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J

e to už hodně dávno, co jsem jako malý kluk objevil Orbis pictus v knihovně svých rodičů; byl tam
dokonce dvakrát. Nad rytinami ve faksimilovém
vydání jsme s bratrem závodili, kdo dřív najde čísla na
obrázku, a smáli jsme se starobylým formám slov i pravopisu. Ve vydání s barevnými litografiemi jsme zase
obdivovali nádherný starý vlak s kouřící lokomotivou.
To nás samozřejmě ani nenapadlo, že to není jen tak
obyčejná knížka pro děti.
Teprve později jsem začal obdivovat ten krásně přehledný a uspořádaný „viditelný svět“, který se Komenskému podařilo shrnout do několika skoro idylických
obrázků, kde není ani stopa po hrůzách třicetileté války
a po jeho vlastním těžkém osudu. Žádné nářky, žádná
skepse, která by otravovala dětské duše – všechno je
na svém místě a chválí moudrost Stvořitele. Dobří lidé
pracují pro sebe i pro druhé a jen nevzdělaní nešťastníci ničí sebe i svět, protože nevědí, co je ctnost a co
neřest.
Přes těžkou zkušenost věčného uprchlíka a štvance
je Komenský samozřejmý vlastenec, jenže je také Evropan jako málokdo jiný. Věří a ví, že jeho žáci budou
jednou potřebovat domluvit se i v jiných jazycích, aby
pro ně jejich češství nebylo omezením a aby se mohli
plně účastnit té podivuhodné výměny, která dělá Evropu Evropou. Proto mají už malé děti poznávat svět hned
ve třech jazycích najednou – je to přece tak snadné
a přirozené!
Ale až mnohem později jsem si uvědomil, v čem je
Orbis pictus opravdu mimořádný a jedinečný. Tuhle
encyklopedii pro malé děti napsal jeden z největších
učenců té doby, kterému na dětech tolik záleželo, že
všechnu svou učenost dokázal potlačit a skrýt jen proto, aby mu rozuměly. O to se od té doby už žádný velký
učenec ani nepokusil, natož aby to dokázal.

Jan Sokol

E

s ist schon lange her, seit ich als kleiner Junge
Orbis pictus in der Bibliothek meiner Eltern
entdeckt habe; er war dort sogar zweimal. Auf
den Gravierungen einer Faksimile-Ausgabe habe ich
mit meinem Bruder die Zahlen auf dem Bild um die
Wette gesucht und wir lachten über die altertümlichen
Wortformen und Rechtschreibung. In der Herausgabe
mit bunten Lithografien bewunderten wir einen herrlichen alten Zug mit dampfender Lokomotive. Selbstverständlich fiel uns nicht ein, dass das kein gewöhnliches
Kinderbuch ist.
Erst später begann ich die schön übersichtliche und
geordnete „sichtbare Welt“ zu bewundern, die Comenius gelungen in einige fast idyllische Bilder zusammenfasste, wo von den Schrecken des Dreißigjährigen
Krieges und von seinem eigenen schweren Schicksal
keine Spur ist. Keine Klagen, keine Skepsis, die die
Kinderseele quälen würden – alles ist an seinem Ort
und lobt die Weisheit des Schöpfers. Gute Menschen
arbeiten für sich und für die anderen und nur die ungebildeten Unglückseligen zerstören sich selbst und
die Welt, weil sie nicht wissen, was Tugend und was
Laster ist.
Trotz schwerer Erfahrung eines ewigen Flüchtlings
ist Comenius ein selbstverständlicher Patriot, jedoch
er ist auch Europäer wie kaum ein anderer. Er glaubt
und weiß, dass sich seine Schüler einmal auch in anderen Sprachen werden verständigen müssen, damit
für sie ihr Tschechentum keine Einschränkung ist und
damit sie an dem wunderbaren Austausch teilnehmen
können, der Europa zu Europa macht. Deshalb sollen
bereits kleine Kinder die Welt gleich in drei Sprachen
auf einmal kennenlernen – es ist doch so einfach und
natürlich!
Aber erst später wurde mir bewusst, worin Orbis
pictus wirklich so außerordentlich und einzigartig ist.
Diese Enzyklopädie für kleine Kinder schrieb einer der
größten Gelehrten seiner Zeit, dem die Kinder so sehr
wichtig waren, dass er seine ganze Gelehrsamkeit zu unterdrücken und zu verbergen vermochte, nur damit sie
ihn verstehen. Und das hat seitdem kein großer Gelehrter mehr weder versucht, geschweige denn vermocht.

Jan Sokol
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A

very long time has passed since I as a young
boy found Orbis pictus in my parents’ bookcase.
It was there even twice. Over the engravings in
the facsimile edition me and my brother were competing who would be the first to find the numbers in the
picture, and we were laughing over the ancient forms
of words and the orthography. In the edition with lithographic prints we again admired the magnificent old
train with a smoking locomotive. Of course it did not
occur to us that it was not an ordinary book for the
children.
It was only later that I started to admire that bea
tifully arranged and well-ordered “visible world” that
Comenius succeeded in summing up into several even
idyllic pictures where there is not even a trace of the
horrors of the Thirty Years War and his own hard fate.
No lamentation, no scepsis that might poison the children’s souls - everything is in its place and praises its
Creator. Good people work for both themselves and
the others, and only the uneducated unfortunates ruin
themselves and the world because they do not know
what virtue is and what vice.
Despite the hard experience of an eternal refugee
and an outlaw Comenius is a true patriot, and also
a European as hardly anyone else. He believes and he
knows that his disciples will have to make themselves
understood in other languages in order that their national feeling may not limit them and that they may be
able to take part in the admirable change that makes
Europe to remain to be Europe. That is also why little
children should get to know the world as one in three
languages, which is really so easy and natural!
But much later I realized where Orbis pictus is really
extraordinary and unique. This encyclopedia for the little children was written by one of the greatest scholars
of that time whom it mattered about children so that
all his scholarship he succeeded in suppressing and
hiding only because they should understand him. No
great scholar has ever tried that since Comenius’ time,
let alone succeeded in it.

Jan Sokol

Д

авным-давно, еще когда я был мальчишкой, я в библиотеке моих родителей нашел
Orbis pictus, а даже в двух экземплярах.
Рассматривая гравюры факсимильного издания,
мы с братом соревновались, кто быстрее найдет
цифры на рисунке, и смеялись над древними формами слов и правописания. В издании с цветными литографиями нам больше всего понравился
прекрасный старинный поезд с дымящим паровозом. Тогда мы, конечно, не понимали, что это не
совсем обычная книжка для детей.
Только позднее я начал восхищаться этим удивительно наглядным, обзорным и упорядоченным
«видимым миром», который Коменскому удалось
представить и собрать воедино на нескольких
почти идиллических рисунках, где не найти намека ни на ужасы Тридцатилетней войны, ни на
тяжелую судьбу автора. Нет здесь никаких жалоб,
никакого скепсиса, которые удручали бы душу ребенка – все стоит на своих местах и восхваляется
мудрость Создателя. Добрые люди работают на
себя и на других, а лишь необразованные несчастливцы уничтожают себя самих и мир, не зная, что
такое добродетель и что такое порок.
Невзирая на тяжелую судьбу постоянного беглеца и преследованного человека, Коменский
оставался патриотом, но одновременно также европейцем, как никто другой. Он верит и предвидит: чтобы его учеников не ограничивало то, что
они чехи, им когда-то нужно будет договориться
на других языках, чтобы они могли полностью участвовать в том удивительном обмене, который для
Европы характерен. Поэтому уже маленьким детям полезно познавать мир, и сразу на трех языках
одновременно – это же так просто и естественно!
Только гораздо позже я понял, в чем состоит настоящая исключительность и уникальность произведения Orbis pictus. Эту энциклопедию для
детей написал один из крупнейших ученых того
времени, который детей уважал до той степени,
что ради них он всю свою ученость скроет лишь
потому, чтобы они его поняли. А это с тех пор никому сделать не удалось, а ни один крупный ученый это сделать даже не попытался.

Ян Сокол
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Původní číslo kapitoly z norimberského
vydání 1658 / Die ursprüngliche Kapitelnummer
aus der Nürnberger Herausgabe von 1658 /
Original number of the chapter in the Nuremberg
edition 1658 / Первоначальный номер главы
из нюрнбергского издания 1658 г.

Číslo kapitoly
Kapitelnummer
Number of the chapter
Номер главы

Původní latinský text
Der ursprüngliche lateinische Text
Original Latin text
Первоначальный латинский текст

Dřevoryt z levočského vydání 1685 /
Holzstich aus der Levočaer Herausgabe
von 1685 / Woodcut from the Levoča
edition 1685 / Гравюра на дереве из
левочского издания 1685 г.

Dřevoryt z vratislavského vydání 1667 /
Holzstich aus der Wroclawer Heraushabe
von 1667 / Woodcut from the Wroclaw
edition 1667 / Гравюра на дереве из
вроцлавского издания 1667 г.
Ruský překlad
Russische Übersetzung
Russian translation
Перевод на русский язык

Dřevoryt z norimberského vydání 1658 /
Holzstich aus der Nürnberger Herausgabe
von 1658 / Woodcut from the Nuremberg
edition 1658 / Гравюра на дереве из
нюрнбергского издания 1658 г.
Český překlad
Tschechische Übersetzung
Czech translation
Перевод на чешский язык

Německý překlad
Deutsche Übersetzung
German translation
Перевод на немецкий язык
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Anglický překlad
Englische Übersetzung
English translation
Перевод на английский язык

Komenského Orbis
sensualium pictus
Jazyková učebnice
Protože v době Komenského byla latina jazykem mezinárodní vzdělanosti a prostředkem
otvírajícím cestu k vyššímu vzdělání, hledal J. A.
Komenský způsob, jak se jí rychleji a snáze naučit,
aby zůstalo dost času na vzdělání věcné. Jeho vlastní učitelská zkušenost, znalost tehdejších učebnic
a jejich kritické posouzení jej přivedlo k závěru, že
užitečná jazyková učebnice by měla žákovi přinášet
nejen znalost jazyka, ale také poučení o reálném
světě. Proto vybral okolo 7 300 nejzávažnějších
slov a vytvořil z nich tisíc vět, které sestavil podle
věcného principu do sta lekcí. Tak vznikla učebnice
Janua linguarum reserata, která vyšla r. 1631 v Lešně původně pouze s latinským textem. Komenský
si však představoval, že zprostředkujícím jazykem
k ní bude jazyk mateřský. Brzy byl pořízen překlad
do polštiny a Komenský sám vypracoval českou
verzi s názvem Dvéře jazyků otevřené.
I když měla Janua ve světě značný úspěch, pro
začátečníky byla velmi náročná, a tedy obtížná.
Proto vypracoval Komenský učebnici podstatně
jednodušší a příznačně ji nazval Januae linguarum
reserate Vestibulum (Předsíň otevřených dveří jazyků).
Završení práce na jazykových učebnicích představuje u Komenského dílo Orbis sensualium pictus. Tato nejúspěšnější a nejproslulejší učebnice
vznikla zkrácením a zjednodušením textu Januy
a byla určena jako příprava k probírání Vestibula
i Januy.
Běžně užívaný název tohoto proslulého díla Orbis pictus je zkrácený název, který postrádá z hlediska autorova záměru důležité upřesnění, že jde
o svět věcí a jevů smysly chápaných nebo smysly

vnímatelných. Jasně a výrazně svůj záměr vysvětlil
sám Komenský v předmluvě k tomuto dílu: Hlavní
při tom je předkládat věci smysly vnímatelné nejdříve
smyslům, aby mohly být pochopeny … Neboť nemůžeme ani jednat, ani mluvit moudře, jestliže dříve
neporozumíme správně všemu, co máme činit nebo
o čem máme mluvit. V rozumu pak nic není, co nebylo dříve ve smyslech. Pilně cvičit smysly ve správném
chápání rozdílů mezi věcmi znamená klást základy
veškeré moudrosti, vší moudré výmluvnosti a všem
moudrým úkonům v životě. Komenský tedy usiloval
o to, aby každý výraz, který si člověk učením osvojuje, byl spojen s poznáním a pochopením předmětu nebo jevu daným výrazem označeného. Proto
zdůrazňoval podíl sluchu, zraku, chuti i hmatu při
jazykovém vyučování a požadoval, aby žák to, co
pojmenovává, mohl ukázat na obrázku i ve skutečnosti a mohl to také namalovat.
Orbis sensualium pictus představuje tedy nejdůslednější aplikaci didaktických názorů Komenského na jazykové vyučování. Originálnost Orbisu
tkví v tom, že každá kapitola obsahuje nejdříve
obrázek k probíranému tématu a pomocí číselných
odkazů jsou vzájemně propojeny texty s ilustracemi jednotlivých předmětů a jevů.
U Orbisu lze sledovat i pozoruhodný vztah
k mateřskému jazyku. Jak sám Komenský napsal
v předmluvě, mohl Orbis v překladu do živého jazyka vést i k osvojení mateřského jazyka, a to od
počátečního čtení až po věcné učení. Aby se žákům
usnadnily počátky čtení, zařadil na začátek tzv. živou abecedu. Sám také vysvětlil, jak postupovat,
aby se učení zbavilo „obtížného trápení mysli“.
Uvažoval také o možnosti připojit na konci krátkou
gramatiku mateřského jazyka. Překlad Orbisu do
mateřského jazyka měl tak posloužit nejen k názornějšímu poznání, ale také k snazšímu osvojení
latiny. Komenský předpokládal i ucelené využití Orbisu pro předškolní věk, a to jako obrázkové knihy
k prohlížení a tím k seznamování dítěte se světem.
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Orbis jako odraz filozofických názorů
Komenského
Orbis sensualium pictus není pouze vyvrcholení didaktických snah autora, představuje zároveň
důležitý článek jeho pansofického úsilí. Je tak odrazem i jeho filozofických názorů. Komenský vždy
usiloval o to, aby vzdělání bylo plné a ucelené. Proto
koncipoval i tuto jazykovou učebnici jako smyslům
dostupnou encyklopedii a dokonce nejdříve uvažoval o tom, že ji nazve Encyklopaedia sensualium
nebo také Lucidarium. Název Orbis sensualium
pictus je tedy až dodatečný a tak i svou obrazností
dětem pochopitelnější.
K tomu je ovšem nezbytné dodat, že pojem encyklopedie měl pro Komenského poněkud jiný obsah, než jak jej chápeme dnes, kdy se často škole
vyčítá tzv. nežádoucí encyklopedismus a rozumí se
tím přetíženost faktografickými poznatky, neúměrnými stupni vzdělání, popřípadě mechanicky řízený soubor poznatků bez sledování souvislostí mezi
nimi. Komenský pod slovy encyklopedie a encyklopedický rozuměl vzdělávací soustavu v uzavřeném kruhu, v němž jsou jevy navzájem spojeny
v jeden organický celek. Šlo mu tedy o vzdělání
systémové.
Jak vypadá ono propojení věcí a jevů, ukazuje nejlépe řazení jednotlivých kapitol Orbisu.
V souladu se svým filozofickým názorem věnoval
Komenský první kapitolu pojednání o Bohu, jeho
podstatě a vlastnostech. V závěru kapitoly představuje Boha jako stvořitele, vládce a udržovatele
světa. V dalších šesti kapitolách se popisuje svět
jako celek: nebe, živly, oblaka a země. Následuje
oddíl o „plodech zemských“, mezi něž patří hory
a kameny jako neživá příroda, rostliny, živočichové
zemští a vodní jako živá příroda; uzavřen je tento
oddíl kapitolou o člověku jako nejvyšším tvoru živé
přírody. V oddílu o člověku pak Komenský ukazuje
člověka v jeho sedmi vývojových stupních. Popisuje lidské tělo a tělesné orgány. Zvláštní kapitolu
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věnuje vnějším a vnitřním smyslům. Pět vnějších
smyslů je zobrazeno pomocí oka, ucha, nosu, jazyka a rukou. Jako vnitřní nezobrazitelné smysly
jsou uváděny smysl pospolný, přemýšlení a paměť.
Pojednáním o duši se uzavírá oddíl o člověku jedinci a zároveň nejdokonalejším Božím díle. Jistě ne
náhodou je zařazena i kapitola, v níž se ukazují lidé
deformovaní, s výraznými rozdíly od normálních
tělesných proporcí, jako jsou obr, pidimužík, člověk
dvojhlavý, hrbatý, apod. To odpovídá Komenského
přesvědčení, že Boží dílo postupně ztratilo svou původní dokonalost.
Kapitolou 44 začíná oddíl věnovaný činnostem,
jimiž se člověk zapojuje do života. Uvádí se tak svět
lidské práce, která do světa přírody a člověka přináší dynamický obrat tím, že člověk svou tvůrčí
činností mění přírodu, zdokonaluje sám sebe, až
se znovu dostává k Bohu jako nejvyšší dokonalosti.
Proto snad tento oddíl začíná symbolicky kultivovanou zahradou. Komenský zdůvodňuje tento vstup
tím, že první Adamovou prací bylo zahradnictví.
Hned další kapitoly představují zemědělství a chov
dobytka. Jako v mnoha dalších kapitolách nechybí ani u těchto základních činností určitý pohled
do historie. Komenský totiž připomíná, patrně
v souvislosti se známými pověstmi o zakladatelích vládnoucích dynastií, kteří byli povoláváni od
pluhu k vládě, že orba a chov dobytka byly dříve
dílem reků a králů, kdežto v současné době jsou
věcí nejnižšího stavu. Následující kapitoly se týkají
všech základních činností a řemesel, jimiž si člověk
zajišťoval stravu, pořizoval oděv a obuv, budoval
obydlí. Kapitola o strojích ukazuje, jak Komenský
sledoval technická zdokonalení a vynálezy. Postupně se probírají stále náročnější druhy práce, jako
jsou těžba a zpracování železné rudy, práce truhlářské, soustružnické, hrnčířské a nakonec vše, co se
potřebuje k vybavení domu a k životu v něm, tedy
i hloubení studní, jakož i lázeňské, holičské a ranhojičské služby.

Oddíl několika kapitol počínající stájemi a končící rozbitím korábu se sice na první pohled zdá
poněkud nesourodý, ale jeho vnitřní vazba je dána
tím, že jde o okruh činností, jimiž člověk postupně
překonává omezení daná prostorem a časem. Jde
nejen o činnosti samotné, jako je péče o koně, výroba sudů, řemenů a provazů, jízda na koni, převoz
a plavání, ale i o výsledky těchto činností: hodiny,
dalekohled, optická skla, vozy a různé druhy lodí.
Poslední kapitola oddílu připomíná, že vedle úspěchů a různých zdokonalení provází toto úsilí někdy
i nezdar - někteří lidé se při rozbití korábu zachrání,
avšak jiní bídně hynou a jejich zboží jde k mořskému dnu.
Tematické propojení má také další okruh, věnovaný sdělování a šíření myšlenek, tj. umění psát,
knize, tiskárně, škole. To, že k slovesnému umění připojil Komenský jako další umělecký projev
hudbu, mělo nepochybně spojitost s jeho vlastní
činností hymnografickou, jejímž výsledkem byl
Kancionál, vydaný r. 1659 v Amsterodamu. Filozofie představuje v Orbisu souhrn všech věd; mezi
nimi má významné postavení věda o čísle, protože
je předpokladem ke zkoumání jiných vědních oblastí. Pak následuje zeměměřičství a poznávání těles a jevů mimozemských. Několik schematických
nákresů přibližuje dobové astronomické poznatky,
ovšem z hlediska geocentrického názoru (to bylo
pozdějšími editory upravováno). Mapou tehdejší
Evropy se celý soubor týkající se vědeckého poznání uzavírá.
Oblasti morálního formování člověka věnoval
Komenský oddíl etiky, do něhož zařadil jak obecné
poučení o morálce, tak celý soubor lidských ctností: opatrnost, píli, střídmost, statečnost, trpělivost,
lidskost, spravedlnost a štědrost. Etika tak obsahuje návod, jak má člověk řídit sám sebe.
Oddíl týkající se společenského života začíná
manželstvím, které představuje jeho základní článek. Pak následují vyšší články, jejich řízení a spra-

vování. Ze společenského života nevyloučil Komenský ani kejklíře, divadlo a různé hry. Královstvím,
jeho správou a vojenskými záležitostmi se uzavírá
část týkající se světské moci. Pak následuje oddíl
vedoucí člověka k moci nejvyšší. K Bohu se člověk
přibližuje prostřednictvím náboženství. Ta uvádí
Komenský ve vývojové linii od pohanství, židovství
ke křesťanství a nakonec i mohamedánství, jež je
vysvětleno jako směs všech náboženství předcházejících. I když je křesťanství vyloženo nejpodrobněji, pro ostatní náboženství je příznačná věcnost
pojednání bez jakéhokoliv projevu náboženské
nesnášenlivosti. V předposlední kapitole o Boží
spravedlnosti varuje Komenský před pověrami,
ďáblovými úklady a různými čaroději, svádějícími
člověka ze správné cesty. Posledním soudem, který zajišťuje spravedlivým věčnou blaženost, se dílo
uzavírá a zároveň se uzavírá celý cyklus, který od
Boha vyšel a k němu se opět vrátil.
Uvedený vzdělávací cyklus znamená ve své
podstatě konkrétní didaktickou aplikaci obecných
pansofistických ideí Komenského, jež později našly
své nejobsažnější vyjádření v díle O nápravě věcí
lidských. Celý didaktický systém Komenského
vychází z pevného filozofického základu. Na místě
je třeba podotknout, že Komenský byl u nás dříve mnohdy představován jako vynikající pedagog
a nebyl doceňován jeho přínos jako filozofa a filozofa výchovy. Jeho názory tvořivě rozvíjela česká
neoficiální větev filozofického bádání, představovaná především profesorem Janem Patočkou a jeho
žáky.
Komenský jako filozof vycházel z Bohem daného řádu a byl přesvědčen, že člověk má v něm své
místo. Lidské poslání člověka na tomto světě je jeho
spolupráce při směřování k nejvyššímu cíli. Důraz
položil na aktivitu člověka, na jeho tvůrčí činnost,
na jeho schopnost sebezdokonalování. Komenský
jako nikdo před ním poznal vysokou hodnotu lidské práce a tvůrčí činnosti člověka.
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Cesta k uživatelům díla
Cesta Komenského díla Orbis pictus k českému čtenáři nebyla ani snadná, ani rychlá. Komenský měl latinský text díla připraven již v době svého
pobytu v Uhrách v Sárospataku (1650-1654), kam
byl pozván uherskou šlechtou, aby pomohl při školské reformě. Avšak pro tamější tiskárnu nebylo
snadné zhotovit obrázky a ani maďarský text, paralelní textu latinskému, nebyl včas hotov. Komenský
pak poslal z Lešna svůj text tiskaři Michalu Endterovi do Norimberka. To se stalo ještě před známým
požárem, jehož ničivé síle podlehly ostatní rukopisy Komenského. Tím byl Orbis zachráněn. Endter
opatřil k latinskému textu německý překlad básníka Zikmunda von Birken. Orbis sensualium pictus
tak poprvé vyšel v Norimberku r. 1658 jako dvojjazyčné vydání. Pro veliký úspěch díla se jeho druhé
vydání objevilo již r. 1659, následovala mnohá další
vydání, také čtyřjazyčné s italštinou a francouzštinou a trojjazyčné s maďarštinou. V latinsko-německé verzi se Orbis rychle rozšířil jako učebnice
v městech severního a středního Německa.
Orbis sensualium pictus velmi brzy pronikl
i do Anglie a rychle dosáhl obliby. Již v r. 1659 byl
vytištěn v Londýně se zajímavou předmluvou vydavatele Charlese Hoola, který jej přivítal jako uskutečnění vlastní myšlenky. Jsou známá i další anglická vydání, dvanácté vydání, o které se zasloužil
William Jones, bylo vytištěno r. 1798 v New Yorku.
Orbis pictus se stal užívanou a oblíbenou učebnicí
v Dánsku a Švédsku. Na jeho životnost a působivost mělo vliv i to, že byl upravován a rozšiřován
podle aktuálních potřeb. Jeho světová obliba vyvrcholila v letech 1670-1680.
Pro šíření Orbisu v Polsku mělo velký význam
město Vratislav. Péčí nakladatele Kašpara Müllera
vyšel poprvé v r. 1667 v jazycích latinském, francouzském, německém a polském. Jsou známá i pozdější
četná trojjazyčná vydání s polštinou a existuje také
dvojjazyčné vydání latinsko-polské.
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Z latinsko-německo-maďarské úpravy Endterovy vycházeli později nakladatelé v Uhrách
a Sedmihradsku. Pro vznik českého textu Orbisu
je významné čtyřjazyčné vydání z r. 1685 z tiskárny Samuela Brewera v Levoči. V tomto známém
vydání následuje po textu latinském, německém
a maďarském ještě čtvrtý text, který je směsí nejen českých a středoslovenských jazykových prvků, ale i některých prvků východoslovenských,
podobných polštině, popřípadě i prvků polských.
Zvláštní ráz tohoto textu, který reprezentuje přípravnou fázi spisovné slovenštiny, může být vysvětlen kolektivní prací na jeho vzniku, pobytem
jednoho autora, nejspíš Daniela Horčičky-Synapia,
v různých jazykových oblastech, částečně i zásahem sazeče aj. Latinský název Orbis sensualium
pictus je v tomto vydání přeložen jako Svět viditedlný. Rytiny zhotovil Jonáš Bubenka. Dílo bylo znovu vydáno v r. 1728, avšak již s textem opraveným
směrem k biblické češtině. Tato oprava Jiřího Bahyla představuje skutečný první český text.
První ruský překlad Orbisu byl pořízen za vlády
Petra Velikého. Měl sloužit moskevské vyšší škole,
zůstal však v rukopise a je uložen v petrohradské
knihovně akademie věd. První dochované vydání
Orbisu s ruským textem vyšlo v r. 1760 v pětijazyčné podobě pod názvem Видимый светъ. Šlo
o první vydavatelský čin nově založené moskevské
univerzity z podnětu M. V. Lomonosova.
Uplatnění Orbisu v Rakousku dlouho nebylo
možné. Až piaristický pedagog P. Gracián Marx se
zasloužil o jeho vydání v r. 1756 a využití jako gymnazijní učebnice. Šlo o výbor obsahující 82 kapitoly
z původního norimberského vydání. Povolena byla
i verze s českým textem, ale ten vyšel pouze jednou, a to v r. 1779. Z Marxova výboru vycházely další úpravy. Pro češtinu má význam vydání profesora
gymnázia v Sárospataku Jana Szombathyho, který
připojil ještě k textu latinskému a německému text
maďarský a ve vydáních z r. 1798, 1806 a 1820 i text

