m. Pr. 161 p. 5 

_ - Ondřej Dr. med., lékař v Praze, 
p.a:k v Haagu a Kodani 161 p. 5, 161/162 
p. 5 

Had z ,Proseče Tomáš (na JilUlách) 120, 
140 a 'll. 3, 152 

Hadrian, měšť'an ve Velké Bíteši 82 
Ha:drianus Publius AeIius, římský císař 90 

p. 4 
Hagedorn Ehrenfúed Dr. med. 135 p. 2 
Hájek z Hájku Šimon 74 p. 4 
- - Tadeáš Dr. med., jeho otec, ,lékař 

Maxmiliána II., pak zemský lékař v Pra
ze 6 p. 4, 12 p. 3, 35 .p. 2, 61/62p. 4, 
71/72 p. 2, 74, 77 p. 7, 86 p. 6, 123 

'll. 9 
Hájková Lidmila, 

manž. dr·a. med. 
ry 71/72 'll. 2 

dcera T,adeášova, 1. 
Jana Kojota- ·z ,Bílé Ho-

Haldius z Nayenperka .Jan, měšťan St. m. 
Pr. 165 a p. 3 

HaUer J,run Dr. ~heol., prof. hebrejšt.iny 
'V Lausanne 55 

Hanák Jan, měšťan v Teplicích 140 
- Diviš, jeho syn 140 

Hamniel Ignác Dr. jur., promov.aný v Ba
sileji 43 p. 1 

Hann1sius Jiří M., kandidát ,práv v Ba
.sileji 36 

Hatlluš ze Šarabic Jan (na Velkém Oře

chově) 74 a p. 1 
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Hanžburský Vavt-,inec, kat. f.arát- u sv. Jin
dHcha na N. m. Pl'. 120 

z Hal'deka Hanuš Vilém (na rLetovidch) 
hr. 15 

- Jan (- -). -, žák Borboniův 10 
p. 4 

z Harrachu Arnošt Vojtěch hr., arrcihiskl1p 
pražský 148 

- Kaml hr., jeho otec 148 
Ha.r~mann Jan Dr. med., prof. 16k·at-ství 

(chemiatrie) v Marburku 92 a ,po 2, 93 
a p. 1, 94, 95 ,a p. 1, 96 a p. 1-3, 97 

Havlík Srnovec z V,arvažov,a Bartoloměj 

M., písat- radní N. m. PI'. 79 a p. 6 
z HazmhunklU, viz Zajíc 
Hederious (IHeidenreich) Jan Dr. theol., 

pt-ední !pa.stor j úhlavský 7 p. 5 
Hegmerz Rezlsfeldu Jan, dvonní lék<ÍJrník, 

pak ds. rychtář v Menším, poté v No
vém m. Pražském 109, 110 a p. 2, 113, 
155 p. 6, 168 

Heidelius II Ra.senštejnu ErazLm Dr. jur., 
apelační mda v Pra.ze 78 a p. 1 

Hell z Volkenštorfu Vavl-.inec 43 
Hellová Udmila, dcer,a pt-edešlého, manž. 

Jana Theodor,a Si~ta z Ottersdorfu 43 
Heller BenJamin, měšťan brněnský 14 ,p. 1 
Helt z Kcenentu V.1ardi~lav, pán meziříollký 8 

p. 1, 82 p. 1 
- - Zikmund ml. 82 p. 1 
- - - st., otec obou 82 rp. 1 
Heltovna - Zuza.na, dceJ;a předdlého, 

manž. Jindřicha Brtnického z Valdštej
na, pak Zdenka ,Berky z Dubé 10, 53, 
82 p. 1 

Hemmimgius Mikuláš Hafni,emis (z Koda
Jlě) 119 

Henlke1 Ludolf Dr. med., promov,aný v Ba
,sileji 38, 39 

Hemicus Krirstián 'ze St,ředy (Pr. SJe,zsko), 
medik basilejský 39 

Hootzner (Hentzler) Pavel, preceptor Kry
štof,a Rhed~gera, pak rada knížete oleš
nického 54 a p. 1 

Herbst rpHjmím Oponin Ondřej, měšťan N. 
m. Pl'. 122 a p. 1 

Her,de,sianus mla,dší, činný v Ženevě 56 
- Kryštof,syndik v,Norimherku 19 p, 3, 

56 
- J:imdl-ich Petreius 56 
Hertnd II Todterufeldu ]. F. 43 p. 2, 88 p. 1 
Hilderious Edo Dx. theol., ,prof. bohosloví 

v AltOl1fě 24 p. 2 

Himlštejn z Velechova Jan Zlatoústý, ra,d
ní N. m. Pl'. 110 

Hippokrates z Kóu, největší lékař t-eckého 
starověku 40 p. 2, 48, 57, 69, 90, 91 IP. 
6a 7, 96 p. 3, 137 

Hir,sch Karrel, měšťan ,olomouoký 66 
Hirtius Jan Písecký bakalář, pr'ední písař 

r,adní, později !primátor v Berouně 22 
Hlavinka K. 73 p. 1 
Hodějovský z Hodějova A,dam 10 p. 4 
- - Přeoh, jeho otec 10 p. 4 
Hodický z Hodic Václaov (na Třešti) 70 
Hoe z Hoeneggu Leonard Dr. jur., ds. ra-

da ve Vídni 10 ,po 4, 58 
- - Matyáš a MaxmiHán, jeho synové, 

žáci BoťboIIJiovi 10p. 4, 58 
Hof,mann Da,vi,d, preceptor ,syna Václava 

Budovce z Budova, Adama 53 a p. 4 
Hofmann Mikuláš Pražský, správce školní 

v Praze 150 a p. 3 
Hofmaol1n ,z Grynpichlu Ferdinand, pl'esi

dent rkomory dvorské 22 
Hohenauer Jiří z Olo.mouce, alchymista vé

vody vcirtemberského Fridrioha I. 122 
a p. 7 

z Hohenheimu Theofrast, viz J>araceLsus 
Holemann M. 130p. 4 
z Holtzu Jáchym Dr. jm., prumovaný 

v Ba&ileji 43 p. 1 
Holzschaurová (Holzschuhe,rová) z Poltzen

steimu Kdstina, 1. maJlželka Heřmana 
Stanovského z Čechtic II p. 1 

Honig (Honik) Václav, měšťan litoměřický 
155 

Hornigk (Horní!?) Matouš Dr. med., důlní 

lékař v Schneeberku, paok městský lékař 
v Chebu 98 a Ip. 3, 99--101, 103 

z Hornštejna Ja.n Kryštof (na Gruningen), 
ds. tajný rada 13, 21 

Hostouňský z Kosmáčova Daniel, měšťan 
N. m. Pl'. 85 p. 1 

Hošťálek z Janovic (J.avoř.ic) Maxmilián, 
bývalý primá,tor m. Žatce 116 

Houžka (Houška) z Adlersperku Jan, radní 

litomět-,ický 145, 146 

Hovorka O. 60 fP. 5 

HraJbík Jan, měšťan boleslavský 113 

z Hr<lidce Lucie OtiHe, manž. Viléma Sla
V,My II Chlumu a Košumberka 117 p. 4, 
159 

Hraohovec, pacient Borboniův v Přerově 
76 

Hrabčický II Hrobčic Kryštof (na Dobříča
nech a Očihově) 142 a p. 6 
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Hrubý F. 22 p. 3, 30 p. 1, 30/31 p. 4, 32 
p. 4, 35 p. 3, 52 p. 1, 53 p. 2a 3, 71/72 
Ip. 2, 102 p. 2, 117 p. 1, 119/120 p. 5, 
138,p. 5 

Hrubý z Jelení Zikmund, český humanista 
v tBa,si!ej,i 29 

Hrzán Ja.n, majitel domu a dvora v Ml. 
Boleslavi 85 a p. 2, 87 

Hrzán z Harasova Jan (na Červ. Hrádku 
,a ,Blatnu) 144 

Huber z Ryznpachu. Adam Dr. med., univ. 
prof., lékař v Litoměřicích a v Pr,aze 
7, 26 p. 1, 36 'po 1, 60 p. 2, 77, 78, 81, 
89, 96, 109 p. 7, 111 p. 1, 118 p. 5 

-- Kateřina, jeho dcer,a, manž. Vojtěcha 

ml. Koutského z Jenštejna 109 p. 7 
Hiibner Petr, děkan v Bemu 55 
Huml z Ruprštorfu Tobiáš, měšťan N. m. 

Pl'. 117 
Humler Jiřík st., ds. ,služebník 94 p. 3 
Hurt R., 60 p. 3, 74 ,p. 2 
Husinecký Tomá.i z Vodňan Dr. med., un.iv. 

prof. a lékař pražský 8 p. 3 
Hutter Eliáš, poly,glot 19 a p. 1 
Hynek, kat pražský 157 
Hynek (Hynconi'lls) z Velenova Jan, Taodní 

písař jihlavský 10, 52 
Hytychová Anna, druhá manž. Borhoniova 

84, 86, 114--116, 125, 127, 131, 140, 
142, 148, 153, 155, 157, 159, 160, 162, 
163, 168, 176 

Char,pačík (Cha,rpáček) Tomáš, měšťan N. 
m. Pr., br,atranec Borboniův 118 a p. 4, 
119 

Cherler Jan Jindřioh Dr. med., botrunik, 
z·eť dm. med. J,ana Bauhina v Montbé
,liard 39, 40 p. 1 

Ch101e ~ Ansínu Ferdinand, zruhradník na 
zámku 'brandýském 120 

- - Šebestián, syn předešlého 120 

Chlum'ecký P. v. 14 p. 1, 34 p. 3, 64/65 
p. 2, 71 p. 2, 117 p. 5 

Chlumeoký z Chlumu VOilf (ma rRadotidch), 
švagr OldNoha mJ. Zahradeckého ze 
Za.hrádek a na Olek-sovicíoh 9/10 p. 3 

Chorinnus Jan M., prof. univ. v ,Praze 
94/95 Ip. 3 

Ohouet (Chovetus) Jakub, 'ka,zatel francouz
,ských emigrantů v Basileji 34, 51, 56 

Chromý, viz Clruudus 
Chytraeus N a1lhan, vydavatel ,anthologie 

»Delitiae Poet<i'l'um Germanorum« 13 

Ignác z Loyoly, zakladatel tovarryšstva Je
žíšova 130 

Isabela, dcera Filipa II. španělského, ma.nž. 
Albrechta Rakouského 23 p. 3 

Iselius (lselin) Ludvík Dr. jur., prof. práv 
v BasHeji 38 51 

_ Oldřich Dr. jur., - - -, otec pře
dešlého 38 

J.acometus Jan Barrensis (z La Harre) 42 
p. 1 

Jáchym Olomoucký, pl'eceptor synů dm jur. 
Leonarda Hoe z Hoeneg,gu ve Vídni, 
pak dvořarn arciv. Matyáše 58 

Jrukub, sedlál-ský 'pomooník z Pr,a.hy 152 
J.akub VI. král skotský, jaku anglický král 

Jakub I. 38, 94 p. 1, 96, 116, 162 
Jan, rodilý z Nového Města ~Hr,adiště) n. 

Metují, lokaj paonÍ Katdimy Štumberko
vé 150 

Jan, syn ,f,alckraběte Volfganga Zweibriicken
,ského 22 

Jan Jiří II. kurf,],r-rt saský 120 p. 3, 141, 
149, 154, 160 

Jan Kaozimír, vévoda Jwburský 20 p. 1 
J au Zdeněk Čáslavský, žák meziHčského 

gymnas.ia 8_ 
Janeček Jan Gabrid, měšťan pacovský 8/9 

p. 4 
Janečková [)orota, Jeho dcera 8/9 p. 4 
Ja.nuš Strážnický, rychtát- ve Vrbce 75 
Jehe, soudce israelský 16/17 p. 2 
Jelenové Lazar a Pavel, radní mezirHčtí 8 

.p. 4 
Jelitovský II JeHtova Matyáš, sekretát- latin

ské kanceláře biskupa olomouckého St>l
nislav,a Pavlovského 68 

Jeniš (Jenischius) Jiří Dr. med., preoeptor 
Ladislava Velena ze Žerotírna, palk 1é
Ikat- můnstrherský ve 'Fr,ankensteinu 35 
,a p. 3, 37, 38, 47 a ,po 3, 51, 52 a p. 1 

J essenius z Vel/té J esené Jan Dr. med., 
prof. na lék. bk. ve V,item'berku, pak 
lékat- krále Matyáše a člen pražské univ. 
6 p. 4, 21 p. 4, 72 p. 1, 88 p. 1, 129 

Jetzler, bohoslovec v Šafhúzách 57 

Jezber,a z Kolivé Hory Jan, pražský pwku
rátor 144 
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Jileš Jakub, hejtman v Benešově n. Plouč
nicí a Č. Kamenici 163 

JindHch II., král francouzský 53 p. 2 
Jindřich IV., - - 36, 47 a 'P. 1, 150 

p. 5, 155 
Jindř.ich Fddrich, s~n Fri-drioha V.Falc

kého III p. 1 
Jindřich Julius, kníže brunšvický 156 
Jifeček J. 6 p: 1, 10 p. 2, II p. 1, 25 p. 1, 

30 p. 2, 56 p. 1, 65 p. 1, 69 p. 1, 70 p. 2, 
79p. 1 .a 2 ,a 4 a 6, 81 rp. 3 ·a 4, 85 
p. 1, 86 Ip. 1 a 5, 88/89 p. 2, 105 'P. 1, 
109 p. 4 ,a 5, 111 p. 1, 113 p. 3, 114 p. 
4. 114/115 p. 6, ll6 p. 2, 118 p. 1, 119 
p. 1, 120 p. 2, 122p. 5, 123 'p. 9, 124 
p. 3, 127 p. 4, 132 p. 4, 140 p. 1 a 10, 
150 p. 2, 154 p. 4, 159 p. 2, 161/162 
p. 5, 163 p. 2 

JiH Bohatý, vévoda bavorský 24 
Jiří II., vévoda břežský 36 
Jiří Fridrich, markrabě anspašský 26 
Jiřik, úředník li Kelblů předHckýoh 165 
Jtiřík zoe Škvorce, pacient Borhoniův 120 
Jizbický .z J~zbice P<l1vel, latinský básník 13 
Jokl (Jogl), panskýk!Uchař v Teplicích 159 
Jord<l1ll .Jeremiáš 'M., děkan filosof. fakulty 

v Altorflll 24 p. 2 
Jordán z Klausenburku Tomáš, ·zemský lé

kař mor. v Brně 9 p. 3, II p. 2, 53 p. 
2, 61 IP. 4, 73,p. 2, 98 p. 1, 165/166 p. 4 

Jošt, markr·abě mor.avský 14 p. 1 
Jošt ·Z .Bry.slu, židovský peněžnÍk v Praze 

120, 121 
Judita, býva,lá kuchařka u Samuela Kolína 
. z Elbinku 105-107 
Junker (.Junger) z Hioršperku, zlatník na N. 

m. Pl'. 117 a p. 3, 128 
Justmian 1., císař .by.zantský 15, 18 

Káča, slu~ka li Borboniů 122 
Káča, ,kuchařka u Samuela Kolína z El

Mnku 106, 107 
z Ka1ištěa z Otterfeldu Václav, prokurátor 

na St. m. Pl'. 71/72 p. 2, 78, 79 
- Udmila, jeho dcera 71/72 'p. 2 
Kalivoda, Med. Viléma Vohynského v Tep-

licích 146, 165 
Kalvín, viz Calv.inus 
Kamení·čok ,F. 64/65 p. 2, 72 p. 2 
z Kaménka Mikwláš Albrecht M., učitel 

hebrejštiny a '~právce bratr.ské školy 
v Ivančicích, 'pol'iději univ. pr.of. v Praze 
70 a p. 1 

Kaplíř ze Sulevic (na Mi,lešově) Bohuslav 
146 

- Václava Vilém, jeho ~y,nové 146 a Ip. 1 
Kapr z K,aprštejna Jan D<l1lliel Dr. jur., 

apelační r,ada a místosudí .dvor.ský 94 
p. 3, 109 a p. 1, 141, 143, 144 

- - Daniel, první sekretář kníž. Rada 
z Liohtenštejna 119 

Kapras J. 59 p. 2 
Karban z Volšan Bernard, metHan N. m. 

Pl'. 128 'a p. 3, 143, 163 
- - Lukáš, býv. purk.mistr N. m. ,Pl'. 

132 p. 1 
Kard IV., císař 12, 107 p. 2, 108, 123, 

160, 168 
Karel V., císař 169 
Karel 1., král anglický 94 p. 1 
Kar.el IX., král .francouzský 53 IP. 2 
Xar.el, mankra·bě hur.g.aV'9ký, syn ,wrcÍv. Fer

dinanda Tyrolského a Fiilipiny Vdsero
vé 29 

Karel Smělý, vévoda burgundský 55 :a p. 2 
Karel, syn falchaJběte VoHg>anga Zwd

bruckenskéh022 
Kar.el Emanuel, vév,oda sav,oj,ský 123 

Karel (Carolides) z Kadsperka Daniel, 
knihtiskař na N. m. Pl'. 109, 111/112 
p. 2, 117, 125 

- - - JiH M., Ja>tinský lhásník 94/95 p. 3 
Kwrgesius ~K,arahesius) Kašpar, lmi<htiska,ř 

pr,ažský 163 
KateHnka }wn, .ahecedář v Kolinci 5 
z Kauby, v. ILehnar 
K,avanová KaoteHna, r.wkovnická pacientka 

IBorboniová 120 

Kavk,a z Říčan Pav,el (na tDubu a Zález
Hch), býv. direktor 123 'p. 6 

- - Vilém Lev, žák Borboniův 10 p. 4, 119 
Kavková, snad Říč,amká, pacientka Borbo

niova 75 
K,azda K. 140 p. 6, 151 p. 2 
Kekule ze Stradonic Jan Albreoht (na So

běohlebech, Kyšperce a Nasavrcích) 141 
a p. 2 

Kelbl z 6ejzinku Bemart 164 .p. 2 
- Ota 164 
- Petr ml. 164, 165 
- Petr M., (na Chlumci a KUši), otec 

Odiv a Petrův 164 a p. 5 
- Václav (na Pr-edlici), syn Bernartův 

164 a p. 2 
- Vilém (-- -) 164 a p. I, 165 

209 

Kelblová -, v,dov·a po Petrovi st. 164 a 
p. 4, 165 

Kelley (Ohilaens) Edv.ard, anglický .alohy
mista 92 ,a p. 1, 94 p. 1 'a 3, 94/95 p. 3 

K,hamna Jan Baptista, kapl<l1ll Fer,dinanda 
II. 113 a IP. 2 

Khan z Belazy (Khnen-Belasy) Jan Euse
bius (na Lichtenberku), cís. tajný mda 
149 a ,p. 3, 154 

Kiche1ius (Kichi.leus) Vavřinec Dr. med., 
lékař ulmský 57 

Kimedoncins Jrukub, bohoslovec v Hei,del
herku 47 

Kiper Vav.Nnec Kamnelitánský 88/89 p. 2 
Klár,a, maj.doonru »Na Zbirol'le« v St. m. 

Pl'. 161 a 'p. 3 
z Klenového .a l'runovic Beni,g>na 114, 143 
- - Jan (na ŽLukovech, Žitině a Rou

IPově), její otec, nejv. písař král. Čes. 
114, 143, 151 

KHma Matyáš, měšťan litoměřioký 76 
Kliment VIII., papež 36 
z Ko'hersdorfu Anna, maJilž. PavLa Michny 

z V,aCÍJnova 170 
Kodn z Koc1netu Jan M., přední pí,sař l1a

dy ma.lostraJilské 79 p. 2, 124 a p. 2 
Kodicil z Tulechova Petr M., prof. U1!1iv. 

v ,Praze 8, 27 p. 1 
Kohoutová z Lichtenfeldu Dorota, manž. 

Lukáše Karbana z VoE<l1ll 132 ·a p. 1 
Koohan z Prachové Valentin M., býv. di

rektor 120 
[(ojt z Bílé Hory Jan Dr. med., lékař krá

lovéhradecký,.pak 'pražský 71/72 p. 2 

Kakor.ský z J<;okor Erazim, úředník na Otro-
kovicích 63 

Kokořovcové z Ko:kořova 162 a p. 2 

Kolář M. 161/162 p. 5 

KoJ.da Adam, měšťan litoměřický 147 

z Koldína Pavd Kristián M., prof. lUIlliv., 
později radní St. m. Pr. 79 

Kolín z Elbinku Samuel, pražský prokurá
tor 105-107 

Kolona (Colonna)z Felzu Fddr.ioh 111 p. 1 

z KolovPat Zbyněk Leopold (na Buštěhra
dech) 145 

Kolsín Jiří JJčínský M., správce školy li
toměřioké 132 a p. 4 

K,omemký Jan Amos 71/72 p. 2, 105 p. 1, 
113 p. 4, 119/120 p. 5, 132 p. 4, 153, 
176 

Gellner: Životopis lékaře Borbonia. 

Komonník M~knláš, nájemník .Bernarda 
·Katbana z V.olšan 163, 165 

Konečný Matouš, hr.atrský ·starší 114 
a Konritz Henrious, hejtman v Jáohymově 

100/101 p. 2 
Konstantin V. Kopronymos, dsař hyzll!nt

ský 156 
Komár' JaJil v Třebenicíoh 81 
[(oPřivovský (Urtica) z Trontberlut Jan 

[jr. med., panský lékař snad v Mor. Bu
,dějovicích nebo ve VeLkém Meziřičí 127 
p. 1 

- - Martin, kantor ve Velkém Meziříčí, 
jeho ,syn 127 p. 1 

Korálek z TěšLna Ludvík, měšťan St. m. 
Fr. 21 p. 4, 94 p. 3, 94/95 p. 3 

Korálková - Zuzana, jeho .dcer,a 94/95 
p. 3 

Koštecký Václav, měšťan teplioký 146 
Kotva ,z ď'reyfeldu .Jan Ti,burtius, kanovník 

svatovítský na Hradč<l1lleoh 122 a 'p. 5 
Kotvrdovskýz Olešničky (na Holruhicíoh) 

Hanuš Gedeon 68 p. 1 
- - Jaroš, jeho syn, na studiích v ha1ii 

68 a p. 1 
Koudelková Kateř.ina, měšťka boleslav",ká 

127 a p. 3 
z Kounic Oldřich (na Slavkově) 70 
Koutský z Jenštejna Vojtěoh ml., prokurá

tor pmžský 109 p. 7 
- - Vojtěch .st., jeho otec 109 a 'p. 7 

KOl'iel z Peclinovce J1ndř1ch, radmí N. m. 
Pr. 108, 128 

Kozlová ,.KJa;teřina, jeho .dcera, manž. ko-
žišníka Daniela Meyšnara 128 

- Manc1alena, svob. sestr,a předešlé 128 

KozU:hi~s Šimon, pastor v Boršicích 74 

Krajířováz Kr,aj,ku Alžběta, manž. Václa-
v.a V chynského 122 

- - Eliška, 2. manž. Kanla st. z Žerotí
na 13 

KráH.ček (Regulus),tka.dlec v Ml. Bolesla
vi 126 

Krejčík A. L. 85 p. 6, 116 p. 3, 137 p. 2, 
167 p. 1 

Kreutz A. 60 p. 1 

KrLstián 1., kníže anhaltský, mí.stodržící, 
pa·k genera.l,issimus falcký 57 IP. 1 

Kristián ml., kníže brunšvický 'a bi.skup 
halberstatský 133, .156 

Kr·onfe1d A. 60 IP. 5 

14 
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Kropáč (Kropáček) z Krymlova Zi~mumd 

113 
Kroupová, kořenářka v Teplicích 147 
Krumlovský Jiřík M., měšťan nymburský 

126 
Knupský, v1z Pavel knihař 
Kryc (CI'UX) Jam, cís. rychtáJř v Č. Brodě 

81 a p. 1 
Kučera J. 60 p. 4 
Kukla ll, Taumperka David, měšť·am St. m. 

tPU'. 147 p. 5 
K~ukJová (iMostnLková z Nižtice) Dorota, 

V'dova po Damielovi Odháje, mamž. Da
vida Kukly 147 

KuHšek (z Moravičan) Jiří v Dh. Hradišti, 
služebník biskupa olomouokého 73 

KuHšek Václav Březnický, měšťan sušický 

80 
Kumaš (z Ma,chovic?) Mikuláš, pacient Bor

honiův 128 
z Kumovic Alina, ,dcer,a Arklebova a Ma

dany Beřkovské ze Šebířova 83 

- ArMeb (na Dh. Brodě) 14 p. 1, 59, 60, 
61 a p. 2, 62, 63, 69, 73, 76, 82, 83, 
165 p. 4 

- Arkleb Zikmund, Syill Jetřiohův a Zuza
illy 'z Puohhei,mu 64/65 p. 2 

- Jan (na Hluku), syn Arklebův 165 p. 4 
- Jetřich, bratr pře,dešlého 60, 64/65 p. 2, 

73, 165 p. 4 
- Magdalena, sestta Avklebova, matka 

Jana z Vartemberka 9, 59 p. 3 
- Mal1Íe, dcera Arklebova 76 

KUl'ffust Jiřík Elichmam, lantkočí (povoz
illí,k) v St. m. Pl'. 79 a p. 3 

Kuropach z Traohempenku a MUče La
dislav JuUus 115 a p. 1, 119, 125 

Kurz (Curt.ius) ze Senftenavy Jakub, mí,sto

kamcW' říšský 12 a p. 2 

Kutovec 'z Úl',aJzu Benjamill, písař menších 
,deskzemských v Praze 78 

LaJdiger 155 
LadislaJus Jam, druhý učitel ma amberském 

gymnasiu 24 
Ladislav Pohrobe.k, král český 18 
Lagrus Josua Dr. theol., profesor v HeÍ!del

berce 18 
Lanllzenberger Michal, knih tiskař v Liij)sku 

II 
Laurea Jiří Dr. me'd., zemský lékař mo

ravský v Olomouci 38 a p. 1, 39 

Lautermann (Latermamn) Pavel Dr. jut., 
promovaný v Ba,sileji 52 

Lavín z Ottenfeldu Albrecht, syn Ja·ku
bův 117 p. 1 
- Jakub Dr. med., zemský lékař český 

na St. m. Pl'. 86, 117 a p. 1, 138, 139 
- Jaroslav, syn předešlého, úřednfk 

Karla st. ze Žerotína 117 p. 1 
- Václav, lékař a alchymista na St. 

m. Pl'. 21 a p. 4, 25, 34, 37, 51, 52, 
62, 71 p. 2, 74, 92, 94 p. 3, 117 a Ip. 1 

Lavínová Alžběta, dcera J aJkubova 

II 7 p. 1 
Lažamká z Bukové Alena, prov,daJná po 

prvť za Volfa Berku z ,Dubé, podruhé 
za Zikmunda Matemu z Květnice, od 

r. 1616 opět vdovou 121 a p. 1 
Lažanský - Rudolf Fer·dinand 115, lo21, 

J20 
Leander Jan Dr. med., prof. lék. f,akulty ve 

Vídni, paJk ,zemský lékař mor. v Olo

mouci 38 Ip. 1, 71 p. 2 
Lectius, přední syilldLk ženevský 56 
Lehnar z Kauby Oldřich M., lékař na St. 

'ID. Pr. 94/95 p. 3 
Lehnarová - Jama Kateřina, vdova po 

ŠŮmouu Hájkovi z Hájku 74 p. 4 
Lentulus P,avel, syndik v Bemu 55 
Leo Dominik Dr. med., prof. lék. v Basi

leji 40, 41 p. 1, 51, 62 
Leofart (Levhart) Matouš, měšťan litomě

řický 76 
Leofartová Kateřina, jeho dcera, 1. manž. 

Borboniova 76-79, 81-85 
-- Ludmila, ,starší sestra předešlé, 1. manž. 

dna. med. Adama Hubera 78 
LeopoId, arciv., bratr Ferdinanda II. 123 

a p. 3 
Leopold z Mořeřa1b Jakub, měšťan N. m. 

Pro 121 
Lepař J. 86 p. 6 
Lesl (Losel) Jam, pr,ažský lékárník a starší 

pořádku apatykářského 118 a p. 2, 119, 
120, 124, 128 

LeszozyIiski Rafael, vévoda Belský (na Leš

mě 'a Gol'llohově) 46 
Les.zczyňští Ondřej a Raďael, jeho synové 

46, 51, 54, 176 
z Leuohtenberka J,iří Ludvík lantkrabě 22 
Lev z Levenštejna Mikuláš, měšťan N. m. 

Pl'. 94 p. 3 
Lhotský ze Ptení Prokop (na Křižanově) 

82 
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Lida, chův·a Ančičky Vohynské 164 
Udl z Lidlova Augustin, cís. komisař nad 

:pome,znými cly (telOil1arius) v Praze 10 
Lidlová z Udlova, jeho matka v Jihlavě 

10 
z Liebenthal'll Petr, český pán 126 a p. 1 
Lignarides v Ženevě 56 
z Lichtenštejna Ka,rel, ]míže opavský 10 p. 

4, 58, 109, 110, 112, 113, 116, 119, 120 
a p. 1, 121 a p. 1, 122, 126, 127 a p. 
4, 129-132, 141, 142, 145, 148, 149, 
161, 168--170, 176 

- Maxmi1ian 'a Gumdaka'f, jeho bratři, žá

ci BOl'boniovi 10 p. 4 
- Ol dři oh, mfstomaršálek na dvoře kobur

ském 20 p. 1 
Lichte.nthaler JiH M., prof. v Altorfu 24 

p. 2 
Lichtstern F. 112 p. 3 
L]nco1n Jan, aJnglický obchodník ,a,lchymic

kými [lotřebami v Praze 93, 94 
Lillhart z Nayenperlm Adam, pražský pro

kurátor 78 
Linteo z Pilsenburku Petr, děkan kapi,tuly 

vyšehmdské 163 a p. 2 
z Lipého Jan (na Mor. Krumlově), syn 

Perto['dův 69 
Llva V. 107 p. 1, 110 p. 1, 114 p. 6, 

114/115 p. 6, 116 p. 2, 117 p. 1 a 3-5, 
121 p. 1, 122 :po 1 a 4, 129 ij). 3, 131, 
144 p. 2, 147 p. 5, 149 :po 2, 155 p. 6, 
156 p. 5, 159 p. 3, 161 p. 2, 161/162 
p. 5, 176 p. 2 

LO.beci'lls Jan Dr. jur., prof. práv ve Štms

,burku 28 
Lohelius Matyáš z LilIe, lékař JaJkuba 1., 

krále anglického, botanik 37 p. 1, 173 

z Lobkovic Hasištejnský Bohuslav Jáchym, 
pán boles,lavský 85 p. 3 

- Marie Mag.dalena, manž. laJna Rudolfa 
T,rčky z Lipy 110, 114, 116, 119 p. 2, 
125-128, 130, 131, 141, 143, 144 p. 2, 
148, 157, 160 

- PoIyxena, Pernštejnovna, vdova :po Vi
lémovi z Rožmberka, manž. Zdeňka 

Vojtěcha z Lobkovic 4, 97-103, 105, 
110, 121, 143, 157, 160, 170 

- Popel Vilém st., býv. direktor 123 a 

p. 5 

- Popel Zdeněk Vojtěch, nejv. kancléř 

král. Čes. 102, 105, 110, 112, 121, 149, 

157 

Locika Jan, farář u P. Marie před Týnem 
v ,Praze 120 a p. 2, 122 a p. 4 

Lohelius Jan, ardbiskup pražskÝ, 122, 148, 
154 

Lojsek Tobiáš, ho&podář Šebestiána (Šebe
sty Střlhrského (z Krušce) ve Světlé m. 

Sázavou 110 
LokŠaJnové z Lokšan a na Břez,nici bratÍ1Í 

Adam, Jiří a Václav 24 
z Lomnice, viz Meziřlč,ská 
Longius Eri!k, dánský rosikrucián 96 
Long.oHus Michal, ka,zatel v Teplicíoh, pak 

v Bor1islavi, hvězdář 154 a p. 4 
Louda z Ohlumčm Matyáš, zakbdatel stu_ 

decrrtské k~leje 88 p. 1 
z Lovče, viz Žďánský 
Luoanus Burghal'd Dr. jur., promovalflÝ 

v Basileji 43 p. 1 
Luoinus Daniel ,sušický, preceptor J,ama a 

Hertvika Zejdliců ze Šenfddu 24 a p. 

3, 37, 73 
Lucius Ludvík, studující theologie v ,Ba

.sileji 35 
Lndwig Jiří, lékárník a Jcronikář brněnský 

14 p. 1, 117 p. 5 
Ludwig K. 100/101 p. 2 
Ludvík XIII., král francouzský 155 
Lukav,ský z Luka'vice Petr, měšťan St. m. 

Pr. 128 a p. 6 
Lnpáč z H[.awáiČov·a Prokop M. 8 p. 3 
Lusitan'l1s Amatus _(Joan Rodrigo de Ca

stello Blanco) Dr. med., [lor,tugalský 
žid, komentátor Dioskoridův, prof. lék. 

ve Ferraře 173 
Luther Martin Dr. theol., reformátor 16 

p. 1, 16/18 p. 2 
Lycklema Marek Dr. jur., promovaný v Ba

,sileji 43 p. 1 

Magnus Petr Dr. med., lékař cís. Matyáše 

100, 102, 103 
Magnus Viktorin Dr. med., zemský lékař 

moravský v Bmě. 102 p. 2 

Magr,le ze Sobíšku Václav, pražský proku

rátor 111, 114 'a p. 6 

Maier z Grossena<vy Leopold, syn Vrilémův, 
reg.istrátor v německé kancelářň při mí
.stodržitelství v Prall,e 117 p. 5 

- Vilém Dr. med., ds . .falckrabí, lé

kař malostr,anský 117 a p. 5 

- Vít Vilém, druhý jeho ,syn, ,expe

ditor při české kanceláři 117 p. 5 

14* 
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Majk z Majvertu (Mejk z Mejl/Vardu) Era
zim Dr. med., pra~ský lékař 144 a p. 1 

Majh (Mejh) Jan, lékař v Ml. Bole.slavi 
144 p. 1 

Malachiáš, jeden z 12 menších rprorokůsta
rozákonních 42, 43, 79 

Malaspina GermaJnico, papežský nunoius 
v Pl'aze 92 p. 1 

Manl'iquez de ,La'l'a Marie Maxmiliána, 
vdov,a Vratislav·a z ·Pernštejna 15 

z Mansfe;1du Arnošt, levoboček Petr,a Ar
nošta Ihr. z M., falcký rvojevůdce 122, 
126, 149, 166 

Marcovicius, ipreoeptor bratrů Ada1IIla, Vá
clava a Jiřího Lokšanů z Lokšam 24 

Mareš F. 21 p. 3, 71 p. 2, 72 p. 1, 74 p. 5, 
80 p. 2, 1017 p. 4 

Mal'ol1rus Claudius, nak1a'datel fl,ankfurbský 
37 

Marthius Michal Novosolien&i,g (IZ IBanské 
Bystrice) M., r,adní pí&ař v Kremnici 
93 a p. 2 

Martin z Brna (B/'unnensis) Dr. med., lékař 
v Trnavě 153 

Martin, sekretM man~elů Trokovýoh ve 
Světlé nad Sázavou 142, 143, 155 

Martin kovář, Borboniův pacient 75 
Ma~·tinůus z Dražova Samuel, luter,ský Jmtěz 

105 p. 1 
Matěj z Mýta (Vysohého) IbaJkalář, lékař 

Ladislav,a z Vartemberka 135 p. 4 
Matemová z Květnice, viz Lažanská 'z ,Bu-

kové Alena 

Mates, mydlár'ský m~str v Teplicích 140 

M'ates, pan",ký ,služebník v Teplicích 149 

MatteoS z Brandenburku Florian, zemský 
mnhojič český v Praze 72 p. 1 

Matthi'ade,sPav,el Královéhradecký M., ,dě
~an klatov.ský 80 

Matthiolus Petr Ondřej Dr. med., botanik, 
pfecfní lékařarciiV. Fer,dinanda Ty,rol
.slkého v Pmze 26 p. 1,60 p. 2, 169, 173 

Matyáš, arcivévoda, pak císař 4, 39, 58 ,a 
p. 1, 88, 96, 97, 107, 168 

Mauricius M., prof. klasioké' filologie v AI-
torfu 24 p. 2 

Maxmilián 1., císař 49 
Maxmilián II., císař 26, 37, 93 p. 3, 169 

MaXJffililián, jeho syn, mistr řádu Němec-
Ikých rytířů, nápaJdní,k potského 'trůnu 

20, 26, 58 

,Mecerod z Mecerodu Abraham, dv,ořam 

'ro~mbenský 80 
de Medici Claudia, dcera velkovév,ody 

F,erodinanda I. z Toskany 123 p. 3 
Megauder Kryštof, luterský superUntendent 

v Benešově n. Ploučnicí 140 a Ip. 10, 
141, 147 

Meier JaJn Jakub, prece,ptor Jana Čertoryj-
8kOOo z Čerotoryje 38 

Meilssner R. 60 p. 5 
Melander ze Schw,arzenthalu Otto Dr. jur., 

apelační rada v Pnaze 157 a p. 1 
MeLanchtonFilip, ,Lutherův spolupracovník 

133 p. 1 
Melissus (Schede) Pa'vel, bibl.iotekář v Hei

delberce, ,la'tinský básnik 27 ,a p. 1 
Menčík F. 13 p. 3, 21 p. 4 
Mendicillus (Žebráček) Jan Žatecký baJka

lář, učitel Borbcniův v Rakovní,ku, po
zději konšel klatov,ský 6 a p. 6, 7 

lMercurialis Jeronym Dr. med., proJ. lék. 
v IPadově;Bologni a P,i,se 173 

Meyer Michal Dr. med., lékař Rudolf,a II., 
pak .la.ntkraJběteka,selského 39, 40 p. 1, 
92 p. 2, 94 a p. 2, 96 a p. 4, 97 

Meyšnar Daniel, kožišník na N. m. ,Pr. 
128 a p. 5 

.MeziříĎskáz Lomnice Alena, provdaná 'po 
prvé 7)a ZHcmunda Helta z ;K,emetntu, po 
,dnuhé za Václava Berku z D'ubé 8 p. 1, 
73 p. 3, 82 

Mican, paus'ký lokaj v Teplicích 164 
Michal Romanov, nuský car 94 Ip. 1 
Miohna z Vacínova Jiří Vilém 155 a p. 3 
- - Pavel, jeho ,starší bratr 4, 97, 114 

a p. 3, 116, 120, 121, 155, 170-175 
Můkeš, »'domácí« (,nájelnJ1ík) u Borboniů 

v Pora.ze 188, 139 
Mikuláš, pí,s·ař prokmátora J,ana Jezbery 

z ,Kolůvé Hory 144 
Mikuláš, vňetenář v St. m. Pr·a,~ském 161 

a p. 3 

Milínský z MiHna Matěj, hejtman na Dou
hravské Hoře 140 a p. 1, 145, 146, 152, 
154 p. 4, 163 

Mil/gol/ius Tomáš Dr. me,d., lékař ds. Ma
tyáše, později mODav,ský zemský lékař 

la majitel Bohunic a Kyjovic u Znojma 
100, 102 ,a p. 1, 103 

Mintznar (Mun,zer) z Prouooík Adam 71 

Minutius Václav z Momvy, Istudující the
olo,gie v Ambepku 24 
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Mi,rotický z Malešova Samuel, dvol-an 
rožm:ber,ský na Třeboni 115 p. 2 

Mitis 'z Limuz Tomáš M., básník a na
kladatel pražský 27 p. 2 

,Moab, levo'bO'čekstarozákonního Lota 166 
Moller ,A,lhln Stroupický M., blendářník 

123 a p. 9 a 10 
MoLnár Albel't, kalvínský kněz v Senci u 

Galanty na Slorv. 93 
Montanus, viz Scultetus 
Miirder Justim:i,an, studující práv v :BaJsi

leji 36 
Mofic, lantkrabě he.sensko-kaselský 94 ,p.2 
Mofic, princ Oraňský a hr.abě nasav,ský, 

místodržící v N~zozemslm 149 
Mof-ic, kni,b!kupec meziříčský 160 
Mose.llanus Jan nr. med., promovaný v Ba

si,leji 35 
Mostník (Mozuník) z Nižtice Jan bakalář, 

správce školy, pak měšťan v Litoměři
cích 140 a p. 6, 143-145, 147, 155 

Jan SiX!t, měšťan berounský 140 
p. 6 

Mostníková z NiŽltice, v,i,z Kuklová 
Mráček z Kyšperkru Adam, měšťan litomě

řický 145 a p. 5, 146 
Mračský (Mr.aoký) z Dubé Karel· (na Pyše

lích, Poříčí, Božešci, Svojšicích 'a na 
Zalcšaneoh), za Friodricha Falokého 
nejv. sudí zemský 156 a p. 1 

Mrá,z Můkuláš, cís. ryohtář v Litoměřicíoh, 
později majitel domu »D železných 
,dovd-í« na St. m. Pl'. v osadě 'sv. Jliljí 
134 p. 3, 140 p. 8 

Mrázová Kateřina, maJnž. Jana Zlatohlávka 
v Litoměřicích, potom M.Pav,la Strán
,ského tamže 84 a IP, 2 

- Žofie, manž. ds. rychtáře Mikuláše 
Mráze 134 p. 3 

Mráz z Mi,lešoovky Zikmund, měšťan lito
měr'ický 77 

Mšenská Doro-ta,doera Jana Cyprianova, 
manž. M. JindHcha Daniela ze Semanína 
113 p. ,5 

- Mallldalena, její sestra, manž. J,iříka 

Adamovi,c, boleslavského pernikáře 127 

p. 2 
Mšemký Jan Cypl,ianllV M., univ. prof. 

v Praze, pak r,adní písař v Čáslavi 113 
p. 5 

Muller ]. 105 p. 
Muller Jan a Jiří, viz Mylner 

Mul:lcr Otmar, kupec basilej-ský 30 
Musculus Volf, prof.ilieol. 'v Bernu 55 
Mustaf.a 1., ,sultán turecký 144, 148 
Myconius Osvald, :představený ,duchoven-

stva a prof. Nového zákona v BaJsileji 
32 ,a p. 1 a 2 

Mylius Martin, rektor školy jlihlavské, pak 
zhořelecké .111 p. 1 

Mylius, viz .PlaccVus 
Mylner z My,lhau7)u Jan A., .sekretář král. 

