
STANISŁAW BYLINA

Z PROBLEMATYKI KONTAKTÓW MACIEJA Z JANOWA ZE ŚLĄS
KIEM W DRUGIEJ POŁOWIE XIV WIEKU

Wpływy czeskich prehusyckich kaznodziei-reformatów na ziemie 
śląskie stanowią jedną z form przenikania radykalnej ideologii z Czech 
do Polski. Istnienie tych wpływów jest zjawiskiem niewątpliwym, jed
nak dotychczasowe badania nie przedstawiły ich jeszcze w całej rozcią
głości. Stwierdzono m.in. infiltrację nauki Konrada Waldhausena 1 i Jana 
Milicza z Kromieryża1 2, co jednak nie wyczerpuje całości zagadnienia. 
W dotychczasowej literaturze historycznej nie wysuwano nigdy możli
wości istnienia powiązań z terenem Śląska postaci może najciekawszej 
spośród czeskich prekursorów Jana Husa — rewolucyjnego mistyka 
Macieja z Janowa (ok. 1350—1393) 3.

Maciej z Janowa, pozostający pod silnymi wpływami Joachima z Fio- 
r e 4, typowy przedstawiciel ruchu miliczowskiego, w którego nauce 
brzmią jednak czasem akcenty antyfeudalne 5, na terenie Polski nigdy nie

1 E. M a l e c z y ń s k a ,  Ruch husycki w Czechach i w Polsce, Warszawa 1959, 
s. 259—260; S. B y l i n a ,  Maciej z Legnicy, śląski propagator pism Konrada Wald
hausena (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 1962, nr 3/4).

* M a l e c z y ń s k a ,  op. cit., s. 260; B. L e s z c z y ń s k a ,  Jan  Milicz z K ro
mieryża i jego kontakty z ziemiami polskim i (Śląski Kwartalnik Historyczny So
bótka, 1960, nr 1, s. 15—22).

* Maciejowi z Janowa poświęcono już bogatą literaturę. Do najważniejszych 
pozycji zaliczyć należy: V. K y b a l ,  Matěj z Janova, Praha 1905; t e n ż e ,  Mistr 
Matěj z Janova  (Český časopis historický, XI, 1905); t e n ż e ,  Mistr Matěj z Janova  
a Mistr Jakou bek  ze Stříbra (tamże); F. Ł o s k o t ,  Mistr Matěj z Janova, Praha 1912; 
V. N o v o t n ý ,  Náboženské hnutí české ve XIV a XV stol., Praha 1915; C. N. Ga n -  
d e v, Joachim itské myšlenky v díle M atěja z Janova  (Časopis Národního musea, 
CXI, 1937); M. M a c h o v é c ,  Husovo učení a význam v tradici českého národa, 
Praha 1953.

4 G a n d e v, op. cit.
6 Choćby żądanie zniesienia klasztorów, określanych przez Macieja jako „quinta 

rota in quadriga”, por. M a c h o v é c, op. cit., s. 93.



przebywał6, a z Polakami stykał się zapewne jedynie w Pradze. Oczy
wiście, nie jest rzeczą możliwą omówienie w ramach niniejszego artykułu 
całej problematyki związanej z kontaktami i wpływami Macieja z Janowa 
na Śląsku, celem jest jedynie omówienie części tego zagadnienia, zwią
zanej z treścią dwóch wrocławskich rękopisów traktatu czeskiego mi
styka 7.

Obydwa rękopisy zawierają identyczny tekst fragmentu wielkiego 
dzieła Macieja z Janowa Regulae Veteris et Novi Testamenti 8. Fragment 
ten stanowi odrębną całość zatytułowaną Determinaciones sanctorum  
doctorum pro cottidiana vel crebra communione sacramenti altaris a p le
bibus Christianis 9. A więc sprawa codziennej komunii dla laików, pro
blem niejednokrotnie powtarzający się na kartach Regulae 10.

