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Anotace  

Cílem bakalářské práce je komparace unikátně dochovaného rukopisného souboru 

osmdesáti dvou českých exempel z roku 1681, sepsaných zlatokorunským cisterciá-

kem Konstantinem Fridrichem Levým, a jejich tištěné předlohy Vejklad prostý na nej-

světější modlitbu Kristem Pánem vydanou Otčenáš (1605) Šimona Lomnického 

z Budče. Součástí práce je též pořízení tematického soupisu Levého exempel a transli-

terovaný přepis prvních padesáti exempel Levého rukopisu.  
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Annotation 

The aim of my bachelor thesis is a comparison of a uniquely extant manuscript, a col-

lection of eighty two moralizing exempla written in 1681 in Czech by Constantinus 

Fridericus Lewy, a pastor of Zlatá Koruna and a printed piece of work named Vejklad 

prostý na nejsvětější modlitbu Kristem Pánem vydanou Otčenáš written by Šimon 

Lomnický z Budče in 1605. A transliteration of first fifty exempla accompanied by 

a list of themes that occur in the manuscript is other component of my bachelor thesis. 

Key words: 

Konstantin Levý; exempla; Šimon Lomnický z Budče; Vejklad prostý na nejsvětější 
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1 Úvod 

Unikátně dochovaný rukopis osmdesáti dvou česky psaných exempel Kon-

stantina Levého z roku 1681 jsem si vybrala víceméně ze dvou důvodů. Jednak mě 

lákaly texty starší české literatury, které nám otevírají svá historická svědectví. 

Druhým důvodem byl zájem o věhlasný mariánský kostel Nanebevzetí Panny Ma-

rie v Kájově. Jelikož je mi tato obec blízká, pátrala jsem nejprve po legendách, jež 

by se vázaly k tomuto pozoruhodnému místu. Bohužel žádná není psána v českém 

jazyce. Proto jsem se rozhodla rozšířit obzor hledání a navštívila jsem oddělení ru-

kopisů a starých tisků Jihočeské vědecké knihovny v klášteře Zlatá Koruna, kde mě 

pan Mgr. Jindřich Špinar navedl na myšlenku věnovat se exemplům Konstantina 

Levého. Tato sbírka je uložena pod signaturou R 353 ve fondu Jihočeského muzea 

v Českých Budějovicích a prozatím jí byla věnována jen minimální pozornost. 

Jako první cíl práce jsem si stanovila základní literárněhistorický popis a ana-

lýzu tohoto rukopisu, pořízení tematického soupisu Levého exempel a jejich transli-

terovaný přepis. Tematiku exempel mi otevřely práce Soupis staročeských exempel 

a Nejstarší české pohádky,
1
 jež mě upozornily na monografii Šimon Lomnický 

z Budče a exempla v kontextu jeho mravněvýchovné prózy.
2
 Ta mi umožnila identi-

fikovat přímou textovou předlohu rukopisu, kterou je tisk Šimona Lomnického 

Vejklad prostý na nejsvětější modlitbu Kristem pánem vydanou Otčenáš,
3
 vydaný 

v Praze roku 1605. Představa o cíli bakalářské práce se tedy v průběhu výzkumu 

proměnila: zaměřila jsem se na komparaci obou textů a na klasifikaci rozdílů mezi 

nimi. 

Po pořízení fotografických kopií rukopisu, jež mi laskavě umožnilo Jihočeské 

muzeum v Českých Budějovicích, byl postup mé práce následující: před samotnou 

transliterací jednotlivých textů bylo nutné zahájit paleografické studium. 

K seznámení se základy tohoto oboru mi posloužila monografie Klíč k novověké 

paleografii.
4
 Jelikož se zpracování textu ukázalo z časového hlediska jako náročné, 

zaměřila jsem se pouze na transliteraci prvních padesáti rukopisných exempel 

                                                 
1
 DVOŘÁK, Karel. Soupis staročeských exempel, Praha, 1978. Dále týž. Nejstarší české pohádky, Praha, 

2011. 
2
 VOIT, Petr. Šimon Lomnický z Budče v kontextu jeho mravněvýchovné prózy, Praha, 1991. 

3
 Dále i jako Vejklad prostý. 

4
 EBELOVÁ, Ivana. Klíč k novověké paleografii, Praha, 2015. 
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(viz přílohu č. 1). Dalším úkolem bylo sestavení tematického soupisu mravněvý-

chovných příběhů, při jehož pořizování jsem vycházela ze studie Josefa Vintra 

Bridelova rétorická strategie při užití exempla v “Křesťanském učení veršemi vylo-

ženém“, který mi posloužil jako návod.
5
 Soupis je upraven do tabulkové verze (viz 

přílohu č. 2). 

Dále jsem srovnala rukopis Konstantina Levého s jeho přímou textovou před-

lohou, mravoučným spisem Šimona Lomnického z Budče. Přitom jsem se zaměřila 

na identifikaci jednotlivých typů rozdílů mezi oběma texty, které jsem popsala 

a uvedla vždy několik typických příkladů. 

Snažila jsem se také získat více informací o životě Konstantina Levého, avšak 

prozatím bez úspěchu. Proto se v bakalářské práci aspoň pokouším shrnout dosa-

vadní životopisné údaje a doplnit je na základě životních dat jiných řeholníků zla-

tokorunského kláštera, jehož členem Konstantin Levý byl. 

  

                                                 
5
 VINTR, Josef. Bridelova rétorická strategie při užití exempla v "Křesťanském učení veršemi vylože-

ném". In: Slavia 64, 1995, č. 1–2, s. 175–184. 
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2  Konstantin Levý a jeho literární zázemí 

2.1 Životní data Konstantina Levého 

Konstantin Levý (Constantinus Friderecus Lewy) byl konvršem v cisterciáckém 

klášteře Zlatá Koruna. Konvrši neboli laičtí bratři nepatřili mezi řádové mnichy, avšak 

byli členem konventu, pro který zajištovali zejména hospodářské činnosti. Laičtí bratři 

skládali jen nižší sliby. V případě Konstantina Levého ke složení slibů došlo 

6. 3. 1672.
6
 Budeme-li předpokládat, že do noviciátu mohli být přijímáni pouze muži 

starší osmnácti let a že noviciát trval v průměru dvanáct měsíců, vstoupil Konstantin 

Levý do kláštera zřejmě ve svých devatenácti nebo dvaceti letech. Porovnáme-li datum 

narození s datem složení slibů dalších zlatokorunských mnichů,
7
 věk odpovídá.

8
 Do-

mníváme se proto, že se Konstantin Levý mohl narodit mezi léty 1652 až 1653. Dalším 

důkazem je srovnání dat mnichů působících v klášteře Zlatá Koruna ve stejných letech 

jako Konstantin Levý. Jsou uvedeni v seznamu řeholníků z roku 1691 ve spise nazva-

ném Knihy II. památností kájovského kostela.
9
 Tento seznam byl pořízen u příležitosti 

zakoupení nového kostelního zvonu do kostela v Kájově, počíná Priorem Václavem 

Pergerem a končící Konstantinem Levým (viz přílohu č. 3). 

K roku 1699 je doloženo, že v zlatokorunském klášteře žilo celkem dvacet čtyři 

kněží, včetně těch na farách, tři klerici a jeden konvrš.
10

 Srovnáním tohoto údaje se 

seznamem ze  spisu Některé památností kájovského kostela jsme dospěli 

k předpokladu, že oním zmiňovaným konvršem je právě Konstantin Levý, o jehož pů-

vodu není více známo. Jistou skutečností však je, že byl české národnosti. Zastával 

post celeráře a správce kuchyně, kterým byl po dvacet let. Toto období je datováno 

                                                 
6
 Viz TRNKA, Ján. Zlatokorunští mniši ve světle listin, matrik a nekrologií, České Budějovice, 

2013, s. 60–61. 
7
 Tamtéž. 

8
 Příkladem mohou být životní data podpriora Gerarda Paura, jenž se narodil ve Strakonicích roku 1657 

a roku 1677, tedy ve svých dvaceti letech, vstoupil do zlatokorunského kláštera. 
9
 UNGAR, Matěj. Některé památnosti kájovského kostela, 1656–1944. Spis je v originálním znění uložen 

ve Státním okresním archivu v Českém Krumlově. V obci Kájov se nachází jeho česká verze, kterou 

patrně pořídil farář Jan Zborovský. 
10

 BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 

zemích. II. /2. Praha, 2004, s. 275. 
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v rozmezí let 1680/85 až 1700/1703.
11

 Zemřel 29. 11. 1703 a byl pohřben v klášterním 

kostele vedle zlatokorunského opata Bernarda Pachmanna.
12

 

2.2 Konvrš 

Konvrši (latinsky frateres conversi), tj. laičtí bratři, žili v cisterckých klášterech 

vedle mnichů, avšak je patrné, že zastávali hierarchicky nižší postavení. Uvádí se, že 

konvrši byli negramotní, tento fakt však odporuje skutečnosti, že konvrš Konstantin 

Levý sepsal soubor exempel. Protože ze spisu je patrné, že byl psán jednou rukou, 

a protože jeho jméno je vepsáno na titulní stranu, předpokládáme, že onen bratr byl 

jeho autorem. Nabízí se tedy otázka, kde získal vzdělání. Porovnáme-li původ, který 

sice není u všech konvršů zlatokorunského kláštera uveden, je patrné, že konvrši po-

cházeli z řemeslnických rodin.  

Hlavním úkolem laických bratrů se staly manuální práce, jelikož pro řádové mnichy 

cisterciáckého kláštera na první místo patřily chórová modlitba, duchovní četba 

a osobní rozjímání. Konvrši byli osvobozeni od chórových povinností řádových cister-

ckých řeholníků a na bohoslužby docházeli o nedělích a o svátcích. Také často nesdíle-

li klášter s ostatními mnichy a žili na zemědělských usedlostech patřících ke klášteru 

v tzv. grangiích, které obdělávali a jež byly od sebe často vzdáleny na dvanáct kilome-

trů. Udává se, že laičtí bratři počtem převažovali nad cisterciáckými mnichy,
13

 od kte-

rých se lišili také oděvem. Konvrši se oblékali do bílého hábitu s kapucí. Škapulíř byl 

tmavošedé nebo tmavohnědé bravy, přepásán červeným koženým opaskem.
14

 

Pokles laických bratrů dokládá i fakt, že Konstantin Levý byl v té době jediným 

konvršem v klášteře Zlatá Koruna.  

 Cellerarius et praefectus culinae 2.2.1

Celerář je dodnes považován za jednoho z nejdůležitějších pomocníků opata. 

V cisterciáckých klášterech byl podle řehole sv. Benedikta pověřen, tak jako v klášte-

rech benediktýnských, povinnostmi, jež zahrnovaly starost o chod kláštera, hospodář-

                                                 
12

 Srov. TRNKA, Ján. Zlatokorunští mniši ve světle listin, matrik a nekrologií, České Budějovice, 2013, 

s. 60–61. 
13

 Tamtéž s. 221–223. 
13

 Ke 12. století se v klášteře Clairvaux datuje větší poměr konvršů než mnichů, a to 300: 120. Ve 13. 

století pak jejich počet postupně klesal. 
14

 Srov. BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve 

v českých zemích, II/2. Praha, 2004, s. 149–156. 
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ství a veškerý majetek.
15

 Z řad kláštera se měl vybrat člověk „moudrý, zralých mravů, 

střízlivý, střídmý, ne povýšený, ne vznětlivý, ne urážlivý, ne liknavý, ne marnotratný, 

nýbrž bohabojný, který by byl pro celou komunitu jako otec.“
16 

 Není tedy zarážející, 

že funkce celeráře a správce kuchyně vykonávala jedna a tatáž osoba. Celerář si 

k sobě, pro množství práce, bral velmi často pomocníky, mezi které byla činnost roz-

dělena, jak stojí v řeholi sv. Benedikta: „Je-li komunita větší, dostane pomocníky, aby 

s jejich přispěním konal svěřený úkol v klidu.“
17

 Patřili mezi ně: bursarius, tj. poklad-

ník, ekonom a celleraius minor, jenž spravoval peníze přidělené sklepmistrovi a vedl 

účty. Mezi ně lze též zahrnout takzvaného grangria majícího na starosti klášterní sýp-

ky, provisora (hospodářského správce) a další.
18

 

Cellerarius měl také dohled nad vinnými či pivními sklepy a nad klášterní spižír-

nou: „Bratřím dává určený podíl potravy bez povýšenosti a zdráhání, 

aby se nepohoršili. Pamatuje tak na to, co podle božského výroku zasluhuje člověk, 

který by pohoršil jednoho z nepatrných.“
19 

 

V barokních textech je celerář jmenován jako cellerarius major nebo procurator. 

Mezi jeho povinnosti patřilo sepisování majetkových statků kláštera, tj. vedl soupisy 

a inventáře, do kterých byly zahrnovány i klášterní nástroje a nářadí. Dále dohlížel 

na výdej jídla. Vždy měl na starost schovat třetinu oběda, pokud se podával, a rozdělit 

ji pak k večeři. Cisterciáckým mnichům povolovala Benediktova řehole jednu heminu 

vína, tedy 0,273 l. Množství podávaného jídla se řídilo podle ročního období, od  Veli-

konoc do Letnic jedli mniši dvakráte denně, po Letnicích pak jedenkrát, pokud opat 

nenařídil jinak. Každý mnich také vykonával týdenní službu v kuchyni. Jestliže měl 

klášter větší počet členů, byl celerář zproštěn služby v kuchyni a dohlížel pouze na to, 

aby mnich mající službu řádně vrátil půjčené nádobí. Následující týden je pak rozdělil 

dalším mnichům, jimž byla přidělena služba.
20

 

                                                 
14 

Řehole sv. Benedikta, [online]. [cit. 2016-02-20]. Dostup-

né z: http://www.klastervyssibrod.cz/_d/Rehole-Benediktova.pdf 
16

 Tamtéž, s. 30, řádek 2. 
17

 Řehole Benediktova, s. 60. 
18

 Srov. TRNKA, Ján. Zlatokorunští mniši ve světle listin, matrik a nekrologií, České Budějovice, 2013, 

s. 222. 
19

 Řehole Benediktova, s. 60. 
20

 Srov. TRNKA, Ján. Zlatokorunští mniši ve světle listin, matrik a nekrologií, České Budějovice, 2013, 

s. 322. 
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Pro klášter byly typické dvě kuchyně, jedna mnišská, kde se vařilo pro konvent, 

a jedna pro opata, pro návštěvy a poutníky, která měla vlastního správce. Obecně měl 

správce kuchyně (latinsky praefectus culinae) na starosti personál. Dále dohlížel 

na množství a typ potravin, které byly do kuchyně přijímány a jež byly následně podá-

vány na stůl.
21

 

2.3 Stručné dějiny kláštera Zlatá Koruna 

Konventy byly většinou zakládány se souhlasem panovníka nebo z jeho vůle 

či z vůle šlechtice. Nutno dodat, že zakladatelé museli novému klášteru věnovat maje-

tek, se kterým pak mohli řeholníci hospodařit. Knížecí a panovnické fundace proto 

vzbuzovaly nejvyšší respekt. Prvním klášterem vzniklým z panovníkovi vůle byly Pla-

sy. Založil je již roku 1144 kníže Vladislav II. Druhým klášterem byla právě Zlatá Ko-

runa. Panovníkův záměr však ani v tomto případě nebyl čistě náboženský. Lokace 

kláštera svědčí o politické strategii, Přemysl Otakar II. měl v úmyslu kontrolovat 

vzrůstající moc rodu Vítkovců na tomto území. Došlo tedy ke vzniku 785. opatství 

cisterciáckého řádu v Evropě a desátého mužského cisterciáckého kláštera Čechách.
22

 

Klášter Zlatá Koruna byl 6. dubna 1263 obydlen skupinou cisterciáckých řeholníků 

z Dolního Rakouska, přesněji z Heiligenkreuzu, pod vedením opata Jindřicha. Důvo-

dem založení nového kláštera, byl podle tradice slib Přemysla Otakara II., který vyřkl 

roku 1260 před bitvou u Kressenbrunnu, jenž vedl 12. 7. 1260 proti uherskému vojsku 

Bély IV.
23

 Zavázal se vystavit klášter k poctě Panny Marie. Ovšem zájem o výstavbu 

zlatokorunského kláštera projevil Přemysl Otakar II. již roku 1259, kdy zaslal dopis 

do francouzského Citeaux, kde sídlila generální řádová kapitula. Žádal o vizitaci místa 

určeného pro nový klášter.
24

 

Zlaté Koruně se původně dostalo jména Svatá Trnová Koruna (latinsky Sancta 

Spinea Corona) podle relikvie vysoké vzácnosti, která zde byla uložena. Není přesně 

zaznamenáno, jak se Ježíšova trnová koruna dostala až do Zlaté Koruny. Existují dvě 

různá vysvětlení. Onu korunu zakoupil francouzský král Ludvík IX. za 135 000 liber 

                                                 
21

 Tamtéž. 
22

 Srov. ŠPINAR, Jindřich. Svatá Koruna. In BOUČEK, Jan a kol. Dějiny Zlaté Koruny, České Budějovi-

ce, 2013, s. 23–112. 
23

 BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 

zemích. II/2. Praha, 2004, s. 267. 
24

 Srov. ŠPINAR, Jindřich. Svatá Koruna. In BOUČEK, Jan a kol. Dějiny Zlaté Koruny, České Budějovi-

ce, 2013, 23–112. 
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od císaře Balduina II. z Cařihradu a sám ji pak pěšky odnesl roku 1239 do Paříže. 

Přemysl Otakar II. mohl dostat od francouzského krále vzácný trn z této koruny a ulo-

žit jej v nově založeném klášteře, jak to potvrzuje kronikář Jan z Viktringu. Druhou 

verzí je tzv. verze rakouská: trn, který získal Friedrich II., byl uložen v klášteře Svaté-

ho Kříže, kde byl následně rozlomen a polovina přinesena do Svaté Trnové Koruny.
25

 

Cisterciáčtí mniši, byli často velkými průkopníky, co se týče oblasti zeměděl-

ské a vodohospodářské. Proto také od nich Přemysl Otakar II. očekával určitý stupeň 

kolonizace zlatokorunské oblasti, tehdy řídce osídlené. Zajímavé je, že samotný klášter 

ležel mimo území, která mu při fundaci Přemysl Otakar II. daroval, tj. mimo statky 

boletické a netolické a mimo kájovskou rychtu. Navíc klášter vlastnil i dům 

v pražském podhradí a byl osvobozen od cla a mýta.
26

 

Roku 1276 z důvodu zhoršujících se vztahů s Rudolfem II. požádal o změnu fi-

liace zlatokorunského kláštera sám Přemysl Otakar II. Chtěl nově ustanovit za mateř-

ské opatství Plasy, k čemuž nakonec nedošlo, jelikož téhož roku Záviš z Falkenštejnu 

se svou družinou klášter vyplenili. O dva roky později, 1278, napadli klášter Rakušané. 

Osazenstvo bylo nuceno žít v diaspoře. Uvádí se, že  řeholníci se patrně vrátili zpět 

do Heiligenkreuzu.
27

 

Opětovnou žádost o změnu filiace podala roku 1281 královna Kunhuta, vdova 

po Přemyslu Otakaru II., jež byla vyslyšena, a jako mateřský klášter Zlaté Koruny byly 

konečně ustanoveny Plasy. O tři roky později od tohoto ustanovení byl zlatokorunský 

klášter znovu osazen. Přišla skupina z Plas, kterou vedl Bartoloměj, pozdější opat. Bě-

hem následujících let klášter prosperoval a nabýval majetku. Byli mu nakloněni členo-

vé královské rodiny i okolní šlechta. V roce 1315 se pro cisterciácký klášter ujímá no-

vý název, Zlatá Koruna (Guldein Chron).
28

 Papež Bonifác IX. roku 1400 klášteru in-

korporoval pět nových farních kostelů: Netolice, Boletice, Kájov, Chvalšiny a Černi-

ce.
29

 Následující roky před husitskými válkami Zlatá Koruna zažila duchovní a umě-

lecký rozkvět, za což lze děkovat mezinárodnímu složení konventu, jenž měl spřízněné 

                                                 
25

 Tamtéž, s. 25. 
26

 BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 

zemích. II/2. Praha, 2004, s. 267. 
27

 Tamtéž. 
28

 Srov. ŠPINAR, Jindřich. Svatá Koruna. In BOUČEK, Jan a kol. Dějiny Zlaté Koruny, České Budějovi-

ce, 2013, s. 41. 
29

 BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 

zemích. II/2. Praha, 2004, s. 268. 
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kontakty s kláštery v Německu, Francii, Burgundsku a Itálii. Na druhé straně se klášter 

často potýkal s finanční krizí, stejně jako Plasy nebo Sedlec, a to v důsledku hojných 

stavitelských činností.
30

 

V zlé předtuše uschoval konvent v roce 1418 svůj majetek na krumlovský hrad 

a do kláštera v Schälgelu. 10. či 11. května 1420 byl na klášter podniknut husity prvý 

útok, došlo k jeho vyplenění. Druhý útok se odehrál 27. října téhož roku. Tehdejšímu 

opatu Rutgerovi a několika řeholníkům se podařilo uprchnout. Nicméně několik mni-

chů bylo usmrceno. Klášter husité vybrakovali a vypálili. Husitské války postihly 

všechny kláštery cisterciáckého řádu bez výjimky, což způsobilo zánik některých 

z nich. Krizi českých zemí přežily tyto kláštery: Plasy, Sedlec, Osek, Velehrad, Žďár, 

Vyšší Brod, Zlatá Koruna a Zbraslav.
31

 

Opat Rutger se se zbytkem konventu do Zlaté Koruny navrátil až v roce 1437, 

v  období znovu nabytého klidu. Opětovný rozkvět kláštera se však nekonal. Do vlast-

nictví jej dostal Oldřich z Rožmberka, který zajistil naprostou závislost konventu 

na jeho šlechtickém rodě, což vedlo k úpadku Zlaté Koruny a ke ztrátě významného 

postavení mezi ostatními kláštery v Čechách.
32

 

10. listopadu 1785 uvedl Josef II. Zlatou Korunu na seznam rušených klášterů a tak 

skončila dlouholetá existence tohoto kláštera.
33

 Ten je dnes spravován Národním pa-

mátkovým ústavem v Českých Budějovicích. V prostorách kláštera je také umístěno 

oddělení rukopisů a starých tisků Jihočeské vědecké knihovny. 

2.4 Literární činnost v klášteře Zlatá Koruna 

2.4.1 Literární činnost 

Cisterciácké učení vychází z chudoby a prostoty, což je hlavním znakem jeho spiri-

tuality. Na první místo je kladena chórová modlitba, duchovní četba a osobní rozjímání 

a až na druhé místo manuální práce.
34

 Tato chudoba a prostota se v začátcích cisterci-

áckého řádu odrážela i v liturgii, v zdobnosti knih, a to zejména zásahem Bernarda 

                                                 
30

 Srov. ŠPINAR, Jindřich. Svatá Koruna. In BOUČEK, Jan a kol. Dějiny Zlaté Koruny, České Budějovi-

ce, 2013, s. 50. 
31

 Tamtéž, s. 51. 
32

 Tamtéž. 
33

 Tamtéž, s. 39. 
34

 Srov. BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve 

v českých zemích. II/2. Praha, 2004, s. 149. 
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z Clairvaux, který zredukoval iluminace knih jen na dvoubarevné. Tato zdrženlivost se 

týkala i mší a počtu čtených žalmů během jednoho týdne. Cisterciáčtí reformátoři se 

navíc netajili nedůvěrou k liturgickým dodatkům Benediktovy řehole. Měli za to, 

že přílišné množství modliteb, žalmů a zdobnosti odvádí mnichy od původního kon-

ceptu náboženské víry a zamezuje tak plnému vnímání a soustředěnosti, kterou by měl 

mnich věnovat chórové modlitbě a duchovní četbě.
35

 Pro cisterciáky nebylo zpočátku 

vzdělání či studium a opisování knih tak důležité jako pro jiné řády, i když měli 

ve správě knihy potřebné k řeholnímu životu.
36

 

Písemnictví a literární kultura v klášteře Zlatá Koruna se vymezuje od 13. století 

nepřetržitě do 18. století. Jindřich Špinar diferencuje klášterní literaturu na užitkovou 

literaturu, tj. využívanou pro duchovní život, a to hlavně po dobu trvání kláštera, 

a na literaturu moderní.
37

 Za zlatou éru zlatokorunské knihovny lze považovat 14. sto-

letí. Zlatá Koruna se v té době stala duchovní institucí s velikým významem a klášterní 

knihovna byla obohacena o nové knihy.
38

 Nepostrádá ani polemiky z předhusitské do-

by, je tedy zřejmé, že se duchovní zabývali tehdejšími veřejnými kauzami a novými 

směry. Poznatky získávali mniši a opati na svých cestách na řádové kapituly do Citea-

ux.
39

 

Ačkoli je možné doložit i nástup českého a německého jazyka do klášterního pro-

středí, a to na příkladu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, který byl založen roku 

1259, ve Zlaté Koruně byla před vypuknutím husitských válek tato tendence zcela ne-

výrazná. Je tu ale patrná tendence vzrůstajícího zájmu o literaturu  i celkový zájem 

o vzdělanost, o jejíž rozvoj bylo dbáno zejména po roce 1335, kdy papež Benedikt XII. 

a o dva roky později generální opat řádu nařídili, aby cisterciácký mnich ovládal zna-

lost písma a latinské gramatiky. Toto opatření se týkalo klášterů s více jak čtyřiceti 

                                                 
35

 CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, Praha, 1998, s. 29. 
36

 Srov. ŠPINAR, Jindřich. Písemnictví a literární historie. In BOUČEK, Jan a kol. Dějiny Zlaté Koruny, 

České Budějovice, 2013, s. 341–348. 
37

 Srov. ŠPINAR, Jindřich. Písemnictví a literární historie. In BOUČEK, Jan a kol. Dějiny Zlaté Koruny, 

České Budějovice, 2013, s. 341–348. 
38

 To dokládají desítky rukopisů, jež jsou dnes uloženy v Národní knihovně, kam se dostaly po zrušení 

kláštera roku 1785 (srov. ŠPINAR, Jindřich. Knihovna kláštera cisterciáků ve Zlaté Koruně, České Budě-

jovice, 1997, s. 10–13).
 
Mezi těmito rukopisy lze také nalézt i iluminované kodexy. Za zmínku stojí gra-

duál opata Heřmana, z roku 1293, který patří mezi nejstarší rukopisy. Je pro něj charakteristická orientál-

ní výzdoba. Lukášem Reitingerem je prokázán vznik dalšího rukopisu právě ve zlatokorunském klášteře, 

jedná se o misál opata Arnolda (srov. ŠPINAR, Jan. Písemnictví a literární historie. In BOUČEK, Jan 

a kol. Dějiny Zlaté Koruny, České Budějovice, 2013, s. 342–343). 
39

 Srov. ŠPINAR, Jindřich. Písemnictví a literární historie. In BOUČEK, Jan a kol. Dějiny Zlaté Koruny, 

České Budějovice, 2013, s. 341–348. 
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členy, tedy i Zlaté Koruny. V roce 1375 byla za podpory českomoravských cisterciác-

kých opatství založena z generálních studií v Praze i řádová kolej sv. Bernarda, ta však 

roku 1420 zanikla. Vzdělání se rozšiřovalo také ve sférách veřejných, docházelo 

k zakládání škol. V Krumlově tak při faře kostela sv. Víta vznikla latinská škola.
40

 

Jelikož si cisterciáci většinu děl objednávali v jiných písařských dílnách, o exis-

tenci skriptoria v klášteře Zlatá Koruna jsou jisté pochybnosti. Neznáme jeho počátky, 

ale za mezní datum je možno považovat rok 1385, kdy zlatokorunský mnich, písař 

a iluminátor Wigandus von Grevenstein obdržel pražské univerzitní vzdělání. Byl 

znám jako proslulý opisovač knih, je autorem asi čtyř rukopisných přepisů. Nelze však 

vyloučit vlastní literární tvorbu na půdě zlatokorunského kláštera, poněvadž i při opi-

sech mniši vkládali do původních textů své postřehy a poznámky.
41

 

Během husitských válek byly rukopisy kláštera uloženy na českokrumlovském 

hradě a na přilehlých farách. Rozmístění klášterního knihovního fondu do několika 

místech bylo velmi prozíravé, jelikož klášter byl v roce 1420 dvakrát vydrancován, 

v jehož důsledku došlo k úpadku řeholního života na dobu sedmnácti let.
42

 

Období 15. a 16. století se vyznačuje též hlubokou krizí kláštera, přesto však 

knihovní fond získával nové přírůstky jak rukopisné, tak tištěné a to od šlechtických 

dárců. S příchodem knihtisku iniciovalo klášterní osazenstvo nahrazování starých ru-

kopisných knih novými tištěnými.
43 

Z konce 15. století je na půdě kláštera doložena 

vlastní literární tvorba. Autorem antické dramatické básně sepsané roku 1498 na osla-

vu rožmberského rodu Rossa rosensis však nebyl člen cisterciáckého řádu, ale vý-

znamný humanista, Holanďan Jacob Canter, který v klášteře nějakou dobu pobýval.
44

 

Rozsáhlejší a konkrétnější knihovnická práce bývá přisuzována Matěji Ungaro-

vi.
45

 Stal se zlatokorunským opatem 28. května 1668 a o zlatokorunskou knihovnu 

                                                 
40

 Tamtéž. 
41

 Srov. ŠPINAR, Jan. Písemnictví a literární historie. In BOUČEK, Jan a kol. Dějiny Zlaté Koruny, 

České Budějovice, 2013, s. 344. 
42

 Tamtéž, s. 342–343. 
43

 Nejstarší knihou dodnes uloženou v knihovně kláštera je dílo sv. Jeronýma o pěti svazcích vydané 

v Paříži, jež je opatřeno vlastnickými značkami opata Melichara Hölderla. 
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 Srov. ŠPINAR, Jan. Písemnictví a literární historie. In BOUČEK, Jan a kol. Dějiny Zlaté Koruny, 

České Budějovice, 2013, s. 342. 
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 ZBOROVSKÝ, Jan. Z historie Kájova. In: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České 
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pečlivě dbal. Za jeho opatství byl fond obohacen o desítky publikací, o nichž byly 

tamními mnichy vedeny precizní záznamy.
46

 

„Je možno sledovat přípisky jednotlivých mnichů, tištěná exlibris kláštera v knihách, 

údaje o cenách, dále snahu o jednotnou úpravu knižních vazeb pro klášterní sálovou knihovnu 

v barokních bílých hladkých pergamenových vazbách s identifikačními značkami, signaturami 

vyjadřujícími umístěn dle formátu a obsahu knih.“47 

Během jeho působení pracoval v knihovně značný počet lidí. Ungar se snažil 

podchytit a dále rozvíjet zájem nadaných lidí. Pověřoval snad konkrétní osoby určitý-

mi dočasnými úkoly. Všechny pojil úzus, aby jejich knihovnická práce byla jednotná 

a čitelná. Vedle správce knihovny Engelberta obstarávali knihy i jiní řeholníci. Mezi 

nimi vyniká jméno Viléma Fidlera, který zajišťoval větší nákupy v letech 1667–1684. 

Dále pak považujeme za nutné zmínit kájovského faráře Václava Pergera, jenž sám 

napsal několik knih.
48

 

Cisterciáčtí kněží si často zapisovali svá kázání, v té době byl tento žánr respek-

tovaným literárním počinem, čehož si kněží byli dobře vědomi. Dokladem toho je sbír-

ka kázání Mons Viridis sepsaná zlatokorunským mnichem Zikmundem Dvořákem, která 

vyšla v Praze roku 1760. Roku 1736 byly vydány, a to německy i česky homiletické 

texty z pražského prostředí na náklady zlatokorunského bratrstva Čtrnácti svatých po-

mocníků, jež působilo při kostele sv. Markéty.
49

 

Ve druhé polovině 17. století došlo ve Zlaté Koruně ke skutečné literární ex-

plozi. Tvorba byla zahájena klášterními analisty a tento počin plyne patrně ze sporu, 

který klášter vedl s rodem Eggenbergů z krumlovského hradu, neboť k obhájení stano-

viska byla nutná znalost zlatokorunských dějin. Pod názvem Orgio et eversio Auro-

Spineae Coronae sepsal roku 1663 mnich Pavel Stohandl latinsky dějiny zlatokorun-

ského kláštera. Na něj pak navázal Vilém Fiedler. Další dějinný spis Series abbatum 

s. Coronae (1665) vytvořil poslední opat Bohumír Bylanský. Za nejvzdělanějšího zla-

                                                 
46

 ŠPINAR, Jindřich. Knihovna kláštera cisterciáků ve Zlaté Koruně, České Budějovice, 1997, s. 36–37. 
47

 ŠPINAR, Jindřich. Písemnictví a literární historie. In BOUČEK, Jan a kol. Dějiny Zlaté Koruny, České 

Budějovice, 2013, s. 342 
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 ŠPINAR, Jindřich. Knihovna kláštera cisterciáků ve Zlaté Koruně, České Budějovice, 1997, s. 36–37. 
49
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tokorunského historika bývá považován Bernarda Resche. Sestavil latinské dílo Hy-

pomnema psalterii Davidici, jež vyšlo roku 1767.
50

 

V roce 1785 byl klášter Zlatá Koruna zrušen a cisterciácká knihovna byla převeze-

na. Většina spisů byla uložena v Národní knihovně, menší soubory pak v Kájově 

na faře, v krumlovské kaplance, ve Vyšším Brodě a na okolních farách.
51

  

2.4.2 Literární činnost Konstantina Levého 

Konstantin Levý mohl plnit úkol uložený opatem Matějem Ungarem a sepsat sou-

bor osmdesát dva mravoučných exempel pro zlatokorunské mnichy, kteří kázali kupří-

kladu ve farních kostelích a při kazatelské činnosti užívali soubory exempel. Ze spisu 

Některé kájovské památnosti
52

 lze doložit česká kázání Václava Vratislava, která pro-

bíhala vedle německých kázání během pouti v kájovském kostele. Z kroniky vyplývá, 

že návštěvnost kájovských poutí byla početná (viz výše). 

Jelikož za doby Matěje Ungara byl udržován jednotný knihovní úzus, není 

s podivem, že je Konstantin Levý podepsán na titulní straně sbírky. Rukopisný soubor 

však mohl vzniknout pouze k soukromým potřebám zmíněného cisterciáky 

či k potřebě jiných. Další literární tvorba Konstantina Levého není známa. 
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3 Popis rukopisu 353 

Ve zlatokorunské klášterní knihovně vznikla rukopisná sbírka exempel v českém 

jazyce cisterciáka Konstantina Levého. Tento soubor nevyšel tiskem a je jako jediný 

ze zlatokorunských textů psán v českém jazyce.
53

 Osmdesát dva mravoučných příběhů 

je bez jakýchkoli ilustrací či miniatur, kromě úvodní strany s názvem sbírky, jménem 

autora a rokem vzniku (tj. 1681) zapsáno pouze jednou písařskou rukou na 136 stran. 

Číslování stran i exempel je dodatečně zaznamenáno tužkou. Vazba tohoto papírového 

rukopisu je „pozdější, lepenková, polepená červeno-modro-černým mramorovým papí-

rem, hřbet o 3 vazech, červeně stříkaná ořízka 18,00:14,02 cm.“
54

 

Titul Wſſem wPotrżebach Zuſtawagyczym duſſem Kpotėſſenj a Pobożnoſtj Wypſane 

Pėkne Prżjklady aNaucżenj gednomu każdemu Leta Panė 1681 je na první straně ru-

kopisu vepsaný „do prázdného oválu na figurálním dřevořezu, jenž je doplněn nahoře 

bohyněmi Spravedlnosti a Víry, dole čápem a pelikánem, signován H.“
55

 (viz též pří-

lohu č. 4). Pod titulem je pak připojen text označující autora: Frater Conſtantinus Fri-

dericus Lewy, S
o 

Rżadu CzyſteCzyenſkeho, Profess wZlaty Korunė. Vlastní exempla 

jsou zapsána až od třetí strany rukopisu. 

Písař šetřil místem a předěly mezi exemply jsou pouze naznačeny, tj. následující 

exemplum nezačíná na nové straně. K praktickému vizuálnímu členění slouží incipity, 

které jsou dvakrát větší velikosti než okolní text, který je psán novogotickým písmem. 

Pokud jde o psaní nečetných latinských slov, autor se snaží písmem napodobit tištěnou 

antikvu, sklon i tvar písmen se podobá tištěné verzi (viz přílohu č. 5). Porovnáme-

li rukopis prvních exempel s posledními, je zřejmé, že ke konci sbírky písař psal již 

o něco méně pečlivě a od exempla č. 80 je použit inkoust, který se jeví ve světlejším 

tónu. 
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 ŠPINAR, Jindřich. Písemnictví a literární historie. In BOUČEK, Jan a kol. Dějiny Zlaté Koruny, České 

Budějovice, 2013, s. 345. 
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 STICH, Alexandr a kol. Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách, I/1, Pra-
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4 Exemplum 

4.1 Teorie žánru 

Miloš Sládek definuje exemplum (neboli příklad, vzor, výstrahu či ukázku) ja-

ko „excerptum z jiných literárních žánrů (či po paměti tradovaný příběh), které se 

osamostatnilo jako svébytný literární žánr, tvořící potenciální součást kázání nebo ji-

ného literárního díla; formou krátkého, k tomu účelu stylisticky upraveného konkrétní-

ho příběhu induktivně dokazuje obecnou tezi.“
56

 Podle Dvořáka je exemplum syžet 

schopný druhotné, přenesené významové interpretace tedy moralizace nebo spirituali-

zace. Základem exempla je vyprávění či výrok známé osobnosti.
57

 

Pokud budeme exempla charakterizovat z hlediska literární vědy, je třeba uvést, že 

nejsou žánrem původním. Nejprve byly mravokárné příběhy potencionální součástí 

určitého literárního díla. Posléze došlo k jejich vyčlenění a k jejich substituci dalšími 

literárními útvary. Exempla proto nelze definovat z hlediska žánru, ale z hlediska 

funkčnosti.
58 

Podoba samotného exempla závisí na kontextu díla, do kterého je vkládáno. Exem-

plum je možno tedy spojit se všemi literárními žánry: „1) v podobě excerpt z nich 

vznikají, 2) v upravené podobě jsou do nich vkládána, 3) jako samostatný literární žánr 

ovlivňují podobu některých literárních a folklórních útvarů.“
59

 Exempla lze dělit podle 

obsahu na biblická, hagiografická, historická a osobní. Na základě pramene, ze kterého 

pochází, členíme tyto příběhy na historické (klasické, středověké, světské, legendární), 

na příběhy z oblasti zábavné literatury všech typů, příběhy a popisy z přírodovědné 

literatury, na lidová vyprávění a dále na vlastní vzpomínky autora, jeho osobní zážit-

ky.
60

 

Čas exempla je vlastně časem narativního diachronismu a tvoří součást kázání, 

v jehož rovině je nutné mravoučný příběh vnímat. Přesvědčivost, o kterou se snaží 

nejeden kazatel, čerpají exempla ze své aktuálnosti a prosazuje se také čas nedávné 
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 Srov. SLÁDEK, Miloš. Exemplum. In MOCNÁ, Dagmar a kol. Encyklopedie literárních žánrů, Praha, 

2004, s. 183. 
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 Srov. DVOŘÁK, Karel. Soupis staročeských exempel. Praha, 1978. 
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 Srov. týž. Nejstarší české pohádky, Praha, 2001, s. 12–13. 
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 Srov. SLÁDEK, Miloš. Exemplum. In MOCNÁ, Dagmar a kol. Encyklopedie literárních žánrů, Praha, 
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historie, který je uvozován slovy ústní paměti viděl jsem, slyšel jsem. Nutno však 

uvést, že exempla také disponují časem eschatologickým, jenž přináší úlevu, což lze 

doložit tak, že posloupné vypravování exempla vyúsťuje ponaučením – zaslíbenou 

věčností. Exemplum je podle Jacquese Le Goffa nástrojem konverze posluchače, která 

musí ovšem proběhnout okamžitě, k čemuž nabádá i sám kazatel.
61

 

Z funkčního hlediska se od exempel požadovalo, aby upoutala pozornost věřícího 

pomocí stylisticky upraveného konkrétního příběhu, jehož primární funkcí bylo zapů-

sobit na postoje posluchače či čtenáře. Zároveň mělo exemplum své recipienty pobavit 

a zbavit je únavy. Jsou to tedy kompozičně ucelené celky, které měly funkčně sloužit 

k vysvětlení abstraktních pojmů a ke konkretizaci, a tedy pro posluchače k snazšímu 

porozumění určité teologické poučky nebo mravní zásady. Mravoučné příběhy nabý-

valy alegorické povahy, jinými slovy byly srozumitelné nejen v doslovném, 

ale i v přeneseném významu.
62

 

Exempla sloužila též ke kazatelovým potřebám, pro stálý přísun témat. Dobové te-

orie kazatelství doporučovaly užívání exempel během kázání, příkladem je Ambrož, 

jenž je ve 4. století výslovně nařizuje. Následují jej sv. Augustin a sv. Řehoř Veliký, 

za jehož období se formovala kazatelská praxe a jehož cílem bylo užít exempla 

na konci homilie. Zprvu šlo spíše o pamětní tradování, což dosvědčují soudobé příruč-

ky pro kazatele, ve kterých je zapsán pouze heslovitý odkaz uvedený „Hic pone“ 

či „Exemplum de.“
63

 Jde pouze o stručné heslo, odkazující na mravoučný příběh, 

k němuž se původně reference vztahovala. Záznam exempel byl sekundární. Jako dů-

kaz se uvádí mistr Klaret, který v „moralizaci připojené k prvnímu exemplu (De Chris-

to) svého souboru mluví o prospěchu, jehož se dostane tomu, kdo zná exempla zpamě-

ti.“
64

  

Produktivnost žánru se projevila i v tom, že exempla začala být tradována samo-

statně v souborech. Sbírky exempel byly koncipovány tematicky úzce provázanými 

příklady, což se odvíjelo podle  účelu, který daný soubor měl splňovat. Ve 12. století 

proliferují exempla i do oblasti didaktických spisů a kronik. V evropském literárním 
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 Srov. LE GOFF, Jacques. Středověká imaginace, Praha, 1998, s. 91–94. 
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prostředí se exempla formovala v samostatné kazatelské povídky, ve facetie a v útvar 

zvaný švank.
65

 

Soubory mravokárné literatury vznikaly nejen pro usnadnění kazatelské činnosti, 

ale také s ohledem na úroveň nižšího duchovenstva, která nebyla valná. Kazatelé tak 

měli k dispozici svazky, ve kterých byla kázání předem vypracována a rozdělena 

na jednotlivé neděle a svátky. Exempla povětšinou doprovázel další text, jenž měl za-

jistit jejich správný výklad. Dělo se tak v dobách laicizace středověké literatury, kdy 

rostla jejich obliba mezi širokou veřejností. V případě, že doprovodný text scházel, 

byla exempla opatřována návody, jak ponaučení z příběhů vyvodit, protože praecepta 

nevyplývala z mnoha textů nenásilně a přímočaře.
66

 

To, že byly některé příběhy zábavné, nebylo jistě na škodu. Plnila se tak antická 

zásada, že je nutné spojovat příjemné s užitečným a příběh je daleko poučnější než 

historický fakt, jelikož nabízí prostor pro imaginaci, která vede k poznání a ponaučení. 

Lidé byli často negramotní a neznalí latiny, exempla tedy byla jediným způsobem, jak 

na ně mohl kazatel zapůsobit a poučit věřící o mravech a víře. Z toho důvodu měly 

mravoučné příběhy často působit také jako odstrašující příklady, a tedy odvracet lid od 

bezbožnosti a zločinnosti. Jak již bylo výše zmíněno, příběh poskytuje prostor 

pro imaginaci, lidé tedy odcházeli z kostela s určitým množstvím informací, které byli 

schopni si zapamatovat. Při další reprodukci daného příběhu tak docházelo k úpravám, 

což vedlo v ústní lidové tradici ke vzniku dalšího literárního žánru, pohádek. Mra-

voučné příběhy je tak možné spojit s folklórem. Tento bližší vztah je patrný v 17. sto-

letí. Mimo jiné však lze mluvit také o vzniku skladeb satirických i mravoličných, 

o bajkách, biblických parabolách, historických pověstech, hrdinských povídkách, le-

gendách, anekdotách a o memorátech, vzpomínkových vyprávěních ze života.
67

 

Velmi úzká vazba existuje též mezi exemplem a příslovím: „[…] přísloví buď tvo-

řívá pointu exempla, nebo naopak exemplum vzniklo rozvedením příběhu potenciálně 

v přísloví obsaženého, takže se obojí může navzájem zastupovat.“
68

 Přísloví se tak 

často z exempel oddělovala a existovala samostatně, avšak v podvědomí uživatelů byl 
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stále přítomen původní význam a také to, v jaké souvislosti bylo ono přísloví užito. 

Postupně přísloví poklesla na úroveň rčení. 

4.2 Dějiny exempla  

První užití exempla, tj. mravoučného příběhu krátkého rozsahu, lze doložit již 

ve starověkém Řecku, kde bylo součástí soudní řeči. Bylo preferování též v Římě. Jako 

příklad lze uvést římského filozofa A. L. Senecu, jenž exempla zařazoval do svých 

dopisů. V římské literatuře nalézáme i první samostatné sbírky exempel, např. Corneus 

Nepos sepsal pětisvazkový soubor Exempla.
69

 Mravoučné příběhy jsou registrovány 

i v literatuře orientálního původu. Odtud byly přejímány ponejprv jednotlivě 

v souborech opisů a později i překládány do národních jazyků. Zmiňme proto několik 

příkladů: z  literatury Východu pronikaly do Evropy příběhy z hebrejských a arab-

ských pramenů, které inspirovaly Petra Alfonsa, jenž sepsal příručku Disciplina cleri-

calis (11. století). Staroindické povídky Paňčatantra, najdeme v spise Jana z Kapuy, 

Directorium humanae vitae. Stejného původu je i Kronika sedmi mudrců.
70

 

Evropští literáti na tuto mravokárnou tradici navazovali velmi plodně a bohatě. Je-

jich hojnou produkci dokládá například Gesta romanorum, ve své době nejoblíbenější 

naukový soubor, datovaný aproximálně do roku 1380, který popisuje příběhy odehrá-

vající se ve starém Římě. Z řeckého prostředí si středověká Evropa osvojila hned 

v několika různých přepracováních a úpravách bajky připisované Ezopovi.
71

 

Na našem území spadá počátek tvorby exempel do období kolem první křížové vý-

pravy. Mnoho exempel se dochovalo v opisech latinských sbírek, které pronikaly 

na české území již od 12. století. Byly překládány do českého jazyka, což je možné sle-

dovat v Kosmově Kronice Čechů a povětšinou se jednalo o antické předlohy.
72

 

Podle Jana Lehára
73

 se za další pramen, ve kterém se objevují exempla, všeobecně 

považuje Desatero kázanie Božie. Registruje se proliferace též do edukačního prostře-

dí. Lze uvést univerzitního mistra Klareta, jehož veršovaná sbírka Exemplarius aucto-
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2004, s. 184. 
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rum (1366) je vystavěna na platformě ezopských bajek a biblických exempel a který se 

sám zasloužil o nejrozsáhlejší kompilaci mravně výchovných příběhů. Mnohé motivy 

z jeho práce nalézáme v českém a slovenském folklóru, jak je průkazné z vyprávění 

O hloupém Honzovi nebo O dvanácti měsíčkách. Další významnou sbírkou staročes-

kých exempel je anonymní soubor Olomoucké povídky, který patrně vznikl kolem roku 

1400 a jehož předlohou byl spis cisterciáka Caesaria z Heisterbachu ze 13. století. 

Český autor Tomáš Štítný ze Štítného využíval exempla k lidovýchovnému a morali-

zujícímu přístupu a s oblibou i velkou frekvencí seskupoval mravoučné příklady 

do jednoho příběhu, jak dokládají Knihy šestery o obecných věcech křesťanských 

(1366). A v neposlední řadě je nutné zmínit Mikuláše Konáče z Hodíškova, jenž je 

autorem Pravidla lidského života (1528).
74

 

4.3 Exemplum v období baroka  

Naším cílem je věnovat se barokním exemplům, považujeme však za přínosné 

zmínit se také o předchozích obdobích, neboť zejména husitství vývoj mravokárných 

příběhů na našem území značně ovlivnilo. 

V českých zemích měla úpadek exempel na svědomí husitská hnutí, jelikož je hu-

sitští kněží nepovažovali za nutná. Soustředili se více na výklad bible a to, co v oné 

době společnost zažívala, bylo dozajista zahrnuto i v kázáních, nebylo tedy nutné uží-

vat moralizujících příběhů ke zvýšení pozornosti věřícího při bohoslužbě. Exempla se 

v jisté míře vrátila zpět do literatury, přesněji do zábavné prózy měšťanské mravokárné 

literatury, pro kterou bylo význačné zmnožení postav v příběhu. Jako příklad tohoto 

měšťanského literárního žánru uvádí Jan Lehár literáta Vavřince Leandera Rvačovské-

ho z Rvačova, kněze a z našeho pohledu nahlíženo, kulturně historické spisovatele, 

jenž roku 1580 sepsal spis Masopust.
75

 Vavřinec Rvačovský stejně jako Šimon 

Lomnický z Budče vycházejí z tradice středověkých exempel. Šimon Lomnický 

z Budče je sám autorem nemalého množství sbírek. Lomnického tvorba tak byla 

i zdrojem inspirace pro další autory (více viz v kapitole č. 6), ke kterým lze zařadit 

Matěje Václava Šteyera (viz Postillu katolickou z roku 1691), Martina Pruggera 

(viz Knihu naučení a příkladů z roku 1745), Václava Vojtěcha Klugara (viz Katechi-

zmus z roku 1746). Oblíben byl rovněž český překlad Věčného pekelného žaláře 
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od Giovanniho Battisty Manniho, který vyšel hned několikrát (1676, 1680 a 1701). 

Popularita těchto spisů vychází z dramatického, tajemného a důmyslného sepsání 

exempel, jež svou podobou připomínají tvorbu Šimona Lomnického.
76

 

V barokním období se exempla kumulovala do homiletické literatury. Lze je členit 

z hlediska původu, tvaru a specifické funkce. Z hlediska geneze se barokní exemplum 

nijak neodlišuje od exempla středověkého. Odlišnost je možné shledat v rozdílnosti 

tvaru exempla. V barokním údobí byly pro exemplum typické krátké útvary, často jen 

několikavěté, výskyt rozsáhlejších textů byl spíše mimořádný. Argumentem je podle 

Eduarda Petrů dobře rozšířená znalost biblických příběhů mezi věřícími, a proto neby-

lo nutné je „uvádět in extenso.“
77

 Tuto fragmentárnost je však možno nalézt i u mra-

voučných příběhů, jejichž geneze nevychází z biblických textů: „Různí kazatelé praco-

vali s exemply specifickým způsobem. U některých byla zastoupena exempla z více 

zdrojů v podstatě rovnoměrně, jiní však dávali přednost exemplům určitého důvodu.“
78

 

Karel Borromaeus
 
vybíral příběhy z antické provenience, na druhé straně Ondřej Fran-

tišek de Walt inklinoval k příběhům zobrazujícím historické události či historickou 

skutečnost. Bohumír Hynek Josef Bilovský preferoval bajky a memoráty. Tato různo-

rodost se týká provenience, nikoli funkce.
79

 

Zřetelná shoda exempel barokních s exemply středověkými je ve funkční sféře, což 

vyplývá z „vědomí, že psané slovo má pro soudobého vnímatele větší míru přesvědči-

vosti nežli slovo mluvené, jak zjistil Tomáš Xaverius Laštovka.“
80 

Barokní umění ape-

luje na přesvědčivost, která má vzbuzovat v posluchači či  čtenáři iluzi autentičnosti. 

Pro kazatele bylo stěžejní, aby posluchač pochopil, co je v předkládaném textu jako 

pravdivý záznam skutečnosti a co odpovídá fabulovanému příběhu. V důsledku toho se 

kazatelé snažili autentičnost exempla doložit různými písemnými prameny. Mezi nej-

častější používané fráze, které lze najít např. u Martina Filadelfa Zámrského, Tomáše 

Xaveria Laštovky, Ferdinanda Karla Reismanna, Bohumíra Hynka Josefa Bilovského 
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nebo Matěje Lina patří formulace typu „čte se“, „jak se píše“, „povídá se“, „znal 

jsem“.
81

 

Exempla vycházející z antické báze bývala soudobými kazateli více či méně zpo-

chybňována. Naopak exempla vycházející z historických událostí byla považována 

za zcela věrohodná, nebylo tedy nutno jejich autentičnost dále dokazovat. Alegorický 

výklad exempla přednášeného během homilie tak zůstával v baroku, na rozdíl od dob 

středověkých, v pozadí. Kazatelé si byli vědomi eventuální četby věřících a bylo 

pro ně důležité především doložit přesvědčivost posluchačům, kteří považovali to, 

co si mohli sami přečíst za věrohodnější. Z tohoto důvodu se exempla zařazovala ne 

jako výklad, ale jako doklad nebo ilustrativní příklad. Ve výsledku měla barokní 

exempla přispět, stejně jako ve středověku, k lepší recepci a pochopení homilie.
82

 

  

                                                 
81

 Tamtéž. 
82

 Srov. tamtéž, s.23–29. 
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5 Předloha rukopisu Konstantina Levého 

Díky studii Petra Voita,
83

 v níž je uveden soupis veškerých exempel 

z mravokárných spisů Šimona Lomnického z Budče, jsme zjistili, že 85 % exempel 

Konstantina Levého bylo víceméně doslovně přejato ze spisu Lomnického Vejklad 

prostý na nejsvětější modlitbu Kristem Pánem vydanou Otčenáš,
84

 tedy z celkového 

počtu sto dvaceti čtyř Lomnického příběhů jich Levý přejal sedmdesát.  

Konstantin Levý jistě Lomnického prózu znal, a to buďto z opisu, nebo z tisku 

samotného, který však nebyl součástí sbírky cisterciácké knihovny ve Zlaté Koruně.
85

 

V Zlaté Koruně je dnes sice uložen jeden z  jedenácti dochovaných exemplářů Vejkladu 

prostého na nejsvětější modlitbu Kristem Pánem vydanou Otčenáš, nejedná se však 

o spis s původní signaturou cisterciácké klášterní knihovny.
86

 

Za jedno z pravděpodobných vysvětlení, jak se mohl Konstantin Levý dostat 

k Lomnického spisu je přátelství mezi Šimonem Lomnickým a Martinem Hostivínem.
87

 

Hostivín se s Lomnickým seznámil v Ševětíně, kde Hostivín působil jako farář. Je tedy 

patrné, že literární práci Šimona Lomnického, který v tomto místě svou tvorbu započal, 

dobře znal.
88

 

Martin Hostivín poté působil jako duchovní správce v letech 1612–1617 

na černické faře. Ta spadala – vyjma období husitských válek – pod správu zlatokorun-

ského kláštera, tj. spravovali ji duchovní cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. Můžeme 

tedy předpokládat, že v souvislosti s Martinem Hostivínem se tisk Vejkladu prostého 

na nejsvětější modlitbu Otčenáš nebo jeho opis mohly dostat do rukou některého du-

                                                 
83

 VOIT, Petr. Šimon Lomnický z Budče a exempla v kontextu jeho mravněvýchovné prózy, Praha, 1991. 
84

 LOMNICKÝ, Šimon z Budče. Vejklad prostý na nejsvětější modlitbu Kristem Pánem vydanou Otče-

náš. Praha, 1605. 
85

 ŠPINAR, Jindřich. Knihovna kláštera cisterciáků ve Zlaté Koruně: nástin vývoje klášterní knihovny 

o pokus o její rekonstrukci. České Budějovice, 1997, s. 25. 
86

 Klášteru byl darován nebo jej později do svých fondů dokoupila Jihočeská vědecká knihovna 

v Českých Budějovicích. Prvotní doklad o nákupu či daru již není možné dohledat, ale je patrné, že kniha 

patřila P. Josefu Procházkovi. Pod přípisem ovšem není uvedena přesná datace (viz též přílohu č. 6) 
87

 ŠPINAR, Jindřich. Knihovna kláštera cisterciáků ve Zlaté Koruně: nástin vývoje klášterní knihovny 

o pokus o její rekonstrukci. České Budějovice, 1997, s. 25. 
88

 Jejich přátelský vztah potvrzuje i Durandova kniha Rationale divinorum officiorum, jež Lomnický 

daroval Martinu Hostivínovi. Na přídeští je Lomnického přípisek „…amico amantissimo, in perpetuam 

memoriam atque sui recordationem dono denit, consecravit.“ Tato kniha pak byla roku 1646 zapsána 

do zlatokorunského knihovního fondu (dnes je majetkem premonstrátského kláštera na Strahově). 

Srov. ŠPINAR, Jindřich. Knihovna kláštera cisterciáků ve Zlaté Koruně: nástin vývoje klášterní knihovny 

o pokus o její rekonstrukci. České Budějovice, 1997, s. 25. 
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chovního zlatokorunského kláštera a že ho následně mohla vlastnit i knihovna ve Zlaté 

Koruně. 
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6 Šimon Lomnický z Budče 

6.1 Život 

Šimon Lomnický z Budče se narodil v roce 1552 do katolické rodiny, která žila 

v Lomnici nad Lužnicí. Své jméno psal po otci Chodeček, nebo používal jeho řecké 

znění Ptocheus. Podle svého rodiště též užíval jména „Lomnicenus Lomnicius,“
89

 

ve stáří se signoval Janů.
 90

 

Na náklad Viléma z Rožmberka studoval v Českém Krumlově na tamějších latin-

ských školách a v studiích pokračoval v Třeboni a Jindřichově Hradci. Poté působil jako 

učitel v Kardašově Řečici. Roku 1580 vyměnil učitelské povolání za úřednický post, 

přesněji řečeno se stal rožmberským písařem a správcem pivovaru v Třeboni a Lomnici. 

Oženil se s dcerou Mikuláše Vávry ze Ševětína Barborou a převzal starost o její statek 

se zájezdním hostincem, který se nacházel na obchodní cestě mezi Lincem a Prahou. 

Za Šimonovy péče se hostinec stal známou a vyhledávanou zastávkou. Lomnický jej 

pojmenoval Apud latinum hospitem neboli U latinského hospodáře.
91

 Zde se také věno-

val literární tvorbě, psal i příležitostnou poezii, oslavující rožmberský rod. Získal si tak 

oblibu a náklonnost u vyšší společnosti a mezi jeho mecenáše patřili Vilém 

z Rožmberka, Adam z Hradce, Jáchym Oldřich z Hradce a Petr Vok z Rožmberka. Ro-

ku 1594 byl jejich přispěním obdařen erbem s přídomkem z Budče.
92

 Konkrétně 

Lomnického povýšil do šlechtického stavu Rudolf II. 21. března onoho roku.
93

 

V Ševětíně pobýval Lomnický až do roku 1618, kdy hostinec vyhořel a kdy vpa-

dla císařská vojska do jižních Čech a srovnala toto místo se zemí. To ho přimělo odstě-

hovat se s manželkou do Prahy. Tam se přihlásil k protihabsburskému povstání nekato-

lických stavů a dokonce přivítal Fridricha Falckého oslavnou básní „jako vytouženého 

zachránce zubožených jihočeských sedláků.“
94

 Ke katolické víře se vrátil po bitvě 
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 LOMNICKÝ Z BUDČE, Šimon. Kupidova střela: Dětský řápek, Eds. Jakub Krč a Vojtěch Hladký. 

Brno, 2000, s. 445. 
90

 Srov. tamtéž, s. 446. 
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 Srov. tamtéž. Dále srov. PRAŽÁK, Emil. Šimon Lomnický z Budče In FORST, Vladimír a kol. Lexikon 

české literatury: osobnosti díla, instituce. 2, H-L. Svazek II, K-L. Praha, 1993, s. 1215. 
92

 Srov. PRAŽÁK, Emil. Šimon Lomnický z Budče In FORST, Vladimír a kol. Lexikon české literatury: 

osobnosti díla, instituce. 2, H-L. Svazek II, K-L. Praha, 1993, s. 1215. 
93

 Srov. LOMNICKÝ Z BUDČE, Šimon. Kupidova střela: Dětský řápek, Eds. Jakub Krč a Vojtěch Hlad-

ký, Brno, 2000, s. 446. 
94

 Srov. LOMNICKÝ Z BUDČE, Šimon. Kupidova střela: Dětský řápek, Eds. Jakub Krč a Vojtěch Hlad-

ký, Brno, 2000, s. 446. 
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na Bílé hoře a snažil se znovu si naklonit katolíky, avšak neúspěšně. Poslední etapa ži-

vota tohoto literáta je spojena s množstvím nejasností. Na sklonku života byl odkázán 

na pomoc přátel a na žebráckou almužnu, kterou si obstarával na Pražském mostě. Ze-

mřel roku 1623 v Praze, v domě Jana Sferina.
95

 

6.2 Lomnického literární tvorba 

Šimon Lomnický psal českým jazykem zejména prózu. Poezii, zvláště té příleži-

tostné, se věnoval okrajově. Nutno však zmínit jeho nejpozoruhodnější skladbu Po-

hřební píseň o smrti Petra Voka z Rožmberka. Napsal také několik latinských veršova-

ných básní, které lze najít v úvodních částech jeho spisů. Hlavním cílem Lomnického 

literární tvorby bylo posílení náboženského života a podpora křesťanské mravnosti, jak 

lze doložit z tisků z období od 1580–1623.
96

 

V literární tvorbě Lomnický usiloval o rovnováhu mezi složkou, náboženskou, 

mravoučnou a zábavnou. Své texty oživoval dialogem, střídal přímou a nepřímou řeč. 

Využíval napětí a expresních až naturalistických scén. Dále do děl začleňoval přísloví, 

pořekadla, slovní hříčky a vulgarismy. Sám se stylizoval do role učeného a přísného 

mravokárce, pro čtenáře je však přístupný a snadno srozumitelný. Psal hlavně pro drob-

né měšťany, sedláky a gramotné venkovany, jak dokazuje ve veršované skladbě In-

strukcí aneb Krátké naučení každému hospodáři mladému. Podobně jako tato předchá-

zejí i ostatní veršované skladby jeho cykly mravokárných próz.
97

 

Pozornost široké veřejnosti si Lomnický získal zpěvníkem Písně nové 

na evangelia svatá nedělní přes celý rok (1580), který je jedením z prvních doložených 

katolických kancionálů sepsaných na našem území. O šest let později vydal prozaickou 

Knížku o sedmi hrozných ďábelských řetězích (1586), kde pojednával o překážkách brá-

nících člověku pomýšlet na poslední věci.
98

 

Následoval Postní zvyk (1589), který řešil otázku dodržování a přestupování post-

ních předpisů. Roku 1590 vyšla Kupidova střela, jež je řazena mezi jeho nejpopulárněj-

ší práce a zaměřila se proti všem druhům smilstva. Další spis Kancionál aneb Písně 

                                                 
95

 Tamtéž, s. 448. 
96

 Srov. PRAŽÁK, Emil. Šimon Lomnický z Budče In FORST, Vladimír a kol. Lexikon české literatury: 

osobnosti díla, instituce. 2, H-L. Svazek II, K-L. Praha, 1993, s. 1215. 
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 Srov. VOIT, Petr. Šimon Lomnický́ z Budče a exempla v kontextu jeho mravněvýchovné prózy, Praha, 

1991, s. 14–15. 
98

 Srov. PRAŽÁK, Emil. Šimon Lomnický z Budče In FORST, Vladimír a kol. Lexikon české literatury: 

osobnosti díla, instituce. 2, H-L. Svazek II, K-L. Praha, 1993, s. 1215. 
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nové historické na (dni) sváteční přes celý rok pochází z roku 1595. Tanec aneb Traktát 

skrovný o tanci z roku 1597 se zabýval škodlivostí tance a tanečního veselí, Utrhačů 

jazyk (1598) cílí proti pomlouvačům. Vejklad prostý na nejsvětější modlitbu Otčenáš 

1605 je spíše náboženského rázu, o čtyři roky později na něj navázala próza o vztahu 

rodičů a dětí nazvaná Dětský řápek. Roku 1615 vyšly tiskem hned dvě Lomnického 

prózy, Tobolka zlatá a Pejcha života, a obě se zaměřily na lakomství, lichvu a lidskou 

pýchu. Z celkové tvorby Lomnického vyplývá, že se programově snažil literárně zpra-

covat náboženskou a morální oblast lidského života.
99

 

Mnohé tituly Lomnického jsou překladem starších latinských prací. V roce 1605 

zpracoval do českého jazyka latinský spis Biga salutis z 15. století, jehož autorem je 

uherský kazatel Michael de Ungaria. Dále Lomnický přeložil soubor exempel, citátů 

a prothemat nazvaný Rosarium sermonum praedicabilium, který sepsal italský minorita 

Bernardin de Bustis. Odtud Lomnický přejímal argumentační aparát pro vlastní spisy 

a doplňoval je exemply převzatými ze jmenovaného souboru, nebo z díla Discipulos 

norimberského dominikána Johanna Herolta, ze sbírek Vitae Patrum, Gesta Romano-

rum a Speculum exemplorum. Inspiraci čerpal také z díla Vincentia Bellovacenského, 

též dominikána, a to jmenovitě z knihy Speculum historiale, nebo od Johanna de Bro-

myard ze spisu Summa. Exempla z výše zmíněných děl Lomnický zařazoval do svých 

knih pro názornost a srozumitelnost. Celkově lze jeho tvorbu označit za cyklus, zpraco-

vaný na 2336 tiskových stranách, který je vzhledem k tomuto rozsahu ve starší české 

literatuře ojedinělý.
100

  

6.3 Vejklad prostý na nejsvětější modlitbu Kristem 

pánem vydanou Otčenáš 

Šimon Lomnický z Budče se ve své v pořadí šesté knize nazvané Vejklad prostý 

nejsvětější modlitby Kristem pánem vydanou Otčenáš dedikované císaři Rudolfu II. 

(viz přílohu č. 7) věnuje náboženským tématům. Celkově je možné toto dílo charakteri-

zovat jako vzdělávací a zábavný spis. Petr Voit se domnívá, že Vejklad prostý navazuje 

předchozí knihu Šimona Lomnického z roku 1587 Pád světa, jež se nedochovala a jež 
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 Srov. VOIT, Petr. Šimon Lomnický́ z Budče a exempla v kontextu jeho mravněvýchovné prózy, Praha, 

1991, s. 14–15. 
100

 Tamtéž. 
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pravděpodobně líčila apokalyptický zánik světa.
101

 Rovněž Vejklad prostý vyzývá čte-

náře k pokání a k modlitbě před blížícím se koncem světa a jako nejrozsáhlejší dílo 

Lomnického obsahuje 455 tiskových stran. Není přesně známo, v kolika výtiscích vy-

šlo, do dnešní doby se dochovalo jedenáct výtisků (většina z nich je defektních).
102

 

Celkový počet mravokárných příběhů ve Vejkladu prostém dosahuje čísla sto dva-

cet čtyři. Petr Voit procentuálně vyčíslil množství autorského textu Šimona Lomnického 

na 39 %, exempla zaujímají 61 % z celku knihy. Odhaduje se, že celá polovina exempel 

Vejkladu prostého byla převzata od Herolta, z textu Promputaria. Dalších přibližně 

dvacet čtyři mravokárných příkladů přeložil Lomnický ze sbírky Speculum exemplorum 

a asi dvanáct z Vitae Patrum. Petr Voit též spočítal, že náboženských exempel je 

v Lomnického spise sedmdesát osm, exempel se světskou tematikou je čtyřicet šest.
103

 

Počáteční tři kapitoly Vejkladu prostého apelují na důslednost a důležitost Otče-

náše. Další tři prezentují edukační část knihy, pojednávají o otázkách kdy, kde a jak se 

modlit.
104

 Poté navazuje kapitola zvaná Otčenáš, která se člení na části O začátku mod-

litby, O tom slovu. Následuje výklad jednotlivých proseb Otčenáše.
105

 

  

                                                 
101

 Srov. VOIT, Petr. Šimon Lomnický z Budče a exempla v kontextu jeho mravněvýchovné prózy, Praha, 

1991, s. 14–15. 
102

 Tamtéž, s. 24–25. 
103

 V ostatních dílech, např. v Kupidově střele nebo v Dětském řápku, Lomnický využívá Heroltovy před-

lohy poskrovnu. 
104

 Jsou rozděleny do podkapitol O důstojnosti, O vyvýšenosti. Dále následují O čase, O místě 

a O způsobu modlení. 
105

 První prosba Posvěť se jméno tvé; druhá prosba Přijď v království tvé; třetí prosba Děj se vůle tvá; 

čtvrtá prosba Chléb náš vezdejší dej nám dnes; pátá prosba A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouští-

me viníkům našim; šestá prosba A neuveď nás v pokušení; sedmá prosba A zbav nás od zlého. 
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7 Komparace exempel Konstantina Levého 

a Vejkladu prostého Šimona Lomnického 

z Budče 

Konstantin Levý přejímal mravokárné příklady Lomnického dosti věrně. Sedmde-

sát exempel z celkového počtu osmdesáti dvou v rukopisu R 353 se shoduje s předlohou 

Vejklad prostý. Zbylých dvanáct exempel nejsou příkladům Lomnického podobna. Jed-

ná se exempla 17, 37, 44, 73, 75–82.
106

 Lze předpokládat, že je Konstantin Levý zařadil 

z jiné, zatím neidentifikované předlohy.
107

  

Konstantin Levý dodržel tematické okruhy Lomnického a pro svoji sbírku exemp-

la vybíral více méně v Lomnického pořadí. 85 % příkladů se s pořadím Lomnického 

shoduje, 15 % pak Konstantin Levý přeskupil (jde o exempla č. 49 a 50). Z celkového 

počtu Lomnického exempel Konstantin Levý padesát čtyři příběhů nepřejal či je shrnul 

jen do několika vět a připojil k exemplům, jež přepsal. Příkladem je č. 18, na jehož zá-

věr shrnul Konstantin Levý mravoučný příběh, který Lomnický rozepsal do samostat-

ného exempla. 

                                                 
106

 Číslování přebíráme podle znění Konstantina Levého. 
107

 Následující komparace obou textů je založena na prvních padesáti exemplech rukopisu Konstantina 

Levého, neboť to je textový soubor, který jsme (zatím) transliterovali.  



 

 

33 

 

 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny čtyři základní rozdíly mezi texty Konstantina Levého 

a Šimona Lomnického, tj. formální úpravy, výpustka, implementace a nahrazení. Každý 

typ rozdílnosti ještě členíme na podtypy. Oblast formálních úprav ponecháváme další-

mu bádání, vyjma písařských chyb a změn slovosledu. Některé písařské chyby se zdají 

být vysvětlitelné neúmyslným přehlédnutím, jak nasvědčují následující příklady.
108

 

                                                 
108

 V levém sloupci jsou uvedeny citace z textu Šimona Lomnického, v pravém sloupci uvádíme znění 

Konstantina Levého. Písařské chyby jsme vyznačili tučným fontem. 

Tabulka č. 1: Rozdíly mezi texty Konstantina Levého a 

Šimona Lomnického 
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U změny slovosledu dochází k přesunutí postponovaného atributu, který Šimon 

Lomnický hojně užívá, do pozice před substantivum, není to však pravidlem. Navíc je 

patrná i tendence Konstantina Levého přesunovat verba na bližší pozici k objektu věty, 

naopak Lomnický často stavěl slovesa na konec věty. 

 

7.1 Výpustka 

Jako další typy úprav Konstantina Levého v Lomnického textu jsme identifiko-

vali výpustku, implementaci a nahrazení (procentuální zastoupení jednotlivých odliš-

ností je vyjádřeno v grafu č. 1). Výpustku lze dále členit na výpustku, která odstraňuje 

tautologii, a na výpustku odkazů na kapitoly Šimona Lomnického z Budče. 

…ale přede dweřmi čekati muſel.                      

(Vejkl., s. 14)                          

Ale Prżededwerżmj cżeka, muſyl                                     

(ex. 4, ř. 13-14) 

…w tom překážku činiti wědauce že ničjmž 

gyným nebýwagij přemoženij… (Vejkl., s 14) 

Wtom Prżekażku czinitj, daucze Zė njczimż 

gynym, Nebywagy przemozėnj                                   

(ex. 5, ř. 34-35) 

 

Y ſtal ſe k němu hlas Antoni nondum perueniſ-

ti ad menfuram Coriarij, qui eſt in Alexan-

dria.  

(s. 174) 

…, yſtalſe, knėmu hlaϒ, Antoni nondum per-

veniſti ad menhuram Conarij, qui eſt in ale-

xandria,… 

(ex. 21, ř. 2-4) 

Y powězyž mi nětco o Yaſnosſti Obličege 

Božijho… (Vejkl., s. 112) 

…y powėzyż mj Nėtco, ogaſnoſti bożiho ob-

lycėge,… (ex. 16, ř. 31–32) 

…a Boha ſkrauſſeným Srdcem toliko za Duſſy 

ſwau gſy proſyl… (Vejkl., s. 224) 

…, aboha ſkrauſſenym ϒrdcem, tolyko Zaſwau 

duβy ſy proſyl,… (ex. 29, ř. 14–15) 

Woſel pak Tělo Lichewnijka mage na ſebe 

wložené… (Vejkl., s. 226) 

…, Woſel pak Lychewnjkowo tėlo, mage 

wlozeno Naſobė… (ex. 30, ř. 25–26) 

Nu (prey) muſegij geho modlitby Pánu Bohu 

býti  wzáctný. (Vejkl., s. 243) 

…, Muſegy geho modlydby Panu, Bohu wZat-

czny begtj. (ex. 38, ř. 14–15) 

 

Tuto figurů/ na Zámku Třeboňſkém w ſtaré 

kanceláři malowánau/ dáwno gſem widěl, 

(Vejkl., s. 94) 

Tuto ffikuru ſem widel, NaZamku Trżebon-

ſkem wſtare kancelary Malowanau,... 

(ex. 15, ř. 12–13) 

…ſſel a pilně gich po horách y Audolijch hle-

dal… (Vejkl., s. 144) 

…ſſel apilnė gych hledal pohorach…  

(ex. 19, ř. 39) 
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Graf č. 2: Odstranění tautologických spojení 

 

Levého odstraňování tautologických spojení z textu Šimona Lomnického lze 

rozdělit na tři typy (jejich procentuální zastoupení ve zkoumaných padesáti exemplech 

vyjadřuje graf č. 2). Šimon Lomnický ve Vejkladu prostém na některých místech uvádí 

latinské výrazy, ke kterým důsledně připojil jejich český překlad, oproti tomu Konstan-

tin Levý v exemplech ponechal pouze česká znění, latinská opomíjí. Víceslovná latinská 

spojení Lomnický dokonce přeložil veršovaně a tyto veršované pasáže převzal i Kon-

stantin Levý (viz příklady v tabulce č. 2). Z uvedených příkladů vyplývá, že hlavním 

důvodem těchto výpustek zřejmě byla Levého snaha o ekonomičnost, jelikož šetřil mís-

tem během pořizování rukopisného souboru podle tištěné předlohy, což lze doložit 
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i na faktu, že písař nenechával mezi incipity jednotlivých mravoučných příběhů mezeru, 

která by sloužila k jejich vizuálnímu členění. 

Tabulka č. 2: Výpustka latinského výrazu – ponechání českého ekvivalentu 

 

Latinské termíny, které Konstantin Levý zřejmě považoval za všeobecně známé, 

však převzal a naopak vypustil český ekvivalent (příklady viz v tabulce č. 3). Ovšem 

existují též výjimky (viz druhý příklad, tabulka č. 3). Zaznamenali jsme i vložení latin-

ského výrazu namísto českého spojení užitého v předloze: v exemplu č. 25 nahradil 

Konstantin Levý původní výraz přewor zněním prior. Levý také oba uvedené typy vý-

pustky kombinoval, jak lze doložit rovněž z exempla č. 25. Tam namísto původního 

Succurre, ſuccurre, ſuccurre. Pomoz/ pomoz/ pomoz (Vejklad prostý, s. 198) Levý za-

psal Succure, Pomoz Pomoz (ř. 22). 

 

Vejklad prostý  Exempla Konstantina Levého 

O putee, putee. O Studnice ſtudnice…   

(s. 6) 

Oϒtudnicze, ſtudnicze 

( ex. 2, ř. 17) 

…ale wyſokým hlaſem wolal: O vos omnes 

cernite pompam Noniliſsimae Comitiſsae 

Mariae. O wy wſſyckni wizte nádhernau ſláwu 

Neyurozeněgſſy hrabinky Maryge… 

(s. 15) 

ale wyſokym hlaſem Wolal, Owy 

wβycknj Wizte Nadhernau ϒlawu Ne-

gUrozenegβy hrabenky Marye,…              

 (ex. 4, ř. 29–31) 

Dobře tedy  Iſidorus Učitel takto powěděl: 

Immundus ſpiritus orationis inftantia vincitur, 

demonia oratione eijciutur oratione demonia 

ſuperantur. Tak geſt Modlitba ſtála welmi drahá/ 

Zě ſe nÿ dábel ten zlý duch přemáhá. Modlitbau 

dábelſtwÿ ſe wyhaněgÿ/ Modlitbau wÿtězy/ ge 

porážegÿ. 

 (s. 36) 

Dobrże tedy Uczitel toto powėdėl, Tak 

geſt Modlydba ſtala welmj draha, 

Zėϒenj ten dȧbel Zly duch przėmaha, 

Modlydbau dȧbelſwj ſe wyhanėgy, 

Modlydbau witėzy ge PoraZėgy 

(ex. 7, ř. 18–22) 

Tedy Opat přikázal mu přijſtně řka: Vade & tace. 

Gdi pryč a mlč. 

(s. 41) 

Tehdy, Opat przjkazalmu prziſṅe, rżka, 

gdj prycż amlcyż… 

(ex. 8, ř. 3–4) 

…neb tak geden z učitelů Cýrkwe dij: Pura eſt 

oratio, quam in ſuo tempore, faeculis non 

interveniunt curae.   

Takowá Modlitba čiſtá 

Býwá/ wzáctná také giſtá. 

Kdož ſe wčas Modlitby ſnažÿ/ 

Zě mu péče nepřekážÿ. 

Nižádná Swětſká wěc marná/ 

Ta Modlitba býwá zdárná. 

Neb, tak geden Zuczitelu Czyrkwedj 

Takowa Modlydba bywa Cziſta, bywa 

wZatctna take gyſta, kdoż, ſe wczȧϒ 

Modlydby ſnazj, Zėmu Pecże 

Neprżekazj NjZȧdna ϒwėtſka wėcz 

Marna, Tamodlydba bywa Zdarna,…  

(ex. 12, ř. 21–26) 
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Tabulka č. 3: Výpustka českého překladu – ponechání latinského ekvivalentu 

 

Vejklad prostý Exempla Konstantina Levého 

Za mau neymilegſſý Matku řijkám Pater Noſ-

ter a Miſerere, Otče náſs/ a Smilůg ſe Pane 

Bože. 

(s. 94) 

Zamau Negmilegβy Matku rzikam, Pater 

Noſter, a Miserere, … 

(ex. 15, ř. 8–9) 

Y ſtal ſe k němu hlas Antoni nondum perue-

niſti ad menfuram Coriarij, qui eſt in Ale-

xandria.  
Antoni Starečku mily/ 

Uč ſe Modlÿ každau chwijli. 

A wſſak geſſtě, máſs to znáti/ 

Zě ſe nemůžeſss wrownati. 

Gednomu Koželuhowi/ 

Mému wěrnému ſlauhowi. 

Genž w Alexandriÿ bydlÿ/ 

Y nawſſtěw geho obydlÿ. (s. 174) 

…, yſtalſe, knėmu hlaϒ, Antoni nondum per-

veniſti ad menhuram Conarij, qui eſt in 

alexandria,… 

(ex. 21, ř. 2–4) 

A tak geſt tu pochowán/ In ſepulehro patrum 

ſuorum. W hrobě Otcůw ſwých.  

(s. 226) 

Atak geſt tu pochowan, in sepulehro, patrum 

suorum,… 

(ex. 30, ř. 28–29) 

…on mu otewřijti nechtěl řka: Tu quis es? Ty 

kdo gſy? On mu pokorně opowěděl.  Ego ſum 

frater Ionnes. Yá ſem bratr Jan. (s. 229) 

…on mu otewrzitj nechtėl rżka, tu quis est 

Ego ſum frater Iohanes,…  

(ex. 32, ř. 6–7) 

…takowau gim toliko odpowěd dáwal. Ego 

ſum Cattus. Yá gſem kočka. (s. 247) 

Neopowedel Neż, Ego, Sum Cattus,… 

(ex. 39, ř. 10–11) 
 

 Konstantin Levý vypouštěl slova s podobným významem v případě, že se na-

cházejí v textu za sebou: 

 

Dále Konstantin Levý z Lomnického textu vynechal ty pasáže, které přímo odkazo-

valy na jednotlivé kapitoly Vejkladu prostého. Obecně jde o úseky, jež vykládají Bibli, 

či o ty, kde Šimon Lomnický oslovuje čtenáře. 

7.2 Implementace 

Jako další rozdíl mezi záznamem exempel u Lomnického a Levého jsme identifi-

kovali implementaci. Ta se často vyskytuje v blízkém textovém okolí výpustky. Po vy-

…z této hyſtorye a přijkladu poznáwá.  

(Vejkl., s. 13) 

zteto hyſtoryge pozna                        

(ex. 3, ř. 53) 

…gednau Modlitbu Páně dokonal a wyřijkal… 

(Vejkl., s. 33) 

gednu Modlydbu Panė wyrzjkal 

(ex. 6, ř. 7) 

…kterýž w Domě ſwém peníjzku /halijřku/ ani 

kauſku chleba neměl.  

(Vejkl., s. 243) 

…který wdomė ſwem Penizku, anj kauſku 

chleba nemėl,… 

( ex. 38, ř. 10) 
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puštění určitého slovního spojení zajišťoval Konstantin Levý lepší srozumitelnost textu 

vložením slova či několika slov jiné slovně druhové platnosti, jejichž úkolem bylo na-

hradit vypuštěnou pasáž. V jistých případech vložením se substantiva změnil význam 

celého úseku (příklady viz v tabulce č. 4). První a třetí z níže uvedené tabulky poukazují 

na vložení slovního druhu za účelem posílení srozumitelnosti textu. Druhý příklad 

reprezentuje subjektivní implementaci písaře.  

Do textu ovšem Levý začleňoval nejen jednotlivá slova, jako např. trantarye, 

ale i celé skupiny veršů. Vybíral si přitom takové, které se tematicky hodily k danému 

exemplu. V některých případech je převzal z Vejkladu prostého, např. v exemplu č. 21 

za původní Lomnického text přidal verše z jiné jeho části spisu (viz tabulku č. 5). 

Tabulka č. 4: Implementace slova či slov jiné slovně druhové platnosti 

Vejklad prostý Exempla Konstantina Levého 

Nebo cti a uměnij/ které gſem w Swětě měl/ 

k chwále Boži gſem ho neužjwal/ ale chwály 

ſwé tudy gſem wyhledáwal… 

(s. 195) 

Nebo cytj aumėnj ktereſem, wſwetėmėl, 

kchwale boży ſemho Neużywal, ale chwaly 

ſwe ſem ſobė wyhledawal… 

(ex. 24, ř. 15–17) 

…ginj wſſyckni že do Pekla ſſli. (s. 204) gynj wſſyczknj Zė do Pekla ſſly – do tran-

tarye- (ex. 26, ř. 4–5) 

Geſſtě také wlekni ſe/ když ſlyſſýſs o múkách 

Pekelnijch/ kteréž dáblowé gſauce duchowé/ 

přirozenijm ſylnij/ ſotwa a přewelmi těžce 

ſnaſſegij/ geſſto gim nidká nebude konce. (s. 

205) 

Yeſſtė take Uleknj ſe kdyż, ſlyβyſſ omukach 

Pekelnich, ktereż dȧblowe gſauce duchowe 

przjrozenim ſylnj, ſotwa a przewelmj teżcze 

to, ſnaſſegy geſſto gym Nikda Nebude 

koncze,…(ex. 27, ř. 13–14) 

Něgaký Krčmář ſſeňkowal Wjno/ a dobré y zlé 

wſſecky přigijmal do ſwého domu…(s. 223) 

Nėgaky Krucżmaṙ ſſenkowal Wino, adobre 

yzle wėcy wβecky prżygymal, do sweho do-

mu,… 

(ex. 29, ř. 1–3) 
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Tabulka č. 5: Implementace verše 

Vejklad prostý Levý, exemplum č. 21 

…geſſtě gſem k mijře ſlow twých nepřiſſel.  

(s. 175) 

 …geβtė ſem kmirże ſlow, twych Neprzjſſel, 

Yejtly ſetolyko Modlyβ Zaſebe, gedenſegen 

Modlyd, bude Zatebe, apaklyżetyſemodlyſſ 

Zawſſeczky, Wſſyczknj Zate budau ſe mod-

lyt wZdyczky amen (ř. 21–24) 

 

Z celkového počtu čtyřiceti sedmi převzatých exempel jsme identifikovali dvacet 

pět případů, v nichž Levý k mravokárnému příběhu připojil veršované pasáže, jež pře-

vzal buďto z jiných částí Lomnického tisku, nebo z jiných textových předloh (příklady 

viz v tabulce č. 6).
109

 Z versologického hlediska jde o sylabické verše s trochejským 

spádem a sdruženým rýmem, počet slabik ve verši se pohybuje v rozmezí od osmi 

do deseti. 

Tabulka č. 6: Převzatý verš z jiné části Lomnického textu 

Vejklad prostý Levý, exemplum č. 8 

Nebud chlubný/ nehonos ſe/ 

A pyſſně newywyſſůg ſe. 

Nedrż o ſobě wſſetečně/ 

Dobré což máſs koli wěčně. 

Toho nepřipiſůg ſobě/ 

Neb to Bůh dal z láſky tobě. (s. 45) 

Nebuḋ chlubny, Nehonoϒ se, apyβnė ne-

wywyβugſe 

Nedrż oſobė wβetecżnė, dobrzė czo maβ 

kolyw Wecżne 

Toho Neprzjpiſug ſobė, Nebto buh dal Zlaſky 

tobė (ř. 61–63) 

 

7.3 Nahrazení 

Posledním typem rozdílu mezi oběma porovnanými texty je jednak substituce 

(a to výrazem podobného významu, parafrází či veršem), jednak jde o nahrazení expre-

sivního výrazu neutrálním vyjádřením. Nahrazování je v Levého textu jevem dosti hoj-

ným (představuje 21 % z celkového počtu rozdílů). Tímto zásahem ve většině přípa-

dů nedošlo ke změně významu nahrazovaného slova. U parafráze bylo snahou opisova-

ný text zkrátit a zároveň podat jeho shrnutí. Jisté případy jsou ovšem sporné (viz tabul-

ku č. 7, příklad 4). 
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 Verše Levý zapsal in continuo, na rozdíl od textu Lomnického je tedy není možno na první pohled 

rozlišit od okolí. Vizuálně jsou u Levého odlišeny ty verše, jež se nacházejí v závěru exempla, a splňují 

tak charakter praecepta, které vyplývá z mravoučného příběhu; veršovaná podoba pak nabízí recipientovi 

snadnější memorování. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%B8%8A&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BB
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BB
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BB
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BB
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Tabulka č. 7: Parafráze 

 

Nejvýraznější parafrázi jsme identifikovali v exemplu č. 18. Za opsaný mravo-

kárný příběh Konstantin Levý umístil abreviovanou verzi dalšího exempla, které je 

ve Vejkladu prostém umístěno v kapitole Prosba první: Posvětiž se jméno tvé (zkráce-

nou verzi Levého viz v tabulce č. 8). Parafráze se často prolíná s užitím slov podobného 

významu.  

Tabulka č. 8: Nejvýraznější parafráze v exemplu č. 18 

Vejklad prostý Exemplum č. 18 

Ale my chcemeli/ ma mladij y ſtařj od Pána 

Boha hrozné pomſty a pokuty ſe uwarowati a 

ugitij/ muſýme ne dábla/ ale Pána Kryſta 

wzýwati/ a od takowého rauhánij ſe zdržovati/ 

žádného dáblu neporaučeti/ neproklinati/ ný-

brž ſe warowati/ Gména Božijho také na-

darmo nebrati. Ale yakž nás toto prwnij Swatá 

Prosba učij/ Gméno Božij w nás poſwěcowati/ 

ctijti a welebiti. A tak teprwa hodně budeme 

ſe mocy Modliti/ a řijkati. Poſwětiž ſe Gmé-

no twé. (s. 134) 

…, ale my, chcemely Mladj y ſtarżi odPana 

boha hrozne pomſtj, apokuty ſe uwarowatj, 

Muſyme Nedȧblu neporaucżetj Neproklynatj 

Nybrżſe Warowatj Ymena boziho 

Wuczſtywoſtj Mitj gecztitj a Welebytj Negaky 

cżlowek ſſteffan prziſſel Wopily domu, Wolal, 

naſwe Pachole, podſem cżerte Zugmnė czėrt 

hned przjſſel, ſtrżewycze ſe hned ſamj 

rozwazowaly poznalżebyl cżert, zwolal odeg-

dy bidnjcże my Pacholeſemga wolal Netebe, 

odeſſel, a wicze ſċertem Neżertowal (Mėl 

cżaϒ) 

(ř. 38–48) 

 

V neposlední řadě Levý expresivně zabarvené intenzifikátory nahrazoval neutrál-

ními výrazy (příklady viz tabulka č. 9). To se mj. projevilo i v neutralizaci deminutiv, 

netýká se to však všech zdrobnělin. Navíc Konstantin Levý intenzifikátory naopak 

Vejklad prostý Exempla Konstantina Levého 

Kteryž odeſſedw od Opata a připuſtiw k Srdcy 

ſwému ſlowa Opatowa y ſwá nerozumná od té 

chwjle nikdá nic w těmž klaſſteře nemluwil ale 

mlčenliwoſt wždycky zachowáwal.                                                

(s.42) 

…kteryż odeβel odOpata aprzipustil 

kſrdcy ſwemu, ſlowa opatova, yswa 

nerozumna, odte chwile, nikda, nicz 

wtemż klaβterże nemluwil akdyżtak 

mlcżenlywy byl 
(ex. 8, ř. 5–7,) 

Y ſſli k něgakému Starcy genž odewſſech, 

za Swatého Cžlowěka gmijn byl. (s. 11) 

Yβly knegakemu ϒtarcy genż odewβch 

Zaϒwateho drżan byl                                       

(ex. 3, ř. 12–13) 

To při ſobě ſeznaw… (s. 32) Tak przjſobė poznal…                                

(ex. 5, ř. 23,) 

Půgdu a také Lotrem budu… (s. 45) Pugdu atake Petraujkym budu  

(ex. 9, ř. 20,) 
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do přepisovaného textu též doplňoval: např. Lomnického spojení welykau rowinu 

(viz exemplum č. 19, ř. 120) doplnil intenzifikátorem welmj.
110

 

Tabulka č. 9: Nahrazení expresivních výrazů neutrálním vyjádřením 

 

Vejklad prostý  Exempla Konstantina Levého 

…nebo byl welice auzký/ náramně hladký a 

plzký/ a yako teď Meč hebký/ A pod Moſtem 

pak/ Ržeka hrozná tekla/ hady a Draky/ Sſtij-

ry a Ziabami hroznými žjalami… (s. 150) 

…nebobyl welycze auſky, ahladky agako mecż 

hebky, apodmoſtem pak rżeka tekla, hady a 

ſſtjry, a Zȧbamj hroznymj Ziżalamj…(ex. 19, ř. 

142–144) 

…někam na ſwém koničku a náhodau…    (s. 

31) 

…nėkam Naſwem konj, anahodau…             

(ex. 5, ř. 2) 

A třidcátý den když Biſkup ſám w ſwém Po-

kogiku ſeděl… (s. 195) 

30 den kdyż, biſkup ſam wſwem Pokogy 

ſedėl… (ex. 24, ř. 10–11) 

Byl geden Pauſtewnijček na Pauſſtj… 

(s. 274) 

Byl geden Pauſtwenik Napauſſtj…(ex. 43, ř. 

1–2) 

 

  

                                                 
110

 V tomto příkladu lze identifikovat několik typů úprav Lomnického textu. Kurzivou vyznačujeme vý-

pustku tautologie, podtržením substitucí slovem podobného významu, tučným fontem výpustku původní-

ho praecepta a přerušovaným podtržením parafrázované podání zkráceného exempla z Vejkladu prostého.  
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8 Závěr 

Na rukopisný soubor česky psaných exempel Konstantina Levého z roku 1681, 

jež je dnes uložen pod signaturou R 353 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovi-

cích, lze pohlížet jako na kazatelskou příručku, která mohla sloužit jako zásobárna 

exempel. Levý mravokárné příběhy seřadil podle předlohy, již se nám podařilo iden-

tifikovat, jedná se o spis Šimona Lomnického z Budče Vejklad prostý na nejsvětější 

modlitbu Kristem Pánem vydanou Otčenáš z roku 1605. Levého soubor vznikl jako 

opis zmíněného tisku Šimona Lomnického, Levý však nepřejímal všechna exempla 

Lomnického. Ta, která jsou v tisku Vejklad prostý na nejsvětější modlitbu Otčenáš 

rozsáhlejší, nahrazoval jinými mravoučnými příběhy. 

Při srovnání Lomnického tisku a Levého rukopisu jsme identifikovali čtyři zá-

kladní rozdíly mezi oběma texty: úpravy formálního rázu, výpustku, implementaci 

a nahrazení. U každého typu jsme následně klasifikovali jeho další členění. Úpravy 

formálního rázu jsou morfologické či pravopisné. Některé změny ovšem lze charak-

terizovat jako písařské chyby, jde zejména o neúmyslné vypuštění litery či liter, 

změny slovosledu a přehlédnutí. Výpustky se týkají odstraňování tautologických 

spojení (vypuštění českých slov s podobným významem, vypuštění latinského či 

českého ekvivalentu) a odstraňování odkazů na kapitoly Šimona Lomnického 

z Budče. 

V případech implementace vkládá Konstantin Levý. Poslední., čtvrtým typem 

rozdílu mezi oběma texty je nahrazení expresivního výrazu neutrálním vyjádřením 

a nahrazení původního znění slovem podobného významu nebo veršem. Levý též 

parafrázoval určité Lomnického úseky, zejména jde o závěrečná ponaučení exempel 

z předlohy, která jsou delšího rozsahu a často veršované podoby. Konstantin Levý je 

nahradil kratším redigovaným úsekem, který však významově odpovídal Lomnické-

ho textu. 

Součástí bakalářské práce je také transliterace prvních padesáti exempel rukopi-

su Konstantina Levého a tematický soupis všech jeho exempel. Jelikož je naše 

transliterace exempel neúplná, je proto možné pokračovat v dokončení přepisu zby-

lých exempel. Též se lze v dalším zkoumání rukopisu R 353 zaměřit na identifiko-
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vání rozdílů mezi tiskařským a písařským rukopisem na příkladu Lomnického tisku 

a Levého rukopisu či na literární analýzu jednotlivých exempel. 
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Přílohy 

 

Pracujeme s unikátně dochovaným rukopisem barokních, česky psaných exem-

pel z roku 1681, který je dnes uložený v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 

pod signaturou R353. Rukopis je psán pouze jednou písařskou rukou, a to zřejmě Kon-

stantinem Levým. 

Zde podáváme transliteraci prvních padesáti exempel z celkového počtu osmde-

sáti dvou. Při transliteraci jsme vycházeli z transliteračních pravidel Ivany Ebelové.
111

 

V případě, že text nebyl dobře čitelný z důvodů skvrn či oříznutí strany, jsme přihlíželi 

k tisku Šimona Lomnického Vejklad prostý na nejsvětější modlitbu Otčenáš, který Kon-

stantinu Levému sloužil jako přímá textová předloha. Tato místa vyznačujeme závor-

kami  < >. Závorkami [] zaznamenáváme emendovaná slova. Paginaci a číslování jed-

notlivých exempel, které jsou dodatečně dopsané tužkou, přejímáme a uvádíme je též 

v závorkách []. Tuto segmentaci textu zachováváme i v sporných případech (viz exemp-

la č. 17, 22 a 26). 

Písař užil minimálně dvojí velikost písma, větším písmem zaznamenával incipi-

ty. Toto rozlišení se snažíme zachovat, proto jsme pro incipity zvolili velikost 14 bodů; 

zbylý text transliterujeme velikostí písma 12 bodů. Pro lepší přehlednost řádky čísluje-

me. 

Rukopis je psán novogotickým písmem, jeho celkový ráz je polokurzívní. U ně-

kterých liter lze klasifikovat kurzívní prvky – tvar a duktus minuskul, například r, w. 

U latinských termínů písař zjevně napodoboval tištěnou antikvu – tyto případy přepisu-

jeme tučně. 

Kvantita samohlásek není v rukopise vyznačena, kromě -í, které je někdy vyzna-

čeno literou j, např. pokußenj. 

Během transliterace jsme identifikovali dvě rozdílné podoby liter b, k a h, ve všech pří-

padech jsme se ale rozhodli je přepisovat jednotně. V textu se vyskytuje několik podob 

litery s, dlouhé s (ſtarecz) a široké s (ϒPenėzy), u ϒ rozlišuje Konstantin Levý další 

formu minuskulní a majuskulní, my je však zaznamenáváme jednotně. 

                                                 
111

 EBELOVÁ, Ivana. Klíč k novověké paleografii. Praha, 2015. 

Příloha 1: Transliterační poznámka  
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Užití majuskul, minuskul a interpunkčních znamének neodpovídá dnešnímu úzu 

a ani se nepřibližuje podobě tištěného textu Šimona Lomnického. Konstantin Levý stří-

dá tři způsoby zápisu číslovek: slovem (trziczetj), číslicí (100) a ve tvaru 10 (viz přílohu 

č. 10). 

 

 

[Úvodní strana] 

1. [p. 1] Wſſem wPotrżebach 

2. Zſtawagycym, a Pomocy 

3. hledagyczym duſſem 

4. Kpotėſſenj, aPobożnoſtj 

5. Wypſane Pėkne Prżyklady 

6. aNaucżenj gednomu Każdemu 

7. Leta Panė 1681 

 

8. Frater Conſtantinus Fridericus 

9. Lewy S
o
 Rżadu Czyſter 

10. Czyenſkeho, Proffes WZlaty 

11. Korunė [p. 3] 

[Exemplum 1] 

1. Leta Paṅe 1125. Kalyffus 

2. Tatarſky Kral, chtėl zſweho Kralowſtwj, wy 

3. plemenitj wſſeczkny Krzeſṫany, Nebo Krżeſtanj, ϒPo,, 

4. hany ſpolu bydlely, Yeden Pak z radd geho, ra,, 

5. dil Kraly abytoho mocy Neczinil, ale aby ge, ZE 

6. wangelyum gegych prżemohl, Zė Kryſtuϒ Buch 

7. krżeſṫanſky mluwil, Yeſtly by Ktery Krżeſtaṅ 

8. nepochybuge rżekl ta ϒlowa, horże, Zdwihnjse 

9. awrżſebau do Morże, Zėſemutak ſtane, Kteryż 

10. uczinil tak, aſwolal wβeczkny Krżeſtany, aptal 

11. ſegych, geſtlyby ϒlowo Kryſtowo, ageho, 

12. Ewangelyum Prawdiwe bylo, Odpowėdėly 

13. wſſeczknj Zė tak geſt, Yhned pohruβku Uczi 

14. nil geſtly toho w 10 dnech ſkutkem Nedokazj 

15. Zė wβyczknj Zahynau, Tehdy ϒeβlyse, Bi, 

16. ſkupowe a Knėzi, aſwolaly Krżeſṫany, a Ulożyly 

17. do 3 dne Puſt Modlylyϒe, a Pana Yeżiβe, Kry, 

18. ſta ϒPlacżem proſyly, aby ſwym wėrnym, ϒpomo,, [p. 4] 

19. czniem bytj, raczil, YZgewiloſeto gednomu 

20. Pobożnemu, biſkupu, Zė negaky, gednowoky ſſwecz 

Příloha č. 2: Transliterace rukopisu Konstantina Levého 
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21. hoden geſt ta ϒlowa wypowėditj, alyd, krżeſta 

22. ṅſky Ztoho Nebeϒpecżenſtwj wyſwoboditj, ale,  

23. on ſpokory tomu odpiral, ahrziβnjkem, wely,, 

24. kym bytiϒe prawil, Awβak ϒpoſluβenſtwj 

25. arozkazanj to naſebe przigal, ytedy ſtaly, krże,, 

26. ſṫane, Zgedne ſtrany, a krziż kryſtu ſebau, mėly 

27. a kalyffus kral, ϒwymj Wogſkem zdruhy, 

28. ſtrany, hotowj gſaucze abyty krżeſtany, wſſeczkny 

29. Zmordowaly, Protoż poklekl na kolena ſwa  

30. βwecz, Modlylϒe Panu Yeżyβy kryſtu, wtento 

31. ϒmyſl rzka: O Pane Yeżyβy kryſte ϒynu, 

32. Boha Ziweho, Prawdo wėcżna, Pohlediż, na,, 

33. Naϒ, wtento tak Zarmauczeny aNebezpecżny 

34. Cżaϒ, anedopauβtėg tolyka twym Wėrnym, krże 

35. ſtanum, Zahynautj atwe ϒwate Evangelytſky, 

36. prawdy, wpotupė Zanechawatj, A Pak rozkazal 

37. te, horże abyſe Zdwihla a wrhla ſebau do Morże 

38. czożſe yhned ſtalo, Towida kral, Welyczeſe, 

39. naramnė tomu podiwil, atoho Ulekl, ahned, [p. 5] 

40. ϒe Pokrżtitj dal, ygynj Mnozy ϒnim, atak, 

41. wira krżeſṫanſka diwem tim, wten den kupodi 

42. wu geſt potwrzena arozmnoZėna 

[Exemplum 2] 

1. Yeden zSwatych Starβych 

2. bratrzi Napauβtj, poſlal Ucżedlnika 

3. ſweho, aby naważyl aprzjneſlmu wody, yZapo,, 

4. mnėl Ucżedlnyk ϒſebau prowazu wzytj ϒ kterymż 

5. waziwal wodu, akdyż prziβel kſtudnjczy 

6. Zarmautilſe welmj, a Zė byla odtud daleko, cha,, 

7. laupka geho, czoby mėl czinitj aczo prżed ſebe  

8. wZytj newėdėl, Nebo neradbyſebyl prazdny 

9. domu Nawratil, Teda ſa wtak naramny, pecżly,, 

10. woſtj aſauZėnj, Padl Na kolena ſwa, Modlyl,, 

11. ϒe ſplacżem Panu Bohu, rżka, Pane ϒmj, 

12. lugϒe Nademnau, Podle tweho welykeho Miloſrdenſtwj 

13. kteryſy ϒtworzil Nebe y Zemj, y wody Morżſke 

14. awſſeczkny wėcy, ktereż wnjch ſau, agenż cziniβ 

15. diwy Welyky ϒam, ϒmylugſe Nademnau, Proſlu, 

16. żebnjka tweho kteryż mnė poſlal, akdyżtu powſtal, 

17. odModlydby Zwolal, Oϒtudnicze, ſtudnicze [p. 6] 

18. Poſlal mnė ϒluZėbnjk kryſtu, Otecz duchownj 

19. mug, abychmu NavaŻyl wody, Y hned wyſtaupila 
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20. woda Zhuru aż kwobrubė, akdyż Naplnil,  

21. ſwau Lahwicy wodau odeβel, Welebė, Mocz Pana 

22. ϒpaſytele naβeho Yeziβe kryſta, Woda Pak, 

23. te ϒtudnicze, Nawratilaſe hned Zaϒe Namiſto ϒwe 

[Exemplum 3] 

1. Byly dwa Bratṙi Stawu 

2. rytirżſkyho, Nabożenſtwj Praweho, aobcowanj, βle, 

3. chetneho, Znamenawβe wtomto ſwėtė, ſamau, pau,, 

4. hau Marnoſt awprawoſt, tolykeż mnohe podwody 

5. aoklamanj, yrżeklyſobė weſpolek, hle Otecz byl 

6. naβ wZatczny, wſwetė ϒlawny Pan Welyky 

7. Mnoho Zlatamėl, Poddanych, aϒlużebnjkuw 

8. y ϒlużebnjcz doſtj, awβak muto wβeczkno nicz Ne,,  

9. ſpomohlo, prżedſe Umrzitj muſyl, Ydėmemy 

10. a ſlużme Panu Bohu, on Nam mużeto bohatſwj 

11. aty dary datj, genż nam Nebudau moczt Zhynautj 

12. Yβly knegakemu ϒtarcy genż odewβch Zaϒwa, 

13. teho drżan byl, y Żadalyho abyge wſwug Rżad 

14. przigal, ale, on WZaw Radu Zbratrzimj ſwymj [p. 7] 

15. Rzekl gym, aby Negprw βly Napauβṫ, atam 

16. geden Rok bydlely, Ziwnoſtj ſobė, ſprace rukau ſwych 

17. dobywaly, chtėge tudy ge ſkuſytj, Zdaly wſwem 

18. prżedſewZetj ſtaly budau, kterzizto pokornė rozkaz 

19. wyplnily, βly Namjſto gym Ukazane, a Welyke, Na,, 

20. bożne horlywoſtj ten Rok tam ſtrawily, Po Rocze 

21. prziwedl ſobė Opat kpamėtj Zadoſt gegych, arżekl 

22. pugdu a Zwim, Zdaly ſautj Mladency tam 

23. ſetrwaly, a kdyż βel Nalezlgetam, an WZa 

24. hradė pracugy, PoZrawil gych pokornė, anoj, przj,, 

25. galyho ochotnė, atenocy, Poſlauzily mu czotu kolywėcz 

26. mėly wewβem powolnė, Rżekl gym ſtarecz, aby 

27. ſeho nicz neoſtegchaly, ale podle obycżege aZwyklo, 

28. ſtj aby ſobė czinily, ahle kdyżϒe domjwaly, Zė 

29. ſtarecz ſpj, wſtaly anabożnėϒe Panu Bohu Modlyly 

30. akdyż bylo Populnocy, Widel ſtarecz  ſtarβyho, bra,, 

31. tra, anſe ſtkwėl gako ſluncze, a Angele ſtaupily 

32. knėmu, apozdwjhlyho od Zemė tak wyſoko Zėho 

33. ſtarecz ſotwa mohl widėtj, Nad Mladβym Pak, 

34. widėl mnojtwj ḋablu Naſpuſob cżerwuw, kterzj 

35. mu chtėly kdyżſe modlyl, do Uſt wleztj, ale on 

36. ſwelykym Placżem wZdyſe modlyl dotud, aż odnėho 

37. Wſſeczkno to mnoſtwj dablu odſtaupilo, aAngele, [p. 8] 
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38. Przjſtaupily, atoho ſtarβyho bratra Zaϒe Na geho 

39. prżedeſſle miſto poſtawjly, ateprwa Pak ta ſwėtloſt 

40. odeβla, Narano Poſpiβyly oba kſpowėdj, YpoZnal 

41. ſtarecz, Zėten ſtarβy bratr mocznė prżemohl, po, 

42. kuβenj, dabelſka, aprogeho bohomyſlnoſt, wy 

43. zdwjhowan byl odzemė, abymėl potėβenj Zſlyβenj 

44. angelſkych piſnj, Mladβy pak bratr geſſte byl 

45. neſwjteżyl ale ZmuZile dȧblum ſkrze, Modly, 

46. dbu odpiral, Yprzjgalge ſtarecz do ſhromażdenj 

47. kterżiżto Panu Bohu ſlaużice, amnohymj diwy 

48. ſe ſtwycze wdobrem dokonaly, awPanu Uſnuly 

49. aϒwatė uczinily, Zėſau Potomto ſwėtė Nepoſtau, 

50. pily, gemu Neſlauzily, ale odnėhoſe odwratily 

51. a Panu Bohu ſe oddaly, nebo ſweṫ rownė gako cżert 

52. ſwym Milownjkum, aſlużebnjkum, Zlau odplatu 

53. dawa, Yakż ſe to opėt zteto hyſtoryge pozna 

[Exemplum 4] 

1. Byla Yedna Zėna wſwėtė Roz, 

2. koβna, Weleſlawna, hrabėnka Kampanye, ata ſaucz 

3. Dczera Krale Ludwika aſeſtra krale ffranczkeho 

4. Zagedno hrabė Z kampanye ſe Wdala, acztyry, 

5. krale Bratrj, wenglyczke Zemj mėla, a ϒyna [p. 9]  

6. WZamorſkych kragynach, Ta Poϒmrtj ſweho 

7. manZėla, welykau pegchu anadhernoſt, prowo, 

8. zowala, awewβem tomu ϒwėtu Lybitj ſe chtėla 

9. Potom takowau odplatu odſwėta WZala 

10. kdyż Naſmrtedlne Poſtely leżela rozkazala 

11. kſobė przjgytj Muzi ſwatymu, akraſoMluw, 

12. nemu, Opatu Perſanye, ten kdyż Przjβel, Ne, 

13. byl dopokoge wpuſſten, ale Prżededwerżmj 

14. cżeka[ti],
112

 muſyl, Nebo hrabėnka guż byla Umrże 

15. la, aϒlużebnjcy aſlużebnice gegy, Wſſelyga, 

16. ky domownj Nabytek mezy ſebau rozebraly, Na, 

17. dobj Zlate, ſtrzjbrne, ſſaty drahe, ano yta, pro,, 

18. ſtėradla, apoduβky Na kterychż Mrtwa leżela 

19. wβeckno Wβudy pobraly, Napoſledy geden 

20. przjβel Zė dlauho pomeβkal, Wzal Zacyp, perżi, 

21. nu kterauż geβtė gedinau podſebau mėla, ytu, 

22. prycż odneſl, atelo mrtwe, Nahe, Na ſlamu ſwalyl 
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 Cżekati ] cżeka; emendujeme podle textu Šimona Lomnického z Budče, Vejklad prostý na nejsvětější 

modlitbu Otčenáš (dále jen Lomnický, Vejklad prostý), Praha, 1605, s. 14.  
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23. ależetjho tak nechal, kdyżſe Opatowj cżekatj guż 

24. ſtegſkalo, Negaky ϒ przjſtogyczych ϒtawu Rytjrzſkyho 

25. Cżlowėk hnėwageϒe, wyrazyl mocy dwerże, a Muże 

26. Pocziwoſtj hodneho tam wpuſtil, kteryżto wβed, 

27. do Pokoge, Uzrżel to ϒlawne Tėlo, TeNegurozenegβy 

28. hrabėnky Na ϒlamė Leżetj Nahe, Yeden, ϒlużeb, [p. 10] 

29. niku chtėlge ſlamau przjkrytj, Opat Nedal, 

30. a Proprzjklad gynych, toho Nedopuſtil, ale wyſokym 

31. hlaſem Wolal, Owy wβycknj Wizte Nadher, 

32. nau ϒlawu NegUrozenegβy hrabenky Marye, 

33. Patrżte Nagegy Rozkoβne Tėlo, gakym poſmėchem 

34. hanby geſt obwinute Pohledte gak gy ϒwėt, Zamno, 

35. ho Ważnau Pocztiwoſt, aϒlawu, odplatil, agak, 

36. blazniwau odmėnu gy Uczinil, Protoż Ponėwadż 

37. prjtak Urozene oſobė, potupena geſt ϒlawa 

38. ϒwėtſka, aczoſe ſtane ſtjm Cżlowekem ktery take 

39. Neſtaudnė dychti awyhledawa Pocztiwoſtj, achlauby 

40. Tohoto ϒwėta 

[Exemplum 5] 

1. Swaty Bernard Yednoho Cża, 

2. ϒu, gel nėkam Naſwem konj, anahodau ſeſſel 

3. ſe wceſtė ſnegakym ϒedlakem, akdyżſe ktomu, przj, 

4. czina dala, galſobė welycze ϒwaty Bernard, ſtegſkat, 

5. oneſtaloſtj ϒrdce, adȧbelſke prżekażce, Prży ϒwate, 

6. Modlydbė, taużjtj anarzjkatj, ϒedlak to ſlyβe hnednim 

7. pohrzel, aprj modlydbė Zėmiwa ϒrdce ſtale, anepo 

8. hnutedlne, Chtėgeho S
o
.Bernard wtom ſkusytj, aprże 

9. Mocy, rżeklmu NuPrzjtely Uchylſe malycżko Naſtranu 

10. aſgakau Negwegβe budeβ mocy ſnażnoſtj, rzikeg [p. 11] 

11. Modlydbu Panė ,,O[t]cże
113

 Naβ,, kterauż geſtlyże 

12. bezewβy myſle roztrzitoſtj, pokognė Wyrzikaβ, konė, 

13. tohoto meho konecznė ſobė darowaneho, odemnė, mit 

14. budeβ, Aletymj wβak naſwe ſwėdomj Prawdu 

15. powėditj muſyβ prżedemnautoho geſtlyżetj nėtczo 

16. gyneho Namyſl przjgde nezatagyβ, ϒedlak ſtoho 

17. Zradowal agynacżſe Nedom[n]iwal
114

 Neż Zėguż toho  

18. konika wyhral, ϒmėle wϒtranu odſtaupil, aZho 

19. towilſe ktomu, Modlydbu Panė (Otcze Naβ) rżika[t]
115

 

20. pocżal, ahle ſotwagy Polowicy wykonal, aż nezbednė 
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 Otcże] ocże; emendujeme podle Lomnického, Vejklad prostý, s. 31. 
114

 Nedomniwal] nedomiwal; emendujeme podle Lomnického, Vejklad prostý, s. 31. 
115

 rżikat] rżika; emendujeme podle Lomnického, Vejklad prostý, s. 31. 
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21. myβlenj, wϒrdce geho ſe mu wtrauſylo, adȧbelmu, 

22. wnukl tak zėpomyſlyl wyhraly toho konė takelymu 

23. ktomu przida ſedlo, Tak przjſobė poznal, gſa ſebe 

24. ſam Zle ſwėdom, kſwatemu Bernardu ſe Nawratil  

25. acoſemu przitom Modlenj przjhodilo wėrne oznamil 

26. a Potom nikda oſobė tak wβetecżnė awyſoce Neſmegβlel 

27. Nebo geſtly ktera gyna teżka prace geſt, Nenagdeſe 

28. Żadna tėβy gako wėrne Panu Bohu ſe Modlytj, 

29. Tento ϒwėdek Zamnė toho potwrdj, Ptalyϒ[e]
116

 Bratzj  

30. opata Agatona, Otcże ktera geſt wobcowanj, NegWe, 

31. tβy prace, Ṙekl gym, odpuſtemj Yaſmegβlym, Zė 

32. Panu Bohu Modlytiϒe, Nebo kdyż ſe chce, Czlo, 

33. wėk Panu Bohu wėrne Modlytj, wZdyczky mu, [p. 12] 

34. Nepratele dȧblowe hledj wtom Prżekażku czinitj, 

35. daucze Zė njczimż gynym, Nebywagy przemozėnj 

36. gedine ſkrze Pokorne, aNabożne Panu Bohu, Modlenj, 

37. Acżkolyw wβelykau pracy kterauż Czlowėk, gſa 

38. wduchownjm obcowanj poſtawen, naſebe przjgyma 

39. Tėżce apracznė gy wykonawa, awβak wzdy, Nė, 

40. kdy, negakeho odpoczinutj, Uziwa, adoſtawa, Ale, 

41. Modlydba pak, ta aż dopoſlednyho wZdechnutj, Uſta, 

42. wicżnau, prżekażku, potykanj yroztrzitau myſl, miwa 

43. adam toho tėd geſſtė gyny przjklad  

[Exemplum 6] 

1. Negaky kazatel horlywy Milownjk, 

2. Lydſkych duβy, gezdiwal Na Oſlycżku, ktere, 

3. ho, ſobė proto chowal, aby wβudy gezdil, lyd, Na, 

4. pominal a ϒlowo bozj kazal, ytreffiloϒe, kdyż, 

5. gednau donegakeho koſtela, aby ϒe Panu Bohu 

6. modlyl, weβel, aWoſla uwelkych dwerzj, nechal 

7. yNeżly gednu Modlydbu Panė wyrzjkal, aż Neko, 

8. ly krat Na Woſla pomyſlyl, kdybymj geg tam, 

9. nėkdo wZal, Cożuſebe rozważuge, Zėmu ten, 

10. Oſel przjmodlydbė prżekażku czinj, gakż zkoſtela 

11. Wyſſel ahnedho Prycż dal, rżka, Nechcy toho, 

12. mitj cżoż mnė turbiruge, ame ϒrdce od boha 

13. odwraczuge, ataktu ſtaroſt zſebe ſlożyl [p. 13] 

[Exemplum 7] 

1. Negaky Pobożny Cżlowėk, 
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 Ptalyϒe] Ptalyϒ; emendujeme podle Lomnického, Vejklad prostý, s. 32. 
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2. mėl ten obycżeg, kolykratkoly, dabėl, wnukal mu,  

3. negake myſſlenj Pokuβenj, βel hned Na Miſto 

4. modlenj wſaukromj mnoho nemluwil, ale tolyko 

5. takto kraticżce ſe Modlyl, rka, oſladky Yeżiβy 

6. genżϒ boſke mocy ϒmilugſe Nademnau, racż mnė, 

7. Pomocy, Yhned pokażdem takowem Modlenj, dabel 

8. odnėho odſtaupil, aprżeſtalo pokuβenj, Yednoho, pak, 

9. cżaſu, geden ϒwaty, otecz, ſlyβel, kterak dȧblowe  

10. Narzikaly Zėnjczimż ſpiβe, prżemozenj aodehnanj, Ne, 

11. bywagy gedinė tim Negſwėtėgβym gmenem Yezuϒ 

12.  kdożge Nabożnė wZywagy, awtom gmenu radj ſe, 

13. modly, Nebo kde geſt Modlydba Nabożna, acziſta, tu,  

14. dȧbel duch necziſty bytj nemuże, geſt wėcz gyſta, Onen, 

15. dobry Tobiaβ wZaw gatry ryby, wlożylge Nauhly 

16. Ziwe aZahnal dabėlſtwj tim kaurżenim, Tak, 

17. Zażene dȧbla, kdożma Ziwau wiru, akbo, 

18. hu roznicenau Laſku ſwym Modlenjm, dobrże 

19. tedy Uczitel toto powėdėl, Tak geſt Modlydba 

20. ſtala welmj draha, Zėwnj ten dȧbel Zly duch przė, 

21. maha, Modlydbau dȧbelſwj ſe wyhanėgy, Modly, 

22. dbau witėzy ge PoraZėgy [p. 14] 

[Exemplum 8] 

1. Byl negaky, Bratr Wnega, 

2. kem klaβterże, mnoho mluwny, Y prżihodilo ſe, 

3. Gednau, Zė promluvil to, cożho Necztilo, Tehdy, 

4. Opat przjkazalmu prziſṅe, rżka, gdj prycż amlcyż, 

5. kteryż odeβel odOpata aprzipustil kſrdcy ſwemu, 

6. ſlowa opatova, yswa nerozumna, odte chwile, nikda, 

7. nicz wtemż klaβterże nemluwil, akdyżtak mlcżelyw 

8. byl, tehdy wnitrż  wduchu proſpėl, Zėmu Pan buh 

9. nėktere tagne wėcy Zgewil, agynj bratrzj diwilϒe, ta,, 

10. kowe mlcżenlywostj geho, przjhodiloϒe pak Zė geden, Pau,, 

11. ſtewnik wLeſe nedaleko od klaβtera ſtonal, yposlal 

12. kopatu Zȧdageho, abyknėmu prjβel, aϒwatoϒtmj 

13. Welebnymj mu Poſlauzil Tehdy Opat vzal ſebou 

14. toho bratra mlcėlyweho, aβel ϒ Welebnau ϒwatostj 

15. knėmu, yNaceſtė Negaky Lotr, ſlyβe Maly Zwonecżek 

16. βel Zanjmj aż kchalaupce paustewnikowe, azuſtal 

17. wnė, pokladalſe Zanehodneho aby mėl doprzjbitku 

18. So
, Muzė wgytj, ale kdyżſe Pauſtwenjik hrzjchu 

19. ſwych wyznal awelebne Swatoſtj przjgal Tehdy 

20. Ten Lotr ſtoge tu blyzſko  Udwerzjch, WZdechl 
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21. ϒpokorau ϒrdce ſweho, rżekl, oby mjto buch 

22. raczil datj, abych mohl takowy gaky ſty bytj [p. 15] 

23.  A Pauſtewnjk w Powyβeny myſly, a Wzalybenj ſebe, 

24. ſameho, ſam wϒobė Zaϒ rżekl, babylbyty tomu 

25. rad, aby takowy byl gakyſemga Tehdy ten, bra, 

26. tr mlcżenliwy pocżal plakatj horżce, a kdyż, 

27.  opat a ten bratr mlcżelywy odeβly, Ten Lotr 

28.  zdaleka beżel za Zanjmj, a Wzywal Pana boha 

29. abymu raczil datj prawe ſkrouβenj, aŻywota 

30. geho Polepβenj, Neb nemjnil doſtaroſtj ſpoka, 

31. njm odkladatj, ale chtėl se hned hrzjchu ſwych 

32. ϒpowidatj, Zleho prżeſtatj, aulozil Pewnė w ϒrdcy 

33. ſwem Zė nechce wicze rzėβytj, atak wprudkoſtj 

34. bėhu Upadl apogednauſetu zabil, To Wida 

35. Ten bratr radoſtnė ϒe Zaϒmal, akdyżſe, Opat 

36. do Conventu ſnim Nawratil, ptalſeho, procżby 

37. ſktere przjcżny tak mlcżelywy byl, odpowėdėl 

38. Otcże gednauſymj , rzėkl , odegdj amlcż, odtoho 

39. dne dyczky ſem Mlcżel, Lecż ſem byl ocż tazan 

40. Tehdy opat rzėkl, procżſy pak Plakal kdyż ſem 

41. toho ϒwateho Pauſtewnjka Comunicyroval, a procż 

42. ſyſeſmal kdyż ten Neβlechetny Lotr, chtėge Naϒ 

43. oblaupitj, a Neb Zabitj zanamj bėzal, atak, 

44. hrzėſſyl awſwych hrziβych Umrżel, odpowedėl mu, 

45. Ten bratr, otcże przycżyna Meho Placże byla, [p. 16] 

46. Tato kdyżſte poſluhovaly tomu Nemocznemu, Pau,, 

47. ſtewnjkowj, tehdy, Lotr ſtoge wnė  Udwerży arzėkl, zſkrau, 

48. βeneho ϒrdce, Obych byl ga takowy, gako gſyty, Apau, 

49. ſtewnjk m[a]ge
117

 wtom Zalybenj, odpowėdėl  wpozdwjzėnj 

50. mysly, babylbytomu rad, aſtim Umrzėl agest Zatra, 

51. cen, Protoż gſemho Lytowal a Plakal geho Zahynutj 

52. Ale Lotr kteryż Zanamj bezėl mėl ſtaly Umyſl, 

53. twe duſtognoſtj ſeſpowidatj aminjl dobrzė  Ziw, 

54. bytj anechtėl wicze doſmrtj hrzėβytj anemjnil Nam 

55. βkoditj aneb nėtczo Zleho Uczinitj Protoż wtom dob, 

56. rem aumyſlu, acżkolyw Padl a Zabilſe wβak ange, 

57. le geho duβy wZaly, a ϒwelykau Radoſtj do Nebe 

58. gy Neſly, Nebgeho ſkrauβenj bylo Zė Pokutu y Winnu 

59. ϒhladilo Atak ſemſe Otczė  ſmal aZgeho ϒpaſenj 

60. radowal, Nezle tehdy geden Uczitel powėdėl 

61. Nebuḋ chlubny, Nehonoϒ se, apyβnė newywyβugſe 
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 mage] mgge; emendujeme podle Lomnického, Vejklad prostý, s. 44.  
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62. Nedrż oſobė wβetecżnė, dobrzė czo maβ kolyw Wecżne 

63. Toho Neprzjpiſug ſobė, Nebto buh dal Zlaſky tobė  

[Exemplum 9] 

1. Negaky Zlocżinecz Welmj  Zėlel, 

2. chrzichuw ſwych, aMage dobrau Wuly ſe napra,  

3. witj, proſyl negakeho pauſtewnjka, abyho doſweho 

4. Towaryſtwj przjgal Że chce Ziwota ſweho polepſſytj [p. 17] 

5. A Panu Bohu ſlauzitj, ale Pauſtewnjk, toho  

6. uczinitj nechtėl, nybrżnim wſrdcy ſwem pohrdal, aodſebe 

7. bezewβeho potėβenj propuſtil aon chudinka, chtėge 

8. ſobė ſam Negakau chalaupku Napauβtj Uſtawetj 

9. atam Panu Bohu ſlauzitj podrubuge, drżewo, 

10. upadlo Nanėg atuho hned Zabilo, atak on Wnara, 

11. mnem ϒrdcem ſkrauβenj Zahynul, Ywidel ten 

12. pauſtewnjk Zė angele prziβly  aduβy toho Lotra 

13. ſwelykau radoſtj do Nebeſkeho kralowſtwj Neſly, yZhor, 

14. βylſe Nadtim pauſtewnjk a rżekl, Czogamam Zde 

15. Napauβtj bydletj Tento cżlowėk Zly Lotrem byl 

16. atolyko Zė dobry aumyſl mėl Bohu ſlaużitj aguż, 

17. donebe prziβel aga tak dlauho Nateto Pauβtj 

18. bydlym, a Panu Bohu ſlauzim ageβteſem do,  

19. nebe neprzjβel awtakowem Zhorβenj, rżekl, 

20. pugdu atake Petrauſkym budu potom pak kpoſle, 

21. dku dobrże take kſpaϒenj przijdu, akdyżſe Nalo, 

22. trowſtwj wydal malo czoſy  przjgegych porżadku 

23. cżaſu ſtrawil, ſſlotrży Zmėſta βly Nanė, ϒne, 

24. wodem aon Utikage padl a Zabilϒe, adȧblowe 

25. napoſkoku byly, ageho duβy hned do pekla 

26. wzaly, atak hle timto gyż oduſtognostj Modly,, [p. 18] 

27. dby Zawiram tomuto Pan Buh raczj datj, Zėϒe 

28. muże Pokornė, hodnė a ϒprawedlywė bohu, Modlytj 

29. abyſe nehledėl wywyβowatj blyżnjch ſwych potupo, 

30. watj odſuzowatj, ale Zewſſeho ſwemu Panubohu 

31. Cżeſt chwalu Wzdawatj, akdo koly geſt hrizβny 

32. nema ſobe take zauffatj Nybrż w Pana boha, dauffatj 

33. ϒ Pokanjm doſtaroſtj aneb doſmrtj odkladatj, ale,  

34. Zahy odwolatj prżeſtatj a Pana boha, hledatj, a,  

35. ſnjm ſe ſmjrzitj kdożto Uczinj ten ſe bude mocy, ſpro, 

36. ſpėchem modlytj, aZiwota wėczneho kralowstwj, Nebe, 

37. ſkeho, te budaucy Slawy dokonale Radoſtj dogytj, 

38. a doſahnautj cżehoż nam wsβem, Zmjloſtj ſwe, Pan 

39. buh racż ſam poprzitj amen  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BB
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BB
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BB
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BB
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ȧ&action=edit&redlink=1
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[Exemplum 10] 

1. Byl negaky Welyky hrżyſſnyk, 

2. ktery Zaſwe hrzjchy Nechtėl Żadneho Pokanj przjgytj 

3. dj knėmu ϒpowednjk Nu Mily brachu ponėwadż 

4. nechceβ wicze, ale mużeβly tolyko gednu, Modly, 

5. dbu Panė każdeho dne Zahrzjchy twe rżikeg, Odpo, 

6. wėdėl Zė muZė, akdyżgetak malo żeto uczinj, Ulo, 

7. zilmu każdy den rzjkatj otczėnaβ gedenkrat [p. 19] 

8. Takmu Pocżala Ta ϒwata Modlydba ſladnautj, takgy, 

9. pocżal Zwykatj Zė ſegy nemohl doſtj Naſytitj, Ybėzal 

10. kſpowėdnjku aproſylho abymu Ulozil w Mnohem 

11. wėtβym pocżtu tu Swatau Modlydbu rzikatj ażby, 

12. prawė podlegeho Uznanj hodnė pokanj Zaſwe hrzjchy 

13. mohl Uczinitj awyplnjtj, Tak hle komugy duch, 

14. Panė oſladβy nikda ſenj ten Cżlowėk Nenaſytj, ſobė 

15. gy Nezoβklywj, ale wZdy wicz a wicz Modlytiſeſnaży  

[Exemplum 11] 

1. Byl  negaky Swėtſky Cżlowek kteryż, 

2. ſlyβel opulnocy, an bratrżj rżadu kazatelſkeho 

3. gytrżnj weſele ſpiwagy a Pana Boha chwaly, ymy, 

4. ſlyl ſam uſebe O gak bidny hrziβnik ſemga, hle, 

5. me Tėlo ſe teḋ nalożywaly, atito Pana boha ſtworżjtele 

6. ſweho chwaly gyſtaſewėcz Ztoho poklada, Zė mnė po, 

7. kuta, age odplata od Boha Zato ocżekawa, Ymėl 

8. ſtoho ſkrauβenj dalſe na Pokanj, apotom gegych 

9. rżad ſobė oblybil awnėm Mnoho Let pobożnė Ziw byl 

10. Toby ynamj mėlo hnautj kdyż gynj gdau do ſhro,, 

11. mażdenj ado chramu Panė, tamſe Modly ſpiwagy, [p. 20] 

12. Pana Boha chwaly, abychom my doma Nezuſtawa,, 

13. ly, neleżely nelenochowaly ale ſwėrnymj ſe ſrownaly 

14. przjkladu gegych Naſledowaly atak bychom take 

15. ſnjmj Miloſtj bozj ahrzjchum odpuβtėnj dogytj 

16. awβeho dobreho aucżaſtnj bytj Mohly Amen  

[Exemplum 12] 

1. Yeden  ſwaty Biſkup kdyżſe Modlytj 

2. pocżal, dabel ſkoro wβeczkny Lydj wMėſtė 

3. whromadu ſtraubil żeſe weſpolek mordowaly, y, 

4. muſyl od Modlydby prżeſtatj, abeżetj ge pokogytj, po,, 

5. druhe ſe Zaϒ Modlyl awtom Ukazaloſe welyke, wog, 

6. ſko, Zė neprżatele mėſto oblehly, y opėt przjnuczen byl, 
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7. powſtatj od Modlenj Potrżetj kdyżſe modlytj pocżal 

8. Mėſto ſe Zapalylo ydum biſkupſky horżel, ϒluzebnj,, 

9. cy przjbehly aotom mu powjdaly, on rżekl, bymėlo, 

10. wβeczkno wβudy ſhorżetj, gyżſe neprzėſtanu, Modly, 

11. tj akdyż on Modlydby prżeſtal oheṅ kteryſe domnj, 

12. waly widėtj nicz Nebyl tolyko obludny aZadne, βko, 

13. dy Neucżinil, ſlegchalſem Zė Muży Pobożnj, niczimż 

14. ſobė przjmodlydbė prżekażetj Nedagy, abyſe  czo chtėlo 

15. dalo Modlydby ſwe prėdce konagy, Neb dobrże, wė,, 

16. dj atomu rozumėgy Zėto nicz gyneho Negnj, Neżly 

17. dȧbelſke pokuβenj amamenj aneb hotomku gegych [p. 21] 

18. Poβtwanj Protoż yty Mug mily Modlytebnicże Maβ 

19. ſe ſtim ſprawitj a Przj Modlenj Nedatj ſobė niczimż 

20. prżekażetj Zȧdneho Marneho Myβlenj, aſwetſkeho  

21. Zaneprażdnėny wMyſl ſwau Neprzjpauβtėtj, Neb, 

22. tak geden Zuczitelu Czyrkwedj, Takowa Modly, 

23. dba bywa Cziſta, bywa wZatcztna take gyſta, kdoż, 

24. ſe wczȧϒ Modlydby ſnazj, Zėmu Pecże Neprżekazj 

25. NjZȧdna ϒwėtſka wėcz Marna, Tamodlydba bywa 

26. Zdarna, Ytehdy Mug Mily Czlowecże, Nabożny 

27. Modlytebnjcże, Modlſe Otcy ſwemu, Nebeſkemu, w, 

28. ſkrytė, totiż Neroztrzitė, aOn Otecz twug, kteryż 

29. widj wſkrytė, odplatj tobė totiz Zgewnė, Wkralo, 

30. wſtwj Nebeſkem wecżnė, a wprawdė takowa Modly, 

31. dba tolyko uſty, geſt rownė gako cegkyrż, prżed, 

32. krcżmau kde wina anj Piwa negnj, Totiz aby 

33. nato ſrdcem myſlyl cżemubyſe Uſty Modlyl, aby Mo,, 

34. dlydba twa byla Pozorna, Pokorna pilna, bedlywa 

35. duwėrna Uwirże ſtala anabożna, Protoż chcely cżlowėk 

36. doſahnautj duchownj ſladkoſtj Naſwych Modlydbach 

37. Tehdy muſy mitj pozornoſt, aZbożnoſt Nebo buch te mo, 

38. dlydby neſlyβy Nakterauż anjten ſam kdoſe Modly 

39. nemyſly Zacż proſy, Wėczna Prawda powėdėla, kde, 

40. geſt poklad waβ tut bude y ϒrdce Waβe [p. 22] 

[Exemplum 13] 

1. Negaky Bratr dalϒe do 

2. Zakona rżeholniho awnėm pobożnė Ziwbyl, achwa,, 

3. lytebnė obcowal, druhy bratr geho, Wicze Znauzė 

4. neż dobrowolnė wtomho Naſledowal kteremuż, We, 

5. lmj teſkno bylo ſlyβetj kdyż hokdo Napominal, kdobre, 

6. mu, oPobożnych wėczech anj ſlyβetj Nechtėl, aten Potom 

7. brzy wtėβkau Nemocz Upadl, akdyż gyż ſkonatj 
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8. mėl ſeβlyſe bratrżj, aby przjgeho ſkoncżenj ſwymj Modlyt,, 

9. bamj przjtomnj byly, Tehdy on rychle galſe Na bratry 

10. Przjſtogycy wolatj, awelykym krzjkem Modlydbam, ge, 

11. gych prżekażku Czinitj, rżka, hle draku kſeżranj, 

12. ſem dan, kteryż mnė Pro Waβy przjtomnoſt, pozrzj 

13. tj Nemuże, hlawu Mau gyż Wuſta ſwa pohltil, 

14. Warugte tam aby mnė wicze Netrapil, aleto Uczinil 

15. czo uczinitjma, Ponewadż ſemmu kϒeżranj dan 

16. procż prowaϒ ſtim prodlewa, Tehdy onj pocżaly mu, 

17. rżictj Czoto Mluwiβ bratrże, Znamenagϒe, Znamenim 

18. So
 krziże, odpowėdėl on, chtėlbych rad, nemohu, Nebo, 

19. βupinamj Toho draka ſem naramnė tlacżen, To kdyż, 

20. Bratrzi Uϒlyβely, NaZemſe rozproſtrżely, aſplacżem ſe, 

21. horlywė Zageho wyſwobozenj Panu bohu modlyly, 

22. Ahle Nemocny welykym hlaſem Zwolal rżka, dė, 

23. kugy wam Bratrzj mogy mily, drak kteryż Mnė, [p. 23] 

24. kſeżranj gal, Waβymj Modlydbamj Prycż geſt, Za,, 

25. puzen, gyżſe tolyko Modlete Zame chrzychy, Neb, 

26. ſem hotow Ziwota ſweho Polepβytj, aϒwėtſky, Zi, 

27. wot prżewraceny do Concze opuſtitj awlepβy, promėnitj 

28. agakżto promluwil, swug Zly aumyſl, promėnil, tehdy 

29. geho duβe mila hnedſe ϒTėlem rozdėlyla, anegnj, 

30. wėcż Pochybna, Zėſe ydowėczneho, odpoczinutj, doſtala 

[Exemplum 14 ] 

1. Negaky Rżecżnik, gſa Welmj, bo,, 

2. haty Cżlowėk, wZdyczkny mnoho Zleho chudym Lydem, 

3. aſlużebnjkum bozim czinil y Padl wtėβkau Nemocz, 

4. apocżalſobė zauffatj, ale Manżelkageho genż byla 

5. Zėna pobożna, beżewβy klydem duchownim, Proſyla, 

6. gych abyſe Zanėho Panu bohu Modlyly, aby Manże, 

7. lu gegymu raczil Prawe ſkrauβenj datj, aod Zau,, 

8. ffalſtwj ho Zachowatj Czoż kdyż Uczinily, a Zanėhoſe 

9. Panu bohu Modlyly, Pogednauſeten Czlowėk, pro,, 

10. mėnil aopul Nocy Pocżal Wolatj, rżka, Prziwedtemj 

11. ſpowėdnika, atak Manżelka geho tomu porozumėla, 

12. Zė ſkrze Modlydby gegych Swate geſt rychle promėnen 

13. apotom poſpowėdj, ZaϒeZdraw Uczinen, ſtaw ſwug, aob,, 

14. czowanj wlepβy promėnil achwalytebny Ziwot Wedl [p. 24] 

 

[Exemplum 15] 
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1. Yeden Pobożny Biſkup, Widėl, weſnach, 

2. pacholatko, an ma Zlatau Udicy, aprut ſtrzibrny 

3. achytananj ryby, Ywytahlo miſto ryby znegake hlubo,, 

4. ke ſtudnice Welmj Kraſnau apėknau Zėnu, yProbu, 

5. diwſe biſkup ſeſpanj pohledėl na krchow, yuzrżel, na, 

6. gednom hrobė ano Pacholatko klecżi, a Panu bohu 

7. ſe modly, yZeptalſe ho biskup, cotu dėlaβ Pacholatko, 

8. odpowėdelomu, Zamau Negmilegβy Matku rzikam, 

9. Pater Noſter, a Miserere, y porozumėl Muż ſwaty Zė duβe 

10. te Zėny Modlydbamj toho Pacholatka byla oċyβtėna, a,  

11. winna gy odpuβtėna, Pater Noſter, Zė geſt udice, Zlata 

12. aMiserere, prut ſtrzibrny, Tuto ffikuru ſem widel, NaZa,, 

13. mku Trżebonſkem wſtare kancelary Malowanau, ale, 

14. tomu czo Znamena ſem Nerozumėl, ażſem Natuto, hy,, 

15. ſtorygy prziβel Prawim Pak Zė ſwate aβtȧſtne 

16. ano y poZėhnane ditky takowe bywagy ktereſe, 

17. tak Pobożnė a βtȧſtne wſwe Nevinnoſtj, Zaſwe, 

18. Mile rodicże Panu bohu Modly, a gym ſwymj 

19. Modlydbamj Proſpiwagy apomahagy 

20. Nema begt odlożena zbrog 

21. do kudż kolywecż trwa bog 

22. Totiż wZdy powβelyky Cżaϒ 

23. Maſe wżdy Modlyt każdy Znaϒ [p. 25] 

[Exemplum 16] 

1. Miſtr Jordan Bratr Rżadu ka,, 

2. zateluw gednoho dne βel ſkrze negakau Weϒ, kazatj 

3. ϒlowa boziho, y proſylyho ſauϒede, aby unich, Nawſſtj, 

4. wil gednu Zėnu dablem poſedlau, ktereżto kdyż, przj, 

5. βel, dȧbel hnedho Latinė przjwital, geβtota, Zėna, 

6. zniż on mluwil nikda ſelyteram Neuczila, Mezy gynau, 

7. rżeċy gmenowany Mistr Yordan, Latinė ſe zaϒe Ptal, dȧ, 

8. bla, rżka, Procż trapiβ tuto Zėnu, agakau rozſkoβ 

9. maβwnj bydletj, odpowėdėl dȧbel, ktomu ſem odſtwo,, 

10. rżjtele przibezdecżen,agynde bydletj nemohu, knėmużto, 

11. Yordan, powėzmj kdeby chtėl bydletj, kdybyti bylo wolytj, 

12. dimu dabėl, ponėwadż ſy takowy knėz, aucżeny doCtor 

13. Czyrkwe Nechtėlbych Natė tak hlaupe otaſky datj, Toto, 

14. przjlozil, Numug Mily powėzmj taky, kdybyti bylo, Wo, 

15. lytj kdeby pak chtėl bytj dimu Miſtr Jordan, Nechtėlbych 

16. nikdeż gynde bytj Neż wNebj, dimu dȧbel, blaudiltu 

17. ynu gataky, knėmuż Jordan, aprocż medle chtėlby ty,    

18. tam Negradėgy bytj, odpowėdėl proto abych gaſnau, 
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19. Twarż ſtworzitele meho mohl ſpatrżitj, Czoż kdyż, gordan 

20. uſlyβel, gakoby zmyſle wytrżen byl, Padl Nazem 

21. aplakal potom pak prziβed ſam kſobė, Ptalſeho rżka, 

22. powėzmj medle coby chtėl ſnaβetj aby mohl ſtworży [p. 26] 

23. tele Tweho twarż widetj, odpowėdėl dabėl, Wβe,, 

24. czky Muky, ktereż wβyczknj dȧblowe ſnaβely, odtoho, 

25. dne gakżſme Znebe ſwrŻenj, aktereż ſnaβetj budau, aż, 

26. dodne ſaudneho, chtėlbych podſtaupitj atrpėtj, abych 

27. tolyko gednau Mohl Slawu boży tak gak geſt, wi, 

28. dėtj ϒtworżitele boha meho, knėmuż gordan, ϒmeg,, 

29. ſſlym Zėſytj geden ſtėch wZneβenėgβych dȧblu, rzėk 

30. dȧbel bylſem geden Zϒeraffinu, kterzj WZdycz, 

31. kny ſtogy Prżed Twarzj bożg, dy gordan y powėzyż 

32. mj Nėtco, ogaſnoſtj bożjho oblycėge, ponėwadz ſy, 

33. tak Zblyſka Twarż geho wNebj widėl, y rżekl dȧbel 

34. Nemohu doſtatecżnė tobė otom netco powėditj, Nebo, 

35. take anj angele, kterżj wZdy wgeho gaſnoſt, pa, 

36. trżg kdyby Nazemj byly, aogeho gaſnoſtj prawitjby 

37. chtėly, ktomu by Nebyly doſtatecżnj, powimt wβak, 

38. nėtczo tolyko Negakau Podubku zktereż poznatj mocy, 

39. budeβ gak kraſna agaſna geſt Twarż boży, kdyby 

40. wβeho kwitj pominuleho y budaucyho promennoſt, 

41. wſſechnėch ſtromu, awβech bilyn Zelenoſt, aWſſech 

42. barew wſſelygakau barewnoſt awβech drahych 

43. kamenj akowuw ſtkwėloſt też ſluncze a Meſycze 

44. ywſſech hwėzd gaſnoſt ktere ſau odpocżatku 

45. kdyſe ſtkwėly, aNa Zemy ſwitily, wβeckno to whromadu, [p. 27] 

46. ϒpogyl, Tehdy wβeczka ta ſwėtloſt agaſnoſt protj 

47. gaſnoſtj bozj, nicz gyneho negnj, gedine gako protj, ga, 

48. ſnemu ϒluncy temna Nocz, Tehdy rżekl gordan, O, 

49. gakbidny aneβtȧſtny  geſt ten Cżlowėk kteryto, ſwe, 

50. wolnė potracuge, aſobė takowe Welyke, anewymluwne 

51. dobre mrha, a radoſtj Wėczneho Ziwota Zbawuge ſe, 

52. aſamſe onė przjprawuge, dj Swaty Auguſtin, och, 

53. draze ſyſobė toho Ziwota ważytj mėl, kdegeſt Ziwot 

54. bez ϒmrtj, ϒwėtlo bez temnoſtj, Mladoſt bez ſtaroſtj 

55. Pokog bez roztrzitoſtj Wule bez krzjwdy, kralow, 

56. ſtwj bez promėny ktereϒe  nikdy Netratj, Yiz, 

57. pak ponėwadż wime komuſe modlytj mame, akde, 

58. ten bydly kterehoż wβycknj Otczem NaZywame 

59. a knėmu każdodennė Wolame Pane bozė, Wβe, 

60. mohaucy ϒmjlugϒe Nadnamj 

[Exemplum 17] 
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1.  Wgedne Wϒy, wKraginė Kampanie, 

2. negaky Zid hral wkoſtky openize ſkrżeſtanėm, a Zid, 

3. kdyż mnoho prohral welmj ſe proto hnėwal pak obratil  

4. tu krziwdu Na kryſta Pana, gmenu geho Zlorżeċyl, a, 

5. hanebnė lal, agakż ho koſtkamj metatj chtėl, rukaſemu, hned, 

6. ſkrczila, onſa wſtekloſtj Zapalen, tau ſkrcżenau [p. 28] 

7. Rukau chtėl mrβtit Naſtul Nakterymż hral opakuge 

8. ſwe hanebne rauhanj, kryſtu y geho Matce Neβlechetnė 

9. Zlorżeczil yhned Wywracege hrozne ſwe ocży, tu padl 

10. aNahle Zcepenėl, a krżeſtȧn ſpolu geho hracż, toho 

11. ſe Welmj Udėſyl, aZſezblaznil apak aż doſmrtj, 

12. Krżadl a Ziwot ſwug bidnė hroznau ϒmrtj 

13. dokonal 

14. Tomu Podobnė Negaky Zeman Zaprzjcży 

15. nau Penėz Prohranj, ſkrze ocży boży Zlorżecżyl 

16. a Prżyſahal yhned geho Wlaſtnj ocży Zhlawy mu, 

17. wypadly a Na koſtkymu Padly 

18. Tolykeż geden ſtrżelecz gſa hnėwem Zapalen 

19. Zė Penize Prohral Natahl kuβy aſwug βyp, knebj 

20. wyſtrżelyl gakobyſe htėl Na bohu toho Mſtitj yNawra, 

21. tilſe Zaϒe βyp, apadl prżed geho twarż wſſeczek krwa, 

22. wy, onſe ſtoho Naramnė ulekl a Zdėſyl, Przikre 

23. aſlzawe Pokanj Zato czinil a Ziwota ſweho Polepſſil 

24. Neb tomu porozumėl a poznal Zė Neβlechetna wu, 

25. le geho Uboha Zaſpachany ſkutek ſemu Poczitala 

26. Prżed bohem Lydſka chytroſt nicz ſkryteho Uczinitj Nemuże 

27. ϒwėdomj dobṙe Zatiϒycz, ϒwėtkuw ſtogy [p. 29] 

[Exemplum 18] 

1. Byl Negaky Cżlowėk tyran lakomy 

2. anemjloſrdny genż welmj ſwe Podane danėmj a Robotamj 

3. ſużowal ahubil akdyż gednoho dne do Negake 

4. wſy βel abytam lydj βacowal wſpuſobu, Cżlo, 

5. w[ė]ka
118

 przjtowaryβylſe mu dȧbel, kterehoż gak, 

6. zhruzy tak zgeho rżecy, apogeho Nohach ſeznal, adale, 

7. ſnim gyſtj ſe ſtrachowal, awβak niŻadnym ſpuſobem 

8. odſebeho odgytj anj ſeho odżehnatj Nemohl, kdyżtak 

9. ſpolu βly Potkal ge Rżeznik tenhnal ϒwinj Nawop 

10. ratce ſwine mu Nechtėla gyt ſemytam bėhala, rozhnė, 

11. walſe rżekl kamte βelmo Czėrt neϒe kdyżte czėrt 

12. ſpiβe wezme To ſlyβel Tyran Zė Dabla ſtjm Zbude 
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13. rzėklmu ſlyβyβy przjtely ϒwinegetwa gdj awemgy 

14. odpowėdėl dabėl, gepes Nedawamigy Uprżimnė 

15. gynacż Mluwj gynacż myſlyNemohugy Wzytj, potom  

16. ſſly ſkrz negakau Wes Plakalo ditė Matka wedwerżj 

17. domu ſtala Zurziwe nanė krzicżala, rżkaucz kyztė Żabo 

18. cżert weme dyckny ſe gen drżez a βklebiβ, dj tyran 

19. hle opėttė dobra potkawa, Matka tj ſwe ditė dawa 

20. wezmiżgeſobė, odpowėdėl dabėl rownė gako prwe 

21. whrdlo lze nedawamjge Uprżimnė, lydjtak obycżegmagy 

22. mluvit Zwlaβtė Zėny kdyżſe hnėwagy, a kdyżſe [p. 30] 

23. <Pocżaly k tomu Miſtu>
119

 prziblyzowatj kde mėly gyſtj teda 

24. lyde <z też Wſy>
120

, gakż toho tyrana Zdaleka uhlydaly, 

25. hned <wβycknj>
121

 gednjm hlaſem wolaly, akrzjċaly, ale, 

26. czėrtlyzho opėt knam neſe gyż opėt Nebozy budeme 

27. ba kyż ho ſpiβe czėrt weme, aby knam wicze Ziw, a, 

28. Zdraw nechodil ale aby tam whoraucym Pekle byl 

29. Toſlyβe dȧbel hlawau kegwal chechtalſe aſmal, atomu 

30. tyranu rżekl, hle tito neżertugy ale oprawdu zceleho 

31. ϒrdce mite dawagy aporaucżegy, a protożſymug, aby 

32. wėdėl yhned ho te hodiny Wzal adoſawad ſe newj kam 

33. ho podėl, tyto rżecży czo ſpolu mluwily yczoſe ſtalo 

34. ſkrze ſlużebnjka tyranowyho ſau wygeweny, apro, weg 

35. ſtrahu gynych tyranu aby chudym Neublyżowaly, 

36. gych Nelaupily gymgegych ſtatku Nebraly, aby gym 

37. podobnė Neproklely, acżertu wmocz Neporucżyly, tuto 

38. ſau wneſeny, wubecz wydany apoznamenany, ale my, chce, 

39. mely Mladj y ſtarżi odPana boha hrozne pomſtj, apo, 

40. kuty ſe uwarowatj, Muſyme Nedȧbla ale Pana kryſta 

41. wzywatj aodtakoweho rauhanj ſe Zdrżowatj Żadneho 

42. dȧblu neporaucżetj Neproklynatj Nybrżſe Warowatj 

43. Ymena boziho Wuczſtywoſtj Mitj gecztitj a Welebytj 

44. Negaky cżlowek ſſteffan prziſſel Wopily domu, Wolal, 

45. naſwe Pachole, podſem cżerte Zugmnė czėrt hned przjſſel, 

46. ſtrżewycze ſe hned ſamj rozwazowaly poznalżebyl cżert, zwo, 

47. lal odegdy bidnjcże my Pacholeſemga wolal Netebe, ode, 

48. ſſel, a wicze ſċertem Neżertowal (Mėl cżaϒ) [p. 31] 

[Exemplum 19] 
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1. Yednoho Cżaſu Prziſſel Kϒwatemu, 

2. Ffrantiβku negaky Mladenecz arżeklmu, otcże, gabych 

3. chtėl rad Waβym bratrem bytj, a Rżeholu aneb Zakon 

4. waβ Naſebe przjgytj, odpowėdėl mu Swaty ffrantiβėk 

5. ϒynu, ty ſy geden roſkoβny aurozeny z ϒwėta Mladenecz 

6. twrdoſtj Naſſeho Zakona, achudoby, nemohlbyty ſneſtj 

7. yrżekl on, Otczė Zdalyżwy rownė cżlowėk Negſte gakoga, 

8. aczożwy ſnaβyte, ϒpomocy bozj chcyto taky ſnaβetj 

9. ylybilaſe ta odpowėd S
u
. ffrantiβku, y hned przjgalho 

10. apozėhnal a Bratrem angelem Nazwalho, kteryſetak 

11. utėβenė chowal Zė brzy wNegakem klaβterzė Mons Casaly, 

12. za Cvardiana Wywolen byl, Tėch pak cżaϒu byly,  

13. wkonczinach tėch 3 wZneβenj lotrzj kteryż rozlycżnė 

14. zle wėcy Pachaly ytreffiloſe gednoho dne Zė Nagme, 

15. novane Miſto przjβly, proſyly bratra angela Cvardiana 

16. Zanegakau potrawu aby ge ffedrowal, on Pak, Cvard 

17. przjſnau odpowėd gym dal, WyZlodėgy, a Ukrutnj 

18. wrazėdnicy Neſtyditeſe laupeżne prace cyzy bratj 

19. aleynadto ſmite gako neſtydatj almucżny ϒlużebnj 

20. kum bożym Nadane Żadatj aZjratj, Negſte hodnj, 

21. Zėwas ta Zem Noſy, nebo anj Żadneho Cżloweka 

22. Neβanugete yboha ſtworżytele ſweho Potupugete, [p. 32] 

23. Protoż gdete ſwau Czestau aſem wicze Nechodte, Oni pak  

24. ſamy welmj truchlywj ſwelykym hnėwem odeβly, ahle 

25. tehoż dne S
o
. ffrantiβek, natomiſto ſe nawratil, neſa 

26. ſaucz z Mendykatj ſwe, kabely chleba, alachwiczku wina 

27. kdyż pak Cvardian kterak ty lotry odbyl wyprawowal  

28. So
. ffrantiβek Zas nanėg twrdė Zėhral, rzka, bezboż, 

29. neſy uczinil Nebo hrzjβnicy lepegy Naprawowanj, 

30. bytj mohau, dobrotjwymj ſlowy lahodnau pobożnoſtj, 

31. Yakż kryſtus Pan Prawj gehożto Evangelyum, Zacho, 

32. wawatj ſme przjpowėdėly rżekl, negnj potrżeby Zdrawim 

33. lekarże ale nemocnym aneprzjβelſem wolatj ſprawedly, 

34. wych ale hrzjſſnych kupokanj aprotoż cżaſto krate zhrzj, 

35. βniky pokrm przjgymal gedl apil aby ge naprawil, 

36. Typak Zėſy uczinil protj laſce aprotj przjkladu kryſta 

37. Pana ſkrze ſwate Poſluβenſtwj tobė przjkazugy, aby 

38. hned wezma tuto kabely ſchlebem alachwicy Zwinem 

39. coſem vyżebral, ſſel apilnė gych hledal pohorach, doku 

40. dż gych nenagdeβ, atyto chleby awino gym odemnė 

41. done<s>, ſwau winu wyzneg an[am]em
122

 miſtė gych Proſ aby 
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42. wice tėch Zlych wėcy Nepachaly, ale Pana Bohaſebaly 

43. ablyżnych ſwych Neurazėly to geſtly zė uczinj Zėgagym [p. 33] 

44. ſlybugy Uſtawicżnė teleſnymj Pokrmj ge opatrowatj, akdyż 

45. gymtak pokornė to oznamiβ, ſemſe Zase nawraṫ, a,  

46. Zatim Mily ffrantiβek Modlylſe Zanė Panu bohu 

47. aby onſam ſrdcegegych kſwatemu Pokanj obratitj, age 

48. obmėkczitj racżyl, Ztoho Poβlo Zė kdyżtj lotrzi tu almu, 

49. żnu od S
o
 ffrantiβka poſlanau przjgaly agedly, weſpo 

50. lek kſobė mluwitj pocżaly, aRzekly, achmjbidnj aneβta, 

51. ſtnj lyde gakukrutna ateżka Pekelnj muka naϒ oczėkawa 

52. kterży Neprżeſtawame lydj laupitj a Mordowatj, awſſak, 

53. ytak hroznych neβlechetnych Mordu żadne baznė bozj 

54. nemame, aſwėdomj tėzkeho ſobė Neczinjme, aghle tento 

55. So
 bratr kteryninicżky prżjſſel knam, proniktera, ſſpat, 

56. na ſlowa, atoſprawedlywa, Zėnaβy Zloſtj netczo dotykal 

57. kterak ſe prżed namj korżil Naſebe ſam Żalowal, anadto 

58. tak S
o
 otcze dobrotiwa Zaſlybenj nam Zwėſtowal, ach, 

59. leba yWina Nadokazanj laſky nam Przjneſl, WPrawdė 

60. onjſau, S
o
 bożj kterzj Nebeſke Zbożj Zaſluhugy, My ſynowe 

61. Zatracenj Wecżneho, Pomſtu ohnė Pekelnjho każdodennė 

62. ſobe naβymj Neβlechetnymj hrzichy ſhromażḋugeme ana, 

63. ſebe ocżekawatj muſyme, Newjm Zdaly ſpachanych, Neβle, 

64. chetnoſtj adopuβtėnj hrzichu Mohlybychom odboha, Milo, [p. 34] 

65. ϒrdenſtwj dogytj, Yeden pak znich kdyżta ſlowa, od, 

66. Mluwil, druzy dwa rżekly czo pak mame czinitj bratrże 

67. dion gdeme ktomu S
o
. ſtarcy ageſtly zė onnaϒ, wduwėr, 

68. noſtj poſtawj zėmużeme geβtė ϒnaβymj tėzkymj hrzjchy 

69. Miloſrdenſwj od boha dogytj, aſpaſenj bitj, czo koly, 

70. on nam rozkazė Ucżinitj ucżinime, tak abychom Mohly duſſe 

71. naβe zpropaſtj Pekelnj woſwoboditj, wktereżto radė 

72. wſſyczknj trzj gednomyſlnė ſeſrownaly, a Przjſſly ſchwata, 

73. nim S
o
 ffrantiβku rżkaucze, Otcże S

o
 my promnohe ſpacha, 

74. ne hrzichy naſſe, neſmymeſe duwėrzitj abychom mohly Milo, 

75. ſrdenſtwj dogytj, aletj geſtly trauffaβ atomu wėrziβ że 

76. buh na Miloſrdenſtwj ſwe naϒ geſſtė hrziβne przigme, hle, 

77. hotowė ſme pokanj czinitj, awewſſem tebe conam rozkażeſſ, 

78. poſlauchatj, a S
o
 ffrantiβek, dobrotiwė alaſkawė ge przjgal 

79. mnohymj przjklady napominal, aZė Miloſrdenſtwj boży geſt, 

80. welyke, gym wyprawil, aZėho wgyſtotė dogytj mocy budau 

81. natomge poſtawil anadto yŻegymge odPana boha 

82. obdrży gym Prjſlybil, Tomugetaky wyucżuge kterak, 

83. bozſkeho miloſrdenſtwj, neſmirna geſt Welykoſt, genż 

84. wſſeckny hrzjchy naβe, bypak byly neſċyſlne Zė prżewyſſuge 
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85. a kterak podle wyſwėdcżenj S
o
 Evangelyum, a Apoβtola Panė 

86. So 
Pawla PoZėhnany kryſtus, Natento ϒwėt przjβel, aby 

87. hrzjβniky Wykaupil a ϒpaſyl ϒkrze takowa ſpaſyte,, [p. 35] 

88. dlna Napomenutj tj gyſtj trzj Lotrzi, odrżeklyſe ϒweta 

89. aprzigatj od S
o
 Otcze doſhromażdenj gehożſe odėwem yMyſly 

90. przjdrżely, dwa Pak znich nėtco malo Ziwi byly, pochwa[li]teb
123

, 

91. nem promėnėnj aZiwota polepβenj Ztoho ϒwėta, odPana 

92. ſaucz powolanj, odebralyſe aodeſſly, trzetj pak Zuſtawage 

93. Ziw mnohe awelyke chrzichy ſwe ktereż pachal, takowym Poka 

94. nim ſhladil, Patnaczte Let, kromė obecznich Poſtu, ktereż 

95. zarowėn ſgynymj Zachowawal, wZdyckny trzikrat doty,  

96. hodne ſepoſtil chlebtolyko ſuchy gedl, awodu Pil, wge, 

97. dinė ϒuknj aboϒ wZdyckny chodil, pogytrżny nikda Zaſe 

98. neſpal, Mezytemj Patnacztj Lety S
o
 Otecz ffrantiβek, ztoho 

99. ϒwėta naonen ſe odebral na dobrem dokonal, a kOtcy 

100. Nebeſkemu βel, kdyż pak prżedrżecżeny bratr, Utrpnoſt 

101. takoweho Pokanj, mnoha Leta ſnaβel, gedne Nocy pak 

102. pogytrznj, takowy teżky ϒen Nanėg przjpadl, Zė niżadnym, ſpu, 

103. ſobem Nemohlſe ſnu obranitj apodle obycżege ſweho, bdi, 

104. tj ynemoha mu odolatj anjſe modlytj, pokuſſenjmſſa 

105. prżemożen, βel nalużko ſwe aby drobet poſpal, hned, 

106. pak gakz hlawu dolożyl welmj twrdė uſnul y byl, we,, 

107. den wduchu Nahuru wyſokau Naktereżto byl welmj 

108. hluboky brżech, aſemytam ſkala przikra, arozlycznė, ſſpi, 

109. cżata negednoſtegne wyſedla Tenpak kdożho Wedl przj, 

110. nutilho zwrchu gmenowane hory dolu upadnautj, tak, [p. 36] 

111. Zė ſkaly na ſkalu letėl tlauklſe Urazėl poβpicych 

112. pokamenich te ſkaly, onde y onde ſe Zawėβuge aż na krunt 

113. brżehu dopadl, Zdalomuſe Zėwβechny geho audy, Zmoż, 

114. dėny, awſſeckny koſtj wnėm Zetrżeny gſau, kteryż, kdyż 

115. tak lezėl Zemdleny awelmj ſtlucżeny, Wudce geho 

116. wolal naṅ, rżka, Wſtaṅ geſſtė teżkau czeſtu mitj muſyſſ 

117. odpowedėlmu bratr, Nemiloſrdny anėgaky neopatrny 

118. cżlowėk gſyty, nebo widamnė aż kſmrtj potrżeneho, atak 

119. ſtlucżeneho, aprawiβ abych wſtal, y przjſtaupiw, knėmu 

120. wudce, doteklſeho, ahned Zaſe nawſſech audech doko, 

121. nale byl Zdraw, yokazal mu welmj welykau rowinu 

122. ſſpicżatym kamenim hlozim atrnim Naplnėnau, kudy 

123. on muſyl boϒ gytj akoncy rowiny dogytj, kdeż 

124. byla ohniwa pecz kteraż byla Zdaleka widina, doktereż 

125. on mėl wgytj, akdyżtu rowinu ſwelykau boleſtj, 

126. ateżkoſtj prżeβel, rżekl, wudce totiz angel Panė knėmu 
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127. Wegdj dote pecy, nebtak geſt tobė toho Zapotrżeby, 

128. Odpowėdėl ten bratr, ach bėda gakϒyty nemjloſtiwy 

129. wudce, kteryż wida mnė prżeϒtuto drſnatau rowinu 

130. tak boleſtnė Zarmaucene apraczne prżegytj, azė welykeho 

131. odpoċynutj potrżebugy aty prawiβ wegdj dopecze, kdyż 

132. ſe pak okolo tepecy ohlydal widėl wβudy dȧbly, ſohni, 

133. wymj rohatinamj ſtatj akdyżtam dote pecy Nechtėl, gyſt [p. 37] 

134. wgytj onjho tėmj Rohatinamj pogednau donj wſtrczily 

135. dokterehoż ohnė kdyż weβel aZanegakau chwily, wnėm 

136. pobyl angel wytrhl ho Znj, rżka, ϒtrogſe dale Naceſtu  

137. nebo geſſtė maβ hrozne Nebezpeczėnſtwj prżegytj, gemuż 

138. odpowėdėl onemiloſrdny Wudce, ktery Zȧdne lytoſtj 

139. na demnau Nemaβ Widiβly Zė ſem  gako  wſſecek  

140. opaleny aty prawiβ pod geſſtė khroznemu, Nebezpecżenſtwj  

141. angel pak doteklſeho dokonaleho UZdrawil, awedlho  

142. knegakemu Moſtu, kteryż ſe prżegytj Nemohl, bez wely,, 

143. keho Nebezpecżenſtwj, nebobyl welycze auſky, ahladky  

144. agako mecż hebky, apodMoſtem pak rżeka tekla, hady 

145. a ſſtjry , aZȧbamj hroznymj Ziżalamj, awelikym, ſmra,  

146. dem Naplnėna, rżeklmu angel prżegdj ten Moſt 

147. nebo prżeϒnėg muſyſſ gytj, on opėt odpowėdėl, ach,  

148. bėda kterakgeg ſmutny prżegdu, abych neupadl dote, hlu, 

149. bokoſtj rżeky, odpowėdėl  angel poḋ Zamnau, aſtaupeg  

150. nohau twau kdega ſtaupam, abudeβ geg Moczt prżegit 

151. kteryżto gda Zaſwym angelem wſtaupal dogeho  

152. ſtopy, aż prżeβel do geho ſtopy
124

 polowycy toho moſtu, 

153. akdyżgyż byl, wpolowicy toho Moſtu  angel odnėho, Ule,  

154. tėl aſtratilſe aodebralſe Nahoru do negakeho, przj 

155. bytku Prżewelycze diwneho Nawyſoſtj poſtaweneho [p. 38] 

156. Adobrże Znamenal Zė Przjnėm guż Angel, Negnj, aZu, 

157. ſtawage bezwudcze Natom Moſtė ϒamotny, aghle, 

158. ta ſtraβlywa Zwirżata, ϒte rżeky hlawy Nanėg Wytahowaly  

159. geſtly Zė dolu ſpadne abyho hnedpohltily, ſtalpak wtakowem, ſtra, 

160. chu, Zė Zȧdnym ſpuſobem Newėdėl czoma czinitj, nebnemohl  

161. nikam, Prżedſebe anj Poſobė gytj , kdyżbyl wtakowem ſtrachu,  

162. ſehnulſe auchytilſe toho moſtu, awida Zėtu negnj Zȧdneho, gyneho  

163. autocżyβtė, gedinė kbohu ſpraweho ϒrdce wolatj, ygalſe, wzy,,  

164. watj Ymeno  Pana Naſſeho Yeziſſe kryſta abyproſwe Negſwėteg, 

165. βy, Ymeno aneſmjrne Miloſrdenſtwj, gemu raczil ſpomocy, apo,, 

166. te Modlydbė Zdalomuſe  Zėſemu pucży krżydla, zcżehożſe zradowal, 

167. welmj aocżekawal ażmu odroſtau, Mage Nadėgy Namiſto, kamż, 

168. angel odletėl Za rżeku żeteżbudemoczt odletetj, ale że prżylyż, 
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169. chwatal prwe Neżlymu krzidla Zauplna wyſpėly, odletėtj Nedo,, 

170. ſtaczil Neż upadl namoſt, akrzidla mu Wβeczka odpadla 

171. kteryżto ſa naramnė Prżedeβen, opetſe chytil Moſtu, ϒ Placżem 

172. wZywal Miloſrdenſtwj kryſtowo, awtom Muſe Zaϒe widėlo,ga, 

173. kobyſemu Puczily krzidla, ale rownė gako prwe Neżmu brky wyſpėly 

174. kdyż lytatj chwatal podruhe Namoſt Upadl, akrzidla prwnjm, ſpu, 

175. ſobem potratil, cżehoż poważyw Zė ſkrże poſpichanj dobrże, 

176. letatj Nemohl, rżekl wſrdcy ſwem, geſtly potrżetj krzidlamj, Na,, 

177. roſtau tak dlauho cżekatj budu, dokawadżbymj dobrże, Newyroſtla, 

178. ażbych, bezpecżne, odſud odletetj mohl, YZdalomuſe Zė odprw,, [p. 39] 

179. niho, adruheho, atrżetiho krzidel Wypucżenj aſy  puldruheho  

180. ſta  awicze Let minulo, kdyżpak Widėl  Zėſemu krzidla, 

181. wybornė wyplnila, gyż potrżetj poZdwjhlſe cżerſtwė Nahoru 

182. a Aż kprżed gmenowanemu przibytku, kde Angel odletėl, yon,  

183. ſe przjbral , akdyż kedwerzim  toho prżediwneho, obydly ſe, 

184. doſtal rżeklmu wratny, kdo ſyty genżſyſem przjβel, odpo,, 

185. wėdėl, Yaſem bratr boſak , rżeklmu pocżkeg  ażſem prziwedu  

186. S
o
. ffrantiβka, geſtlytė pozna,  kdyż pak on pro S

o
. ffrantiβka      

187. ſſel, tehdy tento, galſe zdj toho prżediwneho Mėſta ſpatrżowatj 

188. ahle ty Zdj takowe byly prohlydacy ſwėtloſtj, Zė wſſeczkno, czo, 

189. ſe wMėſtė dalo, patrnė Widėl, (alekażdyrozumėg neabyſetotak ſkutkem 

190. ſtalo neżzeſemutotak weſnach Zdalo) Awtom Uhlydal, anS
o
 ffrantj,, 

191. ſſek aS
o
Bernard, aS

o
Yilgy, gdau aZanjmj take Welyke, Mno,, 

192. ſtwj ϒwatych, aϒwėticz bożych ſſlo, gako bezewβeho pocżtu, 

193. a prziβed S
o
ffrantiβek knėmu, rżekl Wratnemu Puſtho ſem 

194. Nebo Zbratruw mych geſt, atakho wedl dotoho Mėſta 

195. kdeżmu prżediwne radoſtne Mnohe tagne a welyke wėcy 

196. byly Zgeweny, ahned gakżtam weβel, takoweho pote, 

197. βenj nabyl, atakowau ſladkoſt cytil, Zė zapomėl Nawſſe, 

198. czkna ſwa prżedeſſla Zarmaucenj, gakoby nikdy Naſwėtė 

199. Nebyl, Potom rżekl mu S
o
 ffrantiſſek, ϒynu, Muſyſſ, 

200. Zaſeſe
 
Naſwėt nawratitj, aodſudgytj, aſedum dnj, 

201. geſſte tam pobytj wkterychzto dnech prziprawſe, wſſe,, [p. 40] 

202. czkym prziprawowanym, gak negwegβegy muzeβ aby, 

203. hoden byl Zase wtoto miſto przjgytj awpuβtėn bytj Nebo 

204. posedmj dnech gaprotė prżigdu, atehdaż pugdeβ ſemnau kprże, 

205. diwnemu Miſtu ϒwatych bożych blahoſlawenych, aZdalo, 

206. muſe Zėwidėl S
o
 ffrantiβka odėneho plaβtėm, genżbyl, wβe, 

207. czek kraſnymj hwėzdamj oZdobeny, a Pet gyzew geho, byly  

208. gako zgynych pėt Neggaſnėgβych hwėzd ktereżſetakowau, 

209. ſwėtloſtj, agaſnoſtj, ſtkwėly, ZėſeZdalo gakoby wβeczkno Mėſto 

210. ſtėmj ſwymj paprſky oſwėczowaly, S
o
 pak Bernard, Zė mėl, Na, 

211. ſwy hlawė korunu Zhwėzd prżekraſnau, aS
o
 gylgy, wſſecek, 
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212. zėbyl naramnė Prżediwnau ſwėtloſtj okraſſlen, amnohe, gyne, 

213. Swate bratrżj boſaky, Zėtam ϒſwatym ffrantiβkem, oſlawene, 

214. poznal kteryhż prwe nikda anj Newidėl, Mage pak, propu, 

215. ſſtenj, ten Mily bratr, acż koly zſteſknoſtj ſe Zdalo
125

 Zaϒe  

216. Naϒwėt nawratil, awtom bratrżj Zwonjly Na Prymu 

217. to geſt Naranj modlenj Nicz wicze Pak cżaſu, wte chwily, 

218. toho widenj neminulo, gedinė od gytrżnė tenocy aŻdo,, 

219. ſwitanj, acżkolyſemu Zdalo zėgetam mnoho Let byl, atak, 

220. prżedrżecżeny bratr, takowe widenj, ytake poſedmj dnech Czyl 

221. ſweho ſkoncżenj, ſwemu Kwardranowj ſe ſwėrzil, y poporża,, 

222. dku wβeckno muto oZnamil, ahned NaZymnicy ſtonatj, 

223. pocżal, wϒedmj pak dnech prziβed S
o 
ffrantjβek, ϒ ſlaw,, 

224. nym Towaryβſtwem, ϒwatych, duſſy toho bratra, wprėdrże,, [p. 41] 

225. Czem widenj od Angela, wedenau, aocżiβtėnau, Uwedl, wra, 

226. doſt blahoſlawenych Swatych, do kralowſtwj toho Nebeſkeho 

227. Zaktereż ymy Żadame aproſyme, prżjgdiż kralowſtwj 

228. twe, ale że dotoho kralowſtwj Nebeſkeho tak ſlawneho, Mėſta 

229. geſtwelmj auſka czeſta, Nechceſſly tomu przikladu wėrzitj, werż 

230. ale ϒynu bozimu te ſwrchowane prawdė, kteryż U S
o
 Matau,, 

231. ſſe dj, tėſna brana auſka czeſta geſt, kteraż wede kżywotu 

232. amalo geſt tėch kteryż gy nalezagy, ote auſke czeſtė, ſtaro cżeſſtj 

233. ſpėwacy, mnoho a Pėknė ſpiwagy, wte piſnj, Mnozy ſau, 

234. lyde wſwete 4 Awerβ geſt trziczatj, Zė napſal geden, 

235. Swaty kdoſeczeſtj chopi, diw Zėmu kamenj wtwarż Neſkacże 

236. adote  Nebeſke wlaſtj Zė każdy przjgde teżce, Protoż hle, ymy, 

237. chcemely aby Nebeſke kralowſtwj Przjſſlo knam, ymy Zase 

238. abychom przjſſly tam, Muſyme przjkladem toho Mnjſſka 

239. duchownjho bratra, genż Uczinen Swatym Zlotra, pokanj 

240. ϒwate czinitj, apotėch prżjkrych woſtroſtech, tėlu Nelybych 

241. wėcy kracżetj achoditj netak Weſnach Uwidenj gako 

242. wſkutecżnem, oprawdowem, toho ſkuſſenj, Tėla ſużowanj 

243. aduchu podrobowanj, aod hrzichuſe ocziſſtowȧnj 

 

244. Dokudſy Zdraw Zaziwobytj hleḋ dobrże czinitj 

245. Yeſtly Zė chceβ wſſak poſmrtj Ziw bytj [p. 42] 

[Exemplum 20] 

1. Negaky Cżlowėk, rozkoſſny, ſwėtſky 

2. anaramnė marnoſtem oddany, kdyż gednoho dne ſam, wſobė 

3. myſlyl, aprżemegſſlel, geſtly potiſycy letech duſſe Zatracen, 

4. cuw Zmuk wyſwobozenj budau, Odpowėdėlomu Myſſlenj 
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5. Ne, Zdaly poſtatiſycych letech, Ne, Zdaly potolyka 

6. letech kolykge krupėgy wody wMorży hwėzd Nanebj, ſſla, 

7. pėgy lydſkych NaZemj, Ne, atak takowe myſſlenj mage 

8. naramnėſe podėſyl armautil aſa prżedėſſen, zkrzikl, 

9. O aeternitas, aeternitas,, ypocżal toho ſlowa bedlywė rozważo,, 

10. watj, atakto narzikatj, ogakſau welmj bidnj neſſtȧſtnj, aoſle,, 

11. penj krżeſtanė, tohoto ϒwėta Milownjcy, kterżi proſkrowny 

12. cżaϒ Ziwota ninėgβyho, apro pominutedlnau Radoſt, apro,, 

13. malycżkau Roſkoβ tėla ſweho przichazegy domuk wėcżnych 

14. ohnė Pekelniho, Owėczne ϒmrtj trapenj ktereż nikda 

15. konce Nebudeβ mitj, okoncy bez koncze, ϒmrt tėβy, Na,, 

16. dewβeckny ϒmrtj, Wzdyczkny Umiratj awſſak nikdy, 

17. nebude moczt umrzitj, opobożna ϒrdcze waβte toho, kwy,, 

18. lte, aplacżte, ochmug mily krżeſtȧne, oma Mila rozmila, 

19. Duſſe, Proſymtė Pro Boha Zaſtawiβtyſe take Natom ſlowicż,, 

20. ku, aeternitas, czogeſt to wėcznoſt bezewſſeho potėſſenj, aſkon,,        

21. cżenj wėczna Uſtawicżna Żaloſt, dj Pſalmiſta, ϒmrt, 

22. z Zirże ge, aponėwadż cżaſna tato ſmrt podle aryſtoteleſa [p. 43] 

23.  Yenż nicz gyneho Negnj, Neżly duβe ztėlem Rozdėlenj, tak, 

24. geſt hrozna ſtraβlywa Ukrutna atak Cżlowėka trapi, Zė anj 

25. ſtatj, anj ϒedetj, anj leżetj, anj nicżehoż gyneho pro boleſt czinitj 

26. nemuże, och Naſtogte czo Pak bude czo Uczinj, ϒmrt, ta 

27. wėcżna wZatraczenczych Protoż dj S
o
 Rżehorż, bude Zagy, 

28. ſte bidnym ϒmrt bez ſmrtj, nedoſtatek bez Nedoſtatku, Nebo, 

29. tam ſmrt wZdyczkny ſe Zaczina, anjkda ſe Neſkona, Oby,, 

30. mohly hrżiβnicy Zemrzitj, anėkdy ſwych Muk konecz mėtj, byly,, 

31. by, ſſtȧſtnj, ale toho ſe neſtane, Nebo Pſano wZgewenj, Wtech, 

32. dnech budau Lyde hledatj ϒmrtj, anenagdaugy, Zatracenecz 

33. kdyby mėl wβeczkna kralowſtwj wβeho ϒwėta, teda 

34. Zėby ge, rad, chtėl wβeczkna datj abymohl tolyko gednau  

35. Umrżitj, Powėdėl S
o
 auguſtyn, Procż wPekle, Lyde, ſmrtj 

36. hledatj budau agyNenagdau, Yproto kdyżſegym Zde, 

37. wtomto Ziwotė, Ziwot podawal nechtėlyho przjgytj, Pak 

38. wPekle budau hledatj ϒmrtj, anebudaugy mocztj, Nagytj 

39. ogak tehdy blaznowſka geſt wėcz Zde whrziβych, Zjwu 

40. bytj wnichſe weſelytj atam Potom Zato wecżnė trpėtj 

41. gakżdj S
o
 rżehorż takto, Pozdegβy radoſtj apotėβenj 

42. Naſtane wecżna Zaloſt akwilenj, Nemużeſe Zde, Za, 

43. dny Radowatj, apotom wnebj s krystem kralowatj 

44. ytehdy zly roſkoſſnj hodokwaſnj krżeſtane bezbożnj aZauffaly 

45. kteryż ſegdau z ϒwėta bez pokanj budau Mnohem tize, Neżly 

46. Zide aPohane trapenj apokutowanj, kdoż wuly bozj 

47. Zna agyNeplnj, tim ſobė dwerże kralowſtwj bozyho Zawjra [p. 44] 
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[Exemplum 21] 

1. Swaty antonin kdyżϒe Wſwe Cely 

2. aneb wchalaupcze Napauβtj Panu Bohu Modlyl, yſtalſe, 

3. knėmu hlas, Antoni nondum perveniſti ad menhuram Cona,, 

4. rij, qui eſt in alexandria, Toſtarecz uſlyβaw hned rano, Wſtal, 

5. awZal ſwau hul, ϒ chwatanjm ſpauſſtė do alexandrie ſſel, akdyż 

6. kgmenowanemu kożeluhowj przjſſel,, on Uzrżev takowyho Muże, Ule, 

7. klϒe, gemużto ſtarecz rżekl, Powėryż mj Bratrże oſkutcych, acży,, 

8. nech twych, Neb ſem protebe opuſtil pauſſṫ, aſchwalnė ktobė przj, 

9. ſſel, onmu odpowėdėl, otcże Newim abych kdy czo takoweho, 

10. dobreho uczinil, gedine lecż wſtawage każde rano, Zlożemeho, 

11. wlaſtniho, Neżlyſe donegake pracze dam, Panu Bohu ſe uprzjmnė, 

12. Modlym, Zato Żadam arżykam, abywſſeczkno toto Mėſto, awſſy,, 

13. czknj mogy ϒauſedj, ano wſſycknj wnėm Lyde, odnegmenβyho 

14. ażdonegwėtβyho, proſwe ϒprawedlnoſtj, ſpaſenj byly, ado kralow,, 

15. ſtwj Bożyho prziſſly, kromė gaſam prome hrzichy, abych byl 

16. Zatraczen, kterazto ſlowa nezlyſe uwecżer Na odpoczinutj polozim 

17. ϒrdce meho Uważugy prawdau, atoho gym winβugy Uprzjmnau, 

18. Laſkau, Touſlyβaw S
o
 antonin rżeklmu, Wprawdė, ϒynu, 

19. ty gako wyborny Zlatnik, ſedė wtwem domu ϒpokogem, kra,, 

20. lowſtwj boziho ſy doβel, gapak gako neopatrny, Wſſecek, 

21. mug cżaϒ Napauβtj ſtrawiw, geβtė ſem kmirże ſlow, twych 

22. Neprzjſſel, Yejtly ſetolyko Modlyβ Zaſebe, gedenſegen Modlyd, 

23. bude Zatebe, apaklyżetyſemodlyſſ Zawſſeczky, Wſſyczknj Zate bu,, 

24. dau ſe modlyt wZdyczky amen [p. 45] 

[Exemplum 22] 

1. Negaky Nemocny Cżlowėk, nakte,, 

2. rehoż Pan Buh dopuſtil, że 4 Leta porżad ſtonal, y rżekl, znetrpė,, 

3. lywoſtj ſwe, Bozė tyſymj wZal tėlo, genż wſſe nemocy Zemdlelo, aga, 

4. tobė wezmu duβy, dam gy dȧblu Nebmu ſluβy, hned Zwolal, 

5. Naḋabla, ḋable podſem awezmj mau duſſy ſobė, dawam gy, 

6. mocznė tobė, czoſe bozſkym ϒaudem hnedky ſtalo, aſtrach 

7. namnohe lydj uwedlo, gyny przjklad tomuto podobny 

8. Negaka Zėna ſaucy Wzarmutku odPana Boha 

9. poſtawena, wſtaupila Nohama domedėnicze, azte ſpatkem, wy,, 

10. ſkoczila rżkaucz, tėdhle Zmocy bozj ſkaczi, dawamſe wmocz dȧ,, 

11. blu radczi, kteraużto dabėl hnedpochytil, wpowetrzj gy Wzal 

12. podOblaky noſyl, an Nato mnozy przitomnj Lyde hledėly, kteraż, 

13. to Zėna aż dodneβniho dne nebyla widana, ale komuſe poruċyla 

14. tomuſetake doſtala, Obadwa hletito kdybybyly, degżſe wule, 

15. twa, Natu prozbu Pamatowaly, agakge Pan Buh Nawβtjwil 
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16. mile odnėho przjgaly, ſnaβely, bylyby wZauffalſtwj Neupadly 

17. aduſſe ytėla Neſtratily protoż Nam ſluβy, Nato czoſe Modly, 

18. me Pamatowatj, wuly boży ſeporaucżetj, gy plnitj, ſobe, Ne,, 

19. zauffatj, abychom Zdȧbelſkych oſydel gſaucz wyſwobozenj, kwė,, 

20. cżnemu ſpaſenj przjgytj mohly, awulynaſſy ϒwuly Bożj ſrowna,, 

21. waly, kcżemuż Napomjnal Ucżedlnjka ſweho, wZiwotė Swatych 

22. otczu, Negaky welyky ϒtarecz, rżka, Nermut ſe ϒynu ztwe 

23. Nemocy, aneb Boleſtj tėlatweho ϒwrchowanė geſt to Zagyſtė 

24. Nabożenſtwj kdoż wNemocy ſwe diky czinj Panu Bohu, [p. 46] 

25. Aneprotiwiſe geho wuly, Nebo gſyly Zėlezo ſkrze takowy oheṅ rzy 

26. pozbudeβ, ſyly pak Zlato, ohnėm ſ<a>ſkuβen,
126

 zwelykych wėcy, kwetczim 

27. prżigdeβ, protoż nermutiβſe bratrz<e>,
127

 nebo geſtlytėchce Buh, wtėle 

28. trapitj, kdo ſyty aby geho mocy odeprżel, anebto teżce ſnaſſel, Protoż 

29. trp, mile, aproϒ Pana Boha, aby coż onchcetotobė datj raczil, Neb, 

30. ϒwatj prżatele bozj, kdyż kdy wnemocy, aneb wnegakem bozim 

31. treſtanj bywaly, na Boha proto Nereptaly, nybrż ſobė toho Żada,, 

32. ly, gako yonen negaky ϒtarecz, kdyż, cżaſto ſtonawal, anemocz, 

33. ny bywal, treffiloſe że geden rok, dokonce byl Zdraw aneſtonal 

34. aprotoż plakal ateżceto ſnaſſel, rżka, Mugmily Pane, czoſy pak, 

35. mnė guż opuſtil anamnė Zapomėl, Zėſymnė tohoto Roku, Żadnau 

36. nemocy Nenawſſtjwil, alemytolyko poraucżegmeϒe Wuly bozj, a, 

37. rzikegme uprzimnė, degżſe wule twa, a powedėtſenam dobrże 

38. abudeſe ſnamj, yſewſſemj wėczmj naſſymj, ditj wZdyczkny, wſſe,, 

39. cko ſſṫaſtne, gakoż przjZawėrku teto prozby trżetj potwrdim 

40. toho tymto przjkladem 

[Exemplum 23] 

1. Byly dwa Bratṙi Znichżto Yeden 

2. proſyl Pana Boha Zadeſſt, anėkdy zaϒe Zagaſno, anėkdy Za, 

3. chladno, nėdky Zateplo, podle toho gakż ſe domjwal Zėge Zem, 

4. ſkym aurodam Zapotrżeby, druhy bratr nicz obwzlaſſtniho 

5. neproſyl, ale wſſeczkno Panu Bohu Poraucżel, rzikage, degż 

6. ſe wule twa Pane aczin gakżracziſſ, agakau cżeho potrże 

7. bu Znaſſ, to deg, akdyż pak prziſſla Zėn, ktery ſobe, tak, [p. 47] 

8. Na Bohu toho, Podle ſwe wule wimiṅowal awymerżowal, geho 

9. dėdina byla neurodna, ale druheho kteryſe wewſſem Bohu, porau,, 

10. cżel, welmj naramnė hognu, atak ſtoho ſepoznalo, Zeten ktery 

11. ſe Bohu duwėrżowal, ylepſſy Uzitek, yplynėgſſy obily mėl, ytake, 

12. opatrnėgſſy byl, ylepe czinil, Protoż ymy take mame, tak czinitj 

13. Panu Bohu ageho ϒwate Wuly, eſſeczkno poraucżetj, Neb,   
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14. on geſt ſtary hoſpodarż widobṙe cżeho ge potrżeby, kdy aczo, 

15. ma Nam datj Lepe neżlymy Umime Nato Pomyſlytj, a, 

16. żadatj, acyle pak Żadneho Nemame wniczemż Panu, 

17. Bohu wymėrżowatj, gako onj Bethulſſtj uczinily, a, 

18. cżaϒ ſmilowanj Panu Bohu Ulozily, proczeż odpocztiwe 

19. a S
o
 Wdowy, Yudit, teżkau domluwu Mėly, atreſtanj byly 

20. tėmito ϒlowy, Ygacyſtewy geſſto Pokauſſyte Pana Boha 

21. Negni to rżecż genżby miloſrdenſtwj Zbudila, ale radegy, 

22. kterażby khnėwu popudila, aprchlywoſt podpalyla, Ulo,, 

23. zilyſtewy cżaϒ ſmilowawnj Panė, aPodle wule waβy, den 

24. Ulozilyſtemu, ale Ponėwadż trpėlywy geſt Pan, kagmeſe toho 

25. aodpuſſtėnj geho ſplacżem Żadegme Protoż ymy ſobė ztoho, Nau,, 

26. ċenj wezmėme, Bohu cyle acżaſu wnjcżemż Neukladegme 

27. ale wewſſem wβudy awZdyczkny ſemu poraucżegme, rzikagice 

28. Nabożne Pokornė aſpolecżnė takto wſſycknj, dėgżſe wule twa, 

29. mily Pane, atak gyż przjſtaupime kprozbė ſſtwrte [p. 48] 

[Exemplum 24] 

1. Byl negaky Kanczlyṙ Konſyſtoṙe, Pa,, 

2. rżizke, wſſecknėm Lydem wZatczny aprżygemny, nebbyl tak ucżeny 

3. awegmluwny, żekdyż kazal gynj kazatele, aucżenj muży, y bratrzj 

4. boſacy, wſſeho naſtranė nechagycze, ſſly kazanj geho ſlyſſetj 

5. kteryż ponėkterem cżaſe Leżel naſmrtedlny poſtely, Biſkup pak, 

6. tehoż mėſta, pilnėho wNemocy Nawſſtėwowal, rżka knėmu, 

7.  Przjkazugy tobė wMocy Swateho poſluſſenſtwj, geſtly że codu, 

8. ſtogenſtwj me Nad tebau gakau Mocz mėtj ma, Yakoż wZatcznėgβy 

9. ſy nademnė wſwetė byl, abymj ſe mezy 30 dnem Zgewjl, a, 

10. otwem ſpuſobu mnė pogyſtil, Umrżel on, a, 30, den kdyż, 

11. biſkup ſam wſwem Pokogy ſedėl, ten mrtwy gſa wcżernau, 

12. kapi oblecżeny ahurże neż negaka mrcha ſmrdj, okazalſemu, rżka, 

13. Tėdſem gakożmj przjkazalo duſtogenſtwj twe, teda byſkup ſe, zhro,, 

14. zyl, yptalſeho kterak ſeſnim dėge, Odpowėdėl, ach naſtogte, bidny 

15. ſem ga, a Wėczne Zatraceny, Nebo cztj aumėnj ktereſem, wſwe, 

16. tėmėl, kchwale boży ſemho Neużywal, ale chwaly ſwe ſem 

17. ſobė wyhledawal, wroſkoſſy tėla ſem oplegwal, aZle Ziw byl 

18. protoż wėcznė ſem Zatraczen, Tak Zė  Żadna almużna, anj, 

19. modlydby mj neproſpiwagy, y ptalſe byſkupa, wktereg, geon, 

20. to cżaϒ wϒwėtė, odpowėdėl biſkup dneϒ geſt, 30, den 

21. gakϒy Umrżel, Yſtrzjkl kanczlyrż, bėda ba bėda nam 

22. wPekle, myſmeſe domjwaly Zėgegyż ſaudny den minul, Nebo, 

23. gako ſnich prſſy Znebe, tak duſſe Zhuſta walem gdau, apa, 

24. dagy dopekla, aſtim od biſkupa odeſſel [p. 49] 
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[Exemplum 25] 

1. Biſſe, Petr, Klunyacenſky,, Uge,, 

2. dnė Twrze, wdėdinach Piktawianſkych, Zė byla weϒ, awtebyl
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3. Negaky knėz, kteryż duſtogenſtwj ſwe knėzke Neſſlechetnym, Zjwotem 

4. aZlym obcowanjm Zohyżdil, aſweho powolanj, Ne kſpaſenj, duſſim 

5. ktereżmu ſwerżeny byly, ale kwyplnėnj rozkoβe pożywal, Prże, 

6. deſſen Pak gſa ſwym Zlym ϒwėdomjm, gakoż Nėkdy yZly Nahodinu 

7. ſkrauſſenj miwagy, Towaryſtwj Nėkterych dobrych Mużu ſobė, wy,, 

8. wolyl, aopatu klaſſtera Benevales, abratrzim tehoż klaſſtera,   

9. prżatelſtwim ſeſpogyl, kterżyż ho, drahnė cżaϒu aby Ziwota 

10. ſweho polepſſyl Nabizely, abyſwetſke marnoſtj opuſtil, Uſtawicżne 

11. Nabizely, ynemohly przinėm Nicz Zgednatj, kromė Zė gym wzdy, 

12. Marnau Nadėgy dawal, Nebo gakobyto radſlyβel takſobė dėlal 

13. awZdyczkygym ϒpolepβenjm odkladal, a zTowaryβſtwa, ſwatych 

14. tėch ſe honoſyl, anj Napomenutym anj przjklady gegych od Zleho, 

15. ſe neodwratil, Protoż tak wtėch Zlych ſkutcych trwage, abezboż, 

16. nau Zatwrdiloſtj, hnėw ſobe kednj hnėwu ſhromażduge, Upadl, 

17. wtėzkau Nemocz, kterażto kdyżſe den odedne wicze, rozmahala, przj,, 

18. blyzilſe aż kſmrtj, Ynawſſtywilho Prżewor tehoż klaſſtera 

19. apobyl Unėho chwilku, apak Nażadoſt geho, yten den tu Zuſtal 

20. akdyż prziβla nocz, kdyżſegynj rozeſſly, ſam ulużka geho ſedėl 

21. ygalſe Nemoczny hroznė krzicżetj, ana prżewora Wolatj takto, 

22. Succure, Pomoz Pomoz, hle dwa Nadmiru Ukrutnj Lwj, 

23. abymnė przėdėſyly, autok namnė czinj, aotewrżenymj Uſtj, Namnė, 

24. ſe hrozne ſſklebj, anakuſy mnė roztrhatj aſeżratj chtėgy, Modly,, 

25. ſe Zamnė chutnė Panu Bohu, abych byl odnjch, Prwe, [p. 50] 

26. Neżlybymnė Pohltily Wyſwobozen, To kdyż prawil Trżaſlse, agakoby prėdnj 

27. mj ſtrachy utikal, Mdlobė tėla ſyly przjdawage, zpatkem Uſtaupal 

28. Prżewor hlaϒu, ageho pachtowanj ſe udėſyl, abez welykeho ſtrachu 

29. nebyl, kmodlydbam wſſak wtakowe potrżebė wZdyczkny, ſe utjkal 

30. agak negwegβegy mohl Zaneboheho knėze ſe modlyl, akdyż ſeon, 

31. tak Zanėho Panu Bohu Modlyl, wtom Nemoczny hlaϒ ſwug, pro,, 

32. mėnjl rżekl, dobrże dobrże, aha, gyżſauty Ukrutne ſſelmy 

33. odeſſly, aſkrze twe Modlydby, gyżmjſe wicze Neukazugy, a Zė 

34. pak aż dote hodiny dobṙe pamėtj byl, yobratilſe kprżevorovj, mnohe, 

35. wėcy Mezy ſebau rozmlauwaly, gakoby byl Zdraw, apohodinė 

36. opet pocżal wolatj geſſte hroznėg neżly prwe rżka, hle, hle, oheṅ, 

37. Znebe gako potok rozwodnėny ſtaupil aprziſſedw, Natoto loże, gyż, gyż, 

38. hlemnė aŻdomoſku paly, poſpėβ pomoz Modlyϒe, buduly ſnad, 

39. mocy odte ϒmrtj, wyſwobozen bytj, ato powėdėw Rukama, yrameny 

40. to czim byl odėn pozdwihowal, agakoby czo pomoczno bylo, Ne,, 
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41. widitedlnemu ohnjſe Zaſtiral, ale nikoly, Neb Zagyſte tėleſna, przj, 

42. krytj, duchownjho Zazitj nemohla branitj toho, kohoż Nebeſka pomſta 

43. Za bezbożne ſkutky mėla treſtatj, Prior mage Naſobė ſmėloſt, y ſtrach, 

44. Znowu ſe Namodlytby oddal, agak wtakowe nauzy możne bylo, Milo,, 

45. ſrdenſtwj bożyho mu Żadal, apomale chwily Zageho Modlenj, 

46. czinil mu opėt dėkowanj, rżka, Yiż y odtoho ohnė gſem bezpecėn 

47. Nebo kdyż namnė gakϒem prawil, nahleϒewalyl, Zaſtrżelſemſe 

48. proſtėradlem, oheṅ ażknėmu przjβel, ale proraZytjho Nemohl, gyż, 

49. ſa ſtoho Nebezpecżenſtwj wyſwobozen, proſym neodchazeg odemnė, [p. 51] 

50. aż Zwiβ gaky budaucy bude toho konecz, Tehdy Prżewor 

51. gak ſtrachem tak potrżebau, kopatrowanj gſa przjnuczen, odgytj 

52. nechtėl, aletu Zuſtal, apowſtaw od Modlydby, Zase knėmuſe po,, 

53. ſadil, akdyżho wtakowych przjſtraβych, awtakowe auϒkoſtj, tėſſyl 

54. opėt ſpolu pekne obadwa gako prwe rozmlauwaly, Awtom, Nemo,, 

55. czny pogednau knewiditedlnegm wėczem wytrżen byl, autiſſylϒe 

56. a Prżewor Znamenage, Zėleży wemdlobach, agyż przedhodinkau 

57. ſetjſſy, gake geho bude ſkoncżenj oczekawal, Ahle kdyż bylo, 

58. gyżdlauho Nanocz onZaϒe kſobė przjſſel, Żaloſtiwė wZdychage, 

59. krzjcżel, ach, ach kwėcznemu ϒaudu ſem powolan, abėda 

60. mnė bidnemu Wėcznau ϒmrtj ſem Zatracen, Wydanſem, hro,, 

61. znym katum, abychbyl wėcżnė mucżen, ohnėm Neuhaſytedl,, 

62. nym, zdȧblem  yϒangely geho, hle, hle, ohniwa Panew, plna, 

63. wraucyho, tuku kterau prżedemnė katane muk przineſly, a,  

64. podnj Zewſſech ſtran Zatopily, abymnė wnj ſſkwarzily, akdyż 

65. cżaſto gmenowany Prżewor, gak prwe podwakrat, tak, ypo,, 

66. trżetj ſe modlyl, on rżekl, Prżeſtaṅ, Proſym Zamnė ſe Modly, 

67. tj Nechtėgſe wicze protoho trauditj, Zakterehoż Żadnym, 

68. ſpuſobem gyż wicze Uſlyβan Nemużeż bytj, Prżewor Pak, rżekl, 

69. bratrże pamatugϒe, amiloſrdenſtwj, dokudż, geſſtė duβe 

70. wtelė geſt, od Boha hledeg, on prżydal, domnjwaβ ſe ſnad, 

71. Zė Znerozumu Mluwim, werżmj Że neblaznjm, ale Zdrawau, 

72. Pamėtj czo prawim To twrdjm, awZaw Prżeworowu, ku,, [p. 52] 

73. klu, doruky, Zeptalſeho rżka, Zdalyżtoto czo wſwe rucze drżym 

74. kukla twageſt, on odpowedėl geſt, yrżekl, gakoż tato ſuknė, twa 

75. kukla geſt, agakoż podeſtlanj me plewa geſt, takto czo prżedſebau, 

76. widim, ohniwa panew geſt, akdyżto mluwil krupėge toho, ne,, 

77. widitedlneho ohnė, Zte panwe kterauż on widėl wyſkoczila, ana,, 

78. ruku geho padla, anſe nato Prżewor diwal, akupodiwu kużj 

79. ymaſo aż downjtrzjnoſtj, koſtj mu popalyla, Tehdy on Naramnė, 

80. zkrzikl, Hle te wėcy teḋ potwrzenj, Nebo gakoż tato, kterauż, wj, 

81. diβ zpanwe krupėgy, cżaſtku, Tėla meho ſpalyla, tak mnė, hned, 

82. tak ſkazy azZėrże, ohniwa hlubina, Prżewor ſetoho Zhrozyl, aon, opėt, 

83. rżekl, Hle tu panew, Pekelnj Pacholcy, gyż gyż kemne blyże przina, 
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84. ſſegy, abymnė donj whodily, gyż gy rukamj ugymagy, apomale, 

85. chwilcze, hle gyż proſtėradlo nakteremż lezim zewſſech ϒtran 

86. zbiragy, amnė ſnim hned natu ohniwau Panew, Wėczneho, ſſkwa, 

87. rżenj uwrhnau, To gako gyż napoſled Prżeworowj, atėm, kteryzjſetu, 

88. ktomu hroznemu diwadlu Zbėhly powėdėl, awtom Umlkl, ſſygy, 

89. ſwau ſehnul, aduβy ſwau duchum Zatracenym ktrapenj, 

90. wecżnemu wypuſtil, Takowy welyky ſtrach ztoho nawſſeczky, 

91. prziβel Zė wβycknj odtud Zautikaly, ażadny wtom domu, ffar, 

92. nim Zuſtatj neſmėl kdegeon mrtwy leżel, Narano, tobidne 

93. Tėlo pohrżbily pokolykaϒy pak dnech kdyżſe okolnjch ϒauſedu 

94. ta hrozna powėſt rozneſla, chticze te wėcy prawdu zkuſytj, daly 

95. otewrzitj geho hrob, atu krupėgy, kteraż mu Za Ziwobytj 

96. geho ruku propalila, aZnamenj Zatracenj Uczinila, Natėle 

97. mrtwem geſſtė ſpatrzily anaβly, ktereżto wſſeczkny Wėczy [p. 53] 

98. Yakż S
o
. Rzehorżdj Żadnym ſpuſobem ten Neſſtȧſtny knėz ſam 

99. proſebe newidėl gemuż niczto widenj Neproſpėlo, ale ſgakau, ſſetr 

100. noſtj, wknėzſkem powolanj ſtatj gakϒe chowatj aobcowatj Nalezj 

101. Welebnych ϒwatoſtj ſe dotykatj aſnjmj, wſſy cziſtotė bez poſſ, 

102. kwrny hrzichu obiratj ϒluſſy, bozſka hle hrozna, Nad, 

103. nim Prowegſtrahu gynych knėzj, Ukazala to pomſta 

104. aprotoż bezmeho wiſwėtlenj Yakauſobė tuto knėzy wegſtra, 

105. hu wZytj magy, przjgegych Zdrawym rozumu Zanechawam 

106. agak mnoho lydj przjchazy NaZatracenj tuto gyny przjklatge 

[Exemplum 26] 

1. Yeden Zȧk kdyż Umrżel, ſwemu Towaryβy 

2. genżhobylſobė Zawazal abyſemu Neż Mėſyczmine Ukazal 

3. powėdėl, kdyżſe on ſtohoto ϒwėta bral, Zė Pėt tiſycz, Lydu 

4. umrżelo, a że tolyko ϒnim, trży, kſpaſenj prziſſly, gynj 

5. wſſyczknj Zė do Pekla ſſly  do trantarye  

[Exemplum 27] 

1. Napodobnė Negaky Diekan 

2. kteryż bydlel napauβtj pėtmecytma Let, poſwe ϒmrtj, uka, 

3. zalſe ſwemu Biſkupowj, aprawil Zė wden ϒmrtj, geho 

4. trziczetj tiſycz lydj Umrżelo, ongen, a Swaty Bernard, 

5. żeſe do Nebe braly, agynj wſſyczknj Zė doPekla, wſtau, 

6. pily adonėhoſe doſtaly, poczitagycz ſewſſemj, kacyrży 

7. aZjdy anewerżycymj Pohany, y ſewſſemj Zlymj krżeſta 

8. ny, Ytehdy ϒluſſnė ſe toho Uleknautj maſſ, kdyż ten [p. 54] 

9. Chleb gyż totiż kdyż, zϒlowa Boziho ϒlyβyβ, Zė Malycż, 

10. ko Lydj bude ſpaſeno, obawageſe aby yty tak neſſtȧſtne, Ne,, 
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11. zhrżeβyl, azpocżtu Zatraczencu Nebyl, Yeſſtė take Uleknj 

12. ſe kdyż, ſlyβyſſ omukach Pekelnich, ktereż dȧblowe gſauce 

13. duchowe przjrozenim ſylnj, ſotwa a przewelmj teżcze to, 

14. ſnaſſegy geſſto gym Nikda Nebude koncze, aty ſwelykau 

15. baznj otom ſlyſſe, atby ſegych nedoſtalo trpėtj, Pokornė, Pana 

16. Boha Zato proϒ, a Modlϒe, Topak ϒyme ktere padlo Na, 

17. ſkalu Polożil S
o
Matauβ, y S

o
Marek, Zė Uſchlo proto 

18. Zė nemėlo Wlchkoſtj, atak Uſchlo, ata wlaha geſt Nabo,, 

19. zėnſtwj ϒ kterymżto abyrad pilnė abedlywė wzdyczkny, 

20. poſluchal Boziho ϒlowa, ktomu ſe maſſ ſnażitj, Nebo, 

21. tė ono Muże promėnitj aZe Zleho dobreho Uczinitj, 

[Exemplum 28] 

1. Byl negaky, Bratr, Mlady, Wmė,, 

2. ſtė reatinė, gmenem Yan, ſproſtny, apokorny, awzdyczky 

3. weſely, wpokrmu, anapogy, ſtrzidmy, awgynem wewſſem, czoż 

4. kobecznemu obczowanj, Nalezėlo Nepohorſſlywy, Towaryſky, ale, 

5. wſkrytoſtj, aneb wſaukromj, mimogyne byl wZlaſſtny, Ten Welyce, 

6. milowal, abyl Laſkaw Nawſſeczkny bratrzj, nikda odnėho, Za, 

7. dny Żadnebo ϒlowa Neſlyſſel, anj nicz newidėl, czoby, 

8. bratrſke Laſce kaurazu bytj mohlo, wβechnėm rad ſlaużil 

9. obzwlaſſtė nemocznym apoceſtnym, Nohy gym Umywal ſuknė, wy,, [p. 55] 

10. Tiral, ſwych ſſatu gym pugcżowal, awſſelygakau Laſku 

11. bratrſkau gym prokazowal, Nadto wſſechnėm knezim, bez, 

12. wegminky uwoltarże ſewβy bedlywoſtj rad poſluhowal, ymėl 

13. ten bratr obycżeg choditj, do gedne Zahrady, Ywidalyho, kdyż, 

14. tam kdykoly donj wſſel, Zė Zacżaſty welmj, Neukogytedlne 

15. plakal, y ptalyϒeho gednoho cżasu bratrży, Medle bratrże 

16. gene powėznam, procżty wte Zahradė tak cżaſto Placżeſſ 

17. odpowėdėl proto, nebwidim bylyny ϒtromowy, awſſelygake 

18. ſſtėpowj yZemė ſwym oſenim Uzitek, aowotcze, Wydawagy, 

19. Ptacżkowe weſele ſpiwagy, a Pana Boha chwaly, awſſe,, 

20. czkna gyna ſtworżenj, ϒtworzitele ſweho poſlauchagy, ſamtolyko, 

21. cżlowėk, alydetj, gymż geſt Zapoſluβenſtwj, Zaſlyben Ziwot, 

22. wėczny, toho pomigegy, hnėwagyho, aprzikazanj geho, prże,, 

23. ſtupugy, Wiryſwe Newydawagycze, Żadneho a dobreho, 

24. owotcze, aprotoż zte przicżyny mage Nadtim Welykau, Żaloſt 

25. alytoſt, placży kwilym, alkam, Zė Pan Buh, od Rozumneho 

26. ſtworżenj ſweho, tak malo geſt, ſſanowan, Nadtim ſrdecżnau 

27. boleſt mam, dobry bylhleten bratr, yplacż geho chwaly, 

28. tebny, achleb Zarmutku Użytecżny, aproſpėſſny, Zakteryż 

29. to chleb, ynam Potrżeby geſt Pana Boha Proſytj, aZadatj 

30. abychom mohly take ſwych, ycyzych hrzichu, ſkrauſſenė, ahod, 
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31. nė oplakawatj, weſele apokogne ſkoncżenj mitj gako tento 

32. bratr gan, Nebo prżed geho ϒmrtj, Nakażdy den, prżyletėl, [p. 56] 

33. ϒlawicżek, poſadilϒe nageho okynko, aprżewelmj ſladcze alybe, 

34. ſpiwal, Cżemuż kdyżſe bratrzi diwily, aptalyſeho czobyto bylo,  

35. aczobyto Znamenalo, odpowėdėl, Weſelau myſl naſobė ukazuge, Zė, 

36. ho Newėſta Zuwe dorage, gednoho pak dne kdyż przjſluhowal 

37. uWoltarże, Uzdrżel Nad Oltarżem Nebeſkau ſwėtloſt, ahnedten, 

38. den ſe roznemohl, aulozil, aϒwelykym Nabozėnſtwym, duβy 

39. ſwau Milau, Tomu Nawratil, kdożgy ſtworzil, aneżſe Rok, 

40. ſrokem ſeβel, Pan Buh ſkrzeneho ſto Padeſate diwu, Zname, 

41. nitė ſlawnych, awelykych, Ucżinitj Raczil 

[Exemplum 29] 

1. Nėgaky Krucżmaṙ ſſenkowal Wino, 

2. adobre yzle wėcy wβecky prżygymal, doſweho domu, Wſſecz, 

3. ko trpėl adopauſſtėl, proſwug zyſk, Hratj, Latj, tancowatj , 

4. Zlorżeczitj, awoziratjϒe, ſwodnicym, anewėſtkam hrżeβytj, aſu,, 

5. mau wſſeczkno Zle prowozowatj, ytreffiloſe, wgednu, 

6. Nedėly kdyż wino Prżed dum noſyl, neb wdomė plno hoſtj 

7. mėl, agſtrhlϒe naramnė prutky witr, aNaſylnė hned toho, krcż, 

8. marże wzal, anahoru wpowėtrzi prżed oblycżegem, wſſeho 

9. lyduho wyzdwihl, akdyżtak oddȧblu wpowėtrzi byl, wy,, 

10. zdwizėn, krzicżel welykym hlaſem, Oboże, baczoſe ſtane 

11. zduβy mau, porauczimtj wochranu twau, Tehdy, dȧblo,, 

12. we Upuſtilyho nagednom poly, rżkaucze, Zėϒy Zapomnėl 

13. nawſſecky pominutedlne wėcy, Na Zėnu, ydėtj, prżately, ſtatek 

14. yznaſwe wlaſtnj tėlo, aboha ſkrauſſenym ϒrdcem, tolyko [p. 57] 

15. Zaſwau duβy ſy proſyl, agemugy poraucżel, Protoż, 

16. nemużeme tė dale zdrżetj, Nebo Wſſemohaucy Nechce, nam 

17. dopuſtitj, Naβy mocy Nadtebau wicze proweſtj, Cżehoż 

18. kdybybyl neuczinil womalycżko bylbyϒehned, ϒtėlem 

19. yzduſſy, ϒnamj wPekle oczitl, ato rżekβe Zmizely,  

20. krcżmarże ϒauſede aprżatele na Poly Nalezly, ado geho, do,, 

21. mu, truchlyweho prżjneſly, on kdyżϒe pozhogyl, polepſſylϒe 

22. krcżmu ſlożyl, aPanu Bohu ſlaużil, apotudwicze, nedopu, 

23. ſtil Żadnemu wdomė ſwym, takowych wėcy prowozowatj, a, 

24. nechtėl ſobė tudy Ziwnoſtj ſwe dobywatj, ϒtatku roz, 

25. mnożowatj, blyżnim ſwym Ublyżowatj, gako tak mimo 

26. gyne obchodniky, Negwicze Lychewniczy ċynj kterży, anj 

27. poſmrtj, mezy wėrnymj krżeſtany pohrżbu Nebywagy, hodnj 

[Exemplum 30] 
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1. Byl negaky Lychewnik, ktery 

2. byl cżaſto napominan, aby Nelychwil, nybrż, wcżem 

3. gekoho oβkrabal woβydil, to abymu Zaϒe Nawra,, 

4. til, y roznemohlϒe teżcze, powolan pak byl knėz, Za,, 

5. dal odnėho ϒwatoſtj, akdyżho Pan Buh neuchowa 

6. krżeſtȧnſkeho Pohrżbu, odpowėdėl knėz Zėto Nemu,, 

7. zė bytj, gedine lecż plnė blyżnim ſwym Zaϒe Nawra,, 

8. tj, kdy koho wcżem oklamal akomu Ublyżenj, Uczi,, [p. 58] 

9. Nil, ale onTomu ſwolytj Nechtel, akdyż knėz odeβel, Nemocz 

10. ſe rozmahala, tak żeſe przjblyżowal kſmrtj, Powolan, Za, 

11. ſe knėz, aby geho duſſy angelum poruczil, rzekl knėz, 

12. Yatu duſſy geho  porauczim wβem Czertum, ato powė, 

13. dėl aodeſſel Proto Zė on toho geβte uczinitj nechtėl wcżem 

14. koho oklamal nechtėl nawratit, kdyż pak ten Lychewnik, 

15. umrżel, proſyly prżatele abybyl Nakrchowė pochowan 

16. aſpon pronė, aby toho hanby nemėly, knėz ktomu, Na, 

17. kratcze powolytj nechtėl, Mėl pak tyż knėz gednoho Woſla, kteryż 

18. nicz gyneho nedėlal, neż knihy naſobė dokoſtela, aZaϒe 

19. ſkoſtela Noſyl, agyne Żadny czeſtj kromė Naffaru, Neumė, 

20. l, y Żadaly Pana ffararże Prżatele toho Lychwenika, 

21. aby tėlo geho Natoho Woſla bylo wlozeno, akde koly, 

22. on ge doneϒetu aby bylo pohrżbeno apochowano, domnj 

23. wagyczeſe Zė dokoſtela Nebo knėzy Naffaru poneſe 

24. ponėwadż gyne Żadne czeſtj woſel neumėl, Lybilaſe 

25. knėzy ta ſmlauwa, Woſel pak Lychewnjkowo tėlo, mage 

26. wlozeno Naſobė, neucheglylϒe naprawo, anj Nalewo,, Uprzj, 

27. mo Neſl kſſybėncy, atrżeϒa ſe prżedewβym Lydem 

28. ſwrhlge a ϒhodil ſebe, atak geſttu pochowan, in, 

29. sepulehro, patrum suorum, My pak netolyko ſkrze lychwu, agy,, 

30. ne Zle obchody nemame ſobė chleba dobegwatj, abohatnautj, aZiwnoſtj 

31. ſwe hledatj, anj czożbybylo keβkodė blyżnyho naβeho, Uzitku, 

32. ſweho Wyhledawatj aZrukau Dȧbelſkych chleb aneb gyny [p. 59] 

33. Pokrm bratj kuprżykladu Mnohemu Dworżaku, a, 

34. neb ϒedlaku ſeto ſtawa
129

 Zda, Zėnegnj chrżych mnoho, holubu, 

35. chowatj aodnjch uZjtek bratj, ale gatochcy Ukazatj, proweſtj 

36. aztoho omylu ge wyweſtj ſkrże tento przjklad 

[Exemplum 31] 

1. Negaky Sedlak, chowal, ſobė, mnoho, 

2. holubu, yNapomenulho, geho ffararż, Zėgeto protj Panu Bohu 

3. protj blyżnimu geho wlaſtnimu ϒwėdomj, bozimu Przikazanj 

                                                 
129

 V rukopise přeškrtnuto písařovou rukou.   
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4. Nepokradeβ, nepożadaβ, aZė holub geſt rownė gako Zlodėg 

5. na cyzy woſenj Letj, domu Użytek noſy, mlade ſwe tim, krmj 

6. aſpiſſe nachudeho Neżly Nabohateho dėdinu treffi, chudy 

7. ϒedlacżek nemoha ſobė dobrże ϒemynka Zawlecy, Powrchu 

8. mu Lezj, abohateho holubj muge wyzobj awyZbiragy, a, 

9. kdyż gych cżaſto letj awoſedne mnoho, Zuſtane mu, doſtj 

10. malo, ktereṫ ſeberau to Nezegde, achudy ϒedlacżek, 

11. nemalau ſſkodu toho mitj bude, ale hoſpodarż, Z, 

12. holubu, Zlodėgſky Zyſk, auZjtek wezme, Zrukau Dȧbel,, 

13. ſkych pokrm przjgme, Teda ten Pobożny cżlowėk, Powaziw 

14. toho, Proſypal tėm holubum, ſwolalge, arżekl gym, 

15. geſtly geto protj Panu Bohu, agawaϒ bez hrzichu, chowatj 

16. nemohu, kam waϒ Pan Buh obratj tam lette, aberżteſe prycż, 

17. neſtogym owaϒ, potud wicz, Yhnedtj wſſycknj holubjſe Zdwy,, 

18. hly prycż letėly, apotudſe Zaϒe wicze knėmu Nenawratily, [p. 60] 

[Exemplum 32] 

1. Negaky bratr Yan, ṙekl, kſtar,, 

2. βymu bratru ſwemu, bratrże chtėl bych bezpecżowanj bytj, 

3. gako angele ſau, kterzi nikda nicz Nedėlagy, aletolyko uſtawi, 

4. cżne Pana Boha chwaly, apowrhl zſebe plaſſṫ, ſſel napauſſṫ 

5. a kdyż tam pobyl tegdėn, nawratilſe Zas kbratru ſwemu, 

6. akdyż tlaukl nadwerże onmu otewrzitj nechtėl rżka, tu quis est 

7. Ego ſum frater Fp, rżeklmu, tomu ga newėrzim, neb bratr 

8. gan, geſt angelem, gyż mezy lydmj nebydly, anegnj cżlowėkem 

9. on pak wycze awicze tlaukl, awolal rżka, wſak ſem ga, gan, 

10. yneotewrżel mu prżedce, ażdorana, rano Pak otwrżel Mu, 

11. dwerże rżekl knėmu bratrże gene, gſy Cżlowėk, protoż, chce,, 

12. ſſly Żyw bytj, muſyſſ praczowatj, Tehdy on Padl knoham, 

13. geho, rzka, odpuſtmj otcże – Haec, in vitaspat: 
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[Exemplum 33] 

1. Negaky Prżeϒpolnj Bratr prżyſſel, kopatowj 

2. Sylvanovi, nahoru ϒyna, y wida Zė bratrżi pracugy, ruka, 

3. ma rżekl gym procż ſpuſobugete ten pokrm geſſto hyne, Marya, 

4. wegbornau ſtranku ſobė wywolyla, Tehdy ſtarecz kucżedlnj, 

5. ku ſwemu Zacharyaβowj rżekl, Degmu knihy at cżte, a, 

6. uwėdho dokomory kde nicz negnj, whodinu Pak dewatau, wohly,, 

7. dalſe ten bratr, a wZdy ocżekawal Zdalyho ſtarecz kobedu, 

8. poZwe, akdyż ſe nemohl nicz docżekatj przjβel kſtarcy, 

9. rżeklmu, czoſau Otcże geβtė bratrży Negedly, y rżeklmu [p.61] 

10. Yedly, ydion procżſtemnė Nepowolaly, Tehdy rżeklmu, Opat 

11. ϒylwan Tyſy cżlowėk duchownj, nepotrżebugeβ tėleſneho 

12. pokrmu, neżmy gakożto lyde tėleſnj, lacżnime, gyſtj muſyme 

13. aproto y pracugeme, Ty pak wywolylſy ſobė, wegbornau, ϒtra, 

14. nku, każdy dėn cżteſſ abez pokrmu bytj mużeβ, To kdyż, 

15. Uſlyſſal pocżalſe katj arzicztj, Odpuſtmj Otcże, Tehdy We,, 

16. tcze ϒylwan, Bratrże, Marta, Marygy, geſt potrżebna 

17. pro Martu Zagyſtė chwalyſe y Marya 

[Exemplum 34] 

1. Cżteme, Wkronykach Cyſaṙſkych że,, 

2. Tyberyus Secundus, krżeſtȧnſky Czyſarż kteryż kralowal Leta, 

3. Panė, 580, Welmj ſſtėdrże chudym Lydem dawal almużnu 

4. Także Czyſarżowna Proto ſe naṅho domlauwala areptala, On,, 

5. gylaſkawė odpowėdėl, Manżelko ma Negmilegβy Nemaβſe, 

6. proto rmautitj, Neb kryſtus Pan raczil przjpoweditj, ſto, 

7. krat wicze Nawratitj, ahognė Zaϒe odplatitj, gakożſe, 

8. yſtalo, Neb gednoho cżaϒu chodė, czyſarż ponegakem, ſwem, 

9. ſtarem Palacu, kteryżbyl welmj Miſtrowſky, aZrozlycżneho 

10. Teſaneho kamenj Podlazėny, Yuzrżel mezy gynymj kamenj 

11. kamen geden, Na kterymż byl, krziż wyteſany, yZaſtawiwſe, 

12. tu rżekl tato, aktėm podobna ϒlowa, Ecce Signum crucis, 

13. kterymżſe Nacżelych naβych Znamename, Nenalezj nam, aby,, 

14. chme Ponėm chodily, anohamj ſſlapaly, Yrozkazal hned, [p. 62] 

15. Ten kamen dobytj Zė chcetu gyny datj polozitj, yNaſſel podtim, 

16. geſſtė gyny kamen, apodtim ytrżetj ϒpodobnym Znamėnym, a, 

17. kdyż wβyczknj trży byly dobytj, aodlożenj, Naβel podnimj, 

18. wicze neżly tiſycz Centnyrżu Zlata, aPoklad welmj welyky, tak, 

19. Zė czoge Zde Pro gmeno bozj chudym Lydem rozdal, wtom, 

20. to Ziwotė ſtokrat wicze przigal anepochybnė, wecżnė odplaty 

21. wbudaucym Neſtratil  



 

 

84 

 

[Exemplum 35] 

1. Też Negaky Pobożny krėſtȧnſky, biſkup, 

2. mezy turky kazal, yobratil gednoho turka na krżeſtȧnſkau 

3. wiru, apokrżtilho, potom mu pak radil aby rad czinil ſkutky, Mj,, 

4. loſrdne, rżka, ZėPan kryſtus przjpowedėl czo pro mnė Memu, 

5. negmenβymu Uczinite ſtokrat wicze wezmete, akdyżhoNa, 

6. pominal, kdokonaloſtj Ewangelytſke, on rozprodal wſſeczkno, 

7. coż mėl arozdal to chudym a Pak Uſnul wPanu, ϒynowe 

8. Pak geho, Tahly Biſkupa kſaudu, aZȧlowaly naṅ prżed, ture,, 

9. czkym hegtmanem, Zė geſt ge odėdicztwj przjprawil, aotcze 

10. gegych nato Nawedl anamluwil aby ſwug ϒtatek prodal 

11. arozdal, Zė ſtokrat Zato wicze wezme, Otecz gegych Zė nicz, Ne 

12. wzal aumrżel, aonj taky Zėnicz nemagy, Odpowėdėl, byſkup 

13. Otcy Waβemu Buh odplatil wėrżte gyſtotnė, wėcznem, Ziwo,, 

14. tė, akdyż onj tomu wėrzitj nechtėly, aletomuſe poſmjwaly, onſegym 

15. uwolyl Zėto chce prokazatj, tolyko abyſnjm kgeho hrobuβly 

16. Przjβedβe pak khrobu, Wolalnaṅho, aZaklynalho, Weg,, [p.63] 

17.  Menu Pana Naſſeho Yeżiβe kryſta, abymu Prawdu, po,, 

18. wėdėl, geſtlymu dobrże podle ſlybu odplaceno, czinegnj, Yozwal 

19. ſe whrobė mrtwy aZwolal, Zė wſſyczknj ſlyſſely ſtokrat 

20. ſem wicze przjgal, aZiwotem wecżnym Wladnu, aotom 

21. yLyſt geſt wgeho rukau Nalezen kteryż toho wſſeho, potwrzowal 

[Exemplum 36] 

1. Byl negaky chudy Rżemeſlnicżek, 

2. ϒmanżelkau ſwau, nemage neżgediny groβ, yſſel snim Narynk, 

3. aby ſobė wpoſtnj den Nėtczo Zaṅ dodomu kgydlu kaupil 

4. wtomho potkal naczeſtė negaky chudy cżlowek, proſyl odnėho, Pro,, 

5. Pana Boha almużny, ydalmu ten kroβ adomuſe prazdny, Na, 

6. wratil, mage tolyko ſuchy chleb naſtole, ahle muż gakyſy, 

7. neznamy, agako ſceſtj rychle przjſſly, 20 βylynku, wſſatku 

8. mage Zawazanych, wr[u]kau
130

 drże, polożilmuge Naſtul, rżka, 

9. Tėdwam mug Pan poſyla, przigmėte Zawdėk, aobratilſe, nepo,, 

10. wedėl anj ktery pan hned Zaϒe prycż odeſſel, y Porozumėl, 

11. zė Zadny gyny to nebyl, neż, angel Panė kteryż mu Zaſe, Na, 

12. miſtė, toho chudeho hognė odplatil, Hec Petrus Damianus 
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 wrukau] wrkau; emendujeme podle Lomnického, Vejklad prostý, s. 242. 
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[Exemplum 37] 

1. THeagenes Athleta Znamenity Rytirż Wturnagych 

2. nebo do ſta aſſtyrycetj Wėnczuw witėznych obdrżal, ten, Na,, 

3. gednom gydle czeleho Wola Pecżeneho Zeżral  RaviSius 

4.  Ktomu podobnė, PHaso tak rżecżeny, gſaucze kgydlu, od, 

5. Czyſarże Aurelyana Pozwan Zageden den, Czelau ϒwjnj 

6. diwokau, praſe, aſto Pecznuw chleba snėdl anato dreg,, 

7. lynk wina Wypil  Flavi: Vopisc: [p. 64] 

[Exemplum 38] 

1. Cżteſe, take oNegakem, chudem, poboż, 

2. nem Nadeniku, Zė chleba ſobe gſwym ditkam pracy Rukau ſwych 

3. dobywal Treffiloſe pak gednoho dne Zė welmj rano βel Narynk, kde, 

4. ſe dėlnjcy Nadilo nagymaly, ymyſlyl ſobė aby negprw βel dokoſtela 

5. abytam Przjſlużbach bozych, Modlylſe Panu Bohu Nabożnė, apokornė 

6. aproſyl abymu raczil datj, wėrnau Pracy ſwau, ſebe, Manżelku 

7. yſwe mily ditky wtomto ϒwėtė bez hrzichu Ziwitj, akdyżſe tam 

8. modlytj, prodlyl, Nawratilſe Namiſto kdeſe ſe Nadenicy Nagymaly, po,, 

9. zdė, atak wſſeczko pomeβkal, ybyl ſtoho Zarmaucen, gako ſnad, 

10. ten ktery wdomė ſwem Penizku, anj kauſku chleba nemėl, agda 

11. ſmutny ſtoho miſta domu, awtom Potkal ſeſnim geden Burgund,, 

12. ſky, bohaty mėβṫan, ptalſeho procż getak ſmutny, aprocż negnj, Nadilo, 

13. nagat, ypowėdelmu przicż[i]nu,
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 Zėbyl wchramė, atudy Zė dilo 

14. pomeβkal, ypomyſlyl ten Meβṫan, Muſegy geho modlydby Panu, 

15. Bohu wZatczny begtj, rżeklmu, gdj Zaϒe do koſtela, abuḋtam 

16. cely den, amodlyſe Zamnė Uprzjmnjm ϒrdczem, agatobė dam Mzdu, 

17. rownė gakoby umnė dėlal, onpak radowalſe ϒtoho, ſſel dokoſtela 

18. byltam cely den, ſpiaw rucze, klecże nakolenau, Modlylſe Zaṅ 

19. wėrne auprzimnė, a pokornė Panu bohu, aon mu tam dokoſtela 

20. poſlal ſtrawu, Uwecżer pak βel knėmu, dalmu rownė gako, gynym 

21. dėlnjkum ſwym, 12 Penėz Zaten den, anadtowegβ przjdalmu geden 

22. bochnik chleba, ynawracugeſe domu Potkalſeſnjm wceſtė, P:kryſtuϒ 

23. wſpuſobu negakeho Pocztiweho cżlowėka ſtarcze dobrże odėneho, yrżeklmu, 

24. gak mnohotj dal ten bohacż dnes Zatwau ſlużbu, y oZnamjl, dalmj [p. 65] 

25. 12 Penėz abochnik chleba, Tehdy rżekl mu, Ydi knėmu Zaϒ, apowėzmu 

26. Zėgetj malodal, ageſtlyżetj lepe neZaplatj, Zėſeſnim Zle ſtane 

27. ynawratilſe kbohatcy powėdėlmuto, rżka, Negaky ſtarecz, potkal, 

28. mnė, akazalmj zaϒ kwam gyſtj żeſtemj dobrże Nezaplatily, akazal 

29. mj wam oznamitj geſtly mj Lepe Nezaplatite, Zėſe zlemjtj budete 

30. ydalmu bohatecz, 5, Parzjzſkych kroβu, y odeβel ſtim radugeſe 
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 przicżinu] przicżnu; emendujeme podle Lomnického, Vejklad prostý, s. 243. 
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31. aten ſtarecz opėtho potkal, rżeklmu, geβtė nemaβ dobrże Zapla,, 

32. ceno, Nawratſe zaϒ arżeknjmu, attj nakratcze wicze da, 

33. on acżſe oſtegchal, wβak narozkaz ſtarcze Przedce βel, age, 

34. mu oznamjl, aonmu, 100 βylynku dal, aktomu, gednu, 

35. ϒuknj, yZgewil ſe uwidenj tenocy, tomu Bohatcy Pan, 

36. kdybybyl ten chudy Nadenik, Zanėg ſe toho dne Nemodlyl  

37. zė bybyl te nocy Umrżel a kzatracenj prziſſel, Tehdy ten, 

38. bohaty Czlowek, mage ſkrauβenj, polepβyl Ziwota ſweho 

39. almużny βtedrże dawal, adokoſtela rad chodil, ſkutky, po,, 

40. bożne czinil, tak Zė potom Nadobrem DoConal, apoteto 

41. ſmrtedlnoſtj, kpanu Bohu ſe doſtal, Nu pohledteż temto 

42. obemaſe dobrże podarzilo, gednomu Pobożnoſt, druhemu 

43. almużna, chudy ſe rzidil ϒ
o
 Pawlem genżdj, Pobożnoſt 

44. geſt kewβem wecżem Uzitecżna, Magy Zaſlybenj, Nynėg, 

45. βyho y budaucyho Ziwota, Wtom Negnj Zmegl<en>,
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 Neb, 

46. geſt odplatj ſwe doβel, aodPana Boha negnj opuſſtėn 

47. bohaty ſe ſprawil Prorokem Danielem, kteryż kraly, [p.66] 

48. Nabuchodonozorowj rżekl, okraly lybſe tobė radama, achrżychy 

49. twe almuŻnamj wykupug, Tak tento bohatecz uczinil, adobryho, 

50. ſe domyſlyl, onen ſobė ſwau Pobożnoſtj Nemalo wyzyſkal, atento 

51. ſobe ſwau almużnau dobrże pogednal, ywſſyczkny toho, Uzitj 

52. magy, kterzi ſe nad chudymj, anuZnymj Lydmj Nezapominagy, Neb, 

53. Prorok, kralowſky dj, blahoſlaweny kteryżſe ſlytuge nad Nuznym 

54. achudym, wden Zly wyſwobodjho Pan, ahnedmu Winβcżinj, takto, 

55. Pan Zachowegżho aobziwho, ablahoſlaweneho Uczin ho naZemj, ane, 

56. dawegżho wrucze Neprżatel geho, ytechdy czonam PanBuh raċyl 

57. ſwėrzitj, nadėlytj, nad cżim ſſaffarzj naϒ Uſtawitj raczil, hleḋme 

58. ſe Zaϒe, zblyżnimj naſſymj ztoho Zdėlowatj, achudymj Lydmj, Ne,, 

59. chtėgme Pohrdatj, age Zarmuczowatj, odſebe Zahanetj, ge Woſſkly, 

60. woſtj mitj, aby naϒ Pan Buh pronė, hroznė treſtatj neraczil 

[Exemplum 39] 

1. Byl negaky, Bohaty, Prokorator, 

2. ktery ſchudoby przjſſel, kwelykemu bohatſtwj, proſwau pak, 

3. wywegβenoſt, apegchu, tak chudymj Lydmj pohrdal, Zė netolyko, 

4. gym Żadneho dobrodinj neczinil, ale anjnanė hledėtj, aſnimj, mlu,, 

5. witj nechtėl, aten Bozim ſaudem wtakowau bidu Upadl 

6. zė teżce ſtonal akteṙyho wNemocy geho Nawβtėwowaly, atė, 

7. ſſyly, takowau gym tolyko odpowėd dawal, Ego Sum Cattus 

8. aprotoż wZdyczky awſſudy okolo Poſtele, Podlawicze a podpo,, 
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9. ſtel ſſtwermo byl, ado kautu ſe ſchowawal gako kocżka [p. 67] 

10. a kdyżſeho ptaly Procżto Czinj on nicz gyneho Neodpowedel Neż, Ego, 

11. Sum Cattus, atak bezewβeho ſkrauβenj Pokanj, aſwych hrzj,, 

12. chuw wyZnanj, bidnė Zahynul aſczepenėl, hle kterak przi,, 

13. ſmrtj bohaċy ſau Zawrżenj, od Pana Boha opuβtėnj, achudj 

14. pak mnoho Ważenj, aſſanowanj bywagy, 

[Exemplum 40] 

1. Negaka Urozena a Bohata 

2. Panj rozumna Zėna, od ktereż geden Zėbrak Pro Pana Boha   

3. proſyl almużny aona chtėczho ſkuſytj, Zdaly malo beżre, 

4. ptanj przigme, ydalamu tolyko geden peniz, arżekla, hlega, 

5. ted tobė wicze dawam neżlymnė Pan Buh gak ziw dal 

6. on odpowėdėl aproto reptal rżka, kterak to muże bytj 

7. wſſak mate hognoſt ϒtatku, awelyka bohatſtwj od kohoż, 

8. ſte toho przjgaly neż od Boha abyſſte chudym Lydem 

9. pomahaly, rżekla ona, wiſſy czoprzjtely, nedalmj toho buh, 

10. aletolyko ſwerzil aporuċyl abych nadtim βaffarżkau byla, abych, 

11. rozſſaffnė tim βaffowala, atim almużny ztoho udėlowala 

12. kterzi toho hodnj awdėcżnj ſau, aZgednoho każdeho Penize, Mu,, 

13. ſym mu Pocżet Uczinitj awydatj kam ſem geg obratila, anacż 

14. Wydala, atim ho odbyla, anicz wicz mu Nedala [p. 68] 

[Exemplum 41] 

1. Negaka Panna Kryſtowu Umu 

2. cżenj, obwZlaβnj miloſt apobożnoſt mėla, kterażto ſtogycz 

3. prżed obrazem Blahoſlaweny Panny Marye genż ukrzjżowa, 

4. nyho ϒyna ſweho Nakljnė drżela, Naramnė, Nabożnėho plakala, aly,, 

5. towala, awtom bywβy wmyſly wytrżena Widėla, an Pan Yeziβ 

6. gegy Zlzy do rukau bral, aſwe prſy ſobė ſnimj myl, aPanna, Ma,, 

7. rya Matka geho ptalaϒeho takto, rżkaucz, powėzmj Mug Mily, 

8. ϒynu ktere ſau tobė ſlzy ſladcży, awZatcżnegβy, tetoly Panny 

9. cżyly Marży Magdaleny, y odpowėdėl teto Panny, Nebo gſau  

10. ſlzy miloſtj alytoſtj meho newinneho Umucżenj, ale Marży, 

11. magdaleny, byly ſlzy horżkoſtj aſkrauβenoſtj progegy Wlaſtnj 

12. chrzichy aprowinėnj 

[Exemplum 42] 

1. Byl, welyky hlad, wtebagdė Mezy  

2. obecznim Lydem, ywėdaucze obywatele te kragyny, Zė bratrżj 

3. kterżj ϒ ϒwatym apolonem Panu Kryſtu ſlauzj, cżaſto krate 

4. take bez pokrmu ſkrze Miloſt bozj Ziwenj bywagy, Wſſyczknj 
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5. ſpolu ϒ Manżelkamj y Zditkamj ſſly knėmu, a Żadaly od nėho 

6. pożehnanj anaſycenj, aon nicz nepochybuge, galſe negprw, 

7. wydawatj ztėch pokrmu, ktere bratrzim byly ſlożeny, adawal  

8. gym gednomu każdemu hognoſt, akdyż pak gyż tolyko 

9. ſamy 3 koβe chlebu Zuſtaly, ahlad Lyd naramnė ſużowal 

10. atrapil yroſkazal Naplacz ty koβe przineſtj ktereby ſotwa, [p. 69] 

11. Yiżbyly Zageden deṅ Bratrzim geho poſtacżily an Wβyczknj 

12. Lyde ſlyβely, kterży ſe knėmu wcżaϒ toho hladu ſeβly, Zė po,, 

13. zdwich rukau y ocży ſwych kbohu Modlylſe, atakto pak rżekl 

14. aZdalyż Nemuże Ruka bożj tėchto chlebu rozmnozitj Tak prawj 

15. duch ϒwaty, Nebude Ubywatj chlebu wkoβych tėch, doka,, 

16. wadż naϒ Pan Buh Zuzitkuw Zemė chlebem naſytitj neracżg 

17. yſtaloſetak Zėtj wſſyczknj, kterzitu Przitomny byly, awhladu 

18. Kmuży bozimu Priſſly, Porżadem 4 Mėſycze unėho Zuſtaly 

19. awſſycknj hognoſt chlebu mėly, wZdyczkny ſe ztėch koſſu 

20. bralo awydawalo, anikda Neubywalo, awſſechnėmſeho, doſtalo  

[Exemplum 43] 

1. Byl geden Pauſtewnik Napau 

2. ſſtj, blyzſko mėſta, Nylopoleos, ypoſluhowalmu Ztehoż Mėſta 

3. negaky muż Cżlowėk ϒwetſky ale wėrny, Byl pak wtemż Mėſtė 

4. geden ϒauſed welmj bohaty, abezbożny, yſtaloſe że umrżel 

5. a Prowazeloho wβeczkno Mėſto, take y biſkup ſmnohymj ſwicze,, 

6. mj, tak zėmėl pohrżeb ſlawny, yWyſſedw tyż Muż Zmėſta 

7. podle obycżege, ſſel ktomu pauſtewniku neſlmu chleb, akdyż, 

8. napauſſṫ wchazel ynaβel toho pauſtwenika, anho roztrhala 

9. aϒeżrala Zwerż diwoka, ypadl hned Natwarż ſwau Prżed oblycże,, 

10. gem Panė rżka, Newſtanu odſud, ażmj Zgeweno bude od Boha 

11. czogeto Zėtento bezbożny cżlowėk, takowy ſlawny Pohrżeb 

12. Mėl atento pak kteryż Wedne ywnocy Panu Bohu [p. 70] 

13. ϒlaużil tak bidnė ſkoncżenj wZal, Aghle, Angel Panė Prziſſel 

14. rżeklmu Ten bezbożny bohacż mėl nėtczo Malo zdobrych ſkut, 

15. kuw wtomto ϒwėtė, ytak geſt mu Zde odplaceno, abytam, 

16. Żadneho odpoczinutj nenaβel, ale Pauſtewnicżek, byl,  

17. bożj ſlużebnicżek Bohu mily, akewſſem cztnoſtem ſpuſobny 

18. awβak y on przjſobė nėktere nedoſtatky mėl, aprotożZa, 

19. nė zde odbyl, aby prżed bohem tam ocziſſtėn byl, awėczneho 

20. Zleho Zbyl, ypotėſſylſe tėmj ſlowy, aodſſel Welebė boha 

21. awyZnawage Zė ϒaudowegeho wewſſem Wſſudy, a, 

22. wſſechnėm wZdyczky ſprawedlywj ſau, Typak mug Milj 

23. cżlowecże, Pomyſle naty geho ϒaudy ſprawedlywė, Wol 

24. ſobė Zde radėgy nėtczo potrpėtj, neżly potom wėcżnė ſetra, 

25. pitj arżeknj S
o
 auguſtynem Zde Pane, Mrſkeg, treſcy 
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26. Pal, genmnė Potom wėcznych Muk wZdal,  

27. Tomuto Pak muſyβ rozumėtj aſe nauczitj Zė ſama Bożj dobrota 

28. aZaſluha kryſtowa, hrzichy naſſe ϒhlazuge, ge ocziſſṫuge 

29. awin zpokut naϒ, Zbawuge, Neboten Beranek tichy 

30. onſam doſtj uczinil Zanaſſe wſſeczky chrzichy, Protoż 

31. tobė ymnė muże ge odpuſtitj ſnadnė, genho zaumyſla 

32. nehnėweg, duwerżſemu, awZywegho pokornė, wczėm 

33. ſy pak Zawinil czin Pokanj awoleg knėmu Nabo,, 

34. znė Odpuſtiżnam Naſſe winny gakoż ymy, odpau,, 

35. ſſtime Naſſym Winikum [p. 71] 

[Exemplum 44] 

1. Wzemi whyberniy Wtėch, cżaſych, 

2. kdyżϒe katolyczka wira rozmahala aroſtla, akacyrżſka, kle,, 

3. ſala umenβowalaſe, Zawidicze Pak tj kacyrzj, ϒlużebnjkum, bo,, 

4. zim, Zė Pana Boha uſtawicznė chwaly, agegych wira katoly,, 

5. czka żeſe rozhogṅuge, akacyrżſka żeſe zlechċuge, oborzily ϒe 

6. gednoho Cżaϒu tj kacyrzj, awPad Uczinily Naklaſſter Czyſter,, 

7. cyanſky, amniβy toho cżaϒu byly wkoſtele Przjprawowalyse, 

8. kneβporu, yhned dokoſtela wbėhly, abezmiloſtj hned Naporżad 

9. mordowaly ahlawy gym ſtinaly, Pozmordowanj tėch Ubohegch 

10. Mnichu, Wβeczek klaſſter wydranczowaly aZbozj klaſſter,, 

11. ſky pobraly aprycż Utekly, Yeden Pak mnich byl wenku, po,, 

12. hoſpodarżſtwj klaſſterſkym, Ypoſpichagycze doklaſſtera aby, 

13. mohl take cżaſnė Naneſſpor przjgytj, Weſſel do koſtela 

14. Uhlydal ſwy Bratry wſſeczky Zmordowany awkrwj, Za,, 

15. rziczeny Zdėſylſe Naramnė takowyho Mordu, Yhned klekl, 

16. prżed Oltarż Negſwėtėgβy Panny Marye, Plakal, Narzikal Zėtak, 

17. geho bratrzi mizernė Zahynuly, kPannė Maryy Wolal 

18. Negſwėtėgβy Rodicżko bozj, Czoſy Pak Myſlyla, Zėſy, 

19. dopuſtila takowyho Mordu, Wchramė bozim, geβto twogy 

20. ſlużebnicy ſme Powβeczky cżaſy byly Uprżimṅg, Zegtrżegβy [p. 72] 

21. den geſttak welyka ϒlawnoſt, Obėtowanj Panny Marye 

22. kterakż budua, Mogy bratrzi, tebe Maticżko cztitj Ponėwadż, Zmor, 

23. dowanj wſſeczkny ſau, gakżga ſam Neboheg to budu Moczt 

24. Zaſtat atwoge chwaly wyprawowat, awtom Przjchazela hodina 

25. Neβpornj, tuhned ϒlawnė Wβema Zwony ſe Zwonilo, on, 

26. pak ohlydlſe kdoto Zwonj Zadnyho nebylo Uzwonu Widėt 

27. ſamj odſebe Zwony Zwonily, atj bratrzi kterzi wkrwj leżely 

28. wſſyczknj poporżadku wkurze ſtaly ahlawy ſwe Zase Naſobė mėly 

29. gen tolyko okolo krku gakoby cżerwenau Nitj prżetażeno bylo  

30. Znamenj ſe ſpatrżowalo, aTuhned Welykym hlaſem, Za, 

31. cżaly Neβpor ſpiwat, aporżad ſe Modlyly, aſpiwaly Neſſpor 
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32. aż do Conze, kdyżbylo poneβporże, Zaſe natomiſto kde ktery, pr,, 

33. we leżal wkrwj, Padl, ageho hlawa ſṫata wedlenėho gakoprwe 

34. Leżala, atak Nepochybnė Zėtj boży Mucżedlnicy Wnebj, ſwy horaϒ 

35. oſtatek absolvirovaly, aWnebj boha Otcze Wβemohaucyho 

36. a Negſwetėgβy Maticzku bożj Cztily a Welebily 

[Exemplum 45] 

1. Prziſſly, Negacy Lotṙy dokla,, 

2. ſſtera gednoho ϒtarcze, arżeklymu, ϒlyβyβly ty ſtary, wſſe, 

3. czkno czo wkomorże maβ, chcemeto pobratj, on gym odpowedėl 

4. gakϒewam ϒynowe Widj uczinte, Protoż pobraly wſſeckno, 

5. czokolyw Naleſtj mohly aodeβly, ychwatage Zapomnėly, Unė,, 

6. ho Wiſaku ſweho ϒPenėzy, ale ſtarecz beżel Zanima, a,, [p. 73] 

7. Wolal rżka, ϒynowe hle wemte ſobe Czoſte umnė, Zapomėly 

8. oni pak diwicze ſe geho dobrotė, atrpėlywoſtj, Tudy prziwedenj, 

9. byly kpokanj, anawratilymu Zaϒe Wβeckny Wėcy, rżkaucze 

10. Yyſtė tento Cżlowėk geſt Swaty, Tugſme hle ſlyβaly, atomu 

11. ſe nauczily czomame dėlatj kdyżnam Nepṙatele naβy, budau 

12. krziwdu czinitj βkoditj, ymameſe Zanė Panu bohu Modlytj, 

13. Trpėlywė wſſeczkno ſnaβetj, awinnu gym, radj mile, odpau, 

14. ſſtėtj, gakoż otom polozim geſſtė gyny diwnėgſſy prziklad 

[Exemplum 46] 

1. Byl negaky Zeman, kteryż Zabil, otce, 

2. druhemu Zemanu, yhledal ten ſyn acżekal prżileżitoſtj, kterak byſe, mohl 

3. ſwyho otcze pomſtitj, ynemh[o]l
133

 nikterakż ktomu Wrahu przigytj, aż, 

4. teprwa, Welky Patek, kdyż bez Zbranė do koſtela ſſel, on, 

5. zanim Wibėhl ϒnahym kordem, chtėgeho Zaϒ Zabitj, a,  

6. wolage, Tulyϒy oneβlechetny Wrahu Otcze meho, Teda, tento  

7. padlmu knoham geho, rżka, Proſymtė Proſmrt Pana Naſſeho 

8. Yeziβe kryſta, kteryż dneϒ pronaϒ prowſſeckny trpetj, 

9. racżyl, odpuſtmito, Protoż ontohoſeulekl, amage ſkrauſſenoſt 

10. rżekl, Pro ϒmrt Pana naſſeho Yeżiβe kryſta proſy, Welyka, 

11. geſtto wėcz, czo Uczinim, odpuſtim, yhned knėmu rżekl 

12. Nu odpauſſtim tobė wſſeczko pro ϒmrt geho, aNaznamenj  

13. ϒmirzenj, pozdwihlho odzemė apolybilho, kdyż pak ten Zeman 

14. arytirz mlady, dokoſtela weſſel, apodle obycżege, tehoż dne 

15. Welykeho Patku, ϒgynymj Krucyffix Pana kryſta lybal [p.74] 

16. Yonteż obgalho zaϒ, aſtalϒe knėmu tento hlaϒ, Ponėwadż  

17. ſyty Promnė dneϒ odpuſtil Neprzitely ſwemu, tweho Otcze 
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18. wrahu, Protoż y ga pro Umucżenj me odpauβtim tobe, 

19. taky wſſeczkny hrzichy twe, aNaznamenj ſmirżenj, 

20. przigmiz odemnė toto polybenj, Czoż widaucze Lyde 

21. okolo prziſtogycy, Welebily geho boſkau dobrotu, ageho 

22. Miloſrdenſtwj, hle kterak geſt welyka wėcz, Neprzitely, od,, 

23. puſtitj, krziwdu Bohu poruczitj, anad Żadnymſe nechtitj ſam 

24. mſtitj, Pan Buh take takoweMu, każdemu Cżlowėku raczi, Mi 

25. loſtjw bytj, ageho hrzichy mu Nezpominatj, ano geſſtė geſt 

26. wėtβy wėcz, ϒ Neprzjtelem ſe ſmjrzitj awinnu mu geho odpuſtitj 

27. Neżly powſſecek cżaϒ Ziwota ſweho, Maϒa Negeſtj aod, 

28. ſtkwoſtnych Pokrmu ſe zdrżowatj cżehoż dowedu ſkrze 

29.        (tento prziklad 

[Exemplum 47] 

1. Opat Swaty hilaryon Nawſſti, 

2. wil gednoho Pobożneho Biſkupa, kteryż mudal, pocztiwy, 

3. prziſtrogytj ϒtul, odptacztwa arozlycżnych Maſytich krmj, chtėge 

4. ho Należitė ucztitj, ydj opat, gakſem gento habit, to,  

5. geſt duchownj odėw, naſebe przjgal, Nikda ſem Maſa, ne,, 

6. gedl, y rżekl knėmu Zaϒe Biſkup, ga pak gakſem, wtoto 

7. Biſkupſke duſtogenſwj  przjſſel, Nepuſtilſem Żadnyho, aby,  

8. ſſel ſpat geſtly mėl czo protjjmnė, anż ſem ga uſnul, mėlly, 

9. ſem czo protj komu, ażſem ſe ſnim prwe ſmirzil, agemu, [p. 75] 

10. To odpuſtil yϒkrżikl opat, Odpuſtmj otcże Neb Opczowanj 

11. twe, mnohem wėtβy, alepβy geſt, neżlyme, ytehdy ztoho pozna,, 

12. tyſe muże Zė geſt wėtſſy Zaduſſy, Blyżnimu odpuſtitj, Neżly 

13. maſa negyſtj, aodſtkwoſtnych krmj ſe Zdrżetj, aneb czo, koly,, 

14. gyneho dobreho czinitj 

[Exemplum 48] 

1. Negaky Burgundſky Sena,, 

2. tor, Tak byl hnėwiwy, aſwarlywy, Zė krziwdy Zadnym ſpu,, 

3. ſobem kdyż ſe nakoho rożhnėwal, Żadnemu nikda odpu,, 

4. ſtitj nechtėl, akdyż umrżel, neϒen byl do koſtela 

5. ϒpiwaly mu Żaltarż, a Modlydby ſe Zanėho daly, 

6. kruczyffix pak Zdrėwa, dobyl rucze hrżeby 

7. probite, aprziczinil ge, kuſſym ſwym, atento hlaϒ, 

8. byl ſlyſſan, on Neodpauſſtėl Żadnemu, y ga, ne,, 

9. odpuſtim gemu, (Otazku czinim) Takely tj, hrżg,, 

10. ſſnicy kterżi protj ſwemu blyżnimu, Negaky hnėw magy 

11. kyſeloſt, aneb Zaſſtj, Prżedcze ſe modlytj, atak rzika, 

12. tj mohau, odpuſtnam gakożymy odpauſſtime, Widiſe 

13. że Nebo klamagy, aklamagycy hrżeſſy, Protoż ta ſlowa, 
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14. w Modlydbė Panė, wicze ge dėſy, neżly tėſſy, Ponėwadż 

15. Protj ſwemu Wlaſtnimu ϒwėdomj ſe Modly [p. 76] 

[Exemplum 49] 

1. Swaty Antoṅ, cely Rok 

2. proſyl Zato Pana Boha, abymu raczil ſkrze Miloſt, ſwau, 

3. zgewitj, Miſto ſprawedlywych yhrziβnych Lydi, akam ktere, 

4. duſſe ſe doſtawagy, aprzichazegy, ywidėl Negakeho, We, 

5. lykeho obra, gako maurżenina Cżerneho, kteryż od Zemė, 

6. aż pod Oblaky doſahowal, mage rucze roztażene, prżeſe, 

7. wſſeczek ϒwėt, apodnim bylo gezero, gako morże, ktereż, 

8. ohnėm plapolalo, awrżelo, rownė gako teḋ woda, wkotle, 

9. ywidėl duſſe, gako negake ptaky leticy, aktere koly, Nad, 

10. letėly, rucze ahlawu geho, ty ſpaſenj byly, ado Nebe prziſſly, 

11. aktere pak pod rucze geho ſe doſtaly aprżeneſtj ſe nemohly, tu, 

12. on każdau rukau ſwau ſlożil amrſſtil, także dotoho, 

13. horzicyho gezera padaly, yſlyſſel take takowy hlaϒ, zė, 

14. ſe knėmu ſtal, rżka, Ty duſſe ktere nadtoho obra, prże, 

15. letėtj mohly, gſau duſſe ſprawedlywych, Lydj, gychżto 

16. brzime hrzichuw neobtėzuge, aprotożſe mohau wegſſ 

17. roznaſſetj awragym bozim ſpaſeny bytj, gyne pakſau,  

18. hrziβnikuw genżſe wpekle pohrziżugy, że pokanj neczinily 

19. dokudż wtėle byly Ziwj, anehledėly odpuſſtėnj ſwych, pro,, 

20. winenj z kryſtowa miloſrdenſtwj ſobė Zaſlauzitj, awſwetė 

21. dogytj, Ninj gyż  (preg) dopekelnych temnoſtj Uwrżenj 

22. budau aſau, kdegeſt placż aſſkrzipenj Zubuw, proprzj, [p.77] 

23. Lyſſnau muku wėcznau, Ach, naſtogte kterakż my, Natu, 

24. wyſoſt ſe pobereme apugdeme Magycz duſſe naſſe, hrzichy 

25. mnohymj brżemeny teżkymj obtizene aſprznėne, Nu, 

26. nechṫ nėkdo nabere pitel piſku, nawyſokau Weż ſnim 

27. leze, okterak ſetam tėzcze pobere, Nadto pak Mug mily 

28. cżlowecże, ogak geſt wyſoko do Nebe, kdyż nas hrży,, 

29. chowe tizj, mnė, y tebe, kterak tam genom pugdeme 

30. ano gediny ſmrtedlny hrzich geſt tėſſy neż negwėtſſy, negaky 

31. wrch neb kamenna hora, awyſoka  ϒkala, nebo wſſeczky  

32. wrchy, wſſeczky hory wſſeczkno teżke kamenj nemuże gedine 

33. duſſe dopekla wtahnautj aſwau tizj wtlaċytj, ale gediny hrzi, 

34. ch muże toho doweſtj prziklad toho nalucyperowj, kterak, 

35. geden geho pomyſſleny hrzich, Nebeſa yZemj prolomil, ane, 

36. zaſtawilſe ſnim aż prziſſel apadl Nakrunty Pekla, apro,  

37. toż potrżeby geſt nam zde te tiże zbytj, neż zϒweta, wy,, 

38. kroczime, a Pana Boha Zato ϒrdecżne Żadatj aproſytj, 

39. aby naϒ odtakowych budaucych Zlych wėcy, raczil, Za, 
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40. chowatj achrzjchy nam Naβe odpuſtitj, atakoweho Zleho, poku, 

41. ſſenj nanaϒ nedopauſſtėtj abychom mohly do Nebe tim, ſna,, 

42. zegy przjgytj, a Pana Boha wſſemohaucyho Powſſeczky 

43. cżaſy Welebjtj achwalytj Amen [p.78] 

[Exemplum 50] 

1. Byly dwa, Bratṙy Ducho,, 

2. wnj ſpolu wgedne ſchrance bydlely, gegychżto pokoru, atr, 

3. pėlywoſt, ygyne cztnoſtj, mnozy z ϒwatych otczuw wych, 

4. walowaly, yſlyſſeto negaky ſtary Muż, ϒwaty muż, achtė, 

5. ge ſkuſytj geſtly totak, aZdaly ti dwa bratrzi, prawau, a, 

6. dokonalau laſku, trpėlywoſt apokoru magy, yſſel, k 

7. nim aby ge Nawβtiwil, kterehoż oni ſwelykau radoſtj 

8. uhlydaly, aprigaly, akdyż podle obycżege Modlyt,, 

9. by ſwe wykonaly a Żalmj wyſpiwaly, on Wyſſel, 

10. wen, auzdrżel Zahradu, wktereż onj Zely mely, ypopa,, 

11. dl hul, ahned ſewβy prchlywoſtj ty Zelny hlawky tlauk, apo, 

12. rażel, także ſkoro zadny wczeloſtj neoſtalo, Towidaucy ti dwa 

13. duchownj bratrzi nicz mu kuſa ktomu Nerżekly, a anj obly,, 

14. cżege ſweho proto Zarmauczeneho Nemėly, awſſedβe doſwe 

15. chalaupky, Neβpor ſpiwaly, aſwe modlydby wykonawaly 

16. Potom pak ucziniwβe mu ucztiwoſt, rżekly otcże geſtly, 

17. zėrozkażeβ pugdeme, aZuſtalaly ge ktera hlawka uwarzi, 

18. me Neb gyż wecżerże geſt cżaϒ, Tehdy ten ſtarecz, poklo, 

19. nil ſegym rżka, dėkugy ſpaſytely Naβemu Panu Yeżi, 

20. βy kryſtu, Zė widim ducha ϒwateho odpocziwatj, w, 

21. waϒ, aproſym waϒ Bratrzi mogy, Negmilegβy, abyſſte [p.79] 

22. Tak ażdoſkoncżenj ſweho Zuſtaly aſetrwaly, ϒwate, po, 

23. kory atrpėlywoſtj, alaſky oſtrzihaly, aby ona Waϒ, wkra, 

24. lowſtwj Nebeſkem powyβyla, awelyke prżed oblycżegem, bozim 

25. Uczinila, Neb ſem gato neſpoβetiloſtj, ale proſkuβenj, wa, 

26. ſſy trpėlywoſtj, agynych cztnoſtj o kterych ſem ſlyſſal 

27. że prziwaϒ ſau, Uczinil, Hae in vitaS patrum, Awprawdė 

28. żetėch atakowych ϒwatech cztnoſtj, aZwlaβte trpėlywoſtj 

29. wβudy oſtrzihatj Zapotrżebj geſt, o bratſe Cżlowek, 

30. kam chceβ nikdyż bez pokuſſenj Nebudeβ 
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Exemplum Paginace  

 

Téma: podle 

Šimona 

Lomnického 

Motiv Praeceptum Postavy  Prostředí  Doba  
Počet 

řádků 

1 3
 

 

modlitby o 

důstojnosti 

tatarský král 

žádá o dolo-

žení pravdi-

vosti Evange-

lia 

víra v Boha 

Kalyffus-

tatarský král, 

křesťané, švec 

tatarské krá-

lovství  
1125 42 

2 5
 modlitby o 

důstojnosti 

učedník prosí 

Boha o po-

moc, když 

jde pro vodu 

Bůh vyslyší 

prosbu 

svatý starší, 

učedník 
kdesi kdysi 23 

3 6 
modlitby o 

důstojnosti 

dva bratři 

vstoupí do 

řádu 

boží odměna 

dva bratři – 

rytířského sta-

vu, stařec 

kdesi  kdysi 53 

4 8
 modlitby o 

důstojnosti 

okradení hra-

běnky 

marnost 

světské slá-

vy 

opat, služební, 

hraběnka 
Kampanie kdysi 40 

5 10
 modlitby o 

důstojnosti 

důkaz o ne-

stálost srdce 

při modlitbě 

věrnost Bo-

hu 

svatý Bernard, 

sedlák  
kdesi kdysi 43 

6 12
 modlitby o 

důstojnosti 

kazatel se 

zříká oslíka  

věrnost Bo-

hu 
kazatel, osel kdesi kdysi 13 

Příloha č. 3: Tematický soupis exempel 



 

 

95 

 

7 13
 modlitby o 

důstojnosti 

modlitba pro-

středkem 

proti pokuše-

ní 

víra v Boha 
pobožný člo-

věk, ďábel 
kdesi kdysi 22 

8 14
 modlitby o 

vyvýšenosti 

bratr se uchý-

lí k mlčenli-

vosti 

marnost 

povyšování 

se 

opat, bratr, 

poustevník, 

lotr 

kdesi v kláš-

teře 
kdysi 63 

9 16
 modlitby o 

vyvýšenosti 

poustevník se 

zřekl du-

chovního 

života 

marnost 

povyšování 

se  

poustevník, 

lotr 
kdesi v poušti kdysi 39 

10 18
 modlitby o 

vyvýšenosti 

hříšníkovi se 

zalíbí modlit-

ba  

odpuštění 

modlitbou  

hříšník, zpo-

vědník 
kdesi kdysi 15 

11 19
 modlitby o 

čase 

uvědomění si 

důležitosti 

modlitby 

odpuštění 

modlitbou 
světský člověk kdesi kdysi 16 

12 20
 modlitby o 

způsobu 

vyrušení 

ďáblem 
zbožnost ďábel, biskup kdesi v městě kdysi 40 

13 22
 

o začátku 

modlitby 

Otčenáš 

snaha překa-

zit modlení 

ostatních 

bratří 

moc modlit-

by 
bratři, drak kdesi kdysi 30 
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14 

 

 

23
 

o začátku 

modlitby 

Otčenáš 

uvědomění si 

důležitosti 

modlitby 

moc modlit-

by 

bohatý člověk, 

jeho manželka 
kdesi kdysi 14 

15 24
 

o začátku 

modlitby 

Otčenáš 

biskup spatří 

pacholátko se 

zlatou udicí a 

stříbrným 

prutem 

modlit se 

každý den 

biskup, pacho-

látko 

kdesi na hřbi-

tově 
kdysi 23 

16 25
 Jenž jsi v 

nebesích 

rozmluva 

ďábla 

s Jordanem o 

podobě Ježíše 

vážit si živo-

ta 

mistr Jordan, 

ďábel 
kdesi kdysi 60 

17 27
 

První prosba: 

Posvěť se 

jméno tvé 

3 příběhy: 

prohra 

v kartách a 

následné ob-

rácení zlosti 

poraženého 

proti Kristu a 

jeho potres-

tání 

čisté svě-

domí 

Žid a křesťan, 

zeman, střelec 

krajina Kam-

panie 
kdysi 27 

18 29 

První prosba: 

Posvěť se 

jméno tvé 

ďábel odnese 

tyrana do 

pekla 

Nerouhej se! 

lakomý tyran, 

ďábel, řezník, 

matka, lid 

kdesi kdysi 48 
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19 31 

Druhá 

prosba: Přijď 

v království 

tvé 

visio věčný život 

svatý Franti-

šek, mládenec 

Cvardian, 3 

lotři, anděl, sv. 

Bernard, sv. 

Jiljí 

klášter Mons 

Casaly 
kdysi 245 

20 42 

Třetí prosba: 

Děj se vůle 

tvá 

vysvobození 

zatracené 

duše 

   boží vůle světský člověk kdesi kdysi 47 

21 44 

Třetí prosba: 

Děj se vůle 

tvá 

sv. Antonín 

zpovídá ko-

želuha 

věčný život 
svatý Antonín, 

koželuh 

kdesi na 

poušti, Ale-

xandrie 

kdysi 24 

22 45 

Třetí prosba: 

Děj se vůle 

tvá 

2 příběhy;  

nemocný 

člověk daro-

val svou duši 

ďáblu, žena 

se dala v moc 

ďábla 

 neprotivit 

se vůli boží  

nemocný člo-

věk, nějaká 

žena, ďábel 

kdesi kdysi 40 

 

23 

        

46 

Třetí prosba: 

Děj se vůle 

tvá 

bratři prosí 

Boha 

neprotivit se 

vůli boží 
2 bratři kdesi kdysi 29 



 

 

98 

 

24 48
 

Čtvrtá 

prosba: Chléb 

náš vezdejší 

dej nám dnes 

zjevení mrt-

vého živému 

marnost 

chvály sama 

sebe 

kancléř  
Paříž, konzis-

toř 
kdysi 24 

25 49
 

Čtvrtá 

prosba: Chléb 

náš vezdejší 

dej nám dnes 

trest za ne-

šlechetný 

život 

čistý du-

chovní život 

Petr    Klunya-

censký, kněz, 

převor 

dědiny pikta-

viánské, kláš-

ter Boneuallis 

kdysi 106 

26 53
 

Čtvrtá 

prosba: Chléb 

náš vezdejší 

dej nám dnes 

zjevení mrt-

vého živému 

čistý du-

chovní život 
tovaryš, žák kdesi kdysi 5 

27 53
 

Čtvrtá 

prosba: Chléb 

náš vezdejší 

dej nám dnes 

zjevení mrt-

vého živému 

snášet utr-

pení života 
děkan, biskup 

kdesi na 

poušti 

kdysi před 

500 lety 
21 

28 54
 

Čtvrtá 

prosba: Chléb 

náš vezdejší 

dej nám dnes 

bratr pláče 

nad lidskou 

pomíjivostí 

věčný život bratr Jan 
město Reati-

na 
kdysi 41 

29 56
 

Čtvrtá 

prosba: Chléb 

náš vezdejší 

dej nám dnes 

krčmář je 

odnesen vě-

trem na pole, 

kde se porou-

čí  

marnost 

ziskuchti-

vosti 

krčmář, ďáb-

lové 
kdesi na poli 

kdysi v 

neděli 
27 



 

 

99 

 

30 57
 

Čtvrtá 

prosba: Chléb 

náš vezdejší 

dej nám dnes 

zvíře určilo, 

kam patří 

lichvář 

marnost 

ziskuchti-

vosti  

lichvář, kněz, 

osel 
kdesi kdysi 36 

31 59
 

Čtvrtá 

prosba: Chléb 

náš vezdejší 

dej nám dnes 

sedláka na-

pomene farář, 

že chová so-

bě holuby  

Nepokradeš! 
sedlák, holubi, 

farář 
kdesi kdysi 18 

32 60
 

Čtvrtá 

prosba: Chléb 

náš vezdejší 

dej nám dnes 

bratr Jan chce 

být andělem 
pracovitost 

bratr Jan, jeho 

starší bratr 
kdesi kdysi 13 

33 60
 

Čtvrtá 

prosba: Chléb 

náš vezdejší 

dej nám dnes 

bratr dojde 

poznání 
pracovitost 

opat Sylan, 

bratr 
hora Syna kdysi 17 

34 61
 

Čtvrtá 

prosba: Chléb 

náš vezdejší 

dej nám dnes 

císař nalezne 

poklad 
věčný život 

císař Tyberyus 

Secundus  
kdesi 580 21 

35 62
 

Čtvrtá 

prosba: Chléb 

náš vezdejší 

dej nám dnes 

kněz pokřtí 

Turka 
věčný život biskup, Turek 

kdesi mezi 

Turky  
kdysi 21 
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36 63
 

Čtvrtá 

prosba: Chléb 

náš vezdejší 

dej nám dnes 

řemeslník 

daruje po-

slední groš 

odměna 
řemeslníček, 

manželka 
kdesi 

kdysi 

v postní 

den 

12 

37 63
 

- 
rytíř snědl 

mnoho 

nestřídmost 

v jídle 

Theagenes 

Athlet, císař 

Autrlian 

kdesi kdysi 7 

38 64
 

Čtvrtá 

prosba: Chléb 

náš vezdejší 

dej nám dnes 

nádeník se 

modlí na 

měšťana 

Nepohrdej 

bližním 

svým. 

nádeník, bur-

gundský měš-

ťan, poctivý 

měšťan 

kdesi na ryn-

ku, v kostele  

/Paříž? 

kdysi 60 

39 66
 

Čtvrtá 

prosba: Chléb 

náš vezdejší 

dej nám dnes 

trest za pohr-

dání chudými 

lidmi  

Nepohrdej 

bližním 

svým. 

prokurátor kdesi kdysi 14 

40 67
 

Čtvrtá 

prosba: Chléb 

náš vezdejší 

dej nám dnes 

zkouška žeb-

ráka 

Nepohrdej 

bližním 

svým. 

bohatá šafářka, 

žebrák 
kdesi kdysi 14 
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41 68
 

Čtvrtá 

prosba: Chléb 

náš vezdejší 

dej nám dnes 

uctívání Ježí-

še Krista 
pobožnost 

Ježíš Kristus, 

panna 
kdesi kdysi 12 

42 68
 

Čtvrtá 

prosba: Chléb 

náš vezdejší 

dej nám dnes 

zázračný koš 

s chlebem 

moc modlit-

by 

bratři, sv. 

Apollon, lid 
kdesi 

kdysi po 

dobu 4 

měsíců 

20 

43 69
 

Pátá prosba: 

A odpusť 

nám naše 

viny, jako i 

my odpouš-

tíme viníkům 

našim 

varování před 

věčnými mu-

ky 

odpouštíme 

našim viní-

kům 

poustevník, 

světský člo-

věk, soused, 

anděl 

na poušti 

blízko města 

Nylopoleos 

kdysi 35 

44 71
 

- 
zázrak Panny 

Marie 

odpouštíme 

našim viní-

kům 

kacíři, cisterci-

áčtí bratři, 

nejsvětější 

matička 

v zemi Hy-

bernii, klášter 

cisterciácký 

V době 

rozmachu 

křesťanské 

víry 

36 

45 72
 

Pátá prosba: 

A odpusť 

nám naše 

viny, jako i 

my odpouš-

tíme viníkům 

našim 

náprava lotrů 

odpouštíme 

našim viní-

kům 

lotři, stařec       kdesi kdysi 14 
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46 73
 

Pátá prosba: 

A odpusť 

nám naše 

viny, jako i 

my odpouš-

tíme viníkům 

našim 

zeman od-

pouští vraho-

vi svého otce 

odpouštíme 

našim viní-

kům 

zeman 
kdesi v koste-

le  

kdysi na 

velký pá-

tek  

29 

47 74
 

Pátá prosba: 

A odpusť 

nám naše 

viny, jako i 

my odpouš-

tíme viníkům 

našim 

Sv. Hilarion 

poučen po-

božným bis-

kupem 

odpouštíme 

našim viní-

kům 

sv. Silaryan, 

pobožný bis-

kup   

kdesi kdysi 14 

       48 75
 

Pátá prosba: 

A odpusť 

nám naše 

viny, jako i 

my odpouš-

tíme viníkům 

našim 

burgundský 

senátor ne-

chtěl odpouš-

tět  

odpouštíme 

našim viní-

kům 

burgundský 

senátor 
Burgundsko  kdysi 15 

49 76
 

Prosba šestá: 

A neuveď nás 

v pokušení 

obr určuje, 

kam kdo patří 

odolat poku-

šení 

svatý Anton, 

obr   
kdesi u jezera 

kdysi, po 

dobu 1 

roku  

43 

50 78
 

Prosba šestá: 

A neuveď nás 

v pokušení 

zkouška trpě-

livosti a ji-

ných ctností  

odolat poku-

šení 

dva duchovní 

bratři, svatý 

muž = stařec 

kdesi kdysi 30 



 

 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příloha č. 4: Seznam řeholníků ze spisu Některé památnosti kájovského 

kostela 
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Příloha č. 5: Titulní strana rukopisu Konstantina Levého 
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Příloha č. 6: Písmo podobné tištěné antikvě v rukopise Konstantina 

Levého  
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Příloha č. 7: Přípisek v knize Vejklad prostý z knihovny ve Zlaté Koruně 
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Příloha č. 8: Vejklad prostý – věnování Rudolfu II. 
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Příloha č. 9: Přeškrtnuté slovo v rukopise Levého  

Příloha č. 10: Oříznutá strana a inkoustové skvrny v rukopise Levého 
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Příloha č. 11: Číslovka ve tvaru 10 v rukopise Levého 