české kancelár'e 19 a p. 2, 61/62 p. 4 
]oiří, jeho ,syn, Borboniův pacient 

130 ap. 2 

Na:bo'uh, poddaný Achaba, krále ,tyr..,kého 
1,28 a p. 4 

Niif W. 49 Ip. 1 
Na,gelius ,Pavel, IkalendMník lipský 154 a 

p., 4, 155 
z Náchoda Br-eznická Kateřina, 3. manž. 

Jakuba Vojsky z iBog,dunčovic 61 a p. 3 
I. Náchoda BřemĎ.cký Bohuchval Jwroslav 

.st., ,podčeší arcirv. Matyáše 39 
- - Fridrich (Bedřich) 24 
- - Hynek, jeho syn na ,studiích v Al-

torfě a Heidelhel1ku 24, 25 p. 2, 28, 54, 
73, 118 p. 1 

Nanek (Nank) MatyáŠ, malíř a zeměměř,ič 
r.ožnrbe,rský 80 ,a p. 3 

Narcissus Jakub Vrohopolský, Ibratrs:ký 
,sta,dí v lvan6doh 70 

Naruszewiozové, páni1itevští 51 
Nedvěd z ,P,eclinovce Václav, .sladovník na 

St. m.Pr. 121 
Němč,anský Bartoloměj, 

v lv,ančicích, pak v 
119/120 p. 5 

bratr,ský starší 
Ml. iBolesla'vi 

Němčanský Jan, sprárvce hratr,ského ,sboru 
v Dřevohosticích 65a p. 1, 70, 71, 73, 
75 

Němčický z Němčic Jan, služebll1ík (mi
ni,ster) Fridricha :ze Žerotína, majňtel 

,svob. dvora v Šaraticích 'a domu ve 
Slavkově u Brna 70 

Nel'O Lucills Domitius, císař římský 25 
Nestal', účalstník války trojské 12 
Nešpor V. 66 p. 1, 71/72 p. 2 

Nigellus z OskoHna Trojan M., ,rektor 
pr,a~ské universoity 76 p. 2 

Niger Mikuláš Hapelius, aJlchymista 21[>.4 

Nikodem z Velvar, měšťan li,toměřický lii3 

'a 'p. 1 
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Ninck J. 49 p. 1 
Nogaltius Dr. med., lékař v Mostě 143 
Niigl, ptiška,ř norimber.ský 43 
Noháč J. 73 p. 1 
Nosek Jan, majitel Spáleného mlýna pod 

RacoV'em u Ml. Boleslavě 85a p. 4 
Nosková Veronika, jeho sestra, měšťka bo

leshv.ská 84, 85 a p. 3 
Nosidlo z Geblic Adam 81 

- }an, měšťan Litoměřioký, otec Vá
clavův 113 p. 3 
- Václav bakalář, uĎitel, pak radní 

!písař litoměřický 113 ,a p. 3, 116, 134 
IP. 3 

Nosidlová - Salomena, vdova Matouše 
Leofa·rta 76-78, 81, 113 p. 3 

Nov<Í!k J. S. 77 Ip. 4 

Dber,dorfer Jan Dr. med. 135 ,po 2 
L Dbrnic Vít Theodor, prefekt hr. JaiIlla 

Guntera a Kristiána Gumtera ze 
Schwal1Zburlru 36 

Dderští z Liodéřova, šlechtický .rod v tkmí-
žectví opav,skéma kl'l1ovsk6m 156 a p. 3 

Ddháje Daniel, měšťan St. m. Pr. 147 p. 5 
Odložilík D. 21 p. 4, 36 p. 1 
Decolampadirus JllJn, předs·tavený duchoven-

stva a prof. vheo!. v BasHeji 32 a p. 1 
Dessler Jeremiáš :Dr. jrur., promovllJný v Sa

&ilej i 43 p. 1 
Oldřich hra'bě celjoský, hlav,ní rádce a v,o

jevůdce Ladislava Pohwbka 18 
Olivarius Dr. med., francouzský lékař v Cu

rychu, dříve lékař českých Gryspeků 56 
o.lomučanský Štěpán, býv. farář u sv. Pe

tra v Pr.aze na Poříčí 150 
o.mnibonus Trheodor, ,bohoslov.ec 112 
Dndřej, syn ardv. Ferdinailllda Tyrolského 

a Filipiny Velseroové, kardinál 29 
o.picius Jeroonym, kazatel ve Freiberku 154 
Dpsopoeus Jan Dr. med., f'alcký dVOlUJí lé

kař a prof. lék. v Heiodelberku 24, 47 
,OreibllJsios z Pergama, lékař ds. by'zantské

ho Jruliaillla Apostaty 90 a p. 5 
ar'eehovský z Dřechového Jam, majitel 

svob. dvora v Březolupech, dHv.e pan
&ký úředník 'V Uh. Brodě 60 a IP. 4, 66, 
69, 70, 75 

Osovský 'z Dmibravice Smil (na Třebíči) 

69 a p. 1 
·o.stl1ovec, v. VoS'trov,ec 
Dsttštok z Asvfeldu Fr,anc, ds . .rychtář St. 

m. P,r. 122 p. 4 

Dta z Losu M1kuláš 61 
- Váolav, jeho otec, úředník v S~ří

hmicích na panství bucMovském 61 a 
p. 1 

Dta JindEch, syn ,foalckraběte VolfgMlga 
ZweiJbruokenského 22 a ,po 3 

Pacius Dr. jur., prof. řím~kého práva v Že
nevě 56 

Paeonius (Holý) Proko!, M., prof. llThÍV. a 
Hlioa tr v ,Por aze 88 ap. 2 

Pachta }am, učitel, pa:k ,ra,dní kI.atovský, 
ujee Pavla Michny z Vacínova 114 a 
,p. 1, 116 

Palacký F. 36 p. 1 
Palička Bartoloměj Pacovský, VLZ Ropal 
Palladius Aemilianus RutiHus Taums, 8lia-

rořímský ,spisovatel 35 
Pa1udius Jan, preeeptor Zástřizlů, později 

rada knížete ,lehnického 30 a p. 3, 37, 
42 a p. 1, 43, 54-56, 59, 62 

Pa,náčík Jarn, pacient Borboniův 124 
Pantaleon Jindřich !Dr. med., ds. Jalckr,abí, 

prof. lék. v Basileji 33 
- Maxmilián jeho syn, medik basi.Iej,ský 

33 
Panthamer Mikuláš Ledecký, luter,ský pa

stor v,e Velkém "Meziříčí 33 p. 1 
Pa~penheimová, pacientka Dsva.Ida Crollia 

158 
Paraeelslls z H ohenheilllu Theofrast Dr. 

med., zakladatell!1ového směru v medi
cině: léčení chemťkáliemi (chemi,artr.1e, 
ia;,trochemie) 55 p. 3, 60 a p. 5, 91 p. 5, 
98, 142, 150 p. 5. 164, 168, 172 

Par,a'Vicinus Bantoloměj Dr. med., lékař ar
civévody Matyáše 58 a IP. 1 

Pa,rdubský .lm, měšťan malostra,nský 79 
Pardubský Matěj, knihtiskař pražský 88/89 

p. 2 
Pareus (Wii.ongler) iOavi,d Dr. theol., profe

,sor v Heiclelberce 28 oa p. 2 
Partlic Šimon, lékař v Třešti 111 p. 1 
Part/ie ze ŠPieberlw Šimon Dr. med., jeho 

.syn, mktor škoLní a léka;,ř královéhra .. 
decký, pak vychovatel oa ,lékař králevi .. 
ce Jindřicha Fridricha Falokého, potom 
kalendářník v Praze 111 ap. 1, 111/112 
p. 2, 160, 166 

Patter,son T. S. 147 p. 4 
Paulos z Aioginy, lékař v Alexa,ndrii 90 a 

p. 2 
Paumgartner, vi,z Baumgartner 
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P'avel, knÍlhkupec (knuhař) v !(,rupoe (M. Pa
vel Krupský?) 159, 164 

Pavel, pf.sař sirotčí ve Strážnici 75 
Pavlovic Tobiáš, měšťan ,sušický, švagr Bor

boniův 21 p. 2, 53, 68, 80, 113 
ťavlovský z ,Pavlovic Stanislav, bi.skup 

.olomoucký 69, 73 
Payer Václav Dr. med., lékař v Lokti a 

Karlových VareojJ. 100/101 p. 2 
Payr Jan, .radní N. m. Pro 108, 109 
Pazderák Matouš, měšťam litoměřický 140 

a p. 5 
Pazderáková Veruna, ,snad manž. předešlé

ho 140 
Pěček (Pěčka) z Radostic Smržický Michal, 

perkmi,str hor vini'Ďných, pamfletista 1-27 
a p. 4 

Pechlar z 'Memmingen MaxmHian (na Ko
linci), ds. hejtmailll 114 

Pejml X. 92 ,po 1, 94/95 p. 3, 122 p. 7, 
125 p. 4 

PelclIF. M. 111 p. 1, 161/162 p. 5 
Pelissarius OorneHus, měšťam ženevský 33 
Permailll (Partmailll) Kašpar, švagr V<Í!olava 

Mag,rle ze Sobíšku 114 ,a p. 6 
Permarnová oBllJl'bora, manž. Vádava Magrle 

ze Sobíšku 114 p. 6 
z Pernštejna JaiIll (Ladi,sla'V), 67, 69 
- Vratislav, jeho otec, nejvyšší kailllcléř 

kráJlovství Českého 15 
Peřinka F. V. 64/65 p. 2 
Pětipeský z Chyš a Egrberka Václarv ŠťllJst

ný, býv .. direktor 97, 123 a p. 8 
Petr, pastor ,spytihněv,ský 69 
Petraeus Jindřich Dr. med., prof. anato

mie v Marburlru 96 
Petmscu G. Z. 153 p. 2 
Pedek 'z Potkov,ic Benjamin, pí,sa,ř důchod

ní při podkomořskémúřadě 85 a p. 1 
Petřva1dský z Petřvaldu JaiIll Jetřioh 119/120 

p. 5 

Peucer Kašpar Dr. med., pr,of. lék. ve Vi
temberce, pllJk kníž. lékař v Sl'bišd 133 
,a p. 1 a 2 

Pflugpail Matyáš, kněz Kryštofa Hrobčic
kého z Hrohčic 142 a p. 5 

Pieinardlls Jeronym Dr. med., mor .. zemský 
lékař v Kroměříži, pak olomoucký ka
novník 64/65 p. 2 

Pick F. 21 p. 4 
Pietor (Ma,ler), učitel válečnictví v Sasi

leji 49 

PiomMl (Pitzma;,n) Baltazar, měšťMl Litomě
řický 77 

Picmanová, marnž. Václav·a Šťastného Ža
teckého v Teplicíoh 146 

P,ier.1us UI·bMl Dr. theol., prof. ve V~tem
herce, pak ,předs·tavený kalvínské cíl'kve 
vAmberku 23 a p. 2, 24 

- Ul,barn mL, jeho ·syn 24 
PjihoUJll WLh~n, Pion) Dndř.ej Žďárský, ruči

tel v Písku a Mělntku 76 a p. 2 
P~cheLberger 'z Pichdbel1ku ,l~ndřioh, měšťailll 

,St. m. Pro 128 
Pi,Lnáček J. 9 p. 2, 9/10 p. 3, 30 p. 1, 60 

p. 4, 61 p. 1, 63 p. 2, 68 p. 1, 71 p. 2, 
73 p. 1, 85 p. 1, 143 p. 1 

Pillnčkvart Tomáš, lékru11llík olomoucký 66 
Písecký }a,n, a:becedář v Kolinci 5 
Pf.secký z Krarniohfeldu Florian, měšťa,n N. 

m' Pro 128 a 'po 1 
,p,j,stonius Šimon K'lltnohomký 24 Ip. 3, 79 

,po 7 
PithOlPoeus JaiIll ze Slaného M., správce škol

ní v Doma,žlicích, pak ,snad v Teplicíoh 
141 a p. 3 

P,iti\Sous Bartoloměj M., preceptor mladého 
FriufoÍcha IV. Falckého, ,paik dVOlUJÍ ka
za·tel v Ambel'ku 24 a p. 1 

Placcius V. 130 p. 5 
Plaehetský (Plaehetius) Jan z Velkého Me

ziříčí iDr. med., městský .lékař ve Stutt
gartě 8 p. 1 

Plachetský Václav M., jeho bratr, rektor 
meziříčského .gymnasia 8p. 1 

Plat(t)oer Felix Dr. med., prof. lék. v Ba;,si.Iej.i 
28, 30-35, 38, 40, 41 p. 1, 46 p. 1, 
50-52 

Plinius Caius Secundus st., ,spisovatel řím
"ký 64/65 p. 2, 90 

,Plora,ntius Matouš, učitel dítek Karla 'z Že
rotína 30 ,po 2 

- Martyáš, pastor buchlov,ský 30 ,a p. 2 

Podštátská z Prusinovic Johanka, 1. mMlž. 
Jakuba Vojsky z Bog.dunčovic 61 p. 3 

Podštátský - JetEch, její bratr 61 p. 3 

Polan z ,PolllJnsdol'fu Amand .Dr. theol., 
preceptor }ana .Diviše, :pak prefekt La
,dj,slava Velena ·z Žerotína, :posléze prof. 
theol. v Basileji 30 a p. 4, 32, 33, 35 
'a p. 3, 37, 38, 40, 42, 43, 47, 51, 53 
p. 1, 55, 56, 59, 62, 79 

- }indř,ich, jeho otec, IsyndiJk ,opav,ský 

30 p. 4 



Polan z Polansdol"f:u Valerius, bratr Aman
dův, medik 52, 53 p. 1 

- - Valerius ml., sna·d synovec Aman
dův 53 p. 1 

z Polheimu .bratři Gundakar a Gottfried, 
dvořané a:nciv. Matyáše 39 

Polonellus Hunnobrodensis, v. Aretin ·Z Eh
renfeldu 

Polybos, zeť a pokračovcatel Hippokratův 

90 
Polydor ·Z Boubína Šimon, měšťan N. m. 

P,r. 117, 128 
Pomarius z Peřelwvy Jan MezÍJHčský Dr. 

med., lékař ve Znojmě 9 a p. 3, ll, 70 
a 'P. 3, 74, 75, 168 

P.aňatovská Kdstina, chovanka J. A. Ko
menského 176 

Po~p Hanuš, král. 'sekretář v Praze 110, 
116 

PoHčský 'z Rok-Hna· Daniel, s·nad úřeclmík 

va:rtemberský v N<llpajedlích 75 
Posthius Jan Dr. med., cís. f.alckrabí, lé

kař Fridrioha IV. Falokého a prof. lék. 
v HdddbeI1ku 27 a p. 2, 28 p. 1 

Posthumius Matěj z Tábora, děkan meziříč
"ký 8 a p. 4, 15 

- Ondliej z Prruhy, jeho ·syn, luter,ský !kněz 
8 Ip. 4, 8/9 p. 4, 9, 15 

Pouzar z Miohnk a 'na Volešnici Albrecht 
Řehoř 129 a p. 3, 132 

Pouzar,ka 'z Michnic Anna, mail1ž. Jana 
Vohynského z Vohynic a Tetova 134 
p. 2 

Praetorlus Jan .Jáchymow~ký M., prof. ma
thematiky v Altorfu 24 p. 2, 61/62 IP. 4 

Praetorills z Perleberlw Jan lacobi COIl1'a
di Dr. med., lék!ař v Brně a Olomouci, 
'Pak mor. zemský lék!ař v ,Brně 61a p. 4, 
165 a p. 4 

z Pra,hybratři Jam a LadiJSlav, r,akouští 'Pá
ni, žáci Bor·boniovi lO p. 4, 39 

z Praitsohwerdu Verruher, cís. rada, taxá-
tar cís. dvoroské kancelár'e 22 

Pra:sek V. 63 p. 2 

Pražma z BHkova Jan 71 a p. 1 

Pr-ažmová - Šťastná, jeho ,dcera, 2. manž. 
Ar.k1eba .Prusinov,skéhoz Víokova 71 a 
p. 1 

Procházka, krejčí 147 

Prostějovský (Prostanus) Samuel, měšťan 

St. m. Pr. 79 
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Pmesohingové (Pryši,nkové) tZ Ha.rdeggll, z 
rakouské větve, žáci Borboniovi 10 p. 4 

Prunar Jindřich, měšťan priliŽský, pacient 
Bor.boniův 128 

Prounar.ová Kateřina Vodňa:nská, vdo.va po 
Janu Jeronymovi PmnarovJ, majitelka 
domu »U Pl"unarů« v St. m. Pr. 106, 
151 a 'P. 3 

Prus.inovslký ·z Víokova Arkleb (na Vsetí
ně, Prušíně, Lukově a Rymici) 71, 83 

Pruskovská z Pmskova (.Pro.skov,ská z IPros
koval Jana, roz. KaplíŤka ze Sulevic, vdo
va po Oldřiohu DeSoideriovi iP. z. ,Pruskova 
na Starých Hmdech 119-121, 131 

Pl'ušekz P,rušova Martin Přeštický, ds. 
rychtář na Mělníku ('Předtím purkrabí 
Nov~oh Benáte,k) 124 

Psamenit, král egy:pts,ký 18 
z ,Puchheimu bmtři, pámi ra'kouští, žáci 

IBoťboniovi 10 p. 4 
- Zuzana, manž. JetHcha z Kunovcic 64/65 

p. 2 
,Pulteney R. 37 p. 

Putmarus J.iří M., proJ.arti-suické fakulty 
v Altorfu 24 'P. 2 

Quer-setanus (Duchesne de ,1a Violette) Josef 
IIk med., lékař .krruLe francouz.ského 
Jindřicha IV. 150 a p. 5 

Rabštejnský z Čůhanova Oldřich, cÍs. dvo
řan, vnuk lék,a:ře Oldřicha Lehrnara 
z IKauiby 94/95 p. 3 

Radešínsk'ý z Ra~ešovic Samvel .. Dr. 'Práv, 
.zemsky prokurMor rr.. m., poeta lauren
tus 27 'P. 1 

Radnioký ze Zhoře Václav, 'pražský proku
rátor 78, 79 

Ra,dziwiJ1ové bratři Jan ·a Kryštof, synové 
vdkéhio hetmarna litevského Kryštofa 
40, 50, 51 

Ráje'cká z Mírova KateHna, vdova po Jin
dřiohu Pra,kšidkém ze Zástřizd, mail1ž. 
V1léma Zoubka ze Zdětína 15 

Ra.sper Jan, sekretář při král. komoře čes
ké 110, 116 

Rathmirus Melichar 100 p. 2 

Redlflestr (Redlfestr) z Vi,Ldrštorfu Šimon 
86a p. 2 

R.eohperger Vilém Dr. med., ds. lékař a 
.prof. lék. ve Vídni 166 a p. 2, 174, 175 

Reinl M. 98 p. 2 

Resoratus z Frajberka Oktavián iDr. med., 
lékař ds. Matyáše 100, 103 

ResSiplinger, k!upec basilej-ský 55 
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Reudenius Michal Dr. med., důlní lékař 

v Hor. Slavkově a lázeňský lékař v Kar
lovýoh Varech 100 a p. 2, 101-103 

Rezek A. 113 p. 2, 122 p. 2 a 3, 123 p. 8, 
126 p. 1, 130 p. 6, 134 p. 1, 140 'P. 9, 
144 p. 3, 156 p. 1 

Rohamnusi'l1s Matouš Prach~tický, r,adní pí
,sař v Mor. Budějovicích 127 ,a p. 1 

Rhedi,ger Kryštof, na studiíoh v Basileji a 
Ženevě 54 

- MÍJkuláš, jeho děd, zemský hejtman 
vrati'slavský 54 

Rhenanus Beatus, humaniJSta, přítel Zi,k-
ll'UiIlda HI1ubého z Jelení 29 

Ried (Riedinus) Jakub, měšťan halsi,lejský 40. 
R,~ff.ius, 'Viz Ryff 
Ric/lter Jan z Opavy Dr. med., promova

ný v Basileji 33 a :p. 3, 69 
- Jan st. a Volfgam.g .z Opavy 33 p. 3 
Ri"úus Jindřich M., pr.of. řečtiny v Altorfu 

24 p. 2 
Rittershusius Konrád Dr. jur., prof. práv. 

v kltorfu 24 a p. 2, 37 
Ritz, viz Ryc 
Rodovský z Hilstiř'<lJn Bavor ml., český al-

ohymista 20 p. 1 
Rajek J. tK. 124 p. 5 
RoUet FiHtp, medik v Basileji 52. 
- .Ondřej Dr. med., jeho otec 52 
Romenec Matěj, luter,ský děkalll v Něm. 

Brodě 81, 105 
Rondeletius Vilém Dr. med., prof. lék. 

v Montpel1ier 173 
Ropal z Ryfmperka Adam, ,preceptor Jilll

dřioha Zahradeckéhoze Zahrádek a Ji
řího Zik!munda Pratkšického ze Zástři

zel 10, 93 IP. 2, 125 'p. 2 

- Barwloměj M., děd Adamův, před
ní pí.sař .ra,dní N. m. Pro 10 'p. 3 

Rop <lJLová - AHna, pr.avnučk<lJ B<lJrtolo
mějov.a, společrnice dcery hejtmana No
vQměstského Sezimy z Vrtby 125 .a p. 2 

Rosacius z Karlsperha Adam M., 'správce 
školní, pak IProf. univ. v ,Praze, potom 
lékař a primá,tor v Sušici 6a p. 4, 68, 
80 

JaiI1 M., učitel BOl1bollliův v Lounech, 
'Pak prof.univ., posléze radlllí pí.sař 

. v Kolíně 6, 7 ·a p. 2 

Rosenkreuz KTyštof .nebo Kristián, legen
dál1IlÍ IzakLa·datel bratrstva Růže a kří

že 97 ap. 1 
Rosteinová Justina, marnž. J <lJna Vokouna 

ze Sázavy, hejtmama na Strážnid 76, 77 
Roth tE. 98 p. 3 
Roth (Rott, Radim) Mikuláš Slavkovský 

Dr. jur. 123 a p. 2 
Rottermelius Josla, ds. celní komi·sař v .Bře

hu 10 
Roubík F. 81 p. 1, 151 p. 1 
z Roupov·a HYlllek, 'Pražský bratr Viléma 

z R. na Mladoňovicích 70 
- Li.dmila, dcera Vilémova, 2. malllž. Ol

dřicha z Kounic na Slavkově 70 
- Václav Vilém., pI1edseda direktorské 

vlády 24 
- V.ilém (:na MI<lJdoňovicích) 59 a p. 3, 

63 p. 1, 68, 70 
- Zdeněk, jeho syn 70 
Rozín Vavřůnec Samuel, kněz v N. ll).. Pro 

130 
RoozÍlll z Javomílkru a AwhoMu Eliáš st., 

měšťan a konšel N. m. Pro 119/120 
'P. 5, 142 a p. 4, 156 

z Rožmber.k!a Petr Vak 21 IP. 3 a 4, 42, 
71 IP. 2, 72 p. 1, 74 a p. 5, 76, 78, 79, 
80 a p. 2, 115 p. 2, 117 p. 4 
Vilém, jeho bratr 92 a p. 1 

Rubigerus Jan Dr. med., lékař městský 

v Chebu 100 a p. 1 
Rudolf lL, CÍosař- 4, 11_13, 20 a p. 1, 21, 

29, 40 p. 1, 61 'P. 4, 63 p. 1, 72 p. 1, 
78, 86 p. 2, 88, 92 p. 1, 94 p. 1 a 2, 
94/95 p. 3, 95/96 p. 2, 112 p. 3, 116, 
117/118 p. 5, 124, 126, 167, 168 

Ruhel, děkan v Š<lJfhúzách 57 
Ruhard ze Sedllnia Jan Dr. med., lékař 

v Jihlavě a básník II a p. 2 a 4, 27 
p. 2, 39, 70 

Ruland Martin st. iDr. me,d., .falokraJběcí lé
kař v Lauingen n. Dun. 135 p. 2 

-- Martin ml. Dr. med. jeho syn, lékař 

v Řezně, pak cís. lékař v PI1aze 95/96 
p. 2, 135 p. 2 

Rumpf z W:uelrossu Volf,gang, ds. tajný 
ra'da, nej'V. hofmistr dvorský 21 

de Rupesci.s:sa Jan, lékař a alchymilsta, s'l1!<lJd 
vlal.dštejnský 148 a p. 2 

Rupreoht f,alcký, vévoda bavonský 24 

Rybička A. 11112 p. 5, 71/72 p. 2, 109 p. 5, 
144 p. 2, 176 p. 1 



Ryc (RLtz) z Liorutenfeldu Jan, cís. Heute
Ul<lint a thejtm<lin měst LitoměHc a Ús-ti 
n. L. 155 ,a p. 5, 156 
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RyfJ' Ondřej, měšťan b<lisilejský 51 
- (Ri-Efius) Jan Dr. med., prof. lék. v Ba

sileji 40, 41 p. 1, 50, 51 
Rych, ř-ezník v HaJbrech 81 

Řečický JindHoh "t., měšťan N. m. Pr. 
119, 132 

- Jiří, jeho syn, popravený 21. června 

1621 132 
Řehoř Na2iÍanský IlV., učitel cí.rkevní 16/17 

p. 2 
Řešátko Tomáš, otec MM. Jana a Adama 

Rosaciů, radní sušický 80 
Řezníček, rodák z Ml. Boleslavě, pražský 

!posel jednooký 142, 155 
Říčanská z Říč<lin Dorota, manž. Sezimy 

z Vr.tby 123, 125 
z Říčan, viz též Kavka 
Říha, posel z TepHc n<li Zelném trhu 149 

Sabinus Aulus, starořímský básník 13 
SaJdovský ze Sloupna JiHk 122 
Sag1ttarius J<licr1 z Drážďan, medik _basilej-

"ký 40 
Salander Toh.iáš 'z Kladska DJ" med., dří

vle preceptor DllJvLda Stř,dy z tRokyc 
37, 51, 55 

Samuel, služebný hoch Borboniův 114, 121, 
163 

Santer Kryštof M.,kandidát ,práv v Ba
,sůleji 36 

Sarkander Milruláš, kat. Jvněz iLadLslava 
Berky z Dubé ve Vel. Meziříčí 73 p. 3 

Sartorius Jan z Prahy, kněz v Ml. Bole,sla
vi 124 

- Jiří z Trnavy, učitel v Ivančicích, pak 
kněz v -P.ře-rově 60 a p. 1 

Scota J eronym Alexander, vlašský ,alchy
mi,sta 20 a Ip. 1 

SCllltetlls Jan příjm-ím Montanus Dr. med., 
iékař v Stdegau v Slezsku, pak léka,ř 

,a alohym1sta Rudolfa II. 112 a p. 3 
SehLsirus (Seb:isoh) _Fridrich Dr. med., 1é

,kař knížat břežskýoh 28 
- (Sei'bitzius) Meliohar Dr. med., jeho 

bratr, prof. lék. ve Štrasbuclru 28 
Sedláček A. 85 IP. 6, 116 p. 3, 124 p. 5, 

129 p. 4 
Selnecce!1us Milrnláš, bohoslovec dohy ,re

formační, kazllJtel kurf. sllJského Augu
-sta 16 p. 2 

Sdtrecht Reimar Dr. jur., promo.vaný 
y ,BasHeji 43p. 1 

Sendúvoj Kryštof Miohal 94/95 p. 3 
- Michal, jeho otec, polský aldlymista 

21 p. 4, 94 a p. 3, 95 a p. 2, 114 
Senfelder iL. 9 p. 3, 28 p. 4, .53 p. 2 
Servetus Michal (Miguel Serveto), lékaf 

v Zenevě, upálený pro anútrini,tářství 

33 !p. 1 
Sesser Pavel Dr. .med., doLnol1akouský 

zemský lékař 70 a p. 3 
Sessius Pavel, pražský knÍ!htiskaf 118 p . .5 
Setzer Jeremiáš, klandidát práiV v .Basileji 38 
Seuffert B. 165 p. 4 
Sey.ffert Komád, lékáill1ík litoměř;ický 77 

ap. 4 
Sf.erýn (Seyerin) ze Sferýnu Jan Zlatoústý, 

měšťan N. m. Pl'. 124 a p. 3, 126, 131 
Sferýnová - Kwteř1na, jeho manž. 124 

a p. 4, 125 
Sigelius Jiří M., pastor ,a prof. boU osloví 

v Altorfu 24 p. 2 
Simler Rudolf Dr. jur., y Curychu 56 
Sittich z Hohenemsu Marek, Ikandinál a 

biskup kostnický 18 
Sixt z Ottersdorfu JllJn Theo-dor (Sohdan), 

býv. -d:irektor 43, 79 
- - Theodor, jeho hratr 79 
Skála ze Zhofe Pavel, český dějepisec 132 

p. 3 
Skála z Kolince Šimon Klatovský M., 

'prof. uniy. v ,Pra-ze 20, 30, 34, 37, 52, 
54, 62, 64, 80, 82, 107 p. 2, 114 p. 2 

Skálová E'\\a, jeho ,sestra 114, 124 
Skálová táž nebo Skálová ze Zhoře Man

,dalena, manž. dra. med. OJ1dřeje Ha-
brvešla z Haihernfeldu 124 

Skalská z Dubu Markéta, manž. Tomáše 
Hada z Proseče 120 

ze Skorotína K.unkla, 3. manželka Artkleba 
z Kunovic 165 p. 4 

Skrbenský z Hřiště Jan (ma Skrbni), ,sudí 
menšího práva m. m. 67 a p. 2 

- - Petr (na Březolupech) 60 a p. 4, 
63, 65, 69, 74, 83 

Slav-ata z Chlumu a Košumherka VádllJv, 
nejv. kancléř král. Českého 176 

- - - V.ilém (na Jilldř. Hl1adci) 
117 p. 4, 124 p. 3, 159 

Slavatovna - - MandaJlena, matka Jana 
Diviše ze ŽerotÍůla 117 p. 1 

- Kateřina, -snad -z pošlosti teleoké 75 
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Slavíkovec ze Slavíkova Pavel, M'edník 
v NapajedHch 73 a p. 4 

Sluzský z Chlrnnu ZLkmund 125 a op. 1 
Smertoš z RyznthaJlu Martin, kupec v St. 

m. Pr. 166 
SmoHk J. 111 p. 1, 167 IP. 2 
SmrčkJa z Mnichu, žák Borboniův 10 p. 4 
Snopek F. 64/65 ,p. 2 
Sofr.on J,a-lrnb Kutnohorský, pdmas mezi

říOský 8 'po 4 
Sokolovský 'ze Sokolov-a Martin, písa,ř men

šího práva m. m. 11 
Soranos z Efesu, lékař v starém Římě 90 

a p. 4 
Sflielenbel'gel' Samuel Dr. med., lékař v Le

voči 153 
Spinola .Amhrosi-o markýz, vrchní velitel 

lI1'ad španělským vojskem 149 
Smec -z Varvažova Matyáš, radní rokycan

ský 79 
StáhHk ]. 76 p. 2 
Standerus Jan Berounský M., učitel iBorbo

niův u sv. Št~pána v St. m. ,Pr., lPak 
.adní pí,sař čáslavský 6a p. 3, 81 a 

p. 2 
Stanov,ský z Čechtic Heřman, hejtman na

pajedelský 11 ,a p. 1, 15, 30, 38, 42, 43, 
52, .59 a p. 1, 60, 68, 73 

StanovOlký z Čechtic Václav Předl, Jeho syn 
68 

Stiberová VerQi!lŮlka, manž. itvHchala Sendzi-
voje 94/9.5 p. 3 

Strachovský ze Strachoya J'aJn 129 a p. 4 
- - Jiří, jeho bratr 129 

Stránský Pavel M., ,~právce školní, palk 
píťsař, potom konšel Htoměřický, -a;utor 
spisu Respublica Bojema 132 p. 4, 140 
a p. 7 

Sraus (Pštros) M1lrnláš, kniihti"kař v St. m. 
Pr. 123 ,a 'p. 10 

Strejn ze Šyarcenavy Jan Volf 64/65 p. 2 

Stř.eIa z Rokyc David, na studiích y ,A,ltor
fu ,a Basileji 37, 46, 51, 54 

- MLkuláš (na ŠtěpáJlloyě a I{,rucem
burku) 37 

- Purkhart (na ChLumu, Cerhenicích, 
Štěpánově a K,rucemhurku) 122 a p. 6, 
127, 1.54, 155 

Stříbnský z Krušce Šebesúán (Šebesta), pan
ský zvěrolékař v Bučoyicích, pllJk úřed
ník v Světlé n. Sázavou 110, 143 a p. 1 

Stuartovna Alžběta, dcera krále anglického 
JaJkuba 1., llnaJnž. Fridricha V" Falcké
ho 96 

Stubenberger ze Stubenberku Rudolf na 
Noyém Městě (Hradišti) n. Metují 124 
a p. 5 

Stup<linus pHjmím Boronius Brocardus Dr. 
med., lékař v ,Bennu 56 

- MLlcmláŠ Jan Dr. med., ,prof. lék. v Ba
sileji 34 -a p. 2, 36, 40, 41 p. 1, .50, 
51, 58 

