
LEOKADIA MATUSIK

KONTAKTY KANONIKÓW REGULARNYCH W KŁODZKU 
Z KLASZTOREM SW. DOROTY W WIEDNIU W XV WIEKU

Ciekawe, choć dotąd prawie zupełnie nieznane w literaturze histo
rycznej1, żywe niegdyś stosunki między obu klasztorami są interesu
jące z wielu względów. Z jednej strony potwierdzają hipotezę, że 
w okresie przedhusyckim klasztor kłodzki stał na wysokim poziomie 
m oralno-intelektualnym  i znany był szeroko poza granicami Śląska, 
z drugiej strony odzwierciedlają wpływ klasztoru wiedeńskiego na ze
spół kłodzki w drugiej połowie XV w., a więc w czasie, gdy klasztor 
augustiański w Kłodzku przeżywał upadek gospodarczy, organizacyjny 
i moralny.

M ateriału źródłowego do poznania wzajemnych kontaktów obu 
klasztorów dostarcza XV-wieczna kronika klasztoru kłodzkiego. Auto
rem jej był prepozyt Michał Czacheritz z Nysy, były profes klasztoru 
św. Doroty w Wiedniu. W' kronice pozostawił opis dziejów klasztoru od 
początku jego istnienia (1349) aż do swojej śmierci (1489). Oryginał 
kroniki zaginął, ale zachowała się kopia sporządzona w XVIII w. przez 
znanego archiwistę Klosego, która po perypetiach ostatniej wojny znaj
duje się z powrotem w Archiwum Państwowym we Wrocławiu w Zbio
rze Klosego, sygnatura 143. W tejże kronice oprócz całego szeregu 
rozrzuconych (przy różnych okolicznościach) wiadomości z zakresu po
wiązań braterskich obu klasztorów, kłodzkiego i wiedeńskiego, znajduje 
się sporo odpisów listów2 stanowiących ślad żywej niegdyś korespon-
--------------- . «

1 W. W a t t e n b a c h ,  österreichisches aus der Chronik der Augustiner zu 
G la tz-(Jahrbuch fü r vaterländische Geschichte, t. I, Wien 1861, s. 217—241). Autor 
ograniczył się jedynie do pierwszej fazy kontaktów, 1415—1420.

2 Poza dwoma aktam i w sprawie nominacji m agistra Michała Czacheritza 
z Nysy na prepozyta klasztoru augustianów kłodzkich: 1. z dnia 28 I 1456 r. — 
oryginał w archiwum kościoła parafialnego w Kłodzku, sygn. A. 7. D., regest 
u V o l k m e r a ,  Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz, t. I, Bystrzyca Kłodzka 
1888, s. 240, oraz u B r e t h o l z a ,  Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz, t. VI/3r 
Kłodzko 1927, n r 233; 2. z dnia 10 II  1456 r. — oryginał w archiwum kościoła para
fialnego w Kłodzku, sygn. A. 7.D., regest u V o l k m e r a ,  op. cit., s. 241, i u B r e t 
h o l z a , ' op. cit., nr 234.



dencji i bliskich stosunków. Większość listów jest przepisana przez 
autora kroniki w całości, zaledwie trzy  podaje on w streszczeniu. Za
chowane w ten sposób listy  są dla nas tym  cenniejsze, że w istniejącej 
po dzień dzisiejszy spuściźnie dokum entárněj i aktowej archiwum  po- 
augustiańskiego w Kłodzku nie znajdujem y o nich wzmianek. Prócz 
kroniki Czacheritza, k tóra stanowi niewątpliw ie główne źródło pozna
nia kontaktów  między obu wspomnianymi klasztorami, posiadamy po
nadto jeszcze odpisy dwóch listów prepozyta klasztoru Doroty w Wied
niu do prepozyta kłodzkiego Czacheritza3, zaw artych w kodeksie ręko
piśmiennym pochodzącym z dawnego scriptorium  kanoników regular
nych w  Kłodzku.

M ateriał źródłowy dzieli faktograficznie całość kontaktów XV-wiecz- 
nych jak gdyby na dwie zasadnicze fazy: pierwsza to mniej więcej lata 
1415— 1420, druga 1454—1487. Cechą charakterystyczną pierwszej fazy 
jest wpływ kłodzki na rozwój placówki wiedeńskiej, cechą natomiast 
drugiej — wpływ klasztoru wiedeńskiego na konwent kłodzki. K ontakty 
klasztorów kłodzkiego i wiedeńskiego są poprzedzone stosunkami p ie rw 
szego z klasztorem augustianów w Diirnsteinie, ufundowanym w 1410 r.4 
Tenże klasztor był macierzystą placówką dla Doroty, która stąd otrzy
mała wzory organizacyjne i pierwszych ludzi5. Źródła konwentu kłodz
kiego nie przekazały nam wiele wiadomości na tem at kontaktów klasz
toru w Diirnsteinie z klasztorem  kłodzkim. Wiemy tylko, że w Diirn
steinie liczono na przysłanie ludzi z konw entu kłodzkiego. List Idziego, 
prepozyta klasztoru Doroty, i księcia austriackiego A lbrechta dotyczy 
właśnie kwestii zasilenia konw entu w D iirnsteinie6. Fakt, że wymienia
ją imiennie, o kogo chodzi, wskazuje na dobrą orientację Wiednia 
w układzie stosunków Kłodzka z Diirnsteinem. Spodziewając się przy
słania augustianów kłodzkich, klasztor w Diirnsteinie wysłał kilka osób 
do założonej przez siebie w grudniu 1414 r. placówki filialnej w Wied
niu7. Skądinąd wiemy, że prepozyt augustianów w Diirnsteinie Marcin 
znał pierwszego prepozyta klasztoru kłodzkiego Jana i cenił wysoko 
zespół kłodzki8. Klaszto^ kłodzki wypełnił zobowiązanie wobec kon-

