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SBoRNÍK MUsEJNÍ 1rnumrovsrÝ;
Sborník tento (Mus. III B 10)' vynikaiící skvělými miniaturami' nemá té jednot.

nosti jako sborník Václava s Pořiečie. obsahuie kusy: 1. Zrcadlo lidskéko spasenie (s nád.
hernými obrázky jako podstatným doplňkem textu), 2. Rój duše, 3. Kterak ná čloaěk
znamer't.ati soé hřiechy,4. Bonaventurovi přičítané Soliloqúum (Samomluveru) o čneru
užitehtém nyšleni, známé nám ze sborníku Václava s Pořiečie, 5. Člm se má čloaěk
lepšiti' vzdělání ďla De perfectioge animae ad sorores (o dokonalosti duše k sestrám)
připisovaného Bonaventurovi, 6. Stítného vzdělání části Susova ďla HorologiuÍn sapien.
t,iae aeternae (orloi věčné moudrosti), 7. téměř stejné pozdější vzdělání téhož ďla.

Ukázky z Ráje duše a Bonaventurovi přičítaného Soliloquia byly otlštěny iiž výše
(su. 656n a 660n) a ukázka Stítného vzdě|ált Susova ďla je zařaděna ke Stítnému. Zde
podáme úryvek z nejdůleŽitějšího traktátu, Zrcadla člwěčieho spasmie; je to vzdělání
spisu Speculum humanae salvationis od neznámého dominikána, složeného snad v Suas-
burku pro lidi neškolené a snad jako podklad pro kázání kazatelům chudým. obsahuje t.
zv. typologické vypsání biblických dějů od stvoření světa přes pád prvních liď až po vy-
koupení a seslání Ducha svatého; spisovatel si vybral vžcly jednu ,,pravdď. z Nového
Zákona a k uí připojil tři ,,figury.. z historie starozákonď i světské' iimiž se uto
r:praVda(( předobrazovala. Text je podkladem pro vyobrazení ýew' ja\ýsi stručný slov-
ní doprovod k obrazu. originál je psán rýmovanou prózou.

ZRCADLo ČLovĚČIEHo sPASENIE

(ÚvoD)

Na počátku všeho swořenie biechu Adam a Eva v nahotě, studu ižádného ne.
majíce mezi sebú pro své údy k lidskému národu od boha zpósobené, nebo hřiechu
ještě byli nepoznali, ani zakusili kterého nedostatku na těle anebo na duši, neŽ
upřiemé srdce k bohu mějiechu. Protož stud neb1ýváť než pro zlé uěiněnie, anebo
by zIé nebylo učiněno, b;fuá ubávanie; obo|ieho toho studu Adam a Eva nemějiechu
poznánie. Protož ďábel závidě iich takému zííezeni, mysfil, kudy by je k hřiechu
připravil a k studu skrzě to. I znamenal, že Adam iest člověk velmi múdrý, nebo
by ihned jeho chyrosti srozuměl, a tak Evu i všěcky budúcie naučil, kterak by sě
lsti ďábelské ostřiehali. Pozna|, že ženské pokolenie jest menšieho rozumu, přě-
vážnějšieho udatenswie i pospěšnějšieho oklamánie pro lehké u mysli vzdržěnie.
Vzal wárnost hadovú až do pása, hlavu, rucě i břicho Ženy krásy výborné, i všed
do ráje k tomu dřěvu, jehož ovoce byl pán bóh Adamovi a Evě pod smrtí jiesti
zapověděl, jim odpustiv, aby všeho jiného ovocě kromě toho požívali; a uhlédav
Evu, ana sama sě tulá v ráji ovoci sě ďvajíci, zavolaljie i jal sě jie mluviti a řka:
,,Proč nejiete ovocě tohoto dřěva, ješto slóve dřěvo poznánie zlého i dobrého?..
KterémuŽ Eva ochotně odpověděla, neb na něm svú tvář ženskú viděla, a řkúc:
,,Nebo nám buoh přikázal, abychom snad nezemřěli... Ďábel uznamenav' žeEva
řekla ,,snad.., jako by tomu úplně nevěři|a, což pán buoh jístě pověděl, udatně ji
v to pochybenie uvedl, lest přiloživ a řka: ,,Jezte, nikoli nezemřete, než skrzě toho
ovocě jedenie budete mieti tak veliké jako bohové poznánie a uměnie o zlém i o dob-
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rém... Kteréž slovo má dvój rozum. Prqý tento: budete tak mnoho umětl' skutečně
poznaiíce, což iest z|éa co dobré, iešto nynie iedno dobré zrrríte skutkem, ale o zlém
nic neviete, jako m5 iešto smy sě chtěIi bohu rovnati v nebi, i jsmy pekelní bohové
znajíce velikú radost, kterúž smy ztratili a velikú biedu a strast, v kteréiž smy sě
již obyďili. Druhý rozum taký: tak zřěimě budete mnoho uměti jako buoh sám,
ješto vás i všecko swořil. Prqý rozum ďábelměltoho slova; a v tom pravdu pověděl,
by tiem úmyslem byl mluvil; neŽ toho taje, druhým mluvil, na pťvy mieně. Protož
jest zklamal' iinak řěčí mieně nežlí srdcem. Eva uslyšěvši, že řekt ,,Nikoli ne-
umřete,.. tomu ihned uvěřila a slib ďáblóv upatřivši, poŽádala' aby bohu rovna
byla v umění, a tak toho slova měla druhý Íozum' v kterémž úmysle iablka toho
požádala. A ďíbel utrh i dal iie bez meškínie. ProtoŽ jala sě ieho jiesti í na našě i na
své neštěstie. To sě stalo v starém zákoně.