• Jako omyłkę należy traktować uwagę J. Bukowskiego o pobycie Macieja 
z Janowa w Polsce, nie podaje on zresztą żadnych źródeł udowadniających to 
twierdzenie; por. J . B u k o w s k i ,  Dzieje reform acji w Polsce, Kraków 1883, s. 20.

7 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (dalej skrót: BUW), sygn. B. 1606 
i 1.0.13.

8 Obszerne dzieło Macieja z Janowa wydał V. Kybal, Mathie de Janov dicti 
Magister Parisiensis Regulae Veteris et Novi Testamenti, t. I—IV, Innsbruck 1908— 
—1913, t. V, wyd. V. Kybal i O. Odložilik, Praha 1926.

8 W dziele Macieja z Janowa Determinaciones stanowią trzeci traktat w ks. III. 
Wyciąg z tego traktatu opublikował K. Höfler w Fontes rerum Austriacarum, I, 2, 
Wien 1865, s. 60—61. Rękopisy w BUW: a) sygn. B. 1606, z końca XIV w., kod. pap. 
folio, k. 235, pcchodzi z klasztoru bernardynów we Wrocławiu. Omawiany traktat 
znajduje się na k. 98v—117r. Na k. 98v incipit: ..Determinaciones sanctorum docto
rum que sunt hic collecte pro cottidiana vel crebra communione sacramenti altaris 
a plebibus Christianis”. Na k. 117r: „Et sic est finis determinacionum. Et sunt 
collecte per Magistrum Mathiam Janow Baccalaris sacre theologie ac in artibus 
magistrum parisiensis et cetera”. Na górnej karcie ochr.: „Iste liber assignatus 
est predicatori”, poniżej: „Iste liber pertinet ad locum Sancti Bernardini extra Wra- 
tislawiam”, oraz: „Iste liber est datus pro loco s. Bernardi Wrat. pro usu fratrum 
mincrum ibi existencium presencium et futurorum”; b) sygn. I. 0 . 13 z drugiej poł. 
XV w., kod. pap., wym. 15,5X10,5, k. 130, pochodzi z biblioteki dominikanów wro
cławskich, zawiera traktat Macieja z Janowa na k. Ir—42v. Na k. Ir: „Incipit 
Prologus magistri Mathie de Janow super XXVII doctores pro cottidiana seu crebra 
Communione corporis Christi a plebeis Christianis. Anno domini 1460”. Na k. 42v: 
„Amen, amen, amen, hic est finis”. Kopistą jest niejaki brat Michał, por. uwagę 
na końcu innego traktatu w tymże kodeksie, k. 95v: „Scriptum legnicz per me 
fratrum Michaelem”.

10 Oprócz Determinaciones: Regulae Veteris et Novi Testamenti, Liber I, trac
tatus 2, oraz Liber IV. Charakterystyczne są uwagi Macieja z Janowa we wstępie 
do Determinaciones: „Sciendum est quod in temporibus quae nunc corrunt quaestio 
multum invaluit saltem inter communes et simplices de communione manducatione 
cottidiana vel crebra a plebeis corporis et sanguinis J. Chr. Et quidam doctores vel 
praedicatores concedunt et invitant populos ad cottidianum vel crebrum sacramenti 
altaris participium corporale cum praeparacione praevia optima et verifica condigna.



Żądanie codziennej komunii nie miało — jak wiadomo — jedynie 
charakteru teologicznego, podobnie jak w szeregu innych haseł religij
nych dopatrzeć się w nim można określonego sensu społecznego. Maciej 
z Janowa, domagający się codziennej lub częstej komunii, nie stanowił 
wyjątku, był to postulat całego kierunku miliczowskiegon . W haśle 
tym, zrodzonym w środowisku miejskim w czasach, gdy koś
ciół zakazywał laikom częstego komunikowania, tkwiły pewne ak
centy protestu antyhierarchicznego. U Macieja z Janowa żądanie to 
nie wynika jeszcze z dążeń do usunięcia rozdziału między klerem a lai
kami, uczeń Milicza chciał znieść jedynie symbol wywyższenia kleru. 
Wykazywał w swym dziele, że dążenie księży do utrzymania przywileju 
codziennego przyjmowania komunii wiąże się z ich pychą * 11 12. W pismach 
Macieja z Janowa konfrontacja zasad ewangelicznych i jego mistycznych 
marzeń z jednej strony z realną praktyką życia kościelnego z drugiej 
stanowi formę krytyki kościoła 13.

Niewątpliwie mistyczne poglądy Macieja na społeczeństwo doprowa
dziły go do stwierdzenia, że królestwo biednych nie jest z tego świata, 
a jedyną pociechą dla nich na ziemi jest właśnie codzienny sakrament 
ołtarza, ale jednocześnie wywyższał on biedotę nad inne stany, twier
dząc, iż tylko biedni godnie przyjmują komunię 14. Zresztą, według Ma
cieja z Janowa, laicy są niejednokrotnie godniejsi częstego przyjmowania 
komunii niż księża.

Istnienie społecznego podłoża hasła codziennej komunii nie wyklucza 
wcale faktu szczerej i głębokiej pobożności Macieja z Janowa. Nauczał 
on, że w eucharystii tkwi odradzająca siła dla nowych chrześcijan 
i odrodzonego kościoła apostolskiego, o którym zawsze marzył. Idea 
ścisłego zjednoczenia człowieka z Chrystusem znajduje wyraz zarówno 
w treści traktatu Determinaciones, jak i całej IV księgi Regulae. Na 
stanowisku charakterystycznym dla swej epoki stoi Maciej wykazując, 
że herezje powstają w wyniku zaniedbywania sakramentu ołtarza15. 
Cała księga IV potężnego dzieła Macieja z Janowa jest teoretycznym 
podbudowaniem jego postulatów.

Alii sunt qui ex adverso reclamant...” Cyt. wg tekstu opublikowanego przez K. Höf- 
lera w Fontes rerum Austriacarum, VI, 2, s. 60; w rkp. B. 1606, k. 98v—99r.

11 Por. uwagi dotyczące wpływów Milicza w Polsce u M a l e c z y ń s k i e j ,  
op. cit., s. 260.

12 Por. uwagi M a c h o v é  a, op. c it , s. 108.
13 Na przejęcie od Macieja z Janowa tej metody krytyki przez Jana Husa 

wskazuje R. K a l i v o d a ,  Husitská ideologie, Praha 1961, s. 169.
14 Zob. F. G r a u s ,  Chudina m ěstská v době předhusitské, Praha 1949, s. 161.
15 Zob. M. M a c h o v c o v á ,  M. M a c h o v é c ,  Utopie blouznivců a sektářů, 

Praha 1960, s. 176.



Żądanie częstego przyjmowania komunii teolog czeski wysuwa nie
zwykle zdecydowanie. W niektórych rozdziałach 5 artykułu IV księgi 
swego dzieła rozwija fikcyjny dialog między laikiem domagającym się 
częstej komunii a niechętnym temu księdzem. Często ostro karci swych 
przeciwników 16. Księga poświęcona zagadnieniu eucharystii opracowana 
jest dokładnie i sumiennie, nie brak tu wszelkich możliwych ówcześnie 
dowodów.

Tezy Macieja dotyczące częstej komunii dla ludzi świeckich, wypo
wiadane w czasie kazań do ludu, spotkały się z protestem władz koś
cielnych. Na uroczystym synodzie praskim w 1389 r. musiał on odwołać 
swoje „błędy” i podporządkować się uchwale synodu nakładającej nań 
pokutę.