StuparLus Mikuláš Dr. med., lékaf ve Vídni 
172 

Stul'mius Bernard M., radní pí'sař jilhlav
ský 7 p. 5 

Sudor Novacius Michal 79 a p. 7 
Sulzer Šimon, !představený duchov-enstya a 

pwf. Nového -zákona v Basileji 32 a 
p. 1 a 2 

Sušický Samuel, pastor v Praze 79 a p. 1 
Svídnický Matěj, učitel Borboniův v Lou

neoh 6 
Sylburg Fridnioh, klasioký filolo.g 26 
SY11akovský z Pěrkoya Cdbor (na Paskově 

a Staré V-si), nejv. pí,sař m. m. 73 a 

p . .5 

SohaJdius Dr. jur., Isyndik v Ulmu 57 
Šalomoun, král Í!sraelský 17 S 
Šalamoun německý 154, 160 
šebestián M., pastor v P.r,aze 78 
z Šebífova, v. -Beřkov,ská 
Šedivý E. 135 p. 4, 136 p. 3, 145 p. 3 
Schelhamer ]., luterský ,pastor v Norim-

herce, později v Hamhurku 19 
Sohermer F. 8 p. 1, 9 p. 3, 12 p. 1, 154 p. 1 
S cherbius Filip Dr. med., proJ'. lékař,ství 

v AltorJ'u 24 p. 2 
Scherhackel z Har-tmfelsu Jiří, ds. dvořan 

v P'l'aze, pak prefekt Ladi;;lava Velena 
-ze ŽerotÍůl-a 30/31 p. 4, 35 p. 3, 92 

Scheuler Pavel, kupec norimherský 25 
Šimák J. V. 7 p. 4, 14 p. 1, 25 p. 2, 30/31 

p. 4, 33 p. 3, 53 p. 1, 81 p. 4, 100 p. 1, 
100/101 p. 2, 111 ,p. 1, 119/120 p. 5, 
134 p. 3 

ŠimJdler Ondřej M., r,ektor meziříěského 

gymnasia 8 iP. 1 

ŠindloV'na z Elberharce Mandička, vycho
yatelka Karla Adama Vchynského 164 

Šíp Jiřík, hejtman na Hrádku n. Sáza
vou 155 



Škardomides Jan, opat velehra,dský 60 a p. 
3, 61, 63, 64, 75, 83 p. 1 

Škato ze Šattenthalu Severin st. Dr. med., 
zemský lékař na Malé Straně 86, 117 
a p. 4, 126, 173, 175 

Škoda Petr, mnioh kláštem velehracLs,kého 
74 a p, 2 

Škréta ze Zavořic Jindřich, měšťan praž
ský 71/72 p. 2 

ŠIej.nic ze Šlejnic na Tolštejmě Rudolf, lu
žioký pán, žák Borbomiův 10 p. 4 

Š!H (Schlief) z DresoUJlU Antonín, salský 
důsto jní,k 156 a p. 5 

ŠHk z Halejše Jáchym Ondřej hr., bývalý 
direktor 103, 105, 126 

- - Jindfich Julius hr., nejv, lieutenant 
ve voj-sku českém, pak ds. generál 156 

- - Julius hr" rektor pra'žské univ,ersity 
103 

- - Št~pán 100/101 p, 2 
Schmí:d Jan ve Vrati.slavi 36 
Šmíd Jan, »domád« (nájemník) Borboniův 

128 
Sohmi,delirr:rus, viz Andreae Jakub, Sohmid

lin, vi,z FaJbricius 
Šmilauer Vl. 153 p, 1 
Sohoene.ius Daniel Kolínský M" pr.imas 

mastský 135 p. 1 

Soholtz Jrukub z Ví,dně Dr. jur., promovaný 
v Basileji 43 p. 1 

Šolc Miobal na BLatech 115, 144 a p, 2 
Schollius z Elsaufu Ondřej Dr. med" lékař 

Petm Voka z Rožmbel,ka 74 a p. 5 

Schiine Ondřej z Mag;de'burku Dr: jur" pro
movaný v Basileji 43 p. 1 

Špote ]. 14 p, 1 
Sehram z Derblína Tomáš, měšťan brněn

,ský 117/118 p. 5 

Schramová Anna, jeho ,dcera, nevěsta dm 
med. VLléma ,Maier,a 'z Grossenavy 
117 p. 5 

Šrepl ,ze ŠrepLsberku Jan Zlatoústý, cís, 
rych1ář N. m. P.r., pak rada, pH úřadě 
Ipurkra:bském, posléze opat na Karlově 

108-110, 119, 120, 123 a p. I, 130, 
131, 132 a p. 2, 141, 145, 155 fl p, 6, 
168, 176 

Štrumpaahové ze ŠtaJffipadm, a~i J,wn Jindřiah, 
Limhart a Matyáš 156 a p, 2 

Štrustný Václav ze Žatce, měšťan teplický 
146 
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ze Šternbel'ka Alžběta, 1. manže1ka Ankleba 
z ,Kunovic 61 p, 2 

- Adam (na Bechyni), nejvyšší purkrabí 
, království Ce,ského 140 a p. 2, 143 

- Štěpán J~ří (na Postoloprtech) 125, 140, 
161 

Štraus,s, hejtman hreunewvského pluku 
v Hradci Králové 119/120 'p. 5 

ze Štumberka nebo StlUJllberka, viz St'llben
berger 

Štrof, alohymista Váolava Lavína z Otten-
feldu 21 p, 4 I 

Štyr.kolská z Volo.vic Anna, milJniž. ,dra med. 
Daniela Šty.rk01ského 134 p, 3 

Štyrkolský z Va/avžc Danžel' Dr. med., lé
kař v Litoměřicích 134 IP, 3, 135 a p. 1, 
141-148, 150, 151, 155, 157, 160, 
163-165 

- - Eliáš Volyňský M., slPrávce školní, 
palk měšťan Litoměřický 76, 77 p, 1, 
78, 79, 83, 134 

S ch'llbert Pavel z Pmdniku 93 p. 2 

Šuchart Vavřinec Dr. med" lékař Karla st, 
ze Žerotínla, pak m'or,avský zemský iéka,ř 
ve Znojmě 61/62 p. 4, 64 a p. 2, 71 ,p, 2 

Š'lIlc Veseoký z Vesec Michal, měšťan N, 
m. Pro 130 a p. 7 

Šumart Jan, pražský knihtiskař 8 p. 4, 8/9 
p, 4 

Sahumail1l1 Valentin, naJkladMel v Lipsku 
100/101 p. 2 

ze Šv,amberka Jan Jiří (na OrHku a Ronš
perku), nejvyšší sudí dvorský 128 p. 2 

Šv,amherkové na Stráži a PHmdě (1456-
1590) 22 

Švaré Adam, úředník král. české komory 
165 

Schwarz ]. A, Dr. mecl., lékař výmar,ský 
100/101 p. 2 

ze Švarcbunk'll Gunter, vzdoJ'okrál 12 

- hratř,i JaJn Gunter a Kristián Gunter, 
na studiích v Basi,lej-i 36, 37 

Sahwei,ghal't Theom, roslkDuciánský ,spi,so
vlatel 130 p. 4 

Švihovská z Ryzmber,ka J.ohanka (na Ho
ražďovicích), roz. ze Sloupna, ov,dovělá 

Střelová, vdova po ,Br. Děpoltovi Švi
hovském, král. truksasu a pamatýru 129 

Švihovský z Ryzmberka Fridriclt (na Nalžo
vech, Nep.mchovech a PHchovidch), 

maji1tel domu »U PeohilJnců« (č. p, 607) 
na Sta,roměstském náměstí v Pr.aze 151 
a p, 4, 162 
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Švihovský ,z Ryzmberka Petr, jeho ,syill.162 
a p. I 

Šv.ik z Lukonos Matouš, měšťan N. m. Pl', 
117 a p. 2, 128, 143 

Tábonský Mi,kuláš hakalál-, Ipr,imátor su
šický 80 

Tabe.rnaemontanus Jakub Theodor Dr. med" 
lékař ve Š:pýru a Zwej,briicl~en 98 a p. 
4, 99 p, 1 

Táhlo z Horštejna Sever1n (ma Ronšper
ku) sekretář komory české 119, 144 

Tachov&ký Jiří, učitel, pak měšťilJn a konšel 
'v Khtov,ech 5, 6 p. I 

Talaeus (T,alon) Audomar, prof. rétor,iky 
v Paříži 32 ,a p. 5 

Tandler Proko.p, král. prokurátor v Pr,aze 
155 

Taurellus Mikuláš Dr. med., prof, lélmř

Iství v Altorfu 24 p. 2 
T,avíkovská z T,avíkovic Eva, v,dov'a po Ja

novi Lhošl.i z VaJ,dštejna, 1. manžeLka 
}mho Kryštofa Teufla z Gunder,sdorfu 
9 p. 2 

z Těchnic Jiří Matyáš (Ma'touš) 125, 128 
Teige]., 20 p. 2, 21 p. 4, 71/72 p, 2, 79 p. 2, 

87 p. 1a 2, 94/95 p. 3, 107, 110 p. 2, 
115 p. 3, 117 p. 1 a 4 a 5, 125 p. 1, 
144 p. 1, 151 p. 3 ,a 4, 161/162 p. 5 

'telefos, syn Henaklův, účastník války troj
ské 41 a p. 1 

Terentius Publirus Afer, římský ,sikla,dátel 
komédií 40 p. 4 

verri,gena Havel ,ze SLaJllého, děkam mloado
boLesLavský 86 'a p. 4 

Tesař F. 67 p. 2, 73 p, 4 
Teufel ('teyvl)z Gundersdorfu Jiří Kryštof 

8/9 p, 4, 9 a p, 2 
'teufenbachová Bohunka, dcer,a KarliIJ st. 

ze Žel'Otíma 138 p. 5 
Teyfl Jan, kupec ,a peněžník v St. m. Pr. 

119 p. 4 
Teyflová z ZeHberku a iHiillef\1Jheimu, roz. 

Hebenstrdtová ze Streitenfeldu, vdova 
po Tomáši T.eyflovi, kupci a peněžníku 
v St, m. Pr. 119 a p, 4 

z Thurnu JindHch Matyáš (Ma'tes) hr., ve
litel sbavov,s,kého vojska českého 118 
p. 5, 122 p. 2 

_ F'rantišek Bernard hr" jeho syn 122 p, 2 

Ti:b1scus J.an 156 
Tieftrunk K. 132 p. 3 
T.ichystes J.iH z Bohdanče M., l1právce škol

ní, pak, jako majitel domu štefáil1ovské
ho 'a 2 vinic, měšťan litoměřický 157 

,a p. 2, 158, 164, 165 
Tilly Jan T2Jerklaes hr., velitel vojska ka

tolické· ligy 144 
Tilllín jinak Lavín z Ottenfeldu Matyáš 

Dr, med., léka,ř Karla st. ze Žerotína, 
pak Petra Voka z Rožmberka, potom 
zemský lékař m, m. v Olomouci 71 ap, 2 

Tomek V. V. 6 p. 5, 8 p. 2, 86 p. 7, 88 p. 2, 
118/119 p. 5, 140 p. 7, 157 p. 2, 161 p. 1 

TonnerE. 161/162 p. 5 
Tmianus Marcus Ulpius, římský dsa:ř 90 

p, 4 
z T,raJlle1s, VIZ AlexilJndros a Anthemios 
z Trauttma,nsdopf'll Maxmilián hr., mejv. 

hofmistr císařovJllin 149 
'Trautso:n z ,Falkenštejil1a ,pavel Sixt hr., 

nejvyšší ma,ršálek dVODSký 21 
Troka z Lípy Adam Erdman 114 
- - J.an RudoLf, jeho otec 110, 119 p, 2, 

141, 143, 145, 155 
Trčkova.a ,z Lípy Alžběta, jeho ,dcera, man

želka Viléma Vohynského z VahyJ1Jic 
a Tetov,a 125, 131, 140, 141, 144, 145, 
148, 150, 152, 157 

Tremellius Imanuel z Ferrary, prof. hebrej
štiny v Lausanne, pak v Heidelberce 
55, 64 

- mladší, jeho syn, prof. logiky v La:u
sanne 55 

T,wgus Oldřiclt (Hulderichus) prof. hebrej
štiny v ,Bernu 55 

TroHus Hagiochoranus MUmláš M., pr.of. 
university pražské 118/119 p. 5 

Trubač Adam, měšťan holeslav.ský 113 a 
p. 4 

Truhlář A. 6 p. 6, II p, 3, 11/12 p. 5, 13, 
25 p, 1, 27 p. 1, 42 p. 1, 71/72 p, 2, 
84 p. 2, 88/89 p. 2, 109 p. 6, 118 p. 1 

Trunsa Š·imon, r,aJdní boles,lavský 113 a p. 1 
Tunská .z Ka:prštejna K,atdina, měšťka No

vého města Pražského 87 
Tussanus (Touss'a'mt) Damiel Dr. theol., 

runiv, prof. v Hei.delherku 27 

Údrčský (Ouderský) z Údrče J1ří 129 ap. 1 
Urbánková E. 95 p, 1, 130p. 5 
Unsinus Jan M., rektor gymn<l!sla meziříč

ského 7 a p. 5, 8 p. 1, 71, 82, 93 p. 2 



Urtica, viz Kopřirvovský 
Uzlar 0Huz1ar) z Kramzbel'ku Kašpar, r,aJdní 

N, m, Pr, 142 a p, 4 

Waas Hrunuš Jiří, rada kud,iřta ~aského 
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Jana J~řího 160 
Václav IV" král český 18, 79 p, 7, 114 p,2 
V ác1av, pastor l1toměHcký 77 
Vacule z Bkartovic (Ekharbic) Václav, ,úř, 

kláštera velehradského 74, 75 
V,adianus Antonín, opat žďár,ský 81 
Vadj,am'us (z W,attu) Jáchym Dr, med" pro

,fesor ve Vídni, pak l6ka,ř v Sv, iHavlu 
(St, Gallen) ve Švýcarsku 49 a p, 1 

W agmer Ka~par M" přední pastor kostela 
>sv, Trojice na Malé Straně 115 

z Vajtmile Veronika, mam~, Štěpána J.iiřlho 
ze Štemberka na Postoloprtech 161 
a p, 4 

Walde O, 165/166 p, 4 
Waldkirch Konrád, basilejský knHl!tiskař 

36, 39, 42 
z Valdštejna, Ada,m mL (na Hrádku 111. Sá

zavou, v Lovosicích, Novém ;Bezděz,i, 

Hiršpel'lm, Vidimi, Housce ,a Židlocho
v,icích) , nejv, hofmistr kráL Českého 
129-131, 140, 143, 148, 152, 155, 158 

- Al1brecht Eusebius, nejvyšší illa,d vojskem 
94 p, 3, 94/95 p, 3, 120 p, 1, 126, 148 

- Apolo111e, L manž, Oldřicha z iKou
nic lna Slavkově 70 

- Bartoloměj (na Hostinném), žák Borbo
niův 10 p, 4, 153 ·a p, 3 

- Heník (na Dobrovici) 86, 116 
- ,Brtlllioký Hynek, mor,av,skýzemský hejt-

mam, pajk nejv, komorník 36 p, 1, 53 
a p, 2 

- ,Brtnický Jindřich (na Meziříčí), jeho 
bratr 10, 36 p, 1, 53, 82 'p. 1 

- Jiří (na Hostinném), otec ;Bartolomějův 
10 p, 4 

- I(,wteřina (Kwčenka) v Lovosicích,dcer,a 
nejvyšího hofmistra 129, 145, 146, 148, 
153, 158 

Brtnická Markéta, 2. ma,nželka J.iřího 
Kryštota Teuflaz Gundersdorfu .8/9 p. 
4, 9 a p, 2 

- Brtnioký Zdeněk, syti Jindřiohův a Zu
zany Heltovny z Kementu, paní meziříč
ské 10, 39, 54, 73 p, 3 

Waldung Volfg,ang M"lIIlliv, prof. v Al
torfu 24 p, 2 

V3Jles Fr. Dr. med. lékařF.ilípa II., krále 
španělského 91 a p, 3 

Vallesius Dr, med, v Basileji 34, 51, 56 
Váňa Jan, mlynář v N. m. Pr, 116, 125 
V,amčura J. 6 p. 1 a 6, 7 p, 3, 25 p, 1, 80 

p. 5, 81 p. 4, 107 p. 2, 114 p. 1 a 2, 
118 p. 1 

z Vartemberka Jan (na Napa.jedlích), syn 
Zdeňkův a jeho 2, manž. Mandaleny 
z Kunov,ic 9, 10, 13-15, 20, 23, 27-31, 
33-36, 38, 39, 42, 43, 47, 51, 52, 54, 
56, 58, 59 a p, 3, 60-62, 63 a p, 1, 
64, 67-71, 73 a p, 3, 75, 76, 83 

- Jan Jiří (na Rohozci, Lípě a Novém 
Záruku), nejv. šenk kráL Če&kého 119, 
120 a p. 3, 125 

- UdmHa, sestra Zdeňkova, matka Vilé-
ma z Roupova ma Mladoňovlicíoh 59 :p, 3 

- Magdalena, 1, manž, }ana z Lipého 69 
- Zdeněk (na Napajedlích) 9, 59 p, 3 
Vartembenkové čeští 77 ,a p, 6 
W'aser Kašpar, prof. hebrejštiny v Ourychu 

56 

Vavřinec, šafář napajeddský 68 

Weber Jiří Dr. jur., promovaný v .Basilej-i 
43 p. 1 

Wecker Jan Jakub z Basileje Dr. med" lé
klař v Kolmaru 29 

Weger Jan, ,preceptor pána z Roupova, 
Isnad V áclaVia Viléma 24 

Wechel A., nakladwtel ,f,r.ankfurtský 37 

Weisbrot Jam, ,klamdidát práv v Basileji 36 

Welack Matouš, tk;n~htiskař ve V;i,temberce 
93 p, 2 

z V,eleslavína Daniel Adam M" naklaJdatel 
p.ražský 26 p. 1, 35, 37, 60 p. 2, 78, 
79 p, 2, 124 p. 2 

Velle11lls Paterculus Gaius, římský ,dějCipi.sec 
13 

Velserová iFi1ipina, 1. manželka arcivévody 
Fel'dímanda TyroLského 29 

Vencelík z Vrchovišť Václav (na Třešti) 

111 p. 1 

Venoelíkové IZ Vrohovišť bmtři }an Václav, 
J1ndřioh Konrád a Zi,kimund Matyáš, 
žáci Borboniovi 10 p, 4 

Ve.rmi'gli Petr MartYl" vlašský reformátor 
35 a p, 4, 47 

Vermilíus Flori",n Strakonický M. 118/119 
p, 5 

Vesalius Ondřej Dr. med" .prof. am<l!tomie 
:v Padově, později lékař císaře I\,arla V. 
,a F,j]jpa II. španělského 37, 46 p. 1, 
91 p, 4 

Veselý Felix z P.acova, kazatel v Němec
kém Bro.dě, pak farář a školní dozorce 
ve Znojmě 70/71 p. 3 
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Wesenbecius Matyáš Dr. jur., prof. práv 
ve Vi,temberce 26 

- Petr z Antverp Dr, jur" prof,esor práv, 
v Altortu 24 p, 2, 27 

- .petr mL, jem.o syn, studující v Heidel
b,erce 27 

Wesenbeck Dr, theoL, roazatel v U1mu 57 
z Veveří Alžběta, mam,ž, Matyáše Nalll!ka 

80 Ip. 3 
z Veveří a Mysletma, v,i,z ,Beny,dek 
Vohynská z Vchynic a Tetova Alžběta, do

spělá dcera Vilémov'a 4, 97, 124, 125, 
133-141, 146, 150 

- - - Aillčička, nejmladší dcera Vilé
mova 125, 150-152, 157-159, 164 

- - - 'Emka, ·sestr·a Vilémova, v,dova 
po Zikmundovi Sluz·ském z Chlumu 125, 
126, 134 p, 2 

- - - Estera, svobodná ,sestra Vilémova 
119 a p, 3, 125, 127, 134 p, 2, 154, 158 

- - - Kateřina, sestra Vilémov,a, vdova 
po Rudolfov,i Stubenbergerovi 124, 125, 
128, 134 ,a p, 2, 137, 139, 141, 145, 
148, 150, 154, 159-161 

- - - Martička, věkem prostřední 'z dcer 
Vilémových 158 

Vohynský z Vchynic a Tetov,a Adam (na 
Košťálově a Zhoři) 157 

- - - Ja,n, otec Viléma Václava, iPlllrk
harta, Elišky, Ka,teřímy a Estery 134 p, 2 

- - - Karel kdam, ,syn Vi,lémův 141, 
152, 158, 159, 164 

- - - J,an Oktavián, syn Václavův 122 

- - - Jaroslav Petr, syn Adamův 157 

- - - Purkhart, syn Janův 134 p, 2, 
140 a p, 4 

- - - Ra,dslav st. (na Bystřici, Teplícíoh, 
Z aih ořame ch, Malhostidch, Benešově a 
Kamenici) 147, 152, 163 

- - - Váolav (na Ohlumci a Zásmu
cíoh), syn J:anův 122, 124, 126, 134 p, 2, 
141 

- - - V,i.lém (na Teplicích, Doubr,awké 
Hoře, Č. Kamenicí, Benešově n, Plouč-

micí, Rumburku, Han~pachu a Zllihořa

neohl, syn Janův 119 a p. 3, 124-126, 
131, 133, 134 p. 2, 140, 143-147, 
149--153, 155--160, 162, 163, 166 

V1dovlová z Loustině Eva, měšťka Nového 
města Pr.ažského 87 

Vigo Jan, papežs'ký chil1urg v Římě 169 
Vilém vévoda z Mantovy, ·tchán .arcivévody 

Fel'dinamda TyroLského 29 
Wilhelm Petr ze Svídnioe Dr. med" pro

movaný v Basileji 36, 39 
Willd Tobiáš z Augšpul'ku Dr. med" pro

movanýv .Basileji 38, 39 
Winkler Kryštof Dr, med" léklař v SchletJt

,sta,dtu 29 ap, 1 
W'Ínkller Kryštof st" měšť.am Sta,rého města 

Pna,žského 130 a p. 3 
Winter Z. 5 p, 1 a 3, 6 p, 3, 7 p, 1, 

21 p, 1, 22 p. 2, 70 p. 1, 76 p, 2, 
77 p, 1, 80 p, 1, 84 p, 3, 87 p, 2, 
88 p, 1, 88/89 p, 2, 94/95 p, 3, 107 p. 2, 
113 'll. 5, 117 p. 4, 118 p. 5, 123 p, 2, 
140 p, 7, 141 p, 3, 150 p, 3, 157 p, 2 

W,ímther z Andernachu Jan Dr. med" prof, 
lék. v Paříži 98 

Vintíř z Vlčkovlic JindHch ~na Kolímci), 
rožmberský úředntk 21 a p. 3, 68, 78, 
80, 115 p. 2 

- - Václav (na Kolinci), jeho otec 5 
Wirbjus Jam, kněz v Napajedlíoh 30, 38, 

52, 63 
W1rtung Pavel M" preceptor Rwf.aela a 

Ondřeje Lesczynských 46 
Vic<>conti Vitale, papežský nundus u císaa-

ského dvor,a 103 
de Witte z Li1ien11halu Hanuš, peněžník 

malostr.anský 120, 121 
Vladislav, p07Jdější král polský toho jmé

na II, 176 
Vocor,ímeus Jan Žlutický M., učitel Bo.t'bo

niův v Rakovníku, pOlZději univ, prof" 
posléze písař radní St, m. Pr. 7 a, p 1 

z Vodolic Anežka, manž, Václav-a Lavína 
'Z Ottenfeldu 21 p. 4 

Vogler Jan ml. z Ourychu 29 p, 2 

Vo,gt Bonaventura, převor konvemlm MHo
Isrdných BI'atří v St, m, Pl'. 110 

Voigt A, 161/162 p, 5 

Vojska z BOg<dunčovic Jakub (ve Veselí n. 
MoraIVou), cís, prokurátor pro Moravu 
61 a p. 3, 61/62 p, 4, 63 

Vojtíšek V, 10 p. 3, 125 p, 2 
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Vokoun V,~ktorin, úřednik oeské komory 141 
Vokoun ze Sázavy Jan, hejtmam strá~nioký 

75, 76 
Wolcardus Jiří M., děkan theol. fa:kulty 

v Altor.fu 24 p. 2 
Wolckius Ondřej, nakladatel ve Vratisloavi 

II 
VoHgang Zweibriickemký, hrabě faJcký 22 

a p. 4, 23 p. 1 
Wolny Gr. 72 \p. 1, 74 p. 1, 111 rp. 1 
Volovec Jan, litev,ský 1íleohtic 50 
Vorličný (Aquilinas) Jan z Hradce ,I<~rál., 

měšťan Nového města P,raž~kého 109 
Vorstiidtel ,z Benešov'a n. Ploučnid 156 
Vosliček,tJ1uhlář v Teplidch 150 
Voss z Rosenberka Gilhoert Dr. med., ds. 

lékař ve Vidni 166 
Vostrovec (Ostr.ovec) z Královic Jam (ma 

Vlašimě, N ovérrn Domašině 'a Veleni), 
býv. direktor 123 a p. 7, 131 

Voves Václav, šv.ec, měHan N. m. Pl'. 132 
VmtLslav z Mitrovic Hertvik (na Mnišku), 

ds'al1ský komornik 126, 145 
- ---, ,Zdeněk (na Mnišku a Hostouni), ds. 

rada a 'komornik 103, 145, 153, 155 
VrbeltlSký Viktorin M., farář v Něm. Brodě, 

.pak v St. m. Pl'. 81 p. 3, 105, 116 a p.2 
Vrbka A. 9 p. 3 
Vrťátko A. J. 30/31 'po 4, 53 p. 1 
z Vrtby Sezima (ma Vrchotový;ch Jamovi

dch, KJřešidch a Červ. Hrádku), hejt
man N. m. Por. 114, 119, 123, 125, 
132, 133, 141, 143, 150 

Vřesovec 'z Vřesovic Vilém, nejvyšši minc
mistr královstvi Českého 140 p. 9, 141 

- - Volf Ilburg, j,eho br,atr, .generál
vaohtmajostr saský 141, 143-146 

Xaverrus František sv., apoštol Indie 130 

Zahol'amský z .OrJiku Pavel, komorni pisař 
J,ana Jiřího ze ŠV'amberka na paltlStvi 
orHckém, paJk měšťan N. m. Pr. 118 
a p. 3, 128 a p. 2, 156, 160 

- - Samuel, jeho syn 128 p.2, 156 a p. 4 
Zahradeoký lze Zahrádek JaJn (ma Trntěnici) 

9/10 p. 3 
- - Jindřioh, jeho .syn, žák Borboniův 10 
- - Oldřich (na Oleksov.icích), bratr Ja-

nův 9/10 p. 3 
- - Václav (ná Budiškovicfch), bratr pře

.ddlého 9/10 p. 3 
- - Karel (ma Krhově), žák iBorboniův 

10 p. 4 

Zachar O. 20 p. 1, 92 p. 1, 95/96 p. C) 

ZaJjic z Hazmburku Jan Zbyněk, přítel 

·alchymie 94/95 p. 3 
Zalužanshý ze Zalužan Adam (Adamus 

Hr,adistenus) Dr. med., prof. univ., pak 
lékař .a lékánúik v St. m. Pl'. 6 p. 4, 
8 p. 3, 77 p. 7 

Zaffioyski J.am, ,veLký .karncléřkrál. Polského 
20 

Zápský ze Záp AdaJm (na .oubči) 141 
ze ZástHzel Alena Morkovská, 2. manželka 

HaJnuše Gedeorna Kotvrdovského z Oleš
n~oky 68 p. 1 

- Bohuš Mopkov,ský (na Sv,atobořidch) 14 
~ Jaroš MorkoV'ský, strýc V áclav,a ml. 68 

p. 1 
- Jindl1ich Prakšický, otec Jiřfho Zil=un

da 15 
- JiH Z~urnd Pr.akšický (na Buchlově) 

10, 15, 20, 30, 31, 38, 39, 42 a p. 1, 
49, 52, 54, 56, 59, 62 

- Marek Arntonfn, jeho mladši 'bratr 54,56 
- Václav ,st. Morkovský (na Bos-

,kov,idch) 15, 30, 31, 38, 42 p. 1, 43, 
52, 54, 59, 62 

- Váda", ml., jeho synovec 30, 37, 39, 
42 ·a p. 1, 43, 52, 54, 62, 68 a p. 1 

Závěta ze Závětic JiHk, majitel dvora 
v Ml. Boleskwi 127 p. 3 

Závodský J. 9 ,p. 1, 33 p. 1, 73 Ip. 3, 
82 p. 2 

Zednik JaJn, úřednik teplický 155 
Zej.dlic ze Šenfddu Hertvi:k (ma Zvoleměv,si 

·a Ohocni), nejvyšši hejtman dsař,skýoh 

statků v ,králoV8tvi Českém 24 
- - Hertvik ml. ,a J.am, jeho ,synové 24, 

37, 73 

Zelinský Kryštof, sekretář pH král. české 

kanceláři 61/62 p. 4 

Zibr,t Č. 100 p. 1, 124 p. 2 a 5 

ZiegeJ]kopJ Jan, ,lékárnik olomoucký 66 
p. 1 

- Zaohadáš, lékárnik olomoucký, bratr pl'e
dešlého 66 a p. 1 

Zikmund I. dsař 12, 18 

ZikJmUllld, arcicvévoda, ,gyn F,ri,dricha IV. 
Tyrolského 37 

Z~kmund 1., král polský 49 

Zikmund III. Vasa, král polský 20 

z Zinzendonfru a ,Pottendorfru, pán 1I',a:kous
ký, žák BorboniflV 10 p. 4 
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Zlaoohlávek Jarn, měšť·an litoměHcký 84 
a p. 2 

Zobel (Zebol) Jiřf, novokřtěnecký ranhojič 

v Mikulově 72 a p. 1 
Zoubek F. J. 64 p. 2, 71 p. 2, 80 'po 2, 

176 p. 1 
Zoubkovna ,ze Zdězina Eva, 2. maJn~dka 

Jakuba Vojsky z Bogdunčovic 61 p. 3 
Zw,inger }rukub Dr. med., ,prof. řečtLny a lé

kař v Brusneji 31 a p. 3, 34, 40, 41 
a p. 1, 51, 78, 92 

- Theodor Dr. med., prof. lék. v Basi'leji 
31 p. 3, 40 

Zw,ing11i Uldch, reformátor 16 p. 1 
- -, jeho vnuk, prof. Nového ,zákona 

v Curychu 56 
Zwist MartLn, služebný hoch Viléma Kel1bla 

z Gejzitllku na, PředIici 164 
Zwistová, panská služebná v Teplideh, asi 

matka pr'edešlého 164 

Žabonius (Žabka) z Vyšelína fallllb M., 
proJ. univ. ·a lékař (filiatr) v ,Praze 
118 ap. 5, 128, 161 p. 5 

Žalkov8ká ze Žalko·vic Kateřina, 2. ffiorunž. 
Hdmana Stanov,ského z Čechtic 59 p. 1, 
68 

Žalkovský ze Ž<lJlkovie Jan (v Dobromili-
deh) 59 

- - Václav (ve Viceměřidch) 62 
Žatecký Jan, měšť.an bolesloavský 86 a p. 3 
Žďárská ze Žďáru Arnna Marie, ffirunželka 

Hertvika Vr,atislava z ,Mitrovile na Mniš
ku 126, 145 

Žďá,rský z Lovče Vilém, hejtman na Buch-
lově 30, 62 

- ze Žďáru Hynek Jiři, král. ko.misa,ř 155 
- - J.an JiH 121 
Želenskýze Sehuzina (Scebuzína) Václav, 

snad úředník na Zásmudeh 124 
ze Žer,otfna Bernard (ma Rožnově a Mezi

řiči n. Bečvou) 9, 15, 64, 67, 70 
- ,F.,iidrioh (na žlidlochovidoh), zemský 

hejtma'll m. morav,ského 9, 14, 15, 29, 
30, 38, 43, 52, 54, 58, 59, 62, 64, 67, 
69, 71-73, 75 

- Jan, otec ~arla .st. 36 p. 1 
Jan Div.iš (na Náměšti), neVllastnl bratr 
Karla 'st. 14 'po 1, 30/31 p. 4, 64 p. 2, 
71 ,po 2, 117 p. 1 

- Jrun Jeti'ich (tlla Strá~nici) 75 
- Kal1el nejst. (na Starém Jičině a Hole-

šově) 30, 35, 52, 64, 68 
- Karel ,st. (v Dr'evohostidch, ,Přerově a Ro

sidch) 13,21 p. 4, 30 p. 2, 30/31 p. 4, 32 p. 
4, 34 a p. 3, 36 'p. 1, 42 p. 1, 53 p. 2, 
61, 62 p. 1, 64 a p. 2, 64/65 p. 2, 
71 p. 2, 71/72' p. 2, 114, 117 p. 1, 
119/120 p. 5, 122, 1.38 p. 5, 162 

- Karel ml. 10p. 4, 36 p. 1 
- Kašpar Melichar (tlla Kolině), jeho otec 

10 p. 4, 36 p. 1 
- Ladi,sla'V Velen (na Bí-eclavi, Mor. Tře-

bové a Zábřehu) 22 p. 3, 30/31 p. 4, 
32 p. 4, 35 a p. 3, 37, 46, 47, 52 p. 1, 92 
- ViktorÍill, syn K,rurla nejst. 29 
- Vrrutislav, mladši bratr V.iktorinův 29, 

30, 35, 38, 39, 52, 59, 62, 63, 64, 70, 71 

DODATEK K RE}STŘIKU. 

Seznam 

JlJašich studov,aných lékařů z doby trváni ,staré university K,arlovy, k jejichž ži'Votu 

a ,dflu se obracej i médřívěj1íi přfspěviky k ,dějinám české medicimy, ,a to: 

I. Jan Černý 'a jini lékaři češtfdo konoe doby jagdlovské (Věstn. KČS<N, tř, 

I., roč. 1934) a II. Tomáš Jordán (ČMM,roč. 1936). 

AgDicola Jiřf Dr., lékal' v Jáchymově, paJk 
v Saské Kamenici 1. 138 p. 4; II. 317 
a p. 1, 332 

A!IMk Zicfumund Dr., arcibiskup pražský, 
univ. profesor v Praze, lékař Václava rv, 
I. 12, 63, 64 'P. 8, 65 p. 12, 113-120, 
129, 148, 149, 156; II. 85 ·a p. 2 

Anconus Mikuláš Dr., lékař hr. Ji.ndřicha 

Šlika U. 317 p. 1 

Gellner: Životopis lékai'e Borbonia. 