Skrzě Evu od ďábla oklamanú znamenrívá sě člověk iako žena křeblý, které.
muž ďábel radí pána boha přikázanie lehcě vrížiti pro jeho milosrdenswie veliké
a dobrovolenstvie' na kterémž ělověk často sě zapomíná a tady mnohého sě břiechu
dopustí skrzě ďíbelské oklarnrínie.

Když bieše jtŽEva shřěšila' zakusivši iablka z:pověděného, v tu dobu poznavši,
že jablko sličného vzezřěnie í chutného hryzenie, šla jest k Adamovi a jala sě jemu
mluviti slovy ochotnými tak dlúho, aŽ Adam jie nechtě rozhněvati i jeď také' od nie
vzem jablko, maie dobřě na paměti, že jesti to proti božiemu přikázaď. Než ruílo
sobě vážil' bohu úplně nedóvěřě, by pomstil' skrzě to znamenie, že Evu viděl, ana
žíva ještě ostala' jakž bóh byl jima řekt ,,Kdý koli jiesti budete to ovoce' ihned
zemřete... Než pán buoh tiem tozumem pověděl to iest ,,Nebudete.li jiesti' nikdy
nezemřete, neŽ na věky žívi budete; pakli zakusítg tehdy smrteďnosti poddáni
budete, ač pro mé milosrdenswíe ne ihned umřete, ale však pro vaše neposlušen-
swie smrti neujdete, když najúec sě střieci budete, neb té čakati budete bez po.
chybenie."

Kdý naispieš Adam s Evú ovocě zakusivše zapověděného shřěšili' ibned sě
svú nahotú styděli. Protož sobě věníky učinili' iimiž svú hanbu zakrylí, poznavše iiž'
že ďáblem oklarrrráni. Uzřěv pán buoh Adamovo s Evú shřěšenie v ráií' zavolal na
Adama, řka: ,,Adame, kde jsi?.. Adam hlas boží uslyšav, skryl sě mezi dřievím.
Kteréhož druhé zavolal řka: ,,Adame, kde jsi?.. Tehdy Adam odpověděl řka:
''skryl sem sě proto' že sem náh... Pán buoh mienil řka: ,,Kde isi?.. točíš ,,v kterús
biedu upaď, nebo v tei s sqým nrírodem ostaneš,.. mieně na smrtedlnost. NeŽ
Adam poznav to na své nahotě i tíem sě zlým účinkem styděl. Tehdy pán buoh

