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STAN!SLAW RYBANDT 

0 POBYCIE BENEDYKTYNÖW SLOWIANSKICH W OLESNICY 

Do konca XII w. benedyktyn; sl,iscy wyparci zostali z szeregu przypu
szczalnie starych ltlasztor6w b,idz przez duchowienstwo swieckie, b,idz: 
przez cysters6w i premonstratens6w. Osiedlili si,: powt6rnie na Dolnym 
S!,isku w drugiej cwierci XIII w. (Krzesz6w, Legnickie Pole, Sroda Sl,is
ka). Nowo przybyli benedyktyni pochodzili z czeskiego Opatowca. Zad:na 
z tych wt6rnych kolonii benedyktynskich nie zmieni!a si,: w samodziel
ne opactwo. Pozostaly tylko prepozyturarni 1

• Ciekawie wiGc zapowiada!a 
si,: nowa pr6ba osiedlenia benedyktyn6w w ksi,:stwie olesnickim w 1380 r. 
Niezwyk!osc tej funkcj i wi,iza!a siG takze z odrnieli.nosci,i obrz,idku litur
gicznego nowo sprowadzonych zakonnik6w. Nazywano ich bened)'ktynami 
s!owianskimi ze wzgl,:du na uzywanie w liturgii rzymskiej j<:zyka staro
s!owianskiego i pos!ugiwanie si,: tekstarni pisanyrni g!agolic,i 2• Wprawdzie 
wspomniana fundacja olesnicka by!a czyrns odosobnionym na terenie 
biskupstwa wroc!awskiego, ale nie stanowi!a jedynego klasztoru slowian
skiego na terytorium Polski; w Krakowie w 10 lat p6zniej podobne 
opactwo zostalo fundowane na Kleparzu przez Jadwig,: i ·Jagiell<: (1390). 

Literatura przedrniotu wi,iza!a stolic,: ksi,:stwa konradowego - Oles
nic,: - nie ty lko z benedyktynarni slowianskimi, ale takze z mnicharni 
irlandzkimi (Iroszkotami). Czynily to przede wszystkim polskie opraco
wania syntetyc=e, kt6re przyjmowaly istnienie w Olesnicy dw6ch fun
dacji benedyktynskich: wczesnosredniowiecznego opactwa benedyktyn6w 
irlandzkich, zwanych mylnie powszechnie Szkotarni (XI-XII w.) 3, 

1 T. Si 1 nick i, Dzieje i ustr6j koSciola katolickiego na Slqsku do ka71.ca· 
wieku XIV, Warszaw a 1953, s. 94, 368; A. G i e y s z t o r, Kultura Slqska, Katowice-

1960, s. 16. 

2 J. K r  u k o w s k i, O slawiariskim ko§ciele Sw. KrzyZa, Kraköw 1886, s. 15; 

J. S z y man s k i, Czy w Polsee istnial obrzqdek rzymsko-slowia?1.ski? (Zeszyty Nau-

kowe KUL, VI, 1963, 2, s. 41-56). 

a T. Si 1 nick i, op. cit., s. 96; W. Urban, Zarys dziej6w diecezji wroclaw
skiej, Wroclaw 1962, s. 203; Historia Szqska, t. J, cz. I, Wroclaw 1960, s. 188;. 
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i XIV-wiecznej fundacji benedyktyn6w s!owianskich. Mozliwosc istnienia 
w Olesnicy mnichöw irlandzkich wysurnil Wattenbach'· Opar! si� w6w
czas na znanym mu ·aokumencie inkorporacyjnym biskupa Jana Turzona 
z 1505 r. 5 W kilka lat po opublikowaniu tego dokumentu zapoznal si� 
z dokumentem erekcyjnym Konrada II dla benedyktyn6w slowianskich 
z 1380 r. wydanego przez pastora Fuchsa pod bl�dnym nagl6wkiem 
(Fundations brief der Oelsnischen Probstey) 6. Wattenbach sprostowal 
swoj11 hipotez� odnosnie do mozliwosci istnienia w Olesnicy opactwa be
nedyktyn6w irlandzkich '· 

Wspomniany dokument biskupa Jana Turzcma (13 I 1505 r.) inkorpo
ruj11cy pozostale dochody benedyktynskie prepozyturze kancmik6w re
gularnych w Olesnicy mylnie nazwal benedyktyn6w slowianskich „fra
tres Scotorum" 8, choc prosba ksi11z11t olesnicko-zi�bickich (1504/5), ktora 
.spowodowala 6w mandat biskupi, zawierala okreslenie „der Bruder der 
Wenden" 9• Ponadt� oba te doku�enty znajdowaly si� w repertorium opa
ta z Piasku Eliasza (XVI w., s. 689) pod bl�dnym nag!6wkiem 10: Abbacia 
quondam Scotorum ibidem Olsne !!. Sformu!owanie „fratres Scotorum" 
wi11za!o si� prawdopodobnie z mylrni lekcj11 b11dz z b!�dem skryptury
stycznym pisarza, kt6ry pisz11c „Scotorum·• m6g! nawi11zac do istniej11cych 
i znanych sobie mnich6w irlandzkich z terenu Rzeszy Niemieckiej. W Wie
dniu po opuszczeniu klasztoru przez Ir1andczyk6w w XV w. pozostala 
nadal stara pazwa 12• W wypadku Olesnicy nieznajomosc stanu faktycz
nego i bl11d w nazewnictwie swiadcz11 o kr6tkotrwa!ym pobycie benedyk
tyn6w s!owianskich na SI11sku. 

Zas!ug� sprowadzenia ich do Olesnicy przypisywala dotychczasowa 
literatura Konradowi II olesnickiemu. Wydaje si� jednak bardziej prawdo
podobne, ze mysl osadzenia slowianskich mnichöw na SI11sku zrodzila si� 

Z. S u l o w s k i, Poczqtki ko§ciola polskiego (Ko§ci61 w Polsee, t. I, Krak6w 1968, · 

s. 106); A. W � d z k i ,  Benedyktyni na ziemiach slowiaiiskich (Slown ik star. s low., 

t. ], s. 105). 

4 Watte n b a c h, Die Kongregation d. Schottenklöster in Deutschland (Zeit

s chrift für Chr ist. Archäologie u. Kunst, LIV, 1856, s. 54). 

s Te n z e, Das Slavenkloster in Ols (ZFGS, t. III, 1860, s. 207, 209). 

6 G. Fuc h s ,  Reformations- u. Kirchengeschichte des Fürstenthums Oels, Wroc

law 1779, dok. 47, s. 686. 

1 Watten b ach, Das Slarvenkloster ... , s .  206. 

s Zachowa ny t y lko fragment dokumentu cytuj� za He y n e m ,  DokumenHerte 
Geschichte d. Bistums Schlesiens, t. II, \Vroclaw 1960, s .  751. 

