Příloha
Soupis rukopisů obsahujících díla Matouše z Krakova z českých
knihoven a archivů
Zvolená metodika při sestavování soupisu

Primárním zdrojem informací pro tento soupis mi byly katalogy rukopisných celků, ve
kterých se nachází exempláře s opisy děl Matouše z Krakova, a jež jmenovitě uvádím
v přehledu literatury a pramenů (viz kapitola 2). Nejprve je zapotřebí konstatovat, že mou
ambicí nebylo dostát komplexně pojatým moderním zásadám popisu rukopisů. Při tvorbě
jednotlivých rukopisných záznamů jsem tak výčet informací o daných kodexech omezil na
nezbytné minimum, které však zároveň základním způsobem vypovídá o kontextu recepce
Matoušových děl v českém prostředí.
Členění jednotlivých záznamů je tedy následující. Pod signaturou rukopisu se nachází
řádek se základními kodikologickými údaji, tj. datace, počet folií a rozměry rukopisu.
Veškeré datace uvedené v jednotlivých katalozích jsem porovnával s údaji nacházejícími
se na Manuscriptoriu. V případech, kde se tyto datace lišily, přihlédl jsem k novějším a
často přesnějším údajům na Manuscriptoriu. Psací látku uvádím jen v případě, kdy se jedná
o pergamen, vzhledem k tomu, že drtivá většina kodexů je papírových.
Následují údaje týkající se opisu Matoušova díla. Zde uvádím folia na nichž je dílo
opsáno, jeho incipit a veškeré informace vztahující se k tomuto opisu, ať už se nacházejí
v kolofónu, in marginem nebo incipitu Matoušova díla bezprostředně předcházejí. Tam,
kde to bylo možné, jsem údaje nacházející se v katalozích porovnával s rukopisy, které
jsou digitalizovány na Manuscriptoriu. V ostatních případech jsem vycházel z údajů
nalézajících se v jednotlivých katalozích.
Na dalších řádcích jsou evidovány jednak jména majitelů a písařů, a jednak datace
vyskytující se v kolofónech všech opisů obsažených v daných rukopisech. Všechny tyto
údaje uvádím ve znění, v jakém jsou v kodexech zaznamenány. Poté je v závorkách
zohledněn obsah rukopisů, přičemž v některých případech je konkretizován výčtem
nejzajímavějších děl. Jednotlivé záznamy uzavírá řádek se jmény všech autorů, jimiž byl
daný kodex v literatuře evidován (viz kapitola 4.1.2).
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Celý soupis je členěn na dva základní celky, opisy kázání a traktátů. Tyto jsou dále
členěny dle jednotlivých rukopisných fondů, ve kterých se opisy vyskytují. V případech,
kdy se v jednom rukopisu nachází více opisů Matoušových děl, je rukopis popsán jen
jednou a v ostatních případech jen v omezeném rozsahu s doplněným odkazem na jeho
první výskyt v soupisu.
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Kázání
Quid est quod dilectus meus
Národní knihovna České republiky
I B 35
konec 14. st., 153 ff. 29 × 20 cm
44v in marg. „Hunc sermonem fecit M. Matheus de Cracovia sacre theologie professor coram
episcopo Pragensi et omnibus per archiepiscopum ad synodum ibidem provocatus in aula
episcopi Pragensis publice predicavit, cui gracias ago“
44vb-48vb „Quid est quod dilectus meus …“
150r „Expliciunt dicta Gorre … Wilhelmi de Slawckede“
(většinu obsahu rukopisu tvoří na ff. 49r-150r komentář Mikuláše z Gorran Super Johannem)
Krzyżaniakowa; Tříška; Seńko; Chmielowska
III G 19
dat. k r. 1389, 209 ff. 22 × 14,5 cm
26v-37v „Quid est quod dilectus meus …“ × „… Expliciunt solemnes duo sermones synodales
reverendi magistri Mathei de Cracovia sacre theologie professoris et sic est finis“
jedenkrát zmíněn písař a jedenkrát datován na f. 205v: „… per manus Bohuncii de Usk Sazemyi
anno domini Mo trecentesimo octuagesimo nono“
(taktéž Matoušovo synodní kázání Digne ambuletis na ff. 18r-26v a Dialogus rationis etc. na ff.
1r-17v – viz níže;
37v-92v Sermones de caena domini Bernarda z Clairvaux – další Bernardova díla až po f. 177v)
Krzyżaniakowa; Tříška; Seńko; Chmielowska
XA2
konec 14. st., 173 ff. 30 × 22 cm
52ra (nadepsáno) „Item sermo magistri Mathei factus in Synodo.“
52ra-56vb „Quid est quod dilectus meus …“ ×
„… Expliciunt solempnes duo sermones synodales reverendi magistri Mathei de Cracovia sacre
theologie professoris et sic est finis.“
dvakrát uveden písař: 69r „per fratrem Georgium dictum …ffler“
105r „per manus fratris Georgii…“ – příjmení v obou případech vymazáno
(většinu obsahu rukopisu tvoří kazatelská literatura: mj. taktéž na ff. 48ra-52ra Matoušovo
synodní kázání Digne ambuletis – viz níže,
1r-43r Sermones de corpore christi Tomáše Akvinského,
57r–62r M. Johannis Mernberger /Marienwerder/ Sermo de passione Christi,
62r-66r synodální kázání Vojtěcha Raňkova z Ježova,
66r-69r Milíčovo Sermo de die novissimo)
Franke; Tříška; Seńko; Chmielowska
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Osek 3
14. st., 236 ff.
195v-205v „Sermo Matthei quem fecerat in synodo“
„Quid est quod dilectus meus ...“
třikrát zmíněni dva písaři, na pěti místech datace: 177v „… per manus petri de wunschilburk“
182r „Finitum per manus petri de wunschilburk“
195r „… anno domini 1386 proxima feria Va post festum pasche per Jodocum de glocz“
27v „… finitum anno domini 1385o in octava sancti Viti“
k roku 1385 ještě na ff. 139v, 171r, 236r
Tříška

Knihovna pražské metropolitní kapituly
A LXXIX 6
konec 14. st., 177 ff. 29,5 × 21,5 cm
61r-65v „Incipit sermo synodalis magistri Mathei de Crakouia scriptus Prage. Quid est quod
dilectus meus …“ × „Explicit sermo synodalis, quem compilavit, venerabilis mgr. Matheus de
Cracouia, sacre theologie professor etc.“
jedenkrát datován na ff. 23v: Anno domini millesimo tricentesimo octuagesimo octavo die
sabbato post festum epyphanie finitum est hoc opusculum… - psáno stejnou rukou jako výše
uvedené Matoušovo kázání
(skoro celou druhou polovinu obsahu rukopisu tvoří traktáty Jana Zlatoústého)
Krzyżaniakowa; Tříška; Seńko; Chmielowska chybně: A LXXXIX 6
D LXI
konec 14. st., 153 ff. 21,5 × 14,5 cm
144r-148v „Quid est quod dilectus meus in domo mea facit scelera multa Ge. XI0 cap.
Venerabilis Hugo de archa Noe…“ × „ad quam nos perducat qui sine fine vivit et regnat Amen“
jedenkrát datován: 119v „Explicit liber sub anno incarn. 1397“
(15v-16r „De modo sermocinandi latine et theutonice“)
Tříška; Chmielowska
N VII
1. pol. 15. st., 225 ff. 30,2 × 21,3 cm
177r-183r Sermo ad clerum mgri Mathaei de Cracovia „Quid est quod dilectus meus …“
(kazatelská literatura: na ff. 185r-189r taktéž Matoušovo synodní kázání Digne ambuletis – viz
níže;
30v-35r Tabulae Christi et antichristi,
dále devět kázání Husových:
čtyři sermones ad clerum na ff. 40v-45r, 49v-56v, 65r-67r a 84r-87v;
dále synodní kázání Jakoubka ze Stříbra na ff. 67r-73v, Petra ze Stupna na ff. 125r-127v,
Štěpána z Kolína na 199r-204v,
dále neúplné kázání Stanislava ze Znojma na ff. 224r-224v;
též však větší množství kázání Augustinových)
Krzyżaniakowa; Tříška; Chmielowska
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O XXXVIII
15. st., 206 ff. 21,2 × 14,4 cm
149v-158r Sermo synodalis „Quid est quod dilectus meus …“ × „Explicit bonus sermo
synodalis“
(zejména drobnější anonymní traktátová literatura: 159r-162r anonymní Tractatus de corpore
Christi;
na ff. 165r-178r taktéž Matoušův Dialogus rationis etc. – viz níže;
1r-52v Mgr. Henricus: Magisterium Christi „Explicit Magisterium Christi in septem artibus
collectum per heynricum arcium magistrum studii Pragen.;
100v-106v Sermones ad clerum)
Tříška; Chmielowska

Strahovská knihovna
DA IV 21
15. st., 386 ff. 22 × 15 cm
Matthaeus de Cracovia, Sermo synodalis de emendatione morum et cleri
(taktéž Matoušovo synodní kázání Digne ambuletis a Dialogus rationis etc. – viz níže,
dále rukopis obsahuje vedle převahy středověkých klasiků Sermo Factum est, ut moreretur
Jakoubka ze sříbra a synodní kázání Petra ze Stupna)
Tříška