iemu řekl ,,Ktoť jest ukázalzapověděného ovocě zakusiti a mé přikázanie přěstú.
piti?.. Adam nepoznal sě, než na Evu a na boha svói hřiech obrátiv i řekt ,,Žena,
kterús mi dal, ta mi dala, a iá nechtěl iie hněvati; vzem i jedlsem... Tehdy buoh
otáza Evy a řka: ,,Pročs to učinila?.. Tehdy Eva nedavši sě za vinnu, na ďábla
počtla a řkúci: ,,Had mi da|, a já vzemši i jedla... Had potom na ďábla svú vinu
obrátil. Tehdy buoh dal všěm zlořečensťvie' řka Adamovi: ,,Proto, žes přěstupil
mé přikázanie a žes uposlechl hlasu ženy tvé viece než mého, těžlcým potem a veli-
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kým usilováním s sqým národem chleba budeš užívati a dobývati... Také dě Evě:
,,Proto, žes přěstúpila mé kázanie, a svéhos mužě oklamala' v jeho báznta pod jeho
rukú budeš a on tobě bude panovati, í v těžké bolesti budeš děti roditi... Hadu pak
řekl, ješto dřéve hlavú vzhóru choďL ,,Proto, žes to učinil a ženu oklamal, musíš
na svú prsí hemžě choditi a na brišě, i ohavnější s tvým plodem nade všecko budeš
stvořenie, a ona tě zahubí a tvú hlavu zetÍea tobě bude panovati po všě časy...
To jest mieniltiemmatku milú Mafiji,zkteréž syn boží mělsě naroďti; že Eva skrzě
ovoce přěstúpila' když okusila,tehdylid vešken umořila, ale Maria, matka božie,když
jest plod' drahé ovoce, syna božieho narodila, tehdy ďábla přěmohla a všecken lid
obživila a od ďábia vymohla. Chvála bohu otci, synu, svatému duchu! Amen.

L iždd?Ú žádný _ 2 lidský národ rozen7, plození lidí _ 4 upřierný přimý, upřímný; učiněnie
čin, skutek - 5 by nebylo učíněno aby nebylo učiněno; ubdaanie stydění, stydlivost - 6 zřiezenie
uspořádání, stav; hudg jak _ 10 přěvdžnějšieho udatenstvie odvážnější smělosti; pospěšný
kvapný' rychlý; snadný; u mysli ozdržěnie dodržení úmyslu _ LL tadrnost tvářnost, po.
doba _ |2 dřěao strom - 13 odpustizl dovoliv _ L5 zlého i dobrého zla i dobra - L8 udatně
směle - Í9 pochybenie pochybnost -20 uměnie vědění _2L rozum smysl,význam _22jedno
jenom; skutkem skutečně _ 24-25 smy sě obydlili usadili jsme se _ 26 slolso véta _ 27
by byl mluvil kdyby byl mluvil - 28 zklamal oklamal, selhal - 29 slib upatřiaši uvěřivši stibu;
požádala zatoužila po. . .

35 dobrouolensruie laskavost (benevolentia);na hterérn.ž pro něŽ
37 zakusitlši okusivši _38 chutného hryzenie chutného k jídlu (ad vescendum suave)-

39 ochotný lahodný, lichotný _ 40 azem vzav - 4L nedóaěřě nedůvěřuie; by pomstil aby od.
čiru|; skrzě to znarnenie pro to svědectví - 42 jakž ač _ 43 tiem rozumem vtomsmyslu
.46-47 bez pochybenie nepochybně, jistě

48 když najspieš jakmile _ 49 z:ěník svazek větviček (peridzoma) - 51 dřiezlie stromoví -

52 druhé po druhé - 54 ndrod potomstvo _ 55 tiem účinkem za ten skutek _ 57 nepoznal sě
nepřiznal se; obrdtia svaliv _ 58 azem vzav _ 59 ottiza otázal se; nedaaši sě za oinnu lepíi.
znavšisekviné-60počtla svedla- 6L zlořečenstaiezlořečení,ptok(etl-63dě řekl-64 kázanie
pÍikázán| _ 66 hlaaú vzhóru s hlavou vztyčenou (srov. dáIe az&sihnutě) - 67 na saú prsí (d,láI)
na sqich ptsou; hetnžě (k hemzati) plaze se - 70 umořila zniči|a, uveďa v záhubu - 72 ob-
žiaila život da|a; zlymohla vybojovala

UsTAvÍM sToLIcI  svÚ  NAD STRANÚ PÓLNocNÍ a  novpN BUDU
NÁvYŠŠIEMU

Počínají sě knihy, jenž slovú Ztcad(o člověčieho spaseníe, v nichž sě zjevuje
padenie člověčíe i obyčěj navrácenie k spasení. V tomto Zrca'dle móž poznati
čIověk, proč stvořitel ráčil člověka wořiti. Také móž člověk tuto věděti, kak ďábel.
skú lstí zatÍacele a kak skrzě utrpeníe božie nawácen k milosti. Luciper vzdvihlsě
proti svému swořiteli, věčnému bohu, a proto v okamžení s výsosti nebeské do
propastí pekelné svržen. Proto buoh člověka ráčil tvořiti, aby naplnil Luciperovo
padenie s jeho anjely. A protož ďábel člověku závidě, jeho lákal i nutil jej' aby přě-
stúpil božie přikázanie. Přirozenie hadové sobě k uosobě byl ďábel zvolil, neb had
v ten čas panenskú hlavu měl a vzdvihnutě chodil. V toho hada ďábel všel,lstiqý
pokladač, a v jeho osobě lstivú řěč k ženě mluvil, vzkušuje ženy, Že jest méně než
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A RovEN BUDU
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muž opatrna. Vzkúšěl také Adama, mužě opatrného i múdrého, ale přistúpil
k ženě' když sama bez mužě byla, neb ji sttríze přělstil ďábel než při muži .Takž tehdy
ďíbel přělstilEvu, matku naši, přivodě na všecko pokolenie člověčie ukrutnú smrt.

Znamenati nám, že muŽ stvořen v Damascenu velikém a od boha v ráj roz-
košný přěnesen. Ale žena v ráji jest stvořena z řebra mužského, kdyžto spal. Bóh
jie zvláštně byl poctil, Že jí v rozkošném miestě wořil. Neučinil jie jako mužě
z hlíny zemské' ale z řebra uštrechtilého mužě Adama i z tě|a jeho. Neučiněna
z nohy, aby jí muž ÍevzhÍzěl' ani z hlavy, aby nad mužem nepanovala, ale stvořena
jest z boku manžela svého Adama, muži za manželku a za tovařišku k boku při-
jednanú. By byla ve cti sobě dané tíšě přěbývala, žáLdÍLé by nuzě od mužě netrpěla.
Ale že ďáblu věřiec, bohu sě Wovnati chtěla, proto zaslúžíla, aby ji muž tÍesktal
i zamucoval, neb žena uvěřila dáblu' ale ne muž; všakž muž povolilženě, ač i nerad.
Žena nástojieše muži, aby s ní ovoce hryzl' a on tak ji miloval,žeÍuyz|, aby jie
nesmútil. Šalomún pro milost ženskú moďám sě klaněl, avšak věděl, že nejsú
moďy bohové, jakož i Adam pro milost ženskú s ní jeď, však věděl, že bohu roven
nemóž býi. Tehdy žena viece nů,muŽ shřěšila' že sě domnievala bohu rovna b1ýti.
I iiný hříech veliký nad to přičinila, že mužě k hřěšení lahodně přinutila. Nebo ač
iiž v biblí zjevně sě psáno nenalézá, však jísto jest, že mužovi pochlebně lahodila.

