
 

Univerzita Karlova 

Filozofická fakulta 

Ústav řeckých a latinských studií 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
Kristýna Strnadová 

 

 

Exhortatio ad canonicos regulares de vicio proprietatis: 
řeholníci a majetek v pozdním středověku 

Exhortatio ad canonicos regulares de vicio proprietatis: regular 
canons and property in the late Middle Ages 

 

 

 

 

 

Praha 2017  Vedoucí práce: doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych poděkovala: 

Doc. Mgr. Lucii Doležalové, M.A., Ph.D. za odborné vedení mé práce, korektury a 
všestrannou pomoc, které se mi od ní po celou dobu dostávalo. 

Univ.-Prof. Dr. Danutě Shanzer za to, že mě vlídně přijala na Vídeňské univerzitě a za její 

cenné rady a návrhy ke zpracování edice. 

Celé mé rodině a především mamince za trpělivost a porozumění.  

Stephenovi za jeho nekonečnou podporu, bez níž bych to nezvládla.  

Adéle za veškeré užitečné rady a pomoc, kterou mi při psaní práce poskytla. 

Edith, Julii a Sarah z knihovny v Klosterneuburgu za jejich rady týkající se práce 
s rukopisy a jejich popisem. 

Téře, Prokopovi, Martinovi a Palovi za jejich psychickou podporu a poskytnutí zázemí pro 
dokončení mé práce. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala 
všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného 
vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. 

V Praze dne 2. srpna 2017 

Kristýna Strnadová 

 

  



 

 

 

Abstrakt 

Obsahem práce je edice textu Exhortatio ad canonicos regulares de vitio proprietatis z 

rukopisu III D 16 uloženém v Národní knihovně ČR v Praze, jenž původně patřil do 

knihovny bývalého kláštera augustiniánů kanovníků v Roudnici nad Labem. Edice byla 

vytvořena celkem z osmi rukopisů a z dalších dvou rukopisů byla vytvořena samostatná 

edice paralelního textu. Součástí je i základní popis jednotlivých rukopisů a analýza textu, 

zkoumající jeho původ a propojení s dalšími traktáty o majetku  ze 14. a 15. století  a 

souvislost s Jindřichem z Hassie. Práce též zahrnuje volný překlad daného traktátu. 

 

Klíčová slova: edice, středověká latina, majetek, vlastnictví, chudoba, augustiniáni, řeholní 

kanovníci, pozdní středověk, 14. a 15. století, Jindřich z Hassie 

 

 

Abstract 

This thesis encompasses an edition of the text Exhortatio ad canonicos regulares de vitio 

proprietatis, contained in manuscript III D 16 from the National library of the Czech 

Republic in Prague, which was formerly in possession of the monastery library of regular 

canons in Roudnice nad Labem. The edition is based on eight manuscripts, and a second 

edition of a parallel text has been created from another two manuscripts. The thesis includes 

a description of the manuscripts, a textual analysis examining the text’s origin and its 

connection with other tracts about property of the fourteenth and fifteenth centuries, 

particularly the works by Henry of Langenstein, as well as a translation of the tract into 

Czech. 

Keywords: edition, medieval Latin, property, ownership, poverty, Augustinian, regular 
canons, Late Middle Ages, 14th & 15th century, Henry of Langenstein 



 

Obsah 

1. Úvod         8 

1.1 Církevní řády a vlastnictví     10 

1.2 Augustiniáni kanovníci      13 

2. Rukopisy        15 

2.1 Popis rukopisů      17 

2.1.1 III D 16 (R)     18 

2.1.2 Cod. 481 (S)     20   

2.1.3 Cod. 625 (W)     22 

2.1.4 Cod. 749 (I)     24 

2.1.5 Msc. Theol. 218 (B)    25 

2.1.6 Clm. 7720 (D)    27 

2.1.7 Clm. 18551 (T)    30 

2.1.8 Clm. 24804 (M)    33 

2.1.9 Clm. 11749 (P)    35 

2.1.10 Clm. 16512 (Z)    37 

3. Vznik textu a spojitost s Jindřichem z Hassie   41 

4. Edice         49 

5. Volný překlad       71 

6. Edice paralelního textu      79 

7. Závěr         96 

8. Seznam pramenů a literatury     98 

 

  



 

Zkratky 

 

R  III D 16, Národní knihovna ČR, Praha 

S  Cod. 481, Universität- und Landesbibliothek Tirol, Innsbruck 

W  Cod. 625, Universität- und Landesbibliothek Tirol, Innsbruck 

I  Cod. 749, Universität- und Landesbibliothek Tirol, Innsbruck 

B  Msc. Theol. 218, Staatsbibliothek Bamberg 

D  Clm. 7720, Bayerische Staatsbibliothek, Mnichov 

T  Clm. 18551, Bayerische Staatsbibliothek, Mnichov 

M  Clm. 24804, Bayerische Staatsbibliothek, Mnichov 

P  Clm. 11749, Bayerische Staatsbibliothek, Mnichov 

Z  Clm. 16512, Bayerische Staatsbibliothek, Mnichov  

 

 

CIC Corpus iuris canonici 

 

  



 

Poznámka autora 

 

Ediční pravidla vycházejí z Pravidel pro transkripci latinských rukopisných textů Bohumila 

Ryby s následujícími odchylkami: 

 

- Římské číslice jsou vždy přepisovány velkým písmenem 

- XPC přepisována jako Christus nikoli Cristus 

 

Text edice se co nejvíce přidržuje psaní slov v rukopisné podobě. V případě, že se zapsání 

slova v rukopisech odlišovalo, se edice řídí rukopisem III D 16 (R). Nejasná slova uváděna 

v závorkách. Případné dodatky, které v samotném textu nejsou v hranatých závorkách. 

 

V případě latinského textu se citační aparát u Bible řídí Vulgátou, v případě českého texu 

pak ekumenickým překladem Bible. 

 

V případě citací Bible v českém překladu byl užíván ekumenický překlad, nicméně 

v nezbytných případech byl překlad biblického citátu upraven s ohledem na kontext a citát 

ekumenického překladu uveden v poznámce. 
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1. Úvod 

 

V roce 1333 byla biskupem Janem IV. z Dražic založena v Roudnici kanonie a do 

Čech byl nově uveden řád augustiniánů kanovníků. Není sporu o tom, že se těšil nemalému 

významu, jak v Čechách, tak i šířeji ve střední Evropě. Augustiniáni kanovníci z Roudnice 

disponovali také knihovnou obsahující rozličné rukopisy. Mezi ně patřil i rukopis III D 16, 

který je dnes uložen v Národní knihovně v Praze. Jako jeden z mála rukopisů v roudnické 

knihovně měl přímou vazbu na německé prostředí, mimo jiné obsahuje jediný německý text, 

který je dnes dochován z tamní knihovny, a to dvojjazyčný traktát De poenitentia Štěpána 

z Kolína. Je známo, že jedním z autorů tohoto rukopisu byl pozdější roudnický opat Matěj 

Vrabec. Rukopis obsahuje mezi množstvím jiných zajímavých textů také jeden s nadpisem 

Exhortatio ad Canonicos regulares de vicio proprietatis collecta ex dictis reverendi magistri 

Henrici de Hassia et aliorum plurimorum doctorum. Daný text mě zaujal, a protože se zdálo, 

že se jedná o dosud nezpracované středověké dílo, rozhodla jsem se na něj podívat blíže. 

Nebylo úplně snadné dohledat daný traktát v dalších knihovnách, neboť incipit Non dicatis 

aliquid proprium je citací z Řehole sv. Augustina, navíc mnohdy je možné řídit se pouze dle 

katalogů, které obsahují jen orientační názvy děl bez bližší textové specifikace. Postupně se 

nicméně podařilo identifikovat tento traktát ještě v dalších devíti rukopisech, z nichž se tři 

nacházejí na rakouském území a zbylých šest je dnes v Německu. Jak jsem vytvářela edici 

traktátu, začala se přede mnou otevírat velmi komplexní rukopisná tradice, v níž není snadné 

se zorientovat. U dvou rukopisů rozdílnosti ve formulacích textu postupně vzrůstaly až se 

začaly s ostatními rozcházet. Protože se zjevně jednalo o jinou větev daného textu, bylo 

nutné přistoupit k vytvoření nikoli jedné, ale hned dvou edicí. Primárně však pozornost 

zůstala na rozšířenější verzi textu. Pátrání po vzniku paralelních textů, jejich provázanosti a 

dalším šíření je nesnadné, a ne vždy přináší kýžené výsledky. Jedná se sice o náročnou, ale 

rozhodně o zajímavou detektivní práci, která vyžaduje značnou dávku trpělivosti a odměnou 

za níž je pomalé rozkrývání na první pohled neznatelných souvislostí.  
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Obsah traktátu je zaměřen na problematiku vlastnictví v řeholním prostředí, a jak 

se během bližšího zkoumání ukázalo, je jedním z řady traktátů, které se na dané téma šířily 

v průběhu patnáctého století. Otázkou vlastnictví ve středověkých klášterech se zabývá 

množství monografií a studií, nebo se jí alespoň částečně dotýkají v širším kontextu života 

v klášterech. Jmenujme alespoň několik z nich. Ke starším dílům zabývajícím se 

vlastnictvím a náboženským životem patří kniha Religious Poverty and the Profit Economy 

in Medieval Europe z roku 1978 , jejímž autorem je Lester K. Little. Kniha je rozdělena do 

čtyř částí, jedna se zabývá duchovní krizí středověké městské kultury, druhá je zaměřená na 

mnichy a poustevníky, třetí na kanovníky a laiky a konečně poslední na formování městské 

spirituality. Pro tuto práci je významná především pro náhled na vlastnictví řeholních 

kanovníků a jeho vývoj v historii. Obecněji se k chudobě a vlastnictví ve středověku 

vyjadřuje Janet Coleman ve studii Property and Poverty, která je součástí publikace The 

Cambridge History of Medieval Political Thought c. 350-c. 1450. Daná studie podává širší 

přehled o vývoji vlastnictví mezi lety 1150-1450, nicméně období od druhé poloviny 14. 

století, které je pro tuto práci nejrelevantnější, je pojednáno pouze velmi stručně a zaměřuje 

se především na prostředí Anglie. Za zmínku jistě též stojí článek Gabriely Signori Et nec 

verbo quidem audeat dicere aliquid suum, který je sice zajímavý, ale je třeba mu vytknout 

jistou chybovost, neboť zaměňuje dva různé majetkové traktáty.1 Nejvýznamnější svým 

zaměřením je rozhodně dílo Jamese D. Mixsona Poverty’s Proprietors: Ownership and 

Mortal Sin at the Origins of the Observant Movement. Jeho kniha patří k těm novějším 

(spatřila světlo světa v roce 2009) a jedná se vpravdě o výjimečný počin. Nabízí detailní 

pohled na vlastnictví  v kontextu reformy patnáctého století. Nejprve nahlíží na zvyklosti 

týkající se osobního majetku ve středověkých klášterech, seznamuje s jednotlivými 

významnými osobnostmi, které volaly po nápravě a upuštění od majetku, i s reformou, která 

vycházela zevnitř. Mixson ve své knize ukazuje komplexnost problematiky vlastnictví 

                                                           
1 Jako traktát napsaný Jindřichem z Hassie pro kanovníky z Klosterneuburgu uvádí jako Exhortatio contra 
vicium proprietatis s incipitem Non dicatis aliquid propriua a chybně ho tak zaměňuje za traktát s incipitem 
Ecce nos reliquimus. 
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v církevní komunitě. A konečně jmenujme ještě nedávno vydanou knihu zaměřenou na 

chudobu v církevním prostředí Poverty and Devotion in Mendicant Cultures 1200-1450 

(Church, Faith and Culture in the Medieval West), která je souborem studií na dané téma. 

 

1.1 Církevní řády a vlastnictví 

 

Zákaz vlastnictví mnichů je už od pozdní antiky pevně zakotven v řeholích. Není 

to pouhý zákaz samotného vlastnictví, nýbrž i zákaz se o čemkoli, jako o soukromém 

vlastnictví vyjadřovat. Gabriela Signori ve své studii zabývajícím se vlastnictvím v dějinách 

západního mnišství uvádí konkrétně zákazy uvedené v jednotlivých řeholích. Například u 

Basila Velikého se jedná o zákaz užívat mezi mnichy slova můj a tvůj, v Augustinově řeholi 

se jedná o úryvek „O ničem neříkejte, že je to vaše vlastní, ale mějte všechno společné.“2 

Podobné nařízení jsou pak k nalezení i u Kassiana, v Řeholi mistrově, či v Řeholi sv. 

Benedikta.3 Tato nařízení zakazující soukromé vlastnictví v řeholních společenstvích byla 

dána snahou co nejvíce se přiblížit ideálnímu, tedy apoštolskému způsobu života. Dané 

nařízení ve své podstatě vychází z Bible ze Skutků apoštolů, kde se říká: „Všichni, kdo 

uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho 

vlastní, nýbrž měli všechno společné.“4  

Některá mnišská společenství na osobní chudobě lpěla více, jiná méně, když 

však nastala krize v církevní komunitě, a když se utvářela nová řádová společenství, 

jedním z požadavků býval právě i návrat k apoštolské chudobě. Krize v řeholním 

životě se objevovala opakovaně, v průběhu 9. století došlo k úpadku řeholního 

společenství a vyvstal požadavek na obnovu mnišského života podle vzoru 

benediktinské řehole. Z této církevní krize vyvstala Clunyjská reforma, která kladla 

                                                           
2 Řehole sv. Augustina, 1, 3. 
3 SIGNORI, G. Et nec verbo quidem audeat dicere aliquid suum: Eigenbesitz in der Geschichte des 
abendländischen Mönchtums, in: FELTEN, F. J. – KEHNEL, A. – WEINFURTER, S. Institution und 
Charisma. Festschrift für Gert Melville zum 65. Geburtstag, Böhlau, 2009. 
4 Sk. 4, 32. 
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důraz na liturgii a modlitbu. Cluny i další kláštery, které patřily do daného svazku, se 

však postupem času staly bohatými institucemi s neustále se rozrůstajícím majetkem, 

což opět vedlo k úpadku kázně. V 11. a 12. století přišla na řadu další reforma v církvi 

a s ní i vznik nových řádů. Jednalo se o cisterciáky, založené Robertem z Molesme, 

kteří se rozhodli pro život dle pravidel benediktýnské řehole s důrazem kladeným na 

prostotu života a radikální osobní chudobu. Vzniklo také nové společenství 

kanovníků založené Norbertem z Xantenu, který chtěl spojit kanovnický život, 

kazatelství, askezi a život v chudobě. Premonstráti se řídili řeholí sv. Augustina.5 

Dalším řádem se stejnou řeholí byli také augustiniáni kanovníci.  

Nové řády, které kladly tentokráte již neobyčejně silný důraz na chudobu, 

vznikly na počátku 13. století. Jednalo se o řády žebravé, prvně dominikány, založené 

Dominikem Guzmánem, který pro své nové církevní společenství přijal Řeholi 

sv. Augustina. Dalšími byli františkáni, následující odkaz Františka z Assisi, kteří se 

brzy rozštěpili na dvě větve: spirituály, striktně odmítající jakýkoli majetek a 

prosazující život mimo konventy a konventuály, žijící v konventech na základě 

povolení užívání kostelů a klášterů Inocencem IV.6 Správcem jejich majetku byl 

papež - jednalo se o jakousi kličku, aby františkáni mohli formálně setrvávat 

v naprosté chudobě, ale zároveň mohli přebývat v konventech. Vztah františkánů 

k majetku byl ze všech řádů nejvíce odmítavý, zatímco jinde se kladl důraz na 

chudobu osobní, zde se jednalo o chudobu řádovou a svým způsobem totální. Ve 14. 

století se františkáni dostali v otázce chudoby do sporu s papežem Janem XXII., který 

nadále odmítl spravovat jejich majetky a řádu je vrátil, což samozřejmě prohloubilo 

krizi řádu. 

Století 14. je stoletím prohlubující se církevní krize, která zasáhla všechny 

oblasti církevního života a výjimkou nebyla ani řeholní společenství. V klášterech se 

                                                           
5 K tomu viz SUCHÁNEK, D. – DRŠKA, V. Církevní dějiny: Antika a středověk, Praha, 2013, str. 244-252. 
6 Tamtéž, str. 299. 
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místo soužití ve společných prostorech objevila tendence vytvářet soukromé prostory 

pro jednotlivé řeholníky, ať již se jednalo o cely budované v rámci dormitářů nebo 

přímo oddělené byty mimo společné prostory. Proti danému stavu zakročil Benedikt 

XII., který do budoucna zakázal budování soukromých prostor a nařídil rozboření 

těch současných.7 Výzvy k reformě církve a řeholních společenství přicházely jak 

zvenčí, tak zevnitř. Pokusy o reformu byly vedeny směrem zdola, tedy nikoli 

z vrcholných církevních institucí, které nebyly dostatečně aktivní a projevovaly se 

váhavě. Navíc se od roku 1378 v hluboké krizi nacházel i nejvyšší církevní úřad, tedy 

papežství. Schizma, které nastalo, se táhlo 39 let, církev byla rozpolcena a společnost 

dlouho nemohla najít společnou řeč ani v otázce, jak nastalou situaci řešit. 

Zároveň s prohlubující se krizí se začalo ozývat volání po reformě a návratu 

k životu dle předobrazu Krista. Vytváří se například nové reformní hnutí zvané 

Devotio moderna, které se snažilo mimo jiné o opravdový prožitek z víry.8 Jeho 

hlavním představitelem byl Geert Groote, který je též autorem jednoho z traktátů 

zaměřeného proti majetku začínajícím In Domino dominorum continuam conscientie 

pacem.9 Otázka, jež znovu rezonuje v řeholních společenstvích, je otázka vlastnictví. 

Důležitost, která byla danému tématu přikládána, jednoznačně ukazuje i to, že se 

otázce vlastnictví věnoval i Kostnický koncil. V aktech koncilu, které vydal Heinrich 

Finke, se objevuje i traktát z roku 1415 zaměřený proti osobnímu vlastnictví 

pocházející z prostředí cisterciáků.10 Také v tisku ze sedmnáctého století Rerum 

concilii Constantiensis je celý oddíl zabývající se otázkou vlastnictví mnichů.11 

 

 

                                                           
7 MIXSON, J.D. Poverty's proprietors: ownership and mortal sin at the origins of the Observant Movement, 
Leiden, 2009, str. 61-62. 
8 Více k Devotio moderna ENGEN, J. v. Sisters and Brothers of the Common Life: The Devotio Moderna 
and the World of the Later Middle Ages. Philadelphia, 2013. 
9 MIXSON, str. 226. 
10 FINKE, H. (Ed) Acta concilii constanciensis, IV., Münster, 1928, str. 671-6, č. 519. 
11 HARDT, H. v. d. Rerum concilii Constantiensis, III., Frankfurt/Lipsko, 1698,  str. 130-155. 
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1.2 Augustiniáni kanovníci  

 

V devátém století se objevili hned dvě řehole, podle nichž se řídili kanovníci. První 

z nich byla Chrodegangova řehole, druhá, Institutio canonicorum Aquisgranensis, pak 

vznikla na koncilu v Cáchách a Chrodegangova řehole jí sloužila jako základ. Chrodegang 

z Mét ještě rozlišoval mezi dvěma typy kanovníků, těmi, kteří žili společně v klášteře a těmi, 

kteří žili ve městě. Společný život byl sice doporučený, nicméně nebyl zdaleka závazný. 

V obou případech měli povoleno jíst maso a držet osobní vlastnictví. V jedenáctém století 

sestavil Petr Damian traktát, v němž kritizoval osobní vlastnictví kanovníků a začalo 

reformní hnutí, které volalo po společném životě kanovníků bez osobního vlastnictví. Řehole 

z Cách se dočkala úpravy zakazující nadále osobní vlastnictví, její původní verze však 

nebyla zakázána. Jako alternativa k této řeholi se začíná prosazovat Řehole sv. Augustina a 

objevuje se řád augustiniánů kanovníků.12 Nová zakládání klášterů však nevycházela 

z mateřského kláštera, nýbrž vznikala nezávisle, kláštery augustiniánů kanovníků tedy mezi 

sebou neměly žádné propojení. V německém prostředí tomu tak zůstalo a kláštery spadaly 

do jurisdikce místních biskupů, jinde se však počínaly vytvářet kongregace. Uveďme 

alespoň klášter Sv. Viktora v Paříži, který se stal středem kongregace čítající na 40 

klášterů.13 V 11. a 12. století se nazývaly canonici novae reformationis, aby byli odlišeni od 

ostatních kanovníků žijících podle Řehole z Cách. 

                                                           
12 Více v LITTLE, L. K. Religious Poverty and the Profit Economy in Medieval Europe, London, 1978, str. 99-
112. K reformě kanovníků viz též WEINFURTER, S. Die Kanonikerreform des 11. und 12. Jahrhunderts in: 
STRAUB, D. (Ed.) 900 Jahre Stift Reichersberg. Augustiner Chorherren zwischen Passau und Salzburg, Linz, 
1984, str. 23-28. O řádu všeobecně viz K augustiniánům kanovníků viz též BACKMUND, N. Die 
Chorherrenorden und ihre Stifte in Bayern, Passau, 1966; KADLEC, J. Klášter augustiniánů kanovníků 
v Třeboni, Praha, 2002; KRAFL, P.-MUTILOVÁ, P.- STEHLÍKOVÁ, D. Řeholní kanovníci sv. Augustina 
v Lanškrouně: dějiny a diplomatář kláštera, Praha, 2010. REHBERGER, K. Die Augustiner-Chorherren : ihre 
Entwicklung von den Anfängen bis zur Gegenwart, Ulm, 1979; RÖHRIG, F. Die Stifte der Augustiner-
Chorherren in Böhmen, Mähren und Ungarn, Klosterneuburg-Wien, 1994; RÖHRIG, F. Die Stifte der 
Augustiner-Chorherren in Österreich, Südtirol und Polen, Klosterneuburg-Wien, 1997; RÖHRIG, F Die 
ehemaligen Stifte der Augustiner-Chorherren in Österreich und Südtirol, Klosterneuburg-Wien, 2005. 
13 SCHAUBER, G. Die Augustiner Chotherren, in: STRAUB, D. (Ed.) 900 Jahre Stift Reichersberg. 
Augustiner Chorherren zwischen Passau und Salzburg, Linz, 1984, str. 13-19. 
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Zatímco ve 12. století prožívali augustiniáni kanovníci svůj rozkvět, o století 

později začala plíživě nastupovat morální krize řádu. Nicméně v první polovině 14. století 

přichází řád nově do Čech, kde byla roku 1333 založena v Roudnici první kanonie. Řád 

v českých zemích prožívá obrovský rozmach, a to navzdory tomu, že rozvoj ostatních řádů 

v tomto období stagnuje.14 Velmi vlivná byla tzv. roudnická statuta , která se začala používat 

v mnoha kanoniích ve střední Evropě. Po koncilu v Kostnici se pod vedením papeže 

Martina V. začala šířit reforma v řeholním prostředí, a důsledně prosazovat pravidla 

stanovená již o století dříve jeho předchůdcem Benediktem XII.15 U augustiniánů kanovníků 

se jedním z významných osobností reformy stal například Jan z Indersdorfu, který 

s reformou začínal jako jáhen a končil s ní jako probošt daného kláštera. Jednou z otázek, 

jichž se reforma týkala, byla také otázka vlastnictví a osobní chudoby. Podívejme se nyní 

blíže, jak vypadal jeden z traktátů, který se v průběhu reformy v evropském prostoru šířil. 

                                                           
14 Roudnice je spojována s tzv. roudnickou reformou viz FENZL, B. Die Raudnitzer Reform in den Augustiner 
Chorherrnstiften Österreichs unter besonderer Berücksichtigung des Stiftes Klosterneuburg, Wien, 1991; 
MIEKISCH, H. Das Augustinerchorherrenstift Neunkirchen am Brand. Seine Geschichte und seine Bedeutung 
für die Verbreitung der Raudnitzer Reform, Bamberg, 2005; ZIEBERMAYR, I. Zur Geschichte der Raudnitzer 
Reform, Innsbruck, 1929. Nicméně na základě posledního výzkumu roudnické knihovny se ukazuje, že snahy 
o reformu nejsou prokazatelné. DRAGOUN, M. – DOLEŽALOVÁ, L. – EBERSONOVÁ, A. (Eds.) Ubi est 
finis huius libri deus scit: Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, Praha, 
2015, zvláště Ubi est finis… str. 21. Podrobně k životu řeholních kanovníků z Roudnice a výzkumu 
roudnických statut EBERSONOVÁ, A. Religious Practices of the Canons Regular of St Augustine in the Czech 
Lands. The Statutes of Roudnice. Připravováno k publikaci v Religious Practices and Everyday Life (1350-
1570), Turnhout: Brepols, 2017. 
15 Podrobně k tématu reformy STUDT, B. Papst Martin V. (1417–1431) und die Kirchenreform in 
Deutschland, Köln/Wiemar/Wien, 2004. 
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2.  Rukopisy 

 

Edice textu Exhortatio ad canonicos regulares zahrnuje kopie textu z celkem deseti 

rukopisů. Jako základní byl zvolen rukopis, který sice není nejstarší ani ho nelze označit za 

nejbližší hypotetickému originálu, ale pro českého badatele je rozhodně nejvýznamnější, 

neboť je české provenience. Jedná se o text v rukopisu III D 16 (R) z Národní knihovny 

v Praze, který byl původně ve vlastnictví kláštera augustiniánů kanovníků v Roudnici nad 

Labem.16  

Celkem se podařilo dohledat ještě devět dalších kodexů, v nichž se nachází text 

shodující se svým incipitem s textem roudnického rukopisu. Tři z nich, Cod. 481 (S), Cod. 

625 (W) a Cod. 749 (I), se nacházejí v Universität- und Landesbibliothek Tirol v Innsbrucku 

a jeden, Msc. Theol. 218 (B), pochází ze Staatsbibliothek Bamberg. Zbylých pět rukopisů se 

nachází v Bayerische Staatsbibliothek v Mnichově, jedná se o rukopisy Clm. 7720 (D), Clm. 