Vědecká knihovna v Olomouci
M I 323
perg., 2. pol. 14. st., 115 ff. 18,5 × 12,5 cm
94r-104r „Sermo eiusdem magistri Matheus de novo sacerdote prelatis … Quid est quod
dilectus meus“
1r „Iste liber est Carthusiensium de Dolano“
(na ff. 84v-93v taktéž Matoušovo kázání Quomodo facta est meretrix – viz níže;
68v-84r kázání o neposkvrněném početí panny Marie Jindřicha Tottinga z Oyty)
Tříška

Knihovna Slezského zemského muzea
RB 11
14. st., 203 ff. 22 × 14,5 cm
183v-190v „Quid est quod dilectus meus …“
dvakrát uveden písař: 116v „… per manus Jacobi …(nečitelné)”
192r „Expliciunt dicta sermonum per manus Johannis Ulmani.“
na jednom místě datace: 198v „… anno Domini MoCCCLXXXV in vigilia sancti Bartholomei
…“
( další různá kázání na ff. 153r-161v, 169v-170r, 171v-174v, 203r;
napříč rukopisem mnoho drobných traktátů meditativního charakteru:
např. 183r „Meditacio bona post communionem.“;
164v-167r český text o Ježíšově zmrtvýchstání;
182r-183r Informacio et regimen noviciorum Izáka Syrského)
Tříška
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Sobrii estote
Národní knihovna České republiky
III G 18
2. pol. 15. st., 205 ff. 21,5 × 15 cm
169r-192r Sermones tres synodales
173v-183r „Sobrii estote …“
79v „Tradicio insigniorum iuris Jaroslao Pragensi“
(1r-39r texty vztahující se k Basilejskému koncilu, včetně role Čechů na něm;
největší část obsahu rukopisu tvoří na ff. 49r-127v Orationes in universitatibus italicis,
praesertim Patavina, occasione solennium variorum habitae;
v závěru rukopisu se vyskytují další humanisticky laděné texty: Leonardo Bruni, Demosthenes)
Krzyżaniakowa; Tříška; Seńko; Chmielowska

Knihovna pražské metropolitní kapituly
I XXX
2. pol. 15. st., 316 ff. 31,3 × 21 cm
287v-289v Sermo synodalis „Sobrii estote …“
jedenkrát datován k r. 1474 na f. 243r
(největší část obsahu rukopisu na ff. 1r-241r tvoří Tabula Martiniana;
na ff. 299r-308r však také Tractatus ad Carthusienses de eorum statu atque excellencia)
Tříška; Chmielowska
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Digne ambuletis
Národní knihovna České republiky
III G 19
dat. r. 1389, 209 ff. 22 × 14,5 cm
18r-26v „Dum quid sit predicare in synodo diligenter inspicio quod totus mente non conterror
… devote salutemus dicentes Ave Maria. Digne ambuletis …“
(taktéž Matoušovo synodní kázání Quid est quod dilectus meus a Dialogus rationis etc. - viz
výše)
Tříška; Chmielowska
XA2
konec 14. st., 173 ff. 30 × 22 cm
48ra (nadepsáno) „Item sermo magistri Mathei de Cracovia factus in synodo anno domini Mo
CCCo LXXXVIo.“
48ra „Dum quid sit predicare in synodo diligenter inspicio mirum est quod totus mente non
conterror … devote salutemus dicens salutemus Ave Marie gratia plena etc.“
(rubrika) „Incipiunt sermones synodales“
48rb-52ra „Digne ambuletis …“ × (rubrika) „Explicit sermo synodalis magistri Mathei“
(taktéž Matoušovo synodní kázání Quid est quod dilectus meus - viz výše)
Franke; Tříška; Seńko; Chmielowska

Knihovna pražské metropolitní kapituly
N VII
1. pol. 15. st., 225 ff. 30,2 × 21,3 cm
185r-189v „Digne ambuletis …“
(taktéž Matoušovo synodní kázání Quid est quod dilectus meus - viz výše)
Tříška

Strahovská knihovna
DA IV 21
15. st., 386 ff. 22 × 15 cm
Matthaeus de Cracovia, Sermo synodalis
(taktéž Matoušovo synodní kázání Quid est quod dilectus meus a Dialogus rationis etc. – viz
výše)
Tříška
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Sermones de sanctis (incipit: Humanus defectus hominum est)
Národní knihovna České republiky
I B 24
zač 15. st., 203 ff. 30 × 21 cm
11v-132r Postilla de sanctis „Ambulans Jesus iuxta mare Galile. Humanus defectus …“ ×
„Explicit pustilla /!/ de sanctis bona et utilis cuilibet Wenceslai de Bozkowicz Lebeda alleluia.“
na jednom místě datace: 10r „Expliciunt bona prothemata sub anno domini 1400 per manus S.
d. S.“
(obsah prakticky celého rukopisu tvoří sváteční kázání)
Bartoš; Tříška; Chmielowska
III D 14
14. - 15. st., 196 ff. 30 × 21 cm
79r-196v „Incipit commune sanctorum. De s. Andrea. Ambulans Jesus iuxta mare Galilee…
Humanus defectus …“
(zbývající část obsahu rukopisu tvoří Truhlářem neidentifikovaný soubor postních kázání)
Bartoš; Tříška; Chmielowska chybně: D 14
VI A 8
1430-31, 301 ff. 30 × 21 cm
180r-301v „De s. Andrea. Ambulans Jesus iuxta mare Galilee, Mt. 4 Humanus defectus est …“
× „Et sic est finis postille huius in vigilia nativitatis Christi anno domini 1431“ (zbytek
vyškrabán)
ještě na jednom místě datován, jedenkrát uveden písař: 179r „Explicit opus de s. p. c. a. scriptum
per Thomam Fabrum anno domini 1430 finitum in die decolacionis Johannis Waptiste in Villa
dei“
(zbývající část obsahu rukopisu tvoří Truhlářem neidentifikovaný další soubor Sermones de
sanctis)
Chmielowska
VII E 10
1. pol. 15. st., 302 ff. 21 × 15 cm
1r-133v „Ambulans Jes. iuxta mare Gal. Humanus defectus …“
(zbývající část obsahu rukopisu tvoří kazatelská literatura a Martyrologium per circulum anni)
Bartoš; Tříška; Chmielowska
VIII D 2
konec 14. st., 170 ff. 29,5 × 22 cm
40rb (nadepsáno) „Super evangelia de Sanctis Magistri Mathei de Cracovia qui fuit plebanus
Prage in ecclesia beate virginis in leta curia tempore imperatoris Caroli“
40ra-122ra „Ambulans Jesus iuxta mare Galilee…Humanus defectus …“ × „Pustilla Mgri
Mathei de Cracovia, plebani quondam in Leta Curia Prage“
jedenkrát uveden písař: 170v „… per manus Wellis …“ (zbytek poškozen)
(obsahem rukopisu výhradně kazatelská literatura)
Bartoš; Tříška; Chmielowska
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X F 23
1. pol. 15. st., 185 ff. 25,5 × 16 cm
1r-185v „Ambulans Iesus iuxta mare Galilee, Mt. 4 Humanus defectus …“
Bartoš; Tříška; Chmielowska: chybně C F 23

Knihovna pražské metropolitní kapituly
E XXVI
2. pol. 14. st., 191 ff. 29,5 × 21,5 cm
1r-104v Postilla super evangelia de tempore „Ambulans Jesus iuxta mare Galylei Mt. quarto.
Humanus defectus est…“
přední přídeští: „Iste est liber Wenceslai…de Boleslawya Juveny…“
(český kolofón na f. 123v)
Chmielowska
E LXIII
ff. 1-132: 2. pol. 14. st. (zbytek rukopisu z konce 14., nebo začátku 15. st.), 228 ff. 28 × 20 cm
1r-127v Postilla de sanctis per annum „Ambulans Jhesus iuxta mare Galylee Mt. 4 Humanus
defectus hominum est…“ × „Expliciunt postille de sanctis per totum annum“
Chmielowska
E LXV
dat. 1403-1436, 204 ff. 29 × 21 cm
5r-104v Sermones de sanctis „Ambulans Jhesus iuxta mare Galylee Mt. 4 Humanus defectus
est…“
dvakrát datován, dvakrát uveden majitel:
přední přídeští „Istum librum donavit pro ecclesia Pragens venerabilis vir dominus Johanko de
Duba, decanus ipsius ecclesie prefate pragensi. Orate pro eo.“
118r „Anno incarnacionis dominice Mo IIIIo IIIo ydus Novembris.“
204v „…finitus anno Domini Millesimo CCCCXXXVI in die sanctorum Philippi et Jacobi
apostolorum, ex procuracione Johannis de Duba, canonici ecclesie pragensis in Zittauia in
exilio.“
(144r-171v latinská kázání o českých světcích – Vojtěch, Prokop, Václav)
Chmielowska

