
|.a-vel na krátcě rozpravuje
niluie."

čloaěči Lidský, tidi - 2 Dadenie
naplnil nattadi| _ 8 přirozenie
lvou osobu _ 9 azdtihnutě vztv-
ptor) _ 10, !| ozkušuje, ozptial

st);o Damascmu oelihém rn. na
muŽova Žebra (viri dormientis)
dnand dtužka jemu po bok při-
- 2l tresktal trestal - 22 zamu_
24 nesmútil nezaÍmoutil r,,'7os'
ichotila
r tak veliké _ 33 ncsměl ohroziti
potomstvo - 35 b, byl setraal
zsec}/ uschl, sešel, zemřel - 38
ohluchly - 40 laskominy ttnut!
omly _ 42 přěkaziti přelciželi,
. lozum _ 49 skrúšenle lítost'
otázky i r oz pr aouj e pojednáwá

BoHA MoJŽIEŠovl

I slaví, někda jako pod zpó-
z ljípta vyšI.i, desatero při.
|e$,y den, když sme my
dy všěcky věci, kteréž sú sě
[ *e.ry věci v pravdě při-
I

fcm, podobensMm

i

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-

jneď; potom slyšmy, kako
a posmievaním

Tehdy přinutichu ně-
Kristovi nésti jeho křížě.

dali iemu octa se žluěÍ
bieše smiesila, iakoŽ

rytieřswo kříž, položi.
ruku ke kříži hřěbím

i. A když ji přibichu'
přikovali. Toho roz-
noji i mé nohn zečtli

ukazal jim svú mi.
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šánek v sborníku Slovanské studie, Praha 1948' str.207-225. Na nález nového zlomku upo-
zornila L. Pacnerová v LF 77'1954'294 a paleografický přepis zlomku, rozbor a schema
filiace rkpů stč. Komestora podalav LF78, L955'222-230.

Zde otištěn text poďe zlomku túaholského Archivní školy v Praze (I| podle přepisu
Fr. Ryšánka' op. c' 222-223 (v Novákově vydání stt. 42I-422); lat. text Migne, PL l98,
L383-L384. Je to výklad podle 3 KráI.2L'L-22'|.

Jotace zachovávána a upravována v dlouhých slabikách všude, v krátkých slabikách po
všech sykavkách a po /.

2 Daj mi H] Daj C - 3-4 abych nedal děďctvie otcóv mých tobě řI] abych dědinu otcóv
mých dal tobě C- ó jiesti C] jiestie ř1 (comedere)-7 zapečětěné ř1] zapečetně C_ 10 a sú.
ďece ho vinna velebnosti ř1] i usúďchu ho únna v majestátu C _ L2 aby ji obdržal ř1] aby
jí vládl C - L3 nad to H] chybí a C; Židmit'.. budeš děditi ř/] chybi a C _ 15 jednostajně
ř1] jednaceC_18A le ioJezabe l . . .napo l i Jez rahe l ř1]AtakéIz lez tahe lnapo l i Jez rahe l
C (Sed et de Jezabel ďcit Dominus: Canes comedent Jezabel in agro Jezhrahel) _23 si II)
sú byli C

E vange l i um  s v .  Ma t ouše  s  v ý k l a dem

Text otištěn poďe jeďného dochovaného rkpu NUK xvII A 4, str. 363b-368a,
pozdějšího opisu, psaného písařem, kteý zejména krátké o mění poďe své nářeční ýslov.
nosti v uo nad míru spisovného jazyka. Homilie je v paleografickém vydání Holubově,
Evangelium sv. Matouše s homiliemi' Sbírka pramenů I, 1, 10, Praha 1913, str. 252-257;
je to překlad 9. hom. Řehoře Velikého na Evangelia (PL 36, 11o5). o památce srov. J. Vili.
kovský' Kazatelství a počátky české prózn Písemnictví českého středověku, Praha 1948,
str. 109-119.

Jotace zachovávána a upravována v dlouhých slabikách všude, v krátkých po všech
sykavkách a po ř' Zachováváme nářeční uo zaktátké o (buoje sě ap').' nářečď jelry ne zcela
jasné jsou uvedeny jen v aparátu (wurzte, fkirzie' Úzpiety).