Ó muži, znamenaj, kaká jest lest ženská, chovaj sě ženy lahodné a přělštěn
nebudeš. YzezÍi na Adama, boží zpósobu' a na přěsilného Samsona a hlédaj Da-
vida, mužě podlé vóle božie a přěmúdrého Šalomúna! Poněvadž také i toliké lidi
přělstila chytrost ženská, kakž pak ty, muži, nejsa taky' ni toliký' přěd Ženú chceš
b1ý.ti bezpeěen? Mužě Adama, o něhož sě ďábel nesmělohroziti, toho žena, ďábla
udatnějši, směla přělstiti. Ďábel ženu přělstil a žena mužě i vše praštědie jeho
smrti poddala. A by bylčlověk setrvalv božiem přikázaní' nikdy by smlti ani muky
okusil, Žádné by mďoby netrpěl, ani ustiívanie, žádné by nemoci netrpěl, ani by
usechl; beze lkánie, bez bolesti, bez truclúosti byl by nošen; bez pláčě, bez tesk.
nosti, bez úsilé byl by narozen. Bylby nepoznal kvielenie, ani kterého smucovánie,
ani by hanby trpěl, ani kterého zahanbenie. Uši ieho nikdy by neohlechle a zubi
jeho nikdy by laskomin netrpěli. oči by sě jeho byle nezakalile a nohy by nevzklé-
cěly. Ni řěky' ni studuicě mohly by jej utopiti, ni oheň, ni vedro slunečné mohly by
jei spáliti. Nižád''á zvěř ani pták jemu by přěkazili, ani vietr ani povětřie iei by
smútili. Nikdy by lidé mezi sebú sváruov neměli; iako bratříe spolu by sě milovali.
Bylo by poddáno člověku zemské stvořenie. Vždy by v radosti živ byl' beze všie
péčě' avšak bohu stvořiteli svému byl by sě líbil. I s tělem i s duší do nebe byl by
jej buoh vzal. Nesměj toho žádný člověk smyslem dostihnúti' proč buoh člověka
wořil a věda, že padnúti má, proč-li aniely chtěl wořiti ' jícbž padenie přějístě
věděl, a proě srdce krále Faraona chtěl zatvrditi a srdce Marie Magdaleny ku po-
kání obměkčiti. Proč Petrovi, jenž ho třikrát zapÍě|, skrúšenie dal a Judašě v jeho
hřiechu zúfati přěpustil. Proč iednomu lotru milost k obrácení vedchl a jeho to-
vařiši takéž milosti netbaldáti. Proč iednoho hřiešníka táhne k sobě a druhého ne.
táhne. Žadny, kakŽ koli múdrý, nesměj toho dostihnúti, nebo tito skutci boží i jim
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rolmí člověčie múdrosti sú skryti. Taká tázaníe svatý Pavel na krátcě rozprawje
a řka: ,,Kohož chce, buoh zatvÍdia nad kým ráčí, sě smiluje...

Nadpis: pólnocní pulnoční, severní; ndayšši nejvyšší _ L čloaěčí lidský' lídi _ 2 padenie
páď; obyčěj způsob _ 4 utrpenie útrpnost (misericorďa) _ 6 naplnil nafuadil _ 8 přirozenie
hadozlé hadí přirozenost, podobu; sobě k uosobě (k osobě) jako svou osobu _ 9 azdzlihnutě vzty.
čeně, s hlavou vzhůru _ L0 pokladač klamač, svůdce (deceptor) - 10, 11 azkušuje, azkušěl
pokoušeje, pokoušel