Knihovna Národního muzea
XIII E 9
15. st., 186 ff. 30 × 21 cm
1r–118r „Ambulans Jesus iuxta mare Galylee…Humanus defectus hominum est …“ × „Iste
liber est finitus feria sexta proxima ante festum sancti Wenczeslai sub anno domini M CCCC
quinto per manus Blasconis“
(veškerý obsah rukopisu tvoří kazatelská literatura:
119r-184r Dicta Pertrandi super epistolas quadragesimales)
Bartoš; Tříška; Chmielowska
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XIV D 6
1412-17, 253 ff. 23 × 15 cm
1ra-93va Postilla super ewangelia de sanctis „Ambulans Jesus…Humanus defectus est …“ ×
„Explicit postilla super ewangelium de sanctis sub anno domini M CCCC XII in octava omnium
sanctorum amen.“
180r-253r Postilla super ewangelia de sanctis „In illo tempore ambulans Jesus…Humanus
tyelesny defectus …“ – text kázání je zde opsán podruhé
ještě jednou uvedena datace a jednou písař:
174v „…per manus Nycolai plebani in Ratayg sub anno domini 1417 sabbato ante dominicam
Esto michi et quando vigebat maxima persecucio in clero in Bohemia per d. Cenkonem, dictum
Weselsky, comisarium bonorum domini de Rosis et suos apostolos vyklefistas et aucas vel
hausatas.“
(obsahem rukopisu skoro výhradně kazatelská literatura)
Bartoš; Tříška; Chmielowska
Karlštejn DK 19
1r-107v „Ambulans Iesus iuxta mare Galilee … Humanus defectus hominum est …“ × „Finitus
est liber anno Domini M CCCCoXXVo hora XIXa proxima die precedenti festum Fabiani per
manus cuidam egeni die XXa mensis Januarii etc.“
Spunar autorství připisuje Štěknovi; Nuding

Zemský archiv v Opavě – Knihovna metropolitní kapituly v Olomouci
CO 100
pol. 15. st., 117 ff. 33 × 22 cm
1r -113r „Ambulans Ihesus … humanus defectus hominum est …“ × „Expliciunt Dicta
Magistrorum per Protywam ficta, per quorum dicta hominum relaxantur delicta. Daj to milý
Božě! Sub anno Domini millesimo CCCCo quinquagesimo VIo sabbato ante Laurencii martyris.
Iste liber scriptus in Quasicz ad precium plebani ibidem …“
Spunar autorství připisuje Štěknovi stejně jako autoři soupisu rukopisů (Boháček, Bystřický a
Čáda)
CO 436
zač. 15. st., 210 ff. 30 × 21 cm
[Matheus de Cracovia] Postilla de sanctis
Tříška

Moravská zemská knihovna v Brně
Mk 100
1427, 195 ff. 22 × 16 cm
140v-161r (nadepsáno) „De postillis magistri Mathei Krakoviensis, Kunradi et Myllicii“ – dle
katalogizátora Vladislava Dokoupila se jedná o Konráda Waldhausera
na ff. 181r a 184v datace k roku 1427
(většinu obsahu rukopisu tvoří kazatelská literatura: 4v-140r Postilla super epistolas et
evangelia – 136v „Non sicut wyclef et sui sequaces menciuntur … similtier et waldenses … et
payniste“, 137r Sicut et moderni Jacobelite tenent …;
česká slova na f. 111v)
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Archiv města Brna - Svatojakubská knihovna
63/97
konec 14. st./zač. 15. st., Morava, 304 ff. 30,5 × 21 cm
na fol. 1r „Ad sanctum Iacobum in Brunna“ (15. st.)
2ra-249vb Franciscus de Senis, potius Aldobrandis de Tuscanella O.P., Nicolaus de Asculo
O.P., Nicolaus de Lyra OM, Matthaeus de Cracovia, Sermones de tempore et de sanctis a festo
Corporis usque ad Adventum

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
přír. č. 9423:82 (fond kapucíni Horšovský Týn)
15. st., 189 ff. 27 ×21 cm
Matthaeus de Cracovia, Postilla de sanctis et commune sanctorum
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Sermones de sanctis (incipit: Hic dicit Haymo)
Národní knihovna České republiky
I E 20
1. pol. 15. st., 190 ff. 30 × 21 cm
1r-181v „Ambulans Jesus iuxta mare Galilee … Hic dicit Haymo …“ – pořadí kázání
zpřeházeno, výše uvedený incipit celého cyklu se nachází na f. 120r
(zbytek obsahu rukopisu je tvořen na ff. 181v-190r dvěma synodními kazání Milíčovými – dle
Truhláře psány jinou rukou než Matoušovy Sermones)
Tříška; Chmielowska; Nuding
IV C 15
konec 14. st., 127 ff. 29 × 22 cm
1r-98v „De s. Andrea. Ambulans Jesus. Hic dicit Haymo…“
(98v-102r Milíčovo synodní kázání „Sacerdotes contempserunt legem meam“)
Chmielowska; Nuding

Knihovna Národního muzea
Mik 6363
konec 14. a zač. 15. st., 234 ff. 29 × 21,5 cm
29va-182vb „Ambulans Iesus iuxta mare Galylee. Mt. 4o. Hoc dicit Haymo …“ × „Explicit
postilla de sanctis Anno domini Mo CCCo LXXXXo VIIo in festo Johannis Baptiste.“
(většinu obsahu rukopisu tvoří kazatelská literatura)

Moravská zemská knihovna v Brně
R 405
1. pol. 15. st., 197 ff. 28 × 20,5 cm
1r-197v „De sancto Andrea. Ambulans iesus iuxta mare galilee Mt. iiijo. Hic dicit Haymo …“
jedenkrát zmíněn písař 127r (rubrika) „Nota quod iste est sermo Sancti Bernardi abbatis
clarevalis Super Missus est etc. Super Omeliam que debet predicari in Annuncciacione Sancte
Marie in ieiunio scriptus per dominum (přeškrtáno) andream de Budwicz“
(napříč rukopisem se vyskytují česká slova i české překladové glosy,
na ff. 160r-160v je součástí kázání na narození Páně česká veršovaná modlitba)
Tříška; Nuding

Jihočeská vědecká knihovna – Zlatá Koruna
1 Bi 12
konec 14. – zač. 15. st., 230 ff. 29,5 × 21,5 cm
87ra-230vb „Ambulans Iesus iuxta mare Galilee … Hic dicit Haymo …“ × „Explicit alabergo
de leone a Bolonia dum eranno sei belle donne par lila manu demisere cola marti dij“ (jinou
rukou) „Postilla Iohannis Crakowyte“
85vb „Explicit quadragesimale per manus Raczkonis“ – tentýž Racek dle katalogizátora
Bohumila Ryby také v tomto rukopise patrně opsal Matoušovu sváteční postillu i rukopis
D V pražské kapitulní knihovny obsahující Matoušovo Confessionale
(největší část obsahu rukopisu tvoří kazatelská literatura;
3r-17rb latinsko-český slovník)
Bartoš; Tříška
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Propositio facta pro canonizatione Birgittae de Swecia
Knihovna pražské metropolitní kapituly
O XXXII
1. pol. 15. st, 162 ff. 21,8 × 15 cm
40r-43v „Propositio facta pro canonisatione electae sponsae Christi Brigidae de Swecia per
magistrum Mathaeum de Cracovia, in qua summarie tangitur sanctitas eiusdem“
přední přídeští: „Liber mgri Johannis de Cubito datus eidem a domino Wenczeslao Haydiss de
Telcz plebano et canonico in ecclesia Pragensi“
2r in marg.: „Gallus dictus Jatka de Praga“
(velmi různorodý obsah: teologie, právo i lékařství;
taktéž další Matoušova díla: 44r-44v Oratio ad compatiendum miseriae sanctae matris
ecclesiae,
45r-61r Dialogus rationis etc.,
61v-97v Rationale operum divinorum – viz níže;
1v začátek Života sv. Doroty z Montau a německy psaný dopis;
dále větší množství didaktických pomůcek: bible, dekretály, slovníky, včetně drobného českolatinského)
Tříška; Chmielowska; Breedveld-Baránková