3 preč] chybí v rkpe-Z2 uvrzte] wurzte rkp,možno čist též ndř.vrzte sbilab.w-
32 obdařil rkpf obďrazil Holub _ 35 šél] ffee| rkp - 36 na pút] na pu|t rkp _ 43 vza|f chybí
a rkpe - 5L závažie] zawierne r&p (talentum); úžitek] ufzýtek rkp _ 54 skrzě] fkirzie rÉp -

58 chtieti] chtety rkp _ 60 do věčné odplaty] do wieczfflie odplaty rkp (ad aeternam remu-
nerationem) - 64 věčnú radostí] wgieczny radofty rĚp; přiebytcě] prziebycze rkp - 79 pá.rl.l
pane rkp - 84 kterým] kterzym rkp _ 88 iešto iměl] geftoy miel rkp; možno čísti jako 89 ješto
j' jměl] geftoy gmiel rkp (j, : jest) - 97 k hlubokému] k chybí o rkpe (ad intellectum
mysticum) - 105 pro buoh] pro buo rkp (na konci řádku) _ |I4 za závažie] za chybi o rkpe,
sroz.l. ř. 115 - 114 některý] nyekterzy rkp - LL7 bližniemu udělil] blyznyemu geho vdyelyl
rkp - |22 nebudemyJi] nebudelymy rkp - L23 trpěti] trzpiety rkp _ 124 tepruv své záva-
žie z zemé pozdvíhá] tepruw |ie zawazie z ||we zzemíe pozdwyha rkp; nebo mnoz| |idé rkp]
bylo by možno doplnit jsu podle lat. quia sunt plerique, qui _ L25 zattacelie] ztracenye
rkp - 126 za to) za tu rkp

55. 56 Múdří, . . uměji Jerem. 4'22 _ 7 4.7 5 J di ... hřiešný Luk. 5,8

Rá j  duše

Sborník se dochoval ve vadných' namnoze kusých rukopisech. Nejstarší opis ie z r.
1383, NUK XVII A L9 (A)i další opisy: NUK XVII D 32 (D), NUK XVII F 10 (F), Mus.
III B 10 (1( - t. zv. Krumlovs{ý, nádherně iluminovaný), Mus. V C 5 (neúplný). Úvod je
ve zlomku Mnichovské stát. knih. č. 3581; kap. 54 - 57 v NUK XVII E 8; zlomky šesti
přeházených kapitol v Mikulovském rkpu 159/II (nyní v UK v Brně Mk 19).
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o sborníku psal J.
Albertova Ráie duše k Š
cÍch Fr. Ryšánek' Sbon:
Ryšánek, ČČF 2' |944' l

Dosud byly otištěny
věku) v Erbenově Výbort
a tři ukázky (o dvú Živo
stč. mystiky (Památky i
Ryšánek v LF 75' 1951,

-  o  všě l i kých  c tnos t

Zde otištěno z rk1
v XV. stol. OPralY Prov
v mnichovském zlomku l

Jotace v dlouhých
sykavkách a po ř.

1 Matěje K] Matúšt
L2 déj1F] děií. To isú sJ
za veselé tovařišstvo K] .
F - 22 slóve K] chybí a )
Také sú] od toho místa ,
jehož nechcem lryličova

-  o  t rped l ens t ví

otištěno podle l,
33a a K, str. L25b'L27a'

V rkpe zíl nedůslec
a i.) ie přepisováno jakc

1 trpeďenstvie] ty
l , n e h ř ě š i l  F , K - 5 t
F,.K] bude A_9c}:tvál
wczfy A - 14květF'K
orig. snad minil přece |l
.r< - 15-16 přehladatel r,
candorem bonae consc
nravóv.í{] nnrawow l'

Job 1,22 a 6,30),aleli
o přímou řeč.. nepovrt
a A opakoaóna předešlt
ch t i noadop lněnozD(
jmá zieviti vinuf totiž
zuměním lat. textu a r'
k tomu se oašem nehodi i
ještě dóle: atoho kněz n
jest, ež Ryš] nez genz

fkamy pokornym v u
recompensatione affi1
rrružé A,jerlnoho zléh
l,. ďegiechu D, K _,



. Na náIez nového zlomku upo.
řepis zlomku, rozbor a schema

loly v Praze (^E| podle přepisu
t22); lat. rext Migne, pL 198,

všude, v krátkých slabikách po

ých tobě ř{ abych dědinu otcóv
těné ř1] zapečetně C- 10 a sú.
y-9_ 12 aby ji obdrŽat ř1] aby
i.I'i]- chjlbi a C _ |5 jednostajně
ké I z Jezrahel na poli Jezrahel
:t rn agro Jezhrahel) - 23 sú 1{

'

I-X.VII A 4, str. 363b_368a,
pěnr poďe své nářeční vrýslov.
grahckem vydání Holubově,

f^O,.Pyha 1913, str. 252_2sT;

O sborníku psal l. Truhlář, ČČtvt ss, t884' 22-36 a 270.285, J. MenšÍk, Poměr
Albertova Ráie duše k Štltnému, ČČm gz, 1918' 20-35 a |29-L45. O Mikulovďqých zlom=
dch Fr. Ryšánek, Sborník Máchalovi' stf. 17-20. o pramenu sborníku t. ř. Rái duše Fr.
Ryšánek, ČČr z, 1944' 68-70.