3 Własność Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. 1948/1048 (Akce
sja), k. 270a—277b.

4 W. B i e 1 s k y, Tirnstein  (Berichte u. M itteilungen d. A ltertum svereins zu 
Wien, III, 1859, s. 187); A. Ż a k ,  österreichisches Klosterbuch  (Statistisches H and
buch der Orden u. Kongregationen Österreichs, t. I, Wien 1911, s. 40).

5 M. F i s c h e r, Historische Darstellung des S tiftes der regulierten lateranischen 
Chorherren St. Dorothea zu W ien  (Topographie des Erzherzogtums Österreich, 
t. XV, Wien 1836).

6 Listy z 8 i 15 IV 1415 r. Cronica monasterii canonicorum regularium in  Glatz, 
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, sygnatura 143 (Zbiór KloSego), s. 22, 23.

7 W a t t e n b a c h ,  op. cit., s. 220.
8 Cronica..., s. 32.



w entu diirnsteinskiego i przysłał mu w 1415 r. Andrzeja z Karyntii, 
pełniącego w zespole kłodzkim funkcję przeora. B rat Andrzej pozostał 
tylko kilka tygodni w Diirnsteinie, ponieważ w tym czasie inkorporo- 
wano do tamtejszego klasztoru szereg kaplic i kościołów, co wymagało 
ciągłych, bardzo męczących Andrzeja, cierpiącego na dolegliwości nóg, 
wyjazdów i pozostawania poza klasztorem. Za zgodą przełożonych od
szedł do klasztoru wiedeńskiego św. Doroty i tu taj złożył śluby na ręce 
przeora. W niedługim czasie umiera kilku członków konwentu w Diirn-r 
Steinie, w dodatku opiekun i dobroczyńca klasztoru także kończy życie, 
przeto osłabiony zespół prosi o powrót Andrzeja. Nie tyle chodziło
0 zwiększenie stanu liczbowego konwentu, ile o zasilenie jednostką do
świadczoną, wywodzącą się z zespołu cieszącego się jak najlepszą opinią
1 uznaniem. Ulegając prośbom i namowom brat Andrzej wraca do klasz
toru w Diirnsteinie i przyjm uje funkcję przeora. Nie było mu jednak 
sądzone dłużej tu  pozostać, gdyż w 1517 r. umiera prepozyt klasztoru 
wiedeńskiego Idzi; w czasie obioru następcy (na który b rat Andrzej 
został zaproszony z Diirnsteinu) wysunięto kandydaturę Andrzeja i po
wierzono mu zwierzchnictwo nad klasztorem wiedeńskim. W skutek na
legań zebranych, protektorów i fundatora klasztoru Andrzej godzi się 
p rzy jąć ' stanowisko prepozyta i godność tę piastuje przez cztery lata 
(1417— 1421)9. Podeszły wiek i choroby skłaniają go do rezygnacji 
z funkcji. Odszedł do klasztoru św. Floriana, gdzie też zakończył życie 
w 1425 r.10

W ciągu swoich czteroletnich rządów prepozyt Andrzej niejedno
krotnie zapewne zwracał się do macierzy kłodzkiej w różnych organi
zacyjnych sprawach. Szybko rozrastający się zespół wiedeński wyma
gał wiele wysiłku i nakładu pracy. Otrzymane instrukcje nie mogły 
być zawsze pomocne. Dlatego prepozyt Andrzej prosił klasztor kłodzki 
o przysłanie mu do pomocy na stały pobyt w Wiedniu dwóch braci, 
Konrada z Ziębic i Mikołaja Vogil. Źródła klasztoru kłodzkiego nie 
odpowiadają nam już na pytanie, czy konwent spełnił prośbę swego 
profesa i byłego przeora. Nie jest to jednak wykluczone, chociaż w ątpli
we z tej bodajże racji, że sytuacja polityczna po 142Ö r. nie sprzyjała 
zamierzeniom. Po wtóre pamiętać też należy, że klasztor kłodzki już od 
kilkunastu lat miał uszczuplony skład osobowy (który zresztą nigdy 
nie był duży) przez założenie placówki Bożego Ciała na Kazimierzu 
pod Krakowem i przeprowadzenie reform y klasztoru Fulnek na Mora

a Odnośnie do przebiegu tych spraw  por. listy z 9—17 V 1415 r., 7 IX  1415 r., 
17 III 1416 r., po 25 XI 1416 r., 8 X I 1420 r. Cronica..., s. 23—25, 26—27, 28—29, 
29—33, 33—35.

10 Necrologia Germaniae (Monumenta Germaniae historica, t. V, Berolini 1913, 
s. 269).



wach. Gdyby naw et przyjąć, że poza bratem  Andrzejem więcej ludzi nie 
wysłano, to i tak wpływ klasztoru kłodzkiego na konwent wiedeński 
był niemały. Nie komu innemu jak prepozytowi Andrzejowi zawdzięcza 
klasztor Doroty w dużym stopniu organizację trw ałych i silnych pod
staw 11, które zapewniły mu pomyślny rozwój na przeciąg wielu dzie
siątków lat. Przyjęcie zwyczajów i tradycji klasztoru kłodzkiego wydało 
więc w efekcie pozytywny wynik.

Fakt zwrócenia się księcia A lbrechta do zespołu kłodzkiego jako 
wzoru godnego do naśladowania rzu tu je  wyjątkowo dodatnio na ocenę 
klasztoru kłodzkiego. Szczególnego przy tym  znaczenia nabiera oko
liczność, że działo się to w czasie, gdy książę Albrecht zamierzał p rze 
prowadzić wielką reform ę starych klasztorów austriackich i do nowych 
placówek starał się sprowadzić najlepsze siły. Urządzenie klasztorów 
w D ürnsteinie i W iedniu według wzorów klasztoru w Treboni, jedne
go z najwyżej pod względem kulturalnym  stojących klasztorów augu
stiańskich w tym  okresie, mówi samo za siebie. Zapoczątkowana przez 
A lbrechta reform a klasztorów benedyktyńskich i augustiańskich trw ała 
szereg la t po jego śmierci i przyniosła wiele korzyści, na skutek czego Al
brecht oceniany jest dodatnio w dziejach kościoła austriackiego. Zna
m ienna przy tym  jest okoliczność, że dokonując reform y kościelno-klasz- 
tornej książę A lbrecht nie opierał się jedynie na przodujących siłach 
świeckiego i zakonnego duchowieństwa, ale także na uczonych uniw er
sytetu  wiedeńskiego. Niemałe też zasługi posiada Albrecht w innych 
dziedzinach życia kulturalnego, z czego wymieńmy choćby tylko jego 
starania i troskę o uniw ersytet w iedeński12, k tóry  stał się potem jed
nym z pierwszych w Rzeszy.

W ojny husyckie przerw ały nawiązany między klasztorem augustia- 
nów kłodzkich i wiedeńskich kontakt. Klasztor kłodzki nie wyszedł 
obronną ręką z tych czasów, podobnie jak i placówka Doroty. Zubożały 
gospodarczo, z mocno uszczuplonym składem osobowym, atakowany 
z podwójną siłą przez miejscową szlachtę z powodu posiadanych przy
wilejów, z nie mniejszą siłą przez zamożne mieszczaństwo kłodzkie ze 
względów narodowościowych, dotknięty był przede wszystkim wielkim 
rozprzężeniem wewnętrznym . Wydawało się, że już bezpowrotnie minęły 
czasy zdyscyplinowania i wysokiego poziomu moralnego. Członkowie

11 W izytacja z 1421 r. wykazuje wszystko w dobrym stanie: „statum prefati 
m onasterii in capite et membris tam eciam in spiritualibus et temporalibus . . .  
invenimus statu tis conformem, salubrem, pacificum et honestum ”. Cytujemy za 
I. Z i b e r m a y e r e  m, Die Legation des Kardinals Nikolaus Cusanus u. die Ordens- 
rejorm in der K irchenprovinz Salzburg (Reformationsgeschichte Studien u. Texte, 
M ünster i. W. 1914, r. 29, s. 30, przyp. 2).

12 J. A s c h b a c h, Geschichte der Wiener Universität, t. I, Wien 1865, s 182—187.



konwentu (prócz wyjątków) wiedli życie wygodne i dostatnie, nie licząc 
się z regułą i statutam i. Musiało to napawać dużą troską prepozytów: 
Henryka (1435—1453) i Jakuba (1453—1456). Zwłaszcza Jakub wytężył 
wszystkie siły, aby podźwignąć upadający klasztor przez przywrócenie 
dawnych norm moralnych. Nie było to rzeczą łatwą. Do tego celu po
trzeba było pomocy z zewnątrz i silnego autorytetu. Bratnie klasztory 
augustianów czesko-morawskich, z którym i zespół kłodzki od początku 
aż do końca istnienia był w ścisłym kontakcie, od czasu wojen husyc- 
kich nie mogły być ani autorytetem , ani służyć pomocą. Jedynym  klasz
torem, który by wydźwignął klasztor kłodzki z moralnego upadku, mógł 
być klasztor św. Doroty w Wiedniu. W latach 1414—1480 przeżywał on 
duży rozkwit. Sprężystość organizacyjna i strona obyczajowo-moralna 
budziły wokół tak duże uznanie, że klasztor wiedeński stał się wzorem 
godnym naśladowania. Cały szereg klasztorów augustiańskich w Austrii 
i Bawarii zaczęło przyjmować jego statu ty  i żyło nimi przez kilka 
stuleci. Na tych terenach klasztor Doroty stał się dla augustianów tym. 
czym po reformie dla benedyktynów był klasztor w Melk. Siła mo
ralna klasztoru pod wezwaniem Doroty opierała się na przestrzeganiu 
zasad statutów, które w zasadzie nie były niczym innym, jak tylko 
nieco ulepszoną kontynuacją statutów klasztoru rudnickiego w Cze
chach. Jest rzeczą godną uwagi, że to właśnie klasztor św. Doroty stał 
się propagatorem statutów  rudnickich, a nie klasztory czeskie13. S ta
tu ty  rudnickie w w ersji Doroty przetrw ały długie wieki nie tylko 
w klasztorach Austrii, ale i Niemiec południowo-wschodnich oraz w nie
których klasztorach czesko-morawskich, dokąd dostały się w drugiej 
połowie XV w. za pośrednictwem kłodzkim. Ludzie z konwentu Doro
ty  brali czynny udział w reformie, jaką w niektórych krajach podjął 
kościół po soborze bazylejskim. Szczególnie zasłużonym okazał się tu taj 
prepozyt klasztoru Doroty Mikołaj v. Kronstadt, pozostający potem 
w bliskim kontakcie z klasztorem kłodzkim, główny w izytator w spra
wach reform y z polecenia legata papieskiego Mikołaja z Kuzy14. Z klasz
toru Doroty wychodziły główne plany reform y Kuzańczyka. Prestiż 
klasztoru wiedeńskiego był więc wystarczająco duży do przeprowadze
nia reform y wewnętrznych stosunków w konwencie kłodzkim. Jego 
doświadczenie w dziele reform y innych klasztorów było, dostateczną 
gwarancją pomyślnych perspektyw  odbudowy moralnej klasztoru kłodz

13 I. Z i b e r m a y e r ,  Zur Geschichte der Raudnitzer R e fo rm .(Mitteilungen des 
österreichischen Institu ts für Geschichtsforschung, t. XI, Ergänzungsband, 1929,
s. 323—353); E. A m o r t ,  Vetus disciplina canonicorum regularium et secularium,
t. I, Venetiis 1747, s. 505—524; t. II, s. 679—729.

14 Na tem at działalności M ikołaja K rpnstadta w  reformie austrackich klaszto
rów por. Z i b e r m a y e r ,  Die Legation des Kardinals Nikolaus Cusanus...



kiego. W klasztorze kłodzkim żyła ponadto pamięć dawnych kontaktów  
i świadomość, że kiedyś jego członkowie przyczynili się do wzrostu 
i trwałego rozwoju klasztoru wiedeńskiego. Przeto prepozyt Jakub nie 
omieszkał odnowić zadzierzgniętych niegdyś więzów. Chciał nakłonić 
klasztor w iedeński do przysłania mu do Kłodzka swoich ludzi, którzy 
by podjęli się przeprowadzenia reformy. Pomyślnym zbiegiem okolicz
ności na uniw ersytecie wiedeńskim studiowało w tym  czasie dwóch by
łych wychowanków szkoły augustiańskiej w Kłodzku — Jan  Ullirschs- 
dorf z Kłodzka i Maciej Beyer z Nysy15. Ułatwiło to wielce odnowienie 
kontaktów , tym  bardziej że sam prepozyt klasztoru Doroty, Mikołaj 
K ronstadt, w  tym  czasie pozostawał w bliskich stosunkach z uniw er
sytetem  wiedeńskim, a naw et wraz z innym i przeprowadzał tam  pewne 
zm iany organizacyjne. Prośbę kłodzkiego prepozyta popierał przy tym  
opat klasztoru Schotten, darzący sym patią klasztor naszych augustia- 
nów. W stawiennictwo Jana Ullrichsdorfa, Macieja Beyera i opata 
klasztoru Schotten odniosło skutek, w w yniku czego prepozyt Doroty 
obiecał przysłać dwóch ludzi do Kłodzka dla dokonania reformy. Na 
razie jednak trudno mu było wypełnić obietnicę, gdyż z ram ienia legata 
papieskiego przeprowadzał reform ę przy pomocy swoich ludzi w sze
regu innych klasztorów na terenie A ustrii oraz sąsiednich ziem. Kiedy 
zaś wydawało się, że może wysłać dwóch augustianów do Kłodzka, 
otrzym ał polecenie od papieża i cesarza, aby przesłać kilka osób z kon
w entu do niedawno założonej placówki w Rottenmahn. Sprawę kompli
kowała jeszcze okoliczność, że z ważnych i zobowiązujących względów 
K ronstadt zamierzał wysłać także swoich ludzi do polskich klasztorów. 
W takiej sytuacji prepozyt Jakub postanowił wysłać kogoś z konwentu 
kłodzkiego do Wiednia, aby zaznajomił się ze statutam i, organizacją 
i zwyczajami Doroty, k tóre zamierzano przenieść potem do klasztoru 
kłodzkiego. Na dłuższy pobyt w 1454 r. wydelegowano brata Mikołaja 
B reithannusa16. Równocześnie sytuacja w ew nętrzna w klasztorze Doroty 
na tyle się poprawiła, że po półtora roku można było wreszcie zrealizo
wać przyrzeczenie i przesłać do Kłodzka profesów Doroty17.

Tymczasem zm arł prepozyt Jakub; członkowie konwentu złożyli rzą
dy  w ręce prepozyta Doroty, wybierając go swoim zwierzchnikiem18. Do

15 Por. listy z 1 i 5 VII 1454 r. oraz bez datacji dziennej z 1454 r. Cronica..., 
s. 79—80, 81—83, 86—87.

16 Por. list M ikołaja B reithannusa do klasztoru kłodzkiego z 1454 r. (bez datacji 
dziennej), tamże, s. 85—86.

17 W sprawie przysłania profesów klasztoru augustiańskiego św. Doroty w Wied
n iu  do klasztoru kłodzkiego por. listy z 4 V 1454 r., 9 VII 1455 r., 9 i 27 VIII 
1455 r. Tamże, s. 87—90 (s. 88 opuszczona przez Klosego), 90—93, 94—96, 96—99.

18 List z 17 I 1456 r. Tamże, s. 102—104.



Wiednia wysłano specjalnie b rata Mikołaja Polaka, który w imieniu 
braci kłodzkich zaprzysiągł wierność i posłuszeństwo prepozytowi Do
ro ty19. Mikołaj K ronstadt przyjął godność. Nie mogąc jednak przyje
chać do Kłodzka, mianował profesa swego klasztoru, magistra Michała 
Czacheritza z Nysy, wychowanka uniw ersytetu wiedeńskiego, prepozy
tem konwentu kłodzkiego20. Aby ułatwić mu zarząd klasztorem i przy
szłą reformę, polecił także późniejszemu przeorowi kłodzkiemu, magi
strowi Mikołajowi z Siedmiogrodu, udać się do Kłodzka razem z Cza- 
cheritzem. W niedługim czasie K ronstadt pozwolił na przejście z klaszto
ru  wiedeńskiego do kłodzkiego trzem  następnym profesom, magistrowi 
Janowi v. Rosenbergowi, magistrowi Mikołajowi z Żytawy i bakałarzo
wi Wacławowi.

Wiadomości o kontaktach Doroty z augustianami kłodzkimi w latach 
1454—1457 jest sporo21. Szeroka musiała być korespondencja, zanim 
ukończono pomyślnie reorganizację życia codziennego w konwencie 
kłodzkim. Zachowane w kronice listy nie stanowią przecież całości tej 
korespondencji22. Autor urw ał je w momencie, gdy cel reformy został 
zamierzony. Potem przyszły ważniejsze wydarzenia dla kłodzkich augus- 
tianów i wiadomości o klasztorze Doroty stają się coraz rzadsze. Nieraz 
jednak Czacheritz „scripsit potens” do wiedeńskich augustianów o to 
czy tam to23. Prepozyt Doroty udzielał rad Czacheritzowi w niejednej 
ciężkiej sytuacji spowodowanej niechęcią braci kłodzkich do statutów  
i zwyczajów klasztoru Doroty.

Zakonnicy z klasztoru kłodzkiego bardzo często jeździli do Wiednia. 
Raz po raz spotykamy kogoś wyjeżdżającego lub przyjeżdżającego 
z Wiednia. Jan  Ullrichsdorf, który po skończonych studiach na uni
wersytecie wiedeńskim powrócił do klasztoru, uczestniczył w poświęce
niu nowej placówki augustiańskiej w Nowym Mieście Wiedniu, ufun
dowanej przez cesarza Fryderyka III. Klasztor kłodzki pozyskał naw et 
sympatię wśród mieszczan wiedeńskich, skoro jeden z nich, Szymon

10 Tamże, s. 107.
20 Tamże, s. 109—111, 112—116, por. przyp. 2.
21 Szczególnie obfita korespondencja pochodzi z 1457 r., gdy Czacheritz usiło

wał wbrew woli kilku członków konwentu wprowadzać statu ty  klasztoru św. Do
roty. Por. listy: bez datacji dziennej z 1457 r., z 14 V 1457 r., 1 VII 1457 r.r 
28 IX 1457 r., 14, 27 i 30 XI 1457 r. Cronica..., s. 162—166, 167—170, 178—181, 
183—189, 192—196, 223—225, 199—200. 1 XII 1457 r. konwent kłodzki uroczyście7 7 7 '  |

zaprzysięga statu ty  wiedeńskie, które od tej pory obowiązują w klasztorze kłodz
kim. Tamże, s. 201—207.

22 Czacheritz wspomina, że prepozyt Doroty ,,alia plura scripsit in eadem 
litera, quorum copiam non servavit”. Cronica..., s. 196.

23 Tamże, s. 123.



Pötl, ofiarował mu 20 flor. w ęgierskich24. Z Wiednia sprowadzono nawet 
wzory na ubrania zakonników kłodzkich. Zresztą i ludzie z konwentu 
Doroty nieraz na pewno przyjeżdżali do Kłodzka25. W Kłodzku intereso
wano się żywo sytuacją w klasztorach austriackich.

O statnia nasza wiadomość źródłowa dotycząca kontaktów  klasztoru 
kłodzkiego i Doroty pochodzi z 1487 r.26 Zrozumiałe jest, że nie dowodzi 
to całkowitego ich końca. Po śmierci Czacheritza (1489), k tóry  do końca 
życia zachował sentym ent do swego poprzedniego klasztoru, kontakty te 
podtrzym yw ali dwaj pozostali przy życiu byli profesi wiedeńscy. P raw 
dopodobnie norm alnym  trybem  kontakty  te przetrw ały aż do czasów 
reform acji luterańskiej. Dopiero ten okres mógł spowodować ich prze
rwanie.

Już od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia klasztor Doroty za
czął upadać gospodarczo. Powoli gasło jego znaczenie i rola. Oblężenie 
W iednia przez Macieja Korwina, potem wysokie podatki nakładane 
z racji prowadzonej wojny, duża zwyżka cen, wszystko to tak plastycz
nie opisane przez prepozyta wiedeńskiego Grzegorza zwiastowało po
czątek niepowodzeń. S tra ty  m ajątkow e poniesione przez klasztor były 
coraz większe, końw ent popadał w długi27. W raz z tym  przyszło roz
przężenie moralne, upadła dyscyplina. Wśród członków konw entu Doroty 
luteranizm  szybko pozyskiwał zwolenników. Już w 1525 r. podczas wizy
tacji biskupa znaleziono księgi luterskie28 29, potem zwolenników Lutra 
było coraz więcej, w w yniku czego szeregi zakonników stopniały. Z 34 
wymienionych w liście Grzegorza w 1487 r. pozostało w 1544 r. tylko 
trzech oraz prepozyt. W prawdzie sam klasztor przetrw ał ciężkie czasy28,

24 Tamże, s. 126.
25 Spotykamy ich podczas pobytu Jerzego z Podiebradu w  Kłodzku w 1458. 

Tamże, s. 128.
26 Dwa ostatnie listy noszą daty: 18 III 1485 r. i 25 II 1487 r. Rękopis Biblioteki 

Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygnatura 1948/1048 (Akcesja), s. 270/a—274/b, 
275/a—277/b. Listy stanowią ciekawy m ateriał do wewnętrznej sytuacji klasztoru 
wiedeńskiego. Prepozyt Grzegorz opisuje w nich przyczyny złego stanu m aterialnego 
klasztoru, przedstaw ia przykładowo ceny na poszczególne tow ary w tym czasie 
w Wiedniu, wymienia liczbę członków konwentu, dołącza szereg uwag odnośnie 
do klasztorów augustianów czesko-austriackich, jak  i uniw ersytetu wiedeńskiego.

27 Por. np. wizytację z 1544 r. w pracy T. W i e d e m a n n ,  Miscellen, Protokolle 
der kirchlichen Visitation vom  Jahre 1544 (Österreichische V ierteljahresschrift für 
Katholische Theologie, t. VI, Wien 1867, s. 513—520).

28 T. W i e d e m a n n ,  Re/orm ation u. Gegenreformation im  Lande unter der 
Enns, t. I, P raha 1879, s. 56.

29 Klasztor św. Doroty istniał do 1786 r., potem złączono go administracyjnie- 
z klasztorem augustiańskim  w K losterneuburgu, w końcu wcielono w jedną całość- 
Por. literaturę  zaw artą w przyp. 36 oraz Ż a k ,  op. cit., s. 31.



■ale od okresu L utra popadł właściwie w stagnację, tracąc dawną ambicję 
i prężność.

Klasztor kłodzki także nie był w stanie kontynuować dawnych związ
ków, wymagających bądź co bądź starań i zachodu. Od połowy XVI w. 
konwent cechował marazm. Cały swój wysiłek obrócono na to, by 
przetrw ać na pozycjach katolicyzmu w środowisku przeróżnych wyznań 
religijnych.

Oceniając kontakty drugiej fazy między klasztorami kłodzkim i Do
roty, należy podkreślić duży w’pływ konwentu wiedeńskiego na kłodz
kich augustianów. Mianowany przez K ronstadta prepozyt Czacheritz 
okazał się jednym z najlepszych adm inistratorów  i gospodarzy. Energicz
ny, konsekwentny, odzyskał utracone dobra, odbudował zniszczone, 
umiał dochodzić roszczeń i praw klasztoru, a przede wszystkim przy
wrócił ład i porządek m oralny w konwencie. Dzięki niemu klasztor 
w dużej mierze odzyskał dawne znaczenie. W krytycznym  dla konwentu 
kłodzkiego okresie przysłano mu pięciu profesów Doroty, co na klasztory 
augustiańskie typu kanoników regularnych było liczbą dużą. Dzięki 
tym  ludziom, wykształconym, ponadto z pewnym doświadczeniem, moż
na było przełamać trudności, jakie napotykało wprowadzenie dawnych 
zwyczajów i tradycji klasztornego życia. Im też powierzono najważ
niejsze funkcje w klasztorze, przeora i prokuratora. Olbrzymią rolę ode
grały przyjęte przez zespół kłodzki sta tu ty  klasztoru Doroty. One stały 
się fundam entem  w dziele odbudowy, wytyczyły ram y i zakres codzien
nych czynności augustianów. W życiu klasztoru były o wiele ważniej
sze niż sama reguła. Nie upłynęło 20 lat od chwili ich przyjęcia, a już 
zaczęto odczuwać dobroczynne skutki zachowywania tychże statutów. 
Dlatego też klasztor kłodzki z kolei mógł się stać filarem  w odbudowie 
innych klasztorów augustiańskich. Ludzie z konwentu kłodzkiego brali 
udział w wizytacjach i reformie klasztorów w Czechach. Czacheritz 
wprowadził potem częściowo statu ty  Doroty do klasztoru Panny Marii 
na Piasku We Wrocławiu. Dzięki Dorocie utworzono wspólnie zalążki 
przyszłej kongregacji, k tóra zjednoczyła organizacyjnie w 1460 r. pięć 
klasztorów: Dorotę, Dürnstein, Nowe Miasto Wiedeń, Rottenmann30. 
Gdyby kongregacja rozwinęła się normalnie, jak np. przy końcu XIV w. 
kongregacja windesheimska dla zachodnich i północnych Niemiec albo 
kongregacja ołomuniecka w pierwszej połowie XV w. dla klasztorów 
morawskich augustianów, klasztor kłodzki odniósłby wiele korzyści.

30 Dok. z 27 XI 1460 r.; R. D u e l i u s ,  Miscellaneorum liber II, s. 113. To, 
że siedzibą nowej kongregacji był klasztor augustiański w Nowym Mieście Wiedniu, 
a nie w klasztorze Doroty, należy przypisać sympatiom cesarza do założonej przez 

.siebie placówki w Nowym Mieście. Por. F i s c h e r ,  op. cit., s. 60, 89 90.



Kongregacja bowiem lateraneńska, do której augustianie kłodzcy form al
nie należeli, była w tym  czasie bardzo luźnym związkiem i nie spełniała 
swego zadania. Cały szereg klasztorów augustiańskich, zwłaszcza we 
wschodniej Europie, było zdanych na własne siły. Dopiero w połowie 
XVI w. kongregacja lateraneńska okrzepła i stała się poważną siłą orga
nizacyjną. Niestety, zawiązana między pięciu klasztoram i kongregacja 
szybko przestała istnieć. Polityczne niepokoje w A ustrii i na Śląsku 
przerw ały nawiązane nici.

W pływ klasztoru Doroty na kłodzki klasztor nie ograniczał się jedy
nie do spraw  czysto organizacyjnych, czy też kwestii natu ry  m oralno-re
ligijnej. Skądinąd wiemy, że reform a klasztorów augustiańskich 
w Austrii, w której konwent Doroty brał aktyw ny udział, posiadała tak 
że poważny aspekt ku ltu ralny31. Nie na darmo brali w niej udział ludzie 
z uniw ersytetu wiedeńskiego. Temu też należy przypisać taki ogromny 
w zrost rękopisów w A ustrii w tym  czasie32. W wielu klasztorach augus
tiańskich znacznie powiększyły się zbiory biblioteczne33. W scriptoriach 
klasztornych na większą skalę rozwinęło się kronikarstw o i własna 
twórczość piśmiennicza. Dbano o studia uniw ersyteckie profesów, dy
sputy naukowe. Reforma zaznaczyła się także w architekturze klasztor
nej i w ystroju  wnętrz. Niektóre klasztory augustiańskie (w Austrii) 
szybko przyjęły humanizm. Kto wie, czy rzucająca się w oczy duża 
troska Czacheritza o zmiany w w ystroju w nętrza kościoła, przebudowę 
klasztoru i zakup szeregu naczyń liturgicznych o artystycznym  wyglądzie 
nie wzięła swego początku z podłoża reform y klasztorów austriackich.

Do uchw ytnych i bardziej widocznych wpływów kulturalnych kon
w entu Doroty na klasztor kłodzki należy jego zbliżenie z uniw ersytetem  
wiedeńskim. Założony w 1365 r., zreformowany w 1386, w połowie 
XV w. stał na wysokim poziomie. Ślązacy studiowali tam  od początku 
XV stulecia. Nie brakło i ludzi z samego m iasta Kłodzka czy najbliższych

31 Z i b e r m a y e r ,  Die Legation des Kardinals Nikolaus Cusanus..., s. 98—103. 
"Główny reform ator Mikołaj z Kuzy, chociaż nie był hum anistą w  ścisłym tego 
słowa znaczeniu, zbierał rękopisy w większej ilości, a naw et zgromadził wiele 
cennych. Por. Handbuch der Bibliothekswissenschaft, t. III, Wiesbaden 1955, 
s. 535—536; A. M e i s t e r ,  Die humanistischen Anfänge des Nicolaus von Cues 
(Annalen des Histor. Vereins für den Niederhein 1896).

32 Handbuch..., t. III, s. 452.
33 Niektóre klasztory augustianów austriackich są znane pod tym  względem. 

Go nich należą klasztory św. F loriana i K losterneuburg; por. B. C e r n i k ,  Das 
Schrift- und Buchwesen im  S tifte  Klosterneuburg während des 15. Jahrhunderts 
(Jahrbuch des Stiftes K losterneuburg, t. V, Wien 1913); A. C z e r n y ,  Die Hand
schriften der Stiftsbibliothek St. Florian, Linz 1871; t e n ż e ,  Die Bibliothek des 
Chorherrenstiftes St. Florian, Linz 1874.



okolic (Nysa)34. Dzięki Dorocie dla zespołu kłodzkich augustianów na
brało to zgoła innego znaczenia. Spośród 13 członków konwentu w okre
sie rządów Czacheritza 6 było wychowankami uniw ersytetu wiedeńskie
go. Klasztor kłodzki nieraz był odwiedzany przez byłych absolwentów 
uniw ersytetu; sam Czacheritz odwiedzał także m. in. w Szprotawie kolegę 
z uniw ersytetu35. Zainteresowanie uniw ersytetem  musiało być w kłodz
kim zespole duże. Już w początkach korespondencji z klasztorem Doro
ty  pojawiają się wzmianki o tym  lub innym przedstawicielu ciała peda
gogicznego. Nie jest przypadkiem, że i w ostatnim liście prepozyta Grze
gorza jest także taka wzmianka. Nie wiadomo, czy trak ta ty  naukowe pro
fesora uniw ersytetu wiedeńskiego H enryka de Hassia nie dostały się do 
klasztoru kłodzkiego przez powiązania z Dorotą i uniwersytetem  wiedeń
skim.

Żałować wypada, że klasztor Doroty w Wiedniu nie doczekał się 
do tej pory naukowego opracowania36. Nie znamy go bliżej od strony 
działalności kulturalnej, nic nie wiemy o wielkości i rodzaju jego 
XV-wiecznego księgozbioru lub scriptorium przyklasztornego. Dorota 
posiadała ludzi w większości wykształconych, z zainteresowaniami i zro
zumieniem dla wiedzy i nauki. O niektórych członkach konwentu wiemy 
np., że parali się działalnością pisarską37. Możliwe, że przyszłe badania 
nad klasztorem Doroty w niejednym wzbogaciłyby nasze wiadomości: 
o wzajemnych kontaktach obu klasztorów i ich wpływie kulturalnym .

DIE KONTAKTE DER AUGUSTIANER VON KŁODZKO 
MIT DEM SANKT-DOROTHEENKLOSTER IN WIEN IM 15. JAHRHUNDERT

Anhand der Korrespondenz, die in der A ugustianer-Chronik in Kłodzko aus 
dem 15. Jahrhundert erhalten blieb (heute ist sie nur noch aus einer Kopie aus 
dem 18. Jahrhundert bekannt) und zwei Briefabschriften aus einem Handschriften- 
-Kodex der Universitätsbibliothek in Wrocław w urden die gegenseitigen Kontakte

34 Die M atrikel der Universität W ien 1377— 1450 (Publikationen des Institu ts 
für österreichische Geschichtsforschung, t. I, 1956, s. 86, 97, 128, 191, 269; t. II, 
s. 125, 134, 191, 264).

35 Cronica..., s. 489.
36 T. T h o n h a u s e r ,  Ortus, progressus aedium religiosarum Vienensium, 

Wien 1737, s. 86—93; M. F u h r m a n n ,  Historische Beschreibung u. kurzgefasste 
Nachricht von der St i f t  St. Dorothea Residenz-Stadt Wien, VIII/3 Wien 1766, 
s. 172—181; Austria Sacra, t. IX, Wien 1788, s. 171—178; Historia monasterii S. Do- 
rotheae (Coli. Script. Rer. Monast., V/2, s. 169—175); H o r m a y r ,  Wien, seine 
Geschichte u. seine D enkwürdigkeiten, t. VI/3, s. 111—127; F i s c h e r ,  op. cit.

37 J. J a n s e n ,  Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des M ittel
alters, t. I, Freiburg i. B. 1913, s. 20; Z i b e r m a y e r, Die Legation des Kardinals■ 
Nikolaus Cusanus..., s. 58; C z e r n y ,  Die Bibliothek..., s. 17.



zwischen den A ugustianern von Kłodzko und Wien dargestellt. Der Korrespondenz- 
- Austausch fand in den Jahren  1415—1420 und 1454—1487 statt, aber die gegen
seitigen Beziehungen dauernten höchstwahrscheinlich bis in die Zeit der Reform a
tion. Die Beziehungen zwischen beiden Klöstern wurden nicht nur in Hinsicht auf 
ihren faktischen Verlauf untersucht, sondern man besprach auch ihre Ergebnisse 
und Folgen für beide Kloster. In den Jahren  1414—1420 ist der Einfluss des Klosters 
in Kłodzko auf die Wiener deutlich, in der zweiten Phase um gekehrt der Ein- 
ilu ss der W iener auf die Mönche aus Kłodzko. Diese K ontakte ergaben viel, vor 
allem in Hinsicht auf die innere Organisation und die moralischen Verhältnisse. 
S ie  übten aber auch einen Einfluss auf kulturellem  Gebiet aus.


