
LEOKADIA MATUSIK 

ZE STUDIÖW NAD SREDNIOWIECZN.i\ KULTUR.i\ UMYSLOW.i\ 
KANONIKÖW REGULARNYCH NA SL.i\SKU 

JODOK Z G�UCHO�AZOW 

W toku badan nad klasztorem kainonik6w regularnych we Wrnclarwiu 
Na Piasku wykmila si� postac Jodoka z Glucholaz6w, jednostki cieka
wej i wartej blizszego poznania. Sylwetka J odoka budzi zainteresowa
nia historyika z wielu wzgl�d.6w. J est to jeden z pierwszych slqSkich 
wychowanik6w U czelni J agiellonskiej, nadto autor kTOniki slyil!Ilego 
w sredniowieczu opactwa wroclawskiego, a wreszde czlowiek o pewnych 
ambicjach intelektualnych i reformatorskich w zakresie zycia zakon
nego. 

Artykul niniejszy nie jest wyczeripujqcym studium na temat Jodoka 
z Gl1ucholaz6w. Jeszcze ·za wczesnie na ocen� jego osobowosci, kt6ra 
moze rbyc dokonana dopiero po grumtownej analizie przepisywanych i ko
mentowanych przez niego tralktat6w. Do powyzszego konieczna jest 
röwniez dokladniejsza znajomosc zagadtnien zwüµany,ch z samym klasz
toreirn wroclawskim, w szczeg6lnosci potrzebne 'Sq wiadomosci o biblio
tece klasztornej i warsztacie pisarSkim. W chwili ·dbecnej ·zadaniem moim 
jest jedynie zwr6cenie uwagi na osob� J,od·oka, kt6ry chociaz inie zali
czany do grona postaci o ·wielkim znaczeniu, jest' jednostkq, kt6rej umy
slowosc wyrasta panad przeciE:tny poziom. Uwazniejsze spojTzooie na 
Jodoka potwiertlza dotychczasowe hipotezy dotyczqce ,pozytywnej rdli 
kulturalnej kanonik6w regularnych w Polsee, ja'kq wydajq si� odgrywac 
r6wniez w p6znym srediniowieczu 1

• 

1 Po[". J. Wies i o l o w s k i, S�dziwo3 z (;zecnta. Studia z dziej6w k.ultury 
Wielkopolski (Studia Zr6dl oznaw cze, t. IX, 1964, s. 93-99); A. S wie r k, Srednio
wieczna biblioteka klasztoru kanonik6w regularnych sw. Augustyna w 2agan�u 

(WTN, Sl qskie Prace Bi bldograficzine i Bibliotekoznawcze , t. VIII), Wroclaw 1965, 

s. 133 nn.; L. M a tu s iik, Niekt6re aspekty dziej6w klasztoru kanonik6w regu
larnych w Klodzku a zagaclnienie „Psalterza florianskiego" (Slqski Kwartalnik Hi

storyczny Sob6tka, t. XX, 1965, s. 280-283). 
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W literaturze historyc.lmej Jodok ·z Glucholaz6w nie iposiada zadnego 
opracowania, inatomiast znajdujemy o nim marginalne wmnianlki kreslo
ne ·z tytulu napisania przez niego krontki klasztornej 2, dzfalalnosci jako 
opat'a 3, studi6w uniwersyteckich 4 czy innych okolicznosci 5• 0 zyciu 
i dzialalnosci J odolka z okreS!U przed jego wstqpieniem do klaszt,oru wie
my niewiele. Pewny jest fakt, ze pochodzil z Glucholaz6w na Slcrsku, 
miasta nalezqcego w sredniowiecZJu do biskupstwa· wDoclawskiego. Sam 
bowiem najcz�sciej podpisuje si� ,,Jodocus de Cwgi•nhals". Miejscowosc 
wslrn:wj,e, ze J odok wywodzil si� z warstwy mieszczanskiej, a wstqpie
nie do ·zaikonu m6wilolby o przynaleznosci Jodoka do nizszych lkateg:orii 
tej warstwy, kt6ra cz�sio w ten spos6b szukala awansu zydoweigo. 
Wlasnor�czna notatka Jodoka w jednym z jego r�kopis6w informuje 
nas, iz w 1413 i 1414 r., w olkresie panujqcej na Slqsku zarazy, przeby
wal w Zytawie przy kosciele NMP, gdzie trudnil si� kopiowainiem pew
nych iprac 6• Eksplicit J odoka zawiera wiadomosc, iz w czasie zara:zy 

2 S. B. K 1 o s e, Von Breslau. Dokumentire Geschichte und Beschreibung in 
Briefen, t. II, Wirodaw 1781, s. 297-308; F. A. Z i m m  e •r m ia n n, Beschreibung 
der Stadt Breslau in Herzogthums Schlesien, Br,zeg 1794, s. 108-109; G. A. S t  e n
z e 1, Chronica abbatum Beatae Marie Virginis in Arena (Scr-ii.pto•res rerum Silesia
cairum, t. II, Wro'Claw 1839, s. VII-IX, 156 nn., dal1e•j cyrt;.: ss. rer. SHes.); H. Z e i s
s b e r  g, Die polnische Geschichtsschreibung des Mittelalters, t. I, Li'Psk 1873, s. 134; 
Allgemeine deutsche Biographie, t. XJV, Lipsk 1881, s. 112; W. 0 g r o d z i n s k i, 
Dzieje pismiennictwa _slqskiego, Kiatowice 1965, s. 28, 342. 

3 J. He y n e, Dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau, 
t. III, W,roclaw 1868, s. 906-912; W. U r b a n, Siudia nad dziejami wroclawskiej
diecezji w pierW'szej polowie XV wieku, Wroclaw 1959, s. 174-175.

4 G. Ba u c h, Schlesien und die Universität Krakau im XV. und XVI. Jahr
hundert (Zeitschrift des Vereins für Ges•chkhte und Alterthum Schlesi,enis, t. XL!, 
1907, s. 110-111, dalej cyt.: ZfGS); t,e n z e, Geschichte des Breslauer Schulwesens 
vor der Reformation (Codex dipl,omaticus Silesi•ae, t. XXV, Wr.oclaw 1909, s. 14,

80, 186, 251-252); K. M o  rr a w s k i, Historia Uniwersytetu Jagiellonskiego, t. I, 
Krak&w 1900, s. 211; Z. K ,o z l o w s k a - B u d k o w a, Odnowienie Uniwersytetu 
Jagiellonskiego (1390-1414) (Dzieje. Uniwersytetu JagieHoruskieg.o w latach 1364-
1764, t. I, Kr-ak6w 1964, s. 77); A. K a r b o w i a k, Dzieje wychowania i szk6l 
w Polsee w wiekach srednich, t. II, PeterS'bur.g, s. 76. 

5 C. Grünh a g e n, Annalistische Nachlese 1227-1450 (ZfGS, t. IX, 1868,
s. 187); R. Do e b n e',r, Über schlesische Klosterarchive (tamze, t. XIII, 1876, s. 
467-486); 'A. S ,c h u 1 z, Die Wahl des Jodocus von Ziegenhals zum Abte des
Augu�tiner-Chorherren Stiftes auf dem Sande zu Bresiau (tamze, t. XIV, 1878, 

· s. 236-2412); K. M i  a s k o ws k i, Beiträge zur Krakauer Theo"Logengeschichte des
XV. Jahrhunderts (Sonderabdruck a,u,s dem Jiahribuch für Phfü,ooo'Phie und spekula
tive Theologie, t. XIII, 1899, s. 6); L. Bur g e r mie i s t er, Die Kunstdenkmäler
der Stadt Breslau, t. I, W.roclaw 1930, s. 212-213; H. B a r y c z, Wieden a Polska
w epoce renesansu i reformacji (Przeglqd Zachodni, R. IX, 1953, ·s. 721-722).

6 Por. kodeiks Biblioteki Uniwersytetu Wrnclawiskiego (dalej cyrt;.: BUW), sygn. 
IV Q 6, k. 1613: ,, ... Et sie est flinis ... anno domini MICCCCXIII in die sancti Mathei 
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zmarlo wielu uczruow w Zytawie 7, co sugerowa}oby, iz J odoik m6gl
trudnic si� nauczaniem w miejscowej sZ1kole paraifiaJnej. Nizsze szkol
nictwo nie wymagalo jeszcze od nauczycieli ukonczonych studi6w uni
wersytecikich i wystarczylo wytkazac si� praktycznie odpowiedinimi umie
j�tnosciami. Biorc:1c zas pod uwag� fakt kopiowania juz przez Jodoka 
r�kopis6w, nalezy uznac, ze przygotowanie takowe m6,gl posiadac. Trz.eba 
tez przyjc:16, iz w tych latach byl jeszcze osobc:1 swieokc:1. Miejsce zatrzy
mania si� Jodoka w Zytawie oraz wyikonywanie przez niego czynnosci' 
pisarskich, a moze nauczy.cielskich, kaze przyjqc, iz musial byc w blis:
kim kontalkde z zakonem joannit6w, kt6rzy w miejscowym srodowisku 
odgTywali hardzo powaznc:1 rol�, przy tym zar6wno kosci6l NMP, jak 
i szkola parafialna podilegaly ich p.atronatowi a.

W 1415 r. Jodok wst�puje do klasztoru kanoniik6w regularnych we 
Wroclawiu 9, gdzie Slp�dza reszt� swego zyda. W nast�pnym roiku raz€m1 

z bratem zakonnym J anem Gramschitzem Jodok wstal wyslany przez 
6wczesnego opata ikonwentu do Kralkowa i zapisal si� w poczet uczni6w 
Uniwersytetu Jagiellonskiego 10• Naruik� w Krakowie rozpoczql w towa
rzystwie sporej ,gruplki Slc:1·zak6w, ,przy czym samych wroclawian w tym
ze semetirze bylo siedmiu 11• Z wiadomosci, ze Jod.ok juz w Zytawie
wykazal si� umiej�1mf0sciami pisarskimi potrzebnymi do kopiowania r�
kopis6w, a iponadto z faktu, iz w 1429 r. zastal orbrany opatem (stano-

etc. Dum modo pestilencie regnav1t per t0itam Zlesiam, sie que aliqualiter pro parte 
in Bohemia ,et in aJ.iis locis et multe civitate,s e,ra,t vacaue et clau1se. Per Jodocum ... "; 
k. 16·3v ,, ... per Jo'docum Bert0t1d de Oze,ginhalis"; k. 164 ,, ... per Jodocum Bertold
Zyfawie scri1Ptum ... " PoT. przyip. 7.

7 Tamze, na k. 227v r�kq Jodoka skreslone: .. .ich ischreyb i.s,t czu der Zyttaw in 
der. pestiilencie, do dy schuler alz.o, zer. s,torben. Ich rubryczirt ys in · die sancte 
Luce E'wangeli,ste 1414 czu de� Zyttaw uff uniser lieben Frnwen tirm". 

8 W. S_c h l es in g e T, Kirchengeschichte Sachsen im Mittelalter (Mitte1deut
sche Forschungen, 27) II, Köln-Graz 1962, s. 348). 

9 Ta1k wnosic mozna z notatki pisainej ,r�kq Jodoka w kodeksii,e BUW, IV Q 36, 
k. 60v ,, ... expil.icit computus manualis per Jodocum firatrem ordin!Ls canonicorum
regularium anno domini MCCCC decimo quinto, nonis Aprilis mensis". Wprawdzie
w tynlQ:e koideksie na dodatko1wej k. 234v zanotowano,: ,,Nota quod ingres�us (Jodici
de Czeginhals mei ordinis fuit Vratislavie sub. an. dom. MCCCCXVI, VI feria ante
convers. s. Pauli", ale przyjqc trzeiba, iz raczej tutaj jest rok.. my,lnie podany, gdyz
notatka wyglqda na iskres,l,onq bardzo poibieznie, gdy natomiast ekisplicit Jodok pisal
z wi�kszq uwagq. Da_it� wistqipienia Jodoka do klaszto�u Na ·P:ia1siku w 1416 r. przyj
morwal r6wnie.z G rün h a g e n, Annalistische Nachlese ... , s. 187, nie znajqc not•atiki
z kodeksu IV Q 6, k. 227v.

10 W metryce unliweTiS'yteckiej zanotorwano pod roikiem 1416: ,,Firater Johannes 
Grameschecz de Wlratiislavia canonkus regulari.s d(edit) totum. F,rater· Jodo,cus de 
Czegenhals canonicus regularis d(edit) totum", Album studiosorum Universitatis:
Cracoviensis ab anno MCCCC, t. I_, K,rak6w 1883, .s. 39. 

11 Tamrze, s. 38-39. 
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wi:sko to wymagalo oboik calego szeregu wymog6w r6whiez dojrzalego 

wieku), wynika, ze studia uniwersyteckie w 1416 r. rozpoczql w wieku 

nieco p6z:qi�jszym niz przeciE:tny scholar. 

Po trzech la'tach, w 1419 r., Jod.ok zdal egzamin hakalarski na wy

dziale sztulk wyzwolonych, o czym 1nformuje nas, 1bardzo dokladnie no

tujeyc wszystkie cwicZienia, 'ktoce przeszedl, i podajctc r6wniez nazwiska 

wy'kladowc6w 12• Z tejze zaipiski dowiadujemy si�, ze Jodok mieszikal 

w hursie prywa1mej magistra Jana Sneschrwicza w ikolegium juryst6w. 

Nawiasem m6wiqc, notatka Jodoka na temat jego studi6w w latach 
141,6-1419 oceiniana jest j,a'ko najwczesniejs:zJe swiadectwo bakalarskie 
Uczelni Jagiellonskiej 13. W styczniu 1421 r. Jodok zostaje magiistrem 

wydzialu artyst6w 14 i r,ozpoczyna studia na wydziale prawa. W edlug 

införmacji samego Jod@ka widzimy, ze na przelomie 1422/23 r. czytal 
cm na wydziale prnrwa Sum(? Rajmunda Pennaforte 1�, a w pazdziern'iiku

1423 r. uzyskal tytul balkalai:rza dekret6w 16• Na tym 'konczy si� nauka 

uniwersytecika Jodoka, kt6rq odibywal na koszt iklasztoru wroclawskiego. 
Podczas studi6w, w ikwietniu 1419 r., Jodok zlozyl sluby zakonne 17

, 

a po powrocie do Wroclawia (eo nastc:1pilo w okresie 1423-1426) z.ostal 

mianowainy !)T.Zez opata Macieja Heringa przeorem klasztoru 18• W ostat

nim fakde bylabym sklonna d0tpatrywac si� przyczyny ,przerwania stu

di6w prawniczych Jodoka. Hering przebywal zbyt cz�sto poza klaszto-

rem (.oo bylo zle wid:ziane w konweincie) i dlateg,o potrzebowal mlodego, 

zdolo:iego i wyiksztakonego przeora. Jod.ok bardziej niz inni czfonkowie 

ikonwentu byl predestynowainy do obj�cia tej funkcji. Zresztct pelnil 
jq niedlugo (zaledwie trzy lata), gdyz po smierci Heri:nga ,w dniu 31 X 

12 Kodeks BUW, sygn. IV Q 36, k. 233. Pelny druk notatki u M o r a w s k i e g o, . 
op. cit., t. I, s. 211, .przyp. 2. 

13 Tamze, s. 211. 
14 Tamze, s. 211, przyp. 2, oraz kodeks BUW, sygn. IV Q 36, k. 233, gdzie ezy

tamy: ,,3 kalendas FebTuaris a. · d. MCCCCXXI firater JodoeUJs fuit promotus in 
magistrum aTtium". 

15 Tamze, k. 25'7: ,, ... Summam Rajmundi legit per fratrem Jodoeum magi,strum 
artium in studio Craeoviensi Anno Domini MCCCCXXII ineepit et XXIII termi-
navit". 

1s W kodeksie BUW, sygn. IV Q 36, k. 23.3, mamy zanotowane: ,,1. kal. Oct. Jo
do.eus promotus in baceafairä.um decretoTum a. d. MCOCCXXIII". 

11 G ,r ü n h ia g e n, Annalistische Nachlese ... , s. 187: ,, ... Kalendas AJprilis pro
fessi,onem fedt eadem anno f.rater Jodoeus 15. kaL Maij eantavit primam miJSsam 
Wrratisliaviense in Arrena a. d. 1419". 

1a Przeorem Jodok tytulluje si� w kodeksie BUW, sygn. I ·Q 94, k. 231: ,, ... Et
sie finis .hiuius ,traetatus ... per fratirem Jodoeum Czeginhal1s mag,istrum in artibus 
a,c baoeala•rium, s,eeundum quitd in decretis, pro tune· prii.oirem eonventus ae mo
nasteri.i sub anno domini MCCCCXXVI". Na marginesie dopisano „more polqni:co". 
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1429 r. drogq obioru w formie scrutinium zostal opatem klasztoru 19 i na 
tym ·stanowisku pozostal do kon·ca swego zycia, czyli do 16 II 1447 r. 

Rzctdy klasztorem obejmowal w okresie trudnym dla opactwa wro
clawskiego. Polityczne wydarzenia na Slctsku i w zwictzku z tym mobi
lizacja kapituly wroclawskiej do wal'ki 'Z husytami zmuszaly konwent 
NMP Na Piasku do znacznych wydat\k:6w fiinansowych, tym wi�cej ze 
Wysipa Piaskowa nie wchodzila w sklad umoonien miej·skich. K'Onwent 
ponosil nadto koszty utrzymarria opat6w i zakonnik6w. z klasztor6w 
czesko-morawski!ch oraz slq;Skich, szu'kajqcych tutaj schronienia przed 
husytami, � tymczasem majqtek klasztomy nie przynosil ta:kich do
chod6:w, jak przed najazdem husyt6w. 

Oceniajq:c ogoln:ie osiemnastoletmie rzctdy Jod:oka w klasztorze, nale
zy powiedziec, ze byl jednym z najwybitniejszych Qpait6w. Odznaczal 
si� duzet energiq i przedsi�biorczosciq, dzi�ki czemu zwi�kszyly si� do
chody konwentu. Znajomosc prawa ulatwila mu zalatwienie wielu ko
rzystnych transakcji majqtkowych i pozwolila na zabe�pieczenie stanu 
posiadania. Przy tym wszy,stkim Jodok cieszyl si� duzym c:tutorytetem 
w miejscowym srodowi·sku. Poniewaz jednaik w naszych rozwazaniach 
dzialalnosc administrarcyj:no-gospodarcza J odoka nie stoi na pierwszym 
pla!nie, pTzeto przechodzimy do charakterystyki jego umyslowosci. 

Na wst�pie stwierdzic trzeba, ze Jodok z Glucholaz6w naleza} 
do ludzi doceniajqcych znaczenie ksictzki, wiedzy i nauki w zy.ciu jed
nostki i zespolu. Juz przy obiorze. go na opata Maciej z Rudnicy, opat
klasztoru czeskiego, podkresla' duze oczytanie J odoka w naukach swiec
kich i duchownych 20, a jest to sctd niebagatelny, jesli zwazy si�, ze wy
powiad�l to czlonek konwentu rudnickiego, znanego z aspiracji intelek
tualnych 21

. 0 zainteresowaniach umyslowych J odoka swiadczct prze
pisywane przez niego prace r6znych autor6w. Do naszych czas6w 
przetrwalo sporo r�kopis6w pisanych przez J odoka. Niegdys wchodzily 
one w sklad biblioteki wroclawskich kanonik6w regularnych, obecnie zas 
stanowict wlasnosc Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu. R�kopisy 
te znajdujq si� w czterech kodeksach o sy,gnaturach: IV Q 6 22

, 

19 SS. rer. Siles., t. II, s. 220; S c  h u 1 z, Die WahL des Jodocus von ZiegenhaLs 

zum Abte ... , s. 236-242. 
20 Tamze, s. 240: ,, ... magne liitterature et aliis sufficientem et ydoneum

litterarum s'Ciencia ac vita laudabili merito commendandum, in spkitualibus ac 
temiporali'bus plurilmum ciircumspeotum ... ". 

21 M. D v o f a k, Knihovna Augustianskeho klastera v Roudnici (Cesky ca

sopis historicky, t. VI, 1900, s. 118-131). 
22 Jest to ko!deks paipiero.wy, kaTt" 231, o wymi..ara,ch 20,5:14,5, w srodku kilka 

kart .pergaminoiwy;ch stanowiqcych okladki sekstern6w, oprawny w deski d�bowe 

pokiry,te niegdys jasnq, cienikq sk6,rq, 01becnie mo•cno znis.ziczonq. Znac s.lady o'kuc 
i pociq1gnii�c rykem. Oprawa bardzo zbfü:ona do kode>ks6w Jodoika IV Q 36 i IV 



40 L. Matusik

IV Q 36 23, IV Q 54 24, I Q 94 2s. Mozna je nazwac kodeksami Jodoka, po
niewaz zawarte tarn teksty sei albo w calosci, albo cz�sciowo przez niego 
przepisane, a inne, pisane nie jego r�kq, Sq opatrzone jego uwaigami i ko

mentarzami. Eksplioity wietlu tekst6w i ,notatek r�kopismi€nnych w tych
ZE: kode!ksach wymieniajq J odoka ·z Glucholaz6w jako kh kopist� 26• 

W -szer,egu innych, po.2Jbawionych tych uwag, rozpoznajemy Jego r��
fodok mial bowiem baTdzo charakterystyczne pismo. Pisal zbitci, mocno 
wydluzonq ikrursywq, miejsicami prawie nieczytelnci z powodu pospiechu, 
poslugiwal si� iprzy tym ogiromnci liloscici skr6t6w, o wiele wi�kszci, niz 

przeci�tnie stosowano w tym czasie. Widoczn,e Sq duze r6.z.nice w pismie. 
R�kopisy ,prsaine przez Jodoka wczesniej {1413-1416) sei z reguly sta

ranniejsze od p6zniejszych, wykonanych niedibale i szyibko. R6znice 

Q 54. Na wewn�trznej srtronie przednkh desek monogram ltliarsztoru kanonik6w 
regularnych Na Piasiku. Na grizbiede kodekisu szy1'dziik z napisem „Petri Hispani". 
Na wierzchu pergaminowa naklejka z pi�ciolinijkowym spisem tresci i czerwonq 
sygnaiUTq „T XVIII". Wewnqtrz wklej:ka Büs1chinga; ,,Aus der Bibliothek der 
Augustiner Chorherren zu Breslau". Na�wistko Jodoka z Glucholaz6w wymienione 
na ka,ritaich: 126, 141, 163,- 163v, 164. 

z3 Kodeks papierowy, kart 237, o wymiarach 21:14,5, oprawny w deski d�bowe 
powleczooe jasmi, dentkq sk6rq, Olbe:cnie ba'l'ldzo znis,zczonq, znac slaidy �uc. Na 
wderZ!chu kodek1siu �zyk,lejony kawalek kady pe,rgaminowej z tytulem, d-zisiaj juz 
nieczytelnym. Na porczqtku kodeksu wklejono pergaminowq ka'l't� ochronnq, gdzie 
czytamy: ,,Codex canonicorum regularium cenü'bi sanctissime genitricis Christi 
Marrie Virgind.s s1tuati extra muros Wrratislavienses in Arena. Scriiptus pe'l' fratrem 
Jodocum filium eiusdem . . . moniasierii..." Na21wisko Jodoka wymienione na kar
ta1ch: 56, 60V, 72v, 99, 1127v, 210, 23·3, 234v. Kodeks nie posiada w.klejk,i Büschinga. 

24 Kodeks papieirowy, ka,rit 279, o wymdarach 22:14,5, oprawny w deski d�bowe
obciqgni�te jiasnq sk6rq, �nac slaidy oikuc i rylica. Qprawa za,chowana w znacznie 
l�szym stanie od dw6ch popr.ze'dnich, przy czym byla ozidobniejsza od nich. Na 
wierzchu nakilejony kawal,ek pergaminowej kaT,ty z pi�ciolinijkowym spisem tresci 
zia,czynasq·CYm sd� od sl6w „DiJSputata meföeoirorum ... " Na odrwrotnej s,trnnie prred
nich desek zapiJS: ,,Codex canoni.icorum regulari,um cenobij M1arie Viirginis sanctissi
mae extra muros W,ratislaviense". Nazwisko Jodoka na kar:tach: 6, 165, 186, 201. 
Braik Wikilejlki Büs1chinga. 

25 Kodeiks papierowy, kiart 312 (w tym kii,Lka lfort podw6jnej numernicji), o wy
miairnch 21,5:15. Kodekis oprawny w deski d�bowe, oboiqgni�ty jasnq sik6rq, obecnie 
bardzo zniszczonq, ze sladami okuc. Na grzibiecie sizylidziik z naipisem: ,,Nie. Wigandi 
dicta super et praece�oT". Na wierzichu pte;yklej,ony kaiwialek kairty pergaminowej 
ze s.pisem tresd kodeksu zac,zynajq1cym si� od sl6w „Dicta Wigandi SU/Per ... " W srod
ku kar,ta ochmnna z naipiisem u g6ry: ,,Iste liber est librairii monastel'ii be�tae Vk
gfaüs WTatiislaviensis in Arena ordinis canonicorum ,regularium". Na wewn�t.:rznej 
st.ronie pr.z,edni.ich deseik r�kq XVI w. monogram i zapis wJ:as111osdoiWy klasztoru 
Na Piaslku. Wklejlka Büs1chinga: ,,Aus dei:r BibililOföek der Augustiner Chorherren 
zu_ Breslau". Naz,wisko Jodolka wymienione na ikartach: 1501 231, 233, 244, 304. 

26 Wszystkie eiksplid.ty podajemy w dalJSzych przyipisach. Przy 01pisie kodek
s6w @>Or. przyp. 22-25) pordalismy ka.:rty, na kt6rych wymienione jest nazrwisko 
Jodoika. 
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ni€raz sq tak duze, .ze tylko eksplidty rozstrzygajq decydujqco kwe8ti� 
identycznosci r�ki. Niejednokrotnie tez J,odok poczynil tak wiele uwag 
na marginesach przepi.sy;wanych pTzez sieibie prac, iz sam traktat czy 
rozprawa nilknie przy nkh 27

• Uwagi marginalne Jodoka na poszczeg61-
nych r�lkopisach pochodzq z r6znych okres6w, eo uwidacznia si� w zmia
nie pisma lu b atiramentu. Zbadanie w przyszlosci owych marginali6w 
rrud. zaipewne blizsze swiatlo na zakres i poziom wiedzy J odoka. Tresc 
przepisywanych ,przez Jodoka prac i marginalnych do nich rkomentarzy 
wymagalaby jednak szerszych badan przy udziale specjaList6w z kilku 
dziedzin. Niemniej w chwili obecnej wydaje mi si� pozyteezne zaawizo
wanie istnienia jego r�rkopis6w, ich wyiliczenie rzuci bowiem pewne 
swiiatlo na zainiteresowania umyslowe Jodoka. Musz� przy tym zazna
czyc, iz na etapie dotychczasowych badan nie udalo si� j,eszcze ustalic 
proweniencji wszystkich przepi'Sywainych przez J odoka prac. 

Juz w latach 1413-1415 Jodok kopiuje szereg prac. Z tego okresu 
pochodzq skopiowane przez niego dwa r�kopisy Arystotelesa ·z dziedziny 
historii naturalnej Peri hermencias ii filo�ofii Circa inicium veteris ar
ti's, 28, z zarkresu logiki traktat Marsyliusza z Inghen De arte logica 
secundum doctrinam modernam cum commentario ( ale w duzym skr6-
cie) 29, dalej traktat slyinnego matematyka i astronoma sredniowiecznego 
Jana Sacro'bosoo (zwanego rnaczej Janem z Halifaksu) Computus eccle
siasticorum cum commentario 30, dzielo prawnicze Rajmunda de Penna
forte Summulla de summa 31, wreszcie traktat De formatione quadmn
tis 32 i Computus manualis 33. Cz�sc tych r�kopis6w pisana byla w Zy
tawie, a cz�sc juz we Wrodawiru. Szereg pr�c skopiowal w oikresie 
studi6w kra'kows'kii,ch w latach 1416-1423 i jak zobaczymy, wyb6r tema-

27 Najli1czniej lromentowane sq r�koipisy w kodeiksie IV Q 6. 
2a Kodeik,s BUW, sygn. IV Q 6, k. 212 v-227v; ekspliicit p,a k. 227v. Por. przyp. 

7, tam:ze, k. 165'v--l185v. 
29 Tam:ze, k. 142-1165; k. 142: ,, .. .i.1ste est ali us li ber paTvnrum logicali um, q ui inti

tula tur libeT de ampliadorne ... "; k. 165: ,, ... expli!Ci.unt restrkdoinis Miarsilij". Na
zwiisko Jodoka jako przepisyiwacza umieszczone na k. 163, 163v, 164. Poir. przyp. 6. 

3
° Kodeks BIUW, sygn. IV Q 36, k. 37-56; k. 37: ,, ... Co,mJ.Putus ec:clesiastiicus .cum 

commentado Joha.n111iJs de Sacro-Bosco ... "; k. 56: ,, ... explici,t ... per manus Jodo'Ci 
Berfo1d de Czeginha[1s sub q11no domini MCCCC decimo quinto die dominiica Mi
sericordia post festum Pasche". 

31 Tamze, k. 13?-210; k. 135v: · ,, ... Summulla de summa Raymundi..."; k. 210: 
,, ... expUcit liber per Jo'Ciocum: de Ozeginhal!s 1414 feria 3 potSt sande Hedtw.igis". 

32 Tamze, k. 61-7'2v; k. 70: ,, ... Et sk est · finis novi quadTantiis sive eius for
matio cum eiuis utfü1Hiatibus per manus Jodoci Beirthorld de Cze,ginhalis 1415". 

33 Tamze, k. 56v--60v; k. 60v: ,, ... ExpNcit computus manuali.s .per Jodocum fra
trem ordinis canonicocum regularium anno domini MCCCC decimo quinto, non.is 
Aprilis mensis". 
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tyiki zaciesniac si� b�dziie w wi�szosci do material6w zwiqzanych z kur
sorycznym zakresem wiedzy na uczelni, sluzqcych mu jaiko pomoc 
w nauce. Z tego tez wzgl�u r�ikopisy J odoka stanowic mogq dla przy
szlego badacza wdzi�czny material do pozna:nia poziomu naukowego 
UniwersytetL J agiellonskiego we wczesnym okresie jego istnienia. Po
niewaz jednak J,odok ddkonywal pewn€j selekcjii w wyborze i nie ogra
niczal si� do bierneg,o tylko pr�episywania, ale - jak zaznaczylam 
juz - ·opatrywal je cz�sto licznymi uwagami, przeto r�kopisy jego 
w duzym stapniu m6wiq o jego osobistych zainteresowaniach. 

Do pra·c kopiowanych przez J odoka w calosci zaHczyc mozna w ko
delk)sie IV Q 6 ,poczqtek trafktatu: De invencione medii cum commenta

rio 34, nast�pnie prace: Comp,endium de potestatibus syllogismorrum cum

commentario 35, De libris posteriorum analitycorum Aristotelis cum

commentario 36, Cathegoriae cum cammentario 37 oraz notatki 1ogiczne 38. 

Kodelks IV Q 36 zawiera przepisane r6wniez w calosci .przez Jiodoka pra
ce: Colendarium Vratislaviense 39, Sermo de securido adventu domini in 

die iudicii 40, Vita sancti Jo<loci 41, Johannes Sacrobosco Allegorismus

cum commentario 42 i tegoz autora komentaTze astronomiczne 43, na
st�pnie wyjqtkii z dziel sw. Arugustyna 44, Computus cyrometralis minor 

cum commentario 45, teologiozne notatki De sacrificio missae 46, traktat 
prawniczy Rajmunda de Pennaforte Sumulla de summa 47 (kt6ry oso
biscie wykladal na uczelni krakowskiej), ponadto notaty o tresci przy-

34 �odiekis BUW, sygn. IV Q 6, k. 'i28-129v.
35 Tamze, k. 130-136v. 
36 Tamze, k. 137-141v; k. 141: ,, ... Et sie est finis in die sanete Ludmille per 

Jodoeum". 

37 Tamze, k. 186-212; k. 212: ,, ... Et sie est fints, laudetur deus per Jodoeum
Bertold". 

38 Tamze, k. 2.28v-231v. 
39 K'Odeks BUW, sy�. IV Q 36; k. 13v-19; na k. 15 dopisek o profesji pry-

mieji Jodoka pod data, 17 IV 1419 r. 

40 Tiamze, k. 19v-24. 

41 Tamze, k. 24v-25. 

42 Tamze, k. 25v-36v. 

43 Tramze, k. 100-133v; k. 100: ,, ... magiis,ter Johannes de Saorobuseo"; k. 127v: 

,, ... Exiplicit s1pera materialis per manum frat,ris Jodoci Berthold de Czeginhals auh 

anno domri.ni MCCCC dec.imo septimo, in studio Cra,eoviensi, in oetava Saneti 

Laurencij etc."; k. 133: ,, ... Et sje est finis perr fra.trem Jodooum Czeginha1's". 

44 Tamze, k. 73-73v. 
45 Tamze, k. 74---99v; k. 99: ,, ... Hue eomputum frater Jodoeus pro tune existens 

baeealariU1s a,rci.ium legit in studio Craeoviensi". 

· 46 Tamze, k. 134--434v.
47 Tamze, k. 222-257; w tym mieszeza, si� notatki biogirafiezne Jodoka, mora

listyezne, przyrodnieze i tabula multiiplkation�s; eksiplicit na k. 257 (po·r. przyp. 15'). 
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rodniczej 48, moralistycznej 49, a na odwrocie karty ochronnej tegoz ko
deksµ skreslil Conditiones matrimonii possibilis. W kodeksie IV Q 54 
Joddk w calosci skopi!owal dysput� na temat Meteororum, wygloszonq 
przez jednego z jego nauczycieli krakowskich, Piotra z Sienna 50, traktat 
Piotr.a Alliaco z Lizbony Super quattuor Meteororum 51, wyj�tki z pracy 
A1berta Wielkiego De humana corpore 52 i notaty füozoficzn€ 53. 

W lwdek)siei I Q 94 J odok spisal w calosci tra,ktat f ilozoficzny To
ma�za z Hibernii De manipulus florum 54, kiJJka ka1zan 55, notaty filozo
ficzme 56 oraz kilka rejestr6w do r6zinych prac. Mamy wi�c rejestr jego 
r�ki do r�lmpisu zawierajqcego :firagmenty dziela wybitnego pedagoga 
i kanonika regularnego od sw. Wiktora w PaTyzu, Hugona 57, rejestr do 
lektmy Milkolaja Wi.gandii, profesora rkrakowskiego, bardzo popularnego 
6wczesnie w stolicy 58, i rejestr do traktatu Super decem preceptorum

expositio 59• Jest nieco zastanawiajqce, ze eksplicit dziela Mikolaja Wi
gandi wymienia Jodoka jalko kopist�, jakkolwiek pismo calego r�kopisu 
wskazuje na innct r�k�. Tlumacz� to zwykht omylkq, tym wi�cej ze wi
dzimy slady wycierania i wnoszenia poprawki w miej,scu „J odocus" 60• 

48 Ta,mze, 210v, 234v. 
49 Tam,ze, 220v-221 v, 233v. 
5o K'Oldeks BUW, sygn. IV Q 54, k. 13-165; k. 165: · ,, ... Explkiuint diisputata ma

gistri Petri Zenno supra Lübros Metheo,ro,rum ,sciripta per JodO'cum Czeginhals ca
nonkum regulairem de domo beate Marie V1i1rginis Wriatisl. in Ar.ena in situdio 
Cracovienisi ac baocailarium eiusdem, proxima tercia f,erd.a post Nativiitate gloriose 
genitricis dei, anno domini MCCC vicesimo". 

51 Tamze, k. 168-186; k. 186: ,, ... finita per fratrem Jodocum Czeginhals in 
octava Epyphanie in studio Cracoviensis, sub anno domini MCCCC decimo nono". 
Na k. l-,6 mamy rejes,tr do tegoz. 

52 Tamz,e, k. 186v----,201; k. 201: ,, ... sicdpta per fitatrem Jodocum, prnxima quinta 
feria ante Agnetis in studio Cracoviensi anno domini MCCCCXIX". 

5t3 Tamze, k. 6v-12, 201-279v. 
54 Koideks BUW, sygn. IV Q 94, k. 233v-244; k. 233v: ,, ... Exli'bro ... mani.tpulus 

florum . .. ", k. 244: ,, . .. per Jodo1cum ... " 
55 Tamz,e, k. 304v-305v; k. 306v:309v-312v. 
56 Tamze, k. 194v-197v. 
57 Tamze, k. 231v-233; k. 233: ,, ... et s.i:c est finis huius rehistiri 1420 . . .  per 

fratreim Jodlocll!ffi caornilco,rum regwarium ... " 
5.s Tamze, k. 1-2v, 283-295. 
59 Tamze, k. 295v---i304, k. 304: ,, ... ac. soriptum per f,ratrem Jodocum magistrum 

artium ac ba,ccalatium in deoreti1s canoni1corum regulairium sub anno domini 
MCCCCXXVI in vii1giUia miil.,lium vfoginis". 

60 T.amze, na k. 3-150 traktat Mikolaja W1igandi i tutaj na k. 150: ,, ... anno 
domini milesimo CCCCXXIII scripta in Universitate Cracoviensi per fratrem Jodo
Cll!ffi magisito:um 1n artibu:s a,c ba,ocalarium in de.cretis canon.i,cum regiularem mo
nas,terii beate Marie ViTginis Wraitisil.. in A,r,ena". Srowo „JodO'cUJs" W(Pisano jednak 
na wy,tartym uprzednio miej!S1cu, ponadto przekreslono obok · not� ma,rginesorwq 

. i ostaitnie trzy linijki eksplicitu. 
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CzE;,Sciowo przepisamy przez J odoka jest traktat Ryszarda Billighama 
De preposii,tionibus cum commentario 61, a dosc wc1tpliwa jego r�ka 
w Computus iudaicus 62. 

J a'k wspomnialam, w wymienionych czterech kodeksach J odoka 
z Glucholaz6w ·znajduje si� wiele utwor6w, ktore tylko do niego nale
zaly i na tej podstawie 'ZOStaly zlc1cz:one razem z jego kopiami. J odok 
byl wi�c wlascicielem pracy teologa ,paryskiego Hemyika z Gandawy 63, 

Hu,gona od sw. Wiktora 64, legisty Calderi:niego 65, Stand.slawa ze Skalb
mierza 66, Piotra His:z;pana 67, traktatow: Versificatus de officio sacerdotis

cum commentario 6s, De suppositionibus 69, De confusionibus 10, De con

sequentiis n. 

Zakres tematyikli ikopiowanych czy tylko kompletowanych ,przez nie
go prac - jak widzimy - jest •szeroki. Obejmuje ,bowiem logik�, dia
lektyk�, filoziofi�, teologi�, aistro!Ilomi�, geometri�, prawo, kaznodziej
stwo, kompustyk� itd. Znac, ze nauk� chlonc1l chciwie i ·znajdowal czas 
na przepisywanie interesujc1cych go r�\kopis6w. Trzeba tez na�enic, 
ze wyks2ltalcenie Jodok odebral stosun'kowo staranne, na eo wskazuje 
fakt, ze na dziesi�ciu wymienionych przez Jodoka nauczycieli, z wy
jc1tkiem jednego bakalarza, wszysc� mieli stopien magi:stTa 72• Do cie
kawszych postaei ·z grona jego nauczycieli nalezy Benedykt Hesse, p6z
niejszy profesOT o bardzo zywej dzialalnosci 1naukowej w kilku dziedzi
nach, Pawel z Zatora, slynny m6w.ca, ,poir6wnywany nieraiz z Mateus'Zem 
z K,ra'kowa i Elgotem, a wreszcie Jan z Radochonic, kt6ry wprawd_zie 
nie ·byl wyibitnym pedagogiem, ale ,posiadal za to ksi�goz:bi6r o wiele· 
mniej szab1onowy od k•si�gozlbior6w wybiföych niera:z profesor6w 73• 

61 Ko:deks BUW, sygn. IV Q 6, k. 88-126, ale pismo Jodoka tylko na k. 101 v-

126; k. 126: ,, ... et s i'c et finis hui,us tradati per frnt,rem Jo.docum" etc. 
62 Koooks BUW, sy1gn. IV Q 36, k. 1-13. 
63 Kodeks BUW, sygn. I Q 94, k. 151-194. 
64 Tamze, k. 198--233. 

65 Tamze, k. 245-276. 
66 Tamze, k. 277-282v. 
67 K10deks BUW, sygn. IV Q 6, k. 2--45.
68 Kodeks BUW, sygn. IV Q 36, k. 211-220v. 
69 Kodeks BUW, sygn. IV Q 6, k. 45-5'9.
10 Tamze, k. 60-73v.

71 Tam.ze, k. 74__)87v. 
72 Por. kod,etks BUW, sygn. IV Q 36, k. 233, wymienia nazrwiska: ,, ... magi:sitTo 

Benedicto Hesse de Cracovia, magistr,o Johanne Radekoncze, magisitro Petro de 

Zenn'O, magistro Jerondmo Schulti1s, magistro Laurendo de Rathbor, magistro Mi

chaele, ma,gistr-o Franciisko de Legndcz, baccalario Niicolai Oskowicze, magistro 

Baulo de Zathor, magi:s,tro Stanisfao de Pytorkowa ... " Por. M o  ,r a w s k i, op. cit., 

t. I, s. 2111-213.
73 W. S z e 1 ins ,k a, Biblioteki profesor6w Uniwersytetu Krakowski,ego w XV

i poczqtkach XVI wieku, Wrodaiw 1966. 
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SrodowiSlko krakowskie musialo wywrzec sw6j wplyw na ksztaltowa
nie si� umyslowosci i poglijd6w Jodolka. W Kraikowie nawiqzal zapewne 
sporo znajomosci i przyjazni, kt6ire nieraz mogly trwac dluzej. Do nich 
za�iczylabym bliskie jego kont�kty z Janem :z KlucZiborka, w wyniku 
czeg.o Ziostal egzekutor-em jego testamentu, a klasztor uzyskal przez to 
pewinq kwot� pieni�znq 74. Najprawdopodobniej tez na r�ce Jodoka Jan 
zlozyl swoje r�kopisy, kt6re ,weszly w sklad ksi�gozbioru biblioteki ka
nonