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Rukopis
� pergamenový kodex Bayerische

Staatbibliothek v Mnichově, sign. Clm 615
� složený z částí z 13. a 14. století (x Schnell

2011, s. 191: 15. století)
� o rukopisu: 

http://handschriftencensus.de/12721
� obsah:
◦ lékařské traktáty
◦ 2 latinsko-německé slovníky rostlin – výběrová 

edice Die althochdeutschen Glossen (Steinmeyer
1895, s. 523–532, č. MXX, a 546–569, č. MXII)



Latinsko-německé rostlináře
� patří k tzv. rostlinářům Artemisia (něm. 

Artemisia-Vokabular) – B. Schnell (2011, s. 179–
195)
◦ slovník léčivých rostlin
◦ 450 až 600 hesel
◦ heslový odstavec: latinské heslové slovo a 

německý ekvivalent
◦ hesla A–C (60 % textu) > hesla D–Z (40 %)
◦ Schnell: cca 36 rkp. (konec 13. stol. – 16. stol.)
◦ nepevná transmise/historie tohoto textu 

(Textüberlieferung) 
◦ tradován výlučně v kontextu lékařských textů



Mnichovské rostlináře Artemisia
� 1. slovník na f. 68va–72ra obsahuje 

doplňky z jiného rostlináře 
(Alphita, též v rkp. na f. 109ra–
119va )

� 2. slovník na f. 119vb–124rb 



1. slovník: RostlMnich

� z přelomu 13. a 14. století
� obsahuje několik glos ve slovanském jazyce

Incipiunt nomina herbarum, quarum sunt latina quedam, barbara 
voce alia, ut patet (RostlMnich 68va)

� stejný písař, opsáno z předlohy



RostlMnich
� glosy označeny jako polské:

Artemesia vel matricaria est mater herbarum, que vocatur
biworz, in polonico bylica (RostlMnich 68va)

� nejstarší soupis názvů rostlin v polském jazyce



Kolik jich je?

� StpolS: 12 glos



1 Artemeſia u(e)l mat(ri)caria e(st) mat(er)
herbaru(m), q(ue) uocat(ur) biw(or)z, i(n)
polo(n)ico biliza

68va StpolS s. v. bylica

2 Abrotanu(m) ebreyze boſe dreuno 68va (–)

3 Abſintiu(m) wermut polyn 68va StpolS s. v. piołun

4 Azarabacara haſelwrc copitnik 68va StpolS s. v. kopytnik

5 Arnogloſſa plantago, centen(er)uia vocatur
wegebreit Scorocel

68va StpolS s. v. skorocel

6 Anetu(m) tille polſchy copr 68va StpolS s. v. koper, polski

7 Alleu(m) ſcordium Knobloch Zoſnek 68va StpolS s. v. czosnek

8 Acant(um) igrida neſle copriui 68va StpolS s. v. pokrzywa

9 Atrapaſſa holunder Bezoue 68va StpolS s. v bzowy

10 Baldemonia berwurz oleſnik 69rb StpolS s. v olesznik

11 Herba thuris Oleſnik 70va StpolS s. v olesznik

12 Peucedanu(m) olſnik (adscr. herba thuris id(em) al.
manu)

71ra StpolS s. v olesznik



Stpol. či stč. slova?
� některé staré polské výrazy „jsou 

identické s českými názvy“ StčS
� např. kopytník, kopřivy, polský kopr

� stpol. výraz skorocel je ve StpolS hodnocen 
jako bohemismus

>> zájem českých lingvistů od konce 19. 
století



Excerpta 
pro GbSlov

� některé polské

� některé „identické 
s českými“ a ty do 
GbSlov



GbSlov
� slova z 1. strany: polský kopr, kopřivy, kopytník
�

� slova z dalších stran: citvar, mestík (HL)

„cicwar zeduar RostlMnich. 71“, „meſtík masticum RostlMnich. 
70“

Maſticum meſtik RostlMnich 70vb, Zeduar citwar 72ra
>> tyto jsou sporné!



Spíše německé výrazy
1. z druhé poloviny slovníku
2. jediný ekvivalent za lat. heslové slovo
3. shodují se s hesly z druhého latinsko-německého 

slovníku Artemisia v mnichovském rkp.

Artemisia II: Maſtix maſtic 122va; Zedowarium Cedowar 124ra 

>> sthn./střhn. výrazy mastic a zitwar (srov. Lexer s. v., 
Björkman 1904/1905, s. 189, 198)
� něm. přejímky z latiny



StčS
� pižmo 

„piſme (m. -mo) muscus *RostlMnich 70“

Muſcus piſme (RostlMnich 70vb)

Muſcus Piſme (Artemisia II 122va)

>> pisme = střhn. bisem/bisam z lat. bisamum ‚pižmo, silně 
aromatická látka‘ (srov. Lexer s. v., Björkman 1904/1905, s. 179) 



StpolS + StčS
� olesznik / oleśnik – olešník



StčS

� olešník
V. Machek (1954, s. 161n.):
� „olešník je odvozen od olše, neboť stejně jako olše 

roste uprostřed porostů nad břehy vod
� slovanské slovo bylo přejato do němčiny
X

V. Machek (1968, s. 413): 
� ne od olšě, Šmilauer upozorňuje na staroněmecké 

glosy (olsnic)



RostlMnich Jiné slovníkyArtemisia

Baldemonia berwurz oleſnik
69rb

Baldemonia olſnic Slov München, Staatsbibliothek, 

Clm 615, 120rb 

baldamonia alſnic Slov Karlsruhe, LB, Cod. St. Peter 

perg. 33, 82v

Herba thuris Oleſnik 70va Herba thuris olſnic Slov BSB Clm 615, 121vb

herba turis olſnich Slov Heidelberg, 

Universitätsbibliothek, sign. Cpg 369, 213rb 

herba turis alſnic Slov Karlsruhe, LB, Cod. St. Peter 

perg. 33, 82v 

Pendcedanu(m) olſnik (adscr. 

herba thuris id(em) al. manu) 71ra

Peucedanu(m) harſtranc oder olſnic Slov BSB 

Clm 615, 122vb



stpol. a stč. olešník

� výpůjčka z němčiny (?) ze sthn. olsenich (srov. 
Lexer s. v., Björkman 1904/1905, s. 191)

� sthn. olsenich za lat. baldemonia, peucedanum a 
herba thuris „vysoce aromatická okoličnatá 
rostlina užívaná v lékařství, zvl. koprník“

� stč. olešník mohl se hláskoslovně přiklonit k 
lexému olšě a být s ním sémanticky spojován

�



stč. olešník

� přejímka přenesena i na jiné okoličnaté 
rostliny, méně aromaticky výrazné, zvl. 
olešník, mrkev, pastinák

inperialis Olesnyk RostlOl 127
daucus (olſnyk, mrkvice marg.) Lék NK IV F 5, 83b
daucus creticus polská mrkvice, daucus olssenyk vel ptačie hniezdo
RostlStrah 81a
daucus pastinaca agrestis Oleſſnyk Rostl KNM IV E 5,134b
recipe… herbe digestive, id est oleſſnik Lék NK VIII H 34, 141a

� lat. olsenichium (?) >> sthn. olsenich >> stč. olsník, 
olesník, olešník, olšeník (?)



Závěr

� polská slova jen na začátku 
latinsko-německého slovníku 
Artemisia (RostlMnich)

� ostatní (StpolS, GbSlov, StčS s. v. 
mestík, olšeník, pižmo) spíše 
střhn. olsnich, mestich, pisme
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