11 Wy drukowany pr zez Wattenbacha w ZFGS, t. III, 1860, s. 208. 
10 Znaczenie zaginionego repertorium o m awia Wattenbach, zo b. Über d. Re

pertorium Heliae (ZFGS, t. III, 1860, s. 2) . 

u Watten b ach, Das Slavenkloster ... , s .  208. 

u Heim b uc he r, Die Orden u. Kongtegationen d. Katholischen Kirche, 
t. I, Padebor n  1933, s. 198. 
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w kr�gu kanonik6w regularnych z Piasku i ich opata J ana z Pragi. 
Wprawdzie dokument erekcyjny ksi�cia Konrada II z 21 IX 1380 r. 
eryguj11cy opactwo w Olesnicy i przekazuj11cy mnichom slowianskim 
plac pod budow� kosciola i klasztoru tytuluje tegoz ksi�cia fundatorem 
i patronem benedyktyn6w slowianskich oraz ich posiadlosci ", a okresle
nie dokumemtu „per nos vocatis de Praga" mog!oby przemawiac za przy
pisaniem calej zaslugi sprowadzenia zakonnik6w slowianskich Konrado
wi II, ale takie rozumienie genezy fundacji olesnickiej wydaje si� malo 
uzasadnione. Wedlug brzmienia dokumentu Konrad II nadal uposaienie 
uprzednio sprowadzonym z Pragi benedyktynom slowianskim. Ksi11z� 
najprawdopodobniej usankcjonowal tylko stan faktycmiy, wyrazaj11c zgo
d� na osiedlenie si� w Olesnicy mnich6w z Pragi. Natomiast pomysl 
i zamiar naleial c:lo opata z Piasku Jana z Pragi. Za tym osta1rnim jako 
spiritus movens calego przedsi�wzi�cia przemawiajq: jego pochodzenie 
etniczne, swiadczenie na dokumencie fundacyjnym i posiadanie dw6ch 
kosciol6w blizniaczych w Olesnicy 14. Natomiast Konrad II o tyle tylko 
moi:e byC uwai:any za fundat.ora, o ile swoim 'ksiqi�cym uposai:eniem 

i zgod11 przyczynil si� do tego, ze pobyt mnich6w slowianskich w Olesni
,cy nabral realnego ksztaltu i umozliwi! im trwale osiedlenie si� na 
Sl11sku. 

Przyjmujqc, ie pomysl i inicjatywa osiedlenia mnich6w slowianskich 
wyszly z kr�gu opata kanonik6w regularnych J ana z Pragi, naleiy za
stano,wic si� nad rolq i znaczeniem tych ostatnich posiad!osci w okolicy 
Olesnicy "· Cz�sc z nich obejmowala prawdopodobnie p6lnocn11 dzielnic� 
p6zniejszego miasta "· W niej to, co wydaje si� nie wykluczone, znajdo
wal si� szpital Sw. Jerzego poswiadczony w 1307 r. 17 Piecz� nad tym 
szpitalem przekazal ksi11z� Konrad I kanonikom regularnym z Piasku 
(1340 r.) ", co potwierdzil biskup Nanker przez inkorporowanie go za
konowi wraz z opiekq duszpasterskq nad chorymi i ich obs!ugq 19. Przy 
szpitalu Sw. Jerzego istniala prawdopodobnie kaplica pod tym wezwa-

1s Zob. F u c h s, op. cit., s. 686. 
14 Byl pierwszym pomiE::ctzy Swiadkami dokumentu z 21 IX 1380 r. 
15 W. Ha e u s 1 e r, Geschichte des Fiirstentiw,ms Oels bis znm Aussterben 

d. Piastischen Herzogstinie, Wroclaw 1883, s. 143. 
1s Zob. M. St a rz e w s k a, Ole§nica, Wroclaw 1963, s. 7. 
17 Tam:ie, s. 7 i 15; Ha e u s l e r, op. cit., s. 3. 
ts Co n r a d  u s de L e s  1 a via, Chronica abbatum beatae Mariae Virginis in 

Arena, wyd. G. Stenzel (SRS, t. II, Wroclaw 1839, s. 194; dalej cyt.: SRS). 
111 St a rz e w s k a, op. cit., s. 15, 137 i 138, blE:dnie interpretuje treSC doku

mentu, dopatrujqc si� istnienia w 01eSnicy parafii kanonik6w regularnych. Par. 

SRS, t. II, s. 194: ,,concessit [biskup Nanker -- uwaga autora], ut fratres ibidem 

morantes ex ordinatione abbatis curam animarum, quod familiam et pauperes in 

hospitali degentes quoad sacramenta penitencie, eukaristie et unctionis extreme, 

habere deberent". 
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niem. Czas jej powstania nie jest znany. Poniewa:i: jednak w XIV w. 
jeden z interesujqcych nas kosciol6w mia! wezwanie Sw. Jerzego, wydaje 
si� prawdopodobne, ze byl zwiiizany ze szpitalem i dzialalnosci'l dusz
pasterskq tamtejszych kanonik6w regularnych, kt6rzy w Olesnicy mieli 
swojq prepo,zytur�. 

Kjanonicy z Piasku cieszyli si� poparciem domu ksiq:i:�cego w Olesni
cy. Na Piasku zostala pochowana zona ksi�cia Konrada II Agnieszka 
(1371 r.) 20• Matka jego Eufemia w 1372 r. przekazala kanonikom regu
larnym roczny czynsz 10 grzywien z · !aw chlebowych w Olesnicy 21_ 

Z czynszu tego 6 grzywien miala otrzymac prepozytura i szpital· olesnicki. 
Ta sama Eufemia w 4 lata p6foiej (1376 r.) wsp6lnie ze swoim synem 
Konradem II zbudowala w Olesnicy kaplic� pod wezwaniem Sw. Krzy:ia 
i NMP 22• Budowla ta byla o tyle ciekawa, ze dobudowano i'l do kosciola 
Sw. Jerzego 23, z kt6rym miala jedmi wsp6lnq scian�. Na uposazenie 
kaplicy Sw. Krzyza i NMP Eufemia przekazala swoje wlasne dochody 
ze wsi Jenkowice (pow. Olesnica) i inne. Mialy one wystarczyc na utrzy
manie dw6ch kanonik6w regularnych majqcych opiek� nad kaplicq i -
eo jest prawdopodobne - odprawiac nabo:i:enstwa za dobrodziej6w ksiq
z�ych. Po smierci ksi�znej (1378 r.) 2, dochody z Jenkowic wr6cily do 
puli ksi�cia 25, a kanonikom regularnym pozostala troska o kaplic�. W tej 
sytuacji prepozytura olesnicka obok swego dawnego kosciola Sw. Jerzego 
musialaby utrzymac bli:i:niaczq kaplic� Sw. Krzyza i NMP z dwoma za
konnikami bez nalernego uposazenia. Opatem na Piasku w czasie fundacji 
ksi�znej Eufemii by! Jan III z Pragi (1375-1386) 20. On to prawdopodobnie 
po smierci ksi�znej i oderwaniu dochod<iw z J enkowic nie widzial celo
wosci utrzymania obok siebie dw<ich plac6wek kanonik<iw regularnych. 
Postanowil wi�c znalezc inne rozwi&zanie. 

Jako pochod2qcemu z Pragi z pewnosci'l bylo mu znane ulubio,ne 
opactwo Karola IV benedy,ktyn6w s!o,wianskich z Emaus w Pradze. Tych 
to benedyktyn6w nowo zbudowany kosci6l zostal niedawno konsekrowany 
w obecnosci Karola IV i notabl6w, mi�dzy kt6rymi byl ksiq:i:� opolski 
(1372 r.) 21. To praskie opactwo poprzez liturgi� i:awiqzywalo d'O obrz&d-

20 He y n e, op. cit., t. II, s. 679. 

" SRS, t. II, s. 203. 
22 Tam:ie, s. 204; S t a rz e w s k a, op. cit., s. 138, mylnie podala rok budowy 

kapi'icy. 
23 ,, ... oratorium sancte crucis et beate Marie Virginis in Olsna coristruxit et 

ecclesie sancti ibidem adiunxit". SRS, t. II, s. 204. 
24 Ha e u s 1 e r, op. cit., s. 218. 
25 TamZe, s. 404. 