L4 znamenati ndm (jest) máme si uvědomit (notandum est); zl Damascenu zlelikém m. la
poli Damašském (v. pozn. na str. ó81) _ 15 z řebramužského z mvžovažebra (viri dormientis)
. L8 nevzhrzěl nezača| pohrdat _ L9.2o tozlařiška k boku přij ednaná družka jemu po bok při-
pojená (socia collateralis) - 20 núzě obtíŽ' příkoří (molestia) _ 2L tresktal trestal _ 22 zamu-
coual tlmoutil. _ 23 ndstojiaše naléhala, dotírala (insistere) _ 24 nesmútil nezarmoutil; nilosÍ
ženskó láska k ženám- 27 lahodně |ichocením _ 28 lahodila lichotila

30 zpósoba stvoření; hlédaj viz _ 3L také i toliké takové a tak veliké _ 33 nesměl ohroziti
neodvážil se pokoušeti_34 udatnějši odváŽnější; praštědie potomstvo _35 by byl setraal
kdyby byl setrval _ 36 mdloba slabost; ustóaanie únava - 37 usechl uschl, sešel, zemřel - 38
úsilé námahai smucoatinie zármutek _ 39 neohlechle (dual) neohluchly _ 40 laskominy ttantl
ztlbtý nezakalile sě (duá|) nezakalily se; neazklécěly nezchromly _ 42 přěkazili překáželi,
znepokojovali (infestare) _ 46 nesměj neodvažuje sq smysl rozum _ 49 skrúšenie lltost'
pokáni - 50 přěpusu7 dopustil; aedchl vdechL _ 53 tdzanie otilzkyi rozpraz.;tje pojednává

zÁKoN DESATERA PŘIKÁZANIE DÁN oD BoHA MoJŽIEŠov l

Hod padesátého dne, jejžto nynie viera křesťanská slaví, někda jako pod zpó.
sobú v židovstvrr dálo sě. V padesáqý den' když Židé z Ejípta vyšli, desatero při.
kázanie na hořě Sinai od hospodina vzěli. Takéž v padesád den' kdý sme my
z pekla vykúpeni, přijeli učeďníci ducha svatého. Tehdy všěcky věci, kteréž sú sě
židuom dríly' zpósoba byly a znamenie, ale křeséané ty všěcky věci v pÍavdě při-

ieli.
L hod padescÍtého dne padeútý deli pod zpósobú pod obrazem, podobensMm

ROZDTEL 23

V ďěvniem rozdíelu slyšěchom, kak Kristus kříž svój nesl; potom slyšmy, kako
za své ukřižovatele buoha prosil. Cělú noc a cělý den porúhaním a posmievaním
a bitím tak byl umďen, že té těžké klády sám nésti nemohl. Tehdy přinutichu ně.
kakého, jménem Šimona Cyrenenského' aby pomohl Kristovi nésti jeho křížě.
A když přiiidechu k huořě Kalvárie a viděli jej ustalého, dali jemu octa se žlučí
smiešeného a vína s myrrú. To pitie zlost židovská Kristovi bieše smiesila' jakož
dávno skrzě žaltářníka o nich bieše prorokováno. A vzemše rytieřstvo kříž' položi-
chu na zerÍi a obnaživše Krista, rozpěli jei na něm. Prvú ruku ke kříži hřěbím
přibichu a druhú pťovazy táhnúce k druhéj dieřě rozpěli. A když ji přibichu'
nohy takéž provazy áhli a jedniem hřěbím obě nozě přikovali. Toho roz-
pětíe doqýká hospodin v žalmu a die o něm: ',ZryIi rucě moji i mé nohy' zečtli
všěcky kosti mé... A když Ježíš trpieše tu přěuklutnú hořkost, ukázal jim svú mi-
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lostivú lásku, neb za ně svého nebeského otcě pÍosil a nám příklad dal' aby-
chom nepřáteý milovali. Nebo když našě nepřátely milujem a za lě buoha
prosímy' ukazujem, že smy synové buoží a bratrové Kristovi. Nebé jest tomu učilo
abycbmy nepřátely milovali, abychmy synové otcě ieho, jenž na nebi jest' bfii
mohli. Nenie to veliká věc milovati dobrodějcě a přáteln ale veliká věc jest milo-
vatí protivníky a nepřátely. Potom rytieřswo Krista na zemi ke kříži přibivše' iei
za Žíva s křížem vzhóru vzveďi.