Dosud byly otištěny jen ďi ukázky (Úvod, kap. 20 o pravdě, h'ap.24 o mátoroém člo.
věku) v Erbenově Výboru I, 34l-352; dále Úvod v Jirečkově Antlrologii I, 4. vyd., str. 94-95
a tři ukázky (o dvú Životú' O blahoslaveném životu aPožétt lásky) u J. Menšíka, Počátky
stč. mystiky @amátky 5)' Praha 1948' str. 2L-54. optavy k tomuto vydání podal Fr.
Ryšánek v LF 75'|95L'190.203.

-o  všě l i kých  c tnos tech

Zde otištěno z rkpu F' fol. 1a-2b' kde byl ztracený začátek rkpu nahrazen později
v XV. stol. Opravy provedeny poďe rkpu K' str. 113-114. Kromě toho ie úvod dochován
v mnichovském zlomku a konec úvodu v rkpu D, fo|.2la.

Jotace v dlouhých slabikách zachovávána a upravována všude, v krátkých po všech
sykavkách a po ř.

1 Matěje í(] Matúše F' tehdy se eoangelista Matthaeus překltÍdal Matěj' později Matúš _
12 děi1r] děií. To jsú slova svatého Jana Zlatoustého /( - 15 tovařišstvo K] towariftwo .F;
za veselé tovďišstvo K] chybí o F _ t9 a 34 nazývaji K] nazievajÍ .F _ 2l milujíc{ K] malujícÍ
F-22s|óveK)chybí.zl F _24 netbanliqýK]netbanďivý F_29 donidŽ K)donizdzF_33
Také sú] od toho mista dochoodno též O D _ 39-40 mnoho k tomu... A proto .F] mnoho'
jehoŽ nechcem vyličovati pro ďúhé rozpravenie' A protož K _ M o nie K] o nij (ony?) F

-  O  t rped l ens t ví

Otištěno podle l, fol.3b-5a. opravy a doplňky poďe F' fo|.L2a.14a; D'fo|.32a.
33a a K, str. L25b-L27a; dosud nebylo otištěno.

V rkpe l nedůsledně psané slabičné r jako yr (tyrpeďensM, t5rr1rím, tyrpěti' tylním
a j.) je přepisováno iako r.

1 trpeďenstvie] tyrpeďenftwy l, trpelenstvie d trpělivost K _ 2 neshřěšil] neÍtrrzyeíl
l, nehřěšil F, K _ 5 svaqý .F, K] íawaty A_6 d|e Ryš] dele l, nevinně F' K_ 8 budú
.F,K] bude A-9chvá|yRyš]wfadyl,wíÍady F'K_ 10 jest F]a A oytrženo - 13věcšiF]
wcz|y A - 14 květ F, K] kwyek l; uním Ryš] lilium l, F, Ki překladatel se odchyluje od lat.
orig. snad mínil přece lilium, že se od bílé baruy kzlět aíce odrážíi dobď Ryš] bohu l, d
K- 15-16 překladatel neporozuměl lat. textu: non tamen ad impatientiam provocatur' sed
candorem bonae conscientiae et bonae famae odorem rliligentissime servale conatur - 16
nravóv K] nnrawow l, mrawow F _ 22 ptávě Ryš] prawi A, F, K; není to zlýrok Jobůzl (sroo.
Job 1'22 a 6'30)' ale ličení Joboaých z;lastností; F, K cituji: JakoŽ praví svatý Job auprauují
o přímou řeč.. nepovrtral sem F' nepovrtlal sem .ř( - 24 nezptavuje sě... protivenství D]
a A opakoadna předešld oěta: Ptau! trpělný nepovrtře nic. . . což naň přěpuščeno, zde oyne.
cht inoadoplněnozD(začínd:pelywynezprawugeíye. . . )_25bohuF'K]chybíoA_26ol
jmá zjeviti vinuf totiž bůh: qttt utique tempore suo omnem innocentiam excusabit. Neporo-
zuměním lat. tactu o rkpe nezshodně oloženo l,aězi' jako by zjeoení zsiny se mělo díti zpooědí;
k tomu se ozlšem nehodi pak zjezlení neainy (on má zjeviti knězi vinu i nevinu A)' F' K iloplňujt
ještě dtile: atoho knězmá otplatiti, totíž svatým pokáním- 29 přichýliti F' K] chylyty A_29-3o
jest, eŽ Ryš] nez genz A, ez F, K' to ze D - 30 meškáme pokorú a utrpením ztskati F] my-
fkamy pokornym v utrpenlm A' meškáme sobě pokorú a utrpením získati .I( (pro eius
recompensatione affigimur) - 40 jednoho zlého slova mužě Ryš] aby jednoho slova
mvžě A' jednoho z|ého D' aby jednoho slova nezabíjeli toho mužě F, I(; diechu F] dyesy
l; ďegiechu D, K _ 4ó v nichžs mě F,K] wnychz mye A - 47 Tito třie D] Tito A, F' K