Maciej z Janowa nie wysuwał jeszcze żądań komunii pod dwoma 
postaciami. Idea kielicha była mu obca i nie znana. Ale od żądań co
dziennego przyjmowania do „přijímání podobojí” był już tylko jeden 
krok. Nie jest kwestią przypadku, że pierwszym, który podawał laikom 
„sub utraque”, był uczeń Macieja, husyta Jakoubek ze Stříbra 17. Zresztą 
oba symbole charakteryzowały swoje epoki. W postulatach Macieja z Ja 
nowa nie ma jeszcze nic antyfeudalnego. Jak wynika z analizy treści 
traktatu Determinaciones, znajdującego się w rękopisach, wrocławskich, 
hasło Macieja podjęli ludzie niewątpliwie związani z tendencjami refor
matorskimi, ale również silnie powiązani ze stosunkami feudalnymi. Nie 
ulega wątpliwości, że sam fakt przepisywania traktatu Macieja z Janowa 
przez śląskich kopistów świadczy już o pewnych wpływach czeskiego 
mistyka. Co więcej, traktat Determinaciones, stanowiący zbiór wypo
wiedzi autorytetów kościelnych odnośnie do zagadnienia częstej komunii, 
miał w odróżnieniu od innych części Regulae charakter praktyczny. 
Pisany jest w formie przystępnej i zwięzłej, tak aby zawsze mogli go

19 Twierdzenie, że sprzeciwiający się codziennemu przyjmowaniu komunii są 
złymi chrześcijanami, prowadzi Macieja z Janowa do wniosku: „Similiter mali 
Christiani sunt proprie contrarii bonis Christianis et per consequens mali Christiani 
sunt Antichristi et nullus alius” (Regulae..., liber IV, articulus 4, capit. 1). O tym, 
jak wielkie znaczenie przywiązywał Maciej do codziennej komunii, świadczy przy
pisywane mu autorstwo hymnu religijnego o tej tematyce. Por. Z. N e j e d l y ,  
Dějiny husitského zpěvu, t. II, Praha 1954, s. 101.

17 Do najważniejszych pozycji dotyczących postaci Jakoubka ze Stříbra za
liczyć należy: V. K y b a 1, Mistr Matěj z Janova a Mistr Jakou bek  ze Stříbra; 
F. M. B a r t o š ,  Literární činnost M. Jakou bka  ze Stříbra, Praha 1925 (tamże do
kładna literatura); t e n ż e ,  Světci a kacíři, Praha 1949; F. B o r e c k ý ,  M. Jakou bek  
ze Stříbra, Praha 1945. Por. także uwagi w pracach: E. W e r n e r ,  M. E r b s t ö s s e r ,  
Sozial-religiöse Bewegungen im M ittelalter (Wissensch. Zeitschrift d. Karl-Marx- 
-Universität Leipzig, 1957/58, nr 3, s. 276 nn.); A. M o l n á r ,  Zelivský, préiicateur  
de la révolution  (Communio viatorum, 1959, 4, s. 325) oraz w cytowanej pracy 
E. Maleczyńskiej.



wykorzystać księża do swych kazań. A że byli na Śląsku księża, których 
stanowisko było zgodne z poglądami Macieja z Janowa, świadczyć może 
zawarty w Determinaciones dobór wypowiedzi współczesnych Maciejowi 
teologów. Wśród dziewięciu cytowanych tu ówczesnych autorów (są 
wśród nich m.in. Milicz18, Wojciech Raňkův z Jeżowa19 i Mateusz 
z Krakowa 20) na czołowych miejscach znaleźli się księża z kościoła Św. 
Krzyża we Wrocławiu, Mikołaj Wedlar i Franciszek ze Środy.