11749 (P), Clm. 16512 (Z), Clm. 18551 (T) a Clm. 24804 (M). Avšak vzhledem k variabilitě 

názvu daného textu a omezeným možnostem vyhledávání dle incipitu – především v případě 

Mnichovské knihovny, která vzhledem k rozsáhlosti své sbírky ještě nedisponuje novými 

katalogy pro valnou část rukopisů a starý katalog incipity často neobsahuje – je 

pravděpodobné, že se text dochoval ještě i v dalších rukopisech, které však nebyly prozatím 

objeveny. Mixson uvádí mezi ve svém seznamu rukopisů k textu Exhortatia ještě rukopis 

Clm. 7320, který však vznikl až v 17./18. století. Jedná se tedy až o velmi pozdní opis a není 

tedy pro edici textu z 15. století relevantní.  

 

Textové varianty rukopisů R, W, I, S, B, T a M jsou si velmi podobné a až na 

ojedinělé výjimky se odlišnosti týkají přehozeného slovosledu či užití synonym. Jedinou 

větší odlišností je chybějící pasáž s citací ze závěru řehole sv. Augustina v rukopisech W, I, 

S a B a jiný text v dané pasáži v rukopisu T, jež se neshoduje s ostatními variantami. 

                                                           
16 Viz DRAGOUN, M.-DOLEŽALOVÁ, L.-EBERSONOVÁ, A. (Eds.), str. 503-506. 
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V případě rukopisu D je výskyt odlišností poněkud vyšší, formulacemi se podobá spíše textu 

rukopisů P a Z a obsahuje ca. 130 slov dlouhou pasáž nenacházející se v žádném jiném opisu. 

Konečně u textů z rukopisů P a Z se jedná o jiný text. Incipit textu je stejný a formulace se 

na některých místech podobá rukopisu D. Již na prvním foliu se však nacházejí výraznější 

odchylky. Odlišnost textu v rukopisech P a Z je rozsáhlejší a s textem ostatních rukopisů se 

střídavě rozchází a opět setkává. Na první pohled je možné se domnívat, že by daná verze 

mohla být verzí původní, při bližším zkoumání se to však zdá vysoce nepravděpodobné 

především díky výrazné formulační odlišnosti. Zdá se pravděpodobnější, že se jedná o 

paralelní text vycházející ze stejného základu jako ostatní varianty, respektive jako varianta 

D, která by snad mohla být podkladem pro ostatní textové verze, neboť k tomu má všechny 

potřebné předpoklady. 

 

Vztahy mezi jednotlivými 

rukopisy nelze s úplnou jistotou 

rekonstruovat, nicméně je možné 

se o to alespoň částečně pokusit.  

Paralelní texty nejspíše vycházely 

ze staršího textu, který nemáme 

k dispozici. Vzhledem k rozsahu i 

obsahu je možné variantu D 

pokládat za výchozí variantu v ostatních rukopisech, která se dále dělí do dvou až tří větví.  

První větev tvoří skupina rukopisů W, B, S a I, jež neobsahuje pasáž s citací ze 

závěru řehole sv. Augustina.17 V rámci této skupiny pak lze rekonstruovat i další souvislost 

mezi jednotlivými rukopisy, kde v případě rukopisu I se jedná zcela jistě o přímý 

opis rukopisu S, text totiž nebyl do rukopisu zkopírován samostatně, nýbrž se jednalo o kopii 

                                                           
17 Jedná se o úsek ‚Item beatus Augustinus in fine regule dicit Quicumque vestrum viderit sibi aliquid deesse 
doleat de preterito caveat de futuro. In quibus  verbis nec prelatum nec officialem excipit sed loquitur 
universaliter ut patet in glosa Humberti‘. 
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značné části kodexu S, obsahově jsou tedy oba rukopisy shodné, s tím rozdílem, že do 

rukopisu I byly později připsány dva další texty. Dále lze předpokládat spojení mezi 

rukopisem W a B hned ze dvou důvodů: Zaprvé oba rukopisy obsahují stejnou chybu – místo 

Benedictus mají Augustinus.18 Zadruhé v textu rukopisu B se vyskytuje lacuna, postrádá 

větu ‚Item quidquid est contra preceptum ecclesie numquam licebit,‘ toto opomenutí by 

přesně odpovídalo přeskočené řádce při přepisu z rukopisu W (f. 186v). 

Další větví jsou texty v rukopisech R a M, v nichž je daná citace (viz pozn. 17) 

shodná s rukopisem D. Tyto dva texty navíc mají shodující se nadpis. V závěru textu však 

rukopis R obsahuje po ukončení ‚in secula seculorum Amen‘ ještě jakýsi dovětek. Přidaný 

úryvek se shoduje se závěrem v rukopisu T, avšak je poněkud kratší. Ačkoli má rukopis M3 

shodný závěr s R, je možné v něm spatřovat jakousi třetí větev. Místo úseku ‚In 

quibus…glosa Humberti‘ (viz pozn. 17) obsahuje celou pasáž čítající 55 slov, která je zcela 

ojedinělá a nevyskytuje se ani v rukopise D. Autor této varianty tedy buď text inovoval 

z vlastní iniciativy, nebo již z nějakého dalšího, pozměněného čerpal. V ostatních ohledech 

nevykazuje rukopis T více nápadných odlišností.  

 

2.1 Popis rukopisů 

 

Aby mohl být text Exhortatia a jeho rozšíření plně doceněno, je třeba podívat se též 

na jednotlivé rukopisy, v nichž se tento text vyskytuje. Pro rukopis z Národní knihovny 

v Praze (III D 16) i pro rukopisy z Universität- und Landesbibliothek Tirol v Innsbrucku 

(Cod. 481, Cod. 625, Cod. 749) byl již vytvořen podrobný popis. U rukopisu III D 16 se 

jedná se o popis v publikaci Ubi est finis huius libri deus scit,19 u rukopisů z Innsbrucku jde 

o nově vytvořené záznamy v Katalog der Handschriften der Universität- und 

                                                           
18 V rukopise W je chyba později opravena. 
19 DRAGOUN, M. – DOLEŽALOVÁ, L. – EBERSONOVÁ, A. (Eds.), str. 503-506. 
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Landesbibliothek Tirol in Innsbruck.20 V případě těchto čtyř rukopisů se tedy můj popis 

opírá o již jmenované záznamy. Rukopis ze Staatsbibliothek Bamberg, Msc. Theol. 218, je 

popsán ve starém katalogu knihovny v Bamberku,21 není sice podrobný, jak je tomu u 

moderních záznamů z knihovny v Innsbrucku, nicméně byl shledán sice nedokonalý, ale 

relativně dostačující. Konečně se dostáváme k rukopisům z Bayerische Staatsbibliothek 

v Mnichově (Clm. 7720, Clm. 11749, Clm. 16512, Clm. 18551, Clm. 24804) k nimž existuje 

též pouze záznam ve starém katalogu z 19. století,22 který je však na rozdíl od předchozího 

zcela nedostačující a postrádá zcela zásadní informace. Pro výše uvedené rukopisy 

v Mnichově byl tedy proveden vlastní výzkum. Protože jsou rukopisy velmi rozsáhlé a cílem 

nebylo vytvořit plný katalogizační záznam, jsou popisy zaměřené na vnější stránku rukopisu, 

zpřesnění datace, případně i původu především v souvislosti se samotným textem 

Exhortatia. Následující popis rukopisů má nepopíratelně jisté nedostatky, které se, jak 

doufám, podaří eliminovat v budoucnu v souvislosti s dalším výzkumem k tématu. 

 

2.1.1  III D 16 (R) 

Národní knihovna, Praha 

 

Tento rukopis, který se dnes nachází v Národní knihovně v Praze, se dostal na 

území Čech v 15. století, když se z exilu navrátili Augustiniáni kanovníci do kláštera 

v Roudnici. Rukopis (alespoň z části) vznikl v klášteře Petersberg u Halle na území 

Německa. 

Rozměry rukopisu jsou 30 x 22cm, užitým materiálem je papír.  Celkový rozsah 

knihy je I + 362 listů. Je možné rozeznat celkem 10 rukou. Jeden z písařů byl identifikován 

                                                           
20 NEUHAUSER, W. (Ed.) Katalog der Handschriften der Universität- und Landesbibliothek Tirol in 
Innsbruck, díl 5-8, Wien, 2008-2014. 
21 LEITSCHUH, F. – FISCHER, H. Katalog der Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Bamberg, díl 
1, Bamberg, 1895-1908. 
22 HALM, K. – LAUBMANN, G. v. – MEYER, W. Catalogus codicum latinorum Bibliothecae Regiae 
Monacensis, díly 1.3 – 2.4, Mnichov, 1873-1881. 
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jako pozdější probošt roudnického kláštera, Matěj Vrabec. Jím napsané části rukopisu, tedy 

folia 1r – 7r23 a 213ra – 336v, na nichž se nachází i text Exhortatia, jsou datovány do let 

1428 až 1430. Ruka Matěje Vrabce se vyskytuje i v poznámkách k textu Štěpána z Kolína, 

další části rukopisu jsou tedy pravděpodobně ze stejné či o málo starší doby.  

Vazbu tvoří dřevěné desky potažené kůží zdobenou slepotiskovou výzdobou. 

Kování se nedochovalo, stejně jako zapínání, jež bylo tvořeno řemínky na trny s velkými 

kruhovými podložkami na přední desce. V rukopisu se nacházejí chyby foliace. 

Obsahově nemá rukopis jednoznačné zaměření, nejedná se tedy o tematickou 

sbírku, nýbrž o soubor různých textů. Vedle řehole sv. Augustina Regula ad servos dei (72r-

75r) či textu De vita canonicorum regularium (75r-87ra) jsou zde k nalezení též Homiliae 

in evangelia (202rb-206ra) Řehoře I. či Litterae contra abusiones monasterium circa 

receptionem novitiorum (213ra-213va) Urbana V. Kromě toho zde nalezneme i text o životě 

světce, Vita sancti Livinii (349ra-356vb), gramatické přehledy Notae grammaticae (213 

quatries v-217r), spis Štěpána z Kolína Tractatus de poenitentia (8r-71v) či úryvek z traktátu 

De periculis novissimorum temporum (5va-6va) Viléma ze Saint Amour zaměřeného proti 

mendikantům.24 

Text Exhortatio se nachází na foliích 334rb-336rb. Rozměry psací plochy jsou ca 

21 x 15 cm. Stále viditelné linkování do sloupců. Na počátku vlastního textu25 se nachází 

dvou až třířádková červená iniciála N. Podtrhána červenou barvou jsou jména osobností 

(následuje citace jejich díla), případně název citovaného díla či samotná citace. Naznačeno 

rozdělení textu do odstavců i rozdělení vět. Velká písmena dotčená též červenou barvou. 

V textu ani kolem něj se nevyskytují žádné iluminace. Text psán ve dvou sloupcích, počet 

                                                           
23 Není-li u vedeno jinak, foliace je vždy dle dostupných katalogů, tedy i v případě mnichovských rukopisů. 
24 Podrobně k tomuto textu viz ADÁMKOVÁ, I. Pařížský univerzitní traktát v rukopisu Národní knihovny 
III D 16, in: DRAGOUN, M. – DOLEŽALOVÁ, L. – EBERSONOVÁ, A. (Eds.) Ubi est finis huius libri 
deus scit: Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, Praha, 2015, str. 277-
286. 
25 Rozuměj nikoli nadpisu. 
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řádků ve sloupci 41-46.26 Na všech fóliích viditelná skvrna na pravém horním okraji 

nezasahující do textu, f. 335 má utržený horní roh.  

 

2.1.2 Cod. 481 (S) 

Universität- und Landesbibliothek Tirol, Innsbruck 

 

Rukopis 481 uložený v Innsbrucku nepochází z prostředí augustiniánů kanovníků, 

nýbrž vznikl v prostředí kartuziánském, konkrétně v kartouze Schnals v roce 1431. 

Z 15. století se v rukopise také na vnitřní stěně zadních desek dochoval první vlastnický vpis 

Iste liber est monasterii montis omnium angelorum in valle Snals ordinis Carthusiensis, další 

je z následujícího století. Rukopis tam byl veden pod signaturou E75 jako Tractatus mor. et 

theologici variorum. Do univerzitní knihovny (dále ULBT) v Innsbrucku se dostal roku 

1784, když byla kartouza ve Schnalsu zrušena. 

Rozměry rukopisu jsou 21,7 x 15,5 cm a celkový rozsah činí 167 listů. Materiálem 

rukopisu je jak papír, tak pergamen, avšak pergamen je pouze na krajích a v úplném středu, 

zbytek rukopisu je tvořen papírem. Popsaná plocha rukopisu je 15,3/16 x 11,1 cm. Text je 

psán ve dvou sloupcích a je ohraničený linkami, viditelné jsou i linky řádkování. Jako autor 

textu byl identifikován písař ze Schnalsu Nikolas z Thüringenu, na konci rukopisu f. 164rb 

je zachována datace 9. srpna 1431. Vodoznaky z tohoto rukopisu datovány do roku 1430. 

Vazba rukopisu je soudobá, pochází z 15. století ze Schnalsu a je tvořena dřevěnými 

deskami potaženými telecí kůží. Vazba není nijak zdobená, pouze stopy po řemínkovém 

zavírání. Na přední straně zbytek nápisu Diversi tractatus. Je tam též signatura A17, která 

by mohla ukazovat, že rukopis měl ještě jednoho vlastníka. Ačkoli není nikde darovací či 

vlastnický zápis, mohlo by se na základě podobnosti signatury snad jednat o knihovnu 

v Annenbergu, což je hrad/zámek v Jižním Tyrolsku vzdálený od Schnalsu necelých 30km. 

                                                           
26 Výjimkou je poslední sloupec textu, který má pouhých 17 řádků. Nový text za ním nezačíná. 
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Na hřbetě je bíle vyvedena signatura z Schnalsu E75. Vnitřní strana přední desky polepena 

fragmentem pergamenu, jedná se o listinu datovanou 12. března 1360.  

Jak vyplývá i z dřívějších názvů rukopisů, nejedná se o soubor textů týkající se 

určitého tématu, nýbrž o soubor různorodých traktátů. První je text nizozemského 

reformátora Geerta Groota, klíčové postavy hnutí Devotio moderna, Sermo contra focaritas 

(2ra-64ra). Následuje De superstitionibus (65ra-116vb), traktát Mikuláše Magni z Javora, 

který mimo jiné působil mezi lety 1381-1395 v Praze na artistické fakultě University 

Karlovy.27 Dále je zde také Tractatus de septem horis canonici (121ra-126rb) Heinricha 

z Bitterfeldu,28 De viginti quattor senioribus (127ra-132ra) Nikolase z Dinkelsbühlu, 

Traktatus de Antichristo (132rb-139va) od pasovského anonyma a konečně Registrum 

Veteris ac Novi Testamenti (139vb-162va) a Causa excomunicationis (164vb-164rb).29 

 Text samotného Exhortatia (217ra-120vb) je bez nadpisu. Stejně jako ve zbytku 

rukopisu jsou viditelné jak hraniční linie sloupců, tak i linky řádků – po vnější straně jsou 

viditelné vpichy, které jsou stopami po jejich výrobě. Text nezdobený, pouze na začátku 

dvouřádková iniciála N. Červenou barvou jsou vyznačena velká písmena a naznačena 

interpunkce, rozdělení na paragrafy. Podtrženy červenou barvou jsou buď citovaní autoři, 

díla, případně citace samotná. Až na jedinou výjimku nejsou po stranách doplnění, 

poznámky, ani ilustrace. Text je úhledný, jasně vyznačeno rozdělení slov na konci 

řádku ( ̷ ̷̷̷ ). Na f. 120 dole uprostřed viditelný kustod (10us) a v pravém dolním rohu 

reklamant (Septies in die laudem). 

 

 

 

 

                                                           
27 ŠMAHEL, F. Alma mater Pragensis, Praha, 2016, str. 261. 
28 Zajímavé je, že jak k textu Mikuláše Magni z Javora, tak Heinricha z Bitterfeldu byl jako autor připsán 
Jindřich z Hassie. 
29 NEUHAUSER, W. (Ed.) Katalog der Handschriften der Universität- und Landesbibliothek Tirol in 
Innsbruck, díl 5, Wien, 2008, str. 535-537. 
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2.1.3 Cod. 625 (W) 

Universität- und Landesbibliothek Tirol, Innsbruck 

 

O historii jeho vzniku a následného putování máme celkem podrobné zprávy. Celý 

rukopis pochází z prostředí Vídeňské univerzity z let 1417-1420. (První část obsahuje dataci 

již k roku 1417 (131r-143v) a vodoznaky (155r-166v) datované do roku 1416. Další místa 

rukopisu stejně jako vodoznaky v obou částech datovány k roku 1420.) Rukopis byl mezi 

lety 1426-1434 v držení vídeňských profesorů. Později se rukopis dostal do benediktinského 

kláštera v Tegernsee, kam jej přinesl v r. 1442 Johannes Keck, který původně působil právě 

ve Vídni. V Tegernsee byl ještě v roce 1447 na volné stránky rukopisu připsán text (59v-

60v), jehož autorem je právě Johannes Keck, nejedná se však o jeho autograf.  Ještě v 15. 

století se rukopis dostává do premonstrátského kláštera Wilten v Innsbrucku odkud pochází 

vlastnický vpis Libellus est monasteri sanctorum martirum Laurencii et Stephani in Willina. 

V 17. či 18. století se dostává do kláštera cisterciáků ve Stamsu, kde byl veden pod 

signaturou M1 a názvem Variorum SS Patrum opuscula. Nakonec v roce 1808, kdy byl 

klášter ve Stamsu zrušen, se rukopis dostal do ULBT. 

Rukopis má rozměry 21 x 15 cm, čítá 198 listů a jeho materiálem je papír. Skládá 

se ze dvou částí, které jsou však společně propojeny shodnými vodoznaky.  Jak již bylo 

zmíněno výše, rukopis vznikl kolem roku 1420 (resp. 1417-1420). Vodoznaky z první části 

datovány do let 1415-1420, vodoznaky z druhé části do r. 1420. Rozměry psací plochy 

v první části rukopisu (1r-177v) značně proměnlivé, stejně tak jako řádkování. Bylo 

rozeznáno asi 5 rukou, nicméně písmo se podobá. Druhá část rukopisu (178r-199v) má 

rozměry psací plochy 15,5 x 11 cm, je viditelná linie rámování. Počet řádků se pohybuje 

mezi 28 a 31.  

Vazba je soudobá, bez zdobení, tvořená dřevem potaženým prasečí kůží, velmi 

poškozená. Vyhotovená byla buď ve Vídni, Tegernsee či Wiltenu v 15. století, původ není 

jasný, dle sekundárních znaků by se snad mohlo jednat o Wilten. Na desce vidět stopy po 

červotoči. Na zadní desce stopy po přidělání řetězu v klášteře Wilten. Hřbet později přetažen 
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bílou kůží, nahoře vepsán červeně název a dole černě signatura ze Stamsu. Na přední i zadní 

vnitřní straně desek papír, vpředu vepsán obsah, vlastnický vpis z Wiltenu a signatura 

ULBT, na zadní straně stará signatura z Wiltenu (24) 160 a poznámka od Antona 

Roschmanna30 Variorum SS patrum opuscula.31 

Rukopis obsahuje celkem 63 různých textů týkajících se nejrůznějších témat. 

Nalezneme mezi nimi třeba díla Bernarda Clairvaux De debitore quadruplici (12r-13v), De 

dilectione Dei (14r-28v), De gradibus humilitatis et superbiae (28v-29r) a Sermo super 

cantica canticorum (47v-52r). Dále třeba Homiliae in Evangelia od Řehoře Velikého nebo 

stejně jako v rukopis S traktát Heinricha z Bitterfeldu De septem horis canonicis a v druhé 

části rukopisu, je rovněž traktát o antikristu od pasovského anonyma (Tractatus de 

Antichristo, 178r-184v). Kromě Exhortatia se v rukopisu nachází i další traktáty zaměřené 

proti majetku, jeden krátký, nazvaný Quod religiosi non debent habere propria (80r-v) a 

také  Pro salute eorum (188v-196r), který byl velmi oblíbený a velmi rozšířený.32 

Text Exhortatia není zdoben, pouze dvouřádková červená iniciála N na začátku 

textu. Na místě nadpisu stojí In nomine domini, zakončení Explicit tractatus de vicio 

proprietatis je orámováno červeně. (Další text začíná ihned na další řádce, bez mezery či 

nadpisu.) Na okrajích nejsou poznámky ani kresby. Červenou barvou označena velká 

písmena, podtrženy jména, díla či citace a vyznačeny paragrafy. Na konci řádku značené 

rozdělení slova ( ̷ ). Systematicky tečkováno i. Ve svrchní části papír lehce flekatý a 

prožraný. Jedná se asi o nejstarší (nebo přinejmenším druhý nejstarší33) dochovaný text 

Exhortatia. 

                                                           
30 Anton Roschmann (*7. prosince 1694 - † 25. června 1760), tyrolský historik, topograf a archeolog. 
Uspořádal knihovnu kláštera Stams. Mimo jiné převzal také katalogizaci a inventarizaci sbírky zámku 
Ambras a dvorské knihovny v Innsbrucku. Více viz Krones, Franz von, "Roschmann, Anton" in: Allgemeine 
Deutsche Biographie 29 (1889), S. 167-173 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-
biographie.de/gnd116608870.html#adbcontent 
31 NEUHAUSER, W. (Ed.) Katalog der Handschriften der Universität- und Landesbibliothek Tirol in 
Innsbruck, díl 7, Wien, 2011, str. 128-140. 
32 Viz problematika traktátů Pro salute eorum a Ecce nos reliquimus v kapitole 3. Vznik textu a spojitost 
s Jindřichem z Hassie. 
33 Viz níže k problematice rukopisu Clm. 7720. 
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2.1.4 Cod. 749 (I) 

Universität- und Landesbibliothek Tirol, Innsbruck 

 

Rukopis se skládá ze dvou částí, první z nich (1r-71v) vznikla v kartouze Schnals 

někdy po roce 1431, druhá (I; 72r-195v) v klášteře Innichen34 v roce 1448. Rukopis vyhlíží 

jako celek především díky dispozicím psací plochy a rubrikám, které byly provedeny ve 

Schnalsu. Do Schnalsu se dostalo z kláštera v Innichenu v 50. letech 15. století hned několik 

rukopisů, neboť jim je daroval tamní kanovník Paulus Helmschlager. Rukopis se nacházel 

ve Schnalsu až do zrušení kartouzy v r. 1784, kdy byl předán ULBT. 

Rukopis má rozměry 29 x 25 cm, materiálem rukopisu je papír, rozsah 195 listů. 

Rukopis vznikl kolem poloviny 15. století, jak již bylo zmíněno, druhá část (72r-195v) je 

datována do r. 1448. V první části (1r-71v) datace chybí, nicméně se jedná o opis textů 

z rukopisu S, který vznikl v r. 1431, vznikl tedy s jistotou poté. Vodoznaky, které se 

vyskytují v první části, byly datovány do let 1445/50, obě části rukopisu tedy vznikly ca ve 

stejnou dobu. Rozměry psací plochy jsou 20,5 x 15 cm, shodně v obou částech rukopisu. 

Jsou viditelné linky ohraničení psacího prostoru, rozdělení do dvou sloupců. Počet řádků se 

velmi liší. V rukopisu rozeznáno 5 rukou, první část (1r-71v) psána jedním písařem. 

Vazba je soudobá z 15. století ze Schnalsu, jedná se o dřevo potažené prasečí kůží, 

ta byla původně světlá, dnes je ztmavlá a skvrnitá. Na přední i zadní desce vytlačena kolem 

dokola trojitá linie, vzniklé středové pole je trojitou linií úhlopříčně přeťato. Na hřbetě je 

nahoře viditelná stará signatura ze Schnalsu B, a dole tamní signatura novější E252. Vnitřní 

strana desek tvořena papírem. 

Vzhledem k tomu, že je první část opsána z rukopisu Cod. 481 o němž byla řeč 

výše, obsah tohoto rukopisu není příliš překvapivý. Kromě textu Exhortatia obsahuje již 

zmíněná díla reformátora Geerta Groota, Mikuláše Magni z Javora, Heinricha z Bitterfeldu 

                                                           
34 Klášter v Innichenu byl původně benediktinským klášterem, ve dvanáctém století proměněn na kolegiátní 
kapitulu. 
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a Nikolase z Dinkesbühlu. Za těmito texty následuje druhá část rukopisu tvořená jediným 

textem, a to spisem Malogranatum, který vznikl v polovině 14. století na Zbraslavi. 

Text rukopisu nezdobený, pouze na počátku červená čtyřřádková iniciála N. Nadpis 

Incipit tractatus de proprietariis monachis je vyveden v modré barvě. Je nadepsán nad 

textem prvního sloupce ve dvou řádcích. Červeně jsou vyznačena velká písmena a paragrafy, 

těch však není mnoho a jsou nevýrazné. Podtržená červeně jsou jména, díla nebo samotné 

citáty. Styl podtržení je specifický, na začátku s nožičkou vzhůru – spíše zatržení. 

Ohraničení psací plochy liniemi viditelné, počet řádků kolísá mezi 40-45 řádky. Dělení slov 

na konci řádku stejné jako u rukopisu S ( ̷ ̷̷̷ ). Explicit vyveden červenou barvou. 

 

2.1.5 Msc. Theol. 218 (B) 

Staatsbibliothek Bamberg, Bamberk 

 

Rukopis, který se dnes nachází v bamberské státní knihovně má svůj původ v 

prostředí řádu karmelitánů. O jeho pohybu mezi různými kláštery není nic známo. Nese na 

sobě stopy pouze z karmelitánského kláštera v Bamberku na 2-3 listu. 

Rukopis vznikl pravděpodobně v první polovině 15. století. Materiálem pergamenu 

je papír, pouze předsádky tvoří 2 listy pergamenu pocházející z lekcionáře z 12. století. Jeho 

rozsah je 242 listů, rozměry jsou 21,2 x 15,5 cm. Počet řádků je velmi různorodý, kolísá 

mezi 28-48. Rozdělení textu v rukopisu nejednotné – jeden i dva sloupce. Vazba je hladká, 

kožená, se zavíráním (sponou) doba neuvedena. Na vlepené straně pergamenu je vepsán 

obsah děl, které by měly být obsaženy – autor katalogu však všechny neidentifikoval. Pod 

tím na papírku napsáno S.VI., snad stará signatura. Na hřbetě další stará signatura Q VII 7. 

Datace rukopisu je tentokrát složitější, snad v první polovině 15. století. 

V rozsáhlejší části knihy, nazvané v katalogu Sermones et Questiones se nachází texty 

z počátku 15. století. Na foliu 100 je datace i jméno autora jednoho z textů - frater 

Hermannus de Budsteth 1415. Dle katalogu knihovny se snad mohlo jednat i o písaře celého 
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rukopisu. Na f. 104v a 109v se pak nachází datace 1418. Bez přímého konzultování s 

rukopisem a obsahem textů lze jen těžko potvrdit nebo vyvrátit, že se jedná skutečně o dataci 

zapsání daného textu, nikoli třeba o dobu jeho vzniku, pokud by se jednalo o opis. 

Každopádně to nejsou nejstarší záznamy, které rukopis nese, f. 177 je z roku 1405 a původně 

neslo pečeť, stejně tak f. 180. U textů na začátku rukopisu se datace nedochovaly. V katalogu 

je zmíněna změna ruky pouze v případě připsání autora k jednomu z textů, jinak se o 

diverzitě rukou nezmiňuje a považuje za možného autora celého rukopisu jednoho člověka. 

Nicméně fakt, že po textech datovaných do r. 1418 následují listy (respektive listiny původně 

s pečetí!) datovány do r. 1405, ukazuje spíše na pozdější vyvázání rukopisu. Přímo na textu 

Exhortatia je patrný pozdější ořez vnější strany bloku – ačkoli okraje zůstaly široké je 

poznámka na f. 6v neúplná, stejně tak při bližším prozkoumání chybí část jakéhosi zdobení 

kolem poznámky na f. 8v. Vodoznaky jsou uvedeny pouze jako velmi různorodé, nezní 

známa ani jejich podoba, natož pak rozměry. Na f. 7 a 9 jsou patrné stopy po vodoznaku 

býčí hlavy – rohy a linie, která vedla z hlavy, její zakončení na f. 7 není viditelné, na f. 9 je 

to květina se sedmi(?) listy. Bohužel se jednalo o hojně užívaný vodoznak, tudíž z tohoto 

fragmentu není datace možná. Budeme-li rukopis chápat jako jeden celek, mohlo by se 

jednat o poměrně raný exemplář textu Exhortatia. Pokud by byl předlohou pro tento text 

Exhortatia rukopis W,35 byl by datum jeho vzniku po r. 1420. 

Rukopis obsahuje množství různých textů, největší část tvoří již zmíněné, blíže 

neidentifikované, sermones et quaestiones zakončené traktátem De matrimonio. Hned 

úvodním textem je traktám De horis canonicis (1r-6r), jedná se opět o text Heinricha 

z Bitterfeldu. Následuje za ním text Exhortatia (6v-9v36) a poté Tractatus de decem 

praeceptis od Heinricha z Frímaru (11r-60r). Následující text bezesporu zasluhuje 

pozornost, neboť se jedná o text reagující na soudobou situaci v církvi. Jedná se o traktát 

zaměřený proti přijímání pod obojí způsobou Ecclesia universalis, text je anonymní, mezi 

                                                           
35 Viz výše. 
36 Na f. 9v je už pouze přípisek, není to součást samotného traktátu. 
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navrhované autory patří Štěpán z Pálče či Štěpán z Dolan. Text je znám ještě z dalších čtyř 

rukopisů, které se nacházejí v knihovnách v Brně (2ks), polské Vratislavi a rumunské Alba 

Iulia.37 Konečně poslední text, který ve výčtu zbývá je navázán na prostředí karmelitánů, je 

to Capitula de origine, sanctis, privilegiis ordinis Carmelitarum (67r-84r) a jedná se o výtah 

z díla Viridarium sepsané Jeanem Grossim. 

Samotný text Exhortatia není nijak zdoben. Psací plocha ca 17 x 10 cm, jeden 

sloupec. Červenou barvou označena velká písmena, interpunkce a paragrafy. Výrazné 

podtrhání jmen, děl a citací. Nadpis Sermo de abdicatione proprietatis religiosorum je 

orámován červeně. Na krajích poznámky, vyvedeny jak červeně, tak černě, často se 

zdobným podtržením či orámováním. Na f. 8v nahoře je velká černá skvrna starší nežli text 

– psáno okolo. Značeno dělení slov na konci řádku ( ̷ ̷̷̷ ). 

 

2.1.6 Clm. 7720 (D) 

Bayerische Staatsbibliothek, Mnichov 

 

První z rukopisů, které jsou dnes uloženy v Mnichově, je spojen s klášterem 

v Indersdorfu, a tedy prostředím Augustiniánů kanovníků. V klášteře v Indersdorfu je možné 

spatřovat i jeho vznik a není známo, že by měl ještě nějaké další mezi-stanoviště.  

Rukopis vznikl pravděpodobně v první polovině 15. století, s jistotou nejdříve v 

roce 1417. Materiálem rukopisu je papír, předsádky tvoří 1 list pergamenu – jedná se o 

jediný kus pergamenu vevázaný kolem, z jedné strany je popsán, pergamen je tmavý a text 

velmi špatně čitelný. Rozměr rukopisu je 23,5 x 16 cm, psací plocha se pak pohybuje mezi 

16-17,5 x 11,5-12,5 cm. Psáno v jednom sloupci, počet řádků silně variabilní. Vynecháme-

li list pergamenu, má rukopis 69 listů, není tedy příliš rozsáhlý, ale naopak je zajímavý svým 

obsahem. 

                                                           
37 Více na http://www.antihus.eu/search.php [citováno 19. 7. 2017]. 



28 
 

Vznikem rukopisu se ve své knize Poverty’s proprietors zabýval také J. D. Mixson. 

Jako jeden z autorů byl identifikován Jan z Indersdorfu, který byl důležitou postavou pro 

církevní reformaci v prostředí Bavorska. Jan je podepsán pod prvním z textů rukopisu, 

kterou není nic jiného nežli Řehole sv. Augustina, zapsal jí v roce 1417.38 Jeho rukopisem 

je však napsáno více textů, mimo jiné i text Exhortatia. Mixson si hraje s myšlenkou, že ten, 

kdo sestavil dohromady tento rukopis, byl právě Jan z Indersdorfu. Obsah se mu zdá být 

dostatečně přesvědčivý na to, aby mohl být považován za základní texty nového reformního 

hnutí prosazovaného osobou Jana z Indersdorfu po dalších ca 60 let.39 Kromě jeho písma lze 

v rukopise rozeznat ještě čtyři další ruce. Na f. 56v je zřejmě podepsán další z písařů, jehož 

rukopis rozhodně nepatří k těm lépe čitelným, jméno je tam 

dokonce dvakrát. Přepis jména je asi takto Ch. Ceckinger a Chunr 

cheginger de Augusta, podle jména se autora bohužel nepodařilo 

s nikým známým identifikovat. Vzhledem k tomu, že se v rukopisu 

různě střídá pět rukou, psací plocha se mění a některé texty, jako 

třeba Exhortatio, vykazují vyšší opotřebení než ostatní, rukopis 

zajisté nevznikl jako celek. Obsahově, jak již naznačil Mixson se 

však zdá být konformní, a proto lze usuzovat na úmyslné a nikoli 

pouze náhodné svázání do jednoho svazku. Ačkoli je první text 

datován, u ostatních se můžeme pouze domnívat, že vznikly 

přibližně ve stejnou dobu. Přímo na stránkách Exhortatia se 

nachází vodoznak býčí hlavy: ne příliš široká, jedno ucho lehce výš 

než druhé, rohy nezakroucené, lehce se stáčející se k vnitřku, s linií 

nad hlavou, která rohy příliš nepřevyšuje a je zakončená pětilistou květinou. Největší podoba 

s býčí hlavou na Wasserzeichnen-Informationssystem s referenčním číslem DE8100-

                                                           
38 Viz. Haage, Bernhard, "Johannes von Indersdorf" in: Neue Deutsche Biographie 10 (1974), S. 554 f. 
[Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/gnd119441721.html#ndbcontent, [cit. 19. 7. 
2017] 
39MIXSON, str. 184.  

DE8100-HBIV28_999 
Zdroj: www.wasserzeichen-
online.de 
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HBIV28_999,40 datace tohoto znaku je mezi léty 1408-1410 a jako místo vzniku jsou určeny 

Franky. Tou dobou ale text Exhortatia ještě nemusel být sestaven.41 

Vazba je tvořena dřevem potaženým kůží, vrchní část kůže sedřená. Na vrchu 

nalepeny následující signatury: N 10, Indesd. 320 a Cod. Lat. 7720 a obsah: Regula sancti 

Augustini. Epistola magistri Heinrici de Hassia contra vicium proprietatis. Item alia 

Exhortatio contra proprietatem Et plura alia puncta ibidem. Item tractatus magistri 

Samuelis contra Judeos. Vpředu i vzadu viditelné stopy po kulatém kování, rozměr 1,2cm. 

Vzadu viditelné stopy po kování na všech rozích a uprostřed, vpředu pouze uprostřed a v 

pravém dolním rohu. 

Kromě Exhortatia (31r-33v) se v rukopisu vyskytují další dva texty zaměřené proti 

majetku, a to dílo Jindřicha z Hassie Ecce nos reliquimus (15r-30r) a další rozšířené dílo Pro 

salute eorum (46v-53v). Každý z těchto traktátů je zapsaný jinou rukou, ukazuje to 

každopádně za jak významnou a aktuální byla považována tato problematika, když tvoří 26 

z celkových 66 folií rukopisu. Dále obsahuje již zmíněnou Řeholi (3r-8r), Constitutio contra 

receptionem personarum symonicarum (46r-v) Urbana V., De forma vivendi qui Christus 

tradidit (36v-40v), De peccatis (41r-45v) a směs různých kratších textů (8v-14v; 58r-69v). 

Text Exhortatia zapsán na psací ploše 17,4 x 12,5 cm, 28-32 řádků, papír ztmavlý. 

Vidět naznačené linky okrajů. Text není zdobený pouze na začátku napsána dvouřádková 

červená iniciála N. Červenou barvou vyznačena velká písmena a paragrafy. Citace nejsou 

nijak značeny. Text sahá často až k okraji stránky. 

 

 

 

 

 

                                                           
40 https://www.wasserzeichen-online.de/wzis/detailansicht.php?id=77510 [citováno: 19. 7. 2017] 
41 Viz kapitola 3. Vznik textu a spojitost s Jindřichem z Hassie. 
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2.1.7 Clm 18551 (T) 

Bayerische Staatsbibliothek, Mnichov 

 

Rukopis se do knihovny v Mnichově dostal z benediktinského kláštera 

v Tegernsee, kde snad můžeme také hledat jeho původ. Doba jeho vzniku je nejspíše v 

druhé polovině 15. století. 

Rozměry rukopisu jsou 21,5 x 14 cm, materiálem je papír. Často se střídá ruka 

písaře a s ní i styl a rozměry psací plochy rukopis. Převážně psáno v jednom sloupci, 

nicméně na několika místech rukopisu nalezneme i sloupce dva (92r-117v; 297r-306v). 

Rozsah rukopisu je 321 listů. 

Datace rukopisu je složitá už proto, že není vůbec jisté, že 

vznikal jako jediný celek. Protože však obsahově se zdá být soudržný 

je to i přes množství rozdílných stylů možné. V rukopise se 

nepodařilo nalézt žádnou přímou dataci textu. Vodoznaky, které 

jsem v rukopise nalezla v okolí textu Exhortatia se mi nepodařilo 

uspokojivě identifikovat s žádným známým datovaným 

vodoznakem. Jedná se býčí hlavu, její kontury jsou velmi obtížně 

viditelné, nicméně má zakroucené rohy stáčející se od hlavy a ze 

středu hlavy nahoru jí vede dvojitá linie, která nicméně nemá na konci 

žádný obrazec. Jistou podobnost vykazuje pouze s DE5580-Codgraec253_VDS.42 Dalším je 

vodoznak kopec se třemi vrcholy s linií vedoucí nahoru ze středového, nejvyššího kopce. 

Vodoznak však nemá viditelnou linii základny kopce. I v případě, že by tam linie byla, dle 

rozměrů (šířka 29 mm, výška ca 83 mm – vodoznak vede do vazby viditelná část byla 30 + 

49 mm) se nepodařilo najít vizuálně shodný vodoznak. Je tedy třeba podívat se blíže na texty 

obsažené v rukopise, zda by nebylo možné alespoň zúžit periodu, v níž rukopis vznikl.  

                                                           
42 https://www.wasserzeichen-online.de/wzis/detailansicht.php?id=102806 [citováno 20. 7. 2017] 

DE5580-Codgraec253_VDS 
Zdroj: www.wasserzeichen-
online.de 

 



31 
 

Obsažen je mimo jiné třeba text Johanna Schlitpachera určený Konrádu 

z Geisenfeldu De tribus quaestionibus. Konrád byl od roku 1431 magistrem ve Vídni, poté 

mnichem v klášteře v Melku (1433), kde se stal převorem. Společně s Johannem 

Schlitpacherem byl poslán k Sv. Ulrichovi do Augsburgu. Johannes v letech 1442/3 působil 

v Ettalu. Roku 1445 vstoupil Konrád do kláštera v Tegernsee, kde byl knihovníkem a od 

roku 1146-51 též převorem. Zemřel 10. 5. 1460 v Tegernsee.43 Johannes Schlitpacher se 

s Konrádem znal zřejmě již z Vídně, byl mistrem na Vídeňské univerzitě (od 1429, na 

artistické fakultě) a k tomu studoval teologii. Hostoval jako přednášející v klášteře v Melku 

a to vedlo k jeho vstupu v roce 1435. Od roku 1441 vizitoval kláštery, jako první právě 

s Konrádem Sv. Ulricha, pak (již bez Konráda) Ettal a poté další, v letech 1451/52 z příkazu 

papežského legáta Mikuláše Kussánského vizitoval 52 konventů.44 V letech 1465-72 působil 

jako reformní převor v různých klášterech. Zemřel v roce 1482 v Melku. Schlitpacherův list 

určený Konrádovi z Geisenfeldu pochází zřejmě z let 1442-1460. Ač je pravděpodobné, že 

se ještě před společným působením v Melku znali z předchozího studia, dopisovat si nejspíš 

začali poté, co se jejich cesty rozešly, tedy v roce 1442. Po tomto roce se zdá být 

pravděpodobný vznik daného textu. Bylo by lákavé spojit vznik celého rukopisu právě 

s Konrádem z Geisenfeldu, který byl v Tegernsee knihovníkem, je to však těžko 

prokazatelné.  

Dále rukopis obsahuje text od Mikuláše Kusánského Regula heremitarum in 

solitudine jedná se s nejvyšší pravděpodobností o stejný text jako v Cod. 47 z Augsburgu (v 

17. stol v držení v klášteře sv. Ulricha), zde ho nalezneme pod názvem Statuta eremitarum 

in solitudine. Text sepsaný Mikulášem Kusánským uřčený pro Johanna a Heinricha, datován 

„v naší diecézi Brunecku 1. května 1452.“45 Muži, jimž byl text adresován by mohli být bratři 

                                                           
43 Bavarikon.de => Konrád z Geisenfeldu, http://bavarikon.de/object/bav:UBR-BOS-
0000P262XTB00016?cq=null&p=262 [citováno 20. 7. 2017] 
44 https://www.deutsche-biographie.de/gnd100966446.html#ndbcontent [citováno 20. 7. 2017] 
45 GEHRT, W. Handschriften der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, 4, Wiesbaden, 1999, str. 89-90. 
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Heinrich a Johannes de Carniola, kteří nejprve působili též v Melku.46 Není bez zajímavosti, 

že Mikuláš Kusánský v klášteře Tegernsee na počátku června 1452 pobýval. V dubnu tam 

proběhla vizitace, mimo jiné též za účasti Schlitpachera.47 Především na základě zařazení 

textu Mikuláše Kusánského je možné řadit vznik rukopisu až do druhé poloviny 15. století, 

respektive po roce 1452. 

Vazba je relativně zachovalá, dřevo potažené kůží. Viditelné stopy po kování 

v rozích na přední i zadní straně, kování kruhové s průměrem 1, 5 cm. Zapínání řemínkové, 

vpředu viditelné pouze stopy, na zadní desce dochováno i s částí koženého řemínku. Nahoře 

uprostřed nalepen štítek, nejspíš s obsahem, vybledlý, téměř nečitelný. Na vnitřní straně 

desek je zachován vlastnický nápis z Tegernsee: Iste liber attinet venerabili monasterio 

sancti Quirini regis et martiris in Tegernsee. Tento vlastnický nápis je z 15. století.48 

Obsahově se rukopis zdá být sestaven v duchu právě probíhajícího reformního hnutí 

v církvi. Reflektuje problémy dané doby, hned čtyři texty se zabývají problematikou jezení 

masa, jedná se o text Nikolase z Dinkesbühlu Positio de esu carnium, De esu carnium, 

Stephanus Parisinesis De esu carnium, Juan de Palomar Tractatus de esu et abstinentia 

carnium. Dále jsou zde tři díla o vlastnictví: Pro salute eorum, Exhortatio a další kratší text. 

Mimo jiné je zde i bula z Kostnického koncilu nebo text De reformatio monasteriorum. 

Poněkud nepatřičně se v rukopise z prostředí benediktinů jeví text Ceremoniae canonicorum 

regularium sancti Augustini, který předchází dvěma kratším textům o majetku a je napsán 

ve stejném stylu. Je tedy možné, že se daná část, mohla do rukopisu dostat z prostředí 

některého z klášterů augustiniánů kanovníků. 

                                                           
46 K jejich osobám a působení v Augsburgu viz AUGUSTYN, W. Historische Interesse und Chronistik in St. 
Ulrich und Afra in Augsburg im Umfeld von monastischer reform und städtischem Humanismus Wilhelm 
Wittwer und sein „Catalogus abbatum“, in: MÜLLER, G. M. (Ed.) Humanismus und Renaisance in Augsburg: 
Kulturgeschichte einer Stadt zwischen Spätmittelalter und Dreißigjährigem Krieg, Berlin/New York, 2010, 
str. 329-388, zde str. 362-5. 
47 K tomu RINSER, J. Tegernseer Kosmos: Zwischen Gelehrtengesprächen und Reformbemühungen. 
Betrachtungen zum Briefwechsel zwischen Nikolaus von Kues und den Tegernseer Mönchen Kaspar 
Ayndorffer und Bernhard von Waging, in: BISCHOF, F. X.- THURNER, M. (Eds.) Die benediktinische 
Klosterreform im 15. Jahrhundert, Berlin, 2013, str. 185-221, zde str. 204. 
48 Srovnej s Monumenta Germaniae Historica, SS rer. Merov. 7, str. 621, info k Clm. 18583. 
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Text Exhortatia psán ve dvou sloupcích, psací plocha činí 15,5 x 11 cm (sloupec 

má šířku 5cm). Na počátku je červená dvouřádková iniciála N, na konci textu nakreslen 

červeně ozdobný pásek. Červenou barvou vyznačena velká písmena, místo podtrhávání 

použity slabounké škrty červenou barvou přímo skrze text, který chtěli označit. Na f. 303 je 

u vnitřního okraje ve spodní polovině blíže neidentifikovaná červená kruhová skvrnka 

s průměrem 1cm. Nadpis a explicit vyvedeny v červené barvě.  

 

2.1.8 Clm. 24804 (M) 

Bayerische Staatsbibliothek, Mnichov 

 

Poslední z rukopisů, který obsahuje verzi Exhortatia stejnou, jaká je v rukopisu 

z kláštera v Roudnici, je opravdovým oříškem. Není známo ani místo jeho předchozího 

uložení či jeho sepsání. Pravděpodobně vznikl kolem poloviny 15. století. 

Materiál rukopisu je smíšený papír a pergamen – pergamen je až do f. 25, dále f. 

256,257,262, 263, 269, 270. Rozměry rukopisu jsou 23 x 15,8 cm, rozměry psací plochy a 

počet řádek variabilní. Do rukopisu jsou vlepené kožené záložky. Na posledním listu je nápis 

Sancta Maria virgo intercede pro toto mundo quia genuisti regem. Asi se váže k hudebnině, 

která je vlepená na vnitřní stranu vazby. 

V rukopisu se nachází jeden datovaný text a to traktát De 

confessione od Thomase z Haselbachu z roku 1449. Vodoznaky, 

jenž se v rukopisu poblíž textu Exhortatia nacházejí, jsou hlava býka 

a hlava maura. U hlavy maura je známá pouze horní část – tedy od 

horního rtu nahoru, neznáme zakončení pokrývky hlavy. Nicméně 

nos maura míří rovně dopředu (nikoli nahoru, jak to bylo časté) a 

čelo je rovné až k čelence, teprve za ní začínají kudrnaté vlasy, oko 

spíše podlouhlé. Jedná se o stejný typ jako DE2730-PO-20097,49 

                                                           
49 https://www.wasserzeichen-online.de/wzis/detailansicht.php?id=20300 [citováno 20. 7. 2017] 

DE2730-PO-20097 
Zdroj: www.wasserzeichen-
online.de 
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dokonce odpovídá rozměrově. Tento vodoznak je datován do r. 

1433 do Frankfurtu nad Mohanem. I v případě, že by se nejednalo 

o totožný, ale pouze typově shodný znak pohybuje se datace 

v letech 1432-1435. Druhým znakem je hlava býka, která je značně 

asymetrická, rohy mají velmi specifický tvar a linie vedoucí 

uprostřed hlavy je zakončena hvězdou. V tomto případě je podoba 

největší se znakem DE2730-PO-67315.50 Daná hlava býka je 

datována do roku 1431 s místem původu Frankfurt nad Mohanem.  

Místo původu rukopisu není možné určit z vlastnických 

vpisů či starých signatur, neboť se zde žádné nedochovaly. Nicméně 

na samém konci rukopisu začíná na f. 257 text s názvem Statuta 

canonicorum regularium sancti Augustini Episcopi, ten v sobě 

obsahuje i dataci k roku 1422 (resp. pátý rok úřadu papeže Martina V.), ale vzhledem k tomu, 

že ukazuje na vznik daného textu a nikoli jeho zápis do rukopisu, není v tomto případě příliš 

podstatná. Podívejme se však na text samotný: „Branda tituli sancti Clementis sancte 

romane ecclesiae prespiter cardinalis…..dilectis nobis in Christo filiis Georgio preposito 

monastery sancti Johanni Baptiste in Reddorf Eystetn dyotis Conrado preposito monasterii 

sancti Petri in walse Constantien dyotis hermanno preposito monastry st. Michahel in 

Newnkirchen Bambergen et dyotis Petro preposito monasteri gloriose virginis marie in in 

langenczemi herbum dyotis salutem...“ Samozřejmě kopii daného textu mohl vyhotovit 

kdokoli a text se pravděpodobně šířil z místa na místo. Je však zajímavé, že dvě místa v textu 

byla podtržena, první podtržení zvýrazňuje pouze zasvěcení jednoho z klášterů, druhé však 

celé jméno kláštera, tedy klášter sv. Michaela v Neunkirchenu (am Brand) nacházejícího se 

nedaleko Bamberku. Vzhledem k tomu, že je dopis určen pro představené čtyř klášterů, není 

rozhodně možné přejít bez povšimnutí, že se písař rozhodl zdůraznit právě klášter 

v Neunkirchenu. Snad se mohlo jednat o zdůraznění místa, na němž se písař nacházel a text 

                                                           
50 https://www.wasserzeichen-online.de/wzis/detailansicht.php?id=21756 [citováno 20. 7. 2017] 

DE2730-PO-67315 
Zdroj: www.wasserzeichen-
online.de 
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byl tedy pro dané místo důležitý. Případně se snad mohlo jednat o místo odkud si text 

zkopíroval. V obou případech by však bylo možné uvažovat o spojení rukopisu s klášterem 

sv. Michaela v Neunkirchenu. Bohužel to nelze považovat za prokazatelný důkaz. 

Vazba dřevo potažené kůží, silně poškozená, odřená. Jsou viditelné zbytky po 

kování kruhové v rozích a uprostřed vpředu i vzadu, průměr 2,5 cm. Vpředu navíc dva 

kosočtverce 2 x 2 cm, dolní 3,7 cm a horní 3 cm od středového kruhového kování, oba 

vysunuty k pravé straně – dolní lehce, horní viditelně více. Dolní kosočtvercové kování se 

dochovalo, navíc i 4 nýtky v dírkách po ostatních kování. Zapínání na dva řemínky, 

dochované zčásti na zadní straně. Vpředu přilepen štítek s nápisem, dnes nečitelný. Vnitřní 

strana vazby přelepena pergamenem s hudebninou. 

Kromě výše uvedených děl obsahuje rukopis třeba traktát De penitentia od Nikolase 

z Greczu, De imitatione Christi liber IV od Thomase z Kempenu nebo Dialogus rationis et 

conscientiae de sacramento eukaristiae od Matouše z Krakova, Vita Pauli primi heremitae 

či Homelia. 

Text Exhortatia se proměňuje, buď se změnil písař, nebo docházelo místo – písmo 

se zmenšuje, počet řádků zvětšuje. První dvě folia bez okrajů, poté viditelná linie okrajů, 

rozsah psací plochy 15-18 x 11-12,5 cm, počet řádků je 19-35. Text nezdobený, pouze 

červená třířádková iniciála N na začátku. Červeně vyznačena velká písmena, bez 

podtrhávání. Na několika místech na okraji poznámka Nota či Nota bene, jak černou, tak 

červenou barvou. Nadpis vyveden červeně. 

 

2.1.9 Clm. 11749 (P) 

Bayerische Staatsbibliothek, Mnichov 

 

První z rukopisů obsahujících paralelní text Exhortatia měl své předchozí stanoviště 

v knihovně augustiniánů kanovníků v klášteře Polling. Tam je také možné hledat jeho vznik 

v první polovině 15. století. 
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Materiálem rukopisu je papír, rozsah je 214 folií (dle katalogu z 19. stol. je to 202 

folií, nepočítá totiž s prázdnými).51 Rozměry rukopisu jsou 22,2 x 15 cm. Rukopis je velmi 

konzistentní, psaný ve stejném stylu, řádkování se pohybuje mezi 28-32 řádky, jsou viditelné 

linie okrajů. Písmo se příliš nemění, vybočuje pouze na f. 21 a text na f. 25r-42v se zdá být 

lehce odlišný, rozeznány maximálně dvě ruce, není však vyloučeno, že se jednalo o pouze o 

jediného písaře. Do červených iniciál v některých místech nakresleny obličeje. V rukopise 

jsou vlepené papírové záložky.  

Datace je tentokrát snadnější, dva ze zápisů textu jsou 

datovány, a to na f. 179v je datace k roku 1441, za daným textem 

následuje Exhortatio datované na f. 188v  k roku 1442. Na foliích 

17r-20v je list z teologické fakulty univerzity ve Vídni se zakončením 

Datum Wienis Indicali collegio in nostra generali congregatione 

super hoc solempniter celebrata Anno domini X CCCC 20, XVII die 

mansis octobris sub nostri sigilli appensione et ad maiorem 

certitudinem prescriptoribus. Datum v tomto případě poukazuje na 

datum vzniku textu a nikoli na datum jeho zapsání. Jedná se o text De 

XXIV senioribus, jehož autorem byl Nikolas z Dinkesbühlu.52  

Nalezeny dva shodné vodoznaky kopce se třemi vrcholky, opět se jeví jako bez základny, 

ale nejspíše jen špatně viditelná. Nejpodobnější vodoznaku AT9800-219_49 v databázi 

wzma.at,53 daný vodoznak je z rukopisu kláštera v Zwettlu, datován do roku 1439 bez místa 

původu. To odpovídá vzniku rukopisu na počátku 40. let 15. století, jak vyplývá i z výše 

uvedené datace textů. 

                                                           
51 Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis, hrsg. von Karl Halm. - T. 4: 
Catalogus codicum latinorum. Pars 2: Clm 11001-15028. - Monachii 1876. 
52 Srov. ABEL, S. Johannes Nider ‚Die vierundzwanzig goldenen Harfen‘, Tübingen, 2011, str. 136;  
Cod. 670, Universität- und Landesbibliothek Tirol, Innsbruck, f. 151r-155v (německý překlad díla, zde 
datováno k roku 1419, viz http://manuscripta.at/m1/hs_detail.php?ID=25853 [citováno 20.7. 2017]). 
53 http://www.wzma.at/16596 [citováno 20.7.2017] 

AT9800-219_49 
Zdroj: wzma.at 
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Vazba silně poškozená, hřbet téměř neexistuje a jsou viditelné provázky vazby. 

Dřevo potažené kůží, sedřený povrch, viditelné zbytky kruhového kování o průměru 2 cm, 

vpředu 5x v rozích a uprostřed, vzadu 5x v rozích a nahoře uprostřed. Zapínání na jeden 

řemínek, zbytky viditelné na zadní straně. Vpředu na deskách štítek s obsahem, částečně 

čitelný. Na vnitřní strany vazby vlepeny listy pergamenu. Vpředu na vnitřní straně vazby 

obsah děl a vlastnický štítek knihovny kláštera Polling: Franciscus praepositus s. Salvatoris 

Pollingae a. 1744. O tom, že je s klášterem v Pollingu spojen i jeho vznik svědčí text na f. 

21, Status et beneficia fundatoris nostri monasterii in Polling. 

Rukopis obsahuje kromě výše uvedého i další díla Nikolase z Dinkesbühlu: De X 

preceptis, De VII vitiis (f. 1r-16v) či Summa vitiorum mortalium. Dále je zde soubor děl 

s autorstvím Jindřicha z Hassie De confessione, Sermo de conceptione Mariae, De 

communicantibus et celebrantibus a konečně také jeho traktát o majetku Ecce nos 

reliquimus. Celkově jsou v rukopise texty o majetku tři, kromě předcházejícího a paralelního 

textu Exhortatia je to ještě dílo s incipitem Qui habet aures audiendi audiat.54 

Text Exhortatia není nijak zdoben, pouze na začátku červená třířádková iniciála N 

bez dalšího zdobení. Červeně vyznačena velká písmena a interpunkce, podtrhávána jména, 

díla či přímo citáty. Rozměry psací plochy jsou 14,6-15,2 x 9,8-10 cm. Nadpis v červené 

barvě. Poznámky na okrajích vzácně. 

 

2.1.10 Clm. 16512 (Z) 

Bayerische Staatsbibliothek, Mnichov 

  

Poslední z rukopisů se do Mnichova dostal z kláštera St. Zeno, jeho původ je však 

spíše možné hledat v Indersdorfu v první polovině 15. století. 

Rozměr rukopisu jsou 22,5 x 15 cm, rozsah má 270 folií. Užitým materiálem je 

papír, pouze první a poslední dvě folia jsou tvořena pergamenem. První list pergamenu se 

                                                           
54 Viz též MIXSON, str. 225-231. 
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dochoval pouze částečně, značně ztmavlý. Na zadním pergamenu nápis Nabuchodonozor 

rex babilonix.55 Před renovací roku 1924 snad tvořily první a poslední pergamen vnitřní 

stranu desek. Rozměry psací plochy se pohybují mezi 14,5-16,5 x 9-10 cm. Rukopis nemá 

foliaci ani paginaci, katalog mnichovské knihovny z 19. století nepočítá prázdné stránky.56 

V rukopise asi 5-6 rukou A) 3-5, 103-111; B) 11-92, 257-267; C) 114-157; D) 162-204; E) 

216-256; F?) 257-267. Všechny texty psány v jednom sloupci, viditelné načrtnutí 

okrajových linií. Jednotlivé texty k sobě buď byly svázány až později, nebo někdo 

přinejmenším chyboval při vyhotovení nové vazby– jedna ze složek je vevázána vzhůru 

nohama (250r-256v). Je ale na správném místě, neboť pokud by se otočila, dalo by se bez 

problémů pokračovat ve čtení textu. 

Ačkoli se do mnichovské knihovny rukopis dostal z kláštera St. Zeno, je možné, že 

vznikl spíše v Indersdorfu, nebo přesněji obsahuje texty, které jsou s Indersdorfem rozhodně 

spojené. Jedná se o Tenor statutorum Canonicorum regularium scripta nec non collecta in 

Monasterio sancte Marie Undensi 162r-181v a text Nota statutum scholastici in Undersdorf 

181v-182r.57 Osobité zakončení druhého textu je taktéž datováno: Hezt gar genug eciam 

pariformiter sibi providendum fore puto de salario competenti pro suorum recompensa 

laborum finitum per et cetera Anno domini et cetera XXVto feria Quinta post festum Sancti 

Jacobi. Předcházející text od Bonaventury na foliích 114r -157r je dokonce datován ještě o 

čtyři roky dříve, do roku 1421. Další texty již datovány nejsou.  

                                                           
55 Vpředu nad textem poněkud nejasné nápisy Albucia Erubescit a Caudela magna. 
56 Provedeno přečíslování folií, nová uváděna jako první, foliace dle katalogu v hranatých závorkách. 
57 Klášter St. Zeno a klášter v Indersdorfu spolu spolupracovali, již 8. prosince 1399 spolu uravřeli 
sbratřovací smlouvu (Gebetsverbrüderung). 
Viz http://www.gda.bayern.de/findmitteldatenbank/?archivalie=875d1d36-0d7c-484d-8895-83aadc71e0eb 
[citováno 21.7. 2017] 
Text byl tedy snad opsán v Indersdorfu, ale určen mohl být rovnou pro klášter St. Zeno.  
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V rukopise se podařilo nalézt vodoznak kopce se 

třemi vrcholy se širokou základnou (25mm) podobá se 

např. DE0510-CodII12_191_179, který je však až z druhé 

poloviny 15. století a neodpovídá tedy dataci textu. Dále se 

na volných foliích mezi nedatovanými texty ke konci 

rukopisu nachází býčí hlava, užší, oči blízko u sebe, rohy 

zakroucené s konci směřujícími od sebe, nad hlavou linie zakončená 

hvězdou. Podoba s DE6405-PO-67476,58 datace vodoznaku k roku 1423, 

místo Norimberk.59 

Dřevěné desky potažené červeným papírovým materiálem, 

hřbet potažen látkou.60 Vazba poškozená červotočem. V horní části knihy 

uprostřed přilepen štítek odkazující na první text knihy, dnes čitelná 

pouze část …ad heremitas. Dále je tam též erb se zaoblenou spodní částí 

– černě ohraničený, půlený z levého horního do pravého dolního rohu. 

Levá část zelená pravá část červená. Na zadní části knihy viditelné stopy 

po kování – kruhové, 1,7 cm v průměru, ve všech rozích a nahoře 

uprostřed. Kniha měla řemínkové zavírání na 2 řemínky, na zadní straně 

ve spodní části stále malá kovová sponka. 

Kromě výše zmiňovaných textů jsou na začátku rukopisu 

Sermones sancti Augustini ad fratres heremitas (11r-92r) či Regula sacerdotum secundum 

consilium beati Augustini (92v-99v). Dále je zde třeba Libellus de puritate, báseň Christus 

nobis tradidit (202r-204r) a nebo rozšířený traktát o majetku Pro salute eorum (241r-256v), 

který má část textu vevázanou vzhůru nohama (252v-256v).  

Text Exhortatia (186r-192r) psán v jednom sloupci, rozměry psací plochy 

17,8 x 11 cm, počet řádků 30-33. Na začátku třířádková červená iniciála N, uvnitř zdobená. 

                                                           
58 https://www.wasserzeichen-online.de/wzis/detailansicht.php?id=57193, [citováno 20.7.2017] 
59 Ačkoli hrany uší nebyly tolik ostré. Rozměrově odpovídá. 
60 Jeví se novějšího data, snad při renovaci 1924. 

DE0510-CodII12_191_179 
Zdroj: www.wasserzeichen-online.de 

 

DE6405-PO-67476 
Zdroj: 
www.wasserzeichen
-online.de 
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Na f. 188r červený nadpis pro další oddíl s třířádkovou iniciálou S bez zdobení. Na f. 189v 

vyznačen další oddíl červenou dvouřádkovou iniciálou T bez zdobení. Červeně vyveden 

nadpis a vyznačena velká písmena a interpunkce. Na f. 186v a 189v jsou na okraji nakresleny 

paže ukazující na důležitá místa textu. Na foliu je odtržený spodní okraj 3 x 10,4 cm. Nad 

odtržením je odlišnou rukou připsáno jméno Isydorus, kontext nejasný.61 

                                                           
61 Snad ten, kdo odtrhl okraj? 
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3. Vznik textu a spojitost s Jindřichem z Hassie 

 

Exhortatio je traktát středního rozsahu zaměřený proti vlastnictví kanovníků. Jak 

napovídají již nadpisy v některých z rukopisů, jedná se o kompilaci, jejímž základem byly 

spisy různých učenců, a nikoli čistě o autorskou práci. Nicméně ačkoli je založen na již 

vzniklých dílech, nepochybně se jedná o jedinečný výtvor, který je zaměřen na takové body 

daných děl, které se zdály v souvislosti s otázkou majetku a probíhající církevní reformy 

nejvíce aktuální. Není bez zajímavocti, že v rukopisech se vedle Exhortatia  často vyskytují 

i řádová statuta a jiné texty vážící se k řeholnímu životu. 

V Exhortatiu lze bez větších potížích identifikovat autority, na kterých se samotný 

text zakládá, většinou jsou totiž jmenována díla, z nichž citát pochází, nebo alespoň jejich 

autor. Na jedné straně se jedná o obvyklé autority jako Řeholi sv. Augustina, Řeholi sv. 

Benedikta, řeholní slib, Graciánův dekret, Dekretálie Řehoře IX. (Liber extra), Bible (např. 

List Efezským, První list Petrův, Sírachovec, Kazatel, Deuteronomium), dále citáty z díla 

Jeronýma, Ambrože, Humberta z Romans či Huga od Sv. Viktora. Na straně druhé jsou užita 

i díla pozdější jako traktát Jindřicha z Hassie, objevuje se též odkaz na provinciální statuta 

salcburské diecéze a soudobý text z právnické fakulty univerzity ve Vídni, což by mohlo 

napovídat něco o vzniku textu.  

Není známo, kdo byl autorem Exhortatia, poslední text by svědčil o jeho napojení 

na univerzitní prostředí, a zároveň společně s předposledním jmenovaným naznačuje, že 

místem vzniku traktátu by mohlo být území dnešního Rakouska. Nicméně tento předpoklad 

není prokazatelný, neboť se jednalo se o kompilaci z různých spisů. Část, v níž se odkaz na 

Salcburk a Vídeň vyskytuje, se však nepodařilo identifikovat, zůstává tedy otevřené, zda se 

v této části jedná o počin autora Exhotatia a můžeme z toho vyvozovat něco málo o vzniku 

díla, či zda pouze čerpal z již existujícího díla napojeného na dané prostředí. 
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Dva z rukopisů vyzdvihují v názvu textu mezi jinými učenci Jindřicha z Hassie. 

Jindřich z Hassie (nebo také Jindřich z Langensteinu) pocházel z vesnice Langenstein 

v Hessensku a o jeho původu a raném životě není příliš známo. Bližší informace o něm 

pochází až z doby jeho studií na univerzitě v Paříži, kde byl součástí natio Anglicana a 

v květnu 1363 získal licenciát na artistické fakultě. Bezprostředně poté začal učit a v roce 

1375 se stal ještě magistrem na teologické fakultě. Poté, co nastalo schizma roku 1378, 

francouzský královský dvůr se postavil za Klementa VII. Univerzita sice nejprve zůstala 

neutrální, nicméně na jaře roku 1379 se většinově také postavila za Klementa VII. Na 

začátku osmdesátých let se z pařížské univerzity začali vzdalovat jak přívrženci Urbana VI., 

tak ti co byli pro konciliární řešení schizmatu, mezi něž patřil i Jindřich z Hassie, který svůj 

postoj vyjádřil v roce 1379 dílem Epistola pacis. Uvažuje se, že pak měl přijít na univerzitu 

v Praze, nebo že tam velmi krátký čas dokonce působil, dostatečné důkazy pro to však 

nejsou. V mezidobí napsal populární mystické dílo Spaeculum animae a v roce 1383 přijal 

pozvání na univerzitu ve Vídni, kde posléze působil až do své smrti v roce 1397.62 

Ačkoli je znám pro jiná díla, zde je důležitý především kvůli dopisu, který sestavil 

asi v roce 1386 pro augustiniány kanovníky z kláštera v Klosterneuburgu.63 Dopis začínající 

slovy Ecce nos reliquimus obsahoval kritický pohled na stav tamějších poměrů a byl 

zaměřen proti vlastnictví. Dané dílo Jindřicha z Hassie se stalo populárním a šířilo se z místa 

                                                           
62 Více k Jindřichovi z Hassie viz DREES, C. J. (Ed.) The Late Medieval Age of Crisis and Renewal 1300-
1500: A Biographical Dictionary, London, 2001, str. 211-212; HOHMANN, T. Initienregister der Werke 
Heinrichs von Langenstein, in: Traditio, Vol. 32, 1976, str. 399-426;  KAŁUŻA, Z. „Translatio studii“ Kryzys 
uniwersytetu paryskiego w latách 1380 – 1400 i jego skutki, in: Studia Mediewistyczne, 15, 1974, str. 71-108; 
KREUZER, G. Heinrich von Langenstein Studien zur Biographie und zu den Schismatraktaten 
unterbesonderer Berücksichtigung der Epistola pacis und der Epistola concilii pacis, Paderborn, 1987;  
LANG, J. P. Die Christologie bei Heinrich von Langenstein, Freiburg, 1966; SHANK, M. H.  Unless You 
Believe, You Shall Not Understand: Logic, University, and Society in Late Medieval Vienna, Princeton, 1988. 
STENECK, N. H. Science and creation in the Middle Ages : Henry of Langenstein (d. 1397) on Genesis, Noter 
Dame, 1976; SULLIVAN, T. Parisian Licentiates in Theology, A.D. 1373-1500. A Biographical Register, 2. 
The Secular Clergy, Leiden/Boston, 2011; LANG, A. "Heinrich Heinbuche von Langenstein" in: Neue 
Deutsche Biographie 8 (1969), S. 410 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-
biographie.de/gnd118548395.html#ndbcontent [citováno 21.7. 2017] 
63 Viz MIXSON, str. 67. 
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vzniku ve Vídni dál do celé Evropy. Text má přibližně dvojnásobný rozsah než Exhortatio 

a dochoval se do dnešní doby nejméně ve 39 opisech.64 Ačkoli se tedy rozhodně jedná o text, 

který měl zásadní vliv na sféru života v klášterech i na reformaci, která v církvi probíhala 

v 15. století, nebyla prozatím vytvořena jeho kritická edice.65  

 

Další dílo proti vlastnictví mnichů/řeholníků, které mu v rukopisech bývá často 

připisováno, je traktát Pro salute eorum. Ten byl ještě oblíbenější a ještě vlivnější nežli dílo 

předchozí a do dnešní doby se dochoval asi v 65 kopiích.66 Jeho edice již byla vytvořena 

Hermannem Heimpelem, který však přisuzuje dílo zcela jinému středověkému učenci, a to 

Jobu Venerovi.67 Je nepochybně pravda, že Jindřichovi z Hassie byla v rukopisech poměrně 

často přisuzována i díla, která napsal někdo jiný. Dělo se tak nejspíše proto, že platil za 

uznávanou autoritu. U tohoto traktátu je však uváděn jako autor velmi často. Ačkoli je 

Heimplův předpoklad snad správný, je třeba vzít v potaz i povahu a počet rukopisů, které 

měl při vytváření edice k dispozici. Edice traktátu Pro salute eorum byla vytvořena z osmi 

rukopisů a ve třech z nich byla nadpisem přisouzena Jobu Venerovi. Nicméně se nejednalo 

o nejstarší rukopisy, které měl k dispozici, odkaz na Joba se vyskytuje v rukopisech 

datovaných do let 1446-1478, kdežto jeho nejstarší rukopis, trochu nejistě datován 

1418/1439, přisuzuje autorství Jindřichovi z Hassie. Sice je pravda, že neplatí čím starší, tím 

přesnější, ale je třeba mít na paměti, že s opisováním a předáváním textů se chybovost spíše 

zvyšuje, než aby se snižovala. Hlavním argumentem Heimpela pro potvrzení autorství Joba 

Venera je výběr autorit, které při sestavování traktátu jeho autor užíval. Výčet těchto autorit 

je následující: kanonické právo, Řehole sv. Benedikta, Benediktina, Bible, Řehole sv. 

Augustina, díla Augustina, Jeronýma, Kassiodora, Řehoře velikého, Graciánův dekret, Pavla 

                                                           
64 MIXSON, str. 224-225. 
65 Existuje pouze edice Augustina Ristla z 18. století. Viz RISTL, A. Commentarius in Regula divi Aurelii 
Augustini, Vídeň, 1750. 
66 MIXSON, str. 229-231. 
67 HEIMPEL,H. Die Vener von Gmünd und Strassburg 1162–1447: Studien und Texte zur Geschichte einer 
Familie sowie des gelehrten Beamtentums in der Zeit der abendländischen Kirchenspaltung und der Konzilien 
von Pisa, Konstanz und Basel, 2-3, Göttingen, 1982, str.  933-943, 1267-1284. 
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Diacona, Bernarda z Clairvaux, Heinricha z Gentu, Gottfrieda z Fontains, Humberta 

z Romans, Viléma Peralda, Bernharda z Botone a Jana Andreae. Heimpel tvrdí: „Výběr 

těchto autorit charakterizuje právníka a teologa Joba Venera.“68 Tato argumentace se zdá být 

poněkud vratká, jmenovaná díla totiž patřila k běžně užívaným, nicméně je pravdou, že 

Jindřich z Hassie odkazy na právní spisy jako Graciánův dekret či Liber extra neužívá a 

zaměřuje se spíše na Písmo či Řeholi. Navíc Heimpel měl zajisté výtečnou znalost Jobových 

děl a dobře znal i akta Kostnického koncilu, na jejichž vydání v mládí spolupracoval 

s Heinrichem Finkem. Právě do prostředí tohoto koncilu klade Heimpel vznik daného 

traktátu a spojuje ho s rokem 1415. Spojení traktátu s Kostnickým koncilem jednoznačně 

vychází z nadpisu v rukopisu P 157 z Landesbibliothek v Drážďanech, který uvádí, že jeho 

autorem byl Job Vener a uveřejnění proběhlo právě na daném koncilu.69 Tento rukopis 

pochází až z roku 1478, v žádném z ostatních rukopisů spojení s Kostnicí není uvedeno. Co 

se týče datace rukopisu do roku 1415, vycházel Heimpel nejspíš z datace traktátu 

zaměřeného proti vlastnictví, který byl pronesen na daném koncilu a vzešel z prostředí 

cisterciáků.70 Je sice možné, že byl opravdu uveden ve známost ve spojitosti s řešením 

otázky vlastnictví kanovníků a mnichů na koncilu v Kostnici, tím je ale bohužel možné 

dokázat pouze to, že vznikl nejpozději daného roku, jeho dřívější sestavení to nevylučuje. 

K vytvoření edice Pro salute eorum použil Heimpel osm rukopisů, dnes je jich známo 

osmkrát tolik. Například rukopis Th. Lat. Fol. 732, který se nachází v Berlíně 

v Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz a obsahuje traktát Pro salute eorum, byl na 

základě vodoznaků datován již k roku 1400, a nasvědčoval by dřívějšímu vzniku traktátu.71 

K autorství traktátu se bohužel nevyjadřuje. Byl by potřeba velmi důkladný výzkum, aby 

                                                           
68 HEIMPEL, str.939. 
69 Tamtéž, str. 1267. „Solemne compendium de vicio proprietatis editua a venerabili domino Job utriusque 
iuris professore et baculario sacre theologie egregii studii Parisiensis ventilatumque in sanctissima synodo 
Constanciensi.“  
70 FINKE, H. (Ed.) Acta concilii constanciensis, IV., Münster, 1928, str. 671-6, č. 519. 
71 BRANDIS, T. (Ed.) Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Kataloge der Handschriftenabteilung, Erste 
Reihe: Handschriften, 2., Die theologischen lateinischen Handschriften in Folio, 2.,  Wiesbaden, 1985,  str. 
291-297. 
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bylo přesvědčení, že byl autorem Job Vener, možné ověřit.  Heimplův rozbor je dosud 

nejpodrobnější. 

 

Poslední z traktátů o majetku připisovaných Jindřichovi z Hassie začíná slovy 

Regularium sive claustralium a dnes je znám pouze ve dvou opisech. Jeden z nich je 

v klášteře benediktinů v Admontu, další pak v klášteře augustiniánů kanovníků v St. Florian. 

Text v rukopise z kláštera St. Florian je datován do roku 1389, v případě admontského není 

přesná doba záznamu známá. Velké popularity tento traktát nedosáhl a neměl tedy velký 

dopad na tehdejší společnost. 

 

Exhortatio bylo porovnáno s výše jmenovanými texty, aby bylo zjištěno, zda a jak 

s ním souvisí. Při srovnání všech tří textů s Exhortatiem se podařilo najít shodné části 

s traktáty Ecce nos reliquimus a Pro salute eorum. S posledním zmiňovaným traktátem se 

nepodařilo najít žádnou shodu. U traktátu Ecce nos reliquimus je zcela zřejmý i vztah 

k Exhortatiu, a tedy, že se rozhodně jednalo o jeden ze zdrojů, ze kterých autor Exhortatia 

čerpal. V textu se nachází přímá citace odkazující na daný text, ale jeho vliv byl mnohem 

rozsáhlejší, než autor přiznal. Další části textu, které přímé citaci předcházejí, jsou úryvky 

z různých částí traktátu Ecce nos reliquimus. 

U díla Pro salute eorum bylo obtížnější určit vztah k Exhortatiu, zdá se však, že 

stejně jako u předchozího traktátu se jednalo o jeho zdroj a nikoli naopak. Protože není 

s úplnou jistotou známo datum vzniku ani jednoho z uvedených traktátů a tentokrát se 

v textu přímá citace nevyskytuje, bylo třeba zvážit, který z uvedených traktátů byl vlastně 

zdrojem. Ačkoli to není lehká otázka, zdá se, že zdrojem je Pro salute eorum, který byl 

sepsán primárně pro prostředí benediktinů. Například v případě rukopisů P a Z je zahrnut 

dlouhý úryvek shodný s Pro salute eorum, který se ale v ostatních rukopisech nevyskytuje, 

pouze v rukopise D je připsán jako dovětek až za zakončení Exhortatia. Dalším znakem je, 

že traktát Pro salute eorum někdy uvádí u textu zdroj, zatímco Exhortatio již zdroj nezná. 

Podívejme se například na jeden úryvek, zatímco Exhortatio uvádí: Quare autem talis 
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iubeatur expelli de monasterio. Racio est ista, quia ubi unus proprietarius fuerit in 

monasterio uno ex fratribus dominus deus toti illi indignabitur congregationi, ut patet Josue 

septimo de Nachor…, traktát Pro salute eorum odkazuje i na dílo, z nějž čerpá: Primo ergo 

notandum, quod talis iubetur expelli de monasterio, quia constat, ipsi dominus deus toti illi 

indignabitur congregacioni, sicut dicit magister Summe viciorum tractatu De avaricia, ubi 

agit de proprietariis et ponit pro exemplo Nachor Josue VII. Rozsahově je podíl citací z Pro 

salute eorum ještě větší nežli v případě Ecce nos reliquimus. V podstatě veškerý text na fol. 

335r a část textu na fol. 335v rukopisu R má svůj základ v tomto traktátu. Nejedná se ale o 

jednolitou výseč, ale o úryvky z různých míst Pro salute eorum. 

Celkově tvoří citace z obou traktátů asi třetinu textu.  Krom toho byl traktát 

Exhortatia porovnáván ještě s dalšími šesti traktáty zaměřenými proti majetku, které vyšly 

tiskem roku 1505. Jednalo se o malou příručku, obsahující díla různých autorů. Její název 

zněl Contra monachos proprietarios plurimi egregiorum virorum tractatus.72 U traktátů jsou 

uvedeni následující autoři: Johannes Currificis,73 Johannes de Bomalia,74 Petr Damian,75 

Petr Cantor,76 Johannes Tinctor77 a u pátého traktátu je psáno pouze, že se jedná o traktát 

nějakého jiného učence.78 Bohužel ani s jedním s uvedených traktátů se nepodařilo nalézt 

shodu. Tento starý tisk, je však důležitý z jiného důvodu. Dokazuje, že se otázce vlastnictví 

                                                           
72 Dnes je zařazena v British Library pod názvem Tractatus de viciu proprietatis, jako autor je uveden Johannes 
Currifex, signatura 4061.a.42. 
73 Totožnost autora není zcela jasná, pod daným jménem známo více mužů daného jména viz Johannes 
Currificis (ID: -1166300059)", in: RAG, Repertorium Academicum Germanicum. URL: http://www.rag-
online.org/gelehrter/id/-1166300059 [citováno 1. 8. 2017]; Johannes Currificis (ID: 1227857740)", in: RAG, 
Repertorium Academicum Germanicum. URL: http://www.rag-online.org/gelehrter/id/1227857740 [citováno 
1. 8. 2017]; FUCHS, CH. Dives, Pauper, Nobilis, Magister, Frater, Clericus: Sozialgeschichte 
Untersuchungen über Heidelberger Universitätsbesucher des Spätmittelalters (1386-1450), Leiden/New 
York/Köln, 1994, str. 309. 
74 Dominikán, profesor teologie, 15. století. WISPELWEY, B. (Ed.) Biographical Index of the Middle Ages, 
München, 2008, str. 609. 
75 Reformní benediktin, kardinál ca. *1007 † 1073. 
76 Biskup v Tournai a Paříži, ca. *1130 † 1197. WISPELWEY, str. 868.  
77 Teolog, 15. století. LIEBMANN, O., "Tinctor, Johann" in: Allgemeine Deutsche Biographie 38 (1894), S. 
355 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/gnd118622811.html#adbcontent [citováno 
1. 8. 2017]. 
78 Quintus cuiusdam alterius docti viri. 
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v prostředí klášterů dostávalo nemalé pozornosti nejen na počátku 15. století, kdy začala 

probíhat církevní reforma, ale zůstávala aktuální ještě na počátku století dalšího. 

 Zbylé dvě třetiny textu Exhortatia se sice nepodařilo identifikovat s jinými 

traktáty, to nicméně neznamená, že je v tom případě zbytek Exhortatia nutně autorský počin. 

Množství traktátů, které se daným tématem zabývaly, je opravdu velké a pouze opravdu 

malé množství je dostupné v edicích či alespoň digitalizováno v rukopisné verzi. Není 

vyloučeno, že se postupem času ukáže shoda ještě s dalšími majetkovými traktáty. 

Pravděpodobné by  dle stylu a rozsahu zdálo použití ještě asi dalších dvou děl.  

 

Přesné datum vzniku Exhortatia není známo, ale lze určit alespoň širší časový 

rozsah. S jistotou víme, že text existoval již v roce 1420, kdy je jeho text dochován 

v rukopise W. Protože, jak se ukázalo, autor čerpal z traktátu Pro salute eorum, mohl by 

nám daný traktát pomoci s datací. Pokud by měl Heimpel pravdu s datací Pro salute eorum 

do roku 1415, bylo by možné klást vznik Exhortaia mezi roky 1415-1420. Protože ale, jak 

jsme viděli výše, není jeho datace ukotvena pevnými argumenty a alespoň jeden rukopis 

obsahující daný text vznikl dříve, není možné to určit s jistotou. Rozhodně však vznikl až po 

sepsání traktátu Ecce nos reliquimus, datace vzniku traktátu bude tedy mezi lety 1389-1420.  

Pravděpodobně má Exhortatio svůj původ v prostředí augustiniánů kanovníků, 

případně jiného řádu řídícího se řeholí sv. Augustina, jak vyplývá z řeholního slibu i častého 

odvolávání se na danou řeholi. Vzhledem k dochování rukopisů se však jeví 

nejpravděpodobněji právě augustiniáni kanovníci. Není vyloučen ani vznik textu 

v univerzitním prostředí a jeho určení pro výše zmíněné řeholníky. Mohl by pro to svědčit 

již výše zmiňovaný odkaz na právnickou fakultu ve Vídni. Rozhodně se Exhortatiu dostalo 

na Vídeňské univerzitě pozornosti, o čemž svědčí rukopis W.  

Soudě dle dochování v rukopisech se traktát šířil také v prostředí karmelitánů, 

kartuziánů či benediktinů. Ačkoli byl tedy primárně určen pro řády řídící se Řeholí sv. 

Augustina, našel odezvu i jinde. Zaprvé to ukazuje na kvalitu jeho zpracování, zadruhé pak 

na fakt, že otázka vlastnictví byla palčivým problémem nikoli pouze jednoho konkrétního 
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kanovnického řádu, nýbrž že prostupovala celé pozdně středověké monastické prostředí. 

Traktát si svůj význam nejspíše částečně zachoval i v dalších staletích, neboť jeho opis lze 

najít také v rukopisu Clm. 7320 (Bayerische Staatsbibliothek, Mnichov) pocházejícím ze 

17.-18. století z kláštera augustiniánů kanovníků Gars am Inn v Bavorsku.
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4.  Edice 

 

Exhortatio ad Canonicos regulares de vicio 

proprietatis collecta ex dictis reverendi magistri 

Henrici de Hassia et aliorum plurimorum doctorum 

 

Non dicatis aliquid proprium, sed sint vobis omnia 5 

communia  et distribuatur unicuique vestrum a praeposito 

vestro victus et vestitus79 etc. Reverende pater et ceteri 

domini mei predilecti, hec sunt verba beati Augustini, patris 

nostri, scripta originaliter in Regula transumptive vero 

XII.q. I.80 In quibus verbis beatus Augustinus hortatur nos 10 

ad abdicacionem proprietatis, ad quam abdicacionem 

tenemur tripliciter: Primo ex voto et forma professionis 

nostre. Secundo ex Regula beati Augustini nobis tradita. 

Tercio ex constitucionibus iuris canonici.

 

3 Exhortatio...doctorum] Sermo de abdicacione propritatis religiosorum B; 

Sequitur alia exhortatio ad religiosos de vicio proprietatis T; Incipit 

tractatus de proprietariis monachis I; In nomine Christi W; Exhortacio ad 

canonicos regulares de vicio proprieis collecta ex dictis plurimorum 

doctorum sancte paginis D; bez nadpisu S 6 vestrum] vestro D 7 Reverende 

pater] reverendi patres I S W B | Reverende … predilecti] om. D 8 mei] om. 

I S W B 9 Regula] Regula nostra I S W B T | transumptive … I] nobis 

tradita D 10 XII] XI T 11 nos] dicens add. I 12 tripliciter] nos religiosi 

propter triplicem D 13 beati] om. M | tradita] quod omnes profitemur add. 

D 14 iuris canonici] transp. M => nazačena oprava císařem na iuris canonici

                                                           
79 Regula s. Augustini, 1.4. 
80 Corpus iuris canonici [dále CIC], Decretum Gratiani, Causa XII, C. XI, 
Questio I. 
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 Primo dico quod quilibet nostrum tenetur ad 15 

abdicacionem proprietatis ex voto et forma professionis 

nostre que talis est: Ego frater -nomen- offerens trado me 

ipsum huic ecclesie sancte Marie. Et promitto stabilitatem 

loci et obedienciam preposito -n- et omnibus suis 

successoribus canonice electis. Et vitam promitto 20 

canonicam sine proprio.81 

Pensate ergo, fratres karisimi, quomodo hoc 

sollempne votum iam violat consuetudo, quedam ymmo 

potius dico regularis vite dissuetudo, in qua nonnulli huius 

professionis fratres stare et diu in periculo suarum 25 

animarum perhibentur stetisse. Quid enim aliud est dicere: 

Vitam promitto canonicam sine proprio82 nec promitto et 

voveo amplius vivere secundum omnem modum quem 

manifeste tradit Regula beati Augustini et maxime     

................30 

 

15 Primo] enim add. D 17 nostre] om. D | talis est] transp. W 18 sancte Marie] 

sancto Petro et Paulo T | sancte … 21 proprio] etc. D 19 eta] obb add. M (Písař 

nejspíše udělal chybu a rozhodl se napsat slovo znovu. V textu ponecháno bez 

výrznějšího škrtu.) 20 promitto] profiteor I S W B T M. 22 ergo] om. D 

23 votum] super quo nec summus pontifex patet dispensande add. D | violat … 

quedam] quedam consuetudo violat D | ymmo … dico] sed potius dicam I S W 

B T M D 24 nonnulli] multi fratres D 25 fratres] iam D | diu] heu D 26 

animarum] diu add. D | aliud est] transp. T 27 Vitam promitto canonicam sine 

proprio] Ego frater .nomen. offerens etc. D | proprio] promitto W (Jedná se 

zjevně o chybu.) | nec] nisi W B M D 29 beati] om. I S W B T M

                                                           
81 Řeholní slib viz SIEGWART, J. Die Consuetudines des Augustiner-
Chorherrenstiftes Marbach in Elsass, Freiburg, 1965, str. 296. 
82 Tamtéž. 

 

 

→ Úryvek z traktátu 
Ecce nos reliquimus 

B: ..r profitendi 
 
 
 
S 117rb 

 

M 234v 

 

 

T 303rb  
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secundum modum illum de communi sine proprio vivendi 30 

religiose vite convenientissimum, quem modum non solum 

ipse sed etiam omnium regularium patres intenderunt et 

communiter tenere statuerunt. 

Attendite eciam diligencius, quid venerabilis Hugo,83 

regule nostre expositor et professor, dicat: Ad hoc, inquit, 35 

quedam data sunt precepta regularia ut a cunctis serventur, 

et si quid minus servatum fuerit cicius emendetur. Non enim  

possumus illa negligenter preterire sine periculo anime 

quia specialiter ea vovimus tenere et secundum ea vivere 

iuravimus.84 Si ergo non servantes iuramentum et 40 

promissionis, fidem hominibus factam sic infames sunt et 

indigni habiti sunt apud homines. Iudicate, quantum malum 

sit a voto solempni recedere et Deo promissa non servare. 

Ego, inquit pater Augustinus, scio quantum malum sit   

…….45 

 

 

32 ipse] beatus Augustinus D 34 expositor et professor] transp. I S W T 

M D 36 ut] et T 36 fuerit] non negligenter preteriatur sed add.D 

37 possumus] ? add. T (nejasný znak, snad škrt) | illa negligenter] transp. B 

anime] nostre add. M specialiter ea] transp. I S W B T M D 38 vovimus 

tenere] transp. I S W B T 39 et] sponte ac voluntarie add. D | ergo non 

servantes] enim aliquis non servans D 40 et] om. T 41 factam … sunt] 

despectus et indignus amplius retineretur D | sunt] om. I S W B T 

42 iudicate] fratres dilectissimi add. D 43 servare] mg. S

                                                           
83 Hugo ze Sv. Viktora, teolog, (* kolem 1096 - † 1141). 
84 Hugo ze Sv. Viktora, Expositio in regulam S. Augustini, caput XI. De 
obedientia. (MPL176, str. 920.) 

 

 

 

W 185v 

R 334va 

I 64rb 

 

S 117va 

 

 

 

D 30v 
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profiteri sanctum aliquid nec opere adimplere.85 Cum 45 

Scriptura dicat: Vovete et reddite Domino Deo vestro.86 

Melius est non vovere, quam post votum promissa non 

tenere. Horrendum est enim valde mentiri Deo, cum de hiis 

qui menciuntur hominibus Psalmus dicat: Perdes omnes qui 

loquntur mendacium.87 Et Sapientia: Os quod mentitur 50 

occidit animam.88 

Secundo ad abdicaconem proprietatis tenemur ex 

Regula beati Augustini nobis tradita in qua inter cetera 

dicitur verbum preassumptum: Non dicatis aliquid 

…………. 55 

 

49 psalmus] psalmia D 50 sapiens] alibi I S W B M D 51 animam] Ipse 

etiam magister summe viciorum sic loquitur ratione voti de vicio 

proprietatis: Proprietarius et voti transgressor quia voluntariam 

paupertatem vovit quam modo a se expellit. Et ratione illius criminis 

peccant primo in patrem in divinis cum de potencia eius dubitatre 

videtur dum enim timet mori fame. Si ea que Deo vovit Deo servaverit 

videtur de sancto dicere illud: Numquam et pa. nobis da. po. aut pa. 

mensa iude. In filium peccat dum sapientiam eius deridet iuxta illud 

Proverbium. Stultus deridet sapientiam patris. [Př. 15, 5.] Sapientia 

Christi fuit paupertatem preponere diviciis. Unde ad Hebreos 12 de ipso 

dicitur: Proposito sibi gaudio sustinuit crucem. [Heb. 12, 2.] 

Augustinus: Omnia bona terrena condempsit. [Augustinus, De 

catechizandis rudibus, 22, 40.] Peccat etiam in spiritum sanctum quia 

contra caritatem que est spiritus sanctus et quia mentitur spiritui sancto. 

Secundum quod in libro preallegato ponitur. add. D.

                                                           
85 Augustinus, Sermones, Sermo 375, cap. 6.  
86 Ps. 75, 12.  
87 Ps. 5,7. 
88 Sap. 1,11. 

 

M 335r 
 
 
 
 
B 7r 

T 303va 
← konec úryvku  
 

M: Nota 2 bene 
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proprium sed sint vobis omnia communia89 etc. Ubi primo 55 

notandum, quod  non solum proprium nobis non licet 

habere, sed etiam nec aliqid proprium dicere. Unde 

venerabilis doctor Humbertus,90 nostre regule glosator, 

dicit: Quod quicumque monachus deliberate et animo 

retinendi   dixerit: Hoc est meum! peccat mortaliter. Si vero 60 

ex lapsu lingue hoc dixerit, non animo retinendi, talem rem 

si per superiorem postulata fuerit, peccat venialiter.91 

Sequitur in passu premisso: Sed sint vobis omnia 

comunia et distribuatur unicuique vestrum a preposito 

vestro92 victus et vestitus etc. Considerate, fratres karissimi, 65 

si regule sancti Augustini et nostre professioni non sit 

contrarium singulos portionibus pecuniarum receptis curam 

victus pro libito gerere. Ita ut in communi mensa unus hoc 

edat, alius aliud, unus ibi deficiat in necesarii, alter vero               

.70 

 

55 sed … etc] om. I S W B T; etc. M D 57 sed] nec add. M | dicere] + Unde 

sacri doctores dicunt add. D (připsáno pod textem) 67 singulos] singulis I 

S B; singul? W; singulor T 69 unusa] om. M; alter] om. M

                                                           
89 Regula s. Augustini, 1,4. 
90 Humbert z Romans (* kolem 1200 † 14.7.1277), člen 
Dominikánského řádu, v roce 1254 zvolen na generální kapitule 
řádovým mistrem. Zasloužil se o reorganizaci řádu. 
91 Má se nejspíše jednat o citaci z díla Humberta de Romanis Super 
regulam beati Augustini episcopi. Daný úryvek se mi však v tomto díle 
nepodařilo nalézt. Pouze shodnou citaci v knize z roku 1596 Decisiones 
Avreae: Casuum conscientiae, str. 186. Avšak ani tam se nejedná o 
přímou citaci z některého spisu Humberta de Romanis, nýbrž úryvek 
přebírá ze spisu Juana de Torqemada, španělského dominikána žijícího 
v 15. století, který ho citoval ve svém díle. 
92 V textu lemy (R) je navíc jakýsi nečitelný symbol. 

B: nota 

S 117vb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 31r |  → Úryvek 
z Ecce nos reliquimus 

W 186r | I 64va 
 

M 335v 

R 334vb 
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superfluat. Unus receptas pecunias prudenter, alter fatue 70 

consumat, unus de eis residuat, alius ludat, alius aliaque 

occultiora sunt dampnabiliter exerceat. Nec valeat in hoc 

quorundam excusacio  frivola, qui dicunt, quod eis talis 

modus vivendi non possit nocere cum solum usum rei 

habeant et non proprietatem. Quibus magister Heinricus de 75 

Hassia in sermone Ecce nos reliquimus omnia etc.  

respondet, inter alia sic dicens: Nonne hoc est propriative 

rem tenere et ad modum plenarie possidentis habere, ea uti 

qualiter cumque libet et pro quibus placet exponere et cui 

placuerit dare aut eam retinere pro futuris usibus, 80 

inquantum vult residuare. Cum itaque hac libertate tenendi 

res et eis utendi iam amplius nichil habeat quilibet secularis 

pecuniarum possessor.93 Videant ergo tales utrum non 

merito proprietarii iudicentur, cum nichil differant ab hiis, 

70 

 
 

 

71 alius1] alter D | ludat] alius convivat I S W B T M D; aliq add. M 

72 valeat] valet I S W B M 73 eis] ipsis D 75 Quibus] ??? add. M 

(přeškrtáno, zřejmá oprava písařem) | magister] venerabilis doctor D 

76 nos] om. T | etc] om. I S W D 77 respondet inter alia] transp. I | est] 

prop .. . add. M (další oprava) 78 possidentis] possidente D 82 amplius 

nichil] transp. S W B T M D | amplius nichil habeat] transp. I 83 tales] 

ut . . M (další oprava) 84 nichil] non D

                                                           
93 Jindřich z Hassie, Epistola ad canonicos Neuenburgenses de 
proprietate. Viz výše. 

 

 

S 118ra | ← konec                   
     úryvku 

 

T 303vb 

→ Úryvek 
z Ecce nos reliquimus 

 

 

 

 

 

 

← konec úryvku 
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qui usum rei habent et proprietatem. Item de proprio non 85 

habendo dicit beatus Benedictus94 in Regula sua: Nemo 

inquit presumat aliquid dare vel accipere nec quidquam 

proprium habere nullam omnino rem neque tabulam neque 

graphum, sed omnia necessaria a patre monasterii accipat. 

Nichil  enim licet habere quod abbas non  dederit aut 90 

permiserit.95 Sed ex hac clausula aliqui infecti semine 

vipperino mortifere inferunt dicentes: Ergo quidquid abbas 

dederit, aut permiserit, hoc liceat habere, nescientes se 

errare et falsum dicere sicut probabo. 

 Primo enim tales false arguunt in forma quia ex 95 

negativa numquam formaliter sequitur affirmativa maxime 

universalis sicut patet intelligentibus loycam. 

 Secundo dico quod tale false arguunt in materia quia 

si abba permitteret de symonia de furto vel forte 

……………… 100 

 

85 rei] habeant add. T (oprava) | habent] habeat M (případně habeant - 

nad slovem je vidět zkratka, ale jeví se jako odmazaná) 86 Benedictus] 

Augustinus W B (V rukopise W přeškrtnuto a opraveno na Benedictus.) 

87 nec] aut I 88 proprium] accipiere add. I (oprava písařem) 91 aliqui] 

religiosi add. D | infecti] inflecti (opraveno na infecti) W 93 permiserit] 

permisit B | habere] om. I S W B T 96 formaliter sequitur] transp. I S 

W B T D | affirmativa] affirmatam S 97 sicut] ut B 99 symonia] vel add. 

W | furto] furtu B D | vel forte] aut habere D 

                                                           
94 Oprava v rukopise W je zjevně pozdějšího data než text samotný. 
Je provedená jiným inkoustem a korektor píše písmeno d odlišně nežli 
písař textu. Nejspíše opraveno při kopírování textu. Díky stejné chybě 
v rukopisu B je možné spatřovat souvislost mezi těmito dvěma texty. 
95 Regula s. Benedicti, 33. 

 

 

 

S 118rb 

M 336r 

 

 

B 7v 

 

 

→ Úryvek 
z Pro salute eorum 

 

M 334ra  | T 304ra 

W 186v 
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concubinam nunquam licebit sicut notum est omni homini 100 

christiano sane mentis. Item quidquid est contra salutem 

animarum directe hoc numquam licebit.96 Item quidquid est 

contra preceptum ecclesie numquam licebit. Item quidquid 

repugnat professioni numquam licebit etiam si abbas 

permiserit. Unde extra De statu monachorum et  105 

canonicorum regularium capitulo Cum ad monasterium 

circa finem dicitur: Non estimet abbas, quod cum aliquo 

monacho super habenda proprietate poterit dispensare cum 

abdicacio proprietatis et custodia castitatis ad eo regule 

monachali sint annexa, quod nec summus pontifex possit in 110 

hiis licentiam indulgere.97 Si ergo papa, qui est in 

plenitudine potestatis, non potest in hoc dispensare, ut 

monachus proprium habeat, multo minus ergo abbas potest 

dispensare vel permittere aliis proprium, cum  nec  ipse  per 

 

100 omni] omnino I S 101 Item] Tertio D 102 licebit] + sed esse 

proprietarium est contra salutem anime igitur add. D (nadepsáno na 

horním okraji) | Item … 103 licebit] om. B 103 preceptum] hoc add. I 

104 professioni] mee add. S W B T M D; mee hoc add. I 

106 regularium] om. T 108 dispensare] despensare W 110 annexa] in 

hiis I . . . add. M (oprava) 112 hoc] hiis D | dispensare] despensare W; 

videlicet add. D 113 monachus] religiosus D | ergo … 115 vel] prelatus 

potestD 114 dispensare vel] om. S W B T M | permittere aliis proprium] 

transp. I S W B T M; alius alicui proprium permittere D

                                                           
96 Chybějící věta v rukopise B nasvědčuje, stejně jako předcházející 
záměna jmen, tomu, že jeho předlohou byl rukopis W. Kopista 
přeskočil přesně jeden řádek. 
97 CIC, Decretalium Gregorii IX., Lib. III., Tit. XXXV., cap.VI. 

I 64vb 

 

D 31v 

R 335ra 

S 118va 
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se proprium possit habere, quia et ipse paupertatem 115 

professus est. Quod autem abbas cum aliis regulam 

observare debeat, probat legislator monachorum beatus 

Benedictus in Regula sua dicens: Omnes magistram 

regulam sequantur a quo generali edicto nec abbas nec 

prior excipitur, quia omnes ad regulam sue professionis 120 

obligantur.98 Item beatus Augustinus in fine regule dicit: 

Quicumque vestrum viderit sibi aliquid deesse, doleat de 

preterito, caveat de futuro.99 In quibus verbis nec prelatum, 

nec officialem excipit, sed loquitur universaliter, ut patet in  

 

 

115 proprium possit] transp. W 116 abbas] prelatus D | cum … 

regulam] transp. S B T M D 117 observare] habere I S | beatus] om. 

I 119 edicto] dicto B D 120 prior] nec prepositus add. T 121 

obligantur] Nec quasique religiosus cuiuscumque condicionis fuerit 

excusare se potest. add. D | Item … 125 Humberti] om. I S W B | 

beatus] om. T M D 122 vestrum] om. T 123 In … 125 Humberti] 

Nam sunt aliqui prelati abentem postestatem sibi conmissa. 

Interdum obmittunt aliquid de Regula ad quod alios cogunt. 

Similiter aliqui officiales ratione occupanis occupacionis 

temporalium ab aliquibus se excusant claustrales etiam simplices, 

interdum continuam observanciam sibi intollerrabilem reputant. Sed 

Augustinus nullum excipiens ab observanciam regule dicit: 

Quicumque vestrum sive prelatus vel officialem viderint sibi aliquid 

deesse. add. T 124 officialem] nec aliquem add. D | ut] prout D 

                                                           
98 Má se jednat o úryvek z Řehole Benediktovi (Regula s. Benedicti) 
[kap. 3 „In omnibus igitur omnes magistram sequentur regulam, neque 
ab ea temere declinetur a quoquam.“] nicméně se shoduje se pouze 
začátek citace. 
99 Regula s. Augustini, 8, 48.  
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glosa Humberti. Et quamvis abbas administracionem rerum 125 

ecclesiasticarum habeat, tamen dominium et auctoritatem 

alienandi non habet ut patet extra De donacionibus capitulo 

secundo ubi  Alexander papa tercius parisiensi episcopo 

scribit dicens: Fraternitatem tuam latere non credimus, 

quod cum episcopus et quilibet prelatus ecclesiasticarum 130 

rerum sit procurator non dominus condicionem ecclesie sue 

meliorare potest, facere vero deteriorem non debet.100 Item 

XII.q.II dicitur: Res ecclesie non quasi proprie, sed ut 

comunes et Domino oblate cum summo timore, non in alios 

usus, quam in usus pauperum fideliter sunt dispensande101 135 

etc.  

Tercio ad abdicacionem proprietatis tenemur ex 

constitutionibus iuris canonici, ut patet extra De statu 

monachorum et canonicorum regularium capitulo 

…………….. 

 

 

 

125 abbas] prelatus D; regulam sive profesionis add. T (oprava) rerum 

… 126 habeat] transp. T M; habeat res ecclesiasticas D 

130 quod] om. B | quilibet] quibus T 132 vero deteriorem] transp. D | 

debet] přidaný jakýsi znak D snad začátek dalšího paragrafu. 

139 capitulo] capitulam M 

                                                           
100 CIC, Decretalium Gregorii IX., Liber III,Tit. XXIV De 
donationibus, cap. 2. 
101 CIC, Decretum Gratiani, Causa XII, Questio I, C. XXVI. Totéž 
Anselm z Luky, Collectio canonum, Lib.VII, De communi vita 
clericorum et qui se continerenon possunt. 

S 118rb     → Úryvek 
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Monachi. Ubi inter cetera dicitur: Monachi peculium 140 

habere non permittantur, qui vero peculium habuerint sive 

proprium, nisi ab abbate fuerit ei pro iniuncta 

administratione permissum, a communione removeatur 

altaris, et qui in extremo cum peculio inventus fuerit, et 

digne non penituerit, nec oblatio pro eo fiat, nec inter 145 

fratres accipiat sepulturam. Quod etiam de universis 

religiosis precipimus observari.102  

Item ibidem capitulo Cum ad monasterium 

Innocencius dicit: Prohibemus districte in virtute sancte 

obediencie sub obtestacione divini iudicii, ne quis 150 

monachorum proprium aliquod possideat, sed qui aliquid 

habet proprii totum incontinenti resignet. Si vero post hoc 

proprietatem aliquam habere fuerit, deprehensus regulari 

monitione premissa de monasterio expellatur, nec     

….....................155 

140 Monachi] religiosi add. interl. D | peculium] non habeant add. R 

141 habere non permittantur] transp. I S W B 142 habuerint] habuerit I 

S W B M | habuerint sine proprium] sine proprio habuerint D 144 

removeatur altaris] transp. D | extremo] extremis 145 et] et nisi subscr. 

B | neca] ab add. M | eo] om. B 146 accipiat] recipiat I S W B T M D 

148 ibidem] in add. I S W B T M D 149 Innocencius] om. I S W B 150 

obtestacione] attestatione D 151 monachorum] religiosorum add. interl. 