o památce srov. J. ýi1i.
středověku, Praha 1948,

všudq v krátkých po všech
ap.); nářečnÍ jevy ne zcela

též ntiř' vrzte s bilab. w _
na puflt rŘ2 _ 43 vzal] chgbí

- 54 skrzě] |kirzie rko -
rŘp (ad aetern"* ..-,.r-
prziebycze rkp _ 79 pán)

rhp;možno čísi j;ko89 řsto
0 rkpe (ad intellectum

za závaŽie] za chybi a rkD e'
Ll blyznyemu geho vayelyi
ňp-tzq tepruv své iáva-
r rÉA nebo mnoz1 lid'é rkp]
- 125 zatracenie] aracenye

NejstatšÍ opis ie z r.
TUKXVII F l0 (F), Mus.
V C 5 (neúplný). Úvod ie
: xvII E 8; zlomky šesti

Mk 1e).
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- 48 moha netbá] moha A, F, K, člověk netbá neb opustí dobrá diela D; nesrozumitelné
místo a lat.: curn aliquis...

2 lob L7,2 - 5-6 1 Petr.4,15 a3,L7 - 10-11 Neó tak jest,'. trnímP(s.2'2_L9-20
Čakal sem... žalosti Ž. 68,2L.22, lob L,2L-22 _ 27-28 poďe Mat. 27,t2-|4 _ 4L Semej
poďe 2 Král. 16,7 _ 43-44 poďe Luk. 23,34 _ 44 Ščeptin Skutk. 7'60 _ 45-47 Mojžieš
Exoď.32'3l-32

Sbo rník  roz j ímavých  sp i sů Vác l ava  z  Po ř i eč ie

Rozm lúvan ie  dušě  s  svědomím

- Úvod - Kapitola 2

otištěno z rkpu NUK XVII F 21 (F), fo|. L8a.22b' kde nemá spis nápisu, nýbrŽ je
označen jako 21. kap. a další celého tohoto souboru různých spisků rozjímaqich. V rkpu
Mus. III B 10 (K), str.256a.260b, k němužto bylo přihlédnuto, je nápis o čtzseru užitečnétn
tnyšlení, kteqý se shoduje s lat' Soliloquium de quattuor mentalibus exercitiis.

V latinské přeďoze rozmlouvá duše a člověk, v českém vzdělání duše a svědomí, poďe
toho se nazý,vá také spis Rozmlúvanie dušě s svědomírn. Stylisace rkpu K v úvodě je jiná;
myšlenky isou steiné, ale jsou jinak seskupeny. .F' přiléhá lépe k lat. přeďoze než K. _ V lat.
na začátku je delší citát z Pavlova listu k Efez. 3,l4-L9, jejž český vzdělavatel vynechal
azačiná aplikací tohoto citátu.

Jotace zachovávána a upravována všude v dlouhých slabikách; v krátkých po všech
sykavkách a po ř.

2 kolena své mysli Ryš] kolena své milosti F (genua mentis) - 21 k swchním věcem
Ryš] k svým věcem F (ad superiora) _ 23-28 Neb z prvého... o tej radosti Ff samostatnd
rsložka českého zl zdělaaatele

Nadpis: Kapitola 1 Ryš] v F je kap. 22 (celkoaého sboníhu) - 43 vědie... nevědie K]
qrydye... newydye F (sciunt... nesciunt)_58 přirozenie Ryš] ftworzenye F (formata sis
peť natrrram) _ 63 vzpoměna] wzpomyetta F, na okraji přípisek k tomu gye; vzpomírám
K _ ? L jehos] gehos F , k tomu na okraji pozdní přípisek gfy

Nadpis: Kapitola 2 Rgšl a F kap. 23 (celkozlého sborniku) - 109 zpósobil.f za tím pisař
omylem opsal kus textu, který ndleží na fol. 19b, a nedtíz:alo mu to smyslu, na šaech přizpůso-
boaal slooa a pddy podle suého zdání, aby dostal nějaký smgsl. Zde zrynechdno z rkpu: zpósobil
k tvéj vuoli zvieřata dómyslně..... a děkujiť tvéj sluŽbě (z: rkpu pův. slažbě tvéj) Ryš

6 Neb... pochtizie Jak. 1,17 - 7 Augustin, I)e vera religione c. 18, $ 35 (PL 34, L37);
De doctrina christiana I, c. 3l, s 34 (PL 34,32) - 38 Bernard, vlastně Ambrož, Serm. 4 in
Psal. l18, 27,s22 . 4t-42 Ó duše...seóe Bernard, De consideratione II, c.3, S 6 (PL 182,
745) _ 43.47 Bernardovi připisované Meďtationes piissimae, c. 1' S 1 (PL 184, 485) _ 47 Iart
Chrysostom, Homil. 25,a|tas 26 _ 48-57 Ó dus,.,, spúcěstu Medit. piis. c.5 (PL l84,
494-495) _ 60 Anselm, Proslogion, c. l (PL L58'227) - 62-67 Meďt. piis. c. l, s 1 (PL 184'
485)_70 Protož chaal ... Ž, I47,| _ 7L-72 nebs znamenána..' dojíti Medit. piis. c.3,$ 7
(PL 184, 489) -75-82 Augustin, De Trinitate XIV, c. 2-4 (PL 42,822-824; podle smyslu);
De spiritu et anima c. 18 (PL 40, 793); (Pseudo) Augustin, De ďligendo Deo c. 4 a 6
(PL 40' 85l,852)' podle Huga Svatoviktorského De Arrha animae (PL 176' 960,954;vy.
bíráno) _85-86 Jan 14,23_87 Augustin, Confess. III, c. 6, s 11 (PL 32'687), De Genesi
ad Litt. VIII, c. 26, S 48 (PL 34,39i) - 89 Bernard, In dedicatione sermo II, S 2 (PL 183,
522 (?)) _ 91-94 Ó, kak jest,.. odpočinutie Meďil piis. c.l., s2 (PL 184,486) _ g2-g3

Jenž.. .odpočíoal  jestS i t .24,L2_96Hugo, InEcc l ihom. II  (PLt75 'L42)_98Anzelmus
vlastně Augustin, Confess. XIII, c. 8, s 9 (PL 32'848) _ 100 Řehoř, Moralium XXVI, c. 44,
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s 79 GL 76,395) - lo5-,ěčné*u 
Meďt. piis. c. 6

De Arrha animae (PL 17

L264) - L26 ŠalomúnP|s. )

-  KaP i t o l a  25  a  26

Ukázka otištěna poď

Mus. III B 10, str. 2ó1t

a duše), v čes. vzdělání sv

NadPis: KaPitola 25

Ryš] ftorzytele przyrozenl

NadPis: KaPitola 2(

ak chybí o F, tolik dobrét

wílvy F _ 37 slovú K] flo
lcým dějí K] děií F; menš]

4-8 každý' ktož.,. t

Anselmus, Meditatio 3'

smvslu - 23-30 Bernartv
i v dalším textu; vybíraií
43 ,rfons universae Pulc
z Augustinoqfch Confes
tinské přeďoze, doplnil .

ZtcaďLo sv. Augustin

RKP NUKXVII F

zeno po 4 řádcích textu'
opisoval, měla přeházen

oiovedena podle mladšl
leiména NUK xlv D

E 15 obsahem se shodui

Jotace zachovávána
sykavkách a po ř.

l ó, kak F] a tak

cooé v (: u) předěldno l

D; naučiti sě G] nauči
viece sě; druhý šea je na

nyem (l) v to dívanie G

,ed,iaalo to smysl a hleó
d u š e ) R y š - 1 5 - 1 6 a v c
avmysliproměněnieRj
Platione in admiratione
shodně s čes... assurgar
- 16 pravdě G] prawe

mYsllFf jako" vacantes
žabn'l 33,9 rnti také D

38 nemohú sstihl
oyloučil zeskrz a nad
b-oha neb zYlktz G -



dobrá ďela D; nesrozumitelné

jest.'. trním P!s. 2,2 _ lg-2o
le Mat. 27,12-14 - 4I Semej
t Skutk. 7'60 _ 45-4? Mojžieš

.. n..1á spis nápisu, nýbrž ie
i spisků rozjímaqých. V rkpu
ro,ie nápis o čtoeruužitečném
,libus exercitiis.
zdělání duše a svědomÍ, poďe
sace rkpu K v úvodě ie jiná;
k lat. přeďoze než I(. - V lat.
ž český vzdělavatel vynechal

bikách; v krátkých po všech

otis) - 2l k swchním věcem
. o tej radosti Ff samostatnó

!) 
_+z věďe... nevěďe K]