Ta modliwa, ješto od Krista na ukřižování byla propověděna, znametána
byla na lubal' bratru Tubalchainovu. Jubal a Tubalchain, synové Lamechovi
byli' jenž nalezači řemesla železného a hudby byli; než když Tubalchaim
kladivy zvuk činieše, Jubal z toho zvuku kladivného notu nalezováše. Tehdy
k takéj notě a k kladivnému kování přirovnávámy Kristovu moďitvu a křižovate-
lév kovánie. Neb když křižujíce Krisa ke kříži přikováváchu, Kristus přěsladkú
notu za ně otci svému zpíeváše a řka: ,,otěe, odpusé jim' nebť nevědie, čsoé
činie. Neb nevědie, žeť tvój syn jsem, jehoŽť křižují... Nebo byt byli židé a po-
hané věděli' že ležiš jest syn buoží, nikdyé by byli neukřižovali krále slavy, ani
sě jemu posmievali. Také sladkosti bieše ta přěblažená nota, že v tei hoďně obrá-
ďo sě lidu tři tisícě. Podobně židé skrzě nalezačě řemesla kovářského byli zname.
rrríni; neb ten obyčěj křižovánie najprvé nalezli, neb nebylobyčěj, by člověk ke kříži
hřěbími byl přibit' ale aby byl provazy roztěžen až do smrti. Tak dobřě nalezač
noty Jezukrista znamenal,neb on prvy byl' |enž takú nofubuohuzazpieval. Kristus
nejedno za své křižovatele buoha prosil, ale za spasenie všeho světa svého otcě
Žádostně žádal. Ač jtž mnozi ďívno za hřiech člověčí prosili, všakž ani skrzě mod-
litby ani skrzě oběti nebylí uslyšěni. Ale Kristus modlil sě se slzami a s voláním
velikým a uslyšán jest pro svú poctivost, to, čsož prosil, obdržav.

Nadpis: rozd:iel oddíl' kapitola _ l dřězlní dřívější' předešlý _ 2 porúhanie rouhání _ 5
ustalll vnavený - 6 myrra myrha; zlost z|oba - 7 žaltdřnik Žalmista (Ž. og,zz); zlzemše
vzavše; rytieřstzlo vojáci (milites) _ 8 rozpěli rozpiali; hřěbí bšebtk_ t| zečtli spočítali - 17
dobrodějcě dobrodince (benefactores) _ |9 ozoedli vyzveďi

22 nalezač vynálezce (inventor); řemeslo železné 4lracovávání kovů, kovářstv|_23
kladioný kladiva, kladivem; nota melodie1 nalezotláše vynalézal _ 24 hřižoz:ateldo těch' kdo
ukřižovali (Krista) - 32 roztěžen roztažen, rozepjat_35 žddostně touŽebně - 3? poctiaost poea

Poznámky ediční

Petr  Komestor,  Histor ia scholast ica

Dílo je dochováno ve třech neúplných a chybných opisech: dva, Cerroniho (C) klade-
ný do r. 1404 a Štokholmský (Š) z r. 148l, |sou v Státním archivu v Brně (G 13 a G 10),
třetí v NUK xvII D 18 (rO. Je dochován i zlomek opisu dalšího na přídeští Židlochovické
gfuntovnl knihy (Stát. archivv Brně 11455 A). Dílo bylo také opsáno charvátskou hlaholicÍ
v klášteře na Slovanech; dochované hlaholské zlomky mají text mnohem správnější než
jiné rukopisy.

Paleograficky poďe rkpu C s různočteními Š a l( vydal J. V. Novák, Petra Comestora
Historia scholastica, Sbírka pramenů I, 2, 9, Praha 1910; o hlaholských zlomcích v. Fr. Ry-
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