Kim był Mikołaj Wedlar21, którego wypowiedź poprzedził Maciej 
z Janowa uwagą: „Sequitur determinacio magistri Wandelar decani 
ecclesie sancte crucis in Wratislawia, viri illustris et devoti” 22? Teolog 
i medyk jednocześnie, ściśle związany z kościołem Św. Krzyża, kanonik 
(od 1374 r.) i dziekan (od 1387 r.) 23. Studia odbywał w Pradze i we 
Włoszech (w 1374 r. zdobywa tytuł mistrza nauk wyzwolonych); fakt 
pobytu w Czechach chyba nie pozostał bez znaczenia dla kształtowania 
się jego poglądów. Geneza stanowiska Wedlara wobec sprawy częstej 
komunii prowadzi zapewne do Pragi, gdzie żywo dyskutowano nad tym 
prcblemem. Wypowiedź Mikołaja w Determinaciones ma charakter 
umiarkowany, lecz jednocześnie są to słowa człowieka przekonanego 
o słuszności swych poglądów. „Mirum videtur, quomodo nos peccatores 
audemus reprehendere quod sancti patres non fuerunt ansi contra 
dicere” 24 — zaczyna swój krótki wykład. Mało jest w nim oryginalnych 
myśli autora. Cytaty z Ewangelii, z dzieł św. Augustyna i Apoloniusza 
tworzą trzon traktatu. Jest wszakże i wniosek: „Ecce, habes fortissimas

18 BUW, rkp. B. 1606, k. 106r: „Determinacio Venerabilis viri et illustris predi- 
catoris Milicii in sua postilla que intytulatur dei gracia”; k. 106v: „Et sic qui sepe 
communicant digne habent vitam eternam qui vero raro vel semel in anno de 
facili redentes ad peccata mortalia, non habent vitam, sed pocius mortem”.

19 Tamże k. 103r: „Determinacio Venerabilis viri magistri Adalberti Ranconis 
magistri in artibus et doctcris in theologia parisiensis”; k. 103v: „Si ergo homo 
experiencialiter in se cognoscit, quod ex frequenti sumpcione huius sacramenti 
fervor cantes augetur in ipso et reverende ergo sacramentum frequenter debet 
communicare non tamen in die”.

20 Tamże, k. lOlv: „Sequitur determinacio magistri Mathei de Cracovia doctoris 
in theologia sancte Universitatis pragensis et cetera”. Wypowiedź Mateusza z Kra
kowa, w końcowych wnioskach przychylnie ustosunkowująca się do tez Macieja 
z Janowa, pcsiada formę dysputy między rozumem i sumieniem. O traktacie Ma
teusza z Krakowa zob. m. in. artykuł A. Eriicknera w „Ateneum”, 1900 nr 2, s. 470.

21 Zob. K n o b 1 i c h, Von einer verschollenen B ibliothek des 14. Jhd. und ihrem  
Donator (Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, VIII, 
1867, s. 180—191); C. K u e h e n d o r f ,  Das Breslauer Kreuzstift..., Wroclaw 1937, 
s. 142—143.

22 BUW, rkp. B. 1606, k. 10lr.
23 Zob. K u c h e n d o r f ,  op. cit., s. 142.
24 BUW, rkp. B. 1606, k. 10lr.



persuasiones pro eis qui ex plebeis curant cottidie corpus et sanguinem 
Christi manducare. Nam hec verba non faciunt mencionem de sacerdo
tibus sed unde notant laycos” 25. A więc jest to stanowisko wyrażające 
pełną aprobatę żądań Macieja z Janowa, stanowisko pozwalające zaliczyć 
Mikołaja Wedlara do reprezentantów umiarkowanego ruchu reforma
torskiego. Z oceną wszakże jego postępowości nie należy iść zbyt 
daleko. Był to przecież człowiek, którego interesy związane były z ówcze
snymi stosunkami społecznymi. Pochodził z bogatej rodziny mieszczań
skiej, posiadał dobra ziemskie koło Środy i Strzelina, ciągnął dochody 
z prebend kościelnych, zachowały się dokumenty o dokonywanych prze
zeń kupnach i sprzedażach różnych folwarków26. Dochody Mikołaja We
dlara musiały być wysokie, skoro mógł dokonać poważnych zapisów 
zarówno dla kościoła Św. Krzyża, jak i osób prywatnych27. Testament 
Mikołaja Wedlara świadczy o jego bogatym zbiorze bibliotecznym, który, 
niestety, się nie zachował28. Przetrwały natomiast dwa jego traktaty 
medyczne, znajdujące się obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wro
cławiu 29.