Quomodo facta est meretrix
Vědecká knihovna v Olomouci
M I 323
perg., 2. pol. 14. st., 115 ff. 18,5 × 12,5 cm
84v-93v „Sermo, quem fecit magister Matheus de Cracovia sacre theologie doctor coram
Urbano papa sexto, cum esset ambasiator studii Pragensis. Quomodo facta est meretrix …“
(taktéž Matoušovo synodní kázání Quid est quod dilectus meus – viz výše)
Franke; Tříška; Seńko
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Traktáty
Dialogus rationis et conscientiae de crebra communione
Národní knihovna České republiky
I B 17
2. třetina 15. st., 276 ff. 30 × 22 cm
260vb-271vb „Multorum tam clericorum …“
276vb (rubrika) „Liber monasterii domus sancti Egidii canonicorum regularium in Witignaw
alias in Trzebon donatus per dominum Nicolaum dictum Sellar“
(mj. 176r-177v dekret Kostnického koncilu proti přijímání podobojí;
177v-180v Tractatus de ecclesia Štěpána z Pálče;
185v-191r Milíčovo Sermo de nativitate b. virginis;
191v-201v Prokopská a Kateřinská legenda)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
I C 36
1. čtvrtina 15. st. (části dat. k r. 1414), 239 ff. 29 × 21 cm
206ra-219vb „Multorum tam clericorum …“ × „Explicit tractatus de corpore Christi magistri
Mathey sacre theoloye professoris etc.“
na dvou místech datován: 118vb „… finitus anno domini millesimo CCCCo XIIIIo et cetera
pruch schuch tuch.“ – druhá datace k témuž roku na těžce poškozeném místě na f. 121r
jedenkrát zmíněn písař: 19va „…per manus Johannis dicti Piperis residenti in Zdyar
Monachorum“
(1r-19v Statuta Arnošta z Pardubic;
22r-118v latinsko-německý slovník;
119r-121r latinsko-řecký slovník
f 239b cantio vagorum lat.-germ.)
Tříška; Seńko, Szafrański
I F 18
2. pol. 15. st., 320 ff. 21 × 15 cm
100r-111r „In nomine dominici corporis Iesu Christi. Multorum tam clericorum …“ × „Iste
tractatulus est editus per magistrum Mathiam de Cracovia doctorem sacre theologie studii
Pragensis finitum per me Crucem de Telcz in castro Pragensi in die quattuor coronatorum anno
Mo CCCCo LXIIIo“ - nad první řádek kolofónu později nadepsán a přeškrtnut dodatek: quem
postea revocavit de cottidiana communione indigna laicorum
celý rukopis sepsán Oldřichem Křížem z Telče – přední přídeští: „In hoc opusculo isti
continentur tractatus per me Crucem de Telcz in seculo collecti“
(velké množství protiutrakvisticky zaměřené literatury:
dekrety Kostnického a Basilejského koncilu o eucharistii, rovněž v českém překladu; na ff.
172r-177r však též Korandovo Oratio ex parte regis Georgii pro confirmatione compactatorum,
177v-179v Relatio de nunciis Georgii regis apud papam,
251v Rokycanovo Revocacio a papa ad Graecos)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
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I G 12
30. léta 15. st., 283 ff. 22 × 14,5 cm
183r-197r „Multorum tam clericorum …“
na posledním f. 283v na těžce poškozeném místě je vlastnická poznámka z 15. st. označující
rukopis za majetek augustiniánské kanonie v Borovanech
jedenkrát zmíněn písař: 119r „Hoc Wenceslaus decanus Pragensis manu propria“
na jednom místě datace: 224r „… anno 1432o die Ieronymi“
(mj. 198r-224r Tractatus magistrorum Pragensium De ritibus, gestibus et vestibus sacrae missae
observandis adversus sacerdotes Taborienses;
117r latinsko-český slovníček)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
III G 19
dat. k r. 1389, 209 ff. 22 × 14,5 cm
1r-17v „Multorum tam clericorum …“ × „Explicit tractatus de corpore Christi magistri Mathei
doctoris in sacra theologia. Amen.“
(taktéž Matoušova synodní kázání Quid est quod dilectus meus a Digne ambuletis - viz výše)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
IV B 1
konec 14. st., 251 ff. 30 × 22 cm
243ra-251ra „Hic incipit certamen rationis et conscientie Multorum tam clericorum …“ ×
(rubrika) „Explicit certamen rationis et consciencie“
na jednom místě datace: 135v „… sub anno domini millesimo CoCoCo octuagesimo octavo feria
terci post conductum pasce“
(zbytek obsahu rukopisu tvoří komentář k epištolám od Mikuláše z Gorran)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
VB3
1. pol. 15. st., 126 ff. 29 × 22 cm
70ra-78ra „Multorum clericorum …“
(zejména traktátová literatura, mj. na ff. 79r-91r De institutione sacramenti eucharistiae
Jindřicha z Bitterfeldu;
též statuta Arnošta z Pardubic, či Regula Pragensis ecclesiae)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
V G 15
2. třetina 15. st., 171 ff. 21,5 × 16 cm
60r-71r „Multorum tam clericorum …“
(mj. drobnější traktáty Husovy, včetně eucharistického; utrakvističtí autoři: Petr z Mladoňovic,
Jakoubek ze Stříbra, Mikuláš z Drážďan, Petr Payne, Jan Rokycana, Martin Lupáč,
116r-125v Auctoritates evangelii, doctorum, canonum et ecclesie pro communione sub utraque)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowskа
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IX C 3
konec 14. - zač. 15. st., 344 ff. 28 × 20 cm
201va-208va „Prologus in dialogum conscientiae et racionis de communione magistri Mathey
de Krakovia sacre pagine professoris. Multorum tam clericorum …“
jedenkrát datován a zmíněn písař: 314rb „Explicit … per me Simonem de Rokyczana tunc
rectorem scolarum in Tyn Horssow anno domini 1401o in vigilia sancte trinitatis.“
(na ff. 271r-293r taktéž Matoušovo Rationale divinorum operum – viz níže;
dále mj. na ff. 148r-170r Truhlářem neidentifikovaná Summa de discrecione confessionum;
210r-212v Dialogus hominis cum Christo Jana z Jenštejna)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
XI C 7
15. st., 344 ff. 28 × 20 cm
1r (rubrika) „Incipit prologus magistri Mathei de Cracovia doctoris sacre theologie in tractatum
de processu sacerdotum ad missam celebrandam seu frequentandam. Incipit prologus.
1r-12v Multorum tam clericorum …“
přední přídeští: „Iste liber est domus sanctae Trinitatis prope Brunnam“
na čtyřech místech zmíněn písař: 84v „Expl. prima pars per manus Johannis de Lübschycz“;
155v „Expliciunt per manus Johannis de (příjmení vyškrabáno) hospitis domus wallis Josefi“;
194r „Per manus Johannis Foytt won (příjmení vyškrabáno) alias won Lübschycz
Carthusiensis“;
232v „Johannes Foytt. Scripsit in hiis planis adnotati dextera Johannis.“
(největší část kodexu zabírají Consuetudines ordinis Carthusiensis;
obsahem na ff. 182r-194r též Vocabularius latino-germanicus – u obou dvou položek uveden
výše zmíněný písař)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
XII E 11
konec 14. st., 115 ff. 22 × 15 cm
105r-115v 105r „Multorum tam clericorum …“ × (rubrika) „Explicit tractatus videlicet
disputacio consciencie et rationis de officio misse“
(většinu obsahu rukopisu tvoří Horologium aeternae sapientiae Jindřicha Susa)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
XIII F 21
15. st., 189 ff. 21,5 × 15 cm
93r (rubrika) „De sacra communione corporis Christi valde pulcra“
93r-107r „Multorum tam clericorum …“× „… Explicit tractatus venerabilis magistri Mathei de
Crakovia sacre theologie professoris“
(v první půli rukopisu několik textů Husových:
dvě synodní kázání na ff. 22v-30r a 76v-78r,
63r-76v Replica contra adversarium occultum,
78r-87v eucharistický traktát;
dále mj.: 35r-61v „Pastorale doctoris evangelici“ – tj. Jan Wyclif;
146r-146v dopis Johna Oldcastlea z Cobhamu adresovaný Voksovi z Valdštejna, či Zdislavovi
ze Zvířetic - dle Truhláře
147r-148 dopis Richarda Wyche adresovaný Janu Husovi,
161v-164r Stanislava ze Znojma Positio de victu laboris manualis vel evangelici)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
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XIV D 6
15. st., 275 ff. 30,5 × 22 cm
60va-70vb „Multorum tam clericorum …“
(Matoušovu traktátu předchází na ff. 41r-60v Bonaventurovo Soliloquium,
mezi dalšími dominujícími středověkými klasiky přítomny na ff. 131r-145r i Husovy
eucharistické traktáty)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
XVI F 8
pol. 15. st., 354 ff. 20 × 14 cm
99v – 161v „Hy hebt sich an daß puch des kampfkriges der vernunft und der gewissen von der
entphaung des heiligen sacraments gotes leichnams. Es ist nicht ein kleine klag …“ – německý
překlad Matoušova Dialogu
jedenkrát datován na f. 65r: „Anno domini Mo CCCCo XLVIIIo. Et sic est finitus proxima feria
ante dominicam palmarum. etc.“
(zbytek obsahu rukopisu tvoří traktátová literatura mystického charakteru;
celý rukopis, s výjimkou výše uvedeného kolofónu, je psán v němčině)
Franke; Beifuss
XXIII D 178
z r. 1442
249r-276r – německý překlad Matoušova Dialogu
rukopis pochází z kartuziánského kláštera Christgarten u Nördlingenu
Franke; Beifuss
Osek 20
papír s mnoha pergamenovými ff., 1. třetina 15. st., 190 ff.
156r-168v „Incipit dialogus conscientiae et rationis de celebratione vel communione“
„Multorum tam clericorum …“
(mj. 152r-155v Sermo beati Bernhardi abbatis de mysterio corporis et sanguinis Domini)
Tříška; Seńko, Szafrański

Knihovna pražské metropolitní kapituly
C XXXIX 3
1. pol. 15. st, 180 ff. 29,5 × 20,5 cm
130r-139r „Multorum tam clericorum“ × „Explicit tractatus venerabilis magistri Mathei de
Cracovia, sacre theologie professoris“
(164v-168v list Vojtěcha Raňkova z Ježova faráři Martinovi od sv. Martina;
jeden český kolofón na fol. 141r;
180v Argumenta capitum prophetiae Jeremiae (in marg.) „nota bene contra viklefistas“)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
C LXI
2. pol. 15. st., 361 ff. 31 × 20 cm
305r-311r „Dialogus rationis et conscientiae de utilitate et frequenti celebratione editus a
magistro Mathia. Multorum tam clericorum …“
jedenkrát zmíněn písař: 168v „Et sic est finis per me Henricum Kunstadt“
(tematicky rozmanitá traktátová literatura - středověcí klasikové)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
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D XIX
1. pol. 15. st., 301 ff. 21,5 × 15,5 cm
15r-32r „Incipit duellum racionis cum consciencia doctoris Mathie de Cracovia luctantibus
super eo, an sit melius sepius vel rarius ad communionem sanctissimum accedendum.
Multorum tam clericorum …“
třikrát datován: 52r „Explicit liber bonus a. d. 1447“
157r „…a. d. 1416 in festo sancte Barbare fer. IIII ante festum s. Nicolai“
216v „Explicit tractatulus valde utilis et optimus de confessione a. d. 1427“
(tematicky rozmanitá, až na výjimky anonymní traktátová literatura kratkého rozsahu;
113r a 251v několik polských slov, 138v-143r česká slova, 241v-242v polské glosy,
253v-254r excerpta z „Husovy“ orthografie
226r-228v Argumenta Wicleff haeretici et haeretica)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
D LXIV
kon. 14., či zač. 15. st., 148 ff. 22 × 14,5 cm
42v-60v „De frequenti communione divinae eucaristiae dialogus. Multorum clericorum …“
(největší část obsahu rukopisu tvoří na ff. 61r-147v Cassiodorův komentář k žalmům)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
D LXX
1387-1390, 104 ff. 21,5 × 14,5 cm
46v-73v „Hye heb sieh ein puchlein an von dem kampphe oder krige der vernunft und der
gewissen vm Gotes leichnam wirdicleich czu enphanen … Vil menschen pryster und layen …“
– německý překlad Matoušova Dialogu
46r „ Explicit ymago vite translata in teuthonicum per Ulricum subnotarium pretorii Pragensis
anno domini 1387 feria secunda post festum Concepcionis sancte Marie virginis gloriose“
(Matoušovu traktátu předchází na ff. 3r-46r Bonaventurovo Soliloquium;
vyjma výše uvedeného kolofónu celý rukopis napsán německy)
Seńko, Szafrański; Chmielowska; Beifuss
O XXIII
1. pol. 15. st., 273 ff. 22 × 15,5 cm
61r-76v „Multorum tam clericorum“ × „Explicit tractatus venerabilis mgri Mathei de Cracowia
sacre theologie professoris…“
1r in marg. „Liber M. Procopii. Attende, quia in eo aliqua sunt scripta contra fidem katholicam“
(značný počet Husových traktátů a kázání včetně eucharistických;
104v-109r Wyclifovo De virtute excommunicationis – 104r „Nota ista scripta sunt de libris
Wykleff. Cave, ne decipiaris.“;
na zadním přídeští české glosy)
Tříška; Seńko, Szafrański chybně: O XXII; Chmielowska
O XXXII
1. pol. 15 st., 162 ff. 21,8 × 15 cm
45r-61r „Multorum tam clericorum …”
(taktéž další Matoušova díla: Brigitská propozice, Oratio ad compatiendum etc. a Rationale
operum divinorum – viz výše)
Franke; Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
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O XXXVIII
15. st., 206 ff. 21,2 × 14,4 cm
165r-178r „Multorum tam clericorum …“ × „Explicit tractatus de corpore Christi compositus
a Magistro Matheo doctore de Cracowia“
(taktéž Matoušovo synodní kázání Quid est quod dilectus meus – viz výše)
Tříška; Seńko, Szafrański chybně: O XXXVII; Chmielowska
O XLIV
kon. 14. a zač. 15. st., 140 ff. 22 × 15 cm
96r-111r „Multorum tam clericorum …“ × „Finitus est libellus de racione et consciencia
compositus per magistrum Matheum sacre theologie profesorem Pragen. Ben.“
(na ff. 72r-94r taktéž Matoušovo Confessionale;
1r „Toxica Theutonica gens perfida pestis iniqua, vergit in obliqua, nullius gentis amica“;
tematicky značně rozmanitý obsah,
mj. na ff. 23r-26r „Declaratio quatuor questionum de corpore Christi doctorum studii
Wyennensis“,
27r-37v Declaratio earundem per doctores studii Pragensis „In nomine domini Amen. Anno
nativitatis eiusdem MCCCLXXXV“)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska

Knihovna Národního muzea
IV H 30
2. desetiletí 15. st., pergamen, 161 ff. 9 × 12,8 cm
75v-106v „Počíná sě řěč o o božiem tělu velmi dobrá“ – český překlad Matoušova Dialogu
rukopis vznikl ve Vratislavi
(veškerý obsah rukopisu je napsán česky;
vyjma Matoušova traktátu a na ff. 115r-156r traktátu o „zvěstovánie matky buožie“ obsahem
pouze spisy Husovy: Traktát o víře, překlad z Augustina, Kázání na boží tělo, Výklady)
Tříška; Seńko, Szafrański
XII D 10
2. pol. 15. st., 281 ff. 23 × 29 cm
123r-131r „Multorum tam clericorum …“
na několika místech uvedena lokace rukopisu, majitel, či písař: 42v „…anno domini 1462 in
Brunna per Nicolaum Kader de Crayn, progenitor cuius progeniei clipeo ipse ex parte parentele
utitur etc“
67r „anno domini 1474 mortuus est dominus Petrus, capellanus beate Virginis in Crumlow in
heremo, et sepultus in Frinburg, qui in vita donavit michi Johanni de Crumlow, decano
Pragensi, hos quinque sexternos, ut orem deum pro illo.“
113v „Et sic est finis. Anno 1474 feria II post revocevit.“
164v „Scriptum anno domini 1475 in die sancti Ambrosii.“
175r „Wienne finitus anno domini 1458 post dominicam Judica“
(velmi různorodá traktátová literatura, mj. díla vídeňských univerzitních mistrů Tomáše
Haselpach, Jana Geuss, Jindřicha z Langensteinu)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
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XIII D 28
1462-1470, 285 ff. – z toho 48 ff. prvotisků, 30,5 × 21 cm
1ra-13va „Multorum tam laycorum quam clericorum…“ × „Explicit tractatus de sacro
eukaristie magistri Mathei de Kracovia professoris sacri paginis factus per modum dyalogi
scilicet racionis et consciencie quando ad eadem sit abstinendum. Finitus in Perckhaim in die
Narcisci martyris anno sexagesimo quarto (29. 10. 1464) per Paulum Hützhoffer tunc temporis
premissarium ibidem“
údaje o tomtéž písaři i místě vzniku ještě v 5, resp. 6 dalších kolofónech - celý rukopis dle
katalogizátora Michala Dragouna pochází z Birkheimu
(zejm. traktátová literatura, mj. Paulus Wann, Jindřich Heynbuch z Langensteinu, Jan Geuss)
Tříška; Seńko, Szafrański

Strahovská knihovna
DA IV 21
15. st., 386 ff. 22 × 15 cm
Matthaeus de Cracova, Tractatus de communione Corporis Christi seu Dialogus conscientiae
et rationis
(taktéž Matoušova synodní kázání Quid est quod dilectus meus a Digne ambuletis – viz výše)
Tříška; Seńko, Szafrański

Archiv hlavního města Prahy
T 7792
konec 14./zač. 15. st., 228 ff. 21 × 14,7 cm
Matthaeus de Cracovia, Dialogus conscientiae et rationis de frequenti communione
(obsahuje mj. na začátku rukopisu fragment Milíčovy Gratiae Dei)

Vědecká knihovna v Olomouci
M I 248
1. a 2. pol. 15. st, 266 ff. 22,5 × 15 cm
129r-144v „Tractatus magistri Mathei de Cracovia de frequentacione sacramenti altaris.
Multorum tam clericorum …“
dle katalogizátorů Boháčka a Čády lze na základě vazby rukopisu usuzovat, že rukopis byl
majetkem olomouckých kartuziánů
(64v-67r Commendacio de vita solitaria et bono celle Petra Damianiho;
67r-70v od téhož autora traktát de heremita sive monacho dimicatore cum diabolo;
71r latinské verše o mnišské cele)
Tříška; Seńko, Szafrański
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M I 267
2. pol. 15. st., 338 ff. 23 × 15 cm
123r-135v „Multorum tam clericorum …“
přední předsádka: „Iste liber est fratrum Carthusiensium de Dolano“
(136v-137v „De sumpcione Corporis Christi…Hec sunt extracta per dominum officialem
magistrum Sanderum pro domino Petro, beate memorie, contra murmurantes et impedire
volentes sacram communionem.“;
235r-236v Oratio in supplicium Iohannes Hus Jakuba z Lodi;
238r-240v téhož autora Oratio super condempnacione Ieronimi de Praga heretici;
332r „incipit Questio de Corpore Christi, utrum omni die devote petenti sit dandum et videtur
quod sic. Dubitatur, an Corpus Domini nostri Iesu Christi sepe sit et omni die summendum…“;
335v česky psané vyznání hříchů)
Tříška; Seńko, Szafrański
M I 291
2. pol. 15 st., 132 ff. 21,5 × 14,5 cm
1r-17v „Certamen rationis et consciencie pro celebracione et sacra communione. Multorum tam
clericorum …“
132v „Iste liber est domus Carthusiens. Prope Prunam 1484 iar.“
(největší část obsahu rukopisu zabírá na ff. 17v-96v komentář k žalmům od Mikuláše z Lyry;
121r-130r Instructio monachi de disciplína claustralium praecedente tabula)
Tříška; Seńko, Szafrański
M I 297
2. pol. 15. st., 194 ff. 21 × 14,5 cm
125r-127r (pouze začátek) „Incipit prologus Mag. Mathiae de Cracovia, doctoris sacre
theologie in tractatum de persvasu sacerdotum ad missam celebrandam seu frequentandam etc.
Multorum tam clericorum …“
dle katalogizátorů Boháčka a Čády byl rukopis majetkem brněnské kartouzy
Tříška; Seńko, Szafrański
M II 18
2. pol. 14 st. a 1. pol. 15. st., 229 ff. 30,5 × 21 cm
2v-8v (neúplné) „Incipit tractatus egregii doctoris magistri Mathei de Crakovia de frequenti
communione. Multorum tam clericorum …“
109v „… Ioannes Mergenstern von Gotes Gnaden“
177r „Liber Iohannis Turbonis /Turkonis?/ de Winczik“
(178r-180v Iohannis de Braclis determinatio de contractibus,
180v-181r Henrici de Bitterfeld Quaestio de contractibus;
225r-227v „Incipit determinacio magistrorum sacre theologie universitats studii Wynnensis de
Corpore Christi“
182r-225r latinsko-německý slovník)
Tříška; Seńko, Szafrański
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M II 139
2. pol 14. st., 133 ff. 30 × 23 cm
34v (nadepsáno) „Magistri Mathei.“
34v-41r „Multorum tam clericorum …“
10r „Istum librum legavit M. Zanderus, canonicus Olomucensis, et dedit domui Vallis Iosaphat
ordinis Carthusiensium prope Olomucz in Dolan tempore domini Stephani prioris anno Domini
1399.“
další dvě datace: 1v „Datum anno Domini MoIIIIo primo“
131v „…completus anno Domini 1389 in secunda feria ante Epiphaniam per manus Cunradi
Hauer de Holveld.“
tentýž písař zmíněn ještě na f. 76r „… per manus Hauer“
(největší část rukopisu tvoří na ff. 85r-132v Tractatus de interiore et exteriore homine secundum
triplicem statum Davida z Augsburgu)
Tříška; Seńko, Szafrański
M III 32
2. pol. 14. st, pergamen, 185 ff. 35 × 22 cm
47v-58v „Sequitur tractatus reverendi viri domini Mathei sacre theologiae magistri de officio
misse. Multorum tam clericorum …“
1r „Hunc librum dedit dominus Stephanus Olomucensis ecclesie vicarius post mortem suam
fratribus domus Vallis Iosaphat ordinis Carthusiensium prope Olomucz in Dolan“
(výhradně velmi staří autoři: Efrém Syrský, Rufinus z akvileje, Athanasius, Caesarius z Arles,)
Tříška; Seńko, Szafrański

Zemský archiv v Opavě – Knihovna metropolitní kapituly v Olomouci
CO 63
zač. 15. st., 358 ff. 32 × 22 cm
332vb-338va „Multorum tam clericorum …“ × „Explicit tractatus de conflictu rationis et
consciencie. Explicit prologus in dyalogum racionis et consciencie Magistri Mathei de
Krakovia“
(největší část obsahu rukopisu tvoří na ff. 1ra-231rb Mamotrekt Jana Marchesina;
Matoušovu traktátu předchází na ff. 321vb-332va Bonaventurovo Soliloquium)
Tříška; Seńko, Szafrański
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Moravská zemská knihovna v Brně
Mk 69
část z r. 1447, 241 ff.
138r-150v „Incipit dialogus reverendi magistri Mathei de Cracovia ... de communione corporis
Christi … Multorum quam clericorum …“ × „Explicit dialogus … finitus Slane anno Domini
1447 quarta feria post Letare“
k témuž roku a na stejném místě (tj. 1447 ve Slaném) datován ještě jednou na ff. 163v
(1r-31v Tractatus de existentia Corporis Christi in Sacramento Altaris Jana Rokycany;
97r-114v De confessione Václava z Dráchova,
115r-119v Determinacio magistri Adalberti Bohemi de communione – tj. dopis Vojtěcha
Raňkova z Ježova faráři Martinovi od sv. Martina menšího na Starém městě podporující časté
přijímání
119v-138r Determinationes de frequenti communione Matěje z Janova – tj. výtah z jeho
Regulae veteris et novi testamenti
ff. 163v-189v rozmanitého obsahu psána česky
232r-241r neuplný traktát Jakoubka ze Stříbra)
Tříška; Seńko, Szafrański
R 383
1. pol. 15. st., 312 ff. 27,5 × 19,5 cm
77v-89v „Multorum tam clericorum …“ × „Finitus est liber iste per me Johannem etc. in die
sancti theobaldi episcopi etc.“
(největší část obsahu rukopisu tvoří na ff. 93r-272v Laus Mariae seu Matutinale Konrád
z Hainburgu;
274r-312v De contractibus Jinřicha z Langensteinu)
Tříška; Seńko, Szafrański

Archiv města Brna – Svatojakubská knihovna
76/95
pol. 15. st., 251 ff. 29 × 22cm
85rb-98rb (rubrika) „Tractatus magistri Boneventure de racione consciencie“
„Multorum tam clericorum …“
(převážnou část obsahu rukopisu tvoří traktátová literatura meditativního charakteru)

Státní oblastní archiv v Třeboni
A5
15. st., 177 ff. 15 × 22,5 cm
158r-171v „Incipit tractatus peroptimus consciencie et racionis de missa celebranda, ubi
quilibet potest elicere, quando celebrandum et quando abstinendum. Multorum tam clericorum
…“
na předsádce rukou 15. stol.: „Monasterium Trebonense”
(mj. 1r-34r Dietarius observancie regularis Petra Clarifikátora;
97v-105v Tractatus contra communionem utriusque specie laicis dandam;
172r-176v Vita Arnesti Viléma Z Lestkova)
Tříška; Seńko, Szafrański
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Knihovna kláštera Vyšší Brod
CXVI
14. stol., pergamen i papír, 248 ff.
208r-218r Conflictus rationis et conscientiae de summendo vel abstinendo corpore Christi
(velká část obsahu rukopisu je tvořena kazatelskou literaturou)
Seńko, Szafrański – chybně: C XVI
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Confessionale
Národní knihovna České republiky
I B 14
2. pol. 15. st., 328 ff. 30 × 22 cm
31v (rubrika) „Incipit tractatus de confessione“
31va-44va „Quoniam fundamentum …“ × (rubrika) „Explicit speculum puritatis et mundicie“
přední předsádka: „liber borowanensis“
jedenkrát datován: 143va „… finite feria tercia post epiphania sub anno domini Mo CCCCo LXo
etc.“
(45r-72v traktát o řeholi sv. Augustina od Huga od sv. Viktora;
největší část rukopisu však zabírají na ff. 144r-246v Truhlářem neidentifikované Sermones ab
adventu usque ad festum corporis Christi;
247r-328v Expositio symboli apostolorum Jana Marienwerdera)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
IV G 32
konec 14. až 15. st., 302 ff. 21 × 15 cm
269r-294v „Quoniam fundamentum …“ × (rubrika) „Explicit generalis confessio“
dvakrát zmíněn písař, jedenkrát datován: 142r „…finitus anno domini Mo CCCCo XXV in
octava Dorothee virginis per manus Nicolai iudicis circa meridiem“
146v „Versus sequentes eundem Nicolaum scribam indicant“
(tematicky rozmanitá traktátová literatura, včetně tématu zpovědi:
112r-117v anonymní Informatio pro confessoribus;
německý kolofón na f. 146v – součastí něhož i výše uvedená latinská citace)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
V F 10
14. – 15. st., 203 ff. 21,5 × 14 cm
1r-21v „Quoniam fundamentum …“ × „Explicit pulcher tractatus de exquisito ritu ac modo
confitendi“
jednou uvedena datace na zadním přídeští: „Sub anno domini 1405 venerabilem amicorum
principem Valentinus de Nymburga servitoribus in Christo do“
Chmielowska
X A 16
konec 14. a zač. 15 st., 189 ff. 30,5 × 22 cm
84va-98rb (rubrika in marg.) „Incipit tractatus de modo confitendi.“
„Quoniam fundamentum …“ × (rubrika) „Explicit tractatus bonus et utilis de modo confitendi
Thome de aquino finitus sub anno domini M CCCC per manus fratris Thome monasterii
Syloensis“
dále datován datován na f. 83va: „Expl. thesaurus anime sub a. d. 1392.“
(většinu obsahu rukopisu tvoří kazatelská literatura;
101v neúplný „List s nebe spadlý o svěcení neděle“)
Chmielowska
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X B 24
konec 14 st., 326 ff. 29,5 × 21 cm
23ra-31rb „Quoniam fundamentum …“ × (rubrika) „Explicit tractatulus de anime puritate.“
napříč celým rukopisem jsou přítomny datace k letům 1391-139 nejčastěji k r. 1392,
na f. 276v však také k roku 1390, na f. 59r k 1398 a na posledním popsaném f. 322v dokonce k
roku 1340
na ff. 49vb a 188rb jako místo vzniku uvedena Praha
jedenkrát zmíněn písař: 188rb „… per Wernerum“
(tematicky různorodá traktátová literatura zejm. středověkých klasiků)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
XII A 23
1398, 168 ff. 29,5 × 22 cm
137v (rubrika) Incipit tractatus de confessione magistri Mathei de Cracovia
137va-148vb „Quoniam fundamentum …“ × „… Explicit tractatus de confessione magistri
Mathei de Cracovia“
zadní předsádka: „Liber monasterii domus sancti Egidii in Trzebon alias in Witignaw
canonicorum regularium ord. s. Augustini“
datace k roku 1398 ve třech kolofónech na ff. 74vb, 88ra a 136rb
(největší část obsahu rukopisu tvoří anonymní zpovědní literatura:
20va-74va Summa confessionum,
90r-119v Compendium de confessionibus;
na konci rukopisu však také: 158ra-161va „Declaracio questionum de corpore Christi doctorum
studii Viennensis“ /a M. Johanne Munczinger a. 1385 in oppido Ulmensi propositarum/,
161ra-167vb „Declaratio /еаrundem/ per doctores studii Pragensis“)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
XIII G 7
konec 14. – začátek 15. st., 240 ff. 21,5 × 16 cm
189v-208v (rubrika) „Incipit tractatus secundum aliquos sancti Thome de Aquino de modo
confessionis. Quoniam fundamentum …“
(tematicky rozmanitá traktátová i kazatelská literatura zejm. středověkých klasiků;
zadní přídeští: historické poznámky týkající se událostí v Čechách v letech 1405-1423)
Chmielowska
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Knihovna pražské metropolitní kapituly
DV
1. pol. 15. st., 323 ff. 22 × 15 cm
264r-282r „Quoniam fundamentum …“ × „Explicit tractatus de pura consciencia b. Thome de
Aquino…finitus in vigilia nativitatis gloriose virginis Marie per Christoforum Muetner,
famulum honorabilis domini Raczkonis, archidiaconi litomericensis in ecclesia pragensi. Et hoc
anno domini 1429 hora vesperarum.“
další tři datace a dvě zmínky o dalším písaři: 306r „…anno domini 1432 in octava beatorum
Petri et Pauli apostolorum per me Raczkonem manu propria scriptum“
186v „…Scriptoris nomen lector si gliscis habere Ra tibi sit primum, cz secundum, ka ymum.
Scriptumque manu propria anno domini 1433 tempore exilii propter fidem et ecclesie sancte
romane obedienciam pro tunc Misne in castro moram trahendo in domo venerabilis viri magistri
Johannis Czach doctoris sacre theologie…“
260v „Scriptum Hall. anno domini 1431 finitum est hoc opus sabbato…“
(25r-127r Summa confessorum Jana z Freiburgu;
největší část obsahu rukopisu však na ff. 133r-224v tvoří právnická literatura)
Franke; Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska chybně: C V
D XIII
1. pol. 15. st., 109 ff. 22 × 15 cm
1r-14r „Quoniam fundamentum …“ × „Explicit tractatus magistri Mathei Cracowiensis qui
intitulatur Speculum puritatis et mundicie“
(15r-38v komentáře k první a třetí knize sentencí Petra Lombardského;
největší část obsahu rukopisu však na ff. 39v-105v tvoří excerpta z Jeronýma, Cassiána, Huga
od sv. Viktora, Bernarda z Clairvaux ad.;
ke konci rukopisu a na předním přídeští přítomna čeština)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
D LXXVII
konec 14., či zač. 15. stol., 151 ff. 21 × 14,5 cm
1r-19v „Quoniam fundamentum …“ × „Explicit speculum puritatis et mundicie“
(tematicky rozmanitý obsah, mj. na ff. 35v-74r Sermones ad clerum)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
I XXXVI
1. pol. 15. st., 244 ff. 30,4 × 22 cm
237r-244v (neúplné) „Quoniam fundamentum …“
jedenkrát údaj o písaři: 89r „anno Domini Millesimo quadringentesimo vicesimo tercio feria
secunda in vigilia sancti Viti martiris et patroni Boemie per manus Leonardi de Usk. Pane Jene
negmey za porok z mala, potom wyecze. Scriptum in exilio tunc temporis Zittauie degente.“
tentýž rok a místo vzniku ještě v kolofónu na fol. 94r
(první dvě třetiny obsahu rukopisu jsou tvořeny zejm. právnickou literaturou;
na ff. 161r-236v však také Tractatus de bono ordine moriendi Jana ze Stříbra, pražského
kazatele u sv. Havla)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska

	
  

27	
  

O XLII
1. pol. 15. st., 327 ff. 21,9 × 15 cm
273r-276v (neúplné) „Quoniam fundamentum …“ × „Expliciunt decem precepta magistri
Henrici de Bittervelt“
přední přídeští: „Liber magistri Johannis de Cubito…“
jedenkrát zmíněn písař: 186r „Eplicit Monatractus per manus Johannis de Gostyn“
(2r-28r statuta Arnošta z pardubic;
největší část obsahu rukopisu zabírá mamotrekt na ff. 78v-186r – součástí textu česká slova;
dále český kolofón na fol. 46v;
dále 193r-263r Compendium moralitatum Jakuba z Lausanne;
drobnější anonymní díla týkající se zpovědi na ff. 277v-284v, 287v-288v a 296v-299v;
265r-270v výklad otčenáše v němčině;
301r-309r Formula novitiorum Davida z Augsburgu;
na posledním f. latinský záznam o zvolení Jana Rokycany arcibiskupem)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
O XLIV
kon. 14. a zač. 15. st., 140 ff. 22 × 15 cm
72r-94r „Quoniam fundamentum …“
(taktéž Matoušův Dialogus rationis etc. – viz výše)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska

Knihovna Národního muzea
XD5
konec 14. - začátek 15. st., 257 ff. 14 × 22 cm
185r-209r „Tractatus secundum aliquos s. Thome de Aquino de modo confessionis. Quoniam
fundamentum …“
na přídeští darovací distichon Václava z Rovného
(značně rozmanitý obsah rukopisu, největší část zabírá na ff. 97r-173r Quadripartitus;
dále mj. 232v-239v Dicta et responsa M. Henrici de Oyta cuidam viro religioso, inerroganti
petitorie de quatuor causis)
Tříška; Seńko, Szafrański
XIV E 6
1471, 239 ff. 17 × 24 cm
155r-174v „Quoniam fundamentum …“
celkem čtyřikrát uveden tentýž písař a pětkrát tatáž datace k r. 1471: 22r, 70r, 154v, 201r, 228r;
228r „…finitus a. d. 1471 in die s. Luce ew. etc. Symon ex Rosmberg, plebanus in Miroticz“
(zejm. traktátová literatura, včetně tématu zpovědi: 71r-103v Bartošem neidentifikovaný
Tractatus de confessione;
na ff. 26r-70r však také „Martilogium pragensis Pragensis ecclesie“)
Tříška; Seńko, Szafrański; Chmielowska
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XV C 6
14. st., 218 ff. 29 × 21 cm
204v-215v „Quoniam fundamentum …“
jedenkrát zmíněn majitel: 218 v „Iste liber d. Nicolai de Stichowicz /?/, quondam predicatoris
domini Stoboris.“
(většinu obsahu rukopisu zabírá na ff. 1r-204r Zacharias Crisopolitanus. Tetraevangelium)
Chmielowska

Vědecká knihovna v Olomouci
M I 264
2. pol. 15. st., 441 ff. 21,5 × 13,5 cm
102r-112r (nadepsáno) „Incipit Confessionale sancti Thome de Aquino.“
„Quoniam fundamentum …“
dodatek z 15. st. na začátku Matoušova traktátu na f.102r „Cancellarius Parisiensis tractatum
de confessione ,Quoniam fundamentum’ dicit a sancto Bonaventura fuisse compilatum“
(skoro výhradně traktátová literatura meditativního charakteru, včetně tématu Kristova života
a umučení: 167v-174r čtvrtá kniha De imitatione Christi Tomáše Kempenského;
207r-410v druhá a třetí kniha Malogranata zabírající téměř polovinu obsahu celého rukopisu na konci druhé knihy, f. 344r, je český kolofón)
Tříška; Seńko, Szafrański
M II 246
pol. a 2. pol 14. st., pergamen, 125 ff. 26 × 18 cm
94r-102v „Incipit Confessionale magistri Mathei de Cracovia. Quoniam fundamentum …“ ×
„Explicit Speculum puritatis et mundicie anno Domini MCCCXCIII“
k témuž roku datován ještě na f. 106r, k roku 1394 na f. 108r
1r „Iste liber est Carthusiensium de Dolano“
(tematicky různorodá traktátová i kazatelská literatura zejm. středověkých klasiků)
Tříška; Seńko, Szafrański

Zemský archiv v Opavě – Knihovna metropolitní kapituly v Olomouci
CO 72
zač. 15. st., 200 ff. 29 × 20 cm
Thomas de Aquino [recte Mathaeus de Cracovia]: Speculum puritatis et munditiae
Tříška; Seńko, Szafrański
CO 121
pol. 15, 178 ff. 23 × 16 cm
Thomas de Aquino [recte Mathaeus de Cracovia]: Speculum puritatis et munditiae
(na konci rukopisu je opsána Benediktova řehole)
Tříška; Seńko, Szafrański
CO 326
zač. 15. st., 241 ff. 29 × 20 cm
Thomas de Aquino [recte Mathaeus de Cracovia]: Tractatus de modo confitendi
Tříška; Seńko, Szafrański
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CO 340
2. pol. 15. st., 340 ff. 24 × 17 cm
172r-193r „Quoniam fundamentum …“ × „Sabbato post Remigii Pragensi in castro. De pura
consciencia tractatus sancti doctoris Thome Aquiniensis per Benedictum praeposito /!/
Lithomericensi feliciter finitus.“ – Benedikt z Valdštejna je v rukopise, který obsahuje i jeho
promoční řeč z Boloňské univeristy, uveden celkem pětkrát, lze ho tak s nejvyšší
pravděpodobností považovat za majitele tohoto rukopisu
třikrát datován k letům 1460, 1463, 1473
Tříška; Seńko, Szafrański

Knihovna Slezského zemského muzea
RB 1
14. stol., 256 ff. 22,5 × 15,5 cm
65r-84r „Quoniam fundamentum …“ × „Explicit speculum puritatis et mundicie“
jedenkrát datován na f. 249r „Anno Domini Mo CCCo octuagesimo sexto“
(vedle Quadripartitu na ff. 3r-64v zejm. traktátová literatura včetně eucharistické:
118b, 130v-149r, 149v-153v – bez identifikovaných autorů
na ff. 219r-237v statuta Arnošta z Pardubic)
Tříška; Seńko, Szafrański
RB 6
15. st., 72 ff. 22 × 15,5 cm
26v-50v „Incipit tractatus Thome de Aquino /de/ modo confitendi … Quoniam fundamentum
…“ × „Explicit tractatus bonus de modo confitendi Thome de Aquino etc.“
(český kolofón na f. 72v)
Tříška; Seńko, Szafrański

Státní oblastní archiv v Třeboni
A6
zač. 2. pol. 15. st., 248 ff. 16 × 11 cm
65r-91r (rubrika) „De puritate ipsium anime magistri Mathie de Cracovia (mezi řádkem) alii
dicunt Thome de Aquino.“
„Quoniam fundamentum …“ × „Explicit tractatus bonus magistri Mathei de Krakovia, tractans
de ipsius anime puritate, anno Domini millesimo CCCC LIIII, feria V post Margarethem“
k roku 1454 datován ještě na ff. 18v a 42r, k roku 1455 na fol. 130v
s výjimkou ff. 208r-248r celý rukopis napsán Oldřichem Křížem z Telče
(na ff. 91v-119v De medela vulnerate anime, de viciis et remediis contra eadem;
120r-121v „Excerpta de libro seu tractatu Malogranati“;)
Tříška; Seńko, Szafrański
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Knihovna kláštera Vyšší Brod
16
14. st., 117 ff.
41r-59v „Incipit tractatus de modo confitendi Thome de Aquino. Quoniam fundamentum …“
jedenkrát uveden majitel a jedenkrát písař: 17r „Expliciunt statuta provincialia honorabilis
domini Chwalonis plebanide Wozycz“
40r „Amen myly Jessku“
(1r-17r Statuta Arnošta z Pardubic;
77r-85r Formula novitiorum Davida z Augsburgu;
85r-87r výtah z Benediktovy řehole
88v-97v Tractatus de interiori domo Huga od Svatého Viktora)
Tříška; Seńko, Szafrański
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De squaloribus Romanae curiae
Národní knihovna České republiky
VIII F 13
1445-1481, 245 ff. 21 × 15 cm
216r (nadepsáno) „Tractatus contra dispensacionem beneficiorum per papam seu curiam
Romanam“
216r-230r „Moyses sanctus et tamquam solitudinis amicus …“
dvakrát zmíněn písař: 35v „…per Petrum de Ratay Moravicali anno domini 1454 protunc
scolarem circa M. J. Jemnicz tempore hyemis“
108v „…per Flor.“
sedmkrát uvedena datace mezi lety 1445-1481
(většina obsahu rukopisu tvořena díly středověkých klasiků;
na ff. 186r-211r však také Wyclifovo Speculum militantis ecclesiae „…editus a reverendo
magistro Johanne Wigleph“;
230r-236r „Disputacio inter clericum et militem super potestate prelatis ecclesie atque
principibus terrarum commissa“ Lorenza Vally;
237r-240r „Scriptorum doctorum ex Ungaria contra communionem utriusque speciei“
240v-245r /M. Petri Payne Anglici/ „Replica contra Ungarum insulsum“)
Seńko
X C 25
1. pol. 15. st., 270 ff. 30 × 21 cm
246v-259r „Moyses sanctus et tamquam solitudinis amicus …“ × „Explicit tractatulus de praxi
Romane curie“
prvních 84 ff. chybí
přední přídeští: „M. Simonis de Rokyczana collegiati K.“
(po Matoušově traktátu následuje sedm latinských veršů o svatokupectví římské kurie;
267r-270r Tractatus de renunciatione papae Jana Falkenberka;
јinak obsahu dominují tematicky různorodí středověcí klasikové)
Franke; Seńko
Osek 2
konec 14. a začátek 15. st., 253 ff. 20 × 14 cm
169r-192v Tractatus de praxi Romane Curie
„Moyses sanctus et tamquam solitudinis amicus …“
jedenkrát datován: 253r „“Finitum anno Domini MoCCC nonagesimo quinto feria quarta ante
divisionem Apostolorum
(mj. 1-14 kázání k pražskému kléru od neznámého autora;
25r-82v Medulla tritici, seu antiwikleffus Štěpána z Dolan
121r-166v Speculum aureum de titulis beneficiorum ecclesiasticorum
193-207r kvestie Jacobus de noviano Parisiensis „Utrum viris ecclesiasticis seu clericis liceat
aliquid possidere…“)
Seńko
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Rationale operum divinorum
Národní knihovna České republiky
IX C 3
konec 14. - zač. 15. st., 344 ff. 28 × 20 cm
271r (nadepsáno) „Incipit tractatus magistri Mathei de Krakovia qui dicitur rationale divinorum
operum.
271ra-293rb „Reverendo in Christo patri…“ × „Explicit tractatus Magistri Mathei de Cracovia
quem eligit ad instantiam cuiusdam episcopi valde bonus etc. Est finis.“
(taktéž Matoušův Dialogus rationis etc. - viz výše)
Rubczyński; Tříška; Chmielowska
XII D 16
15. st., pergamen, 87 ff. 22,5 × 15 cm
1r-87v „Reverendo in Christo patri …“ – neúplné, chybí poslední dvě folia
Rubczyński; Tříška

Knihovna pražské metropolitní kapituly
O XXXII
1. pol. 15. st., 162 ff. 21,8 × 15 cm
61v-97v „Mathei de Cracovia Rationale divinorum operum. Reverendo in Christo patri…“ ×
„Finis tractatuli dicti racionale divinorum operum.“
(taktéž další Matoušova díla: Brigitská propozice, Oratio ad compatiendum etc. a Dialogus
rationis etc. – viz výše)
Franke; Rubczyński; Тříška; Chmielowska; Breedveld-Baránková
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Passio Christi compilata ex Revelationibus Birgittae de Swecia
Knihovna pražské metropolitní kapituly
O XXXI
1. pol. 15. st., 247 ff. 20,8 × 14,5 cm
168v-175r „Incipiunt revelaciones beate Brigithe de Swecia de passione Christi … Imminente
tempore Ihesu Christi…“ ×
„Passio Jhesu Christi collecta per magistrum Mathiam de Cracovia in sacra theologia
magistrum in civitate Januen. tum romana curia ibidem existente ex diversis revelacionibus
factis beate Brigide per dominum Jhesum Cristum et per Mariam virginem gloriosam et partim
per angelum in sermone angelica. Scripta per me Johannem…“
ještě na jednom místě zmíněn další písař: 91r „…per manus Andree etc.“
1v: monogram Hilaria Litoměřického
(za Brigitskými revelacemi následuje na ff. 175r-177r Matoušův postní text De ieiunio Christi
připisovaný Matoušovi – viz níže;
tematicky velmi rozmanitý obsah)
Тříška; Chmielowska; Nuding; Breedveld-Baránková

De ieiunio Christi
Knihovna pražské metropolitní kapituly
O XXXI
1. pol. 15. st., 247 ff. 20,8 × 14,5 cm
175r-177r „Et cum ieiunasset …“
viz výše
Breedveld-Baránková

Expositio passionis
Knihovna pražské metropolitní kapituly
E XLVIII
konec 14., či zač. 15. st., 196 ff. 29,5 × 21,5 cm
75r-152r „Scitis quia post biduum pasca fiet…“
přední přídeští: „Liber magistri Johannis de Cubito emptus XXII. gr.“
(tematicky různorodá traktátová i kazatelská literatura, zejm. středověcí klasici)
Chmielowska
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Oratio ad compatiendum miseriae sanctae matris ecclesiae
Knihovna pražské metropolitní kapituly
O XXXII
1. pol. 15. st, ff. 162, 21,8 × 15 cm
44r-44v „Domine Iesu Christe qui ecclesiam tuam sponsam nominare …“ × „laus honor et
gloria per infinita secula etc.“
(taktéž další Matoušova díla: Brigitská propozice, Dialogus rationis etc. a Rationale operum
divinorum – viz výše)
Chmielowska
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