š] ftworzenye .F (formata sis
seĚ k tomu gye; vzpomínám

- l09 zpósobil,] za tím písař
1o smyslu' na šoech přizpůso-
coynechóno z rkpu: zpósobil
ll ptiu. službě tvéj) Ryš

one c. 18, S 35 (pL 34, l3?);
vlastně AmbroŽ, Serm. 4 in
ratione II, c.3, g 6 (pL lg2,
I,S I (PL 184, 485) - 47 lan
|Jví'edit. piis. c. 5 (PL l84,
Vleďt. piis. c. l, $ l (PL 184,
', dojíti Meďt. piis. c. 3, $ 7
42, 822-824; poďe smyslu);
, De r{i|igendo Deo c. i a ó
ůnae (PL |7 6' 960, 954; w-
ll (PL 32,687), De Genesi
lime sermo II, S 2 (pL lg3,
$2 (PL 184,486) - 92_s3
PL 175, 142) -98 Anzelmus
hoř' Moralium XXVI, c. 44,

s79 (PL 76,395) - 105 Hugo, De Arrha animae (PL |76'955) _ 1l1-l14 Ó duše...
gěčnému Med'it. piis. c. 6, s 16 (PL 184, 4g5) _ |tg-L22 uše stvořenie... milosti Hugo,
De Arrha animae (PL 176, 955) - L22 Augustin, De libero arbitrio II, c. 16, S 43 (PL 32,
|264) - L26 Šalomún Pís. 1, 8

-  Kap i t o l a  25  a  26

Ukázka otištěna poďe rkpu NUK xvII F 21, fol. 23a-24b (F), s přihlédnutím k rkpu
Mus. III B 10' str. 26Lb.263a (r9. v lat. přeďoze rozmlouvá homo a anima (člověk
a duše)' v čes. rrzdělríď svědomie a dušě.

Nadpis: Kapitola 25 Ryš]zl F je kap. 46 (celkového sborníku) - 11 stvořena přirozenie
Ryš] ftorz5rtele przyrozenye F' (- tele tečkami zrušeno, ale slozlo nebylo opraoeno)

Nadpis: Kapitola 26 R,š) a F je hap. 47 (celkozlého sborniku) _ 2L z tak mnoho Ryš]
takchybíodtolikdobréhoí(-25kéů,ešK] kakos F-26b|édaje,I! hledagi F-27 všLK]
wÍwy F _ 37 slovú K] Ílowo ,F - 38 slovú Kněžswo K] flowu /knyezftwo flowu F _ 4l veli.
kým dějí K] děií F; menším známy činie K] menffy znamy czynye F

4-8 hažd!, htož . .. to naleznú Řehoř, Moralium xxxll, c. l, $ 1 (PL 76, 633) - 12.16
Anselmus, Meďtatio 3' Deploratio male amissae virginitatis (PL l58, 725); jenom poďe
smyslu _23-30 Bernart vlastně Anselm, Meďtatio L3, iejlž vliv se jeví částečně před tím
i v dalším textu; vybírajt se ien různé myšlenky _3L42 podle Anselma' Meďtatio 13' také
43 ,,fons universae prrlchrituďnis.. je odtud (PL l58' 774) _ 42.43 sern toú... poznal
z Augustinoqých Confess. X, c. 27, s 38 (PL 32' 795) _ 4445 T9 tlěci ... nefutly není v la-
tinské přeďoze, doplnil poďe Vyznáď Augustinoqých (kn. x' kap. 27) český vzdělavatel

Zrcadlo sv.  August ina

Rkp NUK XVII F 2| (F) je porušen, jednak má utržen horní roh listu 87 a je tu poško-
zeno po 4 řádcích textu' iednak je tu porucha' zaviněná tlm' že přeďoha' z ďŽ písař Václav
opisoval, měla přeházené listy. Náprava v postupu výkladů (na fol.86a-87b a 84b.86a) je
provedena poďe mladšího rkpu NUK xvII G 8, fol. L74b-L77a (G) a rkpů latinslcýcbo
zejména NUK xlv D 18 (D) a textu PL l84' 550n. - Rkpy NUK xvII I 2 a XVII
E 15 obsahem se shoduií s naším staršlm Zrcaďem, ale je to nový' pozdějšt překlad.

Jotace zachovávána a upravována všude v ďouhých slabikách; v krátkých po všech
sykavkách a po f.

1 ó' kak F] a tak G; vzpovzdviženú myslí] F měl půo. wzpowzdvlyzenv' ale pah hon.
cwé v (: u) předěláno a y, pzďwyzenye mysly G, mentis excessu PL'pet mentis excessum
D; naučiti sě G] naučiti F_|5 špatně spojný text F: až i myšlením || i aiviecsě a ď-
viece sě; druhý šeo je na 84b: Tuť dušě sama || i povstane v to ďvanie; až myšlením i pofta-
nyem (!) v to dívanie G (donec iterum meďtatione assufgamus in contemplationem); písoři
neddzlalo to smy'l a hleděl pohažernu souoislost naprauiti změlou povstaneme z' povstane' (r.j.
tluše) Ryš - 15-16 a v ďvné mysli proměněnie .F'] a v divení mysli proměněnie G, v divení
avmysliproměněnieRyš(donec iterummeďtatione assurgamusincontemplationem'contem-
platione in admirationem, admiratione in mentis alienationem PL 184' 551; D zjednodušuje
shodně s čes.'. assurgamus in contemplationem et admirationem et in mentis alienationem)
_16 pravdě G] prawee F (veritatis)-17 ďvaním G] dyewanym F_27 všudy neprázdni
mys|LF] jaho.. vacantes ubiqueD'vagantes ubique corde PL_28 přeskočení z žalmu 45' 11 do
žalmu 33,9 md také D.. quam suavis est Dominus _ 31 neopatřijíc G] neopatujíc F