Wypowiedź drugiego śląskiego zwolennika częstej komunii dla laików, 
Franciszka ze Środy30, poprzedził Maciej z Janowa uwagą: „Sequitur 
dicta pro cottidiana vel alias frequenti laycorum communione cum sa
cramento domini Venerabilis viri magistri Francisci canonici sancte crucis 
et rectoris parochialis ecclesiam in Wratislawia et cetera” 31. Traktat 
Franciszka również nie wykazuje dążenia do oryginalności argumentacji. 
Całkowitą aprobatę postulatu częstej komunii popiera Franciszek cyta
tami z dzieł św. Augustyna i Ambrożego, a także z dekretów kościel
nych. Sam dodaje we wstępie: „Ad probandum laycum non tantum die
bus dominicis sed eciam aliis diebus privatis speciali gracia dei tactum 
posse sumere eucaristie sacramentum, Augustinus et Ambrosius evidenter 
ostendunt” 32.

Niewiele posiadamy informacji o osobie Franciszka ze Środy. Miesz
czanin, w latach 1383—1390 kanonik kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu. 
Podobnie jak Wedlar przebywał na studiach w Pradze, tam też w 1382 r.

25 Tamże, k. 101 v.
28 K n o b l i c h ,  op. cii., s. 183 nn.; K u c h e n d o r f ,  op. cit., s. 142.
27 K n  ob l i c h ,  op. cit., s. 182 nn.; K u c h e n d o r f ,  op. cit., s. 142. Wedlar 

dokonał także zapisów dla klasztorów, por. W a t t e n b a c h ,  Schlesische N ekro
logium  (Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, IV, 
1862, s, 295).

28 Zob. K n o b l i c h ,  op. cit., s. 190—191.
29 BUW, rkp. I. F. 248, k. 226v „Contra rheuma”; rkp. I. Q. 50, k. 309v „Contra 

pestem”.
88 Zob. K u c h e n d o r f, op. cit., s. 109.
21 BUW, rkp. B. 1606, k. lOlr.
22 Tamże.



uzyskał stopień bakałarza in artibus33. Nie jest rzeczą wykluczoną, że 
pełnił funkcję proboszcza we wrocławskim kościele Marii Magdaleny34.

Istotnym problemem jest pochodzenie tekstu wypowiedzi dwóch wro
cławskich księży, które Maciej z Janowa włączył do swego zbioru. Nie 
należy sądzić, aby teksty te stanowiły wyjątki z obszerniejszych trak
tatów, wybrane przez autora dzieła Regulae. Logiczne powiązanie zdań 
i forma tych króciutkich traktatów świadczą, że stanowią one wypo
wiedź na wysunięty przez kogoś problem dyskusyjny. Nie ulega wątpli
wości, że Maciej z Janowa zwrócił się do dwóch księży wrocławskich 
z prośbą o udzielenie odpowiedzi w sprawie częstej komunii dla laików, 
a ci z kolei przesłali mu swe pozytywne oświadczenie.

