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STAROSTLIVOSŤ O ĽUDSKÉ TELO, UTUŽOVANIE ZDRAVIA A POHĽAD  

NA ČLOVEKA NA ZÁKLADE VYBRANÝCH STARÝCH TLAČÍ  

ZO 16. STOROČIA
1
  

 

Marcela Domenová 

 

Hoci sa v súčasnosti na zachované staré tlače pozeráme skôr ako na kultúrno-historické 

objekty,
2
 pramenná báza v podobe dokumentov – tlačí zo 16. storočia predstavuje množstvom 

menší, ale o to zaujímavejší a z pohľadu obsahu a knižnej grafiky, materiál adekvátnej 

výpovednej hodnoty pre štúdium stanovenej problematiky. Na ich základe môžeme sledovať 

zachytenie rôznych stránok života ľudí z obdobia prelomu stredoveku a raného novoveku 

v širšom interdisciplinárnom kontexte. 

 Dokumenty tohto charakteru evidujeme zachované v niekoľkých historických 

knižniciach mesta Prešov.
3
 Pochádzajú z rôznych, najmä západoeurópskych oficín. Viaceré 

z nich sa do Prešova dostali v pomerne krátkom časovom horizonte (dar, kúpa a i.) po ich 

vydaní, iné naopak s odstupom niekoľkých storočí. Možno poznamenať, že odrážajú stav 

dobového poznania, v historických kontextoch politickú i kultúrnu situáciu, vplyv humanizmu 

a renesancie, ako aj myšlienkové prúdy reformácie. V tomto období už nepostačujú tradované 

poznatky, pozornosť sa upriamuje na vzdelávanie a štúdium, na vedu i umenie. Podľa 

doterajších výskumov je tematické hľadisko, resp. zameranie tlačí zo 16. storočia pomerne 

pestré. Viaže sa nielen k problematike náboženstva, teologickej spisby, ale aj na iné 

humanitné, spoločenské či prírodovedné odbory.  

Vnímanie tela ako objektu, jeho hodnoty i fyzickej stránky, sa v priebehu dejín 

či civilizácií menilo.
4
 Bolo a je determinované ideológiou náboženstva, ekonomickým 

a kultúrnym prostredím, vzdelaním, mentálnymi predstavami, spoločenskými zmenami 

a pod., až po samotný detail pohlavia a veku.  Aj dnes je človek i jeho „fyzično“ predmetom 

nielen antropológie, medicíny, sociológie, ale pokrýva interdisciplinárne aspekty vhodné na 

                                                 
1
 Štúdia je parciálnym výstupom z projektu VEGA č. 1/0278/12 - Šľachtické knižnice na východnom Slovensku.  

2
  Na prezenčné štúdium sa vyžaduje povolenie pamäťových inštitúcií, v ktorých sú uložené. Ich výskum si 

vyžaduje aj primerané paleografické, jazykové a iné kompetencie. 
3
 Tlače 16. storočia v knižnici Evanjelického kolégia a v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Zost. Kamil Lacko. 

Prešov : ŠVK, 2003. 315, [1] s. ISBN 80-85734-51-6; Tlače 16. storočia vo fonde ŠVK Prešov. Zost. Marcela 

Domenová. Prešov : ŠVK, 2007. 68 s. ISBN 978-80-85734-68-3; Imagines narrantes : knižná grafika 16. 

storočia v historických knižniciach Prešova. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica 

v Prešove, 2009. 356 s. ISBN 978-80-85734-83-6. 
4
 Pre obdobie stredoveku pozri napr. GOFF, Jacques Le. Tělo ve středověké kultuře. Praha : Vyšehrad. 2003. 155 

s. ISBN 80-7021-826-6. 
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výskum telesnej kultúry či kultúrnych dejín. O telo a zdravie človeka bola potrebná v každom 

období istá starostlivosť, minimálne z pohľadu prevencie pred telesnými chorobami 

i neduhmi, a v týchto intenciách aj nevyhnutnosť existencie liečiteľov, ránhojičov
5
 a postupne 

profesionalizujúceho sa „zdravotníckeho“ personálu, lekárov, verejných špitálov i 

chudobincov.
6
 Treba však podotknúť, že stredoveká i ranonovoveká medicína sa pohybovala 

medzi racionalitou i mágiou a podliehala obom prístupom.
7
 Preto sa na niekoľkých vybraných 

tituloch pokúsime načrtnúť nielen možnosti výskumu, nazretia na obsahovú stránku 

zachovaných informačných zdrojov cudzej proveniencie v našom prostredí, ale aj 

na vnímanie a hodnotenie týchto nastolených otázok v dnešnom období.  

 Prejavy prvej starostlivosti o chorých či ošetrovanie rán dokladujú od staroveku
8
 

viaceré písomné pramene, ikonografia i archeologické pamiatky. V tejto súvislosti sa to 

prejavilo aj v existencii a uctievaní božstiev.
9
 Jedným z najvýznamnejších predstaviteľov 

a „otcov medicíny“ bol Hippokrates (460 – 377 pred Kr.).
10

 Jeho poznatky sú zachytené aj 

v zachovanej tlači Hippocratis Cou Medicinae Et Medicorvm Omnivm Principis 

Aphorismorum & sentetiarum Medicarum libri septem.... z roku 1537.
11

 Je známe, že sa 

zameral na problematiku určovania pôvodu chorôb, na ich liečenie, ale aj vzťah lekára 

k chorému. Dôraz kládol napr. na diétu a hygienu. Zaujímavé je vnímanie Hippokrata na 

vplyv štyroch hlavných štiav ľudského tela (krv, žlč, čierna krv a hlien), v podstate vtedy ešte 

nezadefinovaný termín fyziológia. Tieto šťavy totiž mali napomôcť určiť zdravotný stav, 

akoby vnútornú chémiu tela, podmieňovali či vyvolávali vznik chorôb. Jeho teórie prevzal 

neskôr napr. tvorca tzv. systematickej lekárskej vedy,
12

 encyklopedista a osobný lekár Marca 

Aurélia a Commoda – Claudios Galenos (lat. Claudius Galenus, 129 – 199) z maloázijského 

                                                 
5
 Pre dotvorenie obrazu o lokalite, o chirurgoch, kúpeľníkoch, barbíroch, resp. cechu holičov a felčiarov pozri 

KURINOVSKÁ, Michaela. Cech holičov a felčiarov v Prešove na základe cechových artikúl. In DEJINY - 

Internetový časopis IH FF PU v Prešove, 2013/2, s. 12-24. ISSN 1337-0707. 
6
 Praktickú sondu k stavu zdravotnícka, k mestskému špitálu v stredoveku a ranom novoveku v lokalite Prešov 

porovnaj DOMENOVÁ, Marcela. Zdravotníctvo, hygiena a údržba poriadku v meste Prešov na prelome 15. 

a 16. storočia. In Annales historici Presovienses, Vol. 8 (2008). ISBN 978-80-89046-45-4, ISSN 1336-7528, s. 

51-71. BODNÁROVÁ, Miloslava. Hygiena a zdravotníctvo vo východoslovenských kráľovských mestách na 

prahu novoveku. In Kniha 2011. Martin : SNK, 2011. ISBN 978-80-89301-79-9. ISSN 1336-5436, s. 102-111. 
7
 Dějiny těla  prameny, koncepty, historiografie. Eds. Milena Lenderová, Vladan Hanulík, Daniel Tinková. Praha 

: Pavel Mervart, 2013. ISBN 978-80-7465-068-0, s. 27. 
8
 Najstarší kódex lekárskej etiky sa spája s mezopotámskym Chamurappiho zákonníkom, kreovanie vedeckej 

medicíny sa zasa prisudzuje starovekým Grékom. 
9
 Napr. Egypt – Imhotep, Grécko – Asklépion, Rím – Apolón a i. 

10
 Corpus obsahuje okolo 90 spisov, no z väčšej časti sú dielom žiakov jeho školy. Anatomické poznatky čerpal 

z pitiev zvierat a skúmania ľudských kostier. 
11

 Ev. kol., sign. M I. 12. Je zviazaná s titulom Paracelsus, P. A. T.: Labyrinthvs Medicorvm Errantivm... 

Norinberg 1553.  
12

 JUNAS, Ján – BOKESOVÁ-UHEROVÁ, Mária. Dejiny medicíny a zdravotníctva. Martin : Osveta 1985, s. 

51-53, 60-62.  
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Pergamonu. Jeho dielo slúžilo ako nosná učebnica medicíny v období stredoveku.
13

 

V Prešove sa zachoval titul De Conpositione Medicamentorvm Secvndvm Locos, Sev Qvya 

unicuisque corporis parti conueniunt, libri decem... z Basela 1537.
14

 Práve tieto osobnosti 

mali vplyv na formovanie medicíny, zdravotníctva aj v 16. storočí, ba možno konštatovať, že 

hippokratovsko-galénsky koncept o vnímaní ľudského tela, či jeho hlavných funkcií a prvkov 

ľudskej fyziológie sa stále udržal. 

V tomto kontexte nás učenie o telesných tekutinách
15

 prepája aj na ich vnímanie 

z pohľadu človeka a jeho temperamentu. Aktuálnym bolo aj v 16. storočí. Evidujeme ho 

v niekoľkých prácach. Napríklad nemecký lekár Johannes Curio (1512 – 1561) v príručke 

o upevňovaní dobrého zdravia Conseruandae Bonae Valetudinis... Frankfurt am Main 1568
16

 

venuje pozornosť aj ľudskej osobnosti, jej prejavom i potrebám, prepojeniu biologickej, 

sociálnej i duchovnej zložky človeka, funkcii zdedených i získaných vlastností, ktoré sa 

prejavujú aj v správaní človeka. Sangvinika spája so vzduchom (ovplyvňuje ho telesná 

tekutina – krv), cholerika s ohňom (ovplyvňuje ho žlč), flegmatika s vodou (ovplyvňuje ho 

hlien) a melancholika so zemou (ovplyvňuje ho čierna žlč).
17

 Táto práca však poskytuje aj iné 

predstavy vtedajšej medicíny o zdravej životospráve, rozpravy, ale aj  návody na utužovanie 

dobrého zdravia, ktorým ešte budeme venovať pozornosť. 

Paralely smerom ku Galénovi a mladším výskumom sa spájajú aj s francúzskym 

lekárom, astronómom a matematikom Jeanom Fernelom (1497 – 1558), zaoberajúcim sa 

štúdiom funkcií tela. Jeho meno sa spája so zavedením pojmu fyziológia. Nateraz evidujeme 

existenciu jednej z jeho prác – Vniversa Medicina... Frankfurt 1593,
18

 ktorá sa skladala 

z troch častí – fyziológia (napr. o časti tela, temperamente, vnútornej teplote, náladách a i.), 

patológia (ochorenia, príčiny, príznaky či symptómy, pulz a moč) a terapeutika (ako ukážky 

liečenia, krvácanie, vyprázdňovanie, použitie a pôsobenie liekov).
19

   

                                                 
13

 Venoval sa napr. anatómii a fyziológii. Opísal jednotlivé svaly, Achillovu šľachu, sedem mozgových nervov; 

pečeni určil krvotvornú úlohu a srdcu oživenie krvi pneumou; mozgu pripísal úlohu pohybu, pocitov i myslenia; 

ochrnutia údov spájal s pretínaním miechy; veľkú úlohu určil diéte, nepokazenej strave a liečivým rastlinám. 

Informácie pozri DOMENOVÁ, Marcela. Ľudské telo a medicína. In Imagines narrantes : knižná grafika 16. 

storočia v historických knižniciach Prešova. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica 

v Prešove, 2009, ISBN 978-80-85734-83-6, s. 67-79. 
14

 Ev. kol., sign. Sf 5. Súčasťou  konvolútu je aj práca Antonia Musu Brasavolu: Examen omnium simplicium 

Medicamentorum... Roma 1536 a práca Pietra Giovanniho Arluna: Index Operis... Milano (1532?).  
15

 Ľudské telo je naplnené šťavami – je v neustálej zmene.  
16

 Eparchiálna knižnica (Ep.), sign. 721. 
17

 „De Quatvor Hvmoribvs humani corporis“ – Sanguinis (aer) cum cholera (ignea), phlegma (aqua), 

melancholia (terra). 
18

 Ev. kol., sign. S 813. 
19

 Pozri on-line zdroj http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Fernel.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Fernel
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Súdobí autori v tomto období vychádzali zo starovekých gréckych, židovských 

i arabských zdrojov a nadväzovali na ne. Až do 16. storočia bol jedným z nosných autorov aj 

perzský lekár a polyhistor Ibn Sina (lat. Avicenna, cca 980 – 1037).
20

 Popredné miesto 

s pokrokmi v medicíne mala od 9. storočia do 13. storočia juhotalianska lekárska škola, tzv. 

Salernská lekárska škola (Schola medica salernitana). V rámci vyučovania sa v nej venovali 

anatómii (na základe pitiev zvierat), chirurgii. Vznikol v nej aj prvý zdravotno-výchovný spis, 

pojednávajúci o správnej životospráve, tzv. „Salernské pravidlá zdravia“. Tie nielenže 

zachytili tradičné prístupy a predstavy o človeku, o jeho tele, ale stali sa východiskom ďalších 

ranonovovekých autorov a súčasťou ich prác. Príkladom je napríklad lekár Taddeo Duno 

(1523 – 1613)
21

 pôvodom zo Švajčiarska, autor spisu Mvlieribvm Morborvm Omnis Generis 

Remedia... Strasbourg 1565, ktorý sa v 36 kapitolách venuje špecifickej problematike 

ženských chorôb a ktorý vychádzal z Dioscorida, Galena, Plinia a iných nekresťanských či 

arabských autorov.
22

  

Treba však poznamenať, že medicína sa postupne etablovala aj do univerzitného 

prostredia.
23

 Aj v tomto období sa vo všeobecnosti zameriavala na ochranu zdravia a života 

človeka. Od liečiteľstva sa pomaly kreovala na vedný odbor diferencujúci sa podľa predmetu 

záujmu. Lekárske poznatky sa menili. Išlo o uvedomelé poznanie zákonov prírody, racionálne 

upevňovanie znalostí, realizovanie pozorovaní a pokusov. Pohľad na vnímanie človeka 

a ľudského tela, ako aj tzv. utužovanie zdravia sa spájajú aj s novými  vednými odbormi, čo 

sa odrazilo v nových objavoch, pokusoch, zrealizovaní verejných pitiev a aplikovaní 

poznatkov do výučby a praxe. Išlo o chirurgiu, farmaceutiku, lekárnictvo, balneológiu, 

dokonca chiromantiu, fyziológiu, botaniku, alchýmiu, resp. chémiu a i. Záujem o anatómiu 

ľudského tela vzrástol aj u súdobých umelcov. Začalo sa aj kritickejšie nahliadať na staršie 

práce, napríklad čiastočne aj na Galéna (ktorý ostal jedným z najcitovanejších autorov), 

činnosť tzv. „šarlatánov“ a pod. V 16. storočí pôsobilo viacero vedcov, dokonca polyhistorov, 

viacerí lekári, o ktorých sa zmienime, pôsobili aj ako osobní lekári na vtedajších 

panovníckych dvoroch. To nás privádza k ďalším, už naznačeným podnetom. Predovšetkým 

k otázkam smerujúcim na vtedajšie vnímanie renesančného či ranonovovekého človeka, 

                                                 
20

 Nateraz v Prešove neevidujeme zachovanie diela zo 16. storočia. Jeho spis „Canon medicinae“ predstavuje 

encyklopedické dielo o praktickom lekárstve, liečiteľstve. JUNAS, Ján – BOKESOVÁ-UHEROVÁ, Mária. 

Dejiny medicíny a zdravotníctva. Martin : Osveta 1985, s. 81-82. Venoval sa aj chirurgii, etike lekára, prostrediu 

a faktorom, ktoré ovplyvňujú zdravie človeka. Ako prvý opísal strach, duševnú záťaž ako chorobotvorné činitele 

a stanovil klinické obrazy moru, cholery, zápalu pľúc a pohrudnice. 
21

 Roky života doplnené podľa švajčiarskeho historického lexikónu dostupného na internete www.hls-dhs-

dss.ch/textes/d/D10112.php 
22

 Ev. kol., sign. S 536 prív. 1. 
23

 Napr. v Bologni (r. 1088/1119), v Paríži (1215), v Padove (1222), v Prahe (1348) a i. 
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zaujímajúceho sa už inak a viac o vlastné telo,
24

 na vnímanie popisu, interpretáciu telesných 

funkcií, dokonca jednotlivých telesných prejavov, t. j. biologickú podstatu, ale aj estetickú – 

fyziognomickú stránku, až po jeho krehkosť, nedokonalosť a strach z chorôb a smrti, 

nevhodne aplikovaných liečiv či úkonov,
25

 dokonca v prenesenom slova zmysle na otázky 

dnes definovanej hygieny či zdravovedy, mapovanie faktorov, ktoré mohli kvalitu a zdravie 

človeka v tom čase ovplyvniť.  

 Dodnes v Prešove evidujeme fyzicky zachované práce viacerých významných autorov zo 16. 

storočia. Práca talianskeho filozofa, právnika, prírodovedca a spisovateľa Petra de Crescentia 

(cca 1230/35 – cca 1320) De omnibus agriculturae partibus et de Plantarum animaliumque,; 

natura et utilitate... Basel 1548
26

 pozostáva z 12 kníh. Na prvý pohľad má interdisciplinárne 

zameranie. Autor sa síce dominantne zaoberal otázkami záhradníctva, poľnohospodárstva – 

agronómie, t. j. obrábaním polí, pestovaním a kultivovaním plodín, záhradníckymi 

technikami, no popri popise dobových a vtedy hlavných plodín vhodných na konzumáciu, ich 

druhov a odrôd (napr. obilniny, strukoviny, zelenina, ovocie, vinič a i.) s poznatkami od ich 

„výsevu po žatvu“, sa v jeho textoch a v kontexte výskumu podmienok zdravého života 

stretávame aj s pojmami záhrada (resp. záhradka – v nej s pojmami zelenina, byliny). Do 

textu teda zaradil stromy, rastliny užitočné či vhodné pre potraviny a lieky. Pozornosť 

venoval chovu zvierat (dobytok, statok, hydina – ako napr. kôň, osol, vôl, ovca, dokonca 

holub a i.), včelárstvu (med, vosk) a starostlivosti o ne (chov, pastva, choroby a i). Popísal aj 

pravidlá pre manipuláciu s potravinami a ich spracovanie, skladovanie, či zoznam ich 

liečivých vlastností. Stretávame sa tu aj s tézami o vode – poznaní jej úžitku, o funkcii 

studní/cisterien (ako protipólu znečistenej vody), resp. zásobovaní vodou, ako aj s tézami 

venovanými ovzdušiu, podnebiu, prostrediu, vhodným miestam na bývanie, dokonca 

materiálom na výstavbu príbytkov (domov) a i. informácie nájdeme aj o prácach 

a odporúčaných fyzických aktivitách, práci človeka v priebehu kalendárneho roka (počas 

mesiacov). Dielo napríklad doplnil ešte o pohľad na lúky, lesy, ako aj odporúčania 

pre rybárčenie, lov (chytanie) zveri a vtákov. Predstavuje prenesene aj limity sebestačnosti, 

svet vtedajších obyvateľov, ich usadlostí či miesta, na ktorých sa mohli i nemohli pohybovať, 

hospodáriť a pod.
27

  

                                                 
24

 Dějiny těla  prameny, koncepty, historiografie. Eds. Milena Lenderová, Vladan Hanulík, Daniel Tinková. 

Praha : Pavel Mervart, 2013. ISBN 978-80-7465-068-0, s. 15; Obdobie osvietenstva nastolilo problematiku 

komunálnej hygieny, urbanizácie a i. Tamže s. 15-16. 
25

 K vnímaniu chorôb je zaujímavý aj spis Jakuba Horsta st. (1537 – 1600) Ein Vorwarnung der Kranken ... 

Görlitz 1574. Roky života autora doplnené podľa www.europeana.com  
26

 Ev. kol., sign. Kq 18 prív. 2. 
27

 Porovnaj MONTANARI, Massimo. Hlad a hojnost. Bratislava : Kalligram, 2004. ISBN 80-7149-562-X, s. 55 

http://www.europeana.com/
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 Pre naše bádanie sú zaujímavé tzv. príručky o utužovaní zdravia, ako Conservandae 

Bonae Valetudinis .... možno povedať, že predstavujú akési „katechizmy zdravia“,
28

 príručky, 

ktoré mohli napomáhať k šíreniu medicínskeho, zdravotníckeho či hygienického poznania, 

problematike tela a telesnosti. Zachované sú viaceré vydania z Frankfurtu am Main z rokov 

1568, 1573 a 1582 (v latinskom jazyku, v texte sa vyskytuje nemecký a grécky jazyk).
29

 Prácu 

zostavil nemecký lekár, univerzitný pedagóg Johannes Curio (1512 – 1561). Pri ich písaní 

čerpal aj zo starších prác, poznal napr. výskumy Hippokrata (De salubri diaetae...) 

v interpretácii J. Cornaria, podobne Diocla (Dioclis Epistola praeseruatiua...),  J. Cameraria 

(Victus et cultus ratio...), ako aj na učenie lekárov Salernskej lekárskej školy (De conservanda 

bona veletudinis Liber Scholae Salernitanae), faktografiu komparoval a tézy postavil aj na 

miestnych, jemu známych ukážkach. Curio poznal aj spisbu lekára a filozofa Arnolda de Villa 

Nova (1235 – 1312). Práve jemu sa mylne pripisovalo i autorstvo tejto príručky.  

V tejto tzv. príručke sa píše aj o tom, ako si možno udržať dobré zdravie, či 

o základných potrebách človeka. Riešia sa v nej rovnako nielen vhodné podmienky (vzduch – 

ovzdušie/životné prostredie, slnko a i.),
30

 pre život človeka, zdržiavanie sa i pohyb vo 

vhodnom prostredí, ale aj odporúčania – pokyny, prevencie pre zachovanie zdravia.  V tomto 

období sa v spoločnosti preferovali (s prepojením na kresťanstvo) i otázky striedmosti, resp. 

zdravej životosprávy, ktorá bola nevyhnutnou pre správne funkcie tela, diéty (podľa 

organizmu i ochorenia). Možno aj preto sa rady v príručke o to viac spájajú so striedmym 

stravovaním, resp. dobrou životosprávou; s akou mierou jesť a nejsť, o obede – ktorý je 

dôležitou súčasťou dňa (neodporúča sa veľký obed), metabolizmom, dokonca ľudskou 

stolicou – t. j. telesnými funkciami, naplňovaním i vyprázdňovaním ľudského tela. Tieto 

možno navonok menej významné či bežné fakty posúvajú pomyselné hranice vnímania 

dôležitosti procesov v ľudskom tele, detabuizujú telesnosť, podmienky života, mravy, kultúru, 

dôstojnosť, prirodzenosť či slušnosť.
31

 Dôležitú úlohu zohrával i režim dňa, čas na prácu, 

pohyb a odpočinok či (nočný) spánok (alebo aj sny), t. j. odporúčania kedy spať ale i nespať 

(predmetom bol napr. neodporúčaný denný či popoludňajší spánok).
32

 Rozlišujú sa sezónne 

                                                                                                                                                         
a i. 
28

 Podobné príručky a ich charakteristiku sledujeme v mladšom období, napr.  TINKOVÁ, Daniela. Tělo, obraz 

duše. „Katechizmy zdraví“ a dietetické příručky přelomu 18. a 19. století jako pramen k dejinám těla a tělesnosti. 

In Dějiny těla  prameny, koncepty, historiografie. Eds. Milena Lenderová, Vladan Hanulík, Daniel Tinková. 

Praha : Pavel Mervart, 2013. ISBN 978-80-7465-068-0, s. 111-130. 
29

 Ep., sign. 721;  Ev. kol., sign. B II. 15b.; ŠVK PO, sign. HA 109. 
30

 Na ľudské telo mali vplyv i štyri živly – voda, vzduch, oheň, zem. Porovnávali sa so štyrmi vlastnosťami – 

chlad, teplo, vlhko, sucho. Stav prostredia, ročné obdobia ovplyvňovali i  vnútornú rovnováhu organizmu. 
31

 Badať možno v prenesenom kontexte paralely s inými príručkami o slušnom správaní. 
32

 U Galéna pod pojem „šesť neprirodzeností“ spadá prostredie, diéta, rytmus spánok a bdenie, odpočinok 

a pohyb, vyprázdňovanie tela, emócie. Na tento fakt a zachytenie problematiky v historickej spisbe vo viacerých 
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i celoročné práce (obr. 1), s tým spojené pohybové aktivity i požiadavky na vnímanie telesnej 

zdatnosti. Rozlišuje sa medzi kvalitou, výživnosťou potravín – stravy,
33

 zdrojmi obživy (ako 

napr. mäso – jeho druhy, chlieb, vtáky, ryby, hrach, mlieko, maslo, syr, ovocie – hrušky, 

slivky a i., soľ, kapusta, cibuľa a i.), ale pozornosť sa venuje aj využitiu prírody, rastlinám, 

bylinám, semenám (fenikel, aníz, slez, mäta, šalvia, ruta, horčica, žihľava a i.) a ich 

vlastnostiam. V podstate ide o prehľad potravín, ktoré mohli byť v tom čase dostupné 

a odporúčané, no nie na „každom stole.“ Popri primeranej konzumácii jedál sa stretávame aj 

s otázkou striedmej konzumácie nápojov (víno, mušt, pivo) a ich dôsledkami. 

 

 

Obr. 1 

Námet na tému štyroch ročných období.
34

 

 

 Zaujímavé sú pravidlá týkajúce sa základnej – osobnej hygieny a čistoty, ktorá v praxi 

znamenala jeden z prostriedkov na uchovanie zdravia. Práca informuje napríklad aj 

o umývaní rúk pred jedlom, o užívaní riadu a jeho očiste. Odporúča jednoduché liečivá ako 

základ pre navrhovanú odbornejšiu liečbu chorôb, napr. bolesti hlavy, vredy a reumatizmus. 

                                                                                                                                                         
kontextoch upozorňuje aj aktuálna spisba, napr. ČERNÝ, Karel. Monarcha virulentus. Tělo nemocného morem 

v akademickývh spisech od konce 14. století do první čtvrtiny 18. století – koncepce, kontinuita a vývoj. In 

Dějiny těla  prameny, koncepty, historiografie. Eds. Milena Lenderová, Vladan Hanulík, Daniel Tinková. Praha : 

Pavel Mervart, 2013. ISBN 978-80-7465-068-0, s. 74. 
33

 Je potrebné poznamenať, že otázkam pohľadu na potraviny, ich výživovú hodnotu, modelom stravovania sa 

venovali aj starovekí či stredovekí autori. Zaujímavý pohľad prináša MONTANARI, Massimo. Hlad a hojnost. 

Bratislava : Kalligram, 2004. 220 s. ISBN 80-7149-562-X. 
34

 ŠVK Prešov, sign. HA 109, s. 212. Kniha bola prv vo vlastníctve šľachtickej rodiny Andráši (Andrássy), na čo 

poukazuje exlibris. 
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Čitateľa informuje aj o zmysloch (sluch, zrak), o stomatologických problémoch. Závažným 

prvkom v ľudskom tele bola aj krv. Autor informujme aj o stále aktuálnom a v praxi 

zaužívanom púšťaní žilou (venesekcia) – spôsoboch i jej aplikovaní na časti tela podľa 

prejavov zdravotných problémov.
35

  

K starším talianskym autorom, ktorých práce sa zachovali a stoja za zmienku, patrí lekár 

a editor gréckych klasikov Vittore Trincavelli (1496 – 1568) a jeho dielo Consilia Medica 

Post Editionem Venetam.... Basel 1587,
36

 ktoré sa zaoberá otázkami medicíny. Obsahuje tri 

traktáty – pojednania o reakcii (spätnej väzbe), o púšťaní žilou a o more.  

 Odporúčania na diéty, ako aj fyzické cvičenia, dostatočnú hygienu, správnu 

životosprávu, ale aj využívania starších a osvedčených prírodných metód liečenia chorôb 

evidujeme v podobne ladenej práci spojenej s menom neolatinského básnika, humanistu 

a univerzitného profesora Helia Eobana (1488 – 1540) pod názvom De Tvenda Bona 

Valetvdine... Frankfurt 1582.
37

 Obsahuje komentáre od profesora medicíny Ioannesa 

Placotoma (1514 – 1577). Je doplnená aj o viacero rozpráv o nových poznatkoch, vysvetlenia, 

pozorovania a odporúčania na udržiavanie dobrého zdravia – či už dodržiavaním životosprávy 

vo všeobecnej miernosti, zdržiavaním sa vo vhodnom prostredí, ale aj potrebou dodržiavania 

osobnej hygieny, užívaním liekov (liečiv) a i. Osobitnú pozornosť venuje umeniu života či 

konzumácii alkoholu (vína), ale aj s tým súvisiacim opilstvom či abstinenciou.
38

 Zaujímavá je 

aj otázka imaginácie. Oba tituly – príručky sú doplnené o zaujímavú grafiku – drevorezy. 

Zobrazujú ukážky potravín, bylín, námetov z vidieckeho života, sondy so zdravotníckou 

tematikou, ako liečebné postupy a pomôcky – napr. púšťanie žilou alebo zobrazuje aj dobové 

liečebné prostriedky, ako vtedajšie stomatologické náčinie, časti ľudského tela (aj anatomický 

náčrt), výjavy z ľudského života (stravovanie, odpočinok), potraviny, nápoje, byliny, ale aj 

odvážne scény súvisiace s nezdravým životom a vylučovacou sústavou človeka. Niektoré 

ilustrácie sú aj sekundárne kolorované a zachytávajú na tie časy odvážne, ale v podstate bežné 

úkony a stránky života.  

 Vedeckejšie črty nadobúdala aj prírodoveda, botanika a alchýmia. V tejto súvislosti sa 

možno vrátiť k starším poznatkom a myšlienkam, pozitívnemu vzťahu k pestovaniu rastlín 

poskytujúcich nielen potravu (ale aj látky osožné zdraviu človeka), liečbe liečivými 

                                                 
35

 Púšťanie žilou sa uplatňovalo v praxi aj v 16. storočí, a to na základe teórie, že priveľa krvi v organizme môže 

spôsobiť ochorenie. Zbavením sa nadbytočnej krvi sa predpokladalo predchádzanie srdcovému infarktu, mŕtvici, 

vzniku trombóz alebo záchvatových ochorení. 
36

 Ev. kol., sign. Sq 64. Kniha bola prv vo vlastníctve šľachtica Andreja Sirmaia (Szirmay). 
37

 Ev. kol., sign. B II. 15b. Podľa posesorského záznamu knihu v roku 1601 vlastnil Gottfried Schroeder. 
38

 Tlač obsahuje viacero zaujímavých drevorezov. Na základe komparácie možno konštatovať,  že viaceré z nich 

boli použité aj v práci Conseruandae Bonae Valetudinis... 
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rastlinami, podobne i poznávaniu minerálov, či kovov určených na tieto účely. Zakladateľom 

iatrochémie bol švajčiarsky univerzitne vzdelaný filozof, lekár, prírodovedec, alchymista, 

empirik a astrológ Paracelsus (Philippus Theophrastus Aureolus Bombast von Hohenheim, 

1493 – 1541), ktorý do medicíny zaviedol nielen nové myšlienky, ale možno povedať, že aj 

chémiu. Jeho práce sú v Prešove zastúpené v celku početne. Ide najmä o diela Archidosa Ex 

Theophrastia. Sampt den Büchern Praeparationum, de Tinctura Physicotum... München 

1570, deväťzväzkovú prácu Der Bücher vnd Schrifften des Edlen... Basel 1589 – 1590 alebo 

Labyrinthvs Medicorvm Errantivm... Norimberg 1553.
39

  

 S botanikou sa spájal Teofrast (cca 372 – 287/286 pred Kr.). Vo svojich prácach 

zachytil aj pozorovania rozličných rastlín, popísal rastlinné spoločenstvá.
40

 Dioskorides (1. 

stor.) sa zasa venoval nielen drogám, arómam, olejom, mastiam, výťažkom z rastlín, či 

koreňom, ale aj výživnosti ľudskej stravy. Už spomenutý Galénos (129 – 199) miešal rôzne 

preparáty z liečivých rastlín. Známym prírodovedcom scholastickej doby zaoberajúcim sa 

botanikou a farmakológiou, liečivými rastlinami bol dominikán Albertus Magnus (1193/1207 

– 1280). V období 15. – 16. storočia sa vydávali lekárske knihy, herbáre, či prehľady bylín 

(bylináre), tzv. Hortus senitatis, akoby predchodcovia moderných herbárov.
41

  

 Nemecký botanik, lekár a farmakológ Valerius Cordus (1515 – 1544) napísal jednu 

z najlepších kníh o výrobe liekov/liečiv, tzv. pharmacopoeia alebo unikátny herbár.  

V Prešove sa zachovalo napríklad práve rozsiahle dielo s poznámkami k dielu Dioskorida 

Pedacia Annotationes in Pedacij Dioscoridis Anazarbei de Medica materia libros V. longe 

aliae quam... Strasbourg 1561.
42

 Následne je radené dielo – v podstate herbár v piatich 

zväzkoch s kvalitnou analýzou, kresbami, obsahujúci poznámky a reflexiu na staršiu či inú 

spisbu, obsiahnutú aj v tlači.
43

 Okrem komparovania sa výsledky viazali aj na jeho výskumné 

cesty. V spomínanom diele sa venoval botanike, aj zobrazeniu drevorezov liečivých, 

divorastúcich či jedovatých rastlín – bylín; v štylizovaných zobrazeniach drevín – stromov 

(ich plodov) zachytil aj symbiózu s inými rastlinami i živočíchmi alebo i ľudské neresti, resp. 

konzumáciu nevhodných plodín a s tým súvisiace prejavy v podobe zdravotných (napr. 

                                                 
39

 Ev. kol., sign. MV. 7 (ktorú niekedy vlastnil šľachtic Heinzely); Sq 71; M VI. 8; Oq 25, M I. 12 vrátane ich 

príväzkov. 
40

 Považuje sa aj sa zakladateľa dendrológie, lesníckych vied i botanickej systematiky. 
41

 O tvorcoch herbárov, botanike a alchýmii či agronómii v 16. storočí pozri DOMENOVÁ, Marcela. Život na 

vidieku. In Imagines narrantes : knižná grafika 16. storočia v historických knižniciach Prešova. Ed. Marcela 

Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009, ISBN 978-80-85734-83-6, s. 99-111; alebo 

v kapitole Botanika a alchýmia, tamže s. 167-190. 
42

 Ev. kol., sign. Lf  21. 
43

 Eivsdem Val. Cordi Historiae Stirpivm Lib. III. ... ; Stocc-horni Et Nessi In Bernatium Helvetiorvm Ditione 

montium ... ; Coradi Gesneri De Hortis Germaniae Liber Recens una cm descriptione Tulipae Turcarum ...  
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tráviacich, dáviacich) problémov,
44

 resp. naopak ich pozitívnych vlastností ako potraviny, 

vhodné pre tráviace ústrojenstvo, využitie a pod. (obr. 2). Nateraz evidujeme aj iné zachované 

dielo Stirpium descriptionis liber Quintus: qua in Italia sibi uisas decribit... Strasbourg 

1563).
45

 Cordus popísal aj niekoľko nových druhov rastlín či odrôd, v opise ktorých sa črtajú 

dnešné čeľade a rody.
46

  

 

 

Obr. 2 

 De Sorbo 
47

 

 

 Nemecký botanik, lekár a farár Hieronymus Bock (1498 – 1554) bol autorom Kreuter 

Büch ... Strasbourg 1556. Nám je dostupný aj jeho De Stirpe Historia, Comentariorvm Libri 

Tres... s. l., s. a.
48

 Opísal najmä nemecké rastliny, ich mená, vlastnosti a lekárske využitie.
49

 

Postavil sa i proti starým poverám a prezentoval najmä vlastné pozorovania. Poznal popisy 

Dioscerida, no vyvinul svoj vlastný systém klasifikácie rastlín, dokonca zaraďoval rastliny 

                                                 
Ottův slovník naučný, Pátý díl. C – Čechůvky. V Praze 1892, s. 627. On-line 

http://en.wikipedia.org/wiki/Valerius_Cordus  
45

 Ev. kol., sign. Lf  21 prív. 1. 
46

 Podľa obsahu: Centaurium maius, Draco satiuus, Cisthus foemina, Hypocisthis foemina, Rhamnus montana, 

Chamaesyce .. atď. 
47

 O plode stromu brekyne (druh jarabiny), Ev. kol., sign. Lf 21. 
48

 Ev. kol., sign. E VI. 7.; Ev. kol., sign. N VII. 15. 
49

 Prvé neilustrované vydanie jeho Herbára sa datuje do r. 1539. Ottův slovník naučný, Čtvrtý díl. Bianchi-

Giovini – Bžunda. V Praze 1891, s. 215. On-line zdroj http://en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bock.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Valerius_Cordus
http://en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bock
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podľa ich príbuznosti a podobnosti. Texty sú doplnené o drevorezy (časť je aj v tomto 

exemplári sekundárne kolorovaná) rastlín, ale aj štylizované námety z reálií každodennosti 

s figurálnymi kompozíciami ľudí pri pracovnej či voľnočasovej aktivite (napr. strom dub – 

pasenie ošípaných, strom buk – pasenie oviec a kôz; strom lipa – tanec vidiečanov,
50

 vinič 

/hrozno – mužské postavy v stoji a v ľahu (únava či opitosť?), strom čerešňa – zber plodov 

a i., viď. obr. č. 3 – 4) i zvierat, využitie stromov (plody, produkty), výskyt živočíchov v ich 

blízkosti a pod.  

 

  

             Obr. 3      Obr. 4 

   De Ceraso
51

                                           De Tilia
52

 

 

Francúzsky lekár a profesor botaniky Charles de L´ Ecluse (1526 – 1609) v Rariorum 

aliquot Stirpium, Per Pannoniam, Austriam et vicinas.... Antwerpen 1584
53

 opisuje i skupiny 

a druhy flóry, vyskytujúce sa v našom prostredí. Bol napr. tvorcom jednej z prvých 

botanických záhrad v Európe, zaoberal sa mykológiou či záhradníctvom.   

                                                 
50

 Tanec v tomto kontexte možno považovať za primeranú pohybovú aktivitu, napomáhajúcu udržaniu zdravého 

či pevného tela. 
51

 O čerešni. Ev. kol., sign. E VI. 7. 
52

 O lipe. Ev. kol., sign. E VI. 7. 
53

 Ev. kol. K 226. Vieme doložiť, že tlač vlastnil v 19. storočí (k r. 1822) šľachtic Gabriel Bánó (Bano) z Lúčky. 
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Pre svoj obsah i grafické spracovanie je zaujímavé dielo Botanicon... Franckfurt 1551 

alebo Naturalis Historiae Tomvs II. De Plantarvm Earvmqve Potissimvm, Qvuae Locis 

Nostris Rationes Svnt, Descriptione... Franckfurt 1551.
54

 Tlače sú dielom frankfurtského 

botanika, lekára a profesora matematiky Adama Lonicera (1528 – 1586). V diele Botanicon 

prezentuje nielen rastliny – byliny, stromy (domáce i exotické plodiny, odrody, plody), kry 

v záhradách, s dôrazom na ich výskyt, vzhľad,  pestovanie, presádzanie, kultiváciu, využitie 

a podobne. Okrem toho je samostatná časť venovaná zvieratám (zemským, žijúcim vo vode 

a vtáctvu), s témami o mäse, krvi, žlči, mlieku i mliečnych výrobkoch, alebo aj o kľagu,
55

 

tuku (sadle), dreni, moči, hnoji (výkaloch) a možnostiach ich (ne)využitia z pohľadu 

medicíny. Popritom zachytil med, vosk a pod.
56

 V kapitole o (vzácnych) kovoch a kameňoch 

– nerastoch evidujeme pasáže z mineralógie, geológie, metalurgie či chémie.
57

 Zaujímal sa 

o kovy. Priestor v heslách ponechal pre zlato, striebro, elektrón, meď, cín, olovo, železo, 

kadmium, živé striebro – ortuť, síru, soľ, sódu, kamenec (liadok), vápno, arzén, antimóm, 

dokonca sklo, zem, tehly, popol a i. ich využitie. Priestor vyčlenil i kameňom, v zmysle 

drahokamy, polodrahokamy (napr. diamant, smaragd, achát, rubín, topás, zafír, koral, jaspis, 

ametyst, hematit i), šťavám,
58

 ktoré možno využiť v medicíne, o jednotlivé druhy živice, 

smoly, ale i kadidlo, myrhu, cukor, pižmo a i. V predposlednej časti práce sa zaoberal 

i umením destilácie, získavaním štiav z rastlín.
59

 Opisuje jednotlivé choroby a lieky, resp. 

liečivé prostriedky – ich použitie. Lonicerov Naturalis Historiae Tomvs II.
60

 sa venuje najmä 

dostupným  rastlinám, ich popisu, podstate – vlastnostiam a ich účinkom.  Pri ich latinských 

názvoch uvádza nielen ich nemeckú a grécku podobu, ale aj talianske, francúzske ekvivalenty 

(slovník). Čitateľa zaujme nielen radenie hesiel, ale aj fakt, že jednotlivé popisované objekty 

v jeho prácach počnúc faunou a flórou sú znázornené zaujímavými drevorezmi. Navyše 

dominantná časť z nich je sekundárne farebne kolorovaná.
61

  

Tu možno spomenúť aj komplexnejšie zachované dielo z oblasti lekárstva 

a farmaceutiky spojené s menom francúzskeho lekára, profesora medicíny a astrológa Antoina 

Mizaulda (1510 – 1578), ktorým je Historia Hortensivm Qvatvor Opvscvlis Methodicis 

                                                 
54

 Ev. kol., sign. Kq 18 + prív. 
55

 T. j. teľací žalúdok (resp. z mladých teliec) používaný na kýšenie mlieka – zrážanie mlieka. 
56

 Spis sa opieral o Galéna i Dioscorida. 
57

 De ixtis perfectis: Hoc est, de metallis et lapidibus, aliisque his cognatis Fossilibus. Takéto námety bývali 

súčasťou aj iných príručiek typu „hortus sanitatis“ (záhrada zdravia). Mohli obsahovať aj jednoduché lekárske či 

kuchárske recepty či ponaučenia o životospráve. 
58

 De svccis concretis, qvorvm in medicinis est usus. 
59

 De arte destillatoria... 
60

 Ev. kol., sign. Kq 18 prív. 1. 
61

 V tlačiach sa orientuje dobre, a to pre zostavený predmetový register. Registre evidujeme aj pri iných 

analyzovaných tituloch.  
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Contexta, Qvorvm Primvm, Hortorvm Cvram... Köln 1577 zviazaná spolu s jeho ďalšími 

dvoma prácami Artificiosa Methodvs Comparandorvm Hortensivm Frvctvvm, Olervm, 

Radicvm, Vvarvm, Vinorvm, Carium Et iusculorum, quae corpus clementer purget, & varijs 

morbis... Köln 1577 a Alexikepvs Sev Avxiliaris Et Medicvs Hortvs, Rervm Variarvm Et 

Secretorvm.... Köln 1576.
62

 V Prešove sa zachovala aj jeho trojdielna práca Centvriae IX. 

Memorabilivm, Vtilivm, Ac Ivcvndorvm... Franckfurt 1599.
63

 Ako napovedajú už samotné 

názvy prác, ktoré by si zasluhovali väčšiu pozornosť v inej analýze, predmetom jeho výskumu 

sa stali podobné témy z botaniky, poľnohospodárstva, záhradníctva, vinárstva s dôrazom na 

liečivé účinky vína, potraviny a i. V týchto dielach sú obsiahnuté aj otázky medicíny, najmä 

však texty zamerané na liečivé rastliny a ich využitie v lekárnictve, tzv. prírodnej medicíne, či 

jeho pohľad na choroby, poranenia. Antonio Musa Brassavola (1500 – 1555) bol uznávaným 

talianskym lekárom, odborníkom na práce Hippokrata i Galéna. Zaoberal sa aj botanikou, 

prírodnou filozofiou, chirurgiou (tracheotómia).
64

 Zachoval sa nám jeho spis Examen omnium 

simplicium Medicamentorum, Quorum in officinis vsus est... Roma 1536.
65

 Možno podotknúť, 

že svoje tvrdenia staval na farmaceutických východiskách a experimentoch s liečivými 

rastlinami, ktoré využíval v lekárskej praxi.
66

  

Z prác botanikov 16. storočia sa zachoval spis lekára a prírodovedca Pietra Andreu 

Gregoria Mattioliho (1501 – 1577). Nám je dostupný titul De plantis Epitome vtilissima... 

Franckfurt 1586, Kreutterbuch.... Frankfurt 1600.
67

  Hoci bol takpovediac pokrokovejší, do 

textov vložil menej vlastného pozorovania. Poznal a komentoval najmä Dioscorida. Texty 

obsahujú problematiku z prírodovedy, botaniky, medicíny či procesov destilácie, sú doplnené 

o drevorezy na vysokej umeleckej aj typografickej úrovni (niektoré sú sekundárne kolorované 

– rastliny, stromy, huby a i.).  

Pozornosť v súvislosti s liečiteľstvom, či záujmom o vedeckejší uhol pohľadu si 

zasluhuje aj spomenutá alchýmia, predstavujúca širšie spektrum otázok i východísk, ktorú 

v 16. storočí svojím spôsobom začína nahrádzať chémia. Medzi jej zakladateľov patril už 

vyššie uvedený švajčiarsky filozof a lekár Paracelsus, kritizujúci tradície Galena, Avicenu 

a odmietajúci okultizmus. V praxi hľadal účinné látky v liečivách, predpisoval tinktúry, 

zdokonaľoval destilovanie a ako prvý začal používať chemické látky a minerály v medicíne 

(napr. ortuť). Možno tu hovoriť aj o skupine viac „chemicky orientovaných“ lekárov, vedcov, 
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 Ev. kol., sign. Y I. 44 + prív. 1 – 2. 
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 Ev. kol., sign. S VII. 19. Na titule eviduje heraldický exlibris spojený s menom Heinzely. 
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 Bližšie o osobnosti http://de.wikipedia.org  
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 Ev. kol., sign. Sf 5 prív. 1.  
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zaujímajúcich sa o procesy v ľudskom tele, chemickú podstatu životných funkcií, či aplikáciu 

liečiv. S menom talianskeho fyzika, filozofa a alchymistu Giovanniho Battistu Della Porta 

(1535 – 1615) sa spája práca o prírodnej mágii Magiae Natvralis Libri Viginti... Francofurt 

1591 alebo Phytognomonica... Francofurt 1591,
68

 ktorá podáva delenie rastlín aj podľa 

geografickej lokality. Texty sú z oblasti botaniky, fyziognómie rastlín alebo liečiv. V iných 

prácach sa venoval fyziognómii, poľnohospodársku, meteorológii, optike, astronómii či 

destilácii.
69

 Leonard Thurneysser (1531 – 1595/6) – učenec a lekár, je napríklad zastúpený 

 tlačou ´ILEM [hebr.] Kaí Ekplérosis [gr.] Vnd Impletio, oder  Erfüllung, der verheissung 

Leonhardt Thurneissers zum Thurn..... Nürnberg 1581. Okrem botaniky inklinoval 

k mineralógii, alchýmii, farmácii, chémii, hutníctvu, astronómii i matematike, čo sa prejavilo 

aj v jeho spisbe.
70

 

 Hoci okrajovo, možno spomenúť aj ukážky špecifických prameňov – knižných 

publikácií, zaoberajúcich sa chiromantiou, t. j. umením veštenia či čítania z otvorenej ľudskej 

dlane, keďže sa aj v tomto období u časti obyvateľstva verilo, že z jednotlivých línií a čiar na 

dlani možno vyvodiť závery nielen o povahe, osude, ale aj o zdravotnom stave človeka. 

Príkladom je práca renesančného talianskeho vedca, lekára (patológia, infekčné choroby) 

a astrológa Girolama Cardana (1501 – 1576) De Rervm Varietate... Basel 1557.
71

 Venuje sa 

poznatkom z viacerých vedných odborov, hlavne z prírodných vied. Odbornú faktografiu 

doplnil o empirické pozorovania a úvahy.
72

 Johannes Rosenbach (Johannes ab Indagine, 1467 

– 1537)
73

 bol autorom Introductiones apotelesmaticae Elegantes, In Chyromatiam, 

Physionomiam, Astrologiam naturalem, Complexiones hominum, Naturas planetarum... Lyon 

1556.
74

 Rosenbach sa popri chiromantii zameral aj na astrológiu a fyziognómiu ľudského tela, 

hlavne častí tváre, veľkosti a tvary nosa, očí, uší, zubov a s tým súvisiacich prejavov – reč, 

farbu pokožky a pod. vrátane typológií a anomálií. Reflektuje teda telesné aspekty, ktoré 

v dnešnej dobe môžu slúžiť aj ako istý obrazový doklad pre výskum fyzickej podoby ľudí zo 

16. storočia.
75
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Záver  

Vybrané historické tlače dokladujú nielen niekdajšie vlastníctvo, ale i budovanie 

cirkevných, školských, šľachtických
76

 – rodových a osobných knižníc a zbierok, ba dokonca 

aj rodinné, študijné či obchodné kontakty, paralely a šírenie myšlienok s inými kultúrnymi 

krajinami. Naším cieľom však nie je súborné zhodnotenie lekárskych či medicínskych teórií, 

pokrokov svojej doby, ale snaha predstaviť časť poznatkov zachytených vo vybraných – 

zachovaných historických tlačiach v našom prostredí, ako aj ambícia poukázať na ďalšie 

možnosti výskumu, koncepty či variabilitu pramennej bázy pre výskum stanovenej 

problematiky.
77

 

Je zaujímavé, že v súvislosti s výskumom dejín života človeka, dejín tela, sa 

v zachovanej spisbe mnohokrát stretávame s podobnou tematikou. Medzi jednotlivými, najmä 

nemeckými, talianskymi či francúzskymi autormi možno sledovať isté paralely. Tlače v sebe 

postupne odrážajú rôzne témy, cez pojmy odpočinok – spánok, čistota, strava, nápoje, 

rastliny, byliny, zmysly, temperament, choroby, agronómia, pestovanie plodín, chov zvierat, 

záhradníctvo a pod. Medzi vhodné a život ovplyvňujúce prostriedky boli v sledovanom 

období považované voda, vzduch, teplo, svetlo, no najmä liečivé rastliny a i. Možno 

dedukovať, že v komplexnosti mali pre ľudské zdravie dôležitú úlohu vhodné životné 

podmienky – resp. prostredie, klimatické faktory a aktivity počas ročných období. Apelovalo 

sa aj na kvalitnú a vyváženú stravu. To všetko  však v reálnom živote  determinoval sociálny 

status, celková životná úroveň, hospodárske faktory, spôsob obživy a s tým spojená (fyzická) 

práca. 

Ako vidno, tieto zaujímavé a v podstate typické či charakteristické ranonovoveké 

„syntetizujúce“ príručky, herbáre, pojednania (rozpravy) i spisy, často s kvalitnou grafikou 

od autorov reflektovaných vo vtedajších odborných kruhoch, majú spravidla istý 

interdisciplinárny rozmer. Možno predpokladať, že v čase svojho vzniku boli určené učeným, 

vzdelanejším čitateľom,
78

 odkazujú aj na iné citované či komentované diela, obsahujú prvky 

synkretizmu. Na druhej strane viaceré pre svoj zdravotno-osvetovo-výchovno-informačný 

obsah mohli byť určené nižšej odbornej inteligencii, laickej – širšej verejnosti.
79

 Spájajú 
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 Badať to aj na základe uverejnených dedikácií, predslovov a úvodoch, ako aj na základe príležitostnej poézie 

v analyzovaných tlačiach. 
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v sebe spravidla preberané, napodobňované (na základe témy, obsahu aj štruktúry prác), no 

najmä tradičné medicínske prístupy svojej doby. Zachytávajú i niekoľko nových parciálnych 

poznatkov a aspektov 16. storočia na základe vlastných komparácií, pozorovaní i pokusov 

autorov, napríklad z problematiky botaniky, fyziológie, medicíny, farmakológie 

(farmakoterapie) či alchýmie, agronómie. Poukazujú aj na to, ako sa nazeralo a definovalo 

ľudské telo, na aké súčasti tela (šťavy, orgány) bol kladený dôraz. Na faktory či mechanizmy, 

ktoré mohli vyvolať chorobu i prostriedky a úkony, ktoré mohli zlepšiť zdravotný stav. T. j. 

popri sprostredkovaní tém o starostlivosti o záhradu, chov zvierat, tzv. domáceho lekárnictva, 

obsahujú čiastočne aj liečiteľské postupy, pozorovania, odporúčania i návody. Zachytávajú 

faktory, ktoré možno vnímať aj v rámci kontextu vhodných podmienok pre život človeka, 

starostlivosti o zdravie a telesnú schránku človeka, dokonca zdravovedy, životosprávy či 

lepšej výživy.  
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Summary 

 

Taking care of the human body, hardening the human´s health and the vision of a man based on old prints 

selected from the 16th century 

 

The contribution deals with the issue of the sources of the old prints of Western Europe provenance from the 

16th century, that are registered in the historical libraries (funds) in the town Prešov from the areas of   medicine, 

pharmacology, botany, physiology, agronomy or chiromancy. They are the very interesting handbooks  of  the 

medieval and early modern period dealing with hardening  the human ´s health, herbals, issues (- debates) and 

writings usually written by German, Italian and French authors. These prints were complemented by the graphics 

of a high quality and the woodcuts that completed the content of the documents. The old prints also point out the 

way how people used to see the human body in the 16th century, the factors or mechanisms that could cause a 

disease and the means and actions that could improve the health condition of the then Europeans including the 

healing procedures, observations or recommendations within the context of suitable conditions for the human 

life, health care and physical form. 
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