Bautschner ,samuel, lékař v Olomouci II. 
106, 107 p. 1 

Berka }an z Ohooně M., léka.ř v Kutné Ho
ře, pak uni,v. prof. a lék!ai' v 'P!1a,ze 
I. 35, 39, 40, 46 p. 87c., 47 p. 87,d, 
51 p. 92, 72, 120-126, 132, 142 p. 15, 
144 p. 19 

Bflý Jan ba'kalář, lékruř pra~ský I. 4, 123 
p. 6, 126-127; II. 338 a p . .3 

ll) 
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Borbonius z Borbenheimu Matyáš Dr., lékař 
v N apajedlíoh, Litomě1-1dch, Ml. IBolle
,sIavi, Novém městě Pr.a,žském a To
,mni II. 116, 334 p. 6 

Bmndesides Jan z Prruhy Dr., léka·ř ve Ví
deňském Novém Městě II. 100 a p. 2 

Bruno z Osenb!1ughe Dr., univ. prof. a lé
kař v Praze I. 63 p. 7 

Cornax z Medle M'atyáš Dr., runiv. prof. 
'a ds. lékař ve Vídni II. 85, 335-336 

Crato z CraUtheimu Jan Dr., léka,ř Max
miliána II. a R11dolf,a II. II. 96 a p. 1, 
99 p. 3, 100, 101, 102 p. 2, 112, 113, 
114, 118, 122, 123, 124, 125, 128, 137, 
139 

Curbius Kryštof Dr., lék'ař v Olomouoi 
LI. 107 a p. 2 

ČejkeHk Dr., lékař kráJle Jiřího z Poděbrad 
I. 166 a p. 16 

Černý Jan bakaláJř, lébř v Liltomyšli a, 

Prostějově I. 1-113, 117, 120, 122, 
126, 135, 153 

Ebel1sdo!1fe,r Ondřej Dr., lékař v Jihlavě, 
pa,k ve Vídeňském Novém Městě ll. 140 
p. 1 

Emedcus František z Opavy 'Dr., prof. ,lék. 
ve Vídni II. 85 p. 4 

F'a,bd Václav zČ. Budějovic Dr., univ. 
pwf. v Upsku I. ll, 127-128, 173 

Florin z Lambštejna Michal DL, léka,ř 

,arciknížete Ferdinanda Tyrolského II. 
112, 337 a p. 1, 347-348 

Florin z Lambštejna Šimon Dr., jeho bratr, 
lékař v Kruda,ni II. 348 

de Galli;; Ondřej Dr., lékař 'arcivévody 
Ferdinanda Tywlského v Praze 1. 72 
a p. 30; II. 340 a p. 1, 343 p. 5, 345 
p. 6, B47, 350 p. 2 

GQb}enc }a,n Dr., lékar· v P!'aze I. 162, 16B 

Hájek z Hájkiu Trudeáš Dr., lékař Max
mHiána II., pak zemský lékaď v Pmze 
I. 101, 158; II. 85 p. 4, 97, 102 p. 2, 
112, 119, B40 p. 2, B46 

HaJIlč z Limuz Ji,ří Dr., lékař Fer,diI1'anda 
Tyrolského v ,praze ,a Inšprukru II. 93 
p. 2aB,a5, 96 p. 1, 108ap.4, 109 p. 5, 
115p. 1, 124 p. 1, 318 p. 1, 340 p. 2, 
343 a p. 5, B44-347, 349 

Ha,sz Jiří Dr., lékař v Olomouci II. 107 
a p. 5, 111 p. 4 

Hausteán Toonáš Dr., lékař v .Jih],avě, p3ik 
univ. pmf. ve Vídni II. 107 a p. 7, 
B53 

Havel ze Str,ahova M., lékař Karla IV., 
J, ll, 6B, 114, 129-131 

Heřma,n 'z Ravensperka Dr., univ. prof. 
,a lékař v Pmze I. 6B a ,po 7 

Hoffman Jan Dr., lékař v Olomouci II, 106 
a p. 7 

Horst Jakub Dr., lékař v .Jihlavě, pruk prof. 
lékahtvl v Helmstedtu ll. lB9 a p. 1, 
3BO p. 1, 350 

Huber z Ryznpachu Adam Dr., prof,esor 
>tlIliv., lék'ař v LitoměEcích a v Praze 
I,I, 92 p. B, 340 p. 2, 361 

Hundt Magnus 1M., lékař v Jáchymově 
II. 317 

Husinecký Tomáš :Dr., univ. prof. a lékař 

v Pr,aze II. 112, 349 a p. 6, B51-352 
}a,n z B],ovtic M., umiv. prof. a lékař v Pra

,ze I. 47 p. 87d, lBI-132 
}a,n z Krčlna Dr., lékař krále Jiřího z Po

děbm,d I. 132-lB4, 166 

.Jordán z Klaustmbunku T'omáš Dr., mo
r,avlský zemský lékař v Brně I. 115 p. 13; 
II. 85-140, BI5-BB5 

Kamenioký .Jan M., lékař v ,P,r.a,ze, děkan 

a lékař ve Vte!kém Meziříčí II. 105 p. 1, 
3B6-3B9, 348 

Kii,ppler VoHgang Dr., lékař v Kremfi a 
v Brně II. 109 a p. 6 

Kodicil z Tuleohova Jakub M., univ. prof. 
a lékal', pruk radní písař v Praoze II. B37 
la ;p. 2 

KodicLl z Tuleahova Jan Dr., jeho syn, lé
kař prružský II. B37/8 p. 2 

Kopp z Rall!mentálu Jan Dr., lékař krále 
Ferdinanda I. v Praze, Ipak krále švéd
,ského Gustava Vasy ve Stotkh01mu I. 
14 p. 3B, 41 p. 82, 46 p. 87c, 48 p. 89, 
52 p. 95, 73, 127, lB7-148, 156 p. 1, 
17B-174; H. 108 p. 1, 109 'a p. 3 

z K,ravař Pav,el 1M. hakalá,ř me,dický, lékař 

krále polského Vladislava Jagiel1y n. 
85 a p. B 

Kromel'Us Achilles Dr., brněnský ,lékař n. 
334 .a p. 4 a 5 

IG;išea,n z J'raohatic M., UiIliv. prof. v Pmze 
I. 11,64 a p. ll, 64/65p. ll, 6tí p. 12,92 
a IP. 47, 92/9B p. 47, 92/94 ,po 47, 97 ap. 49, 
99 a p. 54, 100, 115, lBO p. ll, 148-15B 
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Kunštát z ,Paumbel'ka .Jllin Dr., lékař praž
ský II. 112, 348-M9 

Laurentius, Ibacoalareus in 'anúbus ert in 
medioinis, lékař v P,raze I. 162 

Lehnar z Kauby Adam Dr., lékař v Pra,ze 
II. 112, 34B a p. 3 

Lehnar z K!auby mdl'ioh M., jeho otec, 
lékař pražský I. 142 p. 16, 145 ,a !p. 21; 
II. 108, M2-34B, B45 p. 2 

Lev,a ŠimOIll M., český kazatel 'a lékal' v Ji
hlavě II. 107 p. 8 

Livišteán Jan Dr., lékal' v ,Pr,aze I. 46 
p. 87c, 49 p. 91, 49/60 p. 91 

Liibschiitz BenJamilll Dr., lék3iř v Ji1hlavě, 
pa'k prof. ,lék. ve Vídni II. 96, 108 
ap. 5 

Matěj z Mýta bakalář,.!ékař Ladislava 
z V:artemberka I. 1 p. 1 

Matthiolu.s ,Petr Ondřej Dr., lékař tFendi
nanda Ty,r01ského v Praze a lnšpruku 
I. 72 p. 29; II. 92 p. B, 95 p. '1, 118, 
119, 124, 3B6, 340 a p. 2, 34B a p. 6, 
347 p. 3, M8 

Mikuláš z Jevíčka M., univ. prof. a lék,a,ř 
v Praze J,I, 85 a p. 1 

Moller z Mol1tmburku Mikuláš, lékař v 010-
llIlouci II. B63 p. 3 

My,Hus Mar,tin Dr., lékař v Jihlavě II. 100, 
107 a p. 8, 351 

N.aevius Ja,n Dr., léka,ř v Jáchymově, pak 
na saském a císařském dvol'e J. IB8 p. 4; 
II. 124 a p. 1, 317 p. 1, M6 

Osle~ius K,arel Dr., ds. lékař v Praze H. 
102 p. 2 

Pa,racelsus z Ho'henheimu Theophr,astus Dr., 
v 1. 1537-9 lékař .Jruna z Lipého na 
Mor. Kl'Umlově II. 102 p. 2, 106 a,p. 3 

Payer Petr Dr., lékař KanIa IV. II. 116 
p. 2 

P'ayer Václav Dr., lékař v Lokti a Karlo
výah V,a,rech II. 116 a p. 2 

Petr z Třebska Dr., lékař v Litomyšli a 
v Praze I. 39, 40, 43, 44, 45, 48 a p. 
89, 49 ap. 91, 49/50 ap. 91, 51 ,a p. 92, 
52, 60, 61, 68, 111. 142 p. 15, 15B-I54 

z Pirnpaumu Kerunk, lékař Karla IV. I. 
II 

Pirnus Meliohar Dr., léka,ř v Brně, pak 
b,Lskupský lékař v Kroměříži II. 106 
la p. 4 

Polenta ze Sudetu JiH Dr., univ. pro.f. 'a lé
kař v Praze II. 112, 343 p. g, 346, 
349-B51 

PolHus Ja,n Dr., ,lékař ve Znojmě L lB8 

p. 2; LI. lOS a p, 1, 345 p. 2 
Praetorirus z Pedeberka }a,n Jakubliv Kon

rádův ,Dr., lékař v Brně la Olomouci, 
pak morav;ský zemský lékar· v Brně 
II. 334 a p, 6 

Purkircher Jiří Dr., lékař v Bratislavě II. 
125 p, 1 

Rannšek Miohal Dr" lékař Viléma Kuny 
z K'I1I11štátu a na Hrádku II. 105, 106 p. 1 

Reumundus (Raymundus) Amodenus Petr, 
lékař Jetřioha z Kunovic na Hluku II. 
3B3 p. 1 

Rhaeblls TheoHl Homodeus Dr., a~i,stent 
Tomáše Jordána v Brně II. 128, lB6, 
138 p. 1 

Reudenius Micha,l Dr., lékař v Ho,r. Sla,v
kově a Kcal' 1. Varech II. 116 p. 2 

Rosacius z Karlspel,ka Adam M., lékař 
v Sušici II. B50 

Rukard ze Sedunia Ja,n Dr., lékař v Jihla
vě II. 329 a p. 1, BBO, BBl 

SaHus Vít Dr., lékař v Praze I. 48 p. 89, 
154-155 

Sibutus Jiří M., prof. v Kolíně n. R. 'a ve 
Vitemherce, pak lékař v Brně a ve 
Vídni H. 108 a p. 6, 109 p. 1 

SibylIenus Petr Dr., lékař v Chebu I. 71, 
72; II, B4B 

Sko.rina ,Fl'a,ntišek z Polooka Dr., Jékař 
v ,Praze I. 123 p. 6 

Sommer ,Fabián Dr., lékař v '~arl. Varech 
II. 117 a p. 1 

Span ze Spanova Vavřinec Dr., lékař 
v Kutné Ho,ře, ,Pr'aze, Olomouoi, Kro
měříži a Žatci T. 71 a p. 28, 71/72 p, 28; 
II. 95 p. 3, 107, B39_342 

Sporisch Ja,n Dr" lékař v Olomouci II. 
lB7, lB8, 139, 352-B54 

Straus's ~olllfád Dr., lékař Adama Lom
niokého z Mezi.řfčí na Broumově II. 
106 a p, 2 

Sturz Jiří Dr., lékař v .Jáchymově H. B17 
p. 1 

Šentyg,ar Ja,n M., univ. prof. v ,Praze, pak 
lékař v Hmdci Králové II. 344 a p. 2 

Šimon z Krnova Dr., lékař v Olomouci 
II. 107 a p. 4 

15* 



228 

Šindel Jan Ondf,ejův Dr., univ. prof. ve 
Vídni a v ,Praze, léhř Vádava IV. 
I. ll, 92, 155-159, 160 

Skoberus Jaku'b Dr., lékař v Olomouci II. 
107 a p. 2 

Šva,nk Ja,n Dr., lék,a,ř v Kutné Hoře I. 46, 
48 p. 89 

z Talkenfelsu DomiJnil( Dr., lékař v Olo
mouci II. 106 a p. 5 

Trinckel Leop01d Dr., lékař v Olomouci 
II. 106 a p. 6 

Václav z Prachatic Dr., univ. prof. a lékar· 
v PJ1a!ňe I. ll, 65 p. 1.~, 160-161, 

164 a p. 4 

Vavřinec z Rokycan M., univ. prof. a l6ka,ř 
v Praze 1. 5, ll, 161-163 

Vhlův Jan IZ Hr.adce, univ. prof. v Praze 
a lékař Ka,rla, IV. I. 11 a rp. 15 

Vlllebrochius Jan Dr., lékař v <Praze a mci
kní~ecí lékař v Inšpruku II. 346 p. 6, 
350 a p. 2 

Zaketus Antonín Dr., Jékú v Olomouci 
II. 353 p. 3 

Za,lužanský ze Zalužan .Adam rDr., univ. 
prof. a lékař v Praze I. 134 p. 4 

Zelotín z Krásné Hory Václav M., univ. 
prof. a lékař v Praze I. 72 p. 32 

Ží,dek p.avel Dr., lékař v ,Plzni a v Praze 
1. 49, 65 p. 13, 91, 92, 94, 160, 163-172; 
II. 95 p. 5, 347 p. 3 
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Rejstřik mistni. 

(N. B. - U názvll obcí. jež se vyskytují jako jména rodová a domovská a v titulech 
jalw přídomky, se neodlwzuje než jednou, a to k té stránce, llde se objevují po prvé;) 

Aarau, ve Švýc. 46, 56 
Aarberg, ve Švýc. 56 
Abano, láz. místo u P<l!dovy v ,lta,lii 171 
Aberdeen, ve Skotsku 37 p. 1 
Adelsheirrn, v Badensku 27 
Aigima, město na stejnomenném ostro'vě 

v Řecku 90 ,a p. 2 
Albenreuth Starý, u Chebu v Č. 100 
Albicola, viz Bělá Malá 
kltor,f (AltdorI), u Norimberka v Bav. 24, 

25, 27, 37, 61/62 p. 4, 73 
Amberg, v Bav. 23, 24, 25, 57 p. 1, 92 

p. 2 
Ancona, v ltwJii 24 p. 2 
Andernach, v pruském Porýní 98 
Annaberg, v Sasku 123 a p. 10 
Anshaoh, v Bav. 26 
Antverpy, v Be1gii 24 p. 2, 93 p. 3 
Aschaoh, 'V H. Rakousích 58 
Auersper.k, v Slovenii 10 
Augst (Augusta, Raur.acorum), y;e Švýc. 34 
Augšpurk, v Bav. 19, 29, 38, 57, 94 p. 2, 

105, 138 a p. 5, 148, 169 

Baden, ve Švýc. 56, 91 p. 5 
Baden, v IBadensku 28 
B<l!hemlko (Sárospata!k, Šarišl>ký Potok), v žu-

pě 'zemplínské v Maď. 153 a p. 1 
Bakov, n. Jiz. v Č. 148 
Balsthal, ve Švýc. 55 
Bamberg, v Bav. 26, 100 p. 2 
Bánov, II ,vh. Brodu na M. 59, 73 
La lBarre, v,e ,Francii (dép . .Eure) 42 p. 1 
Ba,silej, ve Švýc. 4, 5 p. 2, 13, 14, 15, 19, 

25, 26, 28-30, 30/31 p. 4, 32 a IP. 2, 33 
a p. 1 a 2 a 4, 34, 35 a p. 3, 36-40, 
41 p. 1, 42, 47 a p. 3, 49-52, 53 a p. 
2, 54, 56-59, 60 p. 5, 61-63, 69, 71 
p. 2, 73, 78, 94, 112 p. 2, 118 p. 1, 135 
p. 2, 165/166 p. 4, 176 

Bavovrov, u Vodňan v Č. 80 
Bayreuth, v Bav. 39 

Bechyně, v Č. 80, 155 
Bělá Malá, u Bakova n. Jiz. vČ. 148 a p. 2 
Belgar,d, v Pomořanech 43 p. 1 
Benešov, v Č. 80 
Benešov n. Ploučnicí, v Č. 140, 147, 156, 

163 
Bergen op Zoom, v Nizozemsku 149 
Bergzabern, v bav. Fald 98 
Berlín 60 p. 5 
Bern, ve Švýc. 32 p. 2, 35, 52 p. 1, 55 a p. 

3, 56 
Beroun, v Č. 22 a ,po 1 a 2, 81, 119, 140 

p. 6, 150, 151 a p. 1 a 2, 165 
Beřkovice Dolní 'll Mělmík'a v Č. 61 
Bezděz Nový, nyní Bělá rpod Bezděze,in 

u Mn. Hradiště v Č. 143 
Bílkov, u Dačic na M. 71 
Birkenfeld, na Hunsriicku v Oldenbursku 

22 
Bíteš Velká, na M. 76, 82 
Blata, č. m. Měln-íka v Č. 115, 144 
Blatmá, v Č. 5 
Blatnice, u Hh. Ostrohu na M. 62 
Blevice, u Kra,lup n. Vit. v Č. 128 
Bohdaneč, 'll P,a,r,dubic v Č. 157 
Bohosudov (Matka Boží pod Krupkou) u 

Ústí n. L. v Č. 143 
Bohunice, u Znojma na M. 102 p. 
Bochov, li Žlutic v Č. 78 
Boleslav Mladá, v Č. 4, 76 p. 1, 81 p. 4, 

84-86, 87 a p. 3, 92, 93, 97, 108 a p. 
1., 113 a p. 1 a 4 a 5, 124, 126, 127, 
130, 1.3.3, 142, 144 p. 1, 155 

Borotín, u Jevíčka na M. 76 
Boršice, u Uh. Hradiště na M. 74 
Bořislarv, u Teplic-Šanova vČ. 154 
Boskovice, na M. 15, 24, 62, 143 p. 1 
Boubín, u Horažďovic v Č. 128 
Boxbeng, v Badensku 26, 27 
Božešice (,Božešec), č. Řehenic u Jílového 

v Č. 156 
Brandov, u Mostu v Č. 15.3 p. 2 . " 



Brandýs n. L., v Č. 120 
Brandýs n. Orl., v Č. 15, 114 
Branice, 'li Milevska v Č. 142 
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Bratislava (Prešpurk) 88 '11. 1, 93 p. 3, 153 

p. 1 
Brno 14 a p. 1, 15, 25 p. 1, 34 p. 3, 36, 

53 a p. 2, 58, 61 a p. 4, 62, 63 p. 2, 
64/65 Ip. 2, 70 p. 3, 71 a p. 2, 71/72 
p. 2, 72 ,p. 2, 73 p. 1, 74 p. 3, 75, 82, 
84 p. 1, 88 p. 1, 88/89 p. 2, 94 p. 2, 
98 Ip. 3, 100 p. 2, 100/101 p. 2, 102 
p. 1 a 2, 111 Ip. 1, 111/112 p. 2, 

117. 'p. 5, 117/118 p. 5, 118 p. 1, 
118/119 p. 5, 119/120 p. 5, 134 p. 3, 
135 p. 2, 142 p. 5, 143 p. 1, 157 p. 1, 
161/162 ,po 5, 165 a p. 4, 165/166 p. 4, 

166 
Brod Český, v Č. 6 p. 6, 20, 76, 81, 128 
Brod Něm., v Č. 7, 22 a p. 2, 70/71 p. 3, 

81, 88 p. 2, 105 
Brod Uh., na M. 14 p. 1, 25, 59, 60 a p. 

4, 62, 63, 68, 69, 73, 74, 76, 82, 83, 

165 p. 4 
Brtnice, 'li Jihlarvy na M. 9 
Brunšvik, hl. m. Brunšvicka 24 p. 2, 133 

Brusel, v Belgii 23, 24, 120 
Břeclav, na M. 58 
Břeh (Brieg), v Pr. Sle~sku 9, 10, ll, 13, 

15, 28a ,po 4, 30 p. 3, 36 p. 1, 39, 93 

p. 2, 125 p. 2 
Br'eznice, ves u Beohyně v Č. 80 
Březnice, město v Ip. o. Blatná v Č. (J..ok

šanové) 24 
Březník, u Náměště na.M. ~Březničtí z Ná-

choda) 24 
Březolupy, u Napajedel na M. 60 a p. 4, 

63, 65, 66, 69, 70, 74, 75, 83 

Březová, u ,Svitav na M. 15 
Bučovice, u Vyškova na M. 66, 143 p. 

Budeč u Žďáru 'nn M. 82 
Budějovice Moravské 127 p. 
Budíškovice, u Dačic na M. 9/10 p. 3 

Budov, u Buchova v Č. 21 
Budyšín, v Sasku 94/95 p. 3, 133 p. 1 
Buchlov (Buchlovice), u Uh. Hradiště 30, 

61, 62, 74 
Buková, u Dobříše v Č" (Lažanští) 115 
Bukovka ('Bukůvka), u .Přelouče v Č. 22 

Burg,a'li,v Bav. 29 
Buštěhrady, u Kla·dna v Č. 145 

Bydžov, v Č. 6 p. 4 
Bystriea Brunská, na Slov. 93 
Bystřice Nová, u J~ndř. Hradce v Č. 159 

Byšice, u Mělníka v Č. 143 
Byzantion (nyní Istambul), v Turecku' 90 

p. 2, 90/91 p. 6, 156, 165/166 p. 4 

Bzenec, na M. 58 
Cadi,z, ve $pan. 46 p. 2 
Caesarea, v Palestině 27 
Cambrai, ve F'rancii 16/18 p. 2 
Cambridge, v Anglii 94 p. 1 
Cařřhmd, v. Byzantion 
Celje, y jihosl. SlovmE 18 
Cerhenice, u Kouř~ě v Č. 154 
Citov, u Mělníka v Č. 146 
Cordoba, ve Špan. 91 p. 2 
Cremona, v Italii 91 p. 4 
Curych, ve Švýc. 29 p. 2, 35 p. 4, 38, 56 

Čáslav, v Č. 26, 27, 76, 81 a p. 2, 113 p. 5 
Častohosuice, u Mor. Budějov.ic na M. 70 

Čechočovice, u TÍ'fjbfče 'na M. 73 
Gechtice, u Dol. Kralovic v Č. (Stanovský, 

čechtický) 11 
Čertoryje, 'li Olomouce 38 

Dačice, na M. 8/9 p. 4, 70, 80 p. 1 
Dietriohstein, v Korutaneoh 64/65 p. 2 
Dillingen, v Bav. 57 
Dobromilice (Dobroměřice), u Kojetína na 

M. 59 
Dobrovice, u Ml. Boleslavě v Č. 86, 105, 

116 
DobHčany, li Žatce v Č. 142 
Dobříkov, u Zámrsku O. Vys. Mýto 150 
Doksy (Hirschberg), u Dubé v Č. 117, 143 
Domažlice, v Č. 5 p. 3, 122, 126, ] 41 op 3 
Donín (Dohna) , u Pirny v Sasku 38 

Donauworth, v Bav. 57 
Doubravice n. Svitavou, u Blanska na M. 

69 
Drážď'any, v Sasku 40, 129, 156 
Dražov, u Volyně v Č. 105 p. 1 
Dřevohostice, u Bysdice !.pod Hostýnem na 

M. 61, 64, 65, 70, 71, 73, 75 

Dub Český, v Č. 120, 147 
<Dubá (D aub a) , v Č. (Berka) 73 p. 3 
Dubá u Poříčí n. Sáz. v Č. (Mr,ačský) 156 

Dubeč, u Říčan v Č. 141 
Duchcov, v Č. 141, 146, 147 
Dvůr Nový, u Vranova na M. 38 
Dvih Petrův, u Netolic v Č. 80 

IDymokury, v Č. 115 

Ebrharec, nyní Hybrálec, u Štok v Č. 164 
Eggenber,g, 'li Štyrského Hradce 149 
Eg,gmburg, v Dol. Rakousích 166 p. 2 
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Egrberk, n. hra-d nad Lestkovem u Kadaně 
97 

Ekartovice, n. ves 'li Frýv,aIdov,a 74 
Emden, v Hanoversku 152, 159 
Ensisheim, v Alsasku 29 
Erfurt, v Něm. 111 p. 1, 112 p. 2 
Evreux (Ebroicum) ve ,Francii (dép. Eure) 

35, 36 

Falkenber.g, 'li Opolí v Pr. Slezsku 28 p. 3 

Ferrara, v ItaEi 64 
Frankenstein, v Pr. Slezsku 28 p. 2, 52 p. 1 
Frankfurt n. Moh., 'v Něm. 19 IP. 3, 23 p. 

2, 37, 56, 57 'p. 1, 64, 91 p. 6, 92 p. 2, 
93 ,p. 3, 94 p. 2, 96, 99, 111 p. 1, 112 

p. 3, 135 p. 2, 161/162 p. 5 
Fr.ankfurt n. Odrou, v Něm. 53 ,a p. 1, 

165/166 p. 4 
Franbiškovy Lá,zně, v Č. 4, 97, 98 p. 2 a 3 
Frauenberg, u Bílého Kostela n. Nisou v Č. 

49 
Freiber,g, v Sasku 154 
Freihurg i. Breisgau, v Badensku 39, 47 

p. 3 
Frei.stadt (Kožichov), v ,Pl'. Slezsku 130 
Fiinfkirohen, nyní Péos, v Maď. 123 

Gaildorf, 've Virtemb. 35 

Gdansko, svob. m. 155 
Geising, u Drážďan 164 
Gersdorf, u Zhořelce 125 
Gluchov, v Sasku 165 
Goldberg, v Pr. Slezsku 36 p. 
Goluohov, v polském Poznaňsku 46 
Graben, v IBadensku 28 
Grandson, V'e Švýc. 55 'p. 2 
Greifswald, v Pomořanech 43 p. 1 
Grein, v Hor. Rakousíoh 58 
Grossenau, v Bav. (H. Franky) 117 
Griinber.g, rv Pr. Slezsku 24 p. 1 
Griinmde, v Braniborsku 23 
Gundersdorf (Guntramovice), u Libavé na 

M.9 

Haag v Nizoz. 161/162 p. 5 
Habry, u Čáslavě v Č. 81 
Halbersta,dt, v Sasku 52, 133, 156 
Hall v Tyrolsku 29 p. 2 
Hamburg, v Něm. 19 a p. 1, 43 p. 1 
Hamm, ve VestfáLsku 39, 43 p. 1 
Hamau, u Kasselu v Něm. 93, 96, 126 
Haňšpach, u Šluknova v Č. 147, 160 
Harachy, zaniklá ves u Kaplic (Harachové) 

148 

Harasov, č. Kaminského DiUu u Mělníka 

v Č. 144 
Har,degg, v Dol. Rakousích 10 jl. 4 
Hasištejn, u Chomutova v Č. 85 p. 3 
Sv. Havel (St. Ga1Ien), ve Švýc. 49 p. 
Ha.znburk, v. Klapý 
Heidelberg, v Badensku 14, 18, 21 p. 4, 24 

a p. 1, 25, 27, 28 a p. 2, 30/31 p. 4, 
35 a p. 3 ,a 4, 46, 47 'po 2, 53 p. 1, 54, 
64,67, 73, 118 Ip. 1, 119/120 p. 5 

Herborn, u W,iebaden v Něm. 119/120 p. 5, 
130 p. 4, 144, 157 p. 1 

Hevlín, u Jaroslavic na M. 38 
Hilden, u Diisseldorfu v Něm. 52 p. 1 
Hkschau, v Bav. 22, 23 
Hirsohberg, V. Doksy 
Hlaváčov, n. hradiště u Rakovníka v Č. 

8 jl. 3 
Hluboká n. Vlt., v Č. 72 p. 1 
Hlučín 94/95 p. 3 
Hluk, u Uh. Ostrohu na M. 165 p. 4 
Hodějov, u Volyně v Č. 10 p. 4 
Hodice, u Třeště na M. 70 
Hodonín, na M. 73 a, p. 1 
Hof, v Bav. 98 p. 3, 100 p. 1 
Hohenems, ve Vorarlberku 18 
Hochsta.dt, v Bav. 57 
Holešice, u Chomutova v ,Č. 140 'p. 10 
Holešov, na M. 30, 68, 70, 71, 73 
Hollabrunn, V. Oberhollabrunn 
Holubice, u Slavkova u Brna 68 p. 
Hora ,Bílá, dnes ~č. J'rahy 7 p. 3, 71/72 p. 2 
Hom Čenná, u Hostouně u Prahy (Čenno-

horská z Horoměr-ic) 156 p. 5 
HomČenná, u Blanska .na M. 143 p. 1 
Hor,a Doubmvská 0dnes Zámecká), u Te

plic-Šanov1a ;v Č. 140, 143, 154 p. 4, 160 
Hora Kutná, v Č. 8 p. 4, 24 p. 3, 79 p. 7, 

140 a p. 9, 141, 1.57 
Horažďovice, v Č. 129 
Horoměfice u Prahy 156 jl . .5 
Hory Kašperské, v Č. 141 
Hostěrádky Vdké, 'li Klobouk na M. 76 
Hostmné,v Č. 10 p. 4, 11/12 p. 5, 153 
Hostouň, u Horš. Týna v Č. 103, 145, 155 
Houska, u Dubé vČ. (Adam z Valdštejna) 

143 
Hradec Jindřiohův, v Č. 111/112 p. 2, 117 

p. 4 
Hradec Králové, v Č. 11/12 p. 5, 71/72 

p. 2, 80, 111 p. 1, 119/120 p. 5 
Hrádek Červený, u Sedlčan v Č. (Sezima 

z Vrtby) 114 



Hrádek Červený, u Jirkova v Č. ~Hrzán) 

144 
Hrádek Komorní (Hrádek n. Sáz.), u Ko-

stelce n. Černými Lesy v Č. 143, 155 
Hradiště, v. Nové Město n. Meuují 
Hradiště Mnichovo, v Č. 8 p. 3 
HPadiště Uh., na M. 59-61, 64, 68, 73 
Hra<dy Staré, u Lilbámě v Č. (Pruskov,ská) 

119 
Hrob (Hroby), u Duohcova v Č. 154 
Hr.občice, u Bíliny v Č. 142 
Hřiště, u Přibyslavě v Č. 60 
Hustířamy,u Jaroměr-e v Č. 20 p. 1 

Cheb, v Č. 4, 47 a p. 1, 97, 98 a p. 2 a 3, 
99 a p. 1, 100 a Ip. 1, 100/101 p. 2, 
101-103, 104 a ,po 1, 105, 174 

ChLum, j. od Čáslavě v Č. (SlalVatové) 117 
p. 1 

Chlum n. Nepřevážkou, u Ml. ,Boleslavě 

v Č . .(Sluzský) 125 
Chlum II HLinska (Sd'ela z ,Rokyc) 122, 154 
Chlumec, u Chabařovic v Č. (Kelbl) 164, 

165 
Chlumec n. Cidlinou, u Nového Bydžova 

v Č. (V ác1av V chy,nský) 122, 126 
Chlumec Vysoký, u Sedlčan v Č. (polyxe

na 'z Lobkovic) 102, 143 
Choceň, v Č. 24 
Ohodov, u Prahy, o. Říčany (JiH Michna) 

155 
Oholtice, u ,přelouče v Č. (Gerštorf) 125 
Chomutov, v Č. 140 p. 10 
Chroustovice, u Vy,s. Mýta v Č. (Gerštorf) 

125 
Chrudim, v Č. 7 a p. 3 a 4, 80 p. 1, 162 
Chyše, u Žlutic v Č. (Pětipeský, Jiří Mich

na) 97, 155 

Igershdm, ve Vir,temb. 26 
Ingolstadt, v Bav. 57 
Inšpruk, v Tyrolslm 113 
Ivančice, na M. 64, 70, 76 p. 1 
Iv.amovice na HaJné, na M. 22, 58, 62 

Jáchymov, v Č. 100/101 p. 2 
Janov, v Ita1ii 169 
Jamovice n. Úhlavou, u Klatov v Č. (Jan 

z Klenového) 114, 143 
Janovice Vrchotovy, u Votic v Č. (Sezima 

z Vrtby) 114 
Jedlersee, v Dol. Rakousích 58 
Jelení, u ,Bruntálu ve Slezsku 29 
Jelitov, v polském Poznaňsku 68 
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Jemnioe, na M. 70 
Jena, v Něm. 7 p. 5, 100 p. 2, 100/101 p. 2, 

135 p. 2 
Jenštejn, u Brandýsa n. L. 'v Č. 109, 151 

p. 1 
Jeseník Něm., u Nového Jičína na M. 60 
Jičín, v Č. 94/95 ,p. 3, 1.12 p. ·1 
Jičín Nový, na M. 60 
Jičín Sta'rý, u Nového Jičína 30 
Jhhlava, na M. 7 p. 5, 9, 10 p. 1, ll, 13, 

27 p. 2, 52, 67, 68, 70, 93 p. 2, III p. I, 
125 p. 2, 142, 149, 154 a p. 1 

Jílové, v Č. 92 p. 1, 94 p. 3 94/95 p. 3 
Jimy, u Brandýsa n. L. v Č. (Had z Pro

~eče) 120, 152 

KaJdaň v Č. 108 p. 1, 116 
Kamenice Česká (Vchynský) 147, 163 
Kamenice Saská (Chemnitz) v Sasku 98 
Karlovy Vary, v Č. 100 a p. 2, 100/101 

p. 2, 101, 102, 103, 174, 175 
Kasejovice, u Slatné v Č. 5 
Kassel, v Něm. 92 p. 2 
Kast!, v Bav. 24 
Kaub na Rýně, v Něm. (Lehnar z ·I{,auby) 

74 p. 4 
Kelheim, v Bav. 57 
Kiel, v Holštýnsku 39 
Kladno, v Č. 121 
Kladruby, u Stříb])a v Č. 22 
Kladsko, v Pr. Slezsku 51, 122 
Kla,pý (Havnburk), u Liboohov,ic v Č. 94/95 

p. 3 
Klatovy, v Č. 5, 6 a p. 1 a 6, 7, 20, 25 p. 1, 

72 p. 1, 80 ap. 5, 81, 108 Ip. 1, 111 p. I, 

114 a p. 1 
Klausenburg, v. Kluž 
Klenová, u Klatov v Č. 114 
Kliše, nyní č. m. Ústí n. L. v Č. 164 
Klobouky na M. 76 
Klučky (Schonfeld), u Boru v Č. (Zejdlici) 

24 
Kluž (Cluj, Klausenburg) v Rumunsku 9 p. 3 
Koburg, v Něm. 20 p. 1 
Kodaň (Hafnia), v Dánsku 119, 161/162p. 5 

Koj.etí'I\, na M. 59 
Kokory, II J'řerova na M. 63 
Kokořov, nyní č. Nevřeně u ,Plzně 162 
Koldín, u Kostelce n. OrL v Č. 79 
KoIín, v Č. 7 a p. 3, 10 p. 4, 20, 36 p. I, 

135 p. 1 
Kolinec, u Klatov v Č. 5, 20, 21 a p. 3, 

78, 80, 87, 114, 115 p. 2 

Kolmar, v Alsasku 29 
Kolovraty, u Říčan v Č. 145 
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K6s, dnes Coo, v Egejském moři 40 a p. 2, 
41 p. I 

Kosmáčov, II Klatov v Č. 85 p. 1 
Kostel Bílý n. Nisou v Č. 149 
Kostnice (Konstanz) v Badensku 18, 39 
Košťálov, II Třebenic, o. Lovosice v Č. 

(Adam !Z VohycrIic) 157 
Koštice, u Libochovic v Č. 146 
Košumberk, u Skutče v Č. 117 p. 1 
Kotvrdovice, u Blanska na M. 68 
Kounice, u Dol. Kr,alovic v Č. (Trčková) 

126 
Kounice Dolní, u Ivančic na M. (Kounici) 

70 
Kožichov, v. Freistadt 
Kra,kov, v Polsku 153 
Kralice, u Náměště n. Osl. na M. 30/31 

p. 4, 64 
Kr.alovice, v záp. Č. 81 
Králov,ice, u Slaného 'V Č. (Ostrovec) 123 
Kralupy n. Vk, v Č. 128 
Krasíkov (Švamberk), u Bez-družic v Č. 22 
Kratochvíle (petrův Dvúr), II NetoHc v Č. 

80 
Kravaře, u Hlučína 94/95 p. 3 
Kremnica, na Slov. 75, 93, 96 
J<!rems a.d. D., v D. Rak. 58 
KDho'V, u Hrotovic na M. 10 p. 4 
Kroměříž, na M. 64/65 p. 2, 69 
Krosno (Krossen), v Branib. 54 p. 1 
~rucemburk, u Ohotěboře v :Co (Střela) 37, 

154 
Krumlov Český 74 p. 5, 80 
Krumlov Moravský 9/10 p. 3, 69 
Krupka, u Teplic-Šanova v Č. 159 a p. 2, 

164 
Krušec, u Hartmanic v Č. 143 
I<!rymlov, u Kostelce nad Černými Lesy 

v Č. 113 

Krzepice, v ,Polsku 114 
Křešice, u Votic v Č. (Sezima z Vr.tby) 114 
Křivoklát, v Č. 92 p. 1 
Kři.ža.no'V, 'u Velk. Meziříčí na M. 8 p. 1, 

82 
KudLovice, u Napajedel naM. 69, 75 
Kunovice, II Uh. Hmdiště na M. 9 
Kiitti,gen, II Aarau ve Švýc. 46 
Kvasice, u iKr·oměHže 63 
Květnice, u Č. Brodu 121 
Kyjov, na M. 14 
Kyjovke, u Znojma 102 p. 

Kyšperk (také Supí Hma), u Žamberka vČ. 
145 

Langenzenn, v Bav. 26 
Laone, ve Francii (dép. Aisne) 37 
Lauingen, v Bav. 57, 135 p. 2 
Lausanne, ve Švýc. 55, 56 
LaJžany Defurovy, II HoraŽlťovic v Č. (La

žanští z Bukové) 115 
Ledce, u Třebechovic, O. Hradec Králové 

126 
Ledeč 111. Sáz. v Č. 33 p. I 
Lehnice, v Pr. Slezsku 12 p. 1, 30 p .. ~ 
Lej.dy (Lugdunum), v Nizo·z. 20 p. 1, 21 

p. 4, 100/101 p. 2, 161/162 p. 5 
Lenkershdm, v Bav. 26 
Lešno, v Polsku 46, 119/120 p. 5, 132 p. 4, 

176 
Letovice, na M. 15, 77 p. 4 
Leuchtenberg, 'v H. Falci 22 
Le.voča, na Slov. 153 
Lhota Vranová, u Jevíoka (Lh<,>tský i:e Pte

ní) 82 
Liběchov u Štětí v Č. ~Belvicz Nostvic) 

144, 146 
Libeň, II JHového v Č. 92 p. 1 
Uberec, v Č. 100/101 p. 2, 149 
Libeř, II Jílového 92 p. 1 
Lihoohov.ice v Č. 146 
Lidéřov (Ludéřov), u Olomouce 156 
Liestal, >ll Basileje ve Švýc. 39, 55 
Lichtenau, v Baoonsku 28 
L~ohtenber,g, v bav. H. Francích 154 
Liohtenfeld, V. Svět!Qce 

Lindau im Bodensee, v BaJv. 36 
Linec, v H. Rak. 58, 167 
Lípa, u Hradce Králové (Trčka) 110 
Lípa Česká (Berka i: nubé a Lipého) 121 
Lípa Krásná, u Rumburku v Č. (Jan J~řf 

·z Vartem:berka) 119, 125 
Lipnice, u Něm. Brodu (Trčková) 126 
Lipsko, v Sasku. 7 p. 4 a 5, 11, 33 p. 3, 

98 p. 3, 100 p. 1, 100/101 p. 2, 111 p. 1, 
134 p. 3, 149, 153 p. 2, 154, 163, 165/166 
p. 4, 166 

Líšeň, u Brna 82 
LitoměHce, v Č. 76, 77 a IP. 4, 78, 79, 

81-85, 108, 113 a p. 3, 116, 130, 132 
p. 4, 133, 134 ,a, p. 3, 140 a p. 6, 141, 
143-148, 151, 154-156, 157 la p. 2, 
158, 163, 164 

Litomyšl, v Č. 15, 20, 67, 143 
Lobkovice, u Brandýsa n. L. 4 



Loket, v Č. 100 p. 2, 100/10Ip. 2 
Lokša,ny, č. m. Březnice v Č. 24 
Lomamy oDolní, nyní Frant. tLázmě 104 
Lomnice, u Tišnova na M. 82 
Lond)'n 21 p. 4, 92 p. 1, 94 p. 1, 96 
Losiny Velké, u Vizmberka na M. S5 Ip. S 
Louka u Uh. Ostrohu na M. 82 
Louny, v Č. 6, 81, 145 
Loveč, u Mladějova, o. Sobotka v Č. SO 
Lowenberg, v Pr. Slezsku 7 p. 5, II p. S, 

IS 
Lovosice, v Č. 77 p. 6, 81, 129, 14S, 146, 

15S, 158 
Loyola, ve Span. (,prov. Vizcaya) 130 
Lublaň, v SlovenLi SO 
Lukavice, u Nesavrk v Č. 128 
Lukawicze, v HalHíi 94/95 p. S 
Lupoa Nemecká, 'u Upt. Sv. Mikuláše 161 

p. 5 

Mag,deburg, v Něm. 4S p. 1, 94 p. 2 
Malejov, dnes č. J-a,noviček, O. Vys. Mýto 

150 
Malešov, u Kutné Hory (MLrotický) 115 IJ. 2 
Malšovice 0Ma:lšvice), u Děčtna (Ger&torf) 

125 
Mantov:a, v I·talU 29 
MaJiburg, u Ka.sselu v Něm. 4S p. 1, 92 

a p. 2, 96 a p. 1, 119/120 p. 5, IS4 p. S, 

157 p. 1 
Ma.rlishausen, u Ar.nsta,dtu v Něm. 7 p. 5 
Matzen, u Trevíru v Něm. 29 
Mel1ingen, ve Švýc. (,Aargau) 56 
Mělník, v Č. 76 a p. 2, 82, 108 p. 1, 115, 

116, 124, 144, 146 
Mel11>ll1ingen, v Bav. 114 
Mergentheim, ve Vlirtemb. 26 
Město Nové (Hmdiště) n. Metují vČ. (Ru-

dolf ze ,Stubenberka) 124, 150 
Mety, v·eF,rmdi (Lotdnsko) 91 p. 6 
Mezipotočí, u Č. Krumlov·a 74 p. 5 
Meziříčí Va,la:šské (n. Bečvou) na M. 9 a p. 

S, SO, 61 IP. 4, 64, 67, 70, 7S 
Meziříčí Velké (n. Oslavou) na M. 7 a p. 

5, 8 ,a p. 1 a 4, 8/9 p. 4, 9 a p. 1, 
10 p. 4, 15, 24 p. S, 5S, 57, 6S p. 2, 
71, 7S a p. S, 82, 9S p. 2, 127 p. 1, 160 

Meziříčko, u Jihlavy (Jáchym 'Babka) 120 
Miohnice, u Kaplic v Č. (Pouzar) 129 
Mikuláš Svatý Liptovský, na Slov. 161 p. 5 
M~kulov, na M. 72, 165/166 p. 4 
Mileč, u Přeštic v Č. 115 
Milešov, u Lovosic v Č. (Kaplíři) .146 
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Miličín, :tl Mladé Vožice v Č. 80 
MiÍlÍn, :tl Pří:bramě v Č. 140 
Miroti,ce, u Mirovic v Č 115 p. 2 
Mírov, č. Olomuč·an u Bla,nska na M. (Rá-

jecká z Mírova) 15 
Miřkov, u Horš. Týna v Č. 149 
Míšeň, v Sasku 161 p. 4 
Mitrovice Staré, u Sedlece v Č. 126 
MladoňOlVice, u Jemnice na M. 59, 63 p. 1, 

70 
'Mnich, u Veselí n. Lužnicí v Č. 10 p. 4 
Mnichov, v Bav. 153 p. 2 
Mníšek, u Zbraslavě v Č. (Vratislav) 103, 

126, 145, 155 
MoheI.llJice, na M. 144 
Montbéliard (Mompelgard) ve Fn'ancii (dép. 

Hérault) 24 p. 2, 27, 46 
Mon~pellier, ve Franoii 171, 172 
1M0rašice,u Ohrudimě v Č. 79 p. 7 
Morges (na Ženevském jez.) ve Švýc. 56 
Morkovice, u Zdounek na M. 14 
Mořeřaby (MoHža:by), zmiklá ves u Byšic, 

.0. Mělník v Č. 121 
Mnsbach, v Badensku 27, 28 p. 1 
Moskva 94 p. 1 
Most, v Č. 92 p. 1, 108 p. 1, 116, 135 a 

p. 1, 143, 146, 153 p. 2, 155 
Moudon, ve švýc. 55, 56 
Mr.a<č, 'u Benešova v Č. (Mračský) 156 
Mšeno, u Mělníb v Č. 113 p. 5 
Murten ve Švýc. (na Murtenském jez.) 55 

.a p. 2 
Miihlburg, ·dnes Karlsruhe v .Badensku 28 
Mysl-etin, u Zborova, O. Č. Budějovice 80 

Mýto Vysoké, v Č. 5 

Náohod, v Č. 24, 121 
Náměšť n . .osl., na M. 13, 14, 36 a p. 1, 

117 p. 1, 162 
Nancy, v,e Fr,andii 55 a p. 2 
Nantes, ve Frandi 155 
N<lIpajedla, na M. 4, 9, ll, 14, 30, 52, 

58-60, 61 a p. 1, 63 a p. 2, 64, 67-71, 
73, 75, 82, 83 

Neapol, v Italii 126 
Neckar BischoJsheim, v Badensku 27 
Nebhozeves, u KraJlup n. Vlt. v Č. (Gry-

,&pek, IPolyx. z Lobkovic) 56 p. 1, 143 
Němča,ny, u SIavkova u Brna 65 
Němčice, u Ivančic na M. (Němčický) 69 
N etolice, v Č. 80 a p. 3 
Neuburg a.d. D., v Bav. 22, 57 
NeuoMtel, ve Švýc. 47 p. 3 

Neurode, v Pr. Slezsku S5 p. S 
Neustiidtel, v Sasku 12S ap. 10 
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Nezlider (na Neúderském jez.) v Maď. 64 
p. 2 

Nieholte, ·V Oldenbursku 43 IP. 1 

NLsa, v Pr. Slezsku 28 ;Po 4, 38 'p. 1, 71 
p. 2 

Nižtice, .zaniklá ves v okolí Berouna v Č. 

140 a p. 6 

Nor.imberk, v Bav. 19 'a p. 3, 20, 24, 25, 
26 ·a ,po 1 ,a 2, 30, 40, 43 a Ip. 1, 56, 60 
p. 2, 62 a p. 1, 66/67 'p. 1, 98 p. 3, 112 
p. 3, 166 

Nymburk, v Č. 126 
Nyon (Neuss) ve Švýc. 56 

.oberhollabmllJll, v Dol. Rak. 10 p. 4 
Obrnice, sna,d ty u Mostu v Č. 36 
.obříství, u Mělníka 143 
Očihov, u Podbořm v Č. 142 
Odolice (VodoHce), u Duchcova v Č. 21 

IJ. 4 

.odry, v Zemi mor.-sl. (Oderští z Udéřo-
VH) 156 

Olbramovice, u Votic v Č. 116 
Oleksovice, u Znojma na M. 9/10 p. 3 
Olešnice (Oels) , v Pr. Slez·sku 54 p. 1 
.olešnička, u Bystřice nad Pernštýnem na 

:M. 68 p. 1 

Olomouc 59, 60 a p. 3, 61 p. 4, 64/65 p. 2, 
66, 67 a 'p. 1 a 2, 68-70, 71 a IP. 2, 
71/72 p. 2, 73, 74 a p. 3, 76, 93, 111/112 
Ip. 2, 122 p. 7, 153, 165 p. 4, 165/166 

p. 4 
Olomučany, u Blanska na M. 150 a p. 2 

Olten, ve Švýc. 56 

.opatovice, n. v,es, dnes část IPraJhy II. 6 
p. 6 

.opma 21 p. 4, 30 p. 4, 30/31 p. 4, S3 ,a p. 
2, 53, 59, 62, 69, 71 p. 2 

Opočno, u Nového Města n. Met. v Č. 
(Trčka) 126 

.opolí, v Pr. Slezsku 28 p. 3 

.oppenhe,im (na Rýně) v Něm. 96 p. 4 
Orlík n. VIt., u Mirovic v Č. 128 a p. 2 
Ořeohov Velký, u Uh. Bro·du na M. 74 
o.sek, u Duchcova v Č. 122 ,p. 4 
Osová, u Velké Bíteše na M. 69 
Ostroh Uh., na M. 62, 82 
Ot.rokovke, u Napajedel na M. 63 
Ox.ford, v ,Amglii 94 p. 1 

Pawv, u ,PelhHmov,a v Č. 8/9 p. 4, 10 p. 
3, 70/71 ,p. 3 

Paderborn, ve Vestfálsku 133 
P,adov·a, v ltaLii 33, 69, 70, 91 p. 4, 

165/166 IP. 4, 170, 171, 172 
P,wfos, n. m. na ostrově Cy,pru 152 
Pardubice, v Č. 20 
P,aří,ž 32 p, 5, 35, 47, 48, 94 p. 1, 147, 

165/166 p. 4 
P,asov, v Bav. 58, 87, II 6, 123 'll. 3 
Pa,vlovlce Německé, u o.soblah ·V Zemi 

mor.-:sl. (Pavlovlský) 69 
P.ayerne ('Petet1lingen), ve Švýc. 55, 56 
Pelhřimov, v Č. 111 p. 1 
P'er,gamon, dnes Bergama, v turecké Malé 

Asi,i 40 ·a ,p. 2, 41 p. 1, 90 p. 5 
Perkowo, v polském Poznaňsku 73 
,Perleherg, v -Braniborsku 165 
Pernštejn, u Tišnova na M. 15 
PětipEY, II Kadaně v Č. 97 
Petrov, u Strážnice na M. 73 
Petřv,ald, u Příbora na M. 119/120 p. 5 
.Pf.ellitng (na Dunaji) v Bav. 58 
P,iolrelberg, II Falknova n. Ohří v Č. 128 
PtLnna(IPema), v Sasku 77, 82-84, 113 

p. 3, 132 p. 4 
P1sa, v Italii 91 Ip. 4 
Písek, v Č. 5, 22, 76 p. 2, 86, 128, 135 p. 1 
Plzeň, v Č. 20, 81, 122, L~3 

Poběžovice (iRonšperk), u Horš. Týna 144 
,Po.děbr.a,dy, v Č. 115, 128 
Po.dolec, č. m. Ml. Boleslavě 85 
Pndsedice, u Lovosic v Č. 146 
Podštát, nyní Potštát, u Hra,nic na 1M. 61 

IJ. 8 
P,ohořelice, na M. 71 
Pokr.atice, 'u Litoměřic v Č. 79 'p. 2 
,Polešov.ice, u Uh. Hmdiště na M. 73-75 
Police, u Jemnic na M. 8/9 p. 4, 9 p. 2 
Polkovice, u KojetÍrna rra M. (Petřekz Pol-

kov.ic) 85 
Poříčí n. Sáz., u Benešova (Mračský) 156 
Poříčí, u Kunštátu na M. (Poříčský z Ro-

ldína) 75 
Postoloprty, v Č. 125, 140 a .p. 10, 161 
PottendorJ, v D. Rak. 10 p. 4 
Pradník (P,rudní,k, Neustadt) v Pr. Slez.sku 

93 p. 2 
Pl'aha S p. 1,4,5 p. 1, 6 la p. 6, 7 a p. 3, 8 p. 

1 a 4, 8/9 p. 4, II ap. 3,12,14,19,20 a p. 
1, 21 ·a. p. 4, 22 ap. 2, 35 p. 2, 40 p. 1, 
42, 53 a p. 2-4, 54, 57, 58, 61 p. 4, 
62, 63, 64/65 p. 2, 67, 70, 71 p. 2, 



71/72 p. 2, 72 p. 1, 76-78, 79 a p. 2, 
81 a p. 1, 83, 84 a p. 3, 86 a p. 2, 87 
p. 4 a 5, 88 a p. 1 a 2, 92 ·a p. 1, 93, 
94 a p. 1-3, 94/95 p. 3, 95 p. 1, 95/96 
p.2, 97, 98, 101, 102,104 p. 1, 105 a-p. 1, 
107, 108, 110, 111 p. 1, 113 p. 3-5, 
114, 115p.2, 1,16, 117/118p.5, 118 p. 5, 
119 p. 3,119/120 p. 5,120, 121 ap. 1, 122 
a p. 4 a 7, 123, 124 a p. 3, 125, 126, 
130 a 'p. 4, 131, 185-137, 139, 140 a p. 
6, 142-150, 151 a p. 3 a 4, 152-156, 
157 a p. 1 ·a 2, 158-160, 161 a p. 5, 
161/162 p. 5, 162, 163, 166, 168, 169, 
170 p. 2, 171, 173, 176 

- Staré rrn. 6, 7 rp. 1, 8 p. 3, 10 p. 3, 21 
a p. 4, 60 p. 2, 79, 81, 86, 94/95 p. 3, 
105, 107, 110, 110/111 p. 4, 113-116, 
117 a p. 1, 118 p. 2 a 5, 119 p. 4, 120 
121, 122 p. 4, 123, 126, 127, 129, 130 
p. 2, 133, 144 a p. 1, 147 p. 5, 149, 150 
Ip. 3, 151, 165 

- Nové m. 6, 10 p. 3, 79, 85 p. 1, 86, 87, 
94 p. 3, 108, 109, 111 p. 1, 114, 116, 
117 ,a p. 1 a 2, 118 a p. 4 a 5, 119, 
119/120 p. 5, 120, 121, 123 a rp. 1, 
124-127, 128 a p. 2, 129-131, 132 a 
p. 1 a 2, 133, 141-143, 145, 149, 150, 
155 p. 6, 156, 163, 165, 168 

- Menší m. 79, 86, 87, 94 p. 3, 107, 110 
a p. 2, 115, 117 a p. 4a 5, 118/119 
p. 5, 120, 122,124, 126, 127, 150 p. 3, 
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- Hradčany 115 a p, 2, 144 p. 2 

Pr.achatice, v Č. 127 p. 1 
Pnachová, ,zanirlvlá v·es u Hrušovan, o. Li-

toměřice v Č. 120 

Pl~akši.ce, u Dh. Brodu na M. 10 

Preš.ov, na Slov. 153 
P.l'ešpurk, viz Bmti~lava 

Proskov (tPJ1U~ov), u OpoH v p.r. Slez,sku 
(Pruskovští) 119 

Prostějov, na M. 71, 79 
Prus~nov,ice, u Holešova na M. 71 
Pruslwv, V.i1Z P.roskov 
Předlice, u Ústí n. L. v Č. 164 a ~. 2, 165 
Přelouč, v Č. 20 
Přerov, na M. 60 a p. 1, 71, 71/72 p. 2, 76 
Přeštice, v Č. 81 
PHmda (pfnaumberg), v Č. 22 
Příto.ky, u Kutné Hory v Č. 121 
Ptení, u .Pluml<wa na M. 82 
Puchheim, v H. Rak 10 jl. 4 
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Pylos, ·dnes Nav·anino, Neoka.stron, v Řecku 
12 

Pyšely, u Jílového v Č. 156 

Ráb (Gyor), v Maď. 57, 67, 69, 70 
Racov, dnes Neuberk u Ml. Boleslavě 85 
Ra·dešín, u Nového Města na M. 27 p. 1 
Ra·dostice, u Brna 127 
Radotice, II D,ačic na M. 9/10 p. 3 
Rájec u Zábřehu na M. (Rájecká z Mírova) 

15 
RakoVillík, v Č. 6, 7, 22 p. 2, 108 p. 1, 120 
Rendsburg, v Holštýnsku 39 
ReutLLngen, ve Virtemb. 57 
Rheinfelden, u Ba-sileje ve Švýc. 38, 52 
Ročov Horní, u Loun v Č. 81 
Rodov, u Jal'omHe v Č. 20 p. 1 
Rohorlec Hrubý, u Turnova v Č. 119, 125 
Rokycany, v Č. 22, 79 
Rokyce (Rokitsch), u Koselu v H. Slez·sku 37 
Rolle (na Ženevském jez.) ve Švýc. 55 
Ronšperk, v.iz Pobě·žovice 

Rosice, u Ivančic OJ.a M. 13 
Rotterdam, v Nizoz. 27 
Roudnice n. L., v Č. 3, 7, 80 'a p. 2, 92, 

93 p. 2, 97, 102, 111, 118 p. 5, 131 IP. 2, 
143, 170, 176 

Roupov, u pr'eštic v Č. (z Roupova, z Kle-
nového) 59, 114, 143 

Roztoky, v Meklwbursku 111 p. 1 
Rožmbel'k, u Vyššího Brodu v Č. 71 p. 2 
Rožnov pod Radhoštěm, na M. 9 
Rumburk, v Č. 147 

Řepín, u MělOJ.íka v Č. 144 
Řezno, v Bav. 18 p. 1, 57, 58, 135 p. 2, 141, 

148, 149, 155, .156, 162 
Říčany, v Č. (IZ Říčan) 10 p. 4, 141 
Řím 90 p. 4, 90/91 p. 6, 91 'po 4, 158, 169 

Sadová, u Hr,adce Králové (Sa,dovští ze 
S:loupna) 122 

SaJlopur.k, v Solnohmdsku 113 
SaleJ111o, v Italii 79 p. 2 
Sarmilllg.stein, (na Dunaji; v H. Rak. 58 
Sárospatak, viz Bahensko 
Sebuzín, u Utoměř.ic v Č. 124 
Sedunium (Syon, Sitten), ve Švýc. 11 p. 4 
SddJi,tz, u Opolí v Pr. Slez·s·ku (ZejdLid) 24 
Semanín, u Li.tomyšle v Č. 79 
Senec, u Galanty na Slov. 93 
Se'llomaty, u Rakovníka v Č. 81 
Sevilla, ve Španělsku 91 p. 1 
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Sibiň (Sibiu) v Rumunsku 153 a p. 2 
Siegen, ve VestfáLsku 119 p. 5, 119/120 p. 5 
Sierakowo, v polském Poznaňsku 73 
Skála Malá (Skály), u Turnova (Jan JicH 

z Vartell1berka) 125 
Skorotín, u Příbor.a na- M. 165 IP. 4 
Skrbeň, u .olomouce 60 
Skuteč, v Č. 5 
Slaný, v Č. 86, 141 
Slaví.kov, II Chotěboře v Č. 73 
Slavkov, u Brna 70 
SLavkov, u Č. KJ1UmlOlVa 74 p. 5 
Slavkov Horní (Schlag.genwald), u Lokte 

v Č. 100 p. 2, I~O/lOl p. 2 
Sleda, nyní Frant. Lázně 98 p. 3, 99, 100, 

I~O/lOl p. 2, 104 
Sloupno, 'll Nového Bydžova 122 
Sluhy, u Brandý.sa n. L. v Č. (Sluzští) 125 
Smiř.ice, u Jaroměře v Č. (Trčka) 126 
Soběch'leby, II Chabařovic v Č. (Kekule 

ze Stra:donic) 141 
Soběslav, v Č. 80 
Sobíšky, uPřerova na M. 110/111 jl. 4 
Sokol6w, v Haliči 11 
Solothurn, ve Švýc. 55 a p. 1, 56 
Sonllberg, u Obel'hollabrunnu v Dol. Rak. 

10 p. 4 
Spytihněv, u N<IIpajedel na M. 69, 73 
Srbiště (Zerbst), v Anha1tsku 8 p. 1, 27 
Stanovice, 'll :Dvora Králové v Č. (Stanov-

ský z Čeohtic) 11 
Stein a. d. D., v Dol. Rak. 58 
Stockaoh, v Badensku 57 
Stokholm, ve Švédsku 165/166 rp. 4 
Stradonice, u Slaného v Č. 141 
Stmchovice, u Přimdy v Č. 129 
Strakonice, v Č. 118/119 p. 5 
Stránka, II Záp, o. Brandýs n. L. (!pavel 

Stránský) 132 jl. 4 
Strasbourg, ve Franc. ALsasku 28 a p. 3, 

30/31 p. 4, 34, 35 p. 3, 39, 46, 48, 50, 
54, 98, 123 p. 3 

Sttaubing, v Bav. 58 
Stráž, u PHmdy v Č. 22 
Stráž pod Ralskem (Wartenbe.rg), u Mimo-

ně v Č. 9 
Strážl1ice, na M. 73, 75, 76 
Striegau, v Pl'. Slezsku 112 p. 3 
Strollipice, v Branib. 123 p. 9 
Středa (Neuma,rkt), v Pr. Slezsku 39 
Střechov n. Sáz., u Vlašimě v Č. (Hofman 

z Grynpichlu) 22 
Stříbrnice, 'll Dh. Hradiště na M. 61 

Stříbro, v Č. 5, 110, 160 

Stubenberg, u Simhachu v Bav. 124 
Stuttg.art, ve Virtemb. 8 p. 1, 60 p. 5 
Sudomě\-ice, u Bechyně v Č. 80 
Sulejovice (Sulevioce), u Lovosic v Č. (Kap

líN ze Sulevic) 146 
Sulzbach, u Amberku v Bav. 22, 23 
Sušíce, v Č .. 5, 6 a p. 4, 24 a p. 3, 54, 68, 

73, 79, 80, 86, 113 
Sv,atobořice, u Kyjova na M. 14, 75 
Světlá n. Sáz., u ILedče n. Sáz. vČ. 110, 

114, 116, 122, 126, 131, 143, 154, 157 
Světlice 0LichtenJdd) 11 Humpolce v Č. 132 
Světnov, u PřibyslaJvě v Č. 88 p. 2 
Svídnice, 'v Pr. Slezsku 36, 39 
Svijany, u Trurnova v Č. 77 p. 6 
Svitavy, na M. 15 
Svojšice, u Ko.uřimě v Č. (Mr.ačský) 156 
Sv,ojšice, II Přelouče v Č. (Gerštorf) 125 
Syrovice Nové, 'll Mor. Budějovic na M. 

30 p. 1 

Šafhúzy, ve Švý:c. 47 'po 3, 57 
Šaratice, u SLavkova u Brna 74 
Ša.rdice, II Kyjova lila M. 82 
Šarišský Powk, V. Bahensko 
Šebířov, <ll Ml. Y;o~ice v Č. 61 
Šenfeld (Schonfeld), v. Klučky 
Sohievdbein, v Pomohneoh (Něm.) 43 p. 1 
Škv·orec, u Č. Brodu 120 
Schleinitz, v Sasku 10 p. 4 

Schlettstadt, v Al~asku 29 
SchHef, v. ZlilY 
Schmalkalden, u Kasselu v Něm. 96 p. 
Schneeberg, v Sa,~ku 99, 123 a p. 10 
Šonov, dnes Šanov, č. Teplic-Šanov.a 141 
Š~proň, v Maď. 153 
Špýr, v Rýnské Falci 28, 36, 98 p. 4 
Š taI11pa ch, u ,Falknov'a v Č. 94/95 p. 3 
Štěpánov, u Přelouče v Č. (Str'ela) 37, 154 
Šternberk u Vlašimě v Č. 125 
Štětí v Č. 144 
Štětín, v něm. Pomořanech 43 p. 1 
Štítary, u Vranova na M. 64/65 p. 2 
Švamber.k, V. Kra-síkov 
Schw,arzenau, u Zwettlu v D . .Rak. 64/65 

p. 2 
Šviiliov, u Klatov (Švihovští) 129 

Tábor, v Č. 8, 80 

Tachov, v Č. 5 
T:avíkovice, u Hrotorvic na M. 8/9 p. 4, 9 

p. 2 
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Těchnice (Těchenice), u MirDvic v Č. 125 
Telč, na M. 75 
T~plice (Teplke-ŠanDv), v Č. 4, 124, 126, 

133, 139-155, 156a p. 4, 157-159, 161, 
163-165, 168 

Těšín, PDlský Těšín 153 
TetDv, v. Voh)'Ulice 
Teufenbach, u Murau ve Štýrsku 138 p . .5 
Theshi, hibl. m. v TransjDrdansku 128 p. 4 
Thi,ersheim, v Bav. 98 p. 3 
Tlumač(w, u Napajedel na M. 67 p. 2, 73 

p. 4 
Točufk, u HDřDVk v Č. 123 
TDJedD, ve Špan. 23 p. 3 
TDlštejn u VarnsdDrfu v Č. 10 p. 4 

TDruň, v POIlsm 176 
TorulDuse, ve Enamcii 53 'po 2 
TralleLs, za starDV. m. v Karii (Malá As,ie) 

90 p. 6 
TrautmamnsdDrf, oU Fddbachu ve Štyrsku 

149 
Trenčín, ·na SlDv. 71/72 p. 2 
Trevír, vP.r. PDrýní 55 a p. 
Trnav,a, na SlDV. 60, 153 
T,rDki, u VHna v PDlsku 51 
Trstěnice, u MDr. LKrUlrulDva 9/10 p. 3 
Třebenice, u LDvosic v Č. 81 
Třebíč, na M. 69, 70, 119 p. 5, 119/120 p. 5 
TřebDň, v Č. 92 p. 1, 94 p. 1, 115 p. 2 
TřebDvá Česká 94/95 p. 3 
Třemešek, u Šumperka mla M. 22 
Třešť, na M. 10 p. 4, 70, 111 'p. 1 
Tub.inky, ve Virtemb. 19 p. 3, 30/31 p. 4, 

57 
TulechDv,zamtIDJá ves u DO:u,pDVla v Č. 8 
TurnDv, v Č. 81 p. 4 
Týn n. VIt., v Č. 116 
Týn HD'l'Šovský, v Č. 144 

Týnec 'u. Labem, 'u KDHna v Č. 20 
TyrDs, nyní Súr, v Syrii 128 p. 4 

Ú drč, u BDchDva v Č. 129 
UfJenheim, v Bav. 26 
Úje,zd (Újezdec) Če,rvený, u UnhDště v Č. 

(Be,rkDvna) 121 
U1m, ve Virtemb. 57 
Ulppsala, ve Švédsku 165/166 p. 4 
UrhmD, v TtaU,i 123 p. 3 
Ú,sd n. L., rv Č. 155, 156, 164 

Wai,dhaus, v bav. H. Fald 22 
Vajtmile (Veitmile), n. tvrz 'u SmrkDvic, 

D. Písek, v Č. 161 

WaJldenburg, v Pr. Slezsku 99 
Valdštejn, u TurnDva v Č. 8/9 /1. 4 
Valence-sur-RJh6ne, ve Francii 28 p. 3 
Valtice, u MtkulDvla na M. 58, 122 
Varšav,a, rv PDlsku 114 
W!artenber,g, v. Stráž pDd Ralskem 
VarvažD'V, 'u MirDvic v Č. 7,9 
W'aH, u Sv. Hiavla ve Švýc. 49 /1. 1 
V~elehmd, u Uh. Hradiště 60 ,a p. 3, 61, 63, 

64, 66, 73, 74a p. 2, 75, 83 p. 1 
Velen DV, u BDskDvic na M. 10 

Veleslavín, dnes č. Prruhy XIX. 3.5 
Velvary, v Č. 77, 81, 160, 163 
Vesec, v. Ve,stec 
VeseH n. MDravDu, u UJ-!. OstrDhu 61, 63 
VeseH NDvé, u Žďáru na M. 73 p. 3 
Wesenufer (na Dunaji), v H. R,ak. 58 
Vestec (V,esec), u JarDměře 'V Č. (V,esečd 

z Vesec) 130 

Veveřf, u tPr'achatic v Č. ('Benydek) 80 
V chynice-TetDv, u Kašperských HDr v Č. 

4, 141, 143 
Víceměřice (LicDměřke), u KDjetína na M. 

62 
VíokDV, 11 TišnDva na M. 71 
Ví,deň 9 p. 2, II p. 3, 13, 28 p. 4, 43p. 1, 

49 ,a p. 1, 53 p. 2, 57, 58 a p. 1, 64 p. 2, 
71 p. 2, 72 p. 1, 88 Ip. 1, 100 p. 1, 
109, 112-114, 116, 120, 122, 125, ,126, 
142-145, 147, 148, 154, 157, 161/162 
p. 5, 165/166 p. 4, 166 a p. 2, 172, 174 

Vidim, u DU!bé v Č. (Adam II Valdš,tejna) 
143 

V,igD, u Belluna v Italii 1(J9 

Vilno., vPDlsku .51 
W,indsheim, v Ba,v. 26 
Vircpurk (Wiir'zhurg), v Bav. 26, 27 
V~temberk, v Něm. 7 p. 4 a 5, 8 p. 4, 11/12 

p. 5, 21 p. 4 23 p. 2, 26, 36, 93 p. 2, 
98, 111 p. 1, 112, 133 p. 1, 136, 140 p. 
10, 154, 160 

VlčkD'Vice, u KDlince v Č . .5 
VDdňany, v Č. 151 p. 3, 160 
VodD1ice, 'V. OdDlice 
VDhhurg (na iDunruji), v Bav. 57 
WDlgaJst, v něm. PDmDřansku 43 p. 
VDIDv,ke, u Prachatic v Č. 7(J 

VDlyně, 'v Č. 59, 77, 80 
VmcDv, u LKyjDv,a na M. 73 
Vradsla.v, v Pl'. Slezsku ll, 30/31 p. 4, 36, 

54 p. 1, 99 
Vr,bka (Hrubá a MaJá), u Strážnice na M. 

68, 75 

VJ1ChDViště, zaniklá v,es u PDdbDí;an v Č. 
10 p. 4 

V;ršDv~ce, II LDun v Č. (Zápský, VřesDvec) 
145 
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Vr~ha, č. H. Bělé u Manědna v Č. (Sezima 
z Vrtby) 114 

VřesDvice, u KyjDva na M. (VřesD,vci) 140 

fl. 9 
Výmar, v Něm. 100/101 p. 2 
.vyšedn, lIaniklá ves u RDudnice n. L. 118 

YverdDn (Ifferten), u Lausanne ve Švýc. 
40 p. 1 

Zábr,dovice, nyní č. Bma 88 p. 1 
Zaháň, v ,Pr. Slezsku 10 rp. 1 
ZahDřany, u LitDměřic v Č. (V,ilém Vohyn

ský) 149, 152, 157, 158, 160, 161, 163 
ZahDřany, u Milevska v Č. (ZahDřanský 

z OrHku) 128 
Zahrádky, zaniklá Dsada u Da,čic na M. 10 
Zalešany, u KDuřimě v Č. (Mmoský) 156 
Zalužamy, 'u Ml. BDleslarvě 6 p. 4 

Zámek Nový, u Č. Li:py (Jan }liřf 'z Var-
temberka) 119, 125 

Zápy, u Brandýsa n. L. 141 
Zásmuky, u KDuř,imě v Č. 122, 124, 126 
Zástřizly, u ZdDunek na M. 10 

ZhirDh, p. o. RDl<ycany 123 
Zdědn, u mumlDva na M. 61 /1. 3 
Zejdlice, v. SeLdlitz 

ZhDřelec, v Pr. Slezsku 111 p. 1 
ZinzendDrf, v bav. H. Fald 10 p. 4 
Zliv (Schlief), u Plané v Č. (ŠHf z Dres au-

nu) 156 . 

ZnDjmD, na M. 8 p. 1, 9a p. 3, 9/10 p. 3, 
ll, 12 p. 1, 13-15, 38, 61/62 p. 4, 64, 
64/65 IP. 2, 70 a p. 3, 70/71 p. 3, 71 
a p. 2, 74, 102 ,po 1, 133, 168 

Zweihriioken, v Rýnské Falci 22, 98 p. 4 
Zvířetice, u MnichDlVa Hradiště v Č. 77 p. 6 
ZVDleněv,es, u SlaméhD v Č. 24 

ŽalkDvke, u KrDměříže na M. .59 
Žatec, v Č. 6, 86, 116, 122, 146, 157 
Žďár, u DDupDva v Č. (Žďárští) 30, 121 
Žďár, na M. 73 p. 3, 76, 81, 82 
Želenky, u DuchcDva v ,Č. (Ždenšd ze Se

'huzína) 124 
Želirv, u HumpDlce v Č. 149 
Ženev,a, ve Švýc. 21 p. 4, 30, 30/31 p. 4, 

32 ,a p. 4, 33 a p. 1, 35 a p. 3, 37-39, 
42, 47, 54, 56, 62, 68 

ŽerDdn, u Šternherka na M. 9 
ŽidlochDvice, na M. (Fridrich z ŽerDdna, 

Adam z Valdštejna) 64, 71, 75 ap. 1, 
143 

ŽinkDrvy, u NepDmuku v Č. 114, 143 
Žitava, v Sas,ku 116 ip. 2, 147, 176 
Žitín, č. KDkDřDv,a u ŽinkDva v Č. 114, 143 
Žlutice, v Č. 7 a p. 1 
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Rejstřík věcný, 

zároveň slovniček k Borboniově medicině. 

Medicina, odvětví vědy o přírodě n. ,fysiky 
(na tura = cp tJ cr ~ e;, odtud physicus = 
učený lékař) 118 p. 5, 161 p. 5. 

Medicina praktioká (praxis medica) a theo
retioká (.theoria medica) 50, 51, 88 ,a p. 
1, 89, 91, 111 p. 1. 
dogmatioká, Mppokratická, vybudoV'aná 
Hippokratem a jeho dovršitelem Gale
nem na učení o 4 vlhkostech tě'Lesnýoh 

(humores) 96 p. 3, 111 p. 1, a 
- hermetická 96 p. 3, 111 p. 1, (za její

hož zakladatele byl o2mačován egyptský 
alchymi,sta Hermes Tr.ismegistos) nťiboH 
spagirická (od cr 7t á úl = odlučov,ati a 
a y d p ú) = slučov.ati) , odvozující zdra
ví a nemoci od poměru alohymiokýoh 
živlů v těle (soli, rtuti ,a síry, PaTlacel
,sových ,to symbolů hmoty ve ,skupenství 
pevném, kapaLném .a plynném) a která 
v·edle ,přírodnin (galenik) používá k lé
čení též přípTlaYlků chemiokých 32, 53, 
57 p. 1, 78. 91 .p. 5 (odtud ohemia
tde, od lWl'pda = medicina) 3, 92 
a p. 2, 96 a 'p. 3, 98, 111 p. 1, 112, 
135 p. 2, 168. 

- kura-tivní .a prevenvivlDí 50, jež se 
.dělí na .a) preservační (profy,lakční), 

Ipracující záJbJ'annými léky 81, oohran
nými amul'ety (alexicaoa) 68, 135, 
za.fikadly 20 atd., a .1) konservač

ní (.soient1a ,de sanitate tuenda, zdra
vověda) 50, 68, 81, 91 p. 7, 100 
p. 1, 169, jejLmž oborem jsou Res nOO) 
natmales, věci nepřirozené, Ikteré, ne
patříce ,k Hd~k6mu tělu, slouží mu př,i 

přiměřeném :užívání k záchově jeho ži
vota a zdraví, 'pN nť!pf.iměřeném užívání 
však vrha'jí tělo v nemoc a zkázu. Jest 
jich šestero: V2Jduch (ah), pokrm a ná
poj (dbus et potus), pohyb a klid (mo
tus et quies), ,spaní a ,bdění (somnus 

et vigiliae), vyprazdňování a zadllžování 
(excretio et retentio), náruživosti duooa 
(perturbationes animi), jako radost -
smutek, láska - nenávist atd. 6 p. 4, 
50 a p. 1, 90. 

Medioinské nauky: 
I. Amthr.opolo,gie 111 p. 1, nauka to o 
zdra·vém člověku, o .složení (f.a:brica 37) 
a plození (prooreatio 90, 91) jeho těla 

a o jťiho úkonech: 1. Anatomie, 2. Fy
siologie 50, 96a p. 3, 98. 
ll. Aetiologie (od ah·ta = causa), na
ruka o příč.inách chorob 50. 

III. Pathologie (od "6 7t&B-oe; = mol'
hus), na'Ulka o nemocíoh 50. 
IV. Semioti.ka, semi.ologie (od cr1)[I.e'i:ov 
.= si.gnum), nauka o ·znameních (pří

znacích) rozpo2mávacích (,signa ,diagno'
.stiaa) a pr'edpovědných 0signa progno
.stica, praedicta, prorrheticon .. ,iudicia) 
50, 90, 91 p. 7. 
V. Therapeut1ka, nauka ;) léčení oho
rob 90 A) pomocí prostředků, které 
ský,tá Ma.teria medioa,zruhmující 1. lé
čiva, 2. 'pokrmy .a náp.oje léči'vé a 
di'e1Jnl, 3. mineráLní vody 90, 98; iB) po-
mocí zákroků chimrgiokých 50. 

I. 1. Anatomie. 

AnatomickédiV1adlo (theatrum ianatomi
cum), budova :pitevní .s hiledištěm 37, 43. 

Autopsie, pitva (sectio): hlavy telete, v,ol
ských očl .a psa 37, 81, .E.enky 47 a Ip. 4 
a člověka (poprav.en6ho), tu především 
ženy, poněv·adž ta byla dl'kevně pov,a
,žovruna za podčlocvě!ka (nebylo V'~ak 

pitvy ženy těhotné, u níž po.pmv.a byla 
nepřípustná) 14 p. 1, 43 la p. 2, 45 Ip. 1, 
48 p. 1. 

V.ivi,sekce březí .ovce (anatomia .foetae ovi,s) 
48. 
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Složení těla: 

Kůžt> (cutis); její průduchy (pod) pro vy
pocení vody .a vypou~tění par (tmuspi
ratio .insensibilis) 30. 

Podkožní vr·stva vazivová (panruculus 
camosus) a tutkJolvá (p1nguedo), která u 
~kotu je 'pod vr,stvou v,azivovou, u člo

věk'a nad ní 43/44 p. 2. 

Kostra (sceleton). Sestavování kostry 46 a 
p. 1. 

Hlava. Kost čd-ní (os front1s) 45 p. 1; 
kosti temenní (ossa calvar.iae) 43/44 p. 
2; k>osti skaLní (ossa petrosa. pyr.amidy 
kostí ~pánkových) 45 p. 1, 125; dwst sí
tová (os ethmoidaJe, od g,s. [I, o~ = 
cdbrum, sho) n. houbov,itá (os .spongi
osum) , utvářená tak, aby páry a pachy 
jí proni.kalyk mozku, nečisté hleny (sor
.des) nemohly v~ak "ték>ati tudy s moz
tku Idolů 43/44 'p. 2; čeHst homí (maxil1a 
.superior), jen u krokodilů lPohyblivá 
43/45 Ip. 2. 

TJ1up a končetiny. Klíček (davicula) 43 
p. 2, esov,hý u muže, obloukov:hý u 
ženy, vysky.tuje se jen u ,člověka a 
u opic 43/45 p. 2, 46 p. 1; lopatka 
(scapuh) 159; žebm (costae) 43/45 p. 2 
a chrupavky žebemí (cal'tilag,mes, ad 
quas costae ,tendunt) 46 .p. 1; kost hrud
ní (stemum) 43/44 p. 2, u žen s 2 
otvory k prostupu žil 46 a p. 1; \pánev 
(,pelvis, OS'5a circa pubem), u žen pro
Is'tJ1aněj~í, a spona ,stydká (oa.rtUago run 
p'lldendo) , u žen šir~í ,než u muUJ, 46 
p. 1; bél'ec (tLbia) ,s kotníkem vnitřním 
(ma.lleolm tibiae) 44, 68. 

Sv.aly (musculi), Ipodléhající na~í lYůli 50, 
s poohvou ,svlalov.ou, počet svalů 43/45 
p. 2; h~'áz (permeum) 173, musculus 
palmari,s (brevis), schází zlodějům 43/45 
p. 2; brrunúce (draphnagma), odděLující 

dolní část dutiny tělní (v,enter, gaster 
infůmus) od 'střední (venter, gaster me
.dius) 43/44 p. 2. 

Venter infimus (,břioho, abdomen): 

Hypochondrium, črust dutimy břišní, krytá 
žebry 98. 

HYlPochondrioké orgámy: 

Játra (hepar) 40, 41 p. 1, 43 p. 2 atd. 
Žlučník (vesica lbiLiaria) 43/45 p. 2. 

G e II n e r: Životopis lékaře Borbonia. 

Vývody žlučové: žlučníkový (meatus a 
vesica biliaria) a jaterní (meatus ab he
pwte), které oba se spojují v žlučovod, 

jenž ústí do ·dvamáotmíku 43/45 p. 2. 

Slezima (.splen) 43/44 p. 2, malá ru ovcí, 
velká u psů 49; místo jedné někdy i 2-3 
slezmy u člověka 43/44 p. 2. 

Roura zažfvací: 

Žaludek (ventrioulus, stomachus) 40, 41 
p. 1, 43 p. 2 atd.; poloha; horní ústí 
žaludeční (orifioi'llm .su,perirus stomaohi) 
43 p. 2. 

S.třev,a' (vis oera, inDestina); .délka střev 

43 p. 2. 
Stiíevo tenké 43 p.2: duodenum 43/45 
p. 2; ileum 43/44 p. 2. 
Střev,o tLusté 43 p. 2: tnačníik (colon) 43 
p. 2 ·s chlopní Bauhinovo'll (valV1ula 
coli) 43/44 p. 2; konečník (intestmum 
.rectum) 47 p. 4; Hť .se svěračem .(mus
ouLus sphincter ani) 102. 

Oknuží (mesenter~um) 43/44 p. 2. 
'Předstěra (omentum) 43/44 p. 2. 

Venter medius (hrudník, thorax 43/45 ,p. 2) 
88/89 p. 2: 

Plíoe, ,ba,rva plic 45 p. 1; 2 pleury, jedna 
obalující plíce (popHonice), druhá (po
Ihlludnioe), Itotožná (prý) s okosticí že
ber (pedosteum .coistarum) 43/45 !p. 2. 

Mediastinum (rp.eziplicí) 43/44 p. 2. 

Srdce (cor) 43/45 p. 2 .a'td.; ou~ka před
síňová (aurioulae oordLs) 49; hrot sl'deč
ní ('pars inferioraouminata. cor,d1s) 43/44 
p. 2; osr,dečník, os'r.dec (pericard1um) a 
tekiutina v něm (aqua pericardii) 43/45 
p. 2. ' 

Venter ,supremus (dutina lebeční) II ústrojím 
nepvovým: 

Mozek (cerebrum) 43/44 p. 2, 69; 2 ko
mory mo.zkové (postranní, sinus oe'l'ebri) 
37, 43/44 .p. 2; hýždě m02Jku (nates ce
rebr.i) a vadata m02Jku (testiculi ce
rebri), 2 páry to polokulovitýoh hrbol
ků, vyčnívajícíoh nad povrch m02Jku, 
.dnes .společně a;vané čtverohIlbolí (corpo
ra qua.dri.gemina); pyje mozku (peni.s 
cel'ebl'i), .dnes: šišinka (cor,pus pineale); 
rete mira:bile (pleX'us venosus chorio·i
,deus); .g.landula ,in reti mil1ahili (g,l.andu
la pivuitaria, podvěsek, hypophYllis) 43/ 
44 p. 2. 

16 
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2 ,p1eny mozkové, tvr,dá ,a měkká (dura 
d pia mater), mezi nimi prázdný pro
stOT (intel1stůtium), aby mozek mohl vy
konávati pravi,de1né pohyby 43/44 p. 2. 

Mícha (medul1a 'spina:l~s), počínající na 
šíj,i (occipitium) 37, 43/44 p. 2. 

Nervy, opatřené dvěma obaly (integu
meIlJta membr,anacea) 43/45 p. 2 a duté 
(v kaná:lku nervovém proudí duchy .du
šemí [spinitus animai1es]) 49. 
2 nervy zmkové (a:tervi optici), majlCl 

své kořeny v míše, o čemž Ize ,se pře

svědčiti lépe pitvou motklu od zadu 
(meto.da Baooino.va), .než od předu 

(metoda Vesali:oi\',a) 37, 43/44 p. 2; 
2 nervy zvratné (nervi reouI'fente.s), po 
jejichž podvázání zvíře ztrácí hlas 49; 

mrv ža1udeční, jehož jedna větev se
,stupuje k mo'čovodům 43 p. 2. 

Ú,strojí močové: 

Ledviru.y (renes), pravá vyse uložená než 
levá 43 p. 2, jejioh obal tukový 139. 
Močovody (rureter,es) a:ta kaJždé straně 1, 
někdy 2 (meter duplex bilatona!.i:s) 43 
p. 2. 

Měchýř močový (vesica ur.ia:ta,lůs) 43/44 
p.2, 47 p. 4, 172 's ohLopní (v,alvula) při 

ústí močov,odů 43 p. 2 a se svěračem 
(osphimter vesicae) 102. 

Roura mo.čová (ureuhra) 100. 

ÚMrojí pohla'V1ní. 

a) mužské: 

V,arhvta (testes, ,teS1iiculi) 43/44 p. 2,171 se 
4 obaly: kožený vak šourku (scro:tJum), 
svalová vrstva šour.ku (tunica dartos), 
vychlípeniru.a po:břišniční (tunica elytl1Oi
des, tunica vaginaJlis testi,s) a bělima 

(t11nka a~buginea testis) 43/44 p. 2. 
Pyje (penis) 43 p. 2. 

bl žel1ské: 

DěLoha, materní:k (uterus s. matrix) 83, 
její uvar ,a polo:ha v páJllV1i vZllIle.dem 
,k měohýN 46 a p. 1, 47 'a p. 4, 48; ro
hy ,děložní (cornua uteri) 48; vn~třek 
11ll1i1okulární, jen s vrásk,ami (l1Ugae), 
a:tikoli, j'a,k učili ,staří, s přehrádkami, 
oddělujícími komůl1ky, v nichž při 
mnohotném ,těho.tenství kaJždý plod by 
měl své 'zvláštmí '11ffiLstění 47 p. 4; 
hrdlo ,děložní (collum >l. cerv,ix uteri) 
48, krátké u žen, ,dlouhé u 2Jvířat 49; 

caIlJali,s cervicis, otvírající se za porodu 
49; vnidní bnaIlJka (.0.05 uteri intennum), 
po početí se 2JaJVírající 48. 

Lůno (sinus casÚtaotis, předsíň poševní, 
vestibulum vaginae) 49, 137. 

Cevy (vasa): 'tepny (alltedae, o>daěr = 
VIZ,duoh), v nichž proudí vzdušnédudhy 
životní, a žíly (V1enae), V niohž pmudí 
krev; ,poměr tepen k žilám 43/44 p. 2; 
chlopně žil (valvulae vena.rum) 43/44 
p. 2. 

4 ,tepny krční (oar,teriae carotides) a 
4 žíly krční (venae colLi) 49; žíla ne
páTovitá (vena azy,gos, od ~u'Y6s =párr) 
's větvemi v ka'ždém mez.ižebří 43/45 
p. 2; žíla dutá, vena mva (infe
r,ior), bez chlopní 43/44 p. 2; žila pro
střední (vena mediana) v ohbí loket
ním, mezi hlavovou (v. cephalica) 157 
na její r,a,diální ,a jaterní (v.ht'1paticas. ba
silic,a) na 'lJJlnánní Istl1aa:tě (názvy po.dle 
částí, při jichž o.nemoonění byly ,zatínány-
53, 65, 146; žíla ledvůuná (v. emuLgens, 
odssávající) 43/44 ,p. 2; ma pupecnI 
(v. umbilicalis) u dospělého (t. oblý 
svaz Jaterní, HgaJffiell'tl1m beres hepatis) 
43/45 p. 2; žíly děJo.žní (venae uter.inaJe) 
48 p. 2; žíly močovo,dll (venae urete
mm), z nichž ží1a pravého jes~ větví žíly 
,duté, levého žíly ledvlÍnné 43/44 p. 2; žíly 
paa:tenské (vena'e saJphenae), vedoucí z 
jamky ,zákolenní na s:traa:tě bérce před 
vnLtřní kotníik 68 (paa:tenské sluly, že 
pomáhaly udržovati fikci paa:tenství 
tím, že za ťaté slo1}vily ,v}"hnání plo
cLu) 44; y,rátmice (vena poruae), její ko
řeny (venae mesenterůi) ,a její vláskové 
větve v játrách (venaeoap11lares hepa
tis); isolování jich z ,dužiru.y (parenchy
mu) jater 43/45 p. 2, 47. 

Plození človělw (procreatio hominis). 

Plood, zárodek (foetus, em'bryo) 45 p. 1; 
dvojízáJkbd: mužské semeno, chám (se
men vidle, ,sperma) 50,91 p. 7, 170,173 
(na jehož ot'vol!1bě se účastní všeolIny",čá
sti ,těla 51) a merutl1Uá;lní krev 45 p. 1, 
50 (,l~terá Jsouc potřeb'Ována pro vývoj 
plodu, se neuklazuje v těhotenství); muž
ské tříměsíční embryo 44, jeho v,elikost, 
ruce, nohy, lebka 's temenem (ve,ntex) 
blánitým, aIe IS ,kostí čeLní a kostm~ 

i , 
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,skalními j,i,ž tvr,dými, objem mo)'jru, bar
va plic, obsaJh ,stí'evní, pyje 45 p. 1; 
pol'Oha a poh}'lby plo.du v děloze 48. 

Pupečník (umbiLious) 45 p. l,v němž 1 žíla, 
2 tepny a urachus (ductus ompha,loente
ricus), jest obaLen ,tenkou kožkou (pel
lkula), jež ~love Iilltestinolum (,střívko). 

. Žíla pupečníková je stočeillá (evo.luta), 
aby krev před vMupem do útléh.o. těla 

plodu se mohladova,řitia ahy tok k'rv'e 
byl zmírněn. Tepny jsou 2 a probíha,jí 
rovně, poněvadž přívod duohů životních 
jest nutnější nd krev 48 'p. 2. 

Zárodečné :blány: a) Allantois, 'tunica farci
minata, kLobásovi,tá (jen u zvířecích 

embryonů, které ,do ní vypo.uštějí moč), 
h) OhorioJJ;, tunica ,secundina, blána klka
tá (tlustáollHdskéh,o, tenká u ,zvířecího plo
,du) a c) Amnion45 p. 1,48 p. 2. Placen
ta (placentula, hepar uterinum) 45 p. 1, 
část blány klkaté, illevytvormje se u Ilví
řat, u nichž konce žul děložních sel1OZ
m'ují jen v měchýřkov,ité hrbolky (bul
lae ex1guae) n. mLsky (acetaJb'l11a. cotyle
dones) 48 p. 2. 

Pomd 45,p. 1,49,83; výpočetrpo,ro,dního ter
mínu 141; pODO,d mrtvéhodí,těte 14 p. 1. 

Potrat, způsohenýzatětím pa,nenské žíly a 
pitím vodymatečníkové (meduňkové) 45. 

I. 2. Fysiologie. 

Res naturales (věci přirozené) 90. Jest jioh 
sedmero: 

1. Živly (elementa) 91 p. 7, ato 4 pozem
ské (vzduoh, oheň, země a v,oda) 50, 90 
a 1 na,dzemský (eus quintupIex, quinta 
essenda) 142, 161/162 p. 5. 

Žive,1né vhstnosti: Horko, studeno, mok
ro a ~ucho 50. 

Hor,ko vrozené, (do srdce) vštěpené (ca
lidum ůunatum) 6 p. 4. 

Mokl1o zák!1adní (humidum radicale), je
hož stářím ubývá v těle (a proto i »im
presivnosti« substance tělesné, !Zvláště 

m02Jkové) 30. 

2. V,lhkosti (humores) 32, 90, obdoby živlů 
v Hdském těle 50. Jsou 4 a tvoří se všedhny 
z potravy svařením (concoctio) 43 'p. 2, 

prvním v ža,ludku 30, při čemž v,zIlJilká 
zažitina (chymus, chyJus), která se od
vá'dí ži.Iami me,senteriálními do vrátnice 
a tou ,do jater, kde při ,druhém sv,aření 
v ži,lách vláskovýoh nastává ·d~feTendace 
v,Lhkostí v krev, o'bě žluči a hlen 43/45 
p. 2,50. 

a) Krev (sain,guis, haima), vlhkost :nejlepší, 
jako vzduoh horká a mok,rá, odXádí ,se 
vlá.skovými žllami jaternímidoží1ydu
té ,a tou Idále do (pT,avého) srdce, kde se 
vyčišťuje při 3. svaření; sbírá se pak 
y žHách, v nichž teče IlJah011U a dolů od 
s,pdae ,ke všem čá.stem 43/44 p. 2, pH 
čemž prudokost toku brzdí chlopně, jimiž 
joSOu v}"baveny 'ží,ly všeohny :IDromě duté 
Hly 43/44 p. 2 (to platilo stále jako 
,dogma, ač malý .o.běh krevní byl již 
dávno objeven, ovšem kacířem 33 
p. 1). 

b) Žluč žlutá (h'lJJmor bilio&us, hilis Ha
va, oho,1era), jako oheň horlcá ,a suchá 
31, 171, sbírá ,se ve žlučníku 31 a vy
pTaJzdňuje se do ,dv,anáctníku (více ce
stou vývodu Hučníkového nd ja'tenního) 
po ka,ždé, ,když se potrava v vaLudku 
sv,ar'uje y zažitinu 43/45 p. 2. 

c) Žluč černá (ooal krevní, biJis abra, me
lanoholia), jaiko ·země studená a suchá, 
sbírá se ve ",,~eziru.ě 43/44p. 2, 91 
p. 7. 

d) Hlen (pituita, phlell'ma), j'ako voda 
studený a mokrý, sbírá se v komorách 
mo:okovýoh 37, 69, zv,!, v noci, t. :oa 
spánku, kdy zduševňování duohů v nich 
ustává 43/44 p. 2. Na,hromaděný bu hleill 
odčerpávají žl{uzy v Rete minalbiloe (g.la,n
dula pituLtaria) a vymgují Jej ,do nosu 
a úst, o,dJmd se odstraňl1je smrkáním a 
pliváním 37, 43/44 p. 2. 

3. Duohy (spiritolls) 50, 90, 161 p. 5. Jsou 
tmdí: 

a) Spir1tus naturales (duohy přirozené), 

v:onikají v játrách při v,aření .:oažitiny 
v ,kr,ev j,ako její nej,subtnnější slož.ka 
(pá.m) adostáv,ají se dutau žil.o.u do 
srdoe (rpr,avého a odtud malými otvory 
v přepážce do lev8ho spdoe), Ikde se 
Vllivem 'tu vštěpeného ho,rka šleohtí 
(elahorantur) v 

Hl* 



lb) Spiritus vi~ales (duchy životmí); ty jsou 
pak vháněny do tepen, jimiž ,se dostá
vají do všech částí těla, ,které oživují, 
v komoráah mozkovýah však se mění v 

c) Spil'itusanimales (.duchy duševní), kte
ré rozvádějí nervy 43/44 p. 2. 

4. Komplexe, letory (temperamenta) 91 p. 7. 
Jsou důsledkem ,toho, že nebývá v tělech 
smíšení vlhkosti úpLně vy,rovnáno (tem
pedesaequaUs), nýbrž že poněkud (ještě 
v mezíah zclrr-aví) převládá jedna vlhkost 
nad osta~ními. Tím v.znikají 4 'tempera
menty: sangui,nický, cholerický, melan
oholický a flegmatický 90, 172. 

5. Části (partes, formae): údy a .ústl1ojí 
(membra et org,ama) 90. 

6. Schopnosti, moci 0facultates, vil1tutes) čá
stí 90. Jsou trojí: a) Facu1ta·tes natura
les (k nimž patří llIa př. moc pJo.di<vá 
50) 91 p. 7, ,b) facultates vhales a c) 
f. alilLmales (moci životní la duševní) 50. 

7. Ú,kony, činnosti částí ~act.i'Ones), trojí 
·podle mocí 90. 

Natura (tpúO'~C;), záchovný, samohojivý prin
cip v těle 40, 41 p. 1, 137. 

S,11dce (cor), jako mean;brum pr,incipale corpo
ris, vhaHs of.ficiJlla, prianum vi'vens, ulti
mum moniens 118 p. 5; pohyhysrdce, ce
lého a prav'LdeLné, ,dokud ,srdce jest 
,svěží, skárkavé (motuscaprwans) a jen 
v ouškáoh před ,odumř,ením 49. 

Svaly, jako nástroje volního pOlhybu, o'vlá
daného nervy (duchy životními) 50; tó
nus, napětí svalové 172. 

II. Aetiologie. 

Humorální příčiny ChOl1Ob: 

Značný pr'ebytek jedné vlhkosti na úkor 
o.stMních ,tří (tempedes ~naequaHs, in
temperies, špatné smíšení = dyscrasia, 
od xp.xO'~C; = smíšení) 91 p. 7, na př. 
'přeby~ek žluté žluči (intemper.res ,ca
lida et ,sicoa) 104 p. 1 j,ako pÍ'Íčina smah 
a míhavých ,zá:kalů 33, resp. zimnice tře
tidenní a JlOrečeikpalčivýoh 104 p. 1; 
přeby;tek černé žluĎi (intemperies frigida 
et ,sicca), ,kalokrevnost, jako příči 'a zim
lIlic č,tv,rMdenních 8, 124; přebyteik hlenu 
(intemperies fr.igida et huni,da), Víedou
ci k nahDo'madění ~olika hlenu v komo-
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rách mozkových, že žlázy podvěsku ne
stačí k jeho odčel1pání, jako příčina ka
tarů (rýmy, chl1apotu, kašle), dny (rev
my) a závratě 43/44 p. 2. 

Vymizení v1hkosti z osrdečníku má Zia 
ná:s1edek úbytě (tabes) 43/45 p. 2. 

Snížení temperatury (následkem úbytku 
vrozeného hor,ka, na př. podlouhýoh 
nemocích, často opakovaném pouštění 
krve a po pití s,tudených vod) jab pří
čina 'sešLosti (caohex,ia) a vodnatelnosti 
175. 

,Pň~pálení zaži,[iny v přehřátých játrách 
pH 2,lsv,aření jako příčina černožlučnosti 
(melanoholie) 98, 103, ve vyšším ,stupni 
manie (šílenství) adeLLria (blou~n~í) 
99. 

Vlh,kosti zkažené 147 p. 1, na ,př, ,hni,jící 
(putJ1edo humoJ1Um), jako příčina no.reč
naté úplavice 63; o,strá žluč a slaný 
hlen, kdy,ž \'e veLkém množství (pI1eni
tudo), jako příčina řezavek 102. 

Měsbnání (retentio) žluĎi v traĎníJm j.a
'ko příčina koliky 31. 

Ucpání (,obstJ1uotio, infarc~us) 104 p. 1 
jater ,a Isleziny, Jako příčina 'l'odnatel
no.sti 43/44 p. 2. 136 a p. 3 a t1ak 
ucpáním zvětšenýoh jater na bránici, ja
ko příč~na vře,du plioního a souohotin; 
ucpání žluĎníku nebo žlučovodu 'a za
plavení jater žlučí, jako příčina ,žlouten
ky 43/45 p. 2, 50, 53, 124, 129. 

P.odráždění nervů jako příčina t1pileptic
kého zmítání (agiuatio) '15; 'UQpání nervů 
jako příĎ111!aobrn 45, 50. 

NestHdmé pití HveLně horkých (na př. 
lihovýoh) nápojťl jako příčina zápalu 
jater 146. 

Miasma, n3:lkažl:iv.ina, otnaV1lljící v,zduoh, 
j-ako příčina ná:ka'zy morní (contag.io 
pe.stilens, ,semina pe.st1s) 50, 68. 

V,livy .kosmické 139. 
Uhranutí a uoa'rování (praestigia et lin

cantatio) jruko příčma irn,potence 171. 
Dědičný faktor, na př. u ,dny 51. 

III .. Pathologie. 

Res praeter naturrum (věci protipHrozené): 
Af1e:kce, z .af.ekcí složené ohoroby a ná
sledky chm'ob (affectiones, monbi, ef
feotus) 50, 90; tělo v'e ,stavu ihl'aničném 
mezi ~dr.avím ,a nemocí (om-pus ne
utnum) 51. 

Asthma, .difficultas re,spira.tionts, zá,ducha, 
,dušnost 63, 69, 91 p. 7, 99, 106, 147 
(rus thmMicus , dýchav,ičný 63, 68, 105). 

Atrophia, chř3:ldnutí, slalbost 63. 

Dna, pakostnice (arthd1uis, mOIibus arbicu
laris) 35 p. 3, 73, 75, 100, 142, 147, 
158, 169; dnavé U1)líky (nodi, tophi) na 
,ko.!enou, kLoubeoh ručních .a mezičlánko
vých (flexurae digitum) 142, 169; dnou 
zkontraktělý (z ohromený) 119/120 p. 5; 
záJchvatdny 142, 168; dna bez exacer
bací 51; dna ky,čel.ní (ischi'as) 66/67 p. 
1, kolenní (gonagra), nožní (po
dagra) 28, 49, 51, 60, 66/67 p. 1, 70, 
81, 94 p. 2 (podagrious 77, 104 p. 1) a 
ruční (oheh1ag<ra) 70, 94 p. 2, 146, 165. 

Epidemioká chomha (mor,bus eptdemius), t.i
dová nemoc, mající svou příčinu v cho
robné konstituci ovzdllší 91 p. 7. 

Haemorrhoides (od Cl.tp,CI. = Icrev ,a p~ů) = 
téci) a) apertae, hemoroidy otevřené, ne
bolestivé, vypouštějící zkaženou krev, 
zdravé, »zlatá žfl.a« a b) caecae, hemo
roidy zavřené, nekrvácivé, bo.!estivé, 
špatné 90, 100, 146, 151, 158, 159. 

Hlísti: Škrk.avky (.!umhrici) 59, 63 a roupi 
(he1minthes) 137. 

Horečky (febres, od ferveo = jsem hol1ký) 
50, 90, 118 p, 5, 124 p. 1: jednoduohé 
a složené. 

Hor.ečky jednoduché: Ephemera, jedno
dwní 50; .synoahus, 2-4 dny tl'Vajíd 
50; hecuica, ,dlouhotrvající, konsumující, 
vedoucí k úbytím (tabes) a souchotinám 
50, 146, že ,až vyschne voda v oS(l,',cIeč

níku 43/45 p. 2 (lheotious třetího .stupně 
43/45 p. 2, 99); oontbnua, s teplotou 
stále na .stejné výši 50; intermi.ttens 
pedodica, zimnice .střídavá 23 p. 1, a to: 

a) Quotidiana, .se zimničními záchvaty 
denně se opakují~ími 50; 

b) Tertiana exqui,sita, se záchrvaty kaž
dého třetího dne 5 a p, 2, 26, 28, 
31, 32, 36, 37, 50, 74, 104 p. 1; 

c) Quartana, se záohvaty lmždého 4. ,dne 
50, 59, 68, 69, 82, 124, 151 (qual'ta
nar.ius = čtvrtntk podle Matěje z 
Mýta 1. 90.). 

Horečky složené 50, na př. ,tře.ti,denní 
horeč·ka zdvojená (,febds tertiana du-

pIa), kde 2 terciány střídají se ta,k, že 
záohvMy se .dostavují ,denně 158, 172. 

Impotentia, memohouonost: celková 74, 75 
a pohlavní 170. 

Jatermí .aslez~é chowby (,slezina podle 
obdobnosti Isvýoh chorab byla pov,ažo
vána ~aclrr-U!há játl1a 43/44 p. 2): 

Čemož.I,uč.uost (me13:lnoho!i.a hyp.oohon
,driaca) 38, 98, 99, 104 p, 1, 120, 145, 
147, 151 (melanchOi1ious 125). 

Ictems .a) žlutý (icteribi1a lutea, flaV'a) 36, 
43/45 'll, 2, 50, 104 p. 1, 164; b) če11llÝ 
(icueritia nigra) 36, 43/44 p. 2, 104 p, 
1, 118 p. 5, 124, 165. 

Uhnívání jater (putredo hepati.s) 124; 
zduřemí (intumescentia hepMis) 38, 43/44 
p. 2; horký otok 135 Ip. 4, přehřátí 
101 a zápal ja'ter u pijáJků 146. 

Katar (cataJ1rhus, od XCl.'l'Cl.PP~()) = ,stékati 
dolů), jednak ·sté.kámí hlenů, které pl'O 
,přílišné množství nemohly býti o.dčerpá
ny z komor mozkových žlazou hlenovou 
(glandula pirui,tamh) 43/44 'll. 2, jednak 
sám přete,klý »,sy,rový« hlen. InfluXlus 
catarrhi (vtékání flusů) do nosu způso
buje rýmu (,od Pe:ufLCI., p~ů)), ·do hrdla 
chn3:lpot, do plic kašel, do kostí a klo.ubů 
.dnu 48, 104 p. 1, 159 a p. 1, do žallud
ku neohutenswí 69, 104 p. 1. 

Kožní a slizniční afekce: 

Rlí-za (abscessus, .apostema), dutina,do 
níž těla vyvrhlo hnis, nositele to látky, 
která jest příčinou chorohy (materia 
peccans, .odtud hnis v mluvě Hdové 
»ma.terie«) 38. 

Neštov.ičl,a (pus tul a) ; Mopy (jízvy) po 
neštovičkách (vestigia pustularum) 83; 
facies pustulosa 146. 

Oděrka (exoo.ri<l!tio) 102, 104 p. 1 a pu
dhýř 152. 

Scrubies alba ,sicca, &uchý ekzém se svě
děním a olupováním pokožky 169. 

Vřed bércový 129. 

Krtice (,struma) 65, 66. 

Kiurděje (scorbutus), avitaminosa, vy~na
čující ,se vý.rony krve do kůže a sliz
nic (ma př. dásní), dříve velmi hojná 
103, 154 p. 2. 

Městky, křečové žíly (varices) 59. 
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ChDrDby ústrDjí močDvého: 

CDlliquatiD renum et vicinarum partium, 
(snětivé) zkapruLnění (d~sDluce) ledvim a 
jejího, DkDlí ('Obalu) 139. 

Kaménky ,ledvin a měchýře (cal culi IfC

num et vesioa·e) 39, 43 p. 2, 60, 69, 74, 
100, 104 p. 1. 

KDBka ledvinDvá (dDlDres nl'1phritici) 69, 
74; nephriticus, kdo, trpí ledvinD.vými 
kaménky 75. 

Písek mDčDvý (arena, arenula urinaLis) 
100, 102, 151). 

Řezavka (dy,suria), bDllestivé mDčení ,St 

stálým nucením 102, 104 p. 1. 

Vředy ledvin a mDčDvého, měchýře 104 
p. 1, 114 p. 1, 172. 

MDr (pestis, pestilentia) 6, 47, 50, 61 p. 3, 
62, 67-69, 71/72 p. 2, 78, 80 p. 3, 81, 
86, 88 p. 2, 93, 96, 100 p. 1, 100/101 
p. 2, 111 p. 1, 117/118 p. 5, 118 p. 5, 
124 p. 2, 160, 161 p. 5, 161/162 p. 5; 
m.DPní hlí-za (lbubD, ,apDstema pestilens) 
50, 88 p. 2; momvá rána (l'1pidemie) 
74, 88/89 .p. 2, 160; d,sD1DVámí mormídh 
nemDonýoh 117/118 p. 5; ,pDhřeb mD
l'em zemřelého, 51. 

NervDvé chDrDby: 

Cephalalgia, ,bDlest 'hilavy IpřeohDdná, na 
rDzdíl Dd tr.valé (cephrula'ea) 40, 51, 69. 

Mrtvice, šlruk (,apDplex~a) 125; šLrukem 
pDražený (,pallalyiSi apDplectica prutierus) 
115; nabývámí hy,bnDsti údů <ll řeči po, 
apDplektick6m insultu (recuper,atiD mD

tus et lDque1ae pDSt lapDplex-iaom) 124. 
PadDuonice (epiILepsia) 39, 45, 71, 74 

(epilepticus 73, 75). 

Oční chDrDby (bDlesti) 43/44 p. 2, 154(ja
kD DbDr DkuLi"tů 43/44 p. 2): 

Cink (albugD O, culi) , zákal v rDhDv,ce Dd 
vředu n. jízvy 104 p. 1. 

Hn~sDtok 59 'a kllhavost (lippitudD) 104 
p. 1. 

SlabozraJknst (debiHtas oculDnum) 68. 

Smahy (mlhecula.e), zamlžení zDrné:hD ,pD

le a entoptický vjem mušek (muscae 
oculDs praetervDlantes), míhavýoh Istínů, 
které dnohnézákaly Vle sklivci vnhají na 
sítnici (mDuches vDlaJlltes) 33. 

Otrava bí.!ým a,nsenvkem ~kry;sím jedem, 
Dtnušíkem) i06 ,a rtutí 154 p. 2. 

Phle~mDne (Dd cpAé yw = zapaluj-i), in
flammatiD, .zápal 51; pes phle~DnD

sns, 2lanícená nDha 164. 

Plicní ,a pDhrudniční ohDrDby: 

Empyema, hnisání v .dutině hrudní; empyi
cus, kdo, má empyem 43/44 p. 2. 

PenipneumDnia, zánět kDlem průdušnice 

(arteniaaspel1a)a žíly plioní (která slula 
AJ1,teria vennsa, pDněv,adž 'se o, ní učilo" 
že taJké vDdí vzduch, aer, 7tVSUfI.lX, a to, 

z plic do, levé předsirně), zápal .plic 48. 
Ph~hi,sis, sDuchDtiny po, vI'edu (destrukci) 
plic 43/44 p. 2, 110, 123 (phthisicns, 
,sDuchDtinář 74, 146). 

PJemit1s, píahámí vbDdch 0knncDvka icis 
oOlmačDwlJla .bDlest) 39, 50, 51, ,dv,Djí: 

Pleurioti,s veJ:1a, pravá, když se vzkypělá 

krev (samgu~s eX'lhll.dams) z větví nepárD
vité žíly (vena a,zygDs) v.!ila mezi Dbě 

pleury; pleuriotils nDtha, nepravá, kdy;ž 
do, tkáně pDhnudnice (Dkostice žeber). 
Obě mDhDu býti jednD- i obDustranrné 
(pleuritis ab uno, eC utrDque ,1atere) 43/ 
45 p. 2. 

PlynatDst břišní (tympan~tes, metem,ismus) 
66 p. 1, 134, 135. 

Průtrž, kýla ('hernia), do, 3. obaLu varlete 
(tUlllica elytrDides) 'vyhřezlé "třevD ne
bo, předstěra 43/44 p. 2; kýlní pás z 
barchanu 121. 

Přijice (lues gallioa, venerea) 150; !Vyrážka 
ndtDv,iček 83, vypadávání vlasů, a při 

těžké fDrmě, vyhLDdání kDstí temenních 
43/44 p. 2; hubo venerea 150. 

Rány (Vlulnera) 68, sečné 85 p. 1, 120. 

Růže (~g"Iis sacer) 74, 128. 

Srdeční ohDrDby: 

P almus cDrdis (o, d 7t'áAAW = oh věj i se), 
třes srdce 164. 

rPíchání u srdce .(punCbUS cDrdi,s) 76. 

Střevní chDrDby: 

CDo1icus dDLDr (cDlica pa,gS1D), .hry,zení y trač

níku 40, 50, 74, 75, 151 ;cDlicus dDlDr 
hliliDsus, hryzení v tračníku Dd městnání 
žluči v něm 31, 104 .p. 1. 

T,D:runrna v.entris, bDlení břicha 66, 69. 

~ezavka (teme-smus), bDlestivé nucení na 
,stDlici 102. 

Úplavjce (dy;se-nteri,a) 35, 63, 75, 141, 146. 
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Zácpa 65, 75, 138. Zámět ,kDnečníoku ,(in
fJamma'tiD recti) 137. 

Škytavka (singul~us) 137--139. 

ChDr,oby úst 'a hltanu: 

P~ým ('p1'unel1a), omemDcnění s vyprah
lostí j'azyka ,a hlldJa (snad ,dH,terie) 104 
,po 1. 

StDmakake, sněúvý rDzprud dásní, ,sliznice 
rtů a tváří 154 a p. 2. 

Zánět dásní ,a mandlí 150. 

Ušní chDrDhy: 

BDlest v uších ,s hluohDtDu (dDlDr aurium 
cum .sur,ditate) 70, 113. 

Hn1sDtDk z uoha 152. 

VodnatelnDst (hydwps) 38, 43/44 p. 2, 118 
,po 5, 135 p. 3; vDdna.teLný (hydrDpious) 
59, 76, 115; vDdnatelnDst pDvšechná (hy
drops anasarca) 59, 157 a bř.išní (hy
,drDps asdtes) 134; V10dnatelný otDk (De

dema) na dDlních kDnčevináoh 102, 103, 
na :trupu 151, v Dbličeji 158, 159; hydro,
.pická tekutil1la (traJllsudát, vDda) 59. 

Žaludeční dhD,rDhy: 

BDlest 99, nas'buzení 34, přehřátí 34, sla
Ibost žal,udeČiI1í (deMlitas stDmaohi) 63, 
66. 

Ženské ChDlldby 90 p. 4: 

Čmýr,a ·z;adržená ('DhstruotiID Imemsium, 
menstrua ultra tempus retenta) 75, 124, 
134. 

Eklampsie (gr,av,is epilepsiae interv,entus 
in puellpeús dDlDrubus), bDžec, eopileptD
idní ,stav 'll těhDtnýdh a rDdiček 11a 
p. 1. 

Hy'ster,ica, žena s nemDonDU dělDhDU 

(úcr1'épo; = ,dělDha) 104 p. 1. 

N eplDdnostženy (,steri.1itas mulier.ios) 20 
'p. 1, 104 Ip. 1; těhotenství pDdhybmé 
(impllae~atiD, ~r,aJV1ditas dub1a) 97, 146, 
168. 

IV. Seomiotilw. 

Průběh nemDcí (a,l~utní ,a ohronický) 90; 
,stadia ,akutníoh nemDcí: AIIlgmentum, 
akme, ,declimatiD, kldyž oS rychlým spá
dem: cr.isis 90, 91 p. 7. 

Kritické, ,sDudné ,dny (rues decretnri,i): 7., 
ll., 14., 17., 21. den nemDci 90 <ll p. 1, 
91 p. 7; 25. lede-n (obrácení a'p. Pavla) 
49. 

Kl11útická DbdDbí věkDvá (tempDr,a c1rnac
te-rioa) na přeohodu sedmi- a ,devítiletí 
(,tempus clrnactericum septenarium et 
nOlllari'lllll) 5 p. 2. »Anni climaoteniDi, 
id est ,scalrures, qUDd V1idelicet ihDmini,s 
vitam qUaJsi per SOai1a,rum gr,adus qUDS

Idam per.agant... Similes sunt ,diebus 
,deore-tD.r1is, quae iudicium ,de mDrlbi,s 
fellunt« (J. Jessenius, De humanae viúae 
periDdis, 1601). 

Příznaky, ,pDjící ,se k teplDtě tělesné: 
PDsuzDvání hDl1kDSti (calidi,tas febrúlis) 

142 přilDžením Il'uky k dlani la tváři rre
moon6hD 158. 

HDreč,ka 20, 33, 60, 63, 158,159,164,173: 
mírná a prDtfaJhDvaná (febdos len ta) 138, 
139, nebo, IPa'lčivá (febris ,ardens), ,spDje

ná 's ží21ní 104 p. 1, 157, 158, nčk!dy 
i s Dbluzením (fehri.styphDdes, Dd l' U cp O C; 
= kDUř, temno" z;a,temnění 'vědDmí) 138. 

Třesavka (tremDr f.ebrms) 151; záchv,aty 
zim.tniční (paJrDxysmi febl1iles) 26-28, 
32, 68, 69, 74, 151, (j,iohž pDdle rHippD
krata ,bývá 7 do, uzdravení 69); zmítámí 
hnrečnaté (ag1tatiD febrilis) 142, 158. 

Pří-majky pDjící se k mD'či: 

UIl'Dscopia 90, pDllOrDvání moči v,e ,&kleněné 
nádDbě (viotnum minarium) 139, 151; 
zjišťDvámí mnD~ství mD,či pE jedné mik
ci 137, 138 ,a ve 24 ihD,dináah 139; barVla 
mDči: prDstřední (urima mediDcrios) 138; 
načervenaJlá (rubicUIllda) 158; ne,příliš 
tmavá (nDn ,a,dmD,dum cDIDr,ata) 139; na
zelenalá (subviridis) 158; mDč lDjDvitá 
(mina 'sehurn comti.rrens) 's bílDU ssedli
nou (při J\!Dlikvaci Ledvin) 139. 

PřÍlmaky, pDjící ,se k puLsu 90 (jenž se vYše
třDval nad kLDubem ručnÍmI přilDžením 

paJIce 40, 41 'p. 1): 

Puls ,slabDučký, pDdDbný chvění myšího, 
D,cá~ku (pnlsus debiHss~mus, myurus, Dd 
fl-UC; = myš, a oupá = Dcas), pI',i stude
nDsti rukDu a nDhDu (fr1~i,ditas extre
mDrum manuum et pedum) z;námkDu kD
Lapsu (pr,Dstr.atiD viJ:1ium) 137. 

Příznaky, pDjící ,se k stDlici: StDlice (Isedes) 
IhlenDvi,tá 136, 152, 158; krvavá 34, 63; 
2lpěněná (od větrů) 158; ~1učDvitá, zele
'ná 135, 139, 159. 

PH21naky meLanchDlie (černD~Lučnosti): 
Žblunkání a na,pínámí v hypoollOodriíoh 
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(tel!lsio hypoohondriaca) 103,150; svědě
ní v krajině .s,lezinné, pálel!lí tváří, dLaní 
la ,Qhod~del 103; celková 000",bl08t, ne
,spavost, neohutenství, chmury (caHgi
nes) 103, záJcLumčivost ,až šílení a ,blouz
nění 99, 

Příznaky ne,rvové: Bo:lest hlavy (capitis do
lor) 103, 123, 134, 159; obma (para
lys1s) 50, 124; Heče 124 p. 1, křeče se 
z,tr<ÍJtou vědomí 71; záv.rať 125, 145-
147, 159. 

PříZ111ruky žaludeční a ,střevní: Dá'vel!lí (vomi
tus) 60, 134, 158, pH čemž Zji.šťOVMlIO 

množství blínek (egesta) 60; říhání (ruc
tus) 174 a žáha 165 p. 1; flatulence ja
ko příznak .zánětu oooneaníku 137; prů

jem 60, 138; ka,pky krve ve stolici jako 
přízna,k hOl~kosti žalucLku 34, 

BoLest 52, 106. 

I(,ašel 103, 138, 139, 152, 158, 159, 

Opuch1ůua (,tumor) 39, na př. rukou 75, bN-
cha (v,enter Itumidus) 134, 

Pocení 60, 104 p. 1, 174. SLino tok (,sputa
úo mota) 166, 

Výtok z Irodidel: Oči,stky, loohie (purga
tiones muliebre,s) 66 p. 1, 71 p, 2; vý
tok na '1ipůso~b ITnrusových spl,ašek (.fluxus 
. immundiciei sanguinolentae,l'Oturae caT
nium a,ss~ms) 137. 

Z'ah-ad zkouška na otrušík (ar,sel!licum al
bum) 106, 107. 

V. TherafJeutilw. 

A. Materia medica. 

1. Léčiva (medicamenta): 

a} prostá (.simplida) a b} ,složená (com
posita) 55 p. 3, 66 p. 1: 

a} Jednotlivá léčiva prostá: 

Aloe (ballsamum ruloěticum), vy,sušená 
pry,skyřičná šťáva listů někiterýoh aloí; 
aloe sokotorrwká (.socotrina), proj,imadlo 
66 p. 1, 66/67 p. 1, 69, 128 p. 8, 138 
a p. 3, 139, 164 p. 4, 166, 169. 

Aloové dřevlo (1igmum al!Oěs), v,onnédřevo 

stromu Aloěxylon Agalloohum (Aqui
laria Agla,Hooha) 171, 173; extractum 
ligmi aloěs 125 p. 3, 174. 

Ambra šedá (grisea), vonná, voskov1tá 
hmota ze střeva vorvmě (Physeter ma
crooephalrus), aphrodi,siacum 171 a p. 5, 
173. 

Amtimon 57 p. 1, 112; quintaessentia An
t~onij 166. 

Anýz, plody (semerr!a) nostlinyPimp[
neLla Amlisum, pnoti kolice 66/67 p. 1, 
106, 151; oleum Anbi, pE záduše 69, 
125 p. 3. 

A11moil1'iruk, kilejopry,skyřice ,okoličnaté 'l'O,st
líny Dorema Ammoni.acum, zevně na 
nemocnou sle,zůuu 66 p. 1, 135. 

A,rtyč.ok (Cyaham), jako ruphrodi,siacum 
173. 

BaJ.samové dřev,o (xylobalsamum), ,dřevo 

balsamovnílku Ba1s.amodendron gi1eaden
.se 66 p. 1. 

Bdemum, klejopry,skyĎice z Ba1samo.den
,dron Kua 66 p. 1, 136 p. 4. 

Bez 0Sambucus ni.gJ',a). Kůra (cortex Sam
hu ci) v odvaru co kly,stér 134; beziil1'ky 
(bacoae Sambuci) 142; výtažek z nezm
~ých hezůuek (,extnactum ,baccarum vi
ridium Sambuoi), pm poceni a jruko 
proj,~adlo 136, 142. 

Bezoar (Bezoar oriel!lta:le), cihulovitě V11st
vený kO[1krement ze střevla dvou per
.ských přežvý:kavců: Antilopa dorca,s a 
Crupna aegagrus, amulet proti jecLu 125 
p. 4, 150. 

Blín (Hyo.scY,aJffiUS niger et ,albns), zevně 
k ,zmírnění holestí 138. 

Bobek, vavřLn (,r,'aurus nobili-s); bobule 
(baccae Lami) 66 p. 1, 68, 136, v masti 
a ná,p.lasti pr.o.lli kaménkům mDčovým 

67; olej bohkový (oleum larurinum ex 
hacds maturis ,ex,pre.ssum) 137 p. 1. 

Bobří ,str.oj (Caisto.reum), oIejnatá hmota 
z říj,ovýoh váčků hohra (Ca'stor Filber), 
aphl'odťsiacum 66 p. 1, 17.~. 

BolehLav (CÍ'cuta vkosa); ,semeno (Isemen 
Cicutae) 66 p. 1. 

Borax, viz Ohry,socoUa. 

Bl'll'!Iťbořík (Arthani,ta, Cyc1amen euro
paeum), zevně př.i vocLna:telnosti 135, 
136. 

Broskvoň (Persica vulg.); květy a ~yrup 

z nich (syrupus f10rum P,ersicae) 151, 
158. 

Bnutnák, boráJk (Borago offic.); květy 

(.f.1ores il3oragirrtLs) k .posilnění ,srdce 34 
,a p. 4, 137. 

249 

Bříza (Betula aLba); březová mí'1ia (aqua 
Betulae) 124. 

Caranna, klejo,pry,skyfice stromu ,Icica 
Car.a,nna 170. 

Cder, op:ich, mi.řfk (Apirum g.naveolens); 
semeno 66/67 p. 1, 102 a jeho ,oddenek 
jako lape.ritivum 31. 

Citron (citrum, pomum cítreum), plO'd ci
troníku (Citrl!Js medica) 35 a p. 1. 

Citvar (Cmcuma Zedoarioa); výtažek citv,a
rového kořene (elétractum Zedoar1ae) 73. 

Co,stus, oddenek ,rostliny Costus speoiosus 
(C. a,t'abicus) 171 a p. 1. 

Cukr (třtinový) 66 p. 1, 151, 152, 158; 
cul,rkand (sacoharum cand1J[Il, crull'disa
tum) 146. 

Čekanka (Cicho[1ium Intybus); o,ddenek 
(nadix Cidhoreae) 34 a p. 4, 101; !Odvar 
z měho 0deooctum rladiCÍls Cidhor,eae) 
proti přehřátým játtám 101 a jako a:lte
Irativum 139, 158; vo.da z něho ,de,stilo
vamá 0aqua Ciohoreae) 31 a p. 1 a 2, 
124, 128. 

Čemeřice (He.11ebOJ·us nige.r), vyhánějící 

černou žluč (melanagogum), proti me
lancholii 66 p. 1. 

Čertovo lejno (Asa f.oeti,da), klejopry,sky
řice z Ferula Narthex 66/67 p. 1. 

ČUbet, přímětník v.lašský, henedykt (Oar
duus ,s. Cnicus benediotus); nati (herlba 
Car,dui) k horkým obkladům na br.ioho 
při plyna,tosti 'a škytavce 129 p. 2, 138; 
voda z .natí (aqua Cardl1i) 137. 

Dr<l!hokrumy (gemmae), 12 s léčivým účin
kem (jruspi.s, ,granát, křišťál, tyrkis, I>ma
.ra)l1d, hyacůutJh, lamethyst,s·a:fír, korál, 
rubín, perla, topais) 126; prášek z nich 
(magi,sterilum ,gemma,rum), k 'posálnění 

sr,dce 137. 

Dub (Quercus); pazoušky 0summiotate.s 
Quercus), voda z nioh jako k10lkt'a.dlo 
při vilkI.avýohzubeoh 169; duběnky (gal
lae) 145. 

Dýně, tykev (Cucurbita cepo, Lag,enari.a 
vuLg.); semína Cucurbitae 102. 

Euforhium, pJ'y,skyNce z Euphorbia It'e
smi.fera 66 p. 1. 

Fenykl; .semina 19. huctus Foeniculi 34 a 
'po 4, 137 p. 1, 171; kořen (nadix iFoeni
culi), a1tera'úi'V1um laaper.itivum 31, 102, 
158. 

Fialka, violka (Vio1a odorata); flmes 
Violarum, k posilnění srdce 34 a p. 4; 
z nich vytlačená šťáva (osuccus ViJo.la
rum) 169; Eialkový ISyrup {syl'UpUS Vio-
1arum) 137. 

Galbanum, klejo.pry;skyř.ice okoliČl1até 

rostliny Fenula )l'a1hanJÍflua 170 a p. 1. 

Galgán (Alpinia Galanga, A1půui<a ofH
cinaTum); koř.en 34 a p. 4a odv.ar z ně
ho (deooctum mdids GaLangae) 129 p. 
1, 137, 171. 

Guajakové dr'evo (Hgnum Gua,j,aci) stro
mu Guaiacum oHic., pr.o.ti příjici 138 
p.5 . 

Gummi al1abicum, klovatina ze str,omu 

Acaoi'a vera 136 p. 4. 

Hadí mord (Scorz.onera hispan,ica); mdix, 
aqua, cOJ1Jfectio Scorzonerae 139, 169. 

Hdmánek (Matrkaria ChamomiUa); kvě
ty zVlané .kamilky (nOJ',es Chamomil1ae) 
a olej z ni.oh (,o:leum Chrumomi1lae) 75, 
134, 137 p. 1. 

Hlaváč,kiaviáš (Scabiosa); aqua Soahi,o
's·ae 69 . 

Hlinka (bolus), ú1ejlepší z ,ostrova Lem
nos, jež byJ,a opatř.eú1a pečetí půvOidu a 
,slu1a hlinka ,sp.ečetěná (tel'I1a ,sigil1acta); 
jimé pečetěné hlinky: Montanova ze 
Stric)l'avy (tema si,giJ..1ata Stregivia) 112 
a p. 3; Bo.rlbo[1i.ovla ve tv,aTU pokro:uťk:y 

·s pečetí štíra (rotuJ.ae e terra sigiJlJ.a'ta 
cum signo SCOTpilOiThi,s), k preserV1aci př.ed 
morem vú1itr1l1ě a jako amulet 68. 

Hor'ec (Genti.ma lutea, G. pannonica) 66 
p. 1, 68, 129 p. 2, v horkých obklrudeoh 
proti ply.na,tosti ,a škytacvce 136, 138; ex
tractum ra·dici~ Genúianae 68, 136. 

Hmzny, hroz,ůuky (pas'suli) 106, 138 p. 1; 
,syrup ze šťávy nedozrálýah hroznů 0syru
pus .de lag11esta), alterativum 139; kaše 
z hmzinek (pulmel!lta e parvis pas'sulis), 
Ik ·změkčení .stolice (prae,pa.r.ativum) 138. 

HÍ'ebíčky (oruryophylli),sušená poupata 
stmmu Ca'ry;ophyllus aromaticus 66 p. I, 

69, 125 p. 3, 171. 

Chléb sv,atoj,anský (Ceratoú1i,a) 106. 
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Choroš modHnový (Boletus lar.ids, Poly
pODUS 'oHic.); Jeho sušená dřeň »Ag.a
riousatbus«, px,QijirmaJdlo 33, 66 p. I, 
66/67 p. 1; ilinfu·sum Agarici 32 ,a p. 3. 

Ohr}'isocolLa foss1Hs (Gluten auri, lep zla
ta, poněvadž podporuje spájení zlata) 
přím dní !bo,r,ax (tinkaJI) 171 a p. 4; byla 
v Benátkádh xaf1nována a přioházela 

pak ,do 16káren pod n{zvem benátský. 

borax 0Bol1ax venetus), aphrod1si.aoum 

173. 
Ohřest (Asparagus offic.); Jeho oc1denek 

(radix Asparagi), aperitivum 31, 102. 

J ableonúk, huřina bílá (P!I'a'ssium, Marm
bůum vulg.), k horkým obklaJdům 136. 

JaLovec (Jun1perus comm.); bdbule (ba,c
cae JUtl1iperi), k <hO!l'kým ohkladům 136, 
137 p. 1; vodv,aru ke kly,stél'u při vod

nateLnosti 134. 

Ječmen; mouka (lfarina hOl1deacea) 136; 
ječná kašička, -topicum 63. 

Jelen; prášek zezpope1něných jeleníoh 
parohů (maglstedum comu cerv,i) a pí
liny (t.imatura comu cervi), k zábraně 

dny 169; o.stru~ky sušené pyje (raJsura 
prÍla,pi cervini), aph!l'od1siacum 171, 173. 

Jelení ,skok, houba pro svůj tvar rlvaná 
PhaUus timpudious (Lysoperdon cerVlÍ

Illum) 173. 

Kadidlo (.oliballlUffi, thus) , pry;skyňice ka
didlovll1íku (Boswellia ,sacra) 138 a p. 4. 

Kafr (cam:phora), pry,skyřice kafrovník;u 
(Cinnrumomum Crumphora) 147 p. 2, 173. 

K'ilamandra I'Teucrium Ohamaedrys), 
k ,záhr.aně dny 169. 

Kalamín (Ga1mei, lapůs oalaminari,g, 

,smi'bhsonit, uhličitam zinečnatý) 151 a 

p. 5. 

Kamenec (alumen), k obkLa'dům 128. 

Kardamomy, tobo:lky se semeny r.ostliny 
ElettarÍ'a Cal'damomum 125 p. 3, 1 n. 

Kassie ,antiUská (Laurus Cass1a, Aoacia 
Fafll1es1ana); extl'actum flol'um Oassi'ae 

150. 

Kašta 16kaňská (Sassa:fms of,f.ic.); její ko
řen (l1gmum l'adids Sassafms) 17J. 

Kdoule, kutna (Cydoni·a vulg.); plod (po
mum cydonium) 35 a p. 1 a lektvar 
z kdoulí (eleotuadum pomol'11m cydOiUio

rum), purgans 68. 

Kebule, plody keře Menispermum Coccu
,lus ,a T,errninalrioa Chebula 66/67 p. 1. 

Kmín (Carum Ca'l'vi) a ,kmín řúmský (Cu
mímum cyminum); semína Ca:rv,i, carmi
nativum 66/67 p. 1, 136, 137 p. 1. 

Kolokvinta (.Alhandal), bLlá dužina dýně 
kopvy (Cucrnnh Colocynth1s), projJma
dIa 66 p. 1, 66/67 p. 1, 128 p. 8, 136 p. 
4, 145 p. 2. 

.I~omonice (MeHlotus offic., T,rif,oLium 
Meli.lotus), 'v odv,aru ke kly.st6ru 134; 
ná,pl<l!st (empI<l!stnum herbae MelHoti, 
empl<l!stmm de Meliloto), ke změkčení 

jaterních ,aslezmnýoh z<lJtvl1dlím 136 a 

p. 3. 

Kopl' (Anethum gmaveolens), k hO!l'kým 
obkl<l!dŮffi 136; v odvaru ke kly,stéru 
134; semeno k odehnání blesk!U 73 a olej 
(semen Anethi, oleum anethinum) 137 

IP. 1. 

Kopřiva pa1čivá, pl1h1avá, ,dvoudomá (Ur
,tica urens, di,Qiica) , .zevmě na chodi,dla 

pH horečce 138; na břioho plíi plymato

s·ti 136. 

Kopytník (Asarum europaeum) 66 p. 1, 
66/67 p. 1. 

Korály ('trsy rohov,hky, Gor,gonia nobilis) 
60 p. 5; prášek a syrup (magi,sterium 
et iSynupUS Cor,aUonum), a,dstooll'oos 139; 
quintaessent1a CoraLlorum 'a tmctu!1a 
Corallonum, k zá:braně dny 147, 166. 

Koriandr, plody stromu Cor,~andrum 106. 

iKo,zHk, viz Nard. 

Královo koření, 'tr,aJl1Jkkrálov,ský, konopáč 
(Eupa;torium cannahinum); jeho šťáv,a 

(,succus Eupatorii) 66/67 p. 1. 

Lacoa, šelak, pryskyr,ičná šťáva z větví 

krotonu Lakového (Croton 1acc1ferum), 
lThapadených červcem bkovým (Ooccus 
lacca) 66/67 p. 1. 

Ladanum, pr}'skyřice z keře Cústus lada
Illiferus 138 la p. 1, 173. 

Ledek (nitrum, ,sal nitd) 93 p. 1, 99, 
104 p. 1, 105, 150; kobkladŮill 136 
p. 1. 

Lekořice, .sLadký kořen (GlycyrrhLza ,g'la
hra, Liquiritia offic.); její zahuštěný 

odv,ar: lekořičina (succus Liquiri,tiae) 
66/67 p. 1. 
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Len, v odvaru ke kly,stém 134; lněné se
ménko (.semen Lj,ni) 137 p. 1; oleum 

Lini 146. 
Uska (Corylus Avell<l!na); ,Hskové oředhy, 

při 1mpotenci 172. 
,L~stnatec (Ruscus ·aculeatus); jeho odde

nek (l1adix Rusoi), ,aperitivum 31, 102. 
Loci}Qa (Lactuoa ,s'<lJÚVla); <herba Lactuoae, 

altenativum 158 p. 1. 

Lýkovec 16kař,ský, Vlčí ,lýko (Daphne Me
zereum); Esty (f,olia Mezerei) 66/67 p. 1; 
bobule (ba.coae Mezemi), purg,<lJUs 59. 

Máčka pomor,sold (Erymgium maritimum); 
1',<l!dix Eryngm nudni 171. 

Magnetová ,rucla, rozmě1něná v prášek 
(Magnes pulveris<l!tus), pro náplasti [1Ia 
rány k tomu, aby z 1Jlich vytá:h1aželezné 
úLomky (střel) ,a ,stavěLa krvácení 121. 

Mandle; hoÍiké mandLe 66/67 ;po 1; ,olej 
mrundlový, ,proti kilJménkům močovým 

69. 

Manna, zahustěná míza j,asanu malI1lllo
dáfll1ého (FllaJémUS ornus) , projima;dlo 

66/67 p. 1, 164 a p. 6. 

Marjánka (Sarrnsuoh, OrLll'anum Maiol1a
na) 33, 34 a p. 4, 136 p. 1. 

Mařím·a IbaJrviř,ská (Rubia: tinctorum) 66/67 

p. 1. 

Mastix, ztv!l'c1lá pry,skyřičná šťáv,a rl ků

ry stromu P1st<l!c~a lentLsous 65, 66 p. 1, 
66/67 p. 1, 151; olej mastixový (oleum 
ma;stioh1num) 137 a p. 3. 

Máta kadeřavá (Mentha cm~pa), k hor
kým obkladům ·a ucpávkám 136 p. 1, 
137; rrnáta peprná 0M. piperka), rl ní 
sy.rupus Men:thae pipedtae 174; máta po
toční (Mentastrum, Mentha aquatica) 

66/67 p. 1; máta zelená (M. viridis) 

171. 

Med 66 p. 1, 68, 171. 

Meduňka lékařská, matečník (MeH,ssa 
of.fic.), k hmkým obkLadům 136 p. 1; 
,aqua Melissae, ahortJÍvum 44. 

MeLol1ll (Oucumús meLo); jeho ,semena 

102. 

Meloun vodní (Citnullus vulg., Oucurh~ta 

Citrul1us); jeho ,semena 102. 

Ml6ko kozí, jako kloktadlo při zánětu 
dá,sní a m<l!lldlí 150; >syrovátka kiOZího 

mléka, proti pí'ehřátí jater 101. 

Mravenčí vajíčka (ov·a formioarum) 172; 
mravenčí olej (v němž hyI.i mravenci 
v množství čtvrtiny objemu oleje dige

rování 24 hodiny) 173. 
Muškátový květ (maoi,s), .sušený duŽill<lJtý 

,oball m;uškátových ořechů 125 p. 3, 147. 

Muškátový ořech (n'llx 'ffiOs oha·ta), durua
tého ,obalu ,zbavené jádro (semeno)stro
mu macizeň pra'vá (my.r1stka moschata) 
33, 63 a Ip. 3, 66 p. 1, 69, 171; oJeum 
Ill'uci,g mosoh<l!tae 137 a p. 4. 

My,nabollány, plody vrdholáku Term~a11a 
belerioa ,a keře Em'blica oHic., purgruns 

66 p. 1, 66/67 p. 1. 

Myrha, klovitá ~ťáJVa balsarrnovnLku Bal
s<l!modenclrOiU Mynrha 66 p. 1, 66/67 p. 

1, 68, 164 p. 4. 

Nalld, spi,ka, oZll<l!čeni pro ·tnojí oddenek: 
,lwzHku (Spica celtica, V,a:ler~ana celui

ca), Spicae Illldol'Um (N<l!r,dostaohys 
l'<l!tamansi)a lav,andule ši,rdLj,sté .(Spi,oa 
nar,di, Lav<l!lldula .sp.ica) 66 p. 1, 66/67 
p. 1; ktemper.ování reveně 33; olej nar
dový (oleum nardj,num), ke vtírání do 
kůže hl1Udnúku, aby se hleny snadněJi 

v)'lkašláv,a:ly 138 a p. 1. 

N átr,žní'J, (T,011Illent1Ha erect,a); extr,actum 

ti) rac1ic1s Tormendl:lae 169. 

Ooet vimmý 63, 106, 147. 

Ocún (Colchioum autumnale, ,a'rie,gatum, 

rullyricum) 66 p. 1; j,eho hHzy zVlané her
rrnoda:oty1i, proti dně 66 p. 1, 66/67 p. 1. 

Oku11ka (Cucumilss<l!tÍovus); j'ejí ,gemťilla 

102. 

Oliva (Olea eur.opaea); olej ze ,semen t. 

zv. dřevěný (oleum olivaorum) 63, 107, 

138. 

Opium, sušená šťáva z nez11alých makovic 
máku .setého (P,apav:er ,somTIJ~ferum, ,al

hum) 60 p. 5. 

o,poponax, klejopry,skyňlce morac1ll1y 
(o,porponax OhÍ!l'oni,um, ,Laserpitrum Chi
ifonium) 66 p. 1, 66/67 ,po I, 135 ,a p. 5. 

Q"lladič (.P'oly,podium vulg.) 66 Ip. 1, 
66/67 p. 1; oc1denek (radix P.olYiPodii) 
59; voda .destilolV,aná z ,oddenku (aqua 

,Polypo.dii), 'pungans 64. 

o,stropes (S.iI}'bŮUffi Madanum, Car.duus 
Marianus) 66/67 p. 1, 136 p. 1. 
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Ošlejoh, šaloVIDa, (Parrus, An~um ,a,sca,lo
nioum) 173. 

Ožanka čpavá (Teucrium Soor,dium); na1Ji 
(hmha Sco.l1dii), pwui zimnidm 129 p. 2. 

Pal11lPdiška (LeOllltO'doUl Tmax,acum); ra
dix Ta'nax,aoi, ,a,ltemativum 158 p. 1. 

Pa,s,tináJk ,luoní 'a ,popelavý (IPaJstimaca /la
'biva d opaca); nadix P,a,stimaoae 171. 

Pelyněk, peh~n o'h. (Artemisia Abs,iUl
~hium); mti (herba Abs,inthii), pwti dně 
34 a p. 4, 66/67 p. 1, 134, 169; šťáev,a 

(,sucous hbsinthhl) 66/67 p. 1; ,aqua AIb
,syntilliJi 31 ,a p. 2, 32 p. 3; o'lej (oleum 
Absinthii), pflipnavený vařeUlím pdyilku 
v ,oleji olivovém 151; pelyňlmvá 'sůl (.sal 
Ab&inthii), 'sušima 'z vy,Louženého po
,pela ,~páleného pelyňku 129 p. 2; pe
lyňkový syrup, oukrem zahruhěné 1nfu
sum 174. 

Pepř černý a dlouhý, ibohule ,keřů Piper 
ni,gnum, P. longum 125 p. 3, 171, 172, 
174. 

Perleť (maJtnix pe,rh,rrnn); prášek (magi
,ster,ium) z Ulí 129 p. 2, 138. 

Perly; prášek perlový (mag,i'sterium per
lamum) , k pos,~lnění srdce 137-139; 
quim:taesseU1úa perIa.rum, pr,oti dUlě 1420 
166. 

PertJrám (Ana,cyclus Pyrethrum); radix 
Pyrevhri .romarui, ,proti impotenci 172. 

Petržel (Fetr,ose1iUlum 'sativum); rradix Pe
'uro,seHni, apedtivum 31, 102, 164. 

,Pi,lát léIDař,ský, V:olový jazyk (Buglossa, 
Amchusa offic.); Bores BugloiSsae 34 a 
p. 4, 137. 

PiUlelky, semeU1a pl'llle (PiUlUS PiUlea),. 
le,k.tvar z nich, proti .impotooci 171. 

P1stacie, ,semena ř,ečíku pna'Vého n. p.i,sta
cie v.lašské (Pisnaoia vera); lektvar z ruÍc'h 
proti dmpotenci 171. 

P,ižmo (moschru), s,amčí říjový výměšek 

kabara pižmového (Mo s chus moschife
nus) proti impotenci 171. 

P,lesnivec, Kočičí nožička, lmciánek (Pes 
caJtÍJs, Gnaphalium dioicum) 145 p. 2. 

Podražec (AlDi\Stoloohia,od &pw'rOC; = nej
lepší, a AOZdCl. = očilStky); radix Aci
stolochiae 66 p. 1, 68, s ledkem jako 
aperitivum, zvl. pH hypochondriokýeh 

obstrukcíoh, které byly pnClUlOU čtvrto

,dellUlí ,zimnice 150, 152; v adwllJ1U ke 
kly,stéru 134. 

Pal'ej (Mentha Pllllegium) 66/67 p. 1. 

Patměohuť (Salanum Duloarnara); exitrac_ 
tum nuloama.rae, prati ohs,tmkcím jater 
a ,slezilIlY 124. 

Povázlca (Cuscuta Ep'i~hymum) 66 p. 1. 

Povijnice ,bílá ,křídlatá (lpomaea Turlpe
thum); její kařen zVlaný tunbith (radix 
Turpe~hi), ,vyhánějící vlhkas't ,studena
makrou 65 a p. 2, 66 p. 1, 66/67p. 1, 
135 a p. 6, 136 a p. 2, 145 p. 2. 

Pryšec (Esula cypar,issima); vý<tažek ze 
samatnéha pryšce (,extraotum Esulae per 
se), k zastření vadapuooého klystéru 
135, 136, 142, 172. 

Přeslička (Hippuri,s, Equi,se.tum ,arvense); 
,aqua Hippuridils, pr,ati v,ikláUlí zubů 169. 

Přesuup. 1. China nodosa, Smilax China; 
decacrum :ra<dieis Chim:ae, k záhr,aněooy 
169, 2. Sar,saparilla syphmtica; na,dix 
S apSapapiUa,e, prati ómnidm a příjki 

138 p. 5. 

Puc'hý<řnÍlk lékař,~ký, španHské mušky 
(CaJntharides, LyHa v'esioatarria), proti 
,impatenci 172 a p. 1. 

.Puškvorec (AcOJ"us CaIamus) .69; extrac
tum CaLami 174; puškvarcavá 15m ('sal 
OaI.ami), ,sušima lauhu z pape1a 129 p. 2. 

Pýr (Tfi,bicum repens); jehO' oddenek (ra
dix ,gnamilllis) 34 a p. 4. 

Raci (aancri); r,ačí aka (lap,ides, oauli 
cancrarum), kOIJIkrece ·salí v<ÍJpníkovýoh 
ev žaludku maků 129 p. 2; pJ'ášek z n~ch 
(magi"te,rrum acularum cameni), pw,bi ,žá
ze a j.iným projevům útrabníoh paruoh 
165 a p. 1. 

Rebanhara, reveň lékařsH (Rheubarba
pum ve,pum, .Rheum affic. et pwlmatum); 
její kařen 31 ,a p. 1, 32 a p. 3, 33, 34, 
59, 66 p. 1, 66/67 p. 1, 128 p. 8, 151, 
152, 159; reveňavé víno, vína, v němž 
,rebanbara byLa máčena po.dle žádanéhO' 
účilIlku různý pačet hadin 32, 34, 65. 

Rebal'bora bílá (Convolvu1us Meohaacan
ha), davážená z mexické prav,ineie Me
choacan; nadix Mecha,acae s. Meoha
acannae, prati zácpě 166 p. 1, ,dně, .zá
duše a vadnatelnasti 136 a p. 2. 
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Rmen Hmský (ChamamLUa romama, AUl
themi,s ndbilis); .nares Ohamamil1ae ro
manae y ,adv,apu ke ,mlystéru 134. 

Rouba obeoná n. zaJhradní (Rmua gravea
lem); IListy 66/67 p. 1, k harkým abkla
dům 136 p. 1. 

Ra21marý.n (Ras manis, RasmarLna oHic.), 
k v,onění při ·ráně mor,avé, vnitřně pra
tizávratěm 164. 

Rozra7jil (Veronica. offie.); decaetum Ve
r=icae 174. 

Rtuť 0mercurius) 53, 96, 169 p. 1. 

Rubín; llLnctuna J'uhimarum 139. 

Rumělka (Cinna:baris ťassiHs) 53, 92, 93 
p. 1, 96. 

Růže; flo11es Rosarrum, ,květy bílé růže j'a
,ka mírné prajimadla, červené rMe jako 
pasi,lnění pw ,srdce 34 ,a p. 4, 66/67 p. 1, 
69, 137; šťáy,a (,sucaus Rasanum, i'aSa1us) 
a z té ~ektvarr (elecuuanium de succo :ro
,sata) 31 a p. 1, 32 p. 3; ,syrupus rosa
tus (ex ,infl\1si=e lfasapum sioea!1um pa
natus) 31 a p. 1, 32 a, p. 3, 34; růžový 
med (mel rosatum) 134, mínná projí
madLa. 

Řešetlák (RhaJmnus oathal'uioa, SpiUla cer
v.ima) 147;syrupus Rhamni cwtharticae, 
pwjimad10 147. 

Řešetlák barvHlSký (,Rhamnus, Spina in
fectoda); eX'traotum hacearum Spinae 
mfeetoniae, projimadla 142. 

Řtpa; ,sa,{t řepný, odva,r zahuštěný třbina
v~m cukrem 158. 

Santalavá dřey,a, bílé a žLuté ze ,stramu 
Santalum ,atbum 69, 125 p. 3; čerVlené 

z kr,Ldloku (pteromrpus san'talinus) 135 
p. 4, »,k ukrocení 2lapálenm ... žaludku 
a jater«. 

Saturej (Satureg.ia hortens1s) 171. 

Soammanium, ,scammonea, ,diagrydjum, za
,schlá šťáva ,z kařenů sv1ačoe Convalvu
lus SCaJffimonia, prajimadlo 66 p. 1, 
66/67 p. 1, 128 p. 8, 134 a p. 5, 135 a 
p. 6, 145 p. 2, 166. 

Soink oheoný (SOiUlCUS aff,ic.), v Swhař,e 

žijící ještěr; jehO' ma,so byla pakládáno 
za ,aphro.diSÍ'aoum 171 a p. 2, 173. 

Sedmj,kráska (Bellis perellU1is); theriba Bel
li,dis, alterativum 158 p. 1. 

Senes kO'pLnatý, výchadní (Cassi,a lan
eea,l,ata, ,o11ienta1is), senna; wi,sty a lusky 
v prášku a záparu (~nfusi.o Serunae), pra
jimadla 32 a p. 3, 66 p. 1, 124, 128, 
166. 

SerapLnum, klej,apry.skyřieez .aroaličnaté 

ro,stliny F erula ScawÍJtzi,ana 66 p. 1, 
66/67 p. 1. 

Sira 99, 104, 136, 146; lSirný květ (fla
,res lSulphuós), ,subHmad pfůpl'av,ený prá
šeJk:, 15 eukrkaJndem j'aka pT,oj,imadla 139; 
Ilhmé m:léka (lac suLphl\1r1s), ,zf1eděnau 

,kyseHnau 's{.rO'l'OU (spj.r,j,tus vi,tdali) 
vzniklá sraženina ,z raztoklU siry ev lou
hu ,draselném 169; ,sLnný baLsám (ba1sa
mum sulphuris .sim1plex), síra ra21puštěná 
vaře.nLm v.aleJi lněném 146. 

Skalice (vi tri:a lum) 99, 104 p. 1, 145; v.i
,trialavá voda, k obkladům 128. 

,skal'ice, kůra skaHcavníku ceyl=ského 
(Laurus Cinnamamum, Cinnamomum 
aeylaJniaum) 66 p. 1, pJ10ti kPvácení 'z r,odi
del amdlo'bám 137,169; infusum oi'llUla
mami a destilací ztaha připravená aqua 
cinnamami 1-74; aleum ci.nn'aJffiami, proti 
lZá'Vrati 147. 

Spika, viz Nar,d. 

,sůl,oby.čejná (kuohyňská) 105, 124, 128, 
136, 142 a kamellUlá (lSal ,gemmaJe, sM 
polonieum) 66/67 p. 1, 93 p. 1, 105, 152. 

SvětLice ,barvH,ská (Cwpthamus ,tinctarius); 
.semina Carthami, k harkým abik>ladům 

136 p. 1; odvar ke klystéru 134. 

Šafrám (Cracus sativus, aHřc.) 66 p. 1, 
164 p. 4. 

Šalvěj pestrá (Salv.ia ,harminum) 171. 

Štěrbák, enduv,ie (Cicharium Endiivi,a); 
hetba EndiVli-ae 158 p. 1; aqua EmLiviae 
31 ,a p. 1, 32 ,a p. 3 a z tépřiprav'ený 
syrupus Endivj.ae 31 a p. 2, alteJ'a'ti~um. 

Šťavík (Rumex acetosa); herba Acetasae, 
'alte,rati'Vum 158 p. 1. 

TaMk (Niootiana Ta:hacum) 138 p. 5. 

Tamari.nda, dužina plodů T,amar1ndi nn
dioae 66/67 p. 1. 

Terpentin ~terehj.nthilIla), affjo1nální bý
val z P,i,staoia Terebimthus, jako ,dj,ure
tieum (ad oiendaJffi urill1am) 137, jaJko 
mazání ,pH ,dně 146. 

Terra s,i.gmata, viz hlmk,a. 
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Topmamburr, h.lízy z Heliantfuus tlubero
'sus 164 a p. 3, 173. 

T['agam.t (vrag,acanuha), 'k1ejoprY'skyř.ice 
,keře Astr&galus eohino,ides (A. cretious) 

136 p. 4. 

T'HIS holubí 'a ,I\!Oú, k nápla'stOOl 59, 136. 

Třemdav,a ([)i otaJilllnus alhus); mdix 
D.ictamni 139. 

Tvdně (cer,asi); aqua cer,&soa-,um 146. 

Tykvice cstříkavá (iMomopdica ElatePLum); 
elateri'llm, extmkt plodů nebo usušená 
,ssedlina vylisov,ané jejich šťávy, l'li1né 
projimadlo 137. 

Vápno nehašené (calx vliva), kolíním 
kapkám 145 p. 4. 

ViIlio 34 a p. 4, 137 p. 4, 138, 164, k po
,silňujícímu klystéru 137; kyselé rrýnské 
33; malv,mzí (vinum malvaJúioum), sl&dké 
vino řecké (.Z iMalv,&s,ie na MOifee) 69; 
víno pálené, v.1nný líh (,spidtus vinil 64, 
93 p. 1, 1024 p. 2, 158, 164 p. 4. 

VLnštíř, v,j,=ýkámen (,t&fU&TUS) 129, 159; 
vykrystalisovaný vinný ,kámen (oryst&l
Lus tarbani, l1lartarus cry,stallinus), kyselý 
vinam ,dn&sa1ný, proti obstl'ukcÍIm ja
terním a ,slevinným 129, 134, 135 a p. 6, 

136, 138, 152, 159. 

Vosk (cem) 173. 

VrrMLč (TaJn&cetum vulg.), k horkým ob
kladům 136 p. 1. 

V,stav,ač obecný (Satydon minl1s, O"dMS 
monío) 171; v;;tavač vemeník (SaJtyr.Íon 
maius, PlataJnthera); jej,ich hHzy, zvané 
testiouli Satyói minoTÍl3 et maiol1i,s, 
,aphJ1Odisiacurrn 172. 

Zázvor obecný (Zingliher oHic.); padix 
Z ing,rbenLs 65, 66 p. 1, 125 p. 3, 171; 
,o,dderrek cuikrem polév,amý (Zingiber 

condi,tum) 174. 

Zemědým (Frumacria offic.); ,her,ba Fuma
daJe, ,altemttivum 158 p. I; aqua F11ffia

riae 169. 

ZeměžLuč ,lék&~ská menší (Erythmea Cen
taurium), k 'zá:bramě dny 169; aqua Cen
ta~.lJ11Li minorůs, pro,ti třetidenní zimnici 

28, 31 a p. 2. 

Zlato 60 p. 5, 93 p. 1, 112; pozlátko pro 

pilulky 145. 

Zmije skvrnitá, plsecna (V,ipera a,spi,s, 
mmmo'dytes); ,sůl vyLoužená z popela 
spá1enýoh zmijí (,sal V,iperanun) 169. 

Žabí mmso, součástka V1gonovy nápl<lJsti 
169 p. 1. 

Žluč voLská (ťel bubuLum) 136. 

tJ) J ednot1ivá léči:va složená. 

IX) Composita Il'alenica: 

(U oněoh, jciohž ",ložeil1í udal Matěj z Mýta 
ve "S,větle apatekářův«, znaCl fÍImská a 
ar,a:bská č~slice v záviOfce sv,azek a stránku 
edice E. Šedivého.) 

Alipta moschata, mast, ohsiliující vedle 
plZma j'a'ko hlavil1í součástky, také 
ambru šedou, la,danum, ,dřevo ,aloové a 
,kafr 173. 

Bals<lJffiUil1l ,sulphul1ÍJs terehinthina1ium, ",í,ra, 
,rollpuštěná va,řením v lněném olej-i, s pří
l'l<lJdou 'terpentinu; vnitňně u 'So:uchotlÍ
nářů 146. 

Balsamum ex terehinthirra et s&[.e, ,směs ,ole
je, ,terpentinua soli, mazání pl\i dně 

142. 

Diaambra (dia pou'kal'luje na hlavní 'sou
částku 'složeaJého léčiv'a, ba.sis, omgre
diens prima,dum), přípa-avoek z ,<lJffibry 

IS pHsadou pižma, dřeva ,s<lJ'lltalového a 
aloového (1. 39) 125 a p. 3. 

Diamargar,uton (margarita = .perla), pHpra
vek 's perlami 169. 

Di<lJf11hodon,di&rodon (p6aov = růže), pří
p!1avek II růžemi, k oohlazující náplasti 
(1. 43/44 a 1. 47-49) 69. 

Di'aturbith 65, 159, 164; dÍJalJUJ'1b~1ih tabu
latum, přípJ1aveJk tUJ'1hithový v tabulkách, 
mor;;elkáoh 129, 146. 

Dryák (thedaca, tyr.iaca), odjed; thedaca 
Andromachi, přípravek z více než 70 
ingrediencií, v 'tom li z ma,sa zmilje (1. 
55-56) 68; ,ther.iaca ,diatessaron, antko
xo.cum ze 4 ,součá,stek, t. z !hořce, podr,až
ce, 'bobulí bobkovýoh a myl1hy 68, 81. 

Electuadum elesoo.f, lektv,ar vyhánějící hlen 
(1. 89) 66 p. 1. 

Elixiúum propl1ietati,s Parace1si, Paracelso
va tLnktura proti všem vni.tlmím po,ru
chám, ,zvláště však marním, při
pr,avená 4dennÍIm máčením aLoe, myrhy 
a šafránu v Uhu 142 a p. 1, 164 a p. 4. 

~ 
I 
i 
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EX'traotum ,c<lJtholioum CroloHi, Crol1iův pří
pl1avek, vyhánějící všeohny (zka,žené) 
vl'hkosti (mimo ,Im-ev), z kolookvLnty (kte
rá žene h1en) , aloe, ,reveně a skamonia 
(které ženou žlutou žluč) a ,senny (která 
žene černou žluč) 128 a p. 8, 134, 135, 
145, 146, 159. 

Hier,alog,orlium (o,d tepá = ,sV<lJtá věc, a 
)"'6yoc,= řeč), projimadlo při poruoháoh 
řeči, na př. u apoplektiků 66 p. 1. 

Hiienapicra (svatá věc hot-ká) Galeni, pr,o
jimadlo k vyhmání hlenů (1. 84/85) 66 

p. 1. 

Laudamrum Theophr,asti, opiový přípr,a'vek 

T:heofr'<lJsta ,Paracelsa 60 a p. 5. 

Ma,st apoštolská (unglUentum ,apostolicum), 
,komposi'lmm z ,tolika ,souč<ÍJstek, koLi,k 
bylo apoštolů, k ošetření r,mn (L 153/154) 

121. 

Mast proti bolestem (ungu. anodYil1um) s blí
nem j<lJko hlavní součásbroou 138. 

Nbst Ihralllboříková (ung,u. de Ar.thanita), 
Iproti vodnaotelnosti (ol. 156/157) 135. 

MaJst 'a náplast santalová (ungu. et empla
strum di&santa!LiJnum), dyasantalinum, 
kdy'ž ze 2, t11Ía,san\Jalinum, ~dyž ze 3 
dřev s<lJ'lltalovýoh (1. 40/41, 1. 152) 135, 

136, 151. 

Nápl&st .komonicová (emplasurum ,de iMeLi
loto), obsahovala též bobule bobkové a 
kozí trus, na zatvr,dlá játra a ,slezm (I. 
160/161) 136 a p. 2, 138. 

Náplast V,igonova z rruti, žabího masa aJtd. 
(emlplastrum VigoMl'l de rall1Ji,s cum mer
eudo), na hlívy ,a c1navé uzlíky 169 a 

p. 1. 

Opodddok, HllJLmeaJtum saponaJ1;o-campho
r.atum 147 a p. 2. 

PiluI.ae ag.gregativa'e, pro.\Ji úmnidm (1. 98) 

56/67 p. 1. 
aloeph<lJ'llg,inae (e.1aephanginae), vyháně
jící hlen z mozrou (1. 96/97) 69. 

_ áJr,thdticae, ,0'bsaJhující meú 21 ,součá.st
kami též hlízy ocúnu, proti dně 66/67 

p. 1. 

Coohiae (capitales, poněv,adž "hl<lJVu, či
stí« (1. 103) 145 a p. 2 a 3. 

- foe,tcidae maÍJOO'es, proti tl'udovině, praši
vosti a malomocenství (T. 99/100) 66 

p. 1. 

- ,de Mezereo (z lýkovce), proti v,odnatel
nosui (1. 98/99) 59, 66/67 p. 1. 

_ pestilentiale,s (momí), z aloe, myrhy a 

šafránu 66 p. 1. 

- ,de ,serapLno, pr.oti ,dně a !při ,z<lJdr,žené 

čmýře 66/67 p. 1. 

Pulvis febniJuglus (prášek protizimniooí) 129 
a p. 2; pulv,is febl1Lfugus Fugger,or'llm 

138 a p. 5. 

Syrupus e quatuor ,semini,bus fr.ig,idi,s maio
růbus, ohladivý sy"up ze semen okurky. 
,dýně, melounu ,a vodního melounu (.1. 
108 p. 4) 102. 

Syrupuse quinque radicibus aperiti.v.is, ob
,str.ukce rušící symp z kořenů cele!1u, pe
tI'žele, fen)'!klu, listn<lJtce a ohřestu (1. 
148/149) 31 a p. 2, 102. 

Troohisci Alh<lJ'lldal, kolMky kolokv,intové 
(I. 116) 136 a p. 4. 

- de lacca, koláčky šdakové, obsahující 
též lekoř,i,činu, r,eveň atd., proti k&mén
kům močovým 66/67 p. 1. 

- ,de myrrha (1. 114 p. 1), při ,zadržené 

čmýře 66/67 p. 1. 
- de Rheub<lJfhro (1. 107), pwj.imadlo pĎi 

poruohách jaterníoh 66/67 p. 1. 

~) Composita hermetica: 

Antimonové pHpr,aV'ky: 

Bezo.ardi,oum metallieum Quercetani, ob
S<lJoojící též rtuť (subLimát), prášek ,pro

tipříjičný 150. 

Rotulae ex quintis essentUs Antimonii, 
Co,rallorum lOt Perlarumpraep<lJf,atiollle 
Praetorii (,sputationem moventes) ad 
praeservatti,onem podagrae 165. 

Lapis samitatis phHosophicus (panakeia, vše
lék) 21 p. 4, 94, 97 p. 1, 105. 

Rtuťové .přípra~ky: 

AquiLaalba saxmca, alohymické ozna
čení pro kalomel (chlo11Í,d rtuťný), vy
ráběný ve Vcr.tember,ku, projimadlo 136; 
Aquila ,a~ba duloi~, slo<lJzený blomel; 
Aq~i,la 'aJ~ba eum <!JUro (Aquila sOIlar1s 
al'ba) , kalomel se zl<lJtem, 5 tímto, a'by 
počištění se uskutečnilo bez ceLkorvého 
oslabení 147, 152. 

Confectio Emhdail1a, 'příp"a~ek emdenský 
s červeným precipitátem (me,reur.ius prae-
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Olpltatus rubicUJIldus, kysLičník rtuťnatý) 
jako ,zrukladem, proti příjici 152 a p. 2. 

Mercunius praepar,atione Apagosii ,per os 
aJssumendus, AnaJgosiův pHpravek rtuťový 
pro užíváJní vll1iitňní 53. 

Anti,dyse,nterioa, proti úplavici 63. 
Antiphthisica (medioamenta ,ad pl'aeservan

dum ,a phthi5i) 123, 128. 

Praecipj,tabumdiaphoreticum HartmaJUni, 
'pr,ecipitát pHpl'avený srážením r,uměLky 
a ,zlata v kyselimě ,dusičné (spiritus ni,tá) 
rr'oztokem ,soLným a exltrahovánfm 'sraže
niny ky,selimo,u vmnou (spidtus tartari) 

nebo lihem 93 a p. 1. 

Sal armoniaoum, ,saLmiaJk, k očním kapkám 

134, 145 p. 4, 152. 

Sph1itus 'nitri, tekutina blízká kyselimě ,du

sičné 93 p. 1. 
_ saLlis communLs, spil'itus saU"'polonici, 

tekmtima blízká ky,seHně so1né, k ,zábra
ně ,dny (pro vy,gu~ující a p:rotihnHobný 

účinek soli) 158. 

_ tartari, tekutina bHzká ky,seLině vinné 

93 p. 1, 136. 
_ vitnioli, tel~uti'll!a ,blí~ká kyselině .sírové 

105, 139, 146, 147, 159, 164, 165. 

Přípr,arvky zlata: 

A:urum pota:bile, pitné, 'f(~~puštěné ,zla,to 
142, 143, 146, 163, pHsada ke klystéru 
(cataclysma ,soLar,e) 142; oleum ,soLlis 

(zlatový olej) 112. 

Skupinové nállvy léčiv stejných účinků 

nebo v,lrnstností. 

AboJ'úva, vedoucí k 'P0lirabU 44. 
Abster,gentia, exter.siv,a,stíravá, v'~edy či

.stící 159. 
Adstdngentj,a, adstrictiva, sví,!1avá, stavě

jící průjem, na pf'. ,Sy11UpUS adswingens 

Corallorum 139. 
Alexioaca, amulety chráJnící před jedy 20, 

68, 135 p. 2. 
Alterativa, přel.aďující, pf-eměňující, il1!a 'P~. 

sy~up ze ~ťávy nez,nalýoh h,DO~nŮ (syru
pus alterati'Vus de ag~e,sta) 139. 

Amodyna, ,ubírající bolesti, na !př. herbae 
anodynae (blín, mák) 146; unguentum 

anodynum 138. 
Antarthri.tica, proti dně, iUa př. aqua amti

po,dagdca 73; LilGivj,um (,louh) ad che,i

ragram tollendaJm 165, 
Antep,ileptica, proti padouonici 124. 
Antidota, proti,léJky, specifické léky pr.oti 

,určit~m nemocím 107. 

AntitolGica, protijedy, odjedy 68, 112 'p, 3, 

150. 
Aperitiva, deopi:l1ativa, ,deobstnuentia, otví

a-ajíd, ru~ící obs,tmkce 31,102,150-152, 
Aphrodisiaoa, účinlliující drruždivě na pud 

'Pohlavní 171 'll. 2, 3 a 5, 

Basilica (~Cf.(HA~x6C; = královský, mooný) , 
velmi účinná 57 p. 1, 88 p. 1, 95, 112, 

Carmimativa, proti plynatosti, na př. saccu
lus carmina'tivus 135, 136 p. 1; ,enema 

carminaJtivum 134, 136, 137. 
Conforta>úva, posilňující 125. 
Consopientia, umr,tvující, anesthesující 66, 
CordiaHa, .gr,deční, m>a 'pL flores cordj,a;,[es 

(směs květů bnUbnáku, pilátu, růže a fj

alky) a syrup z jejich ~ťávy 146; cor
dialiasedativa, uklidňující srdoe 165, 

D.iaphoretica, ,sudor.ife~a, pro pocení 90, 93. 
Diuretica, močopudná 90, 100, na př. mol'

selli ad aquarum ,exclusionem 115. 

Emetioa, vomif,ica, davidla 90, 107. 
Expectorantia, 'usnadňující vy,kašlávání 

chrchlů 99, např. olej na'l'dový 138. 

Febrifug,a, pllotiúmniční 138 p, 5. 

He1minthagoga, vyhánějící roupy 137. 
Hydragoga, vyháJnějící hydropciokou tekuůi-

,nu 136. 

Instaul'a>tiva, v,zp.ružmjící 139. 

Menag,oga, vzhuzující menstruální krvá

cení 66/67 p. 1, 90, 134. 
MucilaJginosa, obsahující sLiz (muonago) 

169. 

PraepaJmtiva, přípravná, změkůujkí výmě
ty, 'a'by mohly ,býti snáze vyhnány 59. 

Pur,gantia, ca1ihartica, počišťující (purgo = 
či,stím), projímavá, zbavující krev.a rpev
né čá,sti zby,tečnýdh nebo ,,,,kaženýoh v,lh
kostí tím, že je vyháJnějí hlavně oestou 
'střevní 33, 66 p. 1, 90 a IP. 1, 100/101 
p. 2, 115, 138, 139, 150, 151, 159, 
165-167; taJk čemeřice a senna vyhá
nějí černuu žluč (plmgaJU,tia melanagoga) 
66 'p. 1, 147. Purgaůio, poči~tění 31, 
34, 39, 59, 102, 104 p. 1, 118, 146, 158, 

164. 
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Topica, mtstní zevní léčiva 59, 124 a p. 1, 
136; jako nápla.~ti a ,k,aši.čky, na př. pul
sovní (epioarpi'a) proti horečce 137, na 
uspruní 138. 

Tvary léčiv. 

BaJlsaJmum (ba1samus), halsám, směs (mix
tura) 's olejem, 'terpentinem a p, jak pflO 
vuidní užívání (baLsám sirný 146), tak 
,ke 'Vtírání ,do kůže 125, 142. 

OataJpbsma, ka~ičk,a z jemně krájenýoh lá
tek, 'llvařená ve vodě, pivě, víně, mléce, 
k oh'k[,adům 134. 

Confectio, příp.raveik pevný nebo .tekutý s 'cu
krem, medem, ,sy,rupem 90, 139, 

Decoctum, odvaJr 35 a 'll' 1, 106, 129, 158 
p, 1. 

EleotmlLr~um, lekwa,r, polo tekuté léči.vo z by
linnýoh šťáv, rpoVlidel, syrupů a medu 
31, 32 p. 3, 68, 171. 

EliXJirium, lihový vý.tažek 139, 
Emplastnum, náplast 43/44 p. 2, 59, 69, 74, 
Enema, cly,sma, catadly,sma, kly,Mér 75, 104 

'po 1, 134, 136, 137 a p, 1, 142, 169. 
Ex:tmotum, výtružek by,lin, pořížený nej ča

stěji jen vodou a pak Ziahuštěný 128 atd, 
gomentatio, hřejivý .obkl,a,d pomocí houby 

nebo plátna, omočenýoh v teplé vodě 
obyčejné nebo bylinné 136, 171. 

Garg,a,nlisma, klOiktaJdlo 150, 169. 

Infusio, zápar, čaj, zí.skaJUý politím léčivých 
,byLim honkou 'vodou 31, 32 p. 3, 33, 34 
,atd. 

IúlStillatio, kapky na př. oční 145 a p. 4. 
Intinctio, mMení za studena 32, 34, 65, 

138, 169; d,igestio, máčení za tepla 164 

p. 4. 
lulapium, julep, lahodný čirý nápoj z by

linnýoh 'l'od a dhlrudivýohsy.r'lIJpŮ (rybí
zového, HalkolVého) nebo oukru 31 p. 2, 
125. 

lus, jíoha, bylinná polévka, ma př. Řus a[,te
l'ativum z kořenů pampelišky, čekanky 
.a fenyklu 158; ,irus aphrodisiaoum ze se
men 'zelných a hořčičnýoh 173. (IBro
dLum = polévka masová,) 

LiJlJimentum, řídká ma,st 147 p. 2, 
Lotio, omývání 146, 165. 

G e II II e r : Životopis lél<aře Boruonia. 

Mor,seUi, mor,sulae, t<IJbulky z prášků a ou
kJ1u 115, 129, 145. 

Pe,ssuli, ucpávky, [pytlíčky s kof1ením, ,jež 
omočené v holiké vodě se př,ikládaly 

k lůnu při krvácení z roc1i,del 137, 
Pi1ulae (od pila = míč), piluLky, k!uličky 

k polykání špatně .chutnajících Wíiv 59, 
60, 102, 169, 

Potio, tmnk, zápar nebo odvar, ,sloužící ja
ko ,nápoj 31 ll: 'll' 1, 32 a p. 2, 34 p. 4. 

Pulvis, prá~ek 146, 151; pulvd:s ~agistr>ali,s, 
magLstenium, nejjemnější prášek 137, 
138. 

Quinta:esseutia, výtažek ,s účinkem jakohy 5. 
(nadzemského) ži'vlu 142, 165. 

Rotulae, sladké pokroutky, men~í a tvrd~í 
než trooisky 68, 158, 166, 172, 

Sacculus (,ad suctum), vruček, naplněný by
linnými projimrnc11y, který se namáčel 
do vína a v}'issáv,al 115, 134-136, 145, 
152, 165, Sacoulus (a,d epLthema), pytlík 
s ,kořením pro teplý obHad na Micho, 
na př. pi\i škytavce a plynato,sti 135, 

136 a IP, 1, 138. 
Species, pmchy zesuchýoh bylin hrubě roz

mělněnýoh, k pHpravě záparů, odv'a,rů 

a'td. 158. 
Succus, ~ťáv'a vytlačená z bylin, na př. sucd 

peotor,ales 146; nebo mí,za stmmů, na 
př. sUCcUs ,f~etulae, březová voda 124. 

Suppo,g,itonium, čípek, léč.ivé kužeJíky k za
vádění do ,konečníku, na pf'. mýdlový 
čípek (suppositorium e smegmMe) 137, 

Syrupus, ovocná nebo bylinná voda, za
huštěná v,ařením, s přísadou cukru nebo 
medu 31 a p. 1 ,a 2, 139, 146. 

Tragea (z toho Franc. ,dragée), granuLky, 
cukrem polév,aná zrnka 152. 

Trochisci, ,trocišky, ,směs prášků s cukrem, 
lelkolličinou, runý,zem atd., po navlhčení 
stlačená v okr.ouhlé ploc<hé k,oláčky, 
v ústech se rOZiplývající 66/67 p. 1, 136. 

Unguentum, mast 69, 102, 

2, Pohrmy a nálJOje léčivé a dietní, 

HOJ1ký chléb, po sousteoh (huccellae panis 
cal.idi) polybný plíikrvácení z rodklel 

137, 

]íohaze špenátu ,a lebedy, k počištění 138 
a p, 6, 

17 
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Jikry kapří smažené, pH impotenci 173. 

Ma.so .koroptví, holoubátek, hor,skýoh ptáč
ků, maso a mozek vrabcli, k posilnění 

171; ostr,užky býčí a jelení pyje 171; 
ocrusy račí 172, žrubístehýnka 172, 173; 
kaše ze syrovýoh ,v,ar1at mladých ko
houtli 171, 173, Lišek 171, skopců 173; 
vemeno ,ovčí 173; při impot'enci. 

Polévka skopová se ,zelím, k počištění 138 
p. 6; přeháněné polévky slepičí 'a ho
vězí, k posiLnění 137. 

Rosol, husperuina m<lJsová, pr.o nemocné 'vy
krvác-ené ,a vyhublé (gelati.na carnimn 
ad aegros 'exsuccos et emaóatos) 137, 

139. 

Salát z vařenýoh poupat bezových, pokro
pených po vy,sty,dnutí octem a olejem 

138 a p. 6. 

Vejce slepičí, osolené bor,axem, vejce 
s ošlejchem ,a cilbulí, př,i impotenci 173. 

Víno červené, k posiLnění 172. 

3. Vody minerální. 

Teplioe (thermae) v Abanu 171; v haden
ském Badenu 28; v KarI. Varech 100 a 
p. 2, 100/101 p. 2,. 101, 102, 174, 175; 
v Šonově 141; v TepLicích 139, 159. 

Lázně thermální, úkrop 28, 139, 164, 171; 
polokonpele 101, 102; sedací koupele 
71 ; doba koupelí 102; kropení, pouštění 
'Vody s vy,soika po kapkách ,na šev ší
pový, pIli zádumčivosti 103. 

Lázně losinské 35 p. 3; petrovské 73. 

Ohebské kyselky 97, 98 a p. 3, 99 a p. 1, 
100, 100/101 p. 2, 101-103, 104 p. 1, 

105, 174. 

Ky,selka umělá 105. 

Dodatek. 

DálVky (maximální) lékli (doses me,dicamen

to rum) 50. 

Indicatio, contraindicatio, příkaz, zál~aJz 
podávání určitého léčiva v ,souhlasu ,se 
stavem a stadiem nějakého pHpadu 90 

a p. 1, 97, 98. 

Míry lékahké: Cantharus, džbán 98, 102, 
a,si tolik jako mensura, máz, pinta 
(1.415 I) 34 a p. 4, 137 a p. 2; sexta-

rius, žejdlík (0.48 1) 101, 104 p. 1, 107, 
151, 158, 159; mceolus, koflík, pohárek 
(<U1i 0.1 I) 102. 

Signaturae, Boží nápovědi, vyjádřené tva
rem, podobou, nebo barvou b;ylm nebo 
jejioh částí, aby člověk snáze poznal, 
,kterých byEn užíti př,i nemocíoh těch 

kterýoh údů 88 p. 1, 171, 172. 

Taxa léčiv 66 p. 1, 66/67 p. 1. 

Temperování jednoho ,léČli'Vadruhým, aby 
byl ,dosažen potřebný ,stupeň (gradus) 
horikosti, studenosti, mokrnsti, ,suohosti 
55 p. 3, žádoucí »temperatura« 91 p. 7. 
T,ak ,sloužil ~ive1ně horký kořen kozlíku 
k temperování ,studené rev'eně 33. 

Váhy lékárnické: Ii<bra, ,unce, drachma n. 
kventlík, .skrupul a grán 134 p. 4. 

Zkratky v receptech: Rop. = recipe, vezmi; 
ana (,partes aequales) = v stejném 
množství. 

B. Záhrohy chirurgiché. 

Esectio; vyHznuti živého plodu z dělohy 
umí,mjící ma:tky (esectio vivi ,foetus, 
sectio caesa.rea 111 mori,hunda) 14 p. 1; 
vyříznutí spolklého nože z břicha 72 p. 
1; vyřiznutí .kaménku z měchýře močo
vého (esectio crulcuLi e vesica) 43/44 p. 
2, 66 p. 1; vyHznuti krtice (esectio stru

mae) 65. 

Fontanella, vře,d na kúži, uměle udělaný 
železným žihačem (cauterium actuale) 
nebo nehašeným vápnem (cauterrum po
tentiale), aby Vl'edem odtékaly zk!ažené 
vlhkosti (choro'bná látka, ma,teni,a pec

cans) 147. 

Incisio. Řez při pravostranném empyemu 
podle Vesalia meú 6. a 7. žebrem ,s ná
sledným zavedením rourky (fistuLa) do 

rány 43/44 p. 2. 

Nástroje: NoŽÍlk (scrulpellum) 65; sonda 
anatomická (graphi'llm ferreum) 43 p. 2, 
43/44 p. 2; sonda ohirm,gioká ~specil
lum) 48; sonda urolog,ická se žlábkem 
(stHus ferreus .exoav,a'bus) 43/44 p. 2. 

Pouštění krve (minutio sangu~nis): 

Za'tětí žily (v,enae secti,o, incisio) 44, 50, 
53, 65, 68, 90, 91 p. 7, 118 p, 5, 125, 

25\J 

128, 129, 146, 157, 164, 171, 173, oby
čejně na straně shodné s místem choro
by a blízko něho, někdy na straně 
opačné a daleko ,o,d místa choroby, by
lo-li tu na př. značné ph,krvení a proto 
žádoucí odvrat (revulsio) krve 91 p. 7. 

Album (zápisná lmma) lék. fakulty 28 p. 
4, 33, 100 p. 1; zápisné (j ehož výši směl 
",i určiti student sám) 33. 

Konvikt stipendistů 52. 

Posluchárna medická 47. 

povrchní zářezy do kůže (scar1ficatio) 
59, 91 p. 7 a nassávání krve z nich 
baňlwu (cuourbitula) 28, 91 p. 7, 158, 

165. 

Učebnice lékařské: Pro medicinu praktickou: 
F. Platems, Praxi.s medica (Ba,sileae 
1602) 52, D. Leo, Prax,is medica 62. 
Pro medicinu theoretickou: L. Fuchsius, 
Inst,i1utlone,s ad Hippocr,aoti,g .et G,aleni 
aliorumque veterum scripta recte intel
ligenda (Ba,sileae 1567) 57. Pa: o ana
tomii: A. Vesalills, lOe humani corporis 
faibrica libri VI,I (Basileae 1543) 37 a 
Platerova, rovněž ilustrov.aná učebnice 
46 p. L Pa:o mater.ia medica: P. A. 
Matthiolus, Commentar.iim libros VI 
P. Dioscor.icdis, a jejich zpr.acování s ti
tulem Bylináře (HeJ1baria) 26 P .1, 52, 
60 a p. 2; C. Bauhinlls, Phytopinax s. 
enumeratio plantarum (B.a'sileae 1596) 
38; J. tVecherlls, Antidotaóum generale 
(předpisy pr o tiolékli , descriptiones medi
oina'fum ad ... ,diver,sa,g ,passiones) 29; 
dispensáře, na př, V. Cordus, Di,spensa
torium Nor.iber,gense (Noriber,gae 1543), 
obsahující všechna léčiva, prostá ,i 810-
žená,pl'edepi,sov,an~ od nori.mherských 
lékal'ů 66/67 p. 1; Di<spensatorium Au

gustanum (augšpurské) 169. 

Sázení pijalVek (hi.nudines) 91 p. 7, na př. 
k řiti náhradou za hemoro,i,dální krvá
cení, když se medos'talV,ilo (sectio vena
rum hemorrhoi,dum per hirudinum ap

plicationem) 172, 173. 

Lé/wŤshé studiuIn. 

Lékoařská f,akulta v Altorfě 24 p. 2; v Ba
sileji 14 p. 1, 15, 33 p. 2, 35 p. 3, 
40 p. 3, 49, 69, 71 p. 2, 135 ,po 2; 
v Cambri.dge 94 p. 1; ve FmnkfuJ1tě 
n. O. 53 a p. 1, 165/166 p. 4; v Heidel
herku 27, 28, 35 p. 2, 53 p. 1; v Lip
sku 100/101 p. 2, 111 p. 1; v Marhurku 
92, 96 p. 1, 134p. 3; v Oxfordě 94 p. 
1; v PaodoíVě 33, 69; v Pra'ze 54, 88 
'a p. 1 a 2, 89, 111 p. 1, 118 'po 5; 
v Roztokách 111 p. 1; ve Štrasburku 28 a 
p. 3, 35 'po 2; ve Valence 28 p. 3; ve 
Vídni 9 p. 3, 28 p. 4, 49 p. 1, 64 p. 
2, 71 p. 1, 100 p. 1, 166 .p. 2; 'Ve Vi

,temberkm 11/12 p. 5, 111 p. 1. 

Collegium medicum, sbor profesorský 36, 
50, 171; děkan fakulty 16kař,ské 33; 
proděkan (vlcedecanus) 51; profesoři tří 
o'borů: praxeos, theor.ices ,a phy,sices (ma
teriae medioae) 88 p. 1 a 2, připadně 
s tou i anatomie 14 p. 1, 33, 96 p . .1; 
v B<llsileji v dv,ojim ohsazení, takže bylo 
6 profesorli 40a p. 3, ,z,a,to v AJ.torfě, 
kde mater~a medica 'a ~heoáa medioa 
byly v jedněoh rukou, jen 2 profesol-i 
24 p. 2; v Praze byl v 1. 1611-1613 
pro 'Všechny obory jen 1 pJ1ofesor 89, 
v Marburku vedle profe,sora materiae 
medioa.e etanatomiae 96 p. 1 zvlá~tní 
(4.) profesor 'pro chemiatrii 92a p. 2. 

Studující lékahlké fakulty: medikové 33, 

36. 

Předběžné vzděláni medikli 7. 

Vyučování: Čtení (lectione~) 45, 93;,demon
,stnace anatomioké 37, 43 'a p. 2, 44, 
45 a p. 1, 47, 48; ovičení v pr,axli lé
ka.t1ské ll, 70, 168 a léká.mické 37; by
linářské exkurse 33, 34, 38, 52 a poři-
zová.ní ,sbí!1ky sušených bylin 38. 

Disputace medické 32, 35 p. 3, 36, 37, 49, 
52, 111 p. 1, 118 p. 5, diskuse to o ulo
žených thesích (vědeckých tvrzeních), 
obyčejně s omezenim na dané téma 50, 
51, řidčeji s přeskakováním z plivodního 
tématu na j,iné (theses desu1toda'e) 39. 
Disputace za předsednictví jBdnoho pro
fesora 38 se ved:la mezi ohhájcem (de
fendens) 35 p. 3, 36, 38, 51, jenž ,své 
vý,vody po profesorské aprobaci 36 :vy
dá.val tiskem 35 p. 3, 36, 39, 49 a je 
před .di.sputaci ,rozdával poslucha:člim 
36, 51, a :mezi něko!.ika ustanov,enými 
odpúrci (opponentes) z l'ad medikli 32, 
49, 51; počet 2 di,sputací, jako minimum 
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před doktorskými 1Jk!ouškami 49; po
hoštění úspěšného defendenta léroařským 
kolegiem 36, 52. 

Zkoušky bakalá1\ské .na lékařl>ké f'aJkultě 166 
p. 2. 

Zkoušky doktor.ské 39, 49: 

a) Předzkouška lSoukromá (u cizích prh',a
tistů), třídenní, .z celé mediciny, prove
denáděkanem 'a proděkanem 50. 

b) ~entamen, .dvouhodinová ZlkO'Uška rl celé 
mediciny ,za účasti všedh profesorů jako 
'ex'aminátorů 50, 51. 

c) Ex,amen tříhodi·nové, souvislé přednášky 
o 2 kvestiích (otázkáoh) 30, jedné-z' 
praktické, druhé ztheoretické medicimy, 
jež byly oznámeny kandi,dátovi den 
před zk!ouškou, obstál-li při tentaJminu 
50, 51. 

d) Disputatio 'pro .gradu (doctofÍ,s), dhser
taJtio in augu.mH'.l, čtyřhodinová 38, 49, 
51 (před promocí 71 p. 2, 94 a jako re
petitio di&puta.tionis pr.o gradu také před 
nostriHkací CÍlzÍlho doktorlSkého .diplomu 
64 p. 2, 166 p. 2). Místo ,disputace pro 
gl1adu někdy lectto pro g,radu, čtení o 
jedné nemoci, .rozv·l'žooé na 3 dny 39. 

Promoce 94, společná pro více kandidátů 

39, zahájená bohoslužbou, k níž každý 
dOIDtomnd šel dokOiS~ela v průvodu jed
noho profesora v tom poí-a,dí, které od
povídalo výsledku zkoušek nebo IDteré 
by,lo určeno losem 39, 51; totéž pořadí 
i při 'vlastn~m p.romočnÍm aktu, !při 

němž každý z promovaných, když př.i,jal 
odznaky doktor.~ké 50, přednesl krátký, 
od promotora (jímž hýval proděkan 35) 
předem schválený, proslov 51; po pro-

mooi hostina, kterou roaždý nový ,dokMr 
dával zvlášť na počest lllkaĎského ko
legia 39, 51; promoĎní .dary' 51, 52. 

Borboniovy lélwřské sPisy a pojednání. 

Theses de febre tertioana exquis1ta .inter
mittente (Basileae 1596) 36, 37, 49, 68.' 

Theses . de hydrope (Bas. 1596) 38, 39, 49,68. 

De medicorum ut 'Vocant oppr.ohrio, Poda
,gr.a, dissertatio (Ba.s. 1597) 49, 51, 68. 

Theoria medica, rkp. as·i z r. 1610 (v Roud
nioi, s1gn. VI. Ff ll) 89-91. 

Observatio in aeiduHs Egranis inter Sdhle
. dam ·et Lomum, rkp. z r. 1615 (v Roud
n,iei, sign. VI. oBb 29, ,str. 36-37)97, 
104 a p. 1. 

Problemata, l1kp. z r. 1615 (tamže, str. 38) 
105. 

Ohemiatrický .spi.s koncipovaný před r. 1622, 
který se nedochoval 112. 

A pO'dagra praeservatio et curatio, .in illu
.st1'issimo principe Carolo de J.iohten
stain, rkp. z ledna 1624 (1. C., .str. 1-3) 
168-170. 

Consmum in flacoida v,irga et impotenti a 
veneris pro illustd .et genero·so barone 
N. N., r.rop. z ledna 1626 (tamže, !ltr. 
12-20) 172, 173. 

In pluribus ,symptoma.tÍJbus pro eodem i11u
stri et generoso harone N. N., Caesar.eae 
Maie.statis Consiliario, [wmmunricatio 1 
ad D. Doctorem Guilielmum Rechper
ge.rum, Caes. Maiestat1s medicum cubi
cuLarium, rkp. z' března 1627 (tamže, 
,str. 17-19) 174, 175. 
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10" ř. 9. 
10., ř. 25. 
ll., ř. 26. 
J3., ř. 4. 

13., ř. 27. 
14., ř. 29. 
19., ř. 13. 
21., i-. 22. 
22., ř. 28. 
24., i-. 29. 
29., ř. 34. 
30., 1-. 26. 
30., 1'. 37. 
31.. 1'. 4., ? 
39., 1'. 6. 
43., 1'. 31. 

44., 1'. 17. 
44., ř. 29. 
44., i-. 36. 

45., 1'. 10., 13., 
48., 1'. 3. 
50., ř. 6. 
53., 1'. 15. 
53., 1'. předp. 
57., ř. 15. 
61., 1'. 7. 

61., 1-. 8. 
61., ř. 15. 
62., i-. 33. 
63., ř. 3. 
64., 1-. 19. 
68., ř. 4. 
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Opravy. 

Místo 3. má býti 2 . 
Vartenberk Vartemberk 
193. 193.) 
basnické básnické 
chvalořečnění pahumanistického 

chvaloi-ečení 

vyhradil Chytraeus vyhradil 
Brna bydliště 

potahovati postihovati 
Pavlovic Pavlovice 
kočí kočích 

Bedřicha' Fridricha 
pro tohoto Grynaeovi 
Oslavon Bečvou 

od r. do r. 
2) 1) 1) 2) 
Bohuslavem Bohuchvalem 
močovody, na 

každé stranó 
jeden močovody na každé 

straně 

okruží pi-edstěra 

čtverhrbolí čtverohrbolí 

(čichové, os (os cribrosum, ethmoi-
ethmoidale) dale) 

16. dvanácterníku dvanáctníku 
mstitele Mstitele 
ucpání zaplavení 
Pavlovic Pavlovicem 
Gymnasias Gymnasiai 
není nebyl 
Kunka za Sko-

rotína Mariana ze Šebířova 
náměštský pán z Di-evohostic 
Vojska Vojsky 
Vojska Vojsky 
Vojska Vojsky 
napajedlský napajedelský 
napajedlský na pa jedelský 
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Str. 68., ř. 34. ,Místo Pavlovic 
Str. 71., ř. 17. ldečmi 

Str. 76., ř. 8. Z cesty 
Str. 76., ř. 29. Čáslavě 
Str. 80., ř. 20. Pavlovic 
Str. 83., ř. 30. obrácená 
Str. 84., ř. 32. Řemesla 
Str. 90., ř. 14. hemoroidálního 
Str. 102., ř. 32. dyně 

Str. 104., ř. posl. intemperies 
Str. 111., ř. 8. koštýř 

Str. 113., ř. 20. Pavlovic 
Str. 115., ř. 43. bílého 
Str. 132., ř. 6. vyřítili se 
Str. 137., ř. 15. roupy 
Str. 137., ]". 30. z draho kam II 
Str. 147. 2) 3) 4) 5) 

(v textu i po-
známce) 

Str. 151., ř. 12. připraveného, 

Str. 154., 1. 39. epidemicky 
Str. 163., ]". 17. upřimných 

Str. 166., ř. 13. šedesátiletému 
Str. 169., ř. přerlposl. emlastrum 
Str. 111., ř. 9. mačky 

Str. 171., i'. 19. 4) 3) 
Str. 208., ř. 9. Jii'eček 

Str. 219., ř. 39. Sraus 
Str. 223., ř. 36. Viléma Václava 
Str. 224., ř. 49. Budiškovicích 
Str. 227., ř. 3. baccalareus 
Str. 229., ř. 9. stej nomenném 
Str. 229., ř. předp. Bavovrov 
Str. 230., i'. 43. Buchova 
Str. 231., ř. ll. vViebaden 
Str. 238., i' 8. Štýrsku 
Str. 238., ř. 39. u. Labem 
Str. 242., ř. 24. bila toralis 
Str. 244., ř. 9. vlhkosti 

má býti Pa'vlovicovi 
křečemi 

S cesty 
Čáslavi 
Pavlovice 
obrácenou 
Řemeslnictvo 
hemoroidálního, 
dýně 

intemperies calida 
vinoměr 

Pavlovicovi 
Bílého 
vyřítili 

roupi 
ze všech drahokamll 
1) 2) 3) 4) 

připraveného. 

samostatně 

upřímných 

šedesátIletém 
emplastrum 
máčky 

3) 4) 
Jireček 

Straus 
Viléma, Václava 
Budíškovicích 
baccalaureus 
stej HOj menném 
Bavorov 
Bochova 
vViesbaden 
Štyrsku 
n. Labem. 
bilateralis 
vlhkostí 
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