D | aliquod] aliquo modo I S W B T M D 152 qui] si quis I S W B T D 

| habet proprii] proprium habet D 153 habere fuerit] transp. S W T | 

habere fuerit deprehensus] transp. B; habuerit D 154 monitione] 

amonitione D

                                                           
102 CIC, Decretalium Gregorii IX., Lib. III, Tit. XXXV., De statu 
monachurum et canonicorum regularium, cap. II. 
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recipiatur ulterius, nisi peniteat secundum monasticam 155 

disciplinam. Si vero proprietas apud quemquam inventa 

fuerit in morte, ipsa cum eo in signum perdicionis extra 

monasterium in sterquilinio subterretur, secundum quod 

beatus Gregorius in Dyalogo se fecisse.103 Quare autem 

talis iubeatur expelli de monasterio. Racio est ista, quia ubi 160 

unus proprietarius fuerit in monasterio uno ex fratribus 

Dominus Deus toti illi indignabitur congregationi, ut patet 

Josue septimo de Nachor,104 qui tulit de anathemate 

Jhericho et ideo Dominus percussit Israel et dixit ad Josue: 

Non ero ultra vobiscum donec huiuscemodi  hominem 165 

conteratis de terra.105 O res stupenda et omnibus nobis 

nimium metuenda si Deus sic indignatur toti congregacioni 

propter unum proprietarium, quid tunc faciet pro pluribus?  

Sed  diceret  aliquis,  omnia  capitula  premissa  solum 

 

 

 

156 vero proprietas] transp. W B 160 ista] illa D 161 in] aliquo add. D 

monasterio uno] transp. I S W B T M | uno] om. D | ex] si I S W B T M 

D | fratribus] constat ipse add. I S W B T M D 162 Deus] et dixit ad 

Jesus add. T (oprava) | indignabitur] dedignabitur T | congregationi] 

congregationem M 163 Nachor] Achan I S 167 nimium metuenda] 

transp.  169 Sed diceret] Si dicit T | premissa] de proprietariis add. I 

S W B M D; de proprietatibus T 

                                                           
103 CIC, Decretalium Gregorii IX., Lib. III, Tit. XXXV, De statu 
monachurum et canonicorum regularium, cap. VI. 
104 Jos. 7, 1; Jméno Nachor je nejspíše chyba autora, má se jednat o Achána, 
jak správně opravujírukopisy S a I.  
105 Jos. 7, 12. Nejedná se o zcela přesnou citaci. 
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faciunt mencionem de monachis et non de canonicis 170 

regularibus. Et Ius canonicum distingwit inter monachos et 

canonicos regulares, ut patet in Clementinis De statu 

monachorum capitulo Ne in agro: Igitur nichil ad nos 

depredictis penis106 etc. Cui responderi potest: Quamvis ius 

canonicum distingwat inter monachos et canonicos 175 

regulares et differant in aliquibus observanciis regularibus, 

ut in tonsura et esu carnium et huiusmodi, tamen quantu ad 

tria essencialia sunt unum cum monachis. Quod patet primo 

ex diffinicione monachi: Monachus enim dicitur persona 

obedienciam paupertatem et castitatem sub regulari 180 

observancia professa. Sed canonici regulares predicta tria 

similiter profitentur igitur etc.  

Item extra De statu monachorum et canonicorum 

regularium  capitulo  Quod  dei  timorem  inter  cetera  dicta: 

 

 

 

 

173 Igitur] om. W 174 potest] quod add.  I S W B T  175 canonicum] 

om. I S W B T M D 177 et esu carnium] T připsáno na konci stránky 

178 unum] idem I S W B T D 179 monachi] sic add. I 181 regulares] 

regularis T | predicta] illa D 182 igitur etc] om. S W B | etc] om. D | 

Item] D pod textem připsáno + id sunt com monachis quantum ad 

essencialia (patří někam do textu, znak nenalezen) 184 dicta] dicitur W   

                                                           

106 CIC, Clementarium, Lib. III., Tit. X, De statu monachurum et 
canonicorum regularium, cap. I. 
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Quamvis canonici regulares a sanctorum monachorum 185 

consorcio non putentur seiuncti, regule tamen inserviunt 

laxiori.107 Si ergo, fratres karissimi, in tribus esencialibus 

idem sumus cum monachis et tamen adhuc in proprietate 

vivimus, pensemus qua consciencia et temeritate cotidie 

altari iungamur, et videamus qua securitate tandem 190 

moriamur. Si enim iustus vix salvabitur,108 primo Petri 

quarto. Proprietarii et alii suam professionem violantes ubi 

parebunt. Estimo quod indigni sint celo, qui per ecclesiam 

privantur, etiam eo, quod minus est, cimiterio. Quomodo 

ergo eadem suscipiet terra vivencium, cui denegatur 195 

sepultura mortuorum nec in merito?  

Est enim proprietarius pessimus peccator, ut patet ex 

multis. Primo dico quod proprietarius est ydolatra, quia 

avarus et ydolis serviens unde apostolus Ad Ephesios dicit: 

 

 

186 inserviunt] následuje viditelná oprava, nejspíš nepovedený počátek 

dalšího slova lax M | laxiori] etc. add. S W B T M 187 ergo] oprava, 

rozpité slovo nejspíše následijící fratres M | karissimi] sic add. I S W B 

T M D 188 adhuc] další rozopité slovo, oprava M 190 altari] 

sacramento preciosi corporis et sangwinis nostri redemptoris add. D 

191 primo] prima M 193 parebunt] paribunt W; apparebunt D  | qui] 

om. T 194 etiam] om. I S W B | eo] om. T | est] interl. W; scilicet in 

add. I S W M; sed add. T D 195 eadem] illumI S W B T M D 197 

proprietarius] om. B 198 dico] om. B D | quod] om. B; enim D ydolatra] 

idolator ra W (oprava) 199 dicit] om. D

                                                           
107 CIC, Decretalium Gregorii IX., Lib. III., Tit. XXXV, De statu 
monachorum, cap. V. 
108 1Pt. IV, 18. 
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Avaricia est ydolorum servitus.109 Secundo proprietarius est 200 

fur et sacrilegus, quia res consecratas pauperibus furatur. 

Unde Jeronimus: Pars sacrilegii est res pauperem habere 

et pauperibus non erogare.110 Ambrosius: Res pauperum 

habet ecclesia non ut conservet, sed ut pauperibus 

eroget.111  Tercio proprietarius est periurus, quia 205 

transgressor voti vovit enim proprium non habere, quod 

tamen non servat. Cum scriptum sit Ecclesiastes quinto: Si 

quid vovisti Deo ne moreris reddere.112 Item 

Deuteronomium XXVI: Quod semel egressum est de labys 

tuis observabis.113 Quarto proprietarius est apostata. Si 210 

enim apostata iudicatur, qui habitum deponit, multo magis 

proprietarius iudicandus est apostata, qui pauperitatem 

abicit, cum paupertas voluntaria magis sit de substancia 

religionis, quam habitus. Quinto proprietarius est homicida, 

quia inutiliter conservat, quibus 215 

 

 

 

 

200 Secundo] pp M (oprava) 205 proprietarius] ? M (oprava) 

208 moreris] memor esto I S W B T M D; ded add.W (shora ohraničeno 

tečkami) 209 de] a S W B T M D   214 inutiliter] illa I S W D | conservat] 

conservet D

                                                           
109 Ef 5, 5. 
110 Sv. Jeroným, Epistola 66, Ad Pammachium. 
111 Sv. Ambrož, De officiis ministrorum, Liber II., cap. XXVIII., 137. 
112 Kaz 5, 3. 
113 Dt 23, 23. 
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pauperes deberent sustentari. Unde Ecclesiasticus XXX 215 

IIII: Panis egentium vita pauperis, qui ergo defraudat illum 

homo sangvinis est.114 Item XII.q.II: Qui abstulerit 

pecunias ecclesie et bona pauperum aufert homicida est.115 

Sexto proprietarius est ypocrita, quia sub habitu religioso 

animum gerit secularem et extra aureus apparet intus vero 220 

luteus est. Septimo proprietarius est excomunicatus, quia 

proprietas est unum de septem articulis, pro quibus religiosi 

bis in anno excommunicantur. Quod autem abbas et quilibet 

prelatus possit subditos suos excommunicare, patet extra 

De officiis ordinarii capitulo Cum ab ecclesiarum 225 

prelatis,116 De symonia, Sicut tuis117 et De eo, qui furtive 

suscepit ordines118 capitulo secundo. Nota, quod hec 

generalis excommunicatio multum timenda est, quia reus in 

dictis articulis est excomunicatus maiori excomunicatione, 

 

 

 

 

216 IIII] dicitur add. I S W B T M D 217 Item] om. I S W B T 219 quia] 

qui T | habitu] habito S 220 intus] intur T | est] om. D 224 subditos suos] 

transp. I S W B T D 225 officiis] iudicis add. I S W B | ordinarii] cap.. 

add. M (oprava) 226 symonia] capitulo add. W B T M D 227 capitulo 

secundo] sexto W; libro sexto B; primo I S T M D

                                                           
114 Sir 34, 25. 
115 CIC, Decretum Gratiani, Causa XII, Quaestio II, c. VI, De eodem. 
116 CIC, Decretalium Gregorii IX., Liber I., Tit. XXXI., cap. III. 
117 CIC, Decretalium Gregorii IX., Liber V., Tit. III., cap. XXXIII. 
118 CIC, Decretalium Gregorii IX., Liber V., Tit. XXX. 
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in qua si celebrat irregularitatem contrahit. Et hoc 230 

declaratum est Wyenne per lectorem ordinarium in Scola 

Iuristarum. Et ratio est, quia quando abbas uel prelatus dicit: 

Excomunico uel excommunicamus. Si quem119 etc.  

Quod autem proprietarius sit pecator pessimus patet 

etiam ex eo, quia nullus homicida, fur uel latro tam malus 235 

est, quin aliqua confiteatur uel conteratur ab intra uel 

proponit saltem aliquando cessare a malo, hic autem 

proprietarius numquam confitetur. Illud pecatum nec 

penitet nec cessat, quia estimat sibi licere et sic deducit illud 

vicium proprietatis usque ad sepulchrum. Et ideo 240 

proprietarius est maledictus inter omnia genera hominum, 

sicut dyabolus inter omnia genera creaturarum.  

Quibus autem penis religiosi a vicio proprietatis per 

suos  superiores  sunt  coartandi,  patet  primo  in  Statutis 

… 245 

 

 

 

 

231 Scola] scolis B 232 est] ista I S W B T M D 234 excommunicamus] 

semper intelligitur de maiori excomunicacione ut patet extra De 

sententia excommunicationis add. I S W B T M D 234 pecator 

pessimus] transp. W B T 235 etiam] om.I S W B 237 saltem aliquando] 

transp. T | aliquando] velle add. S W B T M D | autem] sed I S W B T 

M D 238 numquam] vel raro add. D 239 secundo] om. W 244 coartandi] 

cohertendi I S W B T M D | statutis] b...  add. M (oprava

                                                           
119 CIC, Decretalium Gregorii IX., Liber V., Tit. XXXIX. 
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Benedicti pape XII capitulo XXXVII ubi inter  cetera dicta: 245 

Quod canonici regulares habentes proprium et non 

reuelantes prelatis suis si per eosdem prelatos specialiter 

et nominatim moniti infra mensem post monicionem, 

huiusmodi inmediate sequentem a predictis non destiterint 

et peculium non revelaverint, sint eo ipso inhabiles ad 250 

prioratus officia seu administraciones et beneficia, quelibet 

huiusmodi in religione habenda et obtinenda. Item in 

Statutis provincialibus dicitur: Statuimus ut monachi et 

regulares canonici  proprietarii nisi a noticia presentium 

infra quindecim dierum spacium proprium vetitum ad 255 

manus suorum offerant prelatorum, usque ad restitucionem 

debitam ab officio sint suspensi et nichilominus si manifesta 

sit120 eorum proprietas carcerali custodia.121 Sciendum 

autem, quod suspensus ab officio vel ab ingressu ecclesiae 

 

 

 

245 XII] XXII I S W B | capitulo] et add. I S W B | dicta] dicitur I S W 

B T M D 248 mensem] mensum opraveno na mensem W | monicionem] 

municionem I 250 inhabiles] in abiles D - písmeno h vprostřed slova 

vyškrábáno 254 proprietarii] om. D 256 manus] eorum add. R suorum] 

eorum I S W B M D 258 custodia] custodie B; mancipentur add. R; etc. 

add. S W T M

                                                           
120 sint M3 (T) 
121 Benedictine Constituions, XXXVII, De canonicis & conversis 
proprietariis & negociatoribus. 
http://www.ebooksread.com/authors-eng/augustinian-canons-in-england/c
hapters-of-the-augustinia-canons-hci/page-31-chapters-of-the-augustinia-c
anons-hci.shtml [citováno 25.7. 2017] 
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vel huiusmodi si se ingerit divinis statim est irregularis et 260 

per solum papam absoluendus ut patet De sententia et re 

iudicata capitulo Cum etiam, libro sexto De sententia 

excommunicationis Cum medicinalis eodem libro et 

XI.q.III Si quis episcopus. Rogemus ergo Dominum, ut a 

malis predictis hic inpresenti liberemur, ne tandem cum 265 

impiis et sceleratis in eternum dampnemur. Quod nobis 

prestare dignetur, qui vivit et regnat Deus in secula 

seculorum. Amen

 

 

 

261 papam] cosi nečitelného v rukopise R 264 episcopus] etc. add. D 

267 qui …Amen] Explicit tractatus de vinco proprietatis W | secula] om. D 

268 Amen]  Explicit tractatus de proprietariis monachis add. I; Explicit 

Exhortacio ad canonicos regulares de vicio proprietatis add. D
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5.I) Dodatek na závěr v rukopisu R (a T)

Nota secundum Theologos proprietarius est gelicidium, 270 

fraternintatis naufragium, religionis exilium, anime 

precipicium, consciencie sedacio, cordis distinctio, mentis 

indevocio, occasio negociandi, cupiditatis filia, 

dissensionis materia, pacis noverca, ydolorum cultura, 

omnis mali collectio. Unde proprietarius est professioni 275 

contrarius, perdicionis filius, Iude socius, pecunie servus, 

Deo inimicus, proximo iniuriosus, obediens dyabolo, 

rebellis magistro, gentili infidelior, iudeo iniquior, latrone 

crudelior, usurario insanior, fure peyor, sacrilego 

execrabilior, publicano deterior etc.122 280 

 
 

270 secundum] omnes add. T | proprietarius] quod proprietas T | est] 

caritatis add. T 271 anime] fame? [nejasné slovo na okraji] R | cordis 

distinctio] om. T 273 in devocio] indesacio? T | occasio negociandi] 

transp. T | filia] figura T 275 omnis mali collectio] om. T 280 publicano 

deterior etc] etc. Unum Regularis seu monachis habens proprium vivens 

mortuus est ut patet XII.q.I capitulo expedit etc. Religiosis semper 

peccant moratliter transgrediendo ea, quae votum respiciunt 

professionis sue, ut sunt illa scilicet obedientia, abdicacio proprietatis 

et cotinentia etc.

                                                           
122 Jedná se o úryvek z akt spojených s Kostnickým koncilem, viz: 
Rerum concilii Constantiensis, Tomus III Pars X, Magni monachorum 
visitatoris, cap. IX. 
Online zdroj: https://books.google.cz/books?id=Ftc-
AAAAcAAJ&pg=PA621-IA134&lpg=PA621-
IA134&dq=religionis,+exilium+animae&source=bl&ots=5VQ9KyNr
bH&sig=naDi7qc-dTPSKNKlSsOW-
cnaUAY&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjetZCjkfPUAhWILVAKHZt
YDpYQ6AEILjAC#v=onepage&q=religionis%2C%20exilium%20ani
mae&f=false [citováno 25.7.2017] 
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5.II) Dodatek na závěr v rukopisu D 

 

Secundum quod prelatus quilibet tenere esse, valde 270 

solicitus erga suos sub dicas, quia factus est pater animarum 

ymo anima cuilibet subdici, facta est anima inpius prelati, 

ita ut pro ea dampnatur si minus curiose circa eam se habuit. 

In cuius figuram habemus 4 Regum IX Qui effugerit de 

manibus vestris erit anima eius pro eo.123 In Ezechieli ait: 275 

Sangvinem eius de manu tua requiram.124 Item R[egum]: 

Custodi virtum istum, qui si lapsus fuerit erit anima tua pro 

anima eius125 etc. Sicut enim pater naturalis subtrahens filio 

illud, quod sibi dare debet pro victu et amictu et occasione 

illius filius compulsus ceperit furari et contingeret eum 280 

suspendi, pater reus erit criminis et suspendii sui ipsius filii, 

de cuius negligencia subtraxerit necessaria per 

indiscretionem et ipse ceciderit in proprietatis vicium. Et ex 

hoc dampnabitur certe pater ille spiritualis criminis sui filii 

et dampnationis reus habentur. Teste Ewangelio: Qui 285 

scandalizaverit in quam unum de pusillis hiis, qui credunt 

in me126 etc. Quia secundum Regulam beati Benedicti: 

Quidquid a discipulis delinquitur redundat in caput 

negligentia invenitur, in ubi dedit occasionem.127 Item 

dicitur in Regula: Sciat pro certo prelatus animas omnium 290 

fratrum in novissimo iudicio sue anime addendas. Igitur 

                                                           
123 2Re. 10, 24. 
124 Ez. 3, 18. 
125 Re. 20, 39. 
126 Mt. 18, 6. 
127 Regula s. Benedicti, 36. 
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Dominus Ihesus Salvator noster, qui formam et exemplum 

dedit omnibus prelatis per doctrinam et vitam suam una 

dierum dixit hiis, qui omnia delinarunt et ait: Q. dimisi vos 

sine seculo q. defuit vobis aliquid? Responderunt: Nichil. 295 

Ergo prelatus debet esse dispensator rerum et unicuique 

tribuat ex hiis que habet in quantum ei opus est. Iesu Christu 

Domino nostro etc. 
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5. Volný překlad 

 

 

Exhortace k řeholním kanovníkům o nectnosti vlastnictví sebraná z řečí ctěného 

mistra Jindřicha z Hassie a mnohých dalších učenců 

 

„O ničem neříkejte, že je to vaše vlastní, ale mějte všechno společné. Představený 

ať přiděluje jídlo a oděv atd.“128 Ctihodný otče a další moji milí, to jsou slova blaženého 

Augustina, našeho otce, psaná původně v řeholi, a pak přenesena do [Graciánova dekretu] 

[oddíl] XII [stať] I.129 Těmito slovy nás sv. Augustin nabádá, abychom se vzdali vlastnictví. 

K zřeknutí se vlastnictví jsme vázáni třemi způsoby: Zaprvé dle slibu a způsobu naší přísahy. 

Zadruhé dle řehole sv. Augustina nám předané. Zatřetí z ustanovení kanonického práva.  

První pravím, že kdokoli z nás je zavázán vzdát se vlastnictví dle způsobu naší 

přísahy a slibu, který je následující: „Já bratr -jméno- nabízím se a odevzdávám sebe 

samotného této církvi panny Marie a slibuji stálost a poslušnost představenému -jméno- a 

všem jeho kanonicky zvoleným nástupcům a slibuji kanonický život bez vlastnictví atd.“  

Uvažte tedy, drazí bratři, jakým způsobem tento posvátný slib již porušil zvyk, který bych 

měl raději zvát zlozvykem řeholního života, v němž leckteří bratři, kteří složili řeholní 

slib,130 setrvávají a svoji duši tak vydávají v nebezpečenství. Co však jiného je říct: „Slibuji 

kanonický život bez majetku“ než „slibuji a přísahám, že budu žít zcela dle způsobu, který 

nám jasně předává řehole svatého Augustina a obzvláště dle nejvhodnějšího způsobu 

náboženského života společného života bez majetku, kterýžto způsob stanovil nejen sám 

[Augustin], ale též zamýšleli všichni řeholní otcové, abychom jej společně zachovávali.“ 

                                                           
128 Řehole sv. Augustina 1, 3. (http://www.strahovskyklaster.cz/rehole-sv-augustina) 
129 Graciánův dekret, Oddíl XII Stať I Hlava XI. (http://geschichte.digitale-sammlungen.de/decretum-
gratiani/kapitel/dc_chapter_2_2020) 
130 Jedná se o obrat huius professionis fratres, neboť professio znamená řeholní slib, zvolen daný překlad. 
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Pozorně též naslouchejte, co ctihodný Hugo, vykladatel naší řehole a profesor, říká: 

„K tomu,“ praví, „jsou dána nějaká pravidla, aby byla všemi dodržována a jestli se něco 

dodržuje méně, mělo by se to rychle napravit. Nemůžeme je totiž nedbale opomíjet bez 

nebezpečí pro duši, neboť právě je jsme slíbili dodržovat a přísahali jsme podle nich žít.“ 

Pokud tedy [řeholníci] nedodržují přísahu a slib učiněný lidem,131 tak jsou hanební a ať jsou 

mezi lidmi považováni za špatné. Posuďte, jaké zlo je ustoupit od posvátného slibu a 

nedodržet slib Bohu. „Já,“ říká otec Augustin, „vím, jaké zlo je vyznávat něco posvátného 

a nenaplnit to činy.“ Společně s Písmem svatým říká: „Učiňte slib a splňte jej Hospodinu, 

svému bohu.“132 Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš. Je tedy opravdu strašné 

lhát bohu, když o těch, kteří lžou lidem žalm říká: „Do záhuby vrháš ty, kdo lživě 

mluví.“133 A Kniha moudrosti: „Prolhaná ústa zabíjejí duši.“134  

Zadruhé jsme vázáni vzdát se majetku podle Řehole sv. Augustina nám 

předané, v níž je mimo jiné řečeno dříve zmíněné rčení: „O ničem neříkejte, že je to 

vaše vlastní, ale mějte všechno společné“atd. Kde je zaznamenáno, že nejenže nesmíme mít 

vlastnictví, ale ani říkat, že něco vlastníme. Ctihodný učenec Humbert, glosátor naší Řehole, 

říká: „Pokud by kterýkoli mnich úmyslně a při plném vědomí řekl ‚To je moje‘ smrtelně 

hřeší. Pokud by však takovou věc řekl z uklouznutí jazyka a neúmyslně a přiznal ji 

převorovi, hřích lze odpustit.“  

Následuje v předeslané pasáži: „ale mějte všecho společné a představený ať 

každému přiděluje jídlo a oděv“135atd. Považte milí bratři, kdyby nebylo proti řeholi a 

našemu slibu, aby jednotlivci přijímali částky peněz a jídlo dle libosti. Tak by u společného 

stolu jedl jeden to druhý ono, jeden by měl nedostatek potřebného a druhému by přebývalo, 

jeden by utratil přijaté peníze rozumně, druhý pošetile, jeden z nich by spořil, druhý hrál hry 

a další provozoval tajně jiné odsouzeníhodné věci. Neplatí zde ani hloupá výmluva těch, 

                                                           
131 Doslova „důvěru slibu učiněnou lidem.“ 
132 Ž. 76,12. 
133 Ž. 5,7. 
134 Mdr. 1,11. 
135 Řehole sv. Augustina 1,3. 
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kteří říkají, že jejich způsob života není možné napadnout, neboť nemají vlastnictví, jen věci 

k výhradnímu užívání. Na to mistr Jindřich z Hassie ve svém kázání: Ecce nos reliquimus 

(Hle zanechali jsme všechno) odpovídá mimo jiné řka: „Není to snad vlastnění držet věc a 

plně ji opanovat [mít ji po způsobu plného držení] a užívat ji dle libosti a pro nějaké potěšení 

odkrývat a někomu jinému darovat pro potěšení nebo ji uchovat pro budoucí užití, nakolik 

jí touží šetřit? Když přece jakýkoli světský vlastník peněz nemá nic navíc, než takovou 

svobodu v držení a užívání věcí.“ Ať tedy takoví uváží, zda jsou neprávem považováni za 

vlastníky, když se ničím neliší od těch, kteří mají věci k užívání a ve vlastnictví. O tom, že 

se nemá vlastnit majetek říká sv. Benedikt ve své řeholi: „Nikdo,“ praví, „se nesmí opovážit 

něco dávat či přijímat ani cokoli vlastnit, žádnou věc ani tabulky, ani pisadlo, ale vše 

potřebné přijímat od představeného kláštera. Nesmí mít nic co by mu opat nedal či 

nedovolil.“136 Ale z tohoto pravidla někteří nakažení smrtelným hadím jedem odvozují: 

‚Tedy cokoli opat dal či dovolil to je možné vlastnit.‘  a nevědí, že hřeší a lžou, jak dokáži. 

Zaprvé tito špatně argumentují ve formě, protože ze záporného výroku nikdy 

formálně nevyplývá kladný výrok a obzvláště ne všeobecný, jak je jasné těm, kteří rozumí 

logice.  

Zadruhé říkám, že špatně argumentují v látce, protože jestliže by opat svolil 

k symonii, ke krádeži, nebo snad konkubinátu nebylo by to dovolené, jak je jasné každému 

křesťanovi zdravé mysli. Cokoli je zaměřeno proti spáse duše není povoleno. Cokoli je proti 

učení církve není dovoleno. Cokoli se protiví řeholnímu slibu není dovoleno, i kdyby k tomu 

opat svolil. Jinde De statu monachorum et  canonicorum regularium (O postavení mnichů a 

řeholních kanovníků), kapitola Cum ad monasterium (Ke klášteru) ke konci se říká: Opat 

nemůže rozhodnout o tom, aby nějaký mnich vlastnil majetek, neboť k upuštění od majetku 

a zachování čistoty je vázán mnišskou řeholí a ani papež mu toto nemůže dovolit. Pokud tedy 

papež, který má plnost moci, nemůže svolit, aby mnich měl vlastnictví, o to méně opat může 

                                                           
136 Benediktova řehole 33,2-3. Přesně: „Nikdo se nesmí opovážit něco dávat nebo přijímat bez opatova 
dovolení a nemá žádný soukromý majetek, vůbec nic, ani knihy, ani tabulky a ani pisadlo, prostě vůbec nic.“ 
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svolit či povolit ostatním vlastnictví, neboť ani on sám nemůže mít vlastnictví, neboť i on 

sám se zavázal k chudobě. Že je opat povinen spolu s ostatními dodržovat řeholi, potvrzuje 

svatý Benedikt, zákonodárce mnichů, když říká ve své řeholi : „Všichni ať dodržují Řeholi 

jako svojí učitelku, ze kteréhož obecného pravidla není vyňat ani opat ani převor, protože 

všichni jsou zavázáni k řeholi svým slibem.“137 Rovněž svatý Augustin v závěru své řehole 

říká: „Kdokoli z vás uvidí, že mu něco schází, ať lituje minulosti, a obává se budoucnosti.“138 

V těch slovech nevynechává ani převora ani oficiála, ale mluví všeobecně, jak je zřejmé 

z glosy sv. Humberta. Jakkoli opat má na starosti správu církevních záležitosti, přesto nemá 

moc a autoritu nad převádění majetku, jak vyplývá ze druhé kapitoly De donationibus (O 

darech), kde papež Alexandr III. píše pařížskému biskupovi a říká: „Nevěříme, že je tobě, 

bratře, skryto, že biskup či jakýkoli prelát je správcem nikoli pánem věcí církevních a může 

zlepšit stav své kongregace, ale nesmí jej zhoršit.“ V [Graciánově dekretu oddíl]  XII 

[stať] II se říká: „Majetek církve není jako vlastní, ale jako společný a je odevzdán Pánu s 

největším strachem, a nemá být použit k žádnému jinému účelu než zbožně k rozdělení mezi 

chudé.“  

Zatřetí jsme k upuštění od majetku vázáni ustanovením kanonického práva, jak je 

patrné z De statu monachorum et canonicorum regularium (O stavu mnichů a řeholních 

kanovníků) kapitola Monachi (Mniši), kde se mimo jiné říká: „Mnichům není dovoleno mít 

majetek. Ten, který by měl osobní majetek či vlastnictví, aniž by mu to bylo povoleno 

opatem kvůli působení ve správě, ať je vyloučen z přijímání u oltáře. U koho by byl majetek 

nalezen na smrtelné posteli a on toho dostatečně nelitoval, ať za něj není sloužena mše a není 

pohřben mezi bratry. Nařizujeme, aby toto zachovávali všichni duchovní.“ Podobně tamtéž 

v kapitole Cum ad monasterium (Ke klášteru) Inocenc říká: „Přísně zakazujeme, ve ctnosti 

posvátné poslušnosti pod zapřísáhnutím soudu božího, aby mniši drželi majetek. Ten, který 

                                                           
137 Zde se má jednat o citát z Řehole Benediktovi, kap. 3. Shoduje se pouze částečně, viz též latinský originál. 
„Všichni tedy mají ve všem poslouchat Řeholi jako svou učitelku a v ničem se od ní nesmějí lehkovážně 
odchýlit. Nikdo v klášteře nesleduje vůli vlastního srdce.“ 
138 Řehole Augustinova, 8.2. „Kde ale kdokoliv z vás uvidí, že něco schází, ať minulého lituje, na budoucí ať 
dá pozor…“  
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by nějaký měl, ať se ho zcela vzdá.“ Pokud by tedy poté bylo objeveno, že nějaký majetek 

má, po předeslaném kanonickém napomenutí, ať je vyloučen z kláštera a není jinde přijat, 

aniž by učinil pokání dle mnišské disciplíny. Pokud bude u někoho nalezen majetek za jeho 

smrti, ať je s ním pohřben ve znamení zatracení do zemi vně kláštera, dle toho, co učinil 

svatý Řehoř v Dialozích. Proč je přikázáno, aby byl takový vyloučen z kláštera? Důvod je 

ten, že kde by byl mezi bratry v jednom klášteře jeden vlastník, Pán Bůh by opovrhl celou 

onou komunitou, jak je zřejmé z knihy Jozue 7 o Akánovi, který vzal z věcí propadlých 

klatbě v Jerichu a proto Pán potrestal Izrael a řekl Jozuemu: „Nebudu už s vámi, jestliže 

takového člověka nesprovodíte ze země.“139 Ó věci ohromující a námi všemi tolik 

obávaná, jestliže bůh opovrhuje celou kongregací pro jednoho vlastníka, co pak učiní 

kvůli mnohým?  

Ale někdo by mohl říci, že všechny předešlé kapitoly se zmiňují pouze o 

mniších a nikoli o řeholních kanovnících. I kanonické právo rozlišuje mezi mnichy a 

řeholními kanovníky, jak stojí v Klementině De statu monachorum (O stavu mnichů) 

v kapitole Ne in agro (Nikoli v poli). „Tudíž nikoli k nám o dříve zmíněných trestech“ 

atd. Tomu je možné odpovědět: Jakkoli kanonické právo rozlišuje mezi mnichy a 

řeholními kanovníky a odlišují se v různých pravidlech jako v tonsuře, jedení masa a 

dalším, ve třech zásadních [pravidlech] jsou s mnichy za jedno, což je zřejmé v prvé 

řadě z definice mnicha: „Mnichem se nazývá osoba pod řeholí zachovávající 

poslušnost, chudobu a čistotu.“ Ale řeholní kanovníci podobně zachovávají tři dříve 

řečené, tedy atd. Také De statu monachorum et canonicorum regularium (O stavu 

mnichů a řeholních kanovníků) kapitola Quod Dei timorem (Že strach z Boha) mezi 

jiným říká: „Nicméně ať se na řeholní kanovníky nemyslí odděleně od společenství 

svatých mnichů, neboť šířeji pilně slouží řeholi. Pokud tedy, nejmilejší bratři, jsme 

ve třech zásadních věcech stejní s mnichy a přece stále žijeme ve vlastnictví, ať jsme 

                                                           
139 Jozue 7,12. (Nebudu už s vámi, jestliže ze svého středu nevymýtíte to, co propadlo klatbě.) 
Nejedná se zde o přesnou citaci. 
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potrestáni, provinilost a troufalost ať denně přinášíme na oltář, ať neopatrnost 

konečně vyhubíme. „Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn.“140 první Petrův 4. 

Vlastníci a další svému řeholnímu slibu škodí, kde se objeví. Myslím, že ti kteří jsou 

vykázáni církví, si nezaslouží nebe, i to co je méně, tedy hřbitov. Jak má země živých 

přijmout toho, komu je odepřen pohřeb a ne neprávem?  

Vlastník je tedy nejhorší hříšník, jak je známo z mnohých zdrojů. Zaprvé 

říkám, že vlastník je modlář, protože je lakomec a slouží modlám. Jak říká apoštol 

Efezským: „Lakomství je služebník model.“141 Zadruhé je vlastník zloděj a 

svatokrádežník, protože krade věci zasvěcené chudým. Jinde Jeroným: „Svatokrádež 

je mít bohatství a nerozdat je chudým.“ Ambrož: „Bohatství nemá církev 

k uchovávání, ale aby ho rozdala chudým.“ Zatřetí vlastník je křivopřísežník, protože 

porušil přísahu. Přísahal totiž, že nebude mít vlastnictví a nedodržuje to. Je psáno 

v Kazateli 5: „Když se zavážeš bohu, splň to bez meškání.“142 A Deutoronomium: 

„Budeš bedlivě dodržovat, co vyřkly tvoje rty.“143 Začtvrté vlastník je odpadlík. 

Jestliže se považuje za odpadlíka, ten, který odložil církevní šat, měl by být 

považován za mnohem většího odpadlíka vlastník, který odvrhl chudobu, neboť 

dobrovolná chudoba je více z náboženské podstaty nežli šat. Zapáté je vlastník vrah, 

protože neužitečně drží to, co by mělo udržovat při životě chudé. Sírachovec 34: 

„Život chudáka je chléb z milodaru, a kdo ho o něj připravuje je vrah.“144 K tomu 

[Graciánův dekret oddíl] XII [stať] II: „Ten, kdo by odebral církevní majetek a vzal 

jmění chudých, je vrah.“ Zašesté vlastník je pokrytec, neboť pod náboženským 

pláštíkem nosí světskou duši. Navenek se jeví zlatý uvnitř je však z bláta. Zasedmé 

vlastník je exkomunikovaný, neboť vlastnictví je jeden ze sedmi článků pro něž jsou 

duchovní dvakrát v roce exkomunikováni. Že však opat či jakýkoli prelát může sobě 

                                                           
140 1Pt 4, 18. 
141 Ef 5,5 „Lakomec, jehož bohem jsou peníze.“ 
142 Kaz 5,3 [5,4] „Ty, když se zavážeš bohu slibem, splň jej bez meškání.“ 
143 Dt 23,24[23,23]. 
144 Sír 34,21. „Mít nedostatek chleba, to je živobytí nuzných, a kdo je o ně připravuje je vrah“ 
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podřízeného exkomunikovat je známo z De officiis ordinarii (O povinnostech) kapitola 

Cum ab ecclesiarum prelatis (Když od církevních prelátů) a De symonia (O simonii) 

kapitola Sicut tuis (Jako tvé) a De eo, qui furtive suscepit ordines (O tom, který tajně 

přijímá rozkazy) kapitola druhá. Měj na paměti, že je této obecné exkomunikace je 

třeba se velmi bát, neboť hříšník v daných článcích je exkomunikovaný vyšší 

exkomunikací, a pokud v ní slouží mši, dopouští se nepravosti. Toto bylo vyhlášeno 

ve Vídni řádným lektorem na právnické fakultě. A důvodem je, že když opat či prelát 

říká: Exkomunikuji či exkomunikujeme Si quem etc. (Jestliže kterého atd.). 

 Že však vlastník je nejhorší hříšník je známo také z toho, že žádný vrah, 

zloděj ani loupežník není tak špatný, aby se nějak nevyznal či neužíral zevnitř či 

alespoň někdy nepokusil upustit od zla, tento vlastník se však nikdy nezpovídá. Toho 

hříchu nelituje ani od něj neupouští, protože si myslí, že je to povoleno, a tak ho 

neřest vlastnictví přivádí až k hrobu.  A proto je vlastník proklatý mezi všemi lidmi, 

stejně jako ďábel mezi všemi stvořeními.  

Jakými však tresty mají být sužováni duchovní od neřesti majetku svými 

nadřízenými, stojí především ve statutech papeže Benedikta XII. kapitola 37, kde se mimo 

jiné říká: „Když řeholní kanovníci mají majetek a nepřiznají to svým prelátům, jestliže, poté 

co byli od prelátů jednotlivě a jmenovitě napomenuti, během měsíce následujícím 

bezprostředně po napomenutí neopustí od výše řečeného a majetek nepřiznají, nechť jsou 

kvůli tomu nezpůsobilí ke mši či jakýmkoli úkonům a beneficiím, které by v náboženství měli 

či drželi.“ V Provinciálních statutech se říká: „Stanovujeme, aby mniši a řeholní kanovníci, 

kteří něco vlastní, pokud neodevzdají nepovolený majetek během patnáctidenní lhůty od 

upozornění do rukou svých prelátů, aby byli vyloučení ze mše, dokud majetek neodevzdají. 

JE však třeba vědět, že pokud se ten, který byl vyloučen ze mše nebo ze vstupu do kostela, 

nebo něčeho takového, zúčastní mše, je okamžitě vyobcován a může být omilostněn jedině 

papežem, jak je zřejmé z  De sententia et re iudicata (O větě a věci soudní) kapitola Cum 

etiam (Když také) kniha šestá De sententia excommunicationis (O exkomunikaci), Cum 

medicinalis (Když léčebné) tatáž kniha a [Graciánův dekret oddíl] XI [stať] III Si quis 
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episcopus (Jestliže nějaký biskup). Žádejme tedy Pána, abychom byli osvobozeni od výše 

řečeného zla zde a nyní, a abychom nakonec nebyli s bezbožnými a zlými věčně zatraceni. 

Kéž nám to zachová Bůh, který žije a kraluje na věky věků. Amen 

 

Měj na paměti, že dle Teologů (?) vlastník je mráz [lásky], vrak bratrství, 

vyhnanství náboženství, propast duše, omezenost svědomí, oddělenost srdce, 

nezasvěcenost mysli, příležitost obchodovat, dcera touhy, podstata neshod, macecha 

míru, modloslužebnictví, Soubor všeho zlého. Vlastník je odpůrce řeholního slibu, 

syn zatracení, společník Jidáše, služebník peněz, nepřítel Boha, nepřítel bližního, 

ďáblův otrok, odpůrce učitele, bezbožnější než pohan, nečestnější než žid, krutější 

než loupežník, šílenější než lichváře, horší než zloděj, odpornější než svatokrádežník, 

ubožejší než výběrčí daní atd. 
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6.  Edice paralelního textu 

 

Jedná se o paralelní dochování textu Exhortatia v rukopisech P a Z. Tučně jsou vyznačena 

místa, která se v předchozí verzi nevyskytují, je třeba však mít na paměti, že i zbylé úseky 

vykazují formulační odlišnosti. Neboť edice textu byla zpracovávána pouze ze dvou 

rukopisů, byl zvolen jiný, méně komplexní, formát zpracování, nežli u předcházející edice, 

která zahrnovala osm textů a tedy více textových variant.  

 

Exhortatio contra vicium proprietatis145  

Assit ad inceptum sancta Maria meum146 

 

Non dicatis aliquid proprium, sed sint vobis omnia communia et distribuatur 

unicuique vestrum a praeposito vestro victus et tegumentum etc.147 Haec verba ponit 

beatus Augustinus origialiter in Regula nobis tradita capitulo secundo. In quibus verbis 

suas professores hortatur ad abdicacionem proprietatis, ad quam abdicationem tenemur 

propter triplicem causam.  

Primo pone148 voti et forme professionis nostre, que talis est: Ego frater -nomen- 

offerens trado me ipsum Ecclesiae Sancti -nomen- et promitto obedienciam suam 

regulam Sancti Augustini149 etc. Pensate, fratres, quomodo hoc sollempne votum iam 

quedam conswetudo violat, sed potius dicam regularis vite diswetudo, in qua multi prelati 

cum suis fratribus, quorum curam in professione susceperint, iam stare et hew in periculo 

                                                           
145 Nadpis rukopisu P. 
146 Nadpis rukopisu Z, velmi obecný. (Svatá Marie ať stojí při mém díle) 
147 Regula s. Augustini, 1, 4.  
148 pone] vovere P 
149 Řeholní slib, viz SIEGWART, str. 296. 
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magno suarum animarum diu perhibentur stetisse150 Quid enim aliud est dicere: Ego 

frater -nomen- offerens trado me ipsum etc. nisi Ego promitto et voveo amplius vivere 

sub obedientiam secundum omnem modum, quem manifeste tradit Regula beati 

Augustini. Maxime de convivum sine proprio, quem modum non solum beatus 

Augustinus, sed ceteri omnes regularum prepositos intenderunt et districte tenere 

statuerint.151 Unde beatus Benedictus sic loquitur: Precipue hoc vicium videlicet 

proprietatis a monasterio amputetur ne quis presumat aliquid dare vel accipere sine 

iussione abbatis, neque aliquid habere proprium, nullam omnio rem, neque tabulam, 

neque graphium, neque codicem sed nichil omnio, quibus eciam nec sua corpora nec 

suas voluntates licet habere in propria potestate et cetera.152 Hic exprimuntur minora 

cum (enu..rat)  neque tabulam, neque graphum, sed neque obulum debet, aut 

propter habere, pro quo posset emere graphum. Ergo  dicit: Nichil omnio.153  [P 

182v] Et hec est sentencia eciam aliorum patrum, videlicet Bernhardi et ceterorum 

scribentium super regulam. Attendite eciam, quid venerabilis Hugo, regule nostre 

professor et expositor, dicat: Ad hoc, inquit, quedam data sunt precepta regularia ut a 

cunctis [Z 186v] serventur. Et si quid minus servatum fuerit, non negligenter pretereatur, 

sed ut cicius emendetur. Non eciam possumus ea negligenter preterire sine periculo 

anime, quia ea specialiter vovimus tenere et voluntarie ea secundum vivere iuravimus.154 

Et si quis non servans iuramentum et promissionis fidem hominibus, nomine despectus, 

periurus et indignus, amplius retinetur apud homines. Iudicate fratres quantum malum 

sit, a voto sollempni recedere et Deo promissa non servare. Ego, inquit pater Augustinus, 

scio quantum malum sit profiteri sanctum aliquid et opere non adimplere.155 Cum 

scripura sacra dicat: Vovete et reddite et cetera.156 Melius enim est non vovere, quam 

                                                           
150 perhibentur stetisse] transp. Z 
151 Řeholní slib 
152 Regula s. Benedicti, 33. 
153 Tamtéž. 
154 Hugo ze Sv. Viktora, Expositio in regulam S. Augustini, caput XI. De obedientia. (MPL176, str. 920). 
155 Augustinus, Sermones, Sermo 375, cap. 6. 
156 Ps. 75,12. 
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post votum promissa non tenere. Horrendum enim est valde mentiri Deo, ex quo de hiis 

qui hominibus menciuntur Psalmus dicat: Perdes omnes qui locuntur mendacium.157 Et 

alibi: Os quod mentitur occidit animam.158 Necessaria tamen debet habere a patre 

monasterii, ut159 in Regula dicit: Distribuatur unicuique vestrum a preposito vestro et 

cetera.160 Et hoc secundum apostolum habentes victum et vestitum hiis 

contentissimus. Et illa necessaria debent esse convivam, ut si aliqua vestis sew 

quelibet res michi hodie a patre monasterii confertur, et si expedire videtur, 

aufferatur cras a me et detur alteri. Quia alias esset utique proprium, quia quod 

comune non est, utique proprium est, quia proprietatis ita bona perpenditur in 

monasteriis. Sicut in superfluis ex quo dicitur: Nihilomnio, quis habeat quod prelatus 

non concesserit et permiserit.161 Permissione tamen honesta et licita inteligitur. Sed 

hew multi patres spirituales premittuunt suis filiis habere, cum quibus eternaliter 

dampnantur, quia concedunt et premittunt contra votum et regulam, quam cum 

iuramento [P 183r ] servare se promiserant. Secundo cecus cecum ducit, ideo ambo 

in foveam cadunt. Sed respiciendo votum illud sollempne, quod (facimus). Ipse 

prelatus tam minus contra ipsum patrem permittere sew concedere, sicut episcopus, 

qui non pater alicui homini indulgere, ut sit adulter vel inobediens sancte matri 

ecclesiae. Et si quis subditorum aliquid habuerit prelato suo nesciente, aut non 

concedente licite et honeste ipse cum tali re, fur est et furti iudico. Secundum 

regularium debet iudicandi, quod idem probatur XIIII.q.VI De162 furtum163 ubi164 

[Z 187r] dicitur: Quod furtum non solum in maioribus sed eciam in minoribus 

                                                           
157 Ps. 5,7. 
158 Sap. 1,11. 
159 ut] et Z 
160 Regula s. Augustini, 1.4. 
161 Regula s. Benedicti, 33. 
162 V rukopise P psáno jako e furtum, Z pak má e nadepsáno nad furtum. 
163 furtum] furtim Z. Jedná se o chybu písaře, na dalším foliu je viditelná oprava stejného slova z furtim na 
furtum. 
164 Písař v rukopise Z opakuje ubi – opsal ubi jak na konec folia 168v tak na začátek folia 169r. 
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committatur.165 Dicit ergo: Sed sint vobis omnia communia videlicet ipsa 

neccessaria. Ex quo patet, ut quicumque fratrum amicus rei melius indignerit, 

aufferendum est ab eo, qui hanc rem habet et dandum est alteri ceteris tamen 

paribus, quia alias non esset comune sed proprium. Caveat igitur quilibet devotus 

religiosus se a vicio proprietatis, quod quilibet professum seperat a communione 

sanctorum. Persistet viriliter in prima abnegatione, qua omnibus huius seculi 

vanitatibus et rebus totaliter abrenunciavit, ne forte Dominus Deus ei improperet 

dicens: Hic homo incepit edificare et non potuit consumare.166 Et illud: Caritatem 

tuam primam reliquisti.167 Et talis abrenunciacio non solum est de presenti, ymo de 

futuro, ut patet per formam professionis. Quod si aliquam aliter quis fecerit, sciat 

se a Deo dampnandum, quem erridet, quia hoc est Deum irridere videlicet vovem 

et non servare. Et ideo propter prefectam abrenuncciacionem religiosorum in 

professione. Beatus Bernhardus dicit eam scilicet professionem secudum baptisma 

dicens: Pro vovem estimo, inquit, quod propter perfectam abrenuncciacionem.168 

scilicet per quam homo mundo moritur et Domino regnaretur et cetera. Perfecta 

debet esse abrenunciacio non repetere ea, qui dimisit nec reasumere, quibus omnio 

renunciavit. Quomodo ergo potest habere religiosus censum, vel precariam, aut 

aliquam pecuniam ad sibi servandum positam, cum omnibus talibus perfecte in 

professione renunciaverit. Licet hoc aliqui dampnabiliter dicant, quod tamen 

strictissime repugnationem169 dictis sanctorum patrum. [P 183v] Necnon regule 

beati170 Augustini, quam profitemur. Tradunt enim quidam insipientes res suas, aut 

peccuniam certam aliquibus consangvineis, aut fautoribus suis et spem habendi 

reservant et sic non fatentur se esse proprietarios, sed rem stulti facti sunt cum ipsa 

                                                           
165 CIC, Decretum Gratiani, Causa XIV., Questio VI., c. IV. 
166 Luc. 14,30. 
167 Apoc. 2,4. 
168 S. Bernard, De Praecepto et Dispensatione, cap. 17. Citace není přesná. 
169 repugnationem] repugnet.  Z. 
170 beati] sancti P 
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sola spes faciat proprietarium. Quemadmodum concupiscencia sew affectus faciat 

fornicatorem secundum evangelium: Qui videlicet mulierem ad concupiscendum 

eam171 etc. Maledicta ergo proprietas religiosorum, que animas tam miserabiliter 

dampnat. Quod qui [Z 187v] ergo habent in congregacione fratres de licencia, ut 

dictum est habeant et nisi neccesaria et pro communi bono, ita ut ad omnes 

respiciat, et172 quidquid comune non est, utique proprium est, ac dicitur. Et nisi 

neccesaria, quia quod superfluum est criminosum est, et animam ducit in 

Iehennam. Sed diceret aliquis: Cum igitur religiosus nihil debeat habere nisi 

necessaria et hec neccesaria non potest habere pro se, quia in professione omnia 

resignavit propriam voluntatem, quid faciendum est huic, qui talia necessaria 

habere non potest. Pro quo advertendum est, quod talis frater professus et quilibet 

in professione et tandem facta primum patrem scilicet naturalem dimisit et 

secundum elegit scilicet prelatum suum patrem spiritualem. Et ille recepit enim in 

filium et ergo pater ille spiritualis filio suo neccesaria ministret ymmo tenetur sibi 

providere quemadmodum pater suus naturalis debuisset. Quem reliquit eciam plus 

solicicior circa eum, quem pater naturalis debet esse, quia sibi propinquior factus 

est. Quam erat173 patri suo naturali ex eo, qui congnacio spiritualis dignior et maior 

est, quam carnalis et qui sibi subiungit174 personas, ex quibus unum corpus efficitur. 

Eciam vovem illius plus solicitus erga eum debet esse, quam pater naturalis, quia 

anima subditi. Et175 religiosi facta est anima inpius prelati, ita ut pro ea dampnatur 

si minus curiose circa eam se habuit. Quod patet in figura quarto Regum, ubi 

dicitur: Qui effugerit de manibus vestris erit anima eius pro eo.176 Item in Ezechieli 

dicitur: Sangvinem eius de manu tua requiram.177 Item: Custodi virum istum, qui si 

                                                           
171 Mat. 5,28. 
172 et] que P 
173 erat] om. Z 
174 subiungit] coniungit Z 
175 Et] om. Z. 
176 2Re. 10, 24. 
177 Ez. 3,18. 
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lapsus fuerit erit anima tua pro anima eius.178 Sicut [P 184r] enim pater naturalis 

subtrahens filio suo necessaria et occasione illius carencie filius compulsus ceperit 

furari et tandem in patibulum suspendi pater eius reus est criminis et suspendii sui 

filii de cuius negligencia hoc venit tamquam ex causa. Sic et pater spiritualis si filio 

suo quem in professioe suscepit necessaria subtraxerit spiritualia et corporalia et 

ipse filius in proprietatis crimine ceciderit et ex hoc dampnabitur, ipse pater 

spiritualis sui filii criminis et dampnationis reus [Z 188r] habentur. Testante179 

ewangelio: Qui scandalizaverit in quam unum de pusillis hiis qui credunt in me expedit 

ut mola asinaria suspendatur in collo eius et dimergatur in profundum maris.180 Quia 

secundum regulam beati Benedicti: Quidquid a181 discipulis delinquitur redundat in 

caput.182 Item: Sciat pro certo pater monasterii, animas omnium fratrum in novissimo 

iudicio sue anime addendas - Augustinus. Scire debent prelati quia si perversa unique 

perpetrant, tot183 mortibus digni sunt, quod ad subditas suas negligencie et perdicionis 

exempla transmittunt. Et mortis animarum rei sunt, quas primis exemplis destruunt.184 

Item Gregorius multum sibi conexa185 sunt predicta subditorum. Atque prelatorum 

quoniam ubi subditus, ex sua culpa moritur et postea in perpetuum dampnatur, ibi 

ille, qui preest quoniam tacuit et malo exemplo presuit reus mortis tenetur, quia 

scriptum est: Animam eius de manu tua requiram.186 Et sic ostensum est primo, quod 

religiosus non debet proprium habere racione voti et iuramenti, quod fecit in 

professione se ipsum offerens Deo, creatori suo, in sacrosanctum vivum. Promittens 

pauperitatem, castitatem et obedienciam secundam tenorem regule sancti 

Augustini Episcopi.  

                                                           
178 Re. 20,39. 
179 Rukopis Z lehce porušený čitelné pouze habet test (část písmena a)…te 
180 Mt. 18,6. 
181 a] in Z. 
182Regula s. Benedicti, 36. Spojení redundat in caput se v řeholi nenachází. 
183 tot] tamen Z. 
184 Gregorius Magnus, Regulae pastoralis liber, III., cap. IV. 
185 sibi conexa] trans. Z 
186 Ez. 33,8. 
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Sequitur secundum principale. Secundo ad abdicationem proprietatis tenemur 

non solum ex voto et iuramento, ymo ex Regula nobis tradita, in qua inter cetera dicitur 

verbum preassumptum: Non dicatis aliquid proprium et cetera.187 Ubi primo notandum, 

quod hii duo legislatores sanctus188 Augustinus et beatus Benedictus ambo in hoc 

concordant ne quis religiosorum, adque dicat proprium. Sed quare tam [P 184v] sedule 

hoc prohibet?189 Expositor quidam venerabilis doctor professor190 Regule sancti 

Augustini, nomine Humbertus, dicit: Quod quicumque religiosus deliberato animo et 

voluntate retinendi dixerit: Hoc est meum! peccat mortaliter. Si vero ex lapsu lingwe hoc 

dixerit, non animo191 retinendi, talem rem si postulata fuerit per superiore, peccat [Z 

188v] venialiter.192 Et racio huius est, quia ex ore suo quis iustificabitur vel 

condempnabitur et quia mores et vita in manibus lingwe. Ergo dicit beatus 

Ambrosius de hac materia: Quod non solum licet religioso aliquid proprium habere 

sed nec dicere aut optare.193  

Sequitur ulterius Sed sint vobis omnia comunia et distribuatur unicuique 

vestrum a preposito vestro victus et tegumentum194 et cetera. Considerate attencius, 

fratres dilectissimi, si regule sancti Augustini et nostre professioni non sit contrarium 

singulos fratres peccuniarum porcionibus receptis curam victus pro libito gerere. Ita ut 

quique in una mensa sedentes, unus hoc edat195 alius aliud196. Unus quique in cibo deficit, 

alter superfluat. Recepit quique unus peccunias suas prudenter, alter fatue consumit, unus 

ludendo, alter superbiendo quique quod peius est quidam luxuriando. Et qui miserum 

                                                           
187 Regula s. Augustini, 1, 4. 
188 sanctus] videlicet P 
189 prohibet] prohibent P 
190 doctor professor] doctus P 
191 animo] om. Z 
192Mělo se nejspíše jednat o citaci z díla Humberta de Romanis. Nenalezeno. Viz poznámky k Edici 
základního textu. 
193 Nepodařilo se najít shodu. 
194 Regula s. Augustini, 1, 4. 
195 edat] om. Z. 
196 aliud] edit add. Z. 
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eternaliter dampnate sine timore et verecundia cum sua proprietate exercet. Nec valet197 

in hoc quorundam excusatio frivola, qui dicunt, quod talis modus vivendi ipsis non possit 

nocere, cum solum ex licencia prelati vestri tali peccunie habeant et non proprietatem. 

Quibus respondit egregius doctor Heinricus de Hassia in Epistola, qui incipit Ecce nos 

reliquimus omnia quam scripsit canonicis regularibus sic dicens: Nonne hoc est 

propriative198 rem tenere, ea uti qualiter cumque libet et pro quibus placet expendere. Et 

cui placuit dare, aut ea retinere pro futuris usibus. Cum itaque hac libertate tenendi res 

et eis utendi iam nihil amplius199 habeat quilibet secularis peccuniarum possessor. 

Videant ergo tales utrum non merito proprietarii dicantur, cum non differant ab hiis, qui 

usum rei habent et poprietatem. Item ex secundo, quod dicitur in Regula beati Benedicti 

quod: Nihil licet habere, quod abbas non dedit aut permiserit.200 [P 185r]Aliqui religiosi 

infecti semine mortifero inferunt dicentes: „Ergo quidquid abbas aut201 prelatus dederit 

aut permiserit, hoc licet habere,“ nescientes se errare et falsum dicere.  

Primo quia tales false arguunt in forma, quia ex negativa numquam sequitur 

formaliter affirmativa maxime universalis sicut patet ex loyca. 

Secundo falsum dicunt et arguunt in materia, quia si prelatus promitteret de 

symonia [Z 189r] aut de furtu vel habere concubinam hoc numquam licebit. Igitur neque 

proprium habere, quod est pessimum et maximum vicium inter religiosos. 

Tercio probatur quia quidquid est contra animarum salutem directem hoc 

numquam licebit sed esse proprietarium est huiusmodo igitur. Item quidquid est contra 

preceptum ecclesie, numquam licebit. Item quidquid est contra professionem meam, 

numquam licebit eciam si prelatus permiserit. Unde extra De statu monachorum et 

canonicorum regularium capitulo Cum ad monasterium circa finem dicitur: Non estimet 
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198 propriative] roprietarie Z. 
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prelatus, quod cum aliquo subdito religioso super habenda proprietate poterit 

dispensare cum abdicacio proprietatis et custodia castitatis ad eo regule monachali sint 

annexa. Ita ut nec summus pontifex possit in hiis licentiam indulgere.202 Si ergo papa, qui 

est in plenitudine potestatis, non potest203 dispensare cum religioso, ut proprium habeat, 

multo minus prelatus hoc facere potest, cum ipse per se nec proprium debet, aut204 possit 

habere quia et ipse eadem professione et voto astrictus est 205 ad pauperitatem, castitatem 

et obedientiam. Sicut et subditus debet enim regulares observantias in quantum valet cum 

fratribus observare sibi in meritum fratribus, quia in exemplum ut probat beatus 

Benedictus in Regula sua dicens: Omnes magistram regulam sequantur.206 Augustinus 

vero sic dicit in regula: Omnes ergo unanimiter vivite.207 Et in fine concludit sic dicens: 

Quicumque vestrum viderit sibi aliquid deesse, doleat de preterito, caveat de futuro, et 

cetera.208 A quo generali dicto nec prelatus, nec prior excipitur, neque professus 

cuiuscumque condicionis, se excusare potest, necP/nisiZ ceca merite volens pertransire 

adiunctis sibi sew formatis causis et inpedimentis minus racionabilibus. [P 185v] Et 

quamvis prelatus administracionem habeat res ecclesiasticas, tamen auctoritatem et 

paternitatem alienandi non habet. Ut patet extra De donationibus capitulo secundo ubi 

Alexander papa tercius parisiensi209 episcopo scribit sic dicens: Fraternitatem tuam 

latere non credimus, cum quod210 episcopus et quilibet prelatus ecclesiasticarum rerum 

sit procurator et non dominus conditionem ecclesie sue meliorare potest, facere 

deteriorem vero non debet.211 Item 12.q.II dicitur: Res ecclesie non quasi proprie sed ut 

comunes et Domino [Z 189v] oblate cum summo timore non in alios usus quam in usus 

                                                           
202 CIC, Decretalium Gregorii IX., Lib. III., Tit. XXXV., cap.VI. 
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205 est] est add. P. Zřejmě chyba písaře. 
206 Regula s. Benedicti 3. 
207 Regula s. Augustini, 1, 9. 
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pauperum fideliter sunt dispensande.212 Ex quibus omibus patet, quod ipse prelatus 

cum sit persona professa quemadmodum quilibet subditorum, cum summa 

vigilantia et dei timore agat, ne quovis modo res ecclesiasticas sibi usurperet. Et non 

nisi in manus pauperum et utilitate monasterii expendat, quod si secus fecerit, non 

solum coram Deo, sed eciam coram hominibus, proprietarius iudicabitur, et pena 

proprietariorum debet subire.213 

 Tercio ad abdicationem proprietatis tenemur ex constitucionibus iuris canonici, 

ut patet extra De statu monachorum et canonicorum regularium, capitulo Monachi, ubi 

inter cetera dicitur: Monachi peculium habere non permittantur, qui vero religiosorum 

peculium sine proprium habuerit, nisi214 a prelato fuerit ei pro iniuncta administratione 

permissum, a communione altaris removeatur, et qui in extremis cum peculio inventus 

fuerit, et digne non penituerit, nec oblacio pro eo fiat, nec inter fratres recipiat 

sepulturam. Quod etiam de universis religiosis precipimus observari.215 Item ibidem 

capitulo Cum ad monasterium Innocencius dicit: Prohibemus districte in virtute sancte 

obediencie sub attestacione divini iudicii, ne quis religiosorum proprium aliquomodo 

possideat, sed si quis proprium habuerit incontinenti resignet. Si vero regulari 

ammonicione premissa proprietatem habuerit,216 de monasterio expellatur, nec 

recipiatur ulterius, nisi217 peniteat secundum monasteriam disciplinam. Si vero 

proprietas apud quemquam inventa fuerit in morte, ipsa proprietas cum eo in signum 

eterne dampnacionis extra monsterium in sterquilinio subterretur secundum quod beatus 
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Gregorius narrat in Dyalogo se fecisse.218 Quare autem talis iubeatur expelli de219 

monasterio? Racio est illa, quia ubi unus proprietarius fuerit in aliquo [P 186r] monasterio 

si fratribus constat, ipse Dominus Deus toti illi indignabitur congregationi, ut patet Josue 

VII. de Nachor,220 qui tulit de anathemate Jericho et ideo Dominus percussit Israel et dixit 

ad Josue: Non ero [Z 190r] ultra vobiscum donec huiuscemodi hominem conteratis de 

terra.221 O res stupenda et omnibus religiosis nimium metuenda si Deus sic indignatur 

toti congregationi propter unum proprietarium, quid tunc faciet pro pluribus. 

 Sed dicetur aliquis, omnia premissa capitula de proprietariis solum faciunt 

mentionem de monachis et non de canonicis regularibus. Et ius canonicum distingwit 

inter monachos et canonicos regulares ut patet in Clementinis De statu monachorum etc.: 

Igitur nihil ad nos canonicos depredictis penis.222 Cui responderi potest: Quamvis ius 

distingwit inter monachos et canonicos regulares et differant in aliquibus observanciis 

regularibus, ut in tonsura et esu carnium et in pluribus aliis, tamen quantum ad tria 

substancialia ordinis sunt idem cum monachis. Quod patet primo ex definitione monachi: 

Monachus enim dicitur persona obedienciam, pauperitatem et castitatem sub regulari 

observancia professa. Sed canonici regulares illa tria similiter profitentur, igitur idem sunt 

cum monachis quantum ad essencialia. Item De statu monachorum et canonicorum 

regularium capitulo Quod223 dei timore inter cetera dicitur: Quamvis canonici regulares 

a sanctorum monachorum consorcio non est putentur seiuncti, regule tamen inserviunt 

laxiori.224 Pensemus fratres carissimmi cum idem summus cum monachis, et in 

proprietate vivimus, quam ergo conscientia et temeritate cottidie sacramento preciosi 

corporis et sangvinis nostri redemptoris iungamur, et videamus qua securitate tandem 

                                                           
218 CIC, Decretalium Gregorii IX., Lib. III, Tit. XXXV, De statu monachurum et canonicorum regularium, 
cap. VI. 
219 de] a Z. 
220 Jméno Nachor je nejspíše chyba autora, má se jednat o Achána. 
221 Jos. 7, 12. 
222 CIC, Clementarium, Lib. III., Tit. X, De statu monachurum et canonicorum regularium, cap. I. 
223 Quod] ex P. 
224 CIC, Decretalium Gregorii IX., Lib. III., Tit. XXXV, De statu monachorum, cap. V. 
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moriamur. Cum auctoritas sancte matris ecclesie ea que ligat in terris eciam ligata faciat 

in celis. Si enim iustus vix salvabitur,225 proprietarius ab ecclesiam excommunicatus Deo 

inobediens, et recalcitrans. Propriam confessionem violans, et conculcans ubi manebit. 

Estimo quod indignus sit celo, qui per ecclesiam privatur. Etiam quod minus est 

secundum cimiterio. Quomodo ergo illum suscipiet terra vivencium, cui [P 186v] 

dedignatur sepultura mortuorum? Et ratio, quare ei denegatur sepultura mortuorum, 

quia etiam oblatio fidelium ei non prestatur, quia excomunicatus, et ideo non valet 

si ei fuerit exhibita, quia veritum erit quidquid ei fuerit impensum [Z 190v] ex quo 

vita in tali statu ei sint inutilis, et mors dampnabilis.  

Et ideo proprietarius pessimus est peccator sibi, inobediens Regule et 

ecclesie, Deo226 periurus, quia paupertatem vovit quam non servat, et seminator 

scandali est inter fratres. Quod sibi pessimus sit patet, quia nec luxuriosus, nes 

homicida, fur, neque latro, tam malus est, quin aliquum confiteatur vel conteratur 

ab intra, vel proponit aliqum velle cessare. Hic autem scilicet proprietarius 

minusquam vel raro confitetur, hoc pecatum nec penitet nec cessat, quia estimat sibi 

licere a suo prelato, a quo in perpetuum miserrime est seductus, et sic deducit illud 

malum usque ad mortem. Et tamen cottidie ingerit se divinis oficiis, scilicet missis et 

aliis, licet non ex caritatem vel devotionem hoc faciat, quin ex consuetudine, vel 

timore. Et taciens talis peccant mortaliter quanto plus et sepius hoc facit, et durior 

efficitur quam hoc qui semel tantummodo in anno convincat. Et hoc ex figura patet: 

Quia manna ut legitur ad calorem solis liquefiebat ad calorem vero ignis durius est 

effectum227 etc. Et ideo proprietarius primo dicitur ydolatra, quia avarius est ydolis 

serviens. unde amplius Ad Ephesios: Avaricia est ydolorum servitus.228 Secundo est ipse 

                                                           
225 1Pt. IV, 18. 
226 Deo] Deus P 
227 Zdá se, že se jedná o citaci, přesnou shodu se nepodařilo najít, nicméně na dané jména je pojednáno třeba: 
Alphonso de Madrigal, Comentaria in Primam partem Numerorum, Benátky, 1596, str. 132; nebo tentýž, 
Comentaria in primam pertem Exodii, Benátky, 1728, str. 211. 
228 Ef. 5, 5. 
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proprietarius fur et sacrilegus, quia res consecratas videlicet sanctam elemosinam 

pauperibus furatur. Unde Jeronimus: Pars sacrilegii est res pauperum habere et 

pauperibus non errogare.229 Ambrosius: Aurum habet ecclesiam non ut conservet sed ut 

pauperibus erroget.230 Tercio proprietarius est periurus, quia transgressor voti vovit enim 

et iuravit in manus prelati proprium non velle habere, quod tamen non servat, neque 

servare proponit. Cum scriptum sit Ecclesiastes 5: Si quid vovisti Deo, memor esto 

reddere.231 Item Deuteronomii 26: Quod semel egressum est ab aliis tuis observabis.232 

Quarto proprietarius est apostata, quod sic probatur. Si enim apostata esse iudicatur, qui 

habitum deponit, multo magis proprietarius iudicandus est apostata, qui paupertatem 

abicit, cum paupertas voluntaria magis sit de substancia religionis, quam habitus. Quinto 

proprietarius [P 187r] et homicida, quia in[Z 191r]utiliter illa conservat, quibus pauperes 

Christi deberent sustentari. Unde Ecclesiasticus 34 dicitur: Panis egencium  vita pauperis, 

qui ergo defraudat illum homo sangwinis est.233 Item XII.q.II: Qui abstulerit pecunias 

ecclesiae et bona pauperum auffert homicida est.234 Sexto proprietarius est ypocrita, quia 

sub habitu religioso animum gerit secularem et extra aureus apparet coram hominibus 

intus non lutens. Septimo proprietarius est excomunicatus, quia proprietas est de numero 

articulorum, pro quibus religiosi a suis prelatis sepius in anno excomunicantur. Quod 

autem hoc possit facere quilibet prelatus videlicet suos excomunicare subditos,235 patet 

extra De officiis ordinarii capitulo Cum ab ecclesiasticorum prelatis, De symonia capitulo 

Sicut tuis, De eo qui furtive suscepit ordines capitulo 1. Et nota, quod talis excomunicatio 

multum est timenda, quia reus in dictis articulis veraciter excomunicatur, etiam maiorem 

excomunicacionem in qua si celebrat, irregularitatem contrahit. Et hoc declaratum est 

Wyenne in Scola Iuristarum per lectorem ordinarium. Et ratio est quia prelatus dicit: 

                                                           
229 S. Hieronymus, Epistola 66, Ad Pammachium. 
230 S. Ambrosius, De officiis ministrorum, Liber II., cap. XXVIII., 137. 
231 Eccles. 5,3. 
232 Det. 23,23. 
233 Sir. 34,25. 
234 CIC, Decretum Gratiani, Causa XII, Quaestio II, c. VI, De eodem. 
235 Excomunicare subditos] trans. M2 
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Excomunico, vel excomunicamus. Semper intelligitur de maiori excomunicatione, ut 

patet extra De sententia excommunicationis, Si quem236 etc.237 Quibus autem penis 

religiosi a vitio proprietatis per suos superiores sint coherrendi patet primo in Statutis 

Benedicti pape 12 capitulo 36 ubi inter cetera dicitur: Canonici regulares habentes 

proprium et non revelantes prelatis suis si per eosdem specialiter et nominatem moniti 

infra mensem post monicionem, huiusmodi inmediate sequentem a predictis non 

destiterint et peculium non revelaverint, sint eo ipso inhabiles ad prioratus officia seu 

administraciones et beneficia, quelibet in religione huiusmodi habenda et exercenda. 

Item in Statutis provincialibus dicitur: Statuimus ut monachi et canonici regulares nisi a 

noticia presentium infra 15 dierum spacium proprium vetitum ad manus offerant eorum 

prelatorum, usque ad restitucionem debitam ab officio sint suspensi et nichilominus si 

manifesta sit eorum proprietas carcerali custodia238 mancipentur.239 Ecce quam 

[Z 191v] periculosum est religioso habere proprium, [P 187v] non advertens votum 

quod Domino Deo promisit, neque preceptum ecclesiae, nec prohibitionem qui 

datur, non a quolibet sed a vicario Christi, qui non consulimus. Sed dicit precipimus 

in virtute sancte obediencie, que salvat hominem si fuerit assumpta, aut dampnat si 

fuerit contempta et ideo addit dominus apostolicus dicens sub attestacionem divinii 

iudicii, quo videlicet inobedientibus dicturus est Dominus in fine modi non fecistis, 

que dixi et mandavi vobis240 ideo non novi vos.241 Ite ergo maledicti in ignem 

eternum242 et eciam dicit hac de causa dominis apostolicus. Quod si proprietas aput 

quemquam fuerit reperta in morte cum eo, in signum perdicionis243 extra 

                                                           
236 CIC, Decretalium Gregorii IX., Lib. V., Tit. XXXIX., cap. LIX. 
237 V rukopise P škrt. 
238 carcerali custodia] carceeris custodie Z. 
239Concilia Salisburgensia provincialia et dioecesana, Concilium Salisburgense XXIV. (1281), cap. I., IV. De 
monachis & regularibus proprietatum. 
240 Mth. 28, 20. 
241 Mth. 7, 23. 
242 Mth. 25, 41. 
243 V rukopisu Z ještě chybně připsáno a opraveno: id est damnationis sew maledictionis  
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monasterium in sterquilino subterretur, dicit in signum predicionis, id est 

dampnationis sew maledicionis, quia omnis homo maledictus, secundum 

psalmistam, qui declinat a mandatis tuis Domine.244 Studeamus fratres mei custodire 

Domini mandata, ne maledicemur, et votum, quod sponte emisimus Domino nostro 

maiori studio reddere, ne cum periuris et mendacibus tandem eternaliter 

dampnemur, quia Iudex: Ille venturus omnem dominum atque votum emissum se a 

nobis requirere minatur.245 Unde Gregorius: Quanto maius est donum gratiae, tanto 

transgressor maiori subiacem culpe.246 Cum enim augentur dona, rationes etiam 

crescivit donorum.247 Similiter devoto dicitur in Deutoronomiis: Cum voveris votum 

Domino Deo tuo, non tardabis reddere, quia requiret illud a te Dominus Deus tuus et 

si moratus fueris reputabitur tibi in pecatum.248 Ponamus igitur spem nostram 

fiducialiter in Deum et omnem sollicitudinem carnis cum ipsa maledicta et vetita 

proprietate relinquimus, quia fidelis est dominus in omnibus viris suis quia se nobis 

dare. Necessaria restrinxit dicens Iudice: Ego prebebo omnia necessaria.249 Et 

Ecclesiasticus: In omni tempore invenies quod neccessarium est.250 Item psalmista: 

Iacta Cogitatum tuum in Domino et ipse te enutriet.251 Quantum enim nostram 

fiduciam in Deum possimus dirigere tamen ab eo merimur accipere. Ideo faciamus, 

quod movet apostolus Petrus et omnes curam nostram proficiamus.252 In Deum 

quoniam ipsi cura est de nobis. Item psalmista Iunior: Fui eterni senni et non vidi 

iustum de relictum.253 Item in Ecclesia(stici) dicitur: Respicite filiis homini et scitote 

quia nos speravit [P 188r] In Domino et confusus est permansit in mandatis eius et 

                                                           
244 Ps. 118, 21. 
245 Nepodařilo se nalézt. 
246 Stejný citát viz REVELL, E. The Later Letters of Peter of Blois, Oxford, 1993, str. 166. 
247 Gregorius Magnus, Homilia, 9, 1. 
248 Deut. 23, 21. 
249 Iud. 19.20. 
250 Sir. 29, 3. 
251 Ps. 54, 23. 
252 proficiamus] proviamus Z. 
253 Ps. 36, 25. 
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derelictus est.254 De qua eciam fiducia habenda loquitur Sanctus Augustinus sic 

dicens: Proice te in eum noli metuere non enim subtrahit se tibi, ut cadas.255 Quanto 

ergo profundius anchoram fiducie nostre cordi dei in mergimus, tanto securius 

accipimus, quod speramus Deus ergo, qui est spes nostra nobis tribuere dignetur ea 

que sancte et iuste speramus ab eo accipere,256 quod nobis Marie unigenitus sua 

largiflua pietate prestare dignetur. Amen  

1442 Explicit Exhortatio contra vicium proprietatis257 

 

 

6.1  Dovětek v rukopise Z 
 

Amen258 Sciendum, quod religiosus excommunicatus et quilibet suspensus ab officio vel 

ab ingressu ecclesiae, si ingerit se divis statim efficitur. Irregularis et per solum papam 

absolvendus Quod patet de Suma et re iudicis capitulo Cum Eterni hoc VI de Suma 

excommunicationis, Cum medicinalis est hoc et XI.q.III Si quis episcopus etc. Amen  

 Explicit tractatulus de re salutifera ac umisicarma refutatione ac ab negatione 

omnimoda professor pessime, dampnabilissime ac infelicissime proprietaris, que 

hucusque heu per negligentiam correctionis et de furtum boni exempli inter professos ut 

in plurimum in tantum et tam horribiliter invaluit et exuebat. Quia vix ubi Dominis Deus 

ex speciali gratia hoc concesserit in (quibata?) Congregacionibus extirpari maxima 

diligenter ac difficultate potest quod Deus et regina celi Maria et omnes (sanctissimis?) 

precibus …(veniacor)diter avertant Amen  

 

                                                           
254 Sir. 23, 11-12.  
255 Augustin, Confessiones, 8, 11. 
256 accipere] acciperere Z 
257 Tento závěr pouze rukopis P. 
258 Zdvojuje. 
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Druhý odstavec psán červeně, pouze spodní řádek opraven černě na: Marie ac 

omnem sanctorum precibus ut avertatur misericordie concede dignetur Amen fiat fiat fiat 
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7. Závěr 

 

Z celkem nenápadného textu, nalezeného v rukopise, který patří do pozůstalostí z 

bývalé knihovny augustiniánů kanovníků v Roudnici nad Labem, se vyklubal text 

s rozsáhlou rukopisnou tradicí. Tato práce přináší alespoň základní informace o rukopisech 

v nichž se Exhortatio dochovalo a naznačuje, jaké mezi sebou mohly mít vazby. Vytvořením 

edice Exhortatia byl tento středověký traktát zpřístupněn badatelům, kteří se zajímají o 

traktáty týkající se vlastnictví v pozdním středověku i těm zabývajícím se šršími otázkami, 

jako třeba životem kanovníků. Analýza textu prokázala, že se jedná o kompilaci, která našla 

inspiraci v jiných významných dílech své doby. Na významu to Exhortatiu však neubírá, 

spíše naopak – autor převzal pasáže, jež se mu zdály důležité a získal tak kompaktní dílo, 

které si snadno našlo své příjemce.  

Traktát Exhortatio ad canonicos regulares ukazuje tři základní argumenty, kvůli 

nimž je nutné aby kanovníci, stejně tak jako mniši dodržovali osobní chudobu. Tento traktát 

byl nicméně pouze jednou jedinou nitkou v celé síti textů zaměřených proti vlastnictví 

v řeholním prostředí. Otázka vlastnictví a jeho vnímání v pozdním středověku je velmi 

komplexní a svým rozsahem se dalece vymyká možnostem pojmout ji do této práce, která 

však může posloužit jako jakýsi odrazový můstek pro další výzkum.  

Během jejího zpracování jsem se blíže seznámila s traktáty, jimiž bylo Exhortatio 

inspirováno, především s díly Jindřicha z Hassie, jenž měly si ve středovku získaly nemalý 

ohlas. Dalším krokem na cestě k pochopení vnímání vlastnictví ve středověku bude tedy 

výzkum daných děl, jejichž vliv na středověkou společnost byl ještě mnohem větší nežli 

v tomto případě. Základním dílem, jež bude podrobeno analýze a bude vytvořena jeho se 

edice, bude dopis sestavený Jindřichem z Hassie určený řeholním kanovníkům 

z Klosterneuburgu. Epistola Ecce nos reliquimus omnium vznikla nejspíše kolem roku 1386 

a v následujících desetiletích se velmi rozšířila. Dnes je známo 39 exemplářů daného textu, 

které se nachází především v rukopisech rakouské a německé provenience.  
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Stejně tak je třeba se podrobněji věnovat i dalšímu traktátu, Pro salute eorum, který 

byl nejpopulárnějším dílem a dochoval se v 65 rukopisech, opět převážně na území Německa 

a Rakouska, nicméně tentokrát je možné narazit i na opisy mimo kontinentální Evropu na 

Britských ostrovech v Cambridge. U tohoto díla půjde však především o textovou analýzu a 

případně bližší prozkoumání otázky autorství s pomocí rukopisů, jež neměl jeho editor 

Hermann Heimpel k dispozici. 

Nebude vynechán ani traktát Regularium sive claustralium, který se naopak nerozšířil a  

je znám pouze ze dvou rukopisů. Vytvoření jeho edice, jeho analýza a následné porovnání 

s výše uvedeným textem Ecce nos reliquimus, jenž byl svým způsobem jakýmsi 

„bestsellerem“ mezi středověkými traktáty, snad pomůže pochopit na čem závisel úspěch 

daného díla a která konkrétní témata týkající se majetku v klášterním prostředí resonovala. 

Doufejme, že další výzkum pomůže osvětlit i některé otazníky, které zůstaly kolem textu 

Exhortatia a snad i pochopit nahlížení vlastnictví a osobní chudoby v řeholním prostředí 

pozdního středověku. 
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