" SRS, t. II, s. 203. 
21 L. He Im 1 i n  g, Emaus, Praga 1903, s. 8. Autor E7l'l,aus nie m6w.i nie o kla

sztoraeh benedyktyn6w slowiariskich w Polsee. 
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ku rozpowszechnionego w klasztorach benedyktynskich u S!owian Po
rudniowych w X w. 28 Reaktywowany obruidek s!owianski znalazl gorli
wego protektora w osobie cesarza Karola IV, kt6ry j eszcze j ako margrabia 
czyni! w tym celu starania u papieza Klemansa VI 20. Od tego ostatniego 
z !atwosci& otrzymal bull<: (9 V 1346) pozwalajqC'! erygowac klasztor 
:s!owianski w Czechach '"· Mys! cesarza po wydaniu przez niego doku
mentu fundacyjnego (1347 r.) zrealizowa! Arnest z Pardubic, arcybiskup 
praski. On to osiedli! w 1348 r. w obecnosci cesarza pierwszych zakonni
k6w, tymczasowo umieszczaj,ic ich przy starym parafialnym kosciele 
Sw. Kiosmy i Damiana oraz w kwaterach prywatnych 31. 

Tych to w!asnie benedyktyn6w, moim zdainiem, postanowi! osiedlic 
przy jednym ze swoich blizniaczych koscio!6w opat kanonik6w regular
nych Jan z Pragi, kt6rego dokument fundacyjny wymienia jako swiadka. 
'Sprowadzenie nowych zakonnik6w do Olesnicy wymagalo nie tylko zgody 
ksi�ia, ale takze przydzielenie im okreslonego i wystarczajqcego uposa
·zenia, kt6re by w niczym nie naruszalo stanu posiadania kanonik6w 
regularnych. Ksi&i<: Konrad II ole§nicko-kozielski (1366-1403), zapo
biegliwy o swoje dobra i d&i'!CY do zwi<:kszania swych wp!yw6w nowymi 
nabytkami terytorialnymi, znajdowa! si<: od 1378 r. w walce z opactwem 
1ubiqskich cysters6w 32• Zatarg ten z odwo!ywaniami i ponawianymi wy
rokami legat6w papieskich trwal do 1382 r. Pod!oiem sporu by!o egze
kwowanie przez ksi<:cia praw zwierzchnich nad ich posiacilosciami "· 
To spowodowalo uwi<:zienie opata cysters6w Jana III przez Konrada II 
i ekskomunikowanie ksi<:cia "· Wprawdzie z pocuitkiem 1380 r. eks
komunika zosta!a zdj<:ta z ksi<:cia na polecenie papieia Urbama VI przez 
carchidiakona poznanskiego Henryka, ale nie zalatwilo to do konca sprawy. 
W takiej sytuacji wydaje si<: zrozumia!e, ie propozycja nowej fundacji 
wysuni,:ta przez J ana z Pragi znalazla !atwy oddiwi,:k u ksi,:cia, iyczli-

2s J. S z y m a 6. s k i, Obrzqdek slowiaflski (Slownik staro:iytnoSci slowiallskich, 
t. III, cz. II, s. 448). Jego zdaniem benedyktyni przyjE:li natychmiast obrzqde k 
.-slowiallski po jego pojawieniu si� bqdZ istniejq ce klasztory slowiallskie prze szly 
na re gul� SW. Benedykta w okresie re formy kluniackiej. 

2& A. Fr in d, D. Kirchengeschichte Böhmens, t. II, s. 189; Ph. Sc hm i t z, 
,Geschichte d. Benediktinerordens, t. III, Zurich 1955, s. 135. 

so Zob. Acta Clementis VI pont. Romani (Monumenta Vaticana, t. I, Praga 1903, 
.s. 389); Fr. V. Sa s in e k

„ 
Benedicti Slavorum (Wissenschaftliche Studien u. Mittei

lungen aus d. Benediktiner Orden, II, 1881, s. 331-334); He 1 m 1 in g, op. cit., s. 5. 
s1 TamZe , s. 7; Benediktinisches Leben in Böhmen u. Schlesien, Warnsdorf 1929, 

1 
s. 41; Sc hm i t z, op. cit., t. III, s. 155; Fr ind, op cit., t. II, s. 189; St. Hil
P i s c h, Emaus (Lexikon für The ologie u. Kirche , t. III, Fre iburg 1959, k. 843). 
Ten ostatni podal bibliografiE: dotyczqc4 Emau s. 

s2 Ha e u s 1 e r, op. cit., s. 231, pr'zyp. 13. 
ss He y n e ,  orp, cit., t. II, s. 756. 
H Ha e u s 1 e r, op. cit., s. 231. 
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wego dobrodzieja kanonik6w regularnych z Piasku. Erekcja opactwa 
slowianskiego nie powiiizamego ze Sliiskiem nie tylko uzale:imiala je od 
iksi�cia, ale ponadto. umozliwiala mu zrehabilitowanie si� w oczach hierar
chii kosciola. Mys! nowej fundacji zostala zyczliwie takze przyj�ta przez 
najblizsze otoczenie ksi�cia. Wskazuji, na to m. in. sformulowania doku
mentu fundacyjnego Konrada II z 21 IX 1380 r. Czytamy w nim, ze 
czyni to nie tylko z motyw6w dewocyjrnych, ale takze „de expresso bene
placito et consensu discreti viri domini Nicolai de Smolna, rectoris sive 
plebani ecclesiae parochialis Olsnizensis". Takze tymczasowi administra
torzy diecezji wyrazili zgod� na nowii fundacj� as_ 

W czasie wystawiania. dokumentu erekcyjnego benedyktyni z Emaus 
znajdowali si� juz w Olesnicy i eo najprawdopodobniejsze korzystali 
z goscinnosci kanonik6w regularnych i kaplicy Sw. Krzyza i NMP. 
Twierdzenie o pobycie benedyktyn6w w Olesnicy ma swoje uzasadnienie 
w sformulowaniach dokumentu fundacyjnego: existentibus ibidem pro 
tempore" 36 oraz „pro tempore ibidem degentium" "· Benedykty,nom slo
wia.nskim przelkazal Konrad II w dokumencie fumdacyjnym w Olesnicy 
rniejsce na budow� kosciola i klasztoru oraz zabudowan uzytkowych. 
Zostaly one usytuowane w poblizu Bramy Sycowskiej. Od mur6w obron
nych odgraniczala ich budowle droga. Nowe opactwo powstalo prawdo-
podobnie na wcielonych do rniasta dawnych terenach kanonik6w regular
nych w poblizu szpitala Sw. Jerzego. Opactwo benedyktyn6w slowian
skich otrzymalo tytul Bozego Oiala. 

Nowa. fundacja jako uposazenie otrzymala od ksi�cia w dokumencie 
fundacyjnym (1380 r.) dochody z kosciola parafialnego w Przeczowie 38. 

Z nich to poprzednio zrezygnowal dobrowolnie na prosb� ksi�cia - jak 
podkresla dokumen t - za wiedzii adrninistrator6w diecezj i ostatni bene
ficjat proboszcz Filip. Uczynil to zdaniem dokumentu dla umozliwienia 
Konradowi II swobodnego dyspOl).owania dochodarni ikoscio!a w Przeczo-
wie 39• Ksiiiz� wraz z kosciolem przeczowskim przekazal benedyktynom 
slowia.nskim naleziice do niego prawo patronatu i prezentacji na to bene
ficium. Ponadto kosci6! ten zosta! inkorporowany do opactwa Bozego Cia
la, tak ze odtiid opat mial wyznaczac jednego sposr6d benedyktyn6w na 
administratora parafii. Do uposazenia koscio!a przeczowskiego naleza! 

35 Fusch, op. cit., s. 686. 
311 Tam:ie, ,, ... et tenore presentium assignamus Abbati et Conventui Fratrum 

Slavorum, existentibus ibidem pro tempore professoribus Ordinis et Regulae bea
tissimi Benedicti ... '' 

s1 Tami:e, dok. fundacyjny. 
ss Tami:e, dok. fundacyjny. 
311 Przecz6w byl wsic\ przen.iesiom1 na prawo niernieckie; por. Fuchs, op. cit., 

s. 426. 