Znaczenia dwóch wrocławskich rękopisów B. 1606 i 1.0.13 nie należy 
oceniać w sposób jednakowy. W 1460 r., gdy kopiowano w Legnicy tekst 
rękopisu 1.0.13, żądanie częstego przyjmowania komunii traci już swój 
buntowniczy sens. Nad Śląskiem przeszły już dawno burze rewolucji 
husyckiej, szerokie kręgi zatoczyły echa walki o husycki kielich, wreszcie, 
co jest momentem zasadniczym, kościół nie bronił już laikom częstej 
komunii. Można tu powołać się na całkowicie przecież ortodoksyjne 
kazania św. Jana Kapistrana, który w czasie swego pobytu we Wrocławiu 
w 1453 r. głosił, że ludzie świeccy mogą przystępować do sakramentu 
ołtarza, ile tylko pragną 35.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden rękopis z końca XIV w., znaj
dujący się w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. I.F.2436. 
Rękopis z tekstem Nowego Testamentu oraz komentarzy niektórych 
autorów kościelnych stanowił własność Macieja z Janowa. Pozostaje 
sprawą nie wyjaśnioną, kim był kolejny posiadacz tego kodeksu, Jan 
z Brzegu (czy identyczny z postacią znaną z rkp. I.F.235, 145v jako 
Johannes, notarius Bregensis?). Być może, nabył on rękopis bezpośrednio 
od jego dawnego właściciela, Macieja. W każdym razie i ten rękopis, 
który ostatecznie trafił do biblioteki klasztoru kanoników regularnych 
na Wyspie Piaskowej we Wrocławiu, stanowi przyczynek do zagadnienia 
kontaktów Macieja z Janowa ze Śląskiem, zagadnienia, które zasługuje 
na dokładne opracowanie.

33 C. K u c h e n d o r f ,  op. cit., s. 109.
34 Tamże.
35 W. U r b a n ,  Studia nad dziejam i diecezji w rocław skiej w 11 poi. XV w., 

Wrocław 1959, s. 283.
38 BUW, rkp. sygn. I.F . 24, z końca XIV w., kod. pap., wym. 30X21, k. 168, 

pochodzi z biblioteki wrocławskich augustianów. Na k. 3r: „Novum Testamentum 
pertinet ad monasterii b. Marie virginis in arena Wratislaw”. Na k. 153v na dolnym 
marginesie: „Novum Testamentum Mathie de Yanow [skreślone] Johanni de Brega 
[nadpisane]”. Zob. Die Handschriften d. Staats- und Universitätsbibliothek Breslau,
t. I, Leipzig 1938, s. 23—25.



ZUR PROBLEMATIK DER KONTAKTE DES MATHIAS VON JANOV MIT 
SCHLESIEN WÄHREND DER 2. HÄLFTE DES 14. JAHRHUNDERTS

Vorliegender Artikel bittet einen Beitrag zur bislang unbearbeiteten Frage des 
Einflusses der fortschrittlichen tschechischen Mystik des 14. Jh. auf das Gebiet 
Schlesiens. Mathias von Janov, ein tschechischer radikaler Prediger aus der Zeit 
vor Huss, ist neben Militsch von Kremsier der Hauptpräsentant der mystischen 
Bewegung in Böhmen. Obgleich seine Mystik dem Wesen nach nicht antifeudal 
ist, so schließt sie dennoch gewisse antihierarchische Elemente ein. Dazu kann 
man die Forderung der täglichen Laienkommunion rechnen, durch die symbolhaft 
der Unterschied zwischen Klerus und weltkircher Bevölkerung beseitigt werden 
sollte. Mathias von Janov, der dieser Frage in seinem Werk Regulae Veteris et Novi 
Testamenti viel Raum einräumt, zitiert die Erklärungen zweier Priester der Heil. 
Kreuzkirche zu Wroclaw, Nikolaus Wedlar und Franziskus von Środa. Diese beiden 
Geistlichen sprechen sich zu dem von Mathias aufgeworfenen Problem ganz in 
dessen Sinne aus. Ihre Stellung lässt sich durch die Beeinflussung während ihres 
Aufenthaltes im vorhussitischen Prag erklären. Anderseits jedoch handelt es sich 
um Männer, die mit der Feudalordnung fest verbunden waren, um Pfründner der 
schlesischen Kirchen und außergewöhnlich vermögende Leute. Dieser Umstand 
begründet die Grenzen ihrer gesellschaftlichen Einstellung. Der Inhalt des Artikels 
stützt sich auf zwei Handschriften der Wroclawer Universitätsbibliothek, die den 
Wortlaut der Schriften des Mathias von Janov über die alltägliche Laienkommu
nion enthalten.