38 nemohú sstihnúti zeskrz] nemohu ftyftnuty ze|krz F, ale písař teěkami opraoný,ni
tyloučil zes(<tz a nad textem nahoře připsal ftyhnuty w fweho (chybně n. všeho), fltyhnuty
boha neb zy|L<tz G -45 a obchopivše i divili sě a ďviec sě i veselé sě G] špatné šoy F:

L--
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myslí isú obchopili a obchopivše |] mohú jíti za ním; F 86a: až i myšlenÍm || ďviec sě
a diviec sě i veselé sě - 47 sě spolu vidie G] a ze fye fpolu dywye F(congratulantur demutua
visione) - 50-51 utržené konce řridků doplněny podle G.. r.-ti neb ty myeffcze, 2' to czoz,3.
a czoz' 4. geft - 55 milost G] myfl F chybně_ 55-56 čím sě viece.... i ďví sě Ryš] čím
viece kto v tom rozchutnávaje sě vidí sě F, čím sě v tom kto rozchutnává a rozchutnávaie sě
i diví sě G (Quanto amplius in caelestium contemplatione delectaris et delectando admiraris,
tanto) _ 57 zjadatí Ryš] zyadaty F, zadaty G _ 59 anié jest třěba G] at geft netrzyeba F(ne
dodatečně aepsdno) - 60 jako by jiné bylo užitečnějše) doplněno z G _ 62,63 věděnie G] vi.
děnie F' chybně (scientia) -64-66 utržené začáth1 řddkůdoplněny z G: |. dolyczowanye
slez, 2. -kych smyslow m(odlenye), 3. -kych wyeczy, 4. (zems)ke(y) n(eprazdni) - 67
Zrcadlo] a3ltrženo cz Zr(c)zaďIo F

I srdci aysohémuŽ. 63,7 _ 7-8 poďe 2 Kor. 3,18 _ 26-29 poďe Ž.45,Ll;33,9;72,I

Samomluven ie  sv .  August ina

Naše ukázka je otištěna poďe rkpu NUK xvII F 21' fol. 103b-105a (F); lat' text je
v PL 40, 875-876 (Liber Soliloquiorum animae ad deum). Český překlad má odchylky od
tohoto textu; jsou to často chybn ale nespadají na vrub českého vzdělavatele, jsou i v sou-
dobém rkpu latinském NUK xIV D 18 (D).

Jotace zachovávána a upravována v dlouhých slabikách všude; v krátkých po všech
sykavkách a po ř.

4 mozku vniďka mého srdcě Ryš] mozku mého vniďka srdcě F, ex omnibus medullis
intimis corďs mei _ 4-5 dobré řku sladkosti o tobě F] Beata dulcedo, Domine Deus,
omnium, qui delectantur in te PL, ale: Benedicam, te, dulcedo, Deus meus et omnium,
qui delectantur in te D - 6 viděle] wyedyele F _ 9 (točíš každú po třiedě)] g/osa
překladatelozsa - L3-|4 AniŽ roste světlo neproměnijícieho viděnie tvého (točíš silněi.
šie nenie)]... nepromyenygyczye wydyenye tweho, toczyss fylnyeyffyeho (-ho bylo
škrtnuto a tečkami zrušeno) nenye d Neque enim crescit lux incommutabilis visionis
taae PL, incommutabilis náleži k vidění, tedy mó óýri neproměnijícieho viděnie
a zs glose překladateloaě mó býti silnějšie Ryš-19 znamenávati] za ti'm škrtnuto dofty|
toho bylo, gehoz - 30 z něhoŽ vně] z F aymazdno wnye, ale stopy viděti (za lat,
foris mó tu Štít. svrchu ll. Demetrias, str. 40-41 Ryš) _ 30.3l ty viďš vnitř najlép, a lépe
ty mě znáš] tu iudex internus melius ipse me nosti PZ, Tu vides interius et melius D _ 34
podlé toho neproměněnie' skrytého ve strženi kořene F] secundum ipsam interiorem abscon.
ďtam medullam radicis PL, ale: secundum ipsam intransmutationem absconďtam in me-
dulla raďcis D

5-6 Ale mé... oči taoji Ž. 138,16 - 7-8 na každém,,, na zlé Přísl. 15,3 _ 38-39 když
budú. .. píše Zjev. 20'12 - 40 Deut. 32'20 _ 4L lob 28'3

Sborník  Muse j  ní  (Krumlovský)

Zr  caď|o  člověčieho spasen ie

Český překlad dochován jako součást sborníku Musejního (zvaného též Krumlovský)
Mus. III B 10, str. 1-111 (K) a ve zlomcích staršího, rovněž iluminovaného rkpu Mus.
1 Ac 75 (Zl _ 6 necelých listů)'

Text sborďku Musejního dosud otištěn nebyl; zlomky otiskl Ad. Patera, ČČM ot,
1887, 464-481.

