
jež pokládá za nejlepší. Z toho patrno, že Rhazes znal měkké i tvrdé manganové 
rudy i růžově červený uhličitan manganatý (dialogit či rodochrosit). Uvedené 

snad postačí jako ukázky jeho popisu.
V druhé části se rozepsal Rhazes o přístrojích potřebných k tavení kovů i zpracování 

nekovů. Popisuje tam třeba dvojitý kelímek, arabsky but bar but, z čehož udělali 

v lat ině nesmyslný botus barbatus. Dvojitý kelímek podle něho se sklád á ze 
dvou kelímk ů nasazených na sebe a horní z nich má ve dně dva nebo tři otvory. 
Rozpráškovaná látka, která se má tavit, se smísí s natronem a olivovým olejem 

v těsto, jež se vloží do horního kelímku. Potom se dá dvojitý kelímek do tavící 
pece, obloží se a dobře upěchuje rozžhaveným dřevěným uhlím. Při tavení kovů 
na př. mědi, ještě se dmýchá na uhlí v peci, až kov roztaje a nashromáždí se 
na dně druhého kelímku.

Nejobsáhlejší je třetí část spisu pojednávající o pokusech, jež se musejí provádět 

v určitém pořádku podle látek, aby vznikl zázračný elixír. Ten měl zušlechťovat 
všecky kovy ve zlato nebo ve stříbro a obyčejné kamení v drahokamy. Aby se 

vyrobila zázračná látka, bylo třeba nesčetněkráte těkavé látky přečišťovat, a roz
pouštět, kovy zpopelňovat, popel rozpouštět, soli a boraxy rozpráškovat a spolu 

smíchat, destilovat, sublimovat, odloučit pevné látky a mnoho jiných operací. 
V této části se jeví Rhazes jako pravý alchymista své doby v obvyklém slova smyslu.

Tato část alchymie nepředstavuje však celé jeho životní dílo. „Kniha tajemství" 

je těžká četba. Chceme-li dobře do ní vniknout a porozumět jí, musíme si osvojit 
soustavu Rhazesových pojmů. Je to něco podobného, jako když chceme poroz
umět· flogistonové theorii, kdy se zase musíme vmyslit do Stahlova myšlenkového 
světa. Teprve pak se nám objasní tato dnes tak protismyslná theorie.

Ruska soudí, že Rhazes napsal své největší alchymistické dílo nedlouho před 
koncem života, někdy okolo roku 920, v rodném městě Rayy nedaleko Teheranu. 

Koran povýšil arabštinu na světovou řeč vzdělanců na celém islámském území, 
od břehů obou Indií až po Maroko a Španělsko. Proto psali svá vědecká díla 

všichni Indové, Peršané, Egypťané i Berb eři arabským jazykem. Gottingský ru

kopis, který je napsán vzorným rukopisem marockého rázu, našel asi před 70 roky 
egyptolog H. Brugsch v zapadlém koptickém klášteře. Jeho starý latinský překlad 
podařilo se Ruskovi odkrýt v Biblioteca Comunale v Palermě ve starém perga
menovém kodexu. Kromě toho je znám ještě větší počet jeho překladů a také 
bylo toto dílo několi krát přepracováno různými autory. -Sol.

Klasický. Vel mi často se užívá tohoto slova na označení něčeho význačného 
ustálené hodnoty atd. Původ významu je ve veřejném právu římské republiky; 
tam byli původně občané rozděleni svými právy a povinostmi na třídy (classes) 
a tedy „patřiti do třídy", býti „classicus" značilo totéž, co se ozývalo z pyšného 
rčení „jsem římský občan". Dnešek chápe už dosti nesnadno výsadnost postavení 
římských občanů vůči ostatnímu obyvatelstvu imperia, ale právě z této výlučnosti 
se zrodil význam pojmu klasický. 7
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