Benedyktyni slowiaziscy w OleSnicy 671 

folwark we wsi koscielnej obejmujqcy wi<scej niz 4 wolne !any pola, 
!am lasu i !<1k, opr6cz tego 2 ogrody, wolnq karczm" oraz czynsz (8 ma!
drat6w). Ponadto do tego beneficium naleiala dziesi"cina polna i pie
m<sina; polna z majqtku pan6w na Przeczowie, 3 okolicznych folwark6w 
i niewielkiego zespo!u d6br niedaleko Przeczowa, dziesi<sCina wiardumko
wa o wartosci przeszlo 12 grzywien z Jakubowic {pow. Namysl6w). Do 
tych dochod6w dochodzilo 11 ma!drat6w od zagrodnik6w z 3 miejsco
wosci i 2 mlyn6w na rzece Swierzynie {jeden z nich w ca!osci naleia! 
do opactwa) oraz prawa polowu na tej rzece, ponadto 11 ma!drat6w 
jako meszne. Takie tylko uposazenie opactwa nie bylo czyms nadzwyczaj
nym. Wobec braku innych danych nalezy przyjqc, ie wyiej wspomniane 
dochody stanowi!y jedynie stale uposazenie opactwa ••. Zdaje si" to po
twierdzac takze p6zniejsza dzia!alnosi: benedyktyn6w slowianskich. 

Z ich pobytu i dzialalnosci w Olesnicy pozostalo niewiele przek8"6w. 
Z dokument6w wydanych przez nich zachowa! si" jedynie dokument do
tyc2qcy opata benedyktyn6w slowianskich z Olesnicy z 10 VIII 1385 r. " 
Opat Ulryk „abbas monasterii Corporis Christi in Olsna ordinis sancti 
Benedicti fratrum Sclavorum" zostal delegowany przez Henryka, dzieka
na budziszynskiego" z diecezji misnieiiskiej, s<sdziego papieslkiego, do 
przeprowadzenia dochodzenia i wydania wyroku. Na mocy tej delegacji 
Ulryk z powolaniem si<s na bull" papieza Innocentego VI i mandat wspom
nianego Hemyka tytuluje siebie s"dziq i obronc,i praw cysters6w lubiq
skich; wyda! wyrok ekskomunikujqcy kanonika wroclawskiego Jana Lu
minatora za notoryczne napasci i gwalty wyrzqdzane klasztorowi cyster
s6w w Lubiqiu. Znamienne bylo, :i:e wyrok zostal wydany w 3 lata po 
zakonczeniu sporu Konrada II z Lubiqzem. Trudno orzec, czy opowie
dzenie si" po stronie cysters6w nie mialo wplywu na dalszy rozw6j wy
padk6w, choi: nie mozna wykluczyc pogorszenia si" sytuacji finansowej 
klasztoru w!asnie po tym wyroku. Dowiadujemy si" o niej ze ,manego 
kopiarza wikarych katedralnych 43, w kt6rym l'Jl1ajdujq si" odpisy dw6ch 

40 Uposa:Zenie opactwa Emaus - cytujE;l za Fr i n d e m, op. cit., t. II, s. 189 -
skladalo siE;l z uposaZenia dotychczasowej parafii Kosmy i Damiana, dworu w Wal
lew, 16 grzywien rocznego czynszu z law mi�snych i 33 grzywien z folwarku JeuC. 

u Dok. 627 miasta Wroclawia (Archiwum Pailstwowe Miasta Wroclawia i Woj. 
Wroclawskiego we Wroclawiu, dalej cyt.: AP Wrociaw); dokument ten jest w wielu 
miejscach nieczytelny na skutek niewla.Sciwego przechowywania. Jego regest znaj-· 
duje si� w D. 38 (AP Wroclaw). 

42 Bulla papieZa Klemensa VI z 1351 r. ustanawia jako stalego obrori.c� cyster
s6w na Slc1sku m. in. kaZdorazowego dziekana � Budziszyna. Zob. Katatog archi

wum opactwa cysterskiego w Mogile, wyd. K. Kac-zmairek i G. Kowalski, Mogila 

1919, s. 54. 

43 Archiwum Archidiecezjalne we Wroclawiu, rkps III d. la, k. 130; zob. Kno
blich, ZFGS, t. X, 1871, 2, s. 495; dok. jest dolc1czony w aneksie. 
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dokwnent6w odnosZqcych si,: do jednego faktu; mianow1c1e w 1392 r. 
opactwo znalazlo si,: w trudnej sytuacji finansowej. Nie otrzymywalo 
regularnie czynszu, a potrzebowalo jednorazowo znacznej kwoty pieni,:z
nej. Jedy,nym wyjsciem bylo zastawienie rocznego czynszu 5 grzywien 
z Przeczowa za swn,: 50 grzywien. Uklad zawarli opat Jakub i przeor 
Benedykt z wikarymi katedralnymi. Benedykty,ni olesniccy zobowü1zali 
si,: do przysy!ania wikarym katedralnym kwartalnie 60 groszy procentu. 
Ci ostatni pozostawili im mozliwosc wykupu zastawu za sum,: 50 grzy
·wien. K'si:iz,: Konrad II zna! trudn:i sytuacj� finansow:i konwentu. Nie 
·spieszy! mu jednak z pomocq. Wyraza! jedynie zgod,: na zastaw czy,nszu 
jako na jedy,ne wyjscie z uci:izliwego po!ozenia. Nie spclnil swych zobo
wi:izan zaci:igni,:tych w dokumencie fundacyjnym. Zreszt:i samo fUllldwn 
przeczowskie prawdopodobnie by!o mniejsze, anizeli to zakreslil akt fun
dacyjny. Sam dokument nie m6wi nie o celu pozyczki, ale wydaje si,: 
najprawdopodobniejsze, iz by! zwi:izany z budow:i obiektu sakralnego. 
To wskazywaloby, ze budowa tego koscio!a posuwa!a si,: naprzöd z po
<C!obnymi oporami eo i koscio!a macierzystego "· 

Trudnosci finansowe fundacji olesnickiej nie by!y czyms odosobnio
nym, gdyz podobne przezywa! klasztor macierzysty w Emaus (1400 r.) 
w kilkanascie lat po smierci Karola IV ••. Tarn uznano, ze jedynym 
wyjsciem z k!opotliwej sytuacji gospodarczej by!o wydzierzawienie za
zgod:i dworu praskiego d6br klasztornych 1411 r.). Wydaje si,:, ze r6wnie 
trudna sytuacja materialna ist,niala w drugiej polskiej fundacji w Kra
kowie. Tarn poc2qtkowo zbudowano dla benedyktyn6w slowiat\.skich tylko 
oratoriwn, kt6re w zamierzeniach fundator6w mialo stanowic pözniej 
prezbiteriwn, i drewniane pomieszczenia mieszkalne, a jako uposazenie 
dano im 20 grzywien groszy z cel krakowskich, eo takze p6zniej mialo 
zostac powi,:kszone ••. Z powyzszego por6wnania widac dobitnie, ze obie 
polskie fundacje nie by!y zbyt hojnie uposazone. 

Sposr6d mieszkanc6w opactwa olesnickiego znamy imiona tylko trzech 
mnich6w: opat6w Ulryka i Jakuba oraz przeora Benedykta. Poza tym 
zr6dla nie wspominaj:i nie o stanie liczebnym i personalnym konwentu. 
Wydaje si,: jednak, ze Jiczebnosc opactwa byla niewielka, choc krakow
skie zamierza!o osiedlic blisko 30 mnich6w 47, a opactwo Emaus w jego 
szczytowym okresie liczylo sobie 80 benedyktyn6w slowianskich "· Wobec 

u He 1 m l in g, op. cit., s. 16. 

45 Fr in d, op. cit., s. 190. 

4IS Zob. Dlugosz, Opera omnia, t. XII, s. 487; ten:Ze, Liber beneficiorum, 

t. 1, s. 3; Kr u k o w s k i, O slowia11.skim ... , s. 15; W. S z c z �Sn i a k, Obrzqdek 
.slowia1iski w Polsee pierwotnej, Warszawa 1904. 

o D l u g o s z, Opera omnia, t. XII, s. 48a. 
4s V. Ku 1 h an e k, Geschichte d, Klosters d. slavischen Benediktiner u. d. St. 

Niklas-Kirche, Praga 1865, s. IX. 
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nielicznego skladu osobowego wydaje si,:, ze benedyktyni nie mogli od
grywac': znaczniejszej roli na polu kaznodziejskim w miescie i okolicy. 
Wprawdzie dokument fundacyjny pozwalal im na gloszenie kazan 
w Olesnicy ••, ale zarazem ograniczal ich szersze oddzialywanie poprzez 
kaznodziejstwo. We wspomniamym dokumencie zakonnicy mieli zagwa
ramtowan!j zgod,: proboszcza miejscowego na gloszenie kazati, ale aby nie 
umniejszyc': rangi kosciola parafialnego, ten ostatni zakazal im spelniac': 
t,: funkcj,: w ich kosciele w Olesnicy w 4 wielkie swi,:ta roku kosciel
nego (Wielkanoc, Zielone Swi,:ta, Wniebowzi,:cie i Boze Narodzenie) 
oraz w 4 inne dni, w kt6re wystawiano relikwie 50

• Powyzsze ograniczenia 
zaw,:zaly w 2Jt1acznym stopniu dzialal!nosc': benedyktyn6w i uniemozliwialy 
szersze oddzialywanie w dniach wi,:kszego naplywu wiernych do stolicy 
ksi,:stwa. Pozostala im stala dziala1nosc': duszpasterska w inkorporowanym 
Przeczowie. Pomimo wspomnianych trudnosci wydaje si,:, ze ich pobyt 
na Si'!sku !!jczyl si,: ze wzmozon!j potrzeb'! kaznodziejstwa w j,:zyku bar
dziej zrozurnialym dla ludnosci polskiej "· Mozna przyj!jc':, ze p6zniejszym 
wyrazem ich dzialalnosci byly nabozenstwa protestanckie odprawiane 
w j,:zyku polskim w dawnym ich kosciele az do polowy XIX w. 52 

Skromne dane zrodlowe nie upowazn.iaj!j do wysnuwamia zbyt daleko 
id11cych wniosköw odnosnie do dzialalnosci benedyktynöw slowianskich, 
ale nie zwalniaj!j od postawienia pytania odnosZljcego si,: do roli i znacze
nia fundacji olesn.ickiej. Problem ten wi!jze si,: z pytaniem o adaptacj <: 
nowej placöwki i jej zakorzenienie si,: na terenie Dolnego SlqSka. W do
tychczasowej literaturze historycznej 53 przyjmowalo si,: interpretacj,: 
Heynego "· ktörego zdaniem jeszcze w 1505 r. bylo, w Olesnicy 3 bene
dy,ktynöw. Teza Heynego wynikla ze swoistego rozurnienia petycji ksi11Z11t 
podiebradzkich z Olesnicy. Nie wszyscy autorzy przyjmowali zdamie 
Heynego w calej rozci!jglosci 55

• Szczegölowa analiza tresci prosby ksi'!
Z'!t olesnicko-zi,:bickich nie po,zwala, moim zdaniem, na przyj,:cie inter
pretacji Heynego 56

• Ksi!jz,:ta Albert i Karo! wystosowali prosb,: do bisku
pa koadiutora Jana Turzona, aby pozostaly maj!jtek pobenedyktynski 
przekaza! prepozyturze kanoniköw regularnych w Olesnicy. Ta ostatnia 
bowiem tak podupadla w zakresie dochodow i czynsz6w, ze nie wy;starcza-

49 Fu chs, op. cit., dok. fundacyjny .  
r;o TamZe . 
51 Historia Slqska, t. II, cz. 2, Wroclaw 1961, s. 367. 

52 s in a pi u s, op. cit., t. II, s. 163; Fuchs, op. cit., s. 172. 

53 Hisoria Slqska, t. I, cz. 2, s. 367; K n o b  I i ch, op. cit., s. 495. 
s.a He y n e ,  op. cit., t. II, s. 751. 

55 Lu t s ch, op. cit., t. II, s. 545; Neu 1 in g, Schlesiens K-irchorte u. ihre Kirch
lichen Stiftungen bis zum Ausgange d. MittelaUcrs, Wroclaw 1902 , s. 214. 

se Dok. ten zostal wydrukowany przez Wattenbacha, zob. Das SLavenkloster ... , 
s. 208. 

8 - Sob6tka 4no 
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ji, Ollle na utrzymanie 3 zakonnik6w. Ru,nie materialnej prepozytury 
mozna zapobiec, zdaniem wspomniamych ksii,zqt, przez przydzielenie jej 
pozostalych dochod6w po benedyktynach. Wprawdzie dob ra materialne 
pobenedyktynskie nie by!y w lepszym stanie, ale po z!qczeniu z augu
stianskimi dawaly gwarancj� ozywienia dzialalnosci prepozytury kano
nik6w regularnych w Olesnicy. 0 po!qczeniu pozostalosci pobenedyktyn
skich z kamonickimi w Olesnicy mysleli jeszcze za zycia ich ojca, ale 
obecnie nasta!a sprzyjajqca sytuacja. Zmar! mianowicie biskup sufragan 
Jan IV Ambrozjusz (3 X 1504), kt6ry by! ostatnim po.siadaczem i uzyt
kownikiem d6br pobenedyktynskich 57; niewiele jednak troszczy! si� 
o ich dawne budowle 58• Ten to sufragan wroc!awski by! kamonikiem re
gularnym 59

• Jako sufragan zatrzyma! w swym posiadaniu prepozytur� 
Sw. Ducha. Do !koscio!a tejze prepozytury przybudowa! kosci6!ek Sw. 
Fabiana i Sebastiana •0

• W usytuowaniu przybud6wki mozna dopatrzyc 
si� nasladownictwa wzoru olesnickiego. 

Powyzsza petycja ksiqzqt olesnickich m6wi!a o benedyktynach s!o
wianskich i ich opactwie jako o czyms bardzo odleg!ym. Charakteryzowali 
ji, oni tak: ,,die Abbtey, so vorczeythen der Bruder der Werden" ora.z 
„dieselbtige Abbtey durch die Jehnigen die sie vormals gehalden". Dia 
nich wi�c opactwo i benedyktyni s!o;wianscy od dawna nie istnieli. W po� 
dobnym tonie by! utrzymany dokument kasacyjny i inkorporujqcy bisku
pa Jana Turzona, kt6ry pozostalosci pobenedyktynskie przyznawa! pre
pozyturze kanonik6w regularnych w Olesnicy, wystawiony w Nysie 
13 I 1505 ·r." W do!kumencie tym biskup powo!ywa! si� nie tylko na 
zdanie ksiqzi,t olesnickich, w kt6rych posiadaniu ksi�stwo olesnickie biY!o 
od 1495 r. •2, ale takze na starania kanonik6w regularnych z Piasku, 
opata Tomasza Falkenhaina (1503,-1529) i prepozyta olesnickiego Stani
sJ:awa ••. Biskup jako uzasadinienie swej decyzji podal: ,,Quomodo Abbacia 
olym Fratrum Scotorum [b!qd pisarski - uwaga autora] appelata ordi
nis s. Benedicti iamdici Oppidi Olsna in suis proventibus, obvencionibus, 
emolumentis, edificiis, ceterisque necesariis ita defecisset, u t a t e m p o r e 
q u o d m e m o r i a m  h o m i n  u m  ex c e de r e t  '[podkresleinie autora], 
nullus Fratrum ordinis et nacionis prefatorum se ibi c0111tinuisset" ••. 

s7 J. J u g n i t z, Die Bresiauer Weihbischöfe, Wroclaw 1914, s. 57. 
ss Zob. Wattenbach, Das Slavenk1.oster .. , s. 208. 

sg J u g n i t z, op. cit., s. 57. 
60 Tami.e, s. 62. 
e1 Zob. Wattenbach, Das Slavenkloster ... , s. 209. 
e2 C. G r ü n h a g e n, H .  M a r k g r a f, Lehns-u. Besitzurkunden Schleniens 

u. seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, t .  III, Lipsk 1883, s. 109. 

&S Wattenbach, Das Slavenkloster ... , s. 209. 

M TamZe, s. 209; He y n e, op. cit., t .  II, s. 751. 
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Ponadto biskup Turzo okreslil maj,itek pobenedyktynski jako bezpanski 
i opuszcz=y oraz zaznaczyl, ze przeciw jego rozporzqdzeniu nikt nie 
wni6sl sprzeciwu 65• Powyzsze okreslenia biskupa i ksi,iz,it pozwalaj,i 
przyj,ic tez'l: wsp6lczesni nie znali benedyktyn6w slowianskich. Przesu
waj,ic t'l niezmajomosc przynajmniej na dwa pokolenia wstecz, mozna 
twierdzic, ze od polowy XV w. nie bylo juz w Olesnicy mnich6w slo
wianskich. Czy ostatnim sladem trwania ich w Olesnicy b,idz na probo
stwie w Przeczowie do polowy XV w. by!oby sp!acenie 50 grzywien 
wikariuszom katedralnym (1446 r.) - trudno dac jednoznac=,i odpo
wiedz 66. Ci ostatni mogli � sum'l 50 grzywien otrzymac od osoby prawne,j 
dzierz,icej beneficium pobenedyktynskie w Przeczowie. 

Hipoteza przetrwania opactwa benedyktyn6w slowianskich w Olesni
cy pore po!ow'l XV w. wydaje si'l malo przekonywaj,ica wobec spalenia 
miasta przez, w!asnych mieszkanc6w w obawie przed husytami (1432 r.) 
i znanej postawy stan6w sl,iskich wobec husytyzmu. Sl,isk ze swoimi 
biskupami wroclawskimi byl wrogo nastawiony wobec „herezji czeskiej". 
Tymczasem macierzyste opactwo Emaus zwi,izalo si<i z ruchem husyc
kim 67 i na przeszlo 100 lat pozostalo jego twierdz,i 68• Twierdzenie o lllie
przetrwaniu benedyktyn6w w Olesnicy poza polow,: XV w. znajduje swo
je potwierdzenie w drugiej fundacji polskiej, kt6ra mimo bardziej sprzy
ja,j,icych warunk6w nie przetrwala dluzej. Fundacja krakowska podupa
cila wraz ze smierci,i Jadwigi 69, choc definitywnie pTZestala istniec naj
p6zniej w latach 1470-J480 70• 

Pomimo trudnosci material!Ilych, a prawdopodoblllie i personalnych, 
fundacja olesnicka byla ciekaw,i pr6b,i osiedlania na Sl,isku zakonu w!a
daj,icego w liturgii j,:zykiem zblizonym do polskiego. Slowianskosc i'lzyka 
z peW!Ilosci,i odegrala niemal,i rol,: w fundacji lkrakowskiej w warunkach 
nowego panstwa polskiego. Podobnym motywem kierowal si,: Karo! IV 
przy zalozeniu opactwa benedyktyn6w slowianskich w Pradze. On to 
ponadto zamierzal wykorzystac tych ostatnich do dzialalmosci unijnej 
i misyjnej wsr6d schizmatyckich Slowian ". Trudno przyj,ic t,: ostatni,i 
motywacj,: dla fundacji olesnickiej. Historiografia rnemiecka, w szczeg61-
nosci Watte!Ilbach, dopatrywala si,: w fundacji olesnickiej ekspansji ele
mentu sfowianskiego w dziedzinie zycia klasztornego. Dia historyk6w nie
mieckich OleSnica byla wyrazem przeniesieuia, przeszczepienia „szowi-

es Wa tt e nba ch, Das Slavenkloster ... , s. 209. 

6& Zob. aneks; p ierwsza karta dokumentu zo stala pöi.niej przekreSlona, a na 

marginesie do p i sano: re empti sunt 1446; K n o b  1 ich, op. cit., s. 495. 
67 Hil p i sch, op. cit., k. 843; Helml in g, Emaus, s. 18. 
68 Fr in d, op. cit., t. II, s. 259. 

69 D l u g o s z, Opera omnia, t. XII, s. 488. 
10 Te n z e ,  Liber beneficio-rum, t. III, s. 226; Kr u k o w s k i, op. cit., s. 22. 
11 S a s in e k, op. cit., s. 332. 



676 Sta nislaw Rybandt 

nizmu" slowianskiego na terenie zycia klasztornego 72• Natomiast u samego 
fundatora, Konrada II, trudno znalezc opröcz wymienionych motywöw 
religijnych elementy polityki propolskiej, choc ksi�iu olesnickiemu nie 
mozna odmöwic zaangazowania si� w polityk� polskq "· Wbrew opinii 
dziejopisa Olesnicy 74, moim zdaniem, dalsze dzieje benedyktynöw slo
wianskich w Olesnicy nie mialy nie wspölnego ze swiadomym popiera
niem ·poJskosci w ksi�stwie olesnickim przez Konrada II. Tendencje pro
czeskie i slowianskie latwiej znalezc w dzialalnosci opata J ana z Pragi, 
wlasciwego inspiratora fundacji olesnickiej. Przeciwko jego wyborowi na 
opata na Piasku wystqpil samozwanczy rywal Mikolaj Klauss 75, ktöry 
wbrew jednomyslnosci w wyborze Jana z Pragi szukal daremnie protekcji 
u Karola IV, aby obalic opata. To usilowanie utrqcenia opata Jana przez 
kaJnonika r;gularnego z Piasku mo:ima uznac za przejaw narastajqcej walki 
narodowosciowej. Na takie rozumienie wystqpienia K!Iaussa dozwala 
brzmienie jego nazwiska. Wraz ze smierciq Jana z Pragi, protektora be
nedyktynöw slowianskich, opactwo =alazlo si� w trudnym polozeniu 
materialnym. Dals2:q egzystencj� ratowalo ono przez pozyczk�. Jedmakze 
w zmiennych kolejach losu opactwo uleglo calkowitemu zniszczeniu. 

W Olesnicy jedynym znakiem pobytu benedyktyinöw slowianskich po
zostal kosciöl pobenedyktynski. Budowany byl prawdopodobnie z wielkim 
wysilkiem i trudnosciami. Ukonczano go w koncu XIV w. bqdz na p'o
c2:qtku XV w. 76 Planujqcy budow� kosciola nawiqzali do istniejqcej 
w Olesnicy tradycji, stawiajqc swojq budowl� sakralnq przy kosciele 
kanoniköw regularnych. Nowy kosciöl zbudowano na miejscu oozebranej 
kaplicy, Sw. Krzyza i NMP. Byl od niej niewiele wi�kszy. Kosciolowi 
benedyktynöw slowianskich nadano wezwamie Bozego Ciala i do dzis 
stanowi z pözniej przebudowanym kosciolem Sw. Jerzego jeden korpus 
zwienczony dwoma dachami dwuspadowymi 77• Temu lrosciolowi prote
stanci przywröcili prawdopodobnie ze wzgl�döw technologicznych tytul 
dawnej kaplicy NMP 1s. Byl on budowlq halowq o trzech nawach i prosto
kqtnej absydzie. Do niego po zburzeruu starego kosciola Sw. Jerzego ka
nonicy regularni przybudowali nowy, ktöry w poröwnamiu z budowlq 

72 W a tt enbach, Das Slavenkloster .... , s. 207. 
7s Historia Slqska (PAU), t. I, Krakow 1933, s. 555. 
1,1 S in a pi u s, op. cit., t. I, s. 128. 

7S SRS, t. II, s. 203. 
1s H. Lu t sch, Verzeichnis d. Kunstdenkenmäler d. Provinz Schlesien, t. II, 

\Vroclaw 1889, s. 545; Sta r z  e w s k a ,  op. cit., s. 136. 
11 Podobn� budowl� stanowi rotunda w Strzelinie. Zob. T. K o·za c z ew ski, 

Rotunda w Strzelinie, Wroclaw 1955, s. 4. 
1a Ni e wyklucz am pochodzeni a wezwania NMP od nazwy kaplicy w Bramie 

Sycowskiej. Por. Schli tz b erge r, Das Buch d. Stadt Oels in Schlesien, Berlin 

1930. 
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benedyktynsk'l nie przedstawial :i:adnej wartosci artystycznej '"· O ko
sci6l: ten i cale opactwo po wygasni�ciu benedyktyn6w slowianskich przez 
pewien czas troszczyli si� sufragani wroc!awscy. W 1505 r. opiek<: l!lad 
calosci'l budowli pobenedyktynskiej przej<:la prepozytura kan=ik6w re
gularnych z Olesnicy. Od niej po protestantyzacji ksi<:stwa olesnickiego 
oba koscioly przeszly w posiadanie reforma tor6w, ktörzy je wielokrotnie 
modernizowali, nadajqc im kszta!t dzisiejszy 80• 

Dotychczas lllie odnaleziono :i:adnej spuscizny literackiej po benedyk
tynach s!owianskich z Olesnicy, inaczen, niz to ma miejsce w Krakowie 81 
i ich wsp6lnej macierzy Emaus ''· 

Szczup!osc zr6del utrudnia ocen� opactwa benedyktyn6w slowianskich 
z Olesnicy eo do jego roli i rangi, ale sam fakt fundacji cenobium uzy
wajqcego w funkcjach sakralnych j�zyka slowianskiego swiadczy o zy
wotnosci slowianszczyzny w XIV w. na Slqsku. Samo zagadnienie bene
dyktyn6w slowianskich z Olesnicy domaga si,: dalszych poszukiwan i ba
dan. 

ANEKS 

OZesnica, 1392 

Opactwo benedyktyn6w slowianskich zastawia sw6j roczny czynsz 

5 grzywien ze wsi Przecz6w za sum� 50 grzywien, kt6re otrzymalo od 

wikarych katedralnych z Wroclawia. 

Or. nieznany. 

Kop. Wroclaw, Arch. Archidiecezjatne: Rkps III, la. 

Wzm. Knoblich, ZFGS, t. 10 (1871), s. 495. 

Uw.: cala pierwsza karta jest przekre§lona na krzy:i, a na marginesie dopisano: 

reempti sunt 1446. 

In nomine Domini amen. Noverint universi et singuli, quibus nasse fuerit 

opportunum, quod nos frates Jacobus deit gratia abbas, frater Benedictus prior 
conventus monasterii S�cri Dominici Corporis Christi ordinis Sclavorum in Olsna 

dioecesis Wratislaviensis, nostro et omnlum fratrum et conventus dicti monasterii 

nominibus pro commodo et utilitate nostra et dicti nostri monastrii in Olsna ac 

inevitabili necessitate nos urgente, censwn annuum verum et liberum quinque 

1s L u  t s c h, op. cit., s. 545. 
so S i  n a p i  u s, ap. cit., t. II, s. 162. 
81 O Sladach dzialalnoSci benedyktyn6w slowiariskich w Krakowie zob.: MPH, 

t. I
J Lw6w 1864, s. 88; J. Z a t h e y, 0 kilku przepadlych zabytkach r�kopiSmiennych 

Biblioteki Narodowej (Studia z dziej6w kultury polskiej, Warszawa 1949, s. 73). 
82 Hi 1 p i  s c h, op. cit .• k. 843. 



678 Stanislaw Rybandt 

marcarum grossorum pragensium polonicalis numeri et pagamenti consueti, inde et 

super omnibus et singulis redditibus, proventibus et censibus iam habitis per nos 

et habendis, seu in futurum asquirendis communiter et divisum ubicumque et in 

quibuscumque locis consistant et specialiter in villa Preczaw districtus Beroldis

tandensis 1, inde et super omnibus rusticis - agricultoribus nobis et conventui 

dicti nostri monasterii qualicumque modo et forma subiectis, nullis exclusis penitus 

et exceptis, discretis viris dominis vicaris ecclesiae Cathedralis Wratislaviensis, 

qui sunt aut pro tempere fuerint, pro quinquaginta marcarum grossorum Similium 

praedictorum nobis et dominico nostro monasterio in Olsna datis, pacatis a, numera

tis et integraliter persolutis et in utilitatem et commodum nostrum et praefati nostri 

monasterii realiter iam commissis, iusto venditionis et emptionis titulo interve

nientes, rite et rationabiliter vendidirnus et vendidisse praesentibus profitemur, 

dandurn et solvendum necnon eundern censum in civitatem Wratislaviensern dictis 

dominis vicariis et eorum successoribus, qui pro tempere fuerint, sub nostris et 

dicti monasterii nostri in Olsna aut successorum nostrorum periculis, laboribus et 

expensis, praenotandum in terminis solutionis subscriptis videlicet in s1ngulis 

quattuor temporibus unam. sexagenam grossorum praedictorum et sie ulterius 

singulis annis in antea et futur.is temporibus. Fiat solutio et praenotatio dicti census 

annui veri et liberi per nos Jacobum abbatem et conventum in Olsna et nostros 

successores, qui fuerint pro tempore, dictis dominis viicarüs Wratislaviensibus et 

eorum successoribus facienda sub poena excommunicationis ecclesiastica et cen
sura in nos e nostros successores, quoties contrarium in terminis solutinis praescri

p"tis fecerimus per Officialem Wratislaviensem ferenda b ac veraciter proroganda c. 

Renuntiationem nichilominus pro nobis et nostris successoribus monasterii nostri 

praedicti nominibus quoad praescripta dumtaxat omnibus et singuiis exceptioni

bus d legis, cannonis, statuti, consuetudinis, appellationis, simulationis, contractis 

fratrum privilegio fori et paupertatis e- Capitulo Odardus clericus epistolae divi 

Adriani de duobus vel pluribus reis debendi pecuniae non numeratae, non solutae 

et in evidentem utilitatem nostram et dicti nostri monasterii non conversae mali, 

doli, quod metus causa factum est pacti coniuncti et in factum actionem non sie 

celebrati contractis ultra dimidiam iusti precii decepti et lege dicente f generalem 

renuntiationem non valere -e. Et praesertim omnibus et singulis litteris gratiis et 

privilegiis a Sede Apostolica vel alio quibuscumque modo et forma nobis et nostro 

monasterio praedicto indultis et concessis, imperatis et impetrandis, facientibus vel 

non facientibus expressarn de praesenti contractu sive litteram memoratinis allisque 

omnibus et singulis exceptionis iurium et defensionibus utriusque iuris g, exemptio

nibus per quas praesens emtionis et venditionis contractus diminui viciarive possit 

quodlibet vel infringi. Favent turn nobis et nostris successoribus memorati domini 

Vicarii, quod eundem censum quinque marcarum reemendi pro quinquaginta mar

carum grossorum similium praedictorum simul et semel persolvendum dictis dorninis 

Vicariis ementibus vel ipsorum successoribus quam hoc facere poterimus, habeamus 

liberam facultatem. In quorum omnium praemissorum evidens testimonium sigillum 

meum scilicet -abbatiae quo utor h ad praesens meo, et totius conventus mona

sterii in Olsna saepe dicti nominibus qui conventus [plerumque promittit i], proprio 

cancelariae sigillo praesentibus est appensum. Datum et actum Olsnae in dominica 

qua in dei ecclesia „Invocavit me" decantatilr anno Domini Millesimo CCC XC 

secundo. 

1a poprzednio: pacatis, poprawione tq 

samq r�kq na: pagatis 

b ferendo 

c prorogando 
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d exceptionis 
e-e fragment ten prawdopodobnie 

zostal wtrqcony przez kopist� i stanowi 

odwolanie si� do 6wczesnego prawa 

o kontraktach 
1 Bierut6w, pow. Ole§nica. 

r legi dicenti 

g iure 

h utur 

i promittitur 
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Olesnica, 1392 

Konrad, ksiqz� olesnicko-kozielski, wyraza zgod� na zastaw czynszu 

benedyktyn6w slowianskich ze wsi Przecz6w. 

Or. nieznany. 

Kop. Wroclaw, Arch. Archidiecezjalne: Rkps III la. 

Wzm. Knob!ich, ZFGS, t. 10 (1871), s. 495. 

In nomine Domini amen. Noverint universi et singuli praesentem notitiam 

habituri, quod coram nobis Conrado 1 dei gratia duce Slezie et domino Olsnicensi 

et Coslenci constituti pr1incipal.iter ut venerabilis pater dominus Jacobus abbas 

sacri Dominici Corporis Christi ordinis Sclavorum in Olsna dioecesis Wratisla

wiensis, necnon totus conventus ibidem suo et suorum successorum nominibus, 

nobis affectuose et humiliter supplicarent ut cum id eorum necessitas exigatur 

et evidens utilitas persuadeatur eorum venditioni subscriptae, nostrum consensum 

ac voluntatem nostram dare et apponere dignaremur nobis venditionem huiusmodi 

exponentes, quod ipsorum vendentium utilitate et necessitate suadentibus discretis 

vtiris dominis Vicariis Wratislaviensibus ecclesiae, qui sunt aut pro tempere fuerint 
quinque marcas annui et perpetui census grossorum pragensium polonicalis numeri 

consueti pro quinquagnita marcis grossorum similium ipsis venditoribus .iam datis 

et persolutis totaliter in numerata pecunia et parata, rite et rationabi1iter vendi

dissent, dandum, tollendum et percipiendum dictum censum annuum perpetuum 

-de universis bonis, redditibus, p1·oventibus et censibus .iam habitis per eos et 
habendis seu acquirendis dictorum: abbatis et conventus, ubicumque et in qui

buscumque locis consistant, et specialiter in villa Preczav districtus Beroldistan

,densis 2, inde et super omnibus rusticis - ag:dcultor.ibus domino abbat>i et con

ventui praedictis qualicumque modo et forma subiectis, inde singulis quattuor 

temporibus unam [marcam aJ sexagies grossorum Usualis pecuniae census praedicti 

,et sie in antea annis singulis et perpetuis temporibus dare et solvere ac praesentare 

in Wratislavia disctis emptoribus, praefati venditores cum suis tenebuntur laboribus, 

periculis et-expensJs, nos vero ad instantem petitionem dictorum vendentium 

voluntarie annuimus et liberaliter ex nostra certa scientia consentimus, ut dicti 

venditores per se vel procuratorem sufficientem et idoneum se coram domino Offi

-ciali Wratislaviensi ad solutionem census praedicti dictis emptoribus sub excommu

nicationis poena et censura ecclesiastica obligent, submittant, fruantur et astringant 
super se et suos successores iurisdictionem ecclesiasticam prorogando. Quodque 

renuntiare debent et poterunt coram praefato domino Officiali, omnibus exsceptio
nibus legis et canonis, statuti, consuetudinibus, privilegio paupertatis, necnon omni

bus litteris, gratils et privilegiis a Sede Apostolica vel alio quocumque modo 

.concessis, impetratis vel impetrandis specialiter vel non !acientibus expressatn 



680 Stanislaw Hybandt 

de praesenti contractu sive litteram memorationis, et specialiter quibusvis aliis 
exceptionibus per quas possit praesens emptionis et venditionis contractus diminui, 
viciari quodlibet vel infringi. Nos igitur Conradus, qui supra nostro ac heredum et 
successorum nostrorum nominibus praedictum censum perpetuum quinque mar
carum super dictis dominis vicariis Wratislaviensibus et eorum successoribus 
incorporamus et ascribimus per praesentes, promittentes in nostra constantia et 
data fide non contra dicere consensui nostro et venditioni praedictorum per nos 
aut successores nostros vel alium seu alias, directe vel indirecte, publice vel occulte. 
In cuius rei testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum. Datum et 
actum Olsnae in Dominica, qua in dei ecclesia „Invocavit me" decantatur. Anno 
Domini Millesimo Trecentesimo Nonagesimo secundo. 

a opustka umy§lna 
1 Konrad II, ksiqit: ole§nicko-kozielski (ur. ins, zm. 1403). 
2 Bierut6w, pow. Ole§nica. 

UBER DEN AUFENTHALT DER SLAWENl\fÖNCHE IN OLESNICA 

Die Ansiedlung in OleSnica im Jahre 1380 der Slawenmönche aus Prag bildet 
ein interessantes Problem für die Geschichtsforschung. Der Verfasser verbindet die 
Einladung der Mönche aus Emaus nach Schlesien mit der Gestalt des Abtes der 
regulierten Kanoniker von der Sandinsel, Jan aus Prag. Aui dessen Antrieb hatte 
Konrad II., Herzog von OleSnica und Kozle, das Slawenkloster mit den Ein
künften aus der P!arre Jn Przecz6w begabt, Daraufhin wurde der Herzog als 
Stüter angesehen. Die Ausstattung der Stiftung in Ole§nica erwies sich als unzu
länglich, die Mönche mussten den Zins verpfänden. Finanzielle Sorgen und Kader
schwierigkeiten, besonders nach dem übergang des Mutterklosters zum Hussitis
mus, sowie mangelndes Verständnis von seiten des Herzogs Konrad II. und des. 
lateinischen Klerus verursachten, dass sich das OleSnicer Kloster nicht entwickeln 
konnte und nur bis zur Hälfte des XV. Jh. überdauerte. Ähnlich erging es übrigens. 
dem zweiten auf polnischem Boden Slawenkloster in Krak6w. 

Bei der Beurteilung der Tätigkeit der Slawenmönche und der Bedeutung der 
Stiftung in OleSnica für Schlesien bediente sich der Verfasser angesichts unzu
länglicher Quellen einer Analogie zur Situation der heimaUichen Abtei Emaus 
und des Klosters in Krak6w. 

Bei Gelegenheit wurde nachgewiesen, dass man irrtümlich die Existenz eines 
Klosters de1; Schattenmönche in OleSnica im XI-XII. Jh. angenommen hatte. 