Jotace zachovávána a upravována ve všech ďouhých slabikách; v krátkých po všech
sykavkách a po ř.
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-  ( Úvod)

otištěno poďe K' t

-  I J s t avím s to l i c i . . .

otištěno poďe K, s

14 muž stvořen v D

Damasceno est formatuÍ
37 usecbl K) neni t lat'

NadPis: lz' 14,L4-

-Zákol  desatera p i

otištěno podle K,

-  R o z d i e l  2 3

otištěno pod|e ZI

ooďe rkpu K, kde ie čá
4 Cyrenenského K

Ježíš K] ihůs Zl _ L5 t<
21 na JubalZl] Íkt

-2I' 22 Tubalchain, 
'

kladivného K] ladiwne
Zt _ 25 přikováváchu
již Kf acziz Zl

LL-L? Ž.2L,|7.|t



,6a: až i myšIením || aiviec sě
wye F(congratulantui de murua
neb ty myeffczer 2. to czoz, 3.
sě viece.... i ďví sě Ryš] čÍm
rozchutnává a rozchutnávaje sě
le"Ťari: et delectando admiraris,
řěba G^] at geÍt netÍzyeba ̂ F(ne
mo -z G _ 62,63 věděnie G] vi.
lr?kkl z G: t. dolyczowanye
(zems)ke(y) n(eprazdni) _ 67

) podle Ž. 45't|;33,9;72,I

,fol. l03b-t05a (.F); lat. text je
Ccský překlad má odchylky od
ieho vzdělavatele, jsou i v sou-

lh všude; v krátkých po všech

- (Úvod)

otištěno poďe í{' str. l-2. Je to samostatná práce překladatelova.

-  Us tavím s to l i c i . . .

otištěno podle K, str. 3-5; latinský text citován poďe PL 198' 1067.

14 muž stvořen v Damascenu velikém K]špatný překlad tn. na poli Damašském (in agro
Damasceno est formatus, četl: magno Damasceno Ryš; podle Historia scholastica, Gen. 3) _
37 usechl .K] neni o lat. předloze

Nadpis: Iz. L4,I4- 54 fum. 9,18

- Zákon des.atera př ikázanie

otištěno poďe .í{' stt.77.
-  Rozd i e l  23

Otištěno poďe Zl, fol. 3a-4b (Patera, ČČlt ot, L887' 473.474); opravy provedeny
poďe rkpu.t(, kde je část na stl. 53-54; latinský text PL 198' 1079.

4 Cyrenenského K] fyrenenÍkeho Zl_8 obnaživše K] obwazawffe Z/ (nudantes) _12'28

JeŽíš l{] ihů;s Zl _ 15 tomu učil Ryš] to učinil Zl, K' to učil. Pat (docuit)
21 na Jubal Zl] |kze Tubal K' Tuba| PL 198' 1079 o bibl. cittitu i dóle z: textu oýkladů

_2l' 22 Tubalchain, Tubalchaim Ryš] kubalchayn, kubalchaym Zl' Tubalkaym K _23
klaďvného Í(] ladiwneho Zl; nalezováše Zlf na|ézáše K _ 24 k klaďvnému .í(] kladiwnemu
Zl _ 25 přikováváchu Zll přit<ováchu I( (fabricabant) _ 26 za ně Zl] za ny l{ _ 35 ač
již K] acziz Zl

tl-l2 Ž. 2|,17.|8 - 13 poďe Luk, 23,34 -2l-22 poďe Gen. 4,2|-22 _ 26 L|'k, 23,34

l srdcě R ex omnibus medullis
feata dulcedo, Domine Deus,

Deus meus et omníum.
|1ždú rc třiedě)] €'losál viděnie weho (oeij.sňne;.

1ss Í.vlnvevíÍveho (-ho bjtlo
rux rncommutabilis visionis

ttt] za tím škrtnuto do|ty|
ale stop! ztidětí (za lat.

ty.viďš vnitř najlép, a lépe
es rnterius et melius D _ 34

ueproměnijícieho viděnie

ipsam interiorem abscon-
absconďtam in me-

Přísl. l5,3 - 38-39 kdjž

(zvaného též Krumlovsk{')
iluminovaného'kpu rúů.

kl Ad. Patera, ČČtvt ot,

v krátkých po všech
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