německá příručka. Pod názvem Orbis pictus v řeči
český. Tradice Orbisu se v Uhrách a Sedmihradčeské a německé vyšel v úpravě Františka Patočky,
sku držela ještě dlouho do 19. století.
profesora na reálném gymnáziu v Táboře. Obrázky
Vedle cest zprostředkovaných přes Uhry a Vípořídil Jan Kostěnec, profesor na reálných školách
deň se ukázala jako zvlášť významná třetí cesta
v Pardubicích. Vydal jej L. Kober r. 1870 v Praze.
Orbisu do Čech, a to z polské Vratislavi. Tamější
Úprava profesora Patočky je poměrně značná, jde
nakladatel byl ve styku s německými Endtery.
v ní zejména o doplnění partií o hospodářských
Když pak Endterové přestali mít na vydávání Orstrojích, železnici, továrně apod. To vše ukazuje na
bisu zájem, prodali rytiny s druhou garniturou
praktický a aktuální účel příručky: „...aby žáci nabyli
štočků tiskaři Wilhelmu Bog. Kornovi. Ten vydal
znalosti z oboru hospodářčtyřjazyčný latinsko-franství, průmyslu, a naučili
couzsko-německo-polse správně českým náský Orbis r. 1805 a 1818.
zvům zde se naskytujícím,
V době národního oba za druhé, aby na základě
rození se druhé vydání
těchto vědomostí naučili se
tohoto Orbisu dostalo do
také pojmenováním těmto
rukou profesoru gymnáv jazyku německém.“ Obzia v Hradci Králové Jorázky jsou pouze tam,
sefu Chmelovi. Myšlenka
kde je to nezbytné pro
dát českému čtenáři Kopochopení textu.
menského dílo Chmelu
Orbis pictus je zajímatak zaujala, že sám pořídil
vým dokladem o živých
nový překlad do češtiny
stycích s jihoslovanskou
a získal pro vydání nakulturou. Vydal jej J. Bekladatele Jana Hostivíta
neš v Českém Brodě jako
Pospíšila. Odkoupili od
novou polyglotu s návratislavského nakladazvem Свет у сликама
tele štočky, a tak vyšlo
v jazyce srbském, česr. 1833 v Hradci Králové
kém, německém a frannové vydání latinskocouzském. Vydání není
německo-česko-polsko- Srovnání ilustrací ze 17. a 19. století / Vergleich der
francouzské. Díky pro- Illustrationen aus dem 17. und 19. Jahrhundert / Com- datováno a je bez latiny.
myšlenému úsilí editora parison of the illustrations from the 17th and 18th centu- Jeho hlavní účel vysvětlil
překladatel do srbštiny
i nakladatele, kteří získali ries / Сравнение иллюстраций 17 и 19 веков
Jovan M. Popovič v úvodčetné předplatitele, dostal
ním dopise. Šlo mu o to, aby se pomocí Orbisu
se Orbis sensualium pictus konečně i do širší české
Srbové snadno naučili česky a Češi srbsky. Proto
čtenářské veřejnosti. Za čtyři měsíce bylo prodáno
také bylo na konci připojeno poučení o výslovnosti
5 300 výtisků. Pospíšilové vydávali Orbis i později,
a přízvuku v češtině. Úvod je datován r. 1913. Vydáv Hradci Králové a v Praze, avšak již bez polštiny.
ní, hotové již v r. 1914, bylo však za první světové
Životnost Orbisu byla veliká, našel si cestu
války zkonfiskováno, k jeho dotištění a dodání do
i do odborných škol, a to jako konverzační česko-
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Srbska došlo až po válce. Touto podobou Orbisu,
která měla sloužit k poznání a praktickému osvojení
dvou slovanských jazyků, končí u nás užití Orbisu
jako jazykové učebnice. V pozdějších edicích jde již
o jeho vydání jako kulturní památky nebo pramene
pro vědeckou práci.
Roku 1929 vyšel v Brně Orbis pictus jako 10.
svazek velké edice Veškerých spisů Jana Amose
Komenského. Bylo to kritické vydání, které připravil Hertvík Jarník s obsáhlou studií o vnějších
dějinách díla.
S odvoláním na záměr Komenského, aby Orbis
sloužil i v národní škole jako čítanka a učebnice
prvouky, bylo milovníkům kulturních památek určeno české jednojazyčné vydání Orbisu z r. 1941.
Mělo připomenout a uctít nejen památku J. A. Komenského u příležitosti 270. výročí jeho úmrtí, ale
i dílo obrozeneckých pracovníků Josefa Chmely
a Jana Hostivíta Pospíšila. Český text podle Chmelova překladu připravil a částečně modernizoval Fr.
Oberpfalcer. S úvodem J. Hendricha jej vydal Fr.
Borový v Praze. Díky grafické úpravě F. Muziky
i zdařilému využití starých štočků, které J. H. Pospíšil odkoupil z Vratislavi, vznikla tak kniha důstojně reprezentující naši národní kulturu a posilující
v době okupace národní sebevědomí.
Poměrně značně bylo u nás rozšířeno i jubilejní čtenářské vydání k 350. výročí narození Komenského. Vydal jej r. 1942 Fr. Strnad na Královských
Vinohradech jako 8. svazek knihovny Růžový palouček za redakce Antonína Dolenského s textem
latinským, německým a českým, a to s vynecháním
kapitoly o židovském náboženství.
Fotolitografickým přetiskem čtyřjazyčného vydání levočského z r. 1685 je jubilejní vydání Státního
pedagogického nakladatelství v Praze, které vyšlo
v r. 1958 jako první a v r. 1979 jako druhé nezměněné vydání. Jeho významnou součástí je zasvěcený
doslov Jiřiny Popelové.

12

V nakladatelství Československé akademie věd
byl vydán v r. 1970 dvojjazyčný latinsko - německý
Orbis sensualium pictus jako součást velkého vědeckého vydání Díla Jana Amose Komenského 17
(J. A. Comenii Opera omnia). Toto kritické vydání bylo uskutečněno zásluhou editorů Jaromíra
Červenky (latinský text) a Stanislava Králíka (německý text), kteří vyšli z norimberských vydání
z r. 1659 a 1662. Doslov k tomuto vydání napsala
Marta Bečková.
Předkládaný netradiční výbor z Komenského
díla Orbis sensualium pictus chce být živým odkazem autora. Proto se týká především světa lidských
činnosti. To znamená, že byly vybrány z díla ty části, které nejvýrazněji ukazují jednotlivé činnosti člověka, popřípadě jejich výsledky hmotné i duchovní.
Jde nám o to, abychom ukázali dynamičnost Orbisu i to, jak Komenský dovedl zhuštěně a pregnantně vystihnout to, co je podstatné pro jednotlivé
činnosti. Zatímco první část Orbisu utrpěla na své
aktuálnosti změnami, které přinesl rozvoj lidského
poznání, kapitoly ukazující svět lidské práce působí
svěže jako zajímavé dokumenty o způsobu života
a lidském snažení v době, kdy žil jejich autor, popřípadě ještě v dobách starších.

Naděžda Kvítková
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Ediční poznámky
Výběr z díla Orbis sensualium pictus tematicky vztažený ke světu lidských činností – celkem 60 kapitol – vyšel r. 1991 jako první vydání v nakladatelství Trizonia. Byl
však připravován ještě před rokem 1989, a to původně
pro Státní pedagogické nakladatelství se záměrem pro
uplatnění při cizojazyčném vyučování jako doplňkový
text. Je zcela pochopitelné, že zájem o latinu tehdy nebyl, a proto byl výběr připravován jen ve čtyřech živých
jazycích, tj. v češtině, němčině, angličtině a ruštině. Text
redakčně zpracovaný pro tisk však v době organizačních
změn neměl naději na brzké vydání v SPN a tak se stalo,
že byl přenechán soukromému nakladateli.

Nové upravené a rozšířené vydání v nakladatelství
Machart bylo doplněno o původní latinský text J. A. Komenského z norimberského vydání, který vyšel v kritické edici r. 1970 v nakladatelství ACADEMIA. Dále byly
přidány kapitoly, které charakterizují ideová východiska
jejich autora (Bůh, svět, smysly, ctnosti a náboženství).
Zcela nově byla řešena i grafická úprava. Latinský text
jako výchozí je uveden samostatně hned nad příslušnými
obrázky. Mutace v živých jazycích jsou vedeny tendencí,
aby odpovídaly současnému dnešnímu vyjadřování.
Proto se poměrně často odlišuje český text, zejména
v pořádku slov, od původní latinské předlohy i starších
českých překladů, poněkud omezeno je proti latině užití
tzv. nepravých vět vztažných i přechodníkových vazeb.
Pro větší významovou zřetelnost bylo někdy třeba zopakovat podmět nebo jej vyjádřit pomocí substantiva místo
zájmena, ojediněle bylo provedeno zkrácení textu, jestliže
to bylo účelné z hlediska dnešního čtenáře.
K základní české verzi jsou připojeny její překlady
do současných živých jazyků. Protože poměr současných
jazyků k sobě navzájem je jiný, než byl v době vzniku Orbisu jejich vztah k latině, která představovala určitý ideál
a vzor, ukázalo se nyní jako vhodnější otisknout v každém
jazyce celý text souvisle bez dřívějšího členění.
I když dnes již nebude výběr sloužit výuce cizích
jazyků jako základní učebnice, byli bychom rádi, kdyby
podpořil zájem o cizojazyčné vzdělání a našel uplatnění
jako soubor prohlubujících textů, které rozšiřují pohled
na to, co se v průběhu tří a půl století změnilo v poznání
světa i ve vyjadřování o něm.
Obrazová část našeho Orbisu chce připomenout tři
různá vydání: velké obrázky vycházejí ze starých štočků
použitých v edicích J. H. Pospíšila a Jar. Pospíšila, které
úspěšně posloužily i jako součást českého jednojazyčného vydání v r. 1941; menší obrázky vedle sebe jsou přejaty
z vydání norimberského a levočského. Rozdíl je ovšem
v tom, že dříve šlo vždy o přímé tiskařské využití štočků,
kdežto dnes jde o jejich fotografické přenesení v podobě
odpovídající novému formátu publikace.
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1

Invitatio

M. Veni, puer, disce sapere! P. Quid hoc est, sapere? M. Omnia, quae necessaria,
rectè intelligere, rectè agere, rectè eloqui. P. Quis me hoc docebit? M. Ego cum Deo.
P. Quomodo? M. Ducam te per omnia, ostendam tibi omnia, nominabo tibi omnia. P. En adsum!
Duc me in nomine Dei! M. Ante omnia debes discere simplices sonos, ex quibus constat sermo
humanus: quos animalia sciunt formare et tua lingva scit imitari et tua manus potest pingere.
Postea ibimus in mundum et spectabimus omnia. Hic habes vivum et vocale alphabetum.

Úvod

Einleitung

Učitel: Pojď, chlapče, uč se být moudrý.
Chlapec: Co je to být moudrým?
U.: Vše, co je třeba, dobře znát, dobře dělat, dobře
říci.
Ch.: Kdo mne tomu naučí?
U.: Já, s Boží pomocí.
Ch.: Jak?
U.: Provedu tě všude, ukážu ti všechno, pojmenuji ti
vše.
Ch.: Tady jsem, veď mne ve jménu Božím.
U.: Především se musíš naučit jednoduchým zvukům,
z nichž se skládá lidská řeč, zvuky, které zvířata umějí vydávat a tvůj jazyk umí napodobit a tvá ruka může
namalovat. Potom půjdeme do světa a prohlédneme si
vše. Živou a hlasitou abecedu máš zde:

Lehrer: Komm her, Knabe, lerne klug sein!
Knabe: Was ist das, klug sein?
L.: Alles, was nötig ist, gut zu kennen, richtig zu tun,
richtig zu sagen.
K.: Wer lehrt mich das?
L.: Ich, mit Gottes Hilfe.
K.: Wie?
L.: Ich werde dich überall hinführen, dir alles zeigen,
dir alles benennen.
K.: Hier bin ich! Führe mich in Gottes Namen!
L.: Vor allem musst du die einfachen Laute lernen,
aus denen die menschliche Sprache besteht, Laute,
die die Tiere hervorbringen können und deine Zunge
nachahmen und deine Hand malen kann. Dann wollen
wir in die Welt gehen und uns alles anschauen. Hier
hast du ein lebendiges und lautes Alphabet:
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Introduction

Введение

Teacher: Come, boy. Learn to be wise.
Boy: What does to be wise mean?
T.: To understand well, to do and to express well all
that is necessary.
B.: Who will teach me this?
T.: I, with God’s help.
B.: How?
T.: I will guide you everywhere, I will show you everything, I will name you everything.
B.: Here I am. Lead me in the name of the Lord.
T.: Before all things, you ought to learn the plain
sounds of which man’s speech consists and which the
living creatures know how to make and your tongue
knows how to imitate and your hand can picture. Then
we will go into the world and view all things. Here you
have a live and vocal alphabet:

Учитель: Пойди-ка сюда, мальчик. Научись
уму-разуму.
Мальчик: Что это значит - уму-разуму?
У: Всё, что необходимо, правильно высказывать.
М: Кто меня этому научит?
У: Я с божьей помощью.
М: Каким способом?
У: Я поведу тебя повсюду, покажу тебе всё, назову тебе всё.
М: Я готов. Веди меня во имя божье.
У: Прежде всего ты должен изучить простые
звуки, из которых состоит человеческая речь, которые животные умеют издавать и которым твой
язык умеет подражать, и твоя рука умеет изображать. Затем мы пойдём по свету и посмотрим всё.
Вот перед тобой живая и звуковая азбука.

59

Cornix cornicatur
Vrána kráká
Die Krähe krächzt
The crow caws
Ворона каркает

áá

Aa

Agnus balat
Ovce bečí
Das Schaf blökt
The lamb bleats
Овца блеет

bé é é

Bb

Cicada stridet
Kobylka cvrká
Die Heuschrecke zirpt
The grasshopper chirps
Кузнечик стрекочет

cí cí

Cc

Upupa dicit
Dudek dudá
Der Wiedehopf ruft
The whoopoo says
Удод дудит

du du

Dd

Infans ejulat
Dítě pláče
Das Kind weint
The infant cries
Ребенок плачет

ééé

Ee

Ventus flat
Vítr fičí
Der Wind pfeift
The wind blows
Ветер дует

fi fi

Ff
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Anser gingrit
Husa kejhá
Die Gans schnattert
The goose gaggles
Гусь гогочет

ga ga

Os halat
Ústa dýchají
Der Mund atmet
The mouth exhales
Рот дышит

háh háh      H

Mus mintrit
Myš piští
Die Maus piept
The mouse peeps
Мышь пищит

ííí

Ii

Anas tetrinnit
Kachna káchá
Die Ente schnattert
The duck quacks
Утка крякает

kha kha

Kk

Lupus ululat
Vlk vyje
Der Wolf heult
The wolf howls
Волк воет

lu ulu

Ll

Ursus murmurat
Medvěd mručí
Der Bär brummt
The bear grumbles
Медведь ворчит

mum mum   M
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Gg

h

m

Felis clamat
Kočka mňouká
Die Katze miaut
The cat mews
Кошка мяукает

nau nau

Nn

Auriga clamat
Vozka volá
Der Fuhrmann ruft
The carter shouts
Возчик погоняет

óóó

Oo

Pullus pipit
Kuře pípá
Das Kücken piept
The chicken peeps
Цыплёнок пищит

pi pi

Pp

Cuculus cuculat
Kukačka kuká
Der Kuckuck ruft
The cuckoo calls
Кукушка кукует

kuk ku

Kk

Canis ringitur
Pes vrčí
Der Hund knurrt
The dog growls
Собака рычит

err

Rr

Serpens sibilat
Had syčí
Die Schlange zischt
The serpent hisses
Змея шипит

sí

Ss
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Graculus clamat
Kavka kráká
Die Dohle krächzt
The jackdaw cries
Галка кричит

tae tae

Tt

Bubo ululat
Sova houká
Die Eule heult
The owl hoots
Сова угукает

úú

Uu

Lepus vagit
Zajíc vřeští
Der Hase quäkt
The hare squeals
Заяц визжит

vá

Vv

Rana coaxat
Žába kváká
Das Frosch quakt
The frog croaks
Лягушка квакает

coax

Xx

Asinus rudit
Osel hýká
Der Esel iaht
The donkey brays
Осёл кричит

yyy

Yy

Tabanus dicit
Ovád bzučí
Die Bremse summt
The horsefly buzzes
Овод жужжит

ds ds

Zz
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Deus

Deus est ex seipso ab aeterno in aeternum, perfectissimum et beatissimum esse
(ens): essentiâ spiritualis et unus, hypostasi trinus. Voluntate  sanctus, justus, clemens, verax;
potentiâ maximus, bonitate optimus, sapientiâ immensus. Lux inaccessa, et tamen omnia in
omnibus; ubique et nullibi: summum bonum et solus inexhaustus fons omnis boni. Omnium
rerum, quas vocamus mundum, ut creator, ita et gubernator et conservator.

I

Bůh

Gott

Bůh je sám ze sebe od věků do věků nejdokonalejší  
a nejblaženější bytí: duchovní podstatou je jeden, hypostasí trojí (ve trojí osobě). Svou vůlí je svatý, spravedlivý, milostivý, pravdivý. Svou mocí je největší, dobrotou
nejlepší, moudrostí nezměřitelný. Je světlo nedostupné,
všechno, a přece všechno ve všem, všude a nikde. Je
absolutní dobro a jediný nevyčerpatelný zdroj všeho
dobra. Je  stvořitel všech věcí, které nazýváme svět, a je
jejich  správce a udržovatel.

Gott existiert aus sich selbst von Ewigkeit zu Ewigkeit, das vollkommenste und seligste Sein. In seinem
geistigen Wesen ist er einzigartig, in dreierlei Gestalt.
In seinem Willen ist er heilig, gerecht, gnädig und
wahrhaftig. In seiner Macht ist er der größte, in seiner
Güte der beste, weiseste und unermesslichste. Er ist
ein unerreichbares Licht, alles und doch alles in allem,
überall und nirgends. Er ist die absolute Güte und die
einzige unerschöpfliche Quelle von allem. Er ist der
Schöpfer aller Dinge, die wir die Welt nennen, und ihr
Verwalter und Erhalter.
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God

Бог

Throughout all ages God in Himself is the most
perfect and most blissful being: and in His spiritual essence He is One, hypostatized in three entities. He is
just, gracious and saintly in His will. In His might He
is supreme. In His goodness He is the best and in His
wisdom immense. He is the light unattainable, the all,
yet the all in the all, everywhere and nowhere. He is the
absolute goodness and the only inexhaustible source of
all goodness. He is the creator of all the objects called
the world, an He is their supervisor and keeper.

Бог исходит из самого себя, от вечности в вечность, является всесовершенным и всеблаженным существом. Сущностью он духовный и единый, в лицах он троичный. Волею своей он свят,
справедлив, милостив, правдив. Могуществом
величайший, добродетелью всеблагой, мудростью
неизмерим. Бог есть Свет, Свет неприступный, и,
однако, все во всем, везде и нигде. Высшее благо и
всяких благ источник, единый и неисчерпаемый.
Всех вещей, которые мы называем мир, как творец, так и правитель и хранитель.
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Mundus

Coelum1 habet ignem, stellas. Nubes2 pendent in aëre. Aves3 volant sub nubibus.
Pisces natant in aquâ. Terra habet montes5, sylvas6, campos7, animalia8, homines9. Ita sunt
plena habitatoribus suis quatuor elementa, quae sunt mundi maxima corpora.
4

II

Svět

Die Welt

Nebe1 má oheň, hvězdy. Oblaka2 se vznášejí v povětří. Ptáci3 létají pod oblaky. Ryby4 plavou ve vodě. Země
má hory5, lesy6, pole7, zvířata8, lidi9. Tak jsou plny svých
obyvatel čtyři živly, které jsou základní součásti světa.

Der Himmel1 hat das Feuer, die Sterne. Die Wolken2
schweben in der Luft. Die Vögel3 fliegen unter den Wolken. Die Fische4 schwimmen im Wasser. Die Erde hat
Berge5, Wälder6, Felder7, Tiere8, Menschen9. So sind
die vier Elemente, die die Grundbestandteile der Welt
sind, voll von ihren Bewohnern.
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The world

Мир

The sky1 has fire, stars. Clouds2 hover in the air. Birds3
fly under the clouds. Fish4 swim in the water. The earth
has mountains5, woods5, fields7, animals8, people9. The
four elements are thus full of their inhabitants. They
are the fundamental parts of the world.

Небо1 содержит в себе огонь и звезды. Облака2
несутся по воздуху. Птицы3 летают под облаками. Рыбы4 плавают в воде. На земле есть горы5,
леса6, поля7, животные8, люди9. Так полны своими
обитателями четыре стихии, которые являются
основной составной частью света.
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Septem aetates hominis

Homo est primùm infans1, deinde puer2, tum adolescens3,
inde juvenis , posteà vir , dehinc senex6, tandem silicernium7. Sic etiam in altero sexu sunt
pupa8, puella9, virgo10, mulier11, vetula12, anus decrepita13.
4

5

XXXVI

Sedmero věků člověka

Die sieben Alter des Menschen

Člověk je nejprve dítě1, potom chlapec2, pak mládenec3(mladík, adolescent), dále mladý muž4, později
muž5, potom starý muž6, konečně sešlý stařec7. Tak
také u druhého pohlaví je děvčátko8, děvče9, dívka10,
žena11, stará žena (stařena)12, sešlá babička13.

Der Mensch ist zuerst ein Kind1, dann ein Junge2,
dann ein Jüngling3, weiter ein junger Mann4, später ein
Mann5, dann ein alter Mann6, schließlich ein gebrechlicher Greis 7. So ist es auch beim anderen Geschlecht
zuerst ein kleines Mädchen8, ein Mädchen9, eine junge
Frau10, eine Frau11, eine alte Frau (Greisin)12, eine gebrechliche Großmutter13.
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Man’s seven ages

Семь возрастов человека

First, man is a child1, then a boy2, then a youngster3
(a youth, an adolescent), then a young man4, later on
a man6, and still later an old man6, finally a decrepid
old man7. The same for the other sex: a little girl8, a
girl9, a lass10, a woman11, and old woman12, a decrepid
grandmother13.

Человек сначала бывает младенцем1, затем
мальчиком2, потом отроком3, затем юношей4, после этого мужчиной5, затем стариком6 и, наконец,
дряхлым стариком7. Такое же наблюдается у другого пола: бывает младенец-девочка8, девочка9,
девушка10, женщина11, пожилая женщина12, бабушка, дряхлая старуха13.
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XLI

Sensûs externi et interni

Externi sensûs sunt quinque. Oculus1 videt colores, quid album
vel atrum, viride vel coeruleum, rubrum aut luteum sit. Auris2 audit sonos, tam naturales, voces et verba,
quàm artificiales, tonos musicos. Nasus3 olfacit odores et foetores. Lingva4 cum palato gustat sapores,
quid dulce aut amarum, acre aut acidum, acerbum aut austerum. Manus5 dignoscit tangendo rerum
quantitatem et qualitatem; calidum et frigidum; humidum et siccum; durum et molle; laeve et asperum;
grave et leve. Sensus interni sunt tres. Sensus communis7 sub sincipite apprehendit à  sensibus  externis
perceptas res. Phantasia6 sub vertice dijudicat res istas, cogitat, somniat. Memoria8 sub occipitio singula
recondit et depromit; quaedam deperdit, et hoc est oblivio. Somnus est requies sensuum.

Vnější a vnitřní smysly

Äußere und innere Sinne

Vnějších smyslů je pět. Oko1 vidí barvy, co je bílé
nebo černé, zelené nebo modré, červené nebo žluté.
Ucho2 slyší zvuky, jak přirozené (hlasy, řeč a slova), tak
umělé (hudební zvuky). Nos3 cítí vůně a pachy. Jazyk4
s patrem ochutnává, co je sladké nebo hořké, peprné
nebo kyselé, trpké či ostré. Ruka5 rozlišuje dotekem velikost a jakost věcí, teplé a studené, vlhké a suché, tvrdé
a měkké, hladké a drsné, těžké a lehké.
Vnitřní smysly jsou tři. Smysl pospolný7 (pod přední částí hlavy) chápe věci vnímané vnějšími smysly.
Myšlení6 (pod temenem hlavy) posuzuje věci, přemýšlí
a mívá sny. Paměť8 (pod týlem hlavy) každou věc uchovává a znovu vydává, něco zapomíná. Spánek je odpočinek smyslů.

Es gibt fünf äußere Sinne. Das Auge1 sieht Farben,
was weiß oder schwarz, grün oder blau, rot oder gelb
ist. Das Ohr2 hört Geräusche, sowohl natürliche (Stimmen, Rede und Worte), als auch künstliche (Musiktöne). Die Nase3 riecht Düfte und Gerüche. Die Zunge4
mit dem Gaumen schmeckt, was süß oder bitter ist,
gepfeffert oder sauer, bitter oder scharf. Die Hand5
unterscheidet durch die Berührung die Größe und Beschaffenheit der Dinge, Warmes und Kaltes, Feuchtes
und Trockenes, Hartes und Weiches, Glattes und Raues, Schweres und Leichtes.
Innere Sinne sind drei. Die allgemeine Empfindung7
(im Vorderteil des Kopfes) begreift die mit den äußeren
Sinnen wahrgenommenen Dinge. Das Denken6 (unter
dem Kopfscheitel) beurteilt die Dinge, denkt nach und
hat Träume. Das Gedächtnis8 (im Hinterkopf) bewahrt
und gibt es wieder, etwas vergisst es. Der Schlaf ist die
Entspannung der Sinne.
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The outer and inner senses

Внешние и внутренние чувства

There are five outer senses. The eye1 sees colours,
what is white or black, green or blue, red or yellow. The
ear2 hears sounds, natural (voices, speech and words)
and artificial (musical sounds). The nose3 smells scents
and stenches. The tongue4 with the palate tastes what
is sweet or bitter, peppery or sour, acrid or sharp. The
hand5 distinguishes by touch the extent and quality of
things, warm and cold, moist and dry, hard and soft,
smooth and rough, heavy and light.
There are three internal senses. The sense of sociability7 (under the foremost part of the head) takes in
the things perceived by the external senses. Thinking6
(under the top of the head) evaluates things, ponders
and usually has dreams. Memory8 (under the back of
the sculp) stores everything and releases it again, it forgets something. Sleep is the repose of the senses.

Внешних чувств всего пять. Глаз1 видит цвета,
и различает, что белое и что черное, зеленое и
синее, красное и желтое. Ухо2 слышит звуки, как
естественные (голоса, речь и слова), так и искусственные звуки (музыкальные тоны). Нос3 обоняет приятные и неприятные запахи. Язык4 с небом
различает вкусы, какой из них сладкий или горький, острый или кислый, терпкий или резкий.
Рука5 различает посредством осязания количество и качество предметов, различает, что горячее
и холодное, влажное и сухое, твердое и мягкое,
гладкое и шероховатое, тяжелое и легкое.
Внутренние чувства существуют три: общее чувство7 (находящееся под черепной крышкой) схватывает от внешних чувств воспринятые предметы.
Мышление6 (под теменем головы) разбирает эти
предметы, размышляет и создает сны. Память8 (в
затылке головы) сохраняет отдельные знания и
снова их воспроизводит, а некоторые теряет, и эта
потеря есть забвение. Сон – это покой чувств.
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XLIV

Hortorum cultura

Hominem vidimus; jam pergamus ad victum hominis et ad
mechanicas artes, quae huc faciunt. Primus et antiquissimus victus erant terrae fruges: hinc
etiam primus labor Adami, horticultura. Hortulanus (olitor)1 in viridario fodit ligone2 aut bipalio3
facitque pulvinos4 ac plantaria5; quibus infert semina et plantas. Arborator6 in pomario plantat
arbores7 inseritque surculos8 viviradicibus9. Hortum sepit vel cura muro10 aut macerie11 aut
vacerrâ12 aut plancis13 aut sepe14, quae flexa è sudibus et vitilibus; vel natura dumis et vepribus15.
Ornatur ambulacris16 et pergulis17. Rigatur fontanis18 et harpagio19.

Zahradnictví

Der Gartenbau

První a nejstarší potravou bývaly plody země, a tedy
první prací Adamovou bylo zahradnictví.
Zahradník1 v zahradě ryje rýčem2 nebo kope motykou3 a dělá záhony4 a řádky5, do nichž seje semena
a sází sazenice. Sadař6 v sadu sází stromy7 a štěpuje
rouby8 na pláňky9.
Zahradu člověk ohrazuje zdí10 nebo lepenicí11 nebo
tyčkami12 nebo ohradou z prken13 nebo plotem14 z tyček
a proutí, nebo je zahrada ohrazena od přírody křovím
a trním15. Ozdobena bývá promenádami16 a besídkami17.
Zalévá se z kašen18 kropicí konví19.

Die erste und älteste Nahrung waren die Früchte der
Erde und deshalb war die erste Arbeit Adams der Gartenbau.
Der Gärtner1 gräbt im Garten mit dem Spaten2 oder
hackt mit der Hacke3 und macht Beete4 und zieht Reihen5, in die er Samen sät und Setzlinge pflanzt. Der
Obstgärtner6 pflanzt Obstbäume7 im Obstgarten und
pfropft die Edelreise8 auf die Wildlinge9.
Den Garten umzäunt der Mensch mit einer Mauer10
oder Lehmwand11 oder mit Pfählen12 oder einem Lattenzaun13 oder mit einem Zaun14 aus Pfählen und Reisig, oder er ist von Natur aus umzäunt mit einer Hecke
und Dorngebüsch15. Geschmückt ist der Garten mit
schmalen Wegen16 und Gartenlauben17. Er wird aus
Brunnen18 mit der Gießkanne19 gesprengt.
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Gardening

Огородничество

The first and the most ancient sustenance were the
fruits of the earth. So gardening was Adam’s first labour.
The gardener1 digs in a garden with a spade2 or mattock3 and makes beds4 and rows5, wherein he sows seed
and plant seedlings.
The fruit-grower6 plants trees7 in an orchard and
grafts scions8 on stocks9. Man encloses his garden
with a stone-wall10 or mud-wall11 or pales12 or a fence of
planks13 or pales14 and wicker; or the garden is hedged
from nature with shrubs and brambles15. It is beautified
with paths16 and arbours17. It is watered from fountains18
with watering cans19.

Первой и древнейшей пищей были плоды земные. Отсюда и первым трудом Адама было огородничество.
Огородник1 в огороде копает землю заступом2
или мотыгой3 и делает грядки4 и рассадники5, в
которые сажает семена и саженицы. Садовник6 в
фруктовом саду сажает деревья7 и прививает черенки8 к дичкам другух деревьев9.
Человек ограждает сад стеной10 или каменным
забором11, забором из кольев12, досками13, плетнём14, сплетенным из кольев и хвороста; или же
его ограждает природа кустарником и терновником15. Украшают сад дорожками16 и беседками17.
Орошают сад фонтанами18 и лейками19.
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XLV

Agricultura

Arator1 jungit boves3 aratro2 et tenens laevâ stivam4, dextrâ rallam5, quâ
amovet glebas , scindit terram vomere et dentali7, quae anteâ fimo8 est stercorata; facitque
sulcos9. Tum seminat semen10 et inoccat occâ11. Messor12 metit maturas fruges falce messoriâ13,
colligit manipulos14 et colligat mergetes15. Tritor16 in areâ horrei17 triturat frumentum flagello
(tribulâ)18, jactat ventilabro19 atque ita, cùm palea est separata et stramen20, congerit in saccos21.
Foeniseca22 in prato facit foenum, desecans gramen falce foenaria23, corraditque rastro24,
componit acervos26 furcâ25 et convehit vehibus27 in foenile28.
6

Zemědělství

Der Ackerbau

Oráč1 zapřahá voly3 do pluhu2 a drže levou ruku kleč4,
pravou otku5, kterou odhrnuje hroudy6, oře krojidlem
a radlicí7 zemi, která před tím mrvou8 byla pohnojena,
a dělá brázdy9. Pak seje semeno10 a zavlačuje bránami11.
Žnec12 žne zralé obilí srpem13, sbírá hrsti14 a váže snopy15. Mlatec16 na humně17 mlátí obilí cepem18, přehazuje
lopatou19, a tak když se oddělily plevy a sláma20, sype je
do pytlů21.
Sekáč22 na louce seká trávu kosou23, shrabuje hráběmi24, seno dává podávkami25 do kup26 a na vozech27 sváží
do seníku28.

Der Ackermann1 spannt die Ochsen3 vor den Pflug2
und, mit der linken Hand den Pflugsterz4, mit der rechten die Pflugreute5 haltend, mit der er die Erdschollen6
beiseiteschiebt, pflügt er mit dem Pflugmesser und der
Pflugschar7 die Erde, die zuvor mit Mist8 gedüngt wurde, und zieht Furchen9. Dann sät er den Samen10 und
eggt ihn mit der Egge11 ein. Der Schnitter12 mäht das
reife Getreide mit der Sichel13, nimmt die Schwaden14
auf und bindet Garben15 Der Drescher16 drischt auf der
Tenne17 das Korn mit dem Dreschflegel18, wirft es mit
der Wurfschaufel19, und wenn die Spreu und das Stroh20
abgetrennt sind, schüttet er es in Säcke21.
Der Mäher22 mäht das Gras auf der Wiese mit der
Sense23, recht das Heu mit dem Rechen24 zusammen,
macht Schober26 mit der Heugabel25 und fährt es mit
Wagen27 in den Heuschober28.
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Tillage

Земледелие

The ploughman1 yokes oxen3 to a plough2 and holding
the plough stilt4 in his left hand and a plough stick5 in his
right hand, with which he removes clods6, he ploughs
the ground which has been manured with dung8 with
a share7 and a coulter thus making furrows9. Then he
sows the seed10 and harrows it with a harrow11.
The reaper12 reaps ripe corn with a sickle13, gathers
up the handfuls14 and binds the sheaves15. The thrasher16 thrashes corn on the barn floor17 with a flail18, tosses it with a winnowing-shovel19, and so when the chaff
and the straw20 have been separated from it, he puts it
into sacks21.
The mower22 makes hay in a meadow cutting down
grass with a scythe23 and rakes it together with a rake24,
he makes up cocks26 with a fork25 and carries it on waggons27 into the hay-barn28.

Пахарь1 запрягает волов3 в плуг2 и, держа левой
рукой рукоятку плуга4, правой - лопатку5, которой сбивает с плуга комья6, рассекает сошником и
оралом7 землю, которая перед этим была удобрена
навозом8, и проводит борозды9. Затем он высевает
семена10 и скородит бороной11.
Жнец12 жнёт созревшие хлеба серпом13, собирает
стебли14 и вяжет их в снопы15. Молотильщик16 на
току гумна17 молотит хлеба цепом18, перебрасывает зерно лопаткой19 и, таким образом, отделив его
от мякины и соломы20, насыпает его в мешки21.
Косец22 на лугу косит сено косой23, сгребает его
граблями24, складывает в стога26 вилами25 и свозит
на телегах27 в сенной сараи28.
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XLVI

Pecuaria Agrorum cultus (agricultura) et res pecuaria  erat   antiquissimis temporibus  
regum et heroum, hodie est tantùm infimae plebis cura. Bubulcus1 evocat armenta2 è bovilibus3
buccinâ (cornu)4 et ducit pastum. Opilio (pastor)5 pascit gregem6 instructus fistulâ7 et perâ8,
ut et pedo9, habens secum molossum10, qui munitus est contra lupos millo11. Sues12 saginantur
ex aqualiculo harae. Villica13 mulget ubera14 vaccae ad praesepe15 super mulctrâ16 et facit in
vase butyraceo17 butyrum è flore lactis et è coagulo caseos18. Ovibus detondetur lana19, ex qua
conficiuntur variae vestes.

Chov dobytka

Die Viehzucht

Za starodávna se orbou a dobytkářstvím zabývali
králové a rekové, nyní je má na starosti pouze nejnižší
stav.
Pastýř1 vyvolává skot2 z chlévů3 troubou4 a žene na
pastvu. Ovčák5 pase brav6; má píšťalu7 a brašnu8, pastýřskou hůl9 a psa10, který je proti vlkům chráněn ostnatým obojkem11.
Vepř12 se krmí z koryta ve chlívku.
Selka13 dojí vemena krávy14 do dížky16 u jeslí15 a tluče
v máselnici17 ze smetany máslo a dělá ze ssedlého mléka sýr18.
Ovcím se střihá vlna19 a z ní se dělají různé šaty.

Mit Ackerbau und Viehzucht beschäftigten sich in alten
Zeiten die Könige und Recken, jetzt ist es allein das Anliegen des niedrigsten Standes. Der Hirte1 ruft das Rindvieh2
mit einem Horn4 aus den Ställen3 und treibt es auf die Weide. Der Schäfer5 weidet das Kleinvieh6; er hat eine Pfeife7
und eine Tasche8, einen Hirtenstab9 und einen Hund10,
der gegen die Wölfe mit einem stachligen Halsband11 geschützt ist. Das Schwein12 wird im Schweinestall aus dem
Trog gefüttert. Die Bäuerin13 melkt das Euter der Kuh14
über einem Melkschaff16 an der Krippe15 und stampft im
Butterfass17 aus der Sahne Butter und aus geronnener
Milch Käse.18 Den Schafen wird die Wolle19 geschoren,
und daraus werden verschiedene Kleider angefertigt.

skot – hovězí dobytek (kráva, býk, vůl)
brav – menší hospodářský dobytek (vepři, ovce, kozy)
dížka – nádoba na mléko

das Rindvieh – die Kuh, der Bulle, der Ochse
das Kleinvieh – Schweine, Schafe, Ziegen
das Melkschaff – das Milchgefäß
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Animal husbandry

Скотоводство

In the old times tillage of ground and rearing of cattle
used to be the occupation of kings and heroes; nowadays they are in the charge of the lowest classes of the
population.
The neat-herd1 calls the herds2 out of the cowsheds3
with a horn4 and drives them to feed. The shepherd5 pastures his flock6; he has a pipe7 and a scrip8, a sheephook9
and a dog10 fenced against the wolves by a spiky collar11.
Swine12 are fed from a swine-trough in a pig-sty.
The farmer’s wife13 milks the udder of the cow14 at the
crib15 over a milk-pail16 and makes butter from cream in
a churn17 and cheese18 from curds.
The wool19 is shorn from sheep, and various garments are made from it.

Земледелие и скотоводство в древнейшие времена было делом царей и героев; теперь же ими занимается только простой народ.
Пастух1 созывает скот2 из хлевов3 рогом4 и гонит
на пастбище. Овчар5 пасёт стадо6; он имет свирель7
и сумку8, пастушью трость9 и собаку10, которая для
защиты от волков имеет колючий ошейник11.
Свиней12 откармливают из корыта в свином
хлеву.
Хозяйка13 доит молоко из вымени коровы14 у яслей15 над подойником16 и сбивает в маслобойке17
маело из сливок, а сыр из творога.
У овец стригут шерсть19, из которой изготавливают различную одежду.

herds (of cattle) – beef cattle (a cow, a bull, an ox)
smaller farm animals – (pigs, sheep, goats)
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Mellificium

Apes emittunt examen1 adduntque illi ducem (regem)2. Examen illud, cùm
avolaturum est, revocatur tinnitu vasis aenei3 et includitur novo alveari4. Struunt sexangulares
cellulas5 complentque eas mellagine et faciunt favos6, è quibus mel7 effluit. Crates igne liquatae
abeunt in ceram8.

XLVII

Včelařství

Die Bienenzucht

Včely tvoří roje1 a každý roj má matku (královnu)2.
Když chce roj odletět, volá se zpět zvukem kovové
nádoby3 a zavírá se do nového úlu4.
Včely si budují šestihranné buňky5, plní je strdím
a dělají plástve6, ze kterých vytéká med7.
Voštiny rozpuštěné nad ohněm se mění ve vosk8.

Die Bienen bilden Schwärme1 und jeder Schwarm
hat seine Stockmutter (Königin)2.
Wenn ein Schwarm ausbrechen will, wird er mit dem
Klang eines Metallbehälters3 zurückgebracht und in einen neuen Stock4 gefasst.
Die Bienen bauen sechseckige Zellen5, füllen sie mit
Honigseim und machen Honigwaben6, aus denen der
Honig7 fließt.
Honigwaben, über dem Feuer geschmolzen, werden
zu Wachs8.
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Bee-keeping

Пчеловодство

The bees swarm1 and each swarm has its queen bee
(mother)2.
If the swarm is going to fly away, it is recalled by the
tinkling of a brazen vessel3 and is put in a new hive4.
The bees build little hexagonal cells5 and fill them
with honeydew, and make combs6, out of which honey
runs7.
The partitions that are melted over the fire turn into
wax8.

Пчёлы образуют рой1 во главе с плодной маткой2.
Когда этот рой собирается улетать, его отзывают
назад звоном медного таза3 и помещают в новом
улье4.
Пчёлы строят шестигранные ячейки5, заполняют их медвяным соком цветов и делают соты6, из
которых течёт мёд7.
Ячейки, растопленные на огне, превращаются в
воск8.
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Molitura

In mola1 currit lapis2 super lapidem3 circumagente rotâ4 et conterit per
infundibulum infusa grana separatque furfurem6, decidentem in cistam7, à farinâ (polline),
elabente per excussorium8. Talis mola primùm fuit mola manuaria9, deinde mola jumentaria10,
porrò mola aquatica11 et mola navalis12, tandem mola alata (pneumatica)13.
5

XLVIII

Mlynářství

Das Mahlen

Ve mlýně1 se otáčí kámen2 na kameni3, poháněný
mlýnským kolem4, a rozemílá trychtýřem5 nasypané
zrní a odděluje otruby6 padající do truhly7 od mouky,
která se přesívá přes síto8. Takové mlýny bývaly napřed
ruční9, pak koňské10, vodní11, lodní12, později větrné13.

In der Mühle1 dreht sich ein Stein2 über einem anderen Stein3 durch ein Mühlrad4 angetrieben und
zermahlt das durch einen Trichter5 hineingeschüttete
Korn und trennt die in den Kasten7 fallende Kleie6 vom
Mehl, das durch ein Sieb8 gesiebt wird. Zuerst gab es
Handmühlen9, dann Ross10, Wasser-11, Schiffs-12, später
Windmühlen13.

kámen 2 – zvaný žernov
kámen 3 – zvaný spodek

Stein 2 – genannt oberer Mahlstein
Stein 3 – genannt unterer Mahlstein
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Milling

Помол муки

In a mill1 a stone2 turns upon a stone3, a wheel4 turning it about, and grinds the grain poured in by a hopper5
and separates the bran6 falling into the trough7 from the
meal sifted through the bolter8. Such mills used to be
hand-mills9, then horse-mills10, water-mills11 and shipmills12, later wind-mills13.

На мельнице1 один жернов2 поворачивается на
другом3 благодаря движению колеса4 и вот так
размалываются зёрна, насыпанные через воронку5. При этом отделяются отруби6, падающие в
ящик7, от муки, которая сыплется через сито8. Такая мельница сначала была ручной9, затем мельницей конной10; далее - мельница водяная11 и лодочная12; и наконец - ветряная мельница13.

stone 2 – called upper millstone
stone 3 – called lower millstone
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Panificium

Pistor1 cernit farinam cribro2 pollinario et indit mactrae3; tunc affundit
aquam, facit massam4 depsitque eam spathâ5 ligneâ; dein format panes6, placentas7, similas8,
spiras9 etc. Pòst imponit palae10 et ingerit furno11 per praefurnium12; sed priùs eruit rutabulo13
ignem et carbones, quos infra congerit14. Et sic panis pinsitur, qui habet extra crustam15 et intus
micam16.

XLIX

Pekařství

Das Brotbacken

Pekař1 prosívá mouku na moučném sítě2 a sype do
díže3, potom přilévá vodu, dělá těsto4 a mísí je dřevěnou
kopistí5; potom tvaruje bochníky chleba6, koláče7, žemle8, preclíky9 aj. Pak je klade na lopatu10 a otvorem12 sází
do pece11. Dříve však vyhrabává pohrabáčem13 oheň
a uhlí, jež hází14 dolů na hromadu. A tak se peče chléb,
který má zevně kůrku15 a uvnitř střídu16.

Der Bäcker1 siebt das Mehl mit dem Mehlsieb2 und
schüttet es in den Backtrog3, dann gießt er Wasser
dazu, macht den Teig4 und knetet ihn mit dem Knetscheit5; dann formt er Brotlaibe6, Kuchen7, Brötchen8,
Hörnchen (Brezeln)9 u. a. Dann legt er sie auf den Brotschieber10 und schiebt sie durch das Ofenloch12 in den
Backofen11. Vorher aber scharrt er mit dem Schürhaken13 Feuer und Kohle heraus, die er unten auf einen
Haufen wirft.14 So wird Brot gebacken, das außen eine
Rinde15 und innen eine Krume16 hat.
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The baker’s trade

Хлебопечение

The baker1 sifts meal with a flour sifter2 and puts it
into the kneading-trough3; then he adds water to it and
makes dough4 and mixes it using a wooden kneader5.
Then he shapes loaves6, cakes7, rolls8, pretzels9, etc.
Then he sets them on a peel10 and puts them through
the oven mouth12 into the oven11. But first he rakes out
the fire and the coal with a coal-rake13, and throws14
them down onto a heap. And so bread is baked having
the crust from without15 and the crumb16 within.

Пекарь1 просеивает муку через мучное сито2 и
насыпает ее в квашню3; затем он подливает воды,
делает тесто4 и месит его деревянной скалкой5; после этого делают хлебы6, лепешки7, сайки8, крендели9 и проч. Потом кладет их на лопату10 и сажает
в печь11 через печное отверстие12. Но раньше он
выгребает кочергой13 жар и угли, которые он помещает под печью14. И так он выпекает хлеб, у которого снаружи корка15, а внутри - мякиш16.
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Piscatio

Piscator1 captat pisces: sive in littore hamo2, qui ab arundine filo pendet et cui
inhaeret esca; sive fundâ3, quae pendens perticâ4 aquae immittitur; sive in cymba5 reti6; sive
nassâ7, quae per noctem demergitur.

L

Rybaření

Die Fischerei

Rybář1 chytá ryby:
buď na břehu udicí2, která visí na prutu na niti s připevněnou návnadou;
nebo čeřenem3, který visí na bidle4 a spouští se do
vody;
nebo na loďce5 do sítě6;
nebo do vrše7, která se přes noc potápí.

Der Fischer1 fängt Fische:
entweder am Ufer mit der Angel2, die mit einem befestigten Köder von der Angelrute am Faden herabhängt;
oder mit dem Wurfnetz3, das an einer Stange4 hängt
und ins Wasser gelassen wird;
oder im Boot5 mit einem Netz6;
oder mit der Fischreuse7, die über Nacht versenkt
wird.
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Fishing

Рыбная ловля

The fisherman1 catches fish:
either on the shore with a baited hook2 hung on a line
suspended from an angling rod;
or with a stake net3, which hanging on a pole4 is put
into the water;
or in a boat5 with a trammelnet6;
or with a fish-trap7, which is laid into the water overnight.

Рыбак1 ловит рыб:
или (сидя) на берегу крючком, который с удочки2
свисает на леске и на которой насажена приманка;
или сетью3, которая, вися на шесте4, погружается в воду;
или (сидя) в лодке5 неводом6
или вершей7, которая на всю ночь погружена в
воду.
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Venatus

Venator1 venatur feras, dum sylvam cingit cassibus2, qui tenduntur super varos
(furcillas) . Canis sagax4 feras vestigat aut indagat odoratu, vertagus5 persequitur eas. Lupus
incidit in foveam6; cervus7 fugiens incidit in plagas. Aper8 transverberatur venabulo9. Ursus10
mordetur à canibus et tunditur clavâ11. Si quid effugit, evadit12, ut hîc lepus et vulpes.
3

LII

Honba

Die Jagd

Lovec1 loví zvěř, když les obklopí sítěmi2 napjatými
na vidlicích3. Pes4 (stopař) zvěř stopuje anebo větří čenicháním, chrt5 ji honí.
Vlk padá do jámy6; prchající jelen7 padá do tenat.
Divoký kanec8 je zasažen oštěpem9. Na medvěda10 se
vrhají psi a bývá ubíjen kyjem11.
Jestliže něco uteče, vyvázne12, jako zde zajíc a liška.

Der Jäger1 jagt das Wild, indem er den Wald mit
Netzen2 umstellt, die auf Stangen3 gespannt sind. Der
Spürhund4 spürt das Wild auf oder wittert es, der
Windhund5 verfolgt es.
Der Wolf fällt in die Grube6; der fliehende Hirsch7
gerät ins Fangnetz. Der Keiler8 wird vom Jagdspieß
getroffen9.
Auf den Bären10 stürzen sich die Jagdhunde, und er
wird mit der Keule11 erschlagen.
Wenn etwas flieht, entkommt12 es, wie hier der Hase
und der Fuchs.
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Hunting

Охота

The hunting-man1 hunts wild beasts besetting the
wood with nets2 stretched on forked shores3.
The dog (tracker)4 traces the wild beasts and finds
them out by his scent; the greyhound5 pursues them.
The wolf falls into a pit6, the stag7, as he runs away,
into toils.
The boar8 is hit with a hunting-spear9. The bear10 is
attacked by the dogs; he is usually knocked dead with
a club11. If anything gets away, as here a hare and a fox,
it escapes12.

Охотник1 охотится на зверей, окружая лес сетями2, натянутыми на распорки3.
Собака-ищейка4 выслеживает зверей или отыскивает их при помощи обоняния; гончая собака5
преследует их.
Волк попадает в яму6; бегущий олень7 попадает
в тенет. Кабана8 поражают охотничьим копьем9.
Медведя10 кусают собаки, а убивают его дубиной11. Если какой-нибудь зверь убежит, то уйдет от
охотника, как, например, здесь заяц12 и лисица.
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Lanionia

Lanio1 mactat pecudem altilem2 (macilenta3 non sunt vesca), prosternit clavâ4
vel jugulat clunaclo5, excoriat (deglubit)6 dissecatque et carnes venum exponit in macello7.
Suem8 glabrat igne vel aquâ fervidâ9 et facit pernas10, petasones11 et succidias12; praeterea
varia farcimina, faliscos13, apexabones14, tomacula15, botulos (lucanicas)16. Adeps17 et sebum18
eliquatur.

LIII

Řeznictví

Der Fleischer

Řezník1 zabíjí krmný dobytek2 (hubený dobytek3 není
k jídlu). Poráží palicí4 nebo zařezává řeznickým nožem5,
stahuje kůži6, rozsekává maso a nabízí je na prodej v obchodě7.
Vepře8 opaluje ohněm nebo opařuje vřelou vodou9
a dělá plece10, kýty11 a kusy slaniny12, kromě toho všelijaké nadívané výrobky, tlačenku13, jelita14, jitrnice15,
klobásy16.
Sádlo17 a lůj18 se vyškvařuje.

Der Fleischer1 schlachtet das Mastvieh2 (das magere
Vieh3 taugt nicht zum Essen). Er erschlägt es mit dem
Schlegel4 oder sticht es mit dem Schlachtmesser5 ab,
zieht die Haut6 ab, zerhackt das Fleisch und legt es im
Laden7 zum Verkauf aus.
Das Schwein8 sengt er mit Feuer oder brüht es mit
heißem Wasser9 ab und macht Schulterstücke10, Keulen11, Speckseiten12, außerdem allerlei Würste, Presswurst13, Blutwürste14, Leberwürste15, Bratwürste16.
Fett17 und Talg18 werden ausgelassen.
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Butchery

Убой скота

The butcher1 kills fat cattle2 (the lean3 are not fit
to eat). He knocks them down with a mallet4 or cuts
their throat with a slaughter-knife5. He flays6 them and
joints them, and offers the joints of meat for sale in his
shop7.
He dresses a hog8 with fire or scalding water9 and
makes shoulder cuts10, gammons11, and flitches12, as
well as various stuffed goods, brawn13, black puddings14,
white puddings15, and sausages16.
Fat17 and tallow18 are rendered down.

Мясник1 убивает откормленный скот2 (тощий3
не годен в пишу), сваливает его дубиной4 или зарезает ножом5, снимает кожу6, рассекает на части
мясо и выставляет его на продажу в мясном ряду7.
Свинью8 он очищает огнем или кипятком9 и
приготовляет лопатки10, окорока11 и бочки12. Кроме того, он изготовляет различные колбасы: толстые13, кровяные14, ливерные15, сосиски16.
Сало17 и жир18 растапливает.
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LIV

Coquinaria

Promuscondus1 profert è penu2 obsonia3. Ea accipit coquus4 et coquit varia
esculenta. Aves deplumat priùs et exenterat; pisces6 desquamat et exdorsuat; quasdam carnes
lardo trajectat ope creacentri (lardarii)7; lepores8 exuit. Tum elixat ollis9 et cacabis10 in foco11 et
despumat ligulâ12. Elixata condit aromatibus, quae comminuit pistillo14 in mortario13 aut terit
radulâ15. Quaedam assat verubus16 et automato17 vel super craticulam18, vel frigit sartagine19
super tripodem20. Vasa coquinaria sunt praeterea: rutabulum21, foculus (ignitabulum)22, trua23 (in
quâ eluuntur catini24 et patinae25), pruniceps26, culter incisorius27, qualus28, corbis29 et scopae30.
5

Kuchařství

Das Kochen

Spižírník1 vydává ze spižírny2 potraviny3. Ty přijímá
kuchař4 a vaří různá jídla. Ptáky5 nejdříve škube a kuchá; ryby6 zbavuje šupin a dělí. Některá masa špikuje pomocí špikovací jehly7, zajíce8 stahuje. Potom vaří
v hrncích9 a kotlech10 na ohništi11 a vařečkou12 sbírá
pěnu. Uvařená jídla ochucuje kořením, které roztlouká
paličkou14 v hmoždíři13 nebo strouhá na struhadle.15 Některé maso peče na rožni16 a na otáčivém rožni17 nebo
nad roštem18 nebo smaží v pánvi19 na třínožce20. V kuchyni je mimo to pohrabáč21, pekáč22, dřez23, v němž se
myjí hluboké24 a mělké25 talíře, kleště na uhlí26, sekáček27, cedník28, koš29 a koště30.

Der Speisemeister1 gibt aus der Speisekammer2 Lebensmittei3 aus. Diese nimmt der Koch4 entgegen und
kocht verschiedene Speisen. Die Vögel5 rupft er zuerst
und nimmt sie aus; die Fische6 schuppt er ab und halbiert sie. Manches Fleisch spickt er mit der Spicknadel7,
den Hasen8 zieht er ab. Dann kocht er in Töpfen9 und
Kesseln10 auf dem Herd11 und schäumt mit dem Kochlöffel12 ab. Gekochte Speisen schmeckt er mit Gewürz
ab, das er mit dem Stößel14 im Mörser13 zerstößt oder
auf dem Reibeisen15 reibt. Manches Fleisch brät er
am Spieß16, am Drehspieß17 oder über dem Rost18
oder röstet es in der Pfanne19 auf dem Dreifuß20. In
der Küche sind außerdem der Feuerhaken21, die Bratpfanne22, der Spültrog23, in dem tiefe24 und flache25 Teller
gewaschen werden, die Feuerzange26, das Hackmesser27, der Durchschlag28, der Korb29 und der Besen 30.

90

Cookery

Поваренное дело

The warden of the larder1 releases provisions3 from
the larder2. The cook4 receives them and makes various
dishes. He first plucks and draws the fowl5; he scales
and splits fish6. He lards some joints of meat using
a larding-needle7; he skins hares8. Then he boils them
in pots9 and kettles10 on the hearth11 and scums them
with a scummer (spoon)12. He seasons the dishes that
are boiled with spices, which he pounds with a pestle14
in a mortar13, or grates with a grater15. He roasts some
pieces of meat on a spit16 and a turning-spit17, or upon
a gridiron18, or fries them in a frying-pan19 on a brandiron (a trivet)20. In the kitchen there is also a poker21,
a roasting-pan22, a tray23 in which dishes24 and platters25
are washed, a pair of coal tongues26, a mincing knife27,
a colander28, a basket29 and a besom (a broom)30.

Эконом1 достает из кладовой2 съестные припасы3. Их принимает повар4 и готовит различные
кушанья. Птиц5 он сначала ощипывает и вынимает из них внутренности; рыбу6 он очищает от чешуи и делит ее на части. Некоторые виды мяса он
шпигует салом при помощи шпиговальной иглы7.
С зайцев8 он снимает шкуру. Затем он варит в
горшках9 и котлах10 на очаге11 и снимает пену
шумовкой12. Сваренное кушанье он приправляет пряностями, которые измельчает пестиком14
в ступке13 или растирает на терке15. Некоторые
виды мяса он жарит на шесте16 и вертеле17 или на
рашпере18, или жарит на сковороде19 над треножником20. В кухне кроме того видим: ухват21, жаровню22, лохань23, в которой моют миски24 и блюда25,
щипцы26, резак27, дуршлаг28, корзину29 и метлу30.
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Vindemia

Vinum crescit in vinea1, ubi vites propagantur et viminibus ad arbores2 vel
ad palos (ridicas)3 vel ad juga4 alligantur. Cùm tempus adest vindemiandi, abscindunt botros
et comportant trimodiis5 conjiciuntque in lacum6, calcant pedibus7 aut tundunt ligneo pilo8 et
exprimunt succum torculari9, qui dicitur mustum11, et orcâ10 exceptum vasis (doliis)12 infunditur,
operculatur15 et in cellas super cantherios14 abditum in vinum abit. E dolio promitur siphone13
aut tubulo16 (in quo est epistomium), vase relito.

Vinařství

Der Weinanbau

Víno roste na vinici1, kde se révy rozvádějí a přivazují
ke stromům2, tyčkám3 nebo latím4.
Když se přiblíží čas vinobraní, řežou se hrozny, snášejí se v putnách5 a sypou do kádě6;
šlapou se nohama7 nebo tlučou dřevěnou palicí8, lisem9 se vytlačuje šťáva zvaná mošt11;
ten zachycený ve džberech10 se leje do sudů12, čepem15 se uzavře a ve sklepě uložený na líhách14 se mění
ve víno. Ze sudů se stáčí násoskou13 nebo pípou.

Der Wein wächst auf dem Weinberg1, wo die Weinreben ranken und an Bäumen2, Pfählen3 oder Latten4
festgebunden werden.
Wenn die Zeit der Weinlese naht, werden die Weintrauben abgeschnitten, in Butten5 zusammengetragen
und in Weinkufen6 geschüttet;
sie werden mit Füßen7 getreten oder mit einem Holzstampfer8 zerstoßen, mit der Weinkelter9 wird der Saft,
Most11 genannt, herauspresst;
der in den Mostkufen10 aufgefangene Most wird in
Weinfässer12 gegossen, verspundet, und verwandelt
sich, im Keller auf Lagerhölzern14 gelagert, in Wein.  
Aus den Fässern wird der Wein mit dem Heber13 oder
Zapfen abgefüllt.
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Winegrowing

Сбор винограда

Grapes grow in a vineyard1, where vines are propagated with their twigs fastened to trees2, to props3 or
to frames4.
When the time of grape harvesting approaches,
the bunches are cut and carried in wooden tubs5 and
thrown into a vat6;
they are trodden with feet7 or stamped with a wooden
pestle8, and the juice squeezed out in the wine-press9 is
called must11, which is gathered in large tubs10, poured
into hogsheads12, which are closed and placed in cellars
upon fettles14; there, must changes into wine. Wine is
drawn out of the hogsheads with a siphon13 or a spigot.

Виноград вырастает в винограднике1, где разрастаются виноградные лозы и привязываются
прутьями к деревьям2, кольям3 или же к шпалерам4.
Когда наступает время сбора винограда, отрезают гроздья, сносят их в больших корзинах5 и сбрасывают в чан6.
Затем его топчут ногами7 или давят деревянным
давилом8 и выжимают из него прессом9 сок, называемый муст11.
Сок, слитый в чан10, наливают в бочки12, закупоривают их15, ставят в погреб на подставки14 и здесь
муст превращается в вино. Из бочки вино достают
при помощи сифона13 или через кран.
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Zythopoeia

Ubi  non habetur  vinum,  bibitur cerevisia (zythus); quae ex byne1 et lupulo2
in aheno coquitur, pòst in lacûs4 effunditur, et frigefacta labris5  in cellaria6 defertur et vasibus
infunditur. Vinum sublimatum è fecibus vini in aheno7, cui superimpositum est alembicum8, vi
caloris extractum destillat per tubum9 in vitrum. Vinum et cerevisia acescens  fit acetum. Ex
vino et melle faciunt mulsum.
3

LVI

Pivovarnictví

Das Bierbrauen

Kde nemají víno, pijí pivo.
Pivo se vaří v kotli3 ze sladu1 a chmele2, pak se vylévá
do kádě4 a vystydlé se odnáší ve džberech5 do sklepů6
a nalévá se do sudů.
Pálenka se připravuje z vinných kvasnic v kotli7, na
který je postaven destilační klobouk8, vytažená působením tepla kape trubkou9 do láhve. Když víno a pivo
zkysají, změní se v ocet.
Z vína a medu se vyrábí medovina.

Wo man keinen Wein hat, trinkt man Bier.
Bier wird im Kessel3 aus Malz1 und Hopfen2 gebraut,
dann in den Bottich4 gegossen und abgekühlt in Kufen5
in die Keller6 getragen und in Fässer gegossen.
Der Branntwein wird aus Weinhefe im Kessel7 zubereitet, auf den der Destillierhelm8 aufgesetzt ist; durch
Wärme herausgezogen, tropft er durch das Rohr9 in die
Flasche. Wenn Wein und Bier sauer werden, verwandeln sie sich in Essig.
Aus Wein und Honig wird der Met gebraut.
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Brewing beer

Пивоварение

Where wine is not available people drink beer.
Beer is brewed from malt1 and hops2 in a caldron3;
then it is poured into vats4 and when it has cooled down,
it is carried in soes (wooden tubs)5 into cellars6 and
poured into barrels.
Brandy wine, extracted by the power of heat from the
yeast of wine in a pan7 over which an alembic head8 is
placed, drops through a pipe9 into a receiver. Wine and
beer become vinegar when they turn sour.
Mead is made from wine and honey.

Где нет вина, там пьют пиво.
Его варят из солода1 и хмеля2 в котле3. Затем его
сливают в чан4 и, охладив, сносят в ведрах5 в погреб6 и наливают в бочки.
Водка извлекается нагреванием из осадков вина
в котле7, к которому сверху прилажен перегонный
куб8. Нагреваясь, жидкость стекает через трубки9
в стеклянный сосуд. Вино и пиво, скиснув, превращаются в уксус.
Из вина и меда варят мульс (сладкое вино).
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Tractatio lini

Linum et cannabis, aquis macerata rursumque siccata1, contunduntur
frangibulo ligneo (ubi cortices3 decidunt); tùm carminantur carmine ferreo4, ubi stupa5
separatur. Linum purum alligatur colo6 à netrice7, quae sinistrâ filum trahit8, dexterâ12 rhombum
(girgillum)9 vel fusum10 (in quo verticillus11) versat. Fila accipit volva13; inde deducuntur in
alabrum14; hinc vel glomi15 glomerantur, vel fasciculi16 fiunt.
2

LVIII

Zpracování lnu

Die Arbeit mit Flachs

Len a konopí ve vodě močené a zase usušené1 se třou
dřevěnou trdlicí2, při čemž odpadává pazdeří3; pak se
češou železnými vochlemi4, a tak se odlučuje koudel5.
Čistý len váže pradlena7 na kužel6 tak, že levou rukou
vytahuje nit8, pravou12 točí kolovrátkem9 nebo vřetenem10, na kterém je přeslen11. Niti se navíjejí na cívku13,
z ní se motají na motovidlo14, z toho pak se navíjejí klubka15 nebo dělají přadénka.16

Der Flachs und Hanf, im Wasser geröstet und wieder
getrocknet1, werden mit der Breche2 gebrochen, wobei
die Flocken3 abfallen; dann werden sie mit Hecheln4 gehechelt, und so wird der Werg5 abgesondert.
Der reine Flachs wird von der Spinnerin7 so auf den
Rocken6 gelegt, dass sie mit der linken Hand den Faden8 spinnt, mit der rechten12 das Spinnrad9 oder die
Spindel10 dreht, auf der die Spinnrolle11 ist. Die Fäden
kommen auf die Spule13, von ihr werden sie auf die
Haspel14 gewickelt, daraus werden dann Knäule15 oder
Strähnen16 gemacht.
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The dressing of flax

Обработка льна

Flax and hemp being retted in water and dried again1
are braked with a wooden brake2 and the shives3 fall
off; then they are hackled with an iron hackle4 and the
tow5 is parted from them.
Clean flax is tied to a distaff6 by the spinner7, who
with her left hand pulls out the thread8 and with her
right hand12 turns the spinning wheel9 or the spindle10
provided with a whorl11. The thread is received by
a spool13 and thence wound on a yarn-windle14; hence
either clews15 or hanks16 are made.

Лен и конопля, вымоченные в воде и снова высушенные1, теребят деревянным трепалом2 (при
этом отпадает шелуха3), затем чешут железной чесалкой4, чтобы отделить паклю5.
Чистый лен привязывается к прялке6 пряхой7,
которая левой рукой тянет нитку8, а правой12 крутит колесо9 или веретено10, на котором находится
вертлужок11. Нитки наматываются на катушку13,
откуда они переводятся на мотовило14. Здесь наматываются клубки15, или связки (мотки)16.
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Textura

Textor diducit in stamen glomos1 et circumvolvit jugo2, ac sedens in textrino3,
calcat pedibus insilia4. Liciis diducit stamen5 et trajicit radium6, in quo est trama, ac densat
pectine7. Atque ita conficit linteum8. Sic etiam pannifex  facit pannum è lanâ.

LIX

Tkalcovství

Die Weberei

Tkadlec snuje přízi1 do osnovy a navíjí na vratidlo2
a sedě za stavem3 šlape nohama na podnožky4.
Brdem5 rozděluje osnovu a prohazuje ji člunkem6,
v němž je útek, a přiráží předivo paprskem7. A tak zhotovuje plátno8.
Podobně dělá soukeník z vlny sukno.

Der Weber schärt das Garn1 zum Kettfaden und rollt
ihn auf den Weberbaum2, und hinter dem Webstuhl3 sitzend, tritt er mit den Füßen die Schemel4.
Mit dem Riedkamm5 teilt er den Kettfaden und steckt
durch ihn den Schützen6, in dem der Einschlag ist, und
macht das Gewebe mit dem Weberkamm7 dicht. Und
so stellt er das Leinen8 her.
Ähnlich macht der Tuchmacher aus Wolle das Tuch.
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Weaving

Тканье

The weaver warps the yarn1 and winds it on the
beam2; and as he sits at his loom3 he treads upon the
treadles4 with his feet.
He divides the warp with harness5 and throws
through it the shuttle6 with the woof, which he strikes
close with the reed7 and so makes linen-cloth8.
So also the clothier makes cloth from wool.

Ткач набирает на основу пряжу1 и наматывает
ее на навой2 и, сидя на ткацком стуле3, он нажимает ногами на подножки4.
Поперечные нити он проводит в основу5, пропуская их в челноке6, в котором находится уток, а затем сдавливает их гребнем7. Так ткач изготовляет
полотно8.
Таким же образом суконщик изготовляет сукно
из шерсти.
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Lintea

Linteamina   insolantur1 aquâ superfusa2, donec candefiant. Ex iis suit sartrix3
indusia , muccinia5, collaria6, capitia etc. Haec, si sordidentur, rursum lavantur à lotrice7 aquâ
sive lixivio ac sapone.
4

LX

Plátno

Das Leinen

Plátno1 se prostírá na slunci a polévá2 vodou, až zbělí.
Švadlena3 z něho šije košile4, kapesníky5, límce6, čepečky aj.
Jestliže se ušpiní, pere pradlena7 vodou, louhem
a mýdlem.

Das Leinen1 wird in der Sonne ausgebreitet und mit
Wasser besprengt2, bis es weiß wird.
Die Näherin3 näht daraus Hemden4, Taschentücher5,
Kragen6, Schlafhauben u. a.
Wenn sie schmutzig werden, werden sie von der Wäscherin7 mit Wasser, Lauge und Seife gewaschen.
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Linen

Полотно

Linen1 is bleached in the sun with water poured on it2
till it is white.
From linen the seamstress3 sews shirts4, handkerchiefs5, collars6, bonnets etc.
These, if they get soiled, are washed by the laundress
using water, lye and soap.

Полотно1 раскладывают на солнце, облив его водою2, пока оно не побелеет.
Швея3 шьет из полотна рубахи4, носовые платки5, воротнички6, ночные колпаки и проч.
Когда они загрязнятся, прачка7 их снова моет водою, щелоком и мылом.
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Sartor

Sartor1 discindit pannum2 forfice3 et consuit acu et filo duplicato4. Posteà complanat
suturas ferramento5. Sicque conficit plicatas7 tunicas6, in quibus infrà est fimbria8 cum institis9,
pallia10 cum patagio (focali)11 et manicatas togas12, thoraces13 cum globulis14 et manicis15,
caligas16, aliquando cum lemniscis17, tibialia18, chirothecas19, amiculum20 etc. Sic pellio facit
pellicia è pellibus.

LXI

Krejčí

Der Schneider

Krejčí1 stříhá sukno2 nůžkami3 a sešívá jehlou s nití4.
Potom žehlí švy žehličkou5. Tak dělá skládané7 sukně6,
na nichž je dole obruba8 s prýmky9, pláště10 s límcem11
a šaty s rukávy12, kazajky13 s knoflíky14 a rukávy15, kalhoty16 někdy s tkanicemi17, punčochy (holeně)18, rukavice19, kamizolky20 aj.
Kožišník dělá z kůží kožichy.

Der Schneider1 schneidet das Tuch2 mit der Schere3
und näht es mit der Nadel und dem Zwirn4 zusammen.
Dann bügelt er die Nähte mit dem Bügeleisen5. So
macht er Röcke6 mit Falten7, an denen unten der Saum8
mit Borten9 ist, Mäntel10 mit Kragen11 und Kleider mit
Ärmeln12, Wämser13 mit Knöpfen14 und Ärmeln15, Hosen16 zuweilen mit Bändern17, Strümpfe18, Handschuhe19, Kamisole20 u. a.
Der Kürschner macht Pelze aus Pelzwerk.

kazajka – lehký, krátký kabátek
kamizolka – krátký kabátek (myslivecká kamizolka)

das Wams – leichte, kurze Jacke
das Kamisol – kurze Jacke (Jägerkamisol)
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The tailor

Портной

The tailor1 cuts cloth2 with shears3 and sews it together with a needle and thread4. Then he presses the seams
with a pressing-iron5. Thus he makes pleated7 skirts6,
which have hems8 decorated with braids9, cloaks10 with
collars11, and dresses with sleeves12, doublets13 with
buttons14 and sleeves15, breeches16, sometimes with ribbons17, stockings (gaiters)18, gloves19, camisoles20 etc.
So the furrier makes fur coats from furs.

Портной1 разрезает сукно2 ножницами3 и сшивает иглой и двойной ниткой4. Затем он разглаживает швы утюгом5. Так изготовляет он складчатые юбки6, у которых внизу находится подол с
обшивкой9, плащи10 с воротником11 и платье с рукавами12, камзолы13 с пуговицами14 и рукавами15,
брюки16, иногда с лентами17, чулки18, перчатки19,
душегрейки20 и проч.
Так и меховщик шьет меховые шубы из мехов.
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Sutor

Sutor1 conficit ope subulae2 et fili picati3 super modulo (forma calcei)4 è corio5
(quod scalpro sutorio6 discinditur) crepidas (sandalia)7, calceos8 (in quibus spectatur supernè
obstragulum, infernè solea et utrinque ansae), ocreas9 et perones10.

LXII

Švec

Der Schuster

Švec1 dělá pomocí šídla2 a smolné dratve3 na kopytě4
z kůže5 (která se knejpem6 krájí) boty9, škorně10, sandály7 a střevíce8, na nichž je vidět nahoře nárt a vespod
podešev.

Der Schuster1 macht mit Ahle2 und Pechdraht3 über
dem Leisten4 aus Leder5 (das mit dem Kneif6 zugeschnitten wird) Sandalen7, Schuhe8 (an denen oben das
Oberleder, unten die Sohle zu sehen sind), Stiefel9 und
Halbschuhe10.
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The shoemaker

Сапожник

The shoemaker1 makes sandals7, boots8 (whose top
parts are tops and vamps, the lower parts soles, and on
the sides there are latches), (court) shoes9 and lace-up
shoes10 from leather5 (which is cut with a cutting knife6)
using an awl2 and pitch lingel (shoemaker’s thread)3
and a last4.

Сапожник1 с помощью шила2 и дратвы3 на колодке4 изготовляет из кожи5 (которая разрезается
сапожным ножом6) туфли7, башмаки8, сапоги9 и
полусапоги10.
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LXIII

Faber lignarius

Hominis victum et amictum vidimus; nunc sequitur domicilium ejus.
Primo habitabant in specubus1, deinde in tabernaculis vel tuguriis2, tùm etiam in tentoriis3,
demum in domibus. Lignator securi4 sternit et truncat arbores5, ubi remanent sarmenta6;
clavosum lignum findit cuneo7, quem adigit tudite8, et componit strues9. Faber lignarius asciat
asciâ10 materiam, unde cadunt assulae11, et serrat serrâ12, ubi scobs13 decidit. Post elevat tignum
super canterios14 ope  trochleae15, affigit ansis16, lineat amussi17. Tùm compaginat parietes18 et
configit trabes clavis trabalibus19.

Tesař

Der Zimmermann

Z počátku bydleli lidé v jeskyních1, potom v boudách
nebo chatrčích2 z listí a slámy, pak také ve stanech3,
nyní v domech.
Dřevař sekerou4 poráží a klestí stromy5 a při tom zanechává odříznuté větve6. Sukovité dřevo štípá klínem7,
který zaráží palicí8, a skládá hromady9.
Tesař tesá širočinou10 stavební dříví, při čemž odlétají
třísky11, a řeže pilou12, od níž odpadávají piliny13.
Potom zdvihá pomocí jeřábu15 trám na kozy14, upevňuje je skobami16, měří šňůrou17.
Pak váže stěny18 a sbíjí trámy nárožníky19.

Anfangs wohnten die Menschen in Höhlen1, dann in
Hütten und Buden aus Laub und Blättern2, dann auch
in Zelten3, jetzt in Häusern.
Der Holzfäller fällt und entästet mit der Axt4 die Bäume5 und dabei lässt er die abgehackten Äste6 übrig; das
knorrige Holz spaltet er mit dem Keil7, den er mit dem
Schlegel8 hineintreibt, und schichtet Holzhaufen9.
Der Zimmermann zimmert mit der Zimmermannsaxt10
das Bauholz, wobei Späne11 fliegen, und sägt mit der
Säge12, von der Sägespäne13 abfallen. Dann hebt er mit
Hilfe von Winden15 den Balken auf die Böcke14, verbindet sie mit Klammern16, misst mit der Richtschnur17.
Dann fügt er die Wände18 zusammen und nagelt die
Balken mit Zimmermannsnägeln19 zusammen.

nárožník – velký hřeb na spojování trámů

der Zimmermannsnagel – großer Nagel zur Verbindung
von Balken
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The carpenter

Плотник

At first man dwelt in caves1, then in booths or huts2
from leaves and straw, then also in tents3, and now in
houses.
The wood-cutter fells trees and lops off the branches5
with an axe4 leaving the latter6 lying on the ground; he
cleaves knotty wood with a wedge7, which he forces in
with a beetle8, and makes wood stacks9.
The carpenter squares timber with a broadaxe10 with
the chips11 flying off, and saws it with a saw12 with the
sawdust13 falling down.
Then he lifts the beam with the help of a pulley15 on
to the trestles14, fastens it with cramp-irons16 and marks
it out with a line17.
Then he frames the walls18 together and fastens the
beams with pins19.

Сначала люди жили в пещерах1, затем в шалашах из ветвей или соломы2, потом в шатрах3 и, наконец, в домах.
Дровосек топором4 валит и обрубает деревья5, от
которых остается хворост6.
Суковатое дерево он раскалывает клином7, который вбивает колотушкой8, и складывает штабеля9.
Плотник обтесывает топором10 бревна, от которых
падают щепки11, и пилит пилой12, из-под которой
падают опилки13.
Затем он поднимает бревно на подставки14 при
помощи блока15, прикрепляет скобами16 и разлинеивает шнуром17.
Затем он сколачивает стены18 и скрепляет балки
болтами19.
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Faber murarius

Faber murarius1 ponit fundamentum et struit muros2 sive è lapidibus,
quos lapidarius eruit in lapicidinâ3 et latomus4 conquadrat ad normam5, sive è lateribus6, qui
ex arenâ et luto aquâ intritis formantur et igne excoquuntur; dein crustat calce  ope trullae7  et
tectorio vestit8.

LXIV

Zedník

Der Maurer

Zedník1 klade základy a staví zdi2 buď z kamene,
který lamač láme v lomu3 a kameník4 podle úhelnice5
přitesává, anebo z cihel6, které se dělají z písku a hlíny
rozmíchaných ve vodě a ohněm vypalují. Potom pomocí
zednické lžíce7 omítá zeď maltou a bílí8 ji.

Der Maurer1 legt das Fundament und zieht die Mauern2 hoch entweder aus Steinen, die der Steinbrecher
im Steinbruch3 bricht und die der Steinmetz4 nach dem
Richtscheit5 behaut, oder aus Ziegeln6, die aus Sand und
Lehm, mit Wasser angerührt, geformt und gebrannt
werden. Dann verputzt er mit Hilfe einer Maurerkelle7
die Mauer mit Mörtel und weißt8 sie.

108

The mason

Каменщик

The mason1 lays the foundations and builds walls2 either from stones, which the stone-breaker quarries out
in a quarry3 and the stone-cutter4 squares using a rule5,
or from bricks6 which are shaped from a mixture of
sand and clay and water, and burned with fire. Then he
plasters the walls with mortar using a trowel7 and coats
them with whitewash8.

Каменщик1 кладет фундамент и строит стены2
или из камней, которые каменолом вырубает в каменоломне3 и каменотес4 обтесывает в квадратные
формы по правилу5, или из кирпичей6, которые
изготовляются из песка и глины, размягченных
водой, и обжигаются на огне. Затем он обмазывает их известью при помощи лопатки7 и покрывает
штукатуркой8.
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LXV

Machinae

Quantum duo ferre possunt palangâ1 vel feretro2, tantum potest unus trudendo
ante se pabonem3, suspensâ à collo aerumnâ4. Plus autem potest,   qui molem phalangis
(cylindris)6 impositam provolvit vecte5. Ergata7 est columella, quae versatur circumeundo.
Geranium8 habet tympanum, cui inambulans quis pondera navi extrahit aut in navem demittit.
Fistuca9 adhibetur ad pangendum sublicas10; adtollitur fune, tracto per trochleas11, vel manibus,
si ansas habet12.

Stroje

Maschinen

Co mohou dva unést na tyči1 nebo na nosítkách2, to
zvládne jeden, tlačí-li před sebou kolečko3 zavěšené popruhem4 na krku.
Ještě více zmůže, kdo před sebou pákou5 válí břemeno položené na válce6. Rumpál7 je sloup, který se otáčí
chozením dokola.
Veliký jeřáb8 má duté kolo, v němž někdo kráčí, a tak
břemena z korábů vyzvedává nebo do lodí spouští. Beran9 se užívá k zarážení kůlů10. Zdvihá se provazem taženým přes kladky11 nebo rukama, když má držadla12.

Was zwei Menschen auf einer Stange1 oder Tragbahre2
tragen können, das schafft einer, wenn er einen Schubkarren3 vor sich herschiebt, mit einem um den Hals gehängten Tragriemen4.
Noch mehr vermag der, der mit dem Hebel5 eine auf
Rollen gelegte6 Last fortwälzt. Die Hubwinde7 ist eine
Säule, die durch Herumgehen gedreht wird.
Der Kran8 hat ein hohles Rad, in dem jemand geht
und so die Lasten aus den Schiffen hebt oder in die
Schiffe hinunterlässt. Der Rammbär9 wird zum Einschlagen von Pfählen10 verwendet. Er wird mit einem
über Rollen11 gezogenen Seil oder mit den Händen gehoben, wenn er Handgriffe12 hat.
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Engines

Механизмы

One can carry as much by pushing a wheelbarrow3
before him hung with a strap4 on his neck as two can
carry on a coalstaff1 or handbarrow2.
But he can do even more who rolls the weight laid
upon rollers6 with a lever5 before him. A windbeam7 is
a post which is turned by going about it.
A crane8 has a hollow wheel (treadmill) in which
a person walking draws loads out of ships or lets them
down into ships. A ram9 is used to drive piles10 into the
ground. It is lifted with a rope moving on pulleys11, or
with hands if it has handles12.

Сколько могут нести двое на шесте1 или на носилках2, столько сможет нести один человек, толкая перед собой тачку3, прикрепленную к ремню4,
свисающему у него с шеи.
Но ещё более силен тот, кто груз, положенный на
катки6, катит вперед при помощи рычага5. Ворот7
есть столб, который вращают, обходя вокруг него.
Большой кран8 имеет тимпан (колесо), ступая по
которому, человек перемещает из корабля грузы
или спускает их в него. Долбня (баба)9 употребляется для вколачивания свай10. Она поднимается
на канате при помощи блоков11 или руками, если
имеет ушки12.

111

26

Metallifodina

Metallifossores1 ingrediuntur puteum fodinae2 bacillo3 sive gradibus4
cum lucernis et effodiunt ligone6 terram metallicam, quae, imposita corbibus7, extrahitur fune6
ope machinae tractoriae9 et defertur in ustrinam10, ubi igne urgetur, ut profluat metallum12.
Scoriae11 seorsim abjiciuntur.
5

LXVII

Hornictví

Der Bergbau

Horníci1 se spouštějí do šachty2 na roubíku3 nebo po
žebříku4 s kahanci5 a kopou špičákem6 rudu. Ta se dává
do košů7, vytahuje provazem8 pomocí rumpálu9 a nosí
do pecí10, kde se ohněm taví, aby vytékal kov.12 Škváry11
se odhazují stranou.

Die Bergleute1 lassen sich mit Grubenlichtern5
auf dem Knebel3 oder auf der Leiter4 in den Schacht2
hinunter und hauen mit der Keilhaue6 das Erz. Dies
wird in Körbe7 gegeben, mit dem Seil8 mittels Winde9
herausgezogen und in die Öfen10 gebracht, wo es im
Feuer geschmolzen wird, damit das Metall12 herausfließt. Die Schlacken11 werden beiseite geschüttet.
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Mining

Горное дело

Miners1 go down the pit2 on sticks3 or by ladder4 with
lamps5, and hew ore with picks6. The ore is put into baskets7 and lifted out of the pit with a rope8 by means of
a windlass9. It is carried to furnaces10, where it is smelted with fire in order that the metal may run out12. The
dross11 is thrown aside.

Рудокопы1 спускаются в шахту рудника2 при
помощи каната3 или по лестнице4 с фонарями5 и
выкапывают заступом6 руду. Руду накладывают
в корзины7 и вытаскивают веревкой8 при помощи
ворота9 и относят в обжигальню10, где расплавляется на огне и из руды вытекает металл12. Шлаки11
отбрасывают в сторону.
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Clausula

Ita vidisti summatim res omnes, quae possunt ostendi, et didicisti primarias
voces Latinae (Germanicae) lingvae. Perge nunc et lege diligenter alios bonos libros, ut fias
doctus, sapiens et pius. Memento horum: Deum time et invoca eum, ut largiatur tibi spiritum
sapientiae. Vale!

Závěr

Schluss

Tak jsi viděl vcelku mnohé věci, které lze ukázat,
a naučil ses nejdůležitějším slovům řeči latinské (české, německé, anglické a ruské). Pokračuj nyní a pilně
čti jiné dobré knihy, abys byl vzdělaný, moudrý a zbožný. Pamatuj si to. Boha se boj a vzývej ho, aby ti dal
ducha moudrosti. Bud zdráv!

So hast du im Ganzen viele Dinge gesehen, die gezeigt werden können, und hast die wichtigsten Wörter
der lateinischen (tschechischen, deutschen, russischen und englischen Sprache) gelernt. Fahr nun fort
und lies fleißig andere gute Bücher, damit du gebildet,
klug und fromm bist. Denk daran. Fürchte Gott und flehe ihn an, damit er dir den Geist der Weisheit verleiht.
Leb wohl!
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The close

Заключение

You have seen in short all the things that can be shown,
and have learned the most important words of the Latin
(Czech, German, English and Russian) language. Now,
continue and read other good books diligently so that
you may become well-educated, wise and godly. Remember these things, fear God, and call on Him to bestow upon you the spirit of wisdom. Fare well!

Итак, ты увидел многие вещи, которые можно было показать, и изучил важнейшие слова
латинского (чешского, немецкого, английского
и русского) языков. Теперь продолжай и читай
усердно другие хорошие книги, чтобы стать ученым, мудрым и благочестивым. Помни одно: бойся бога и призывай его, да подаст тебе дух мудрости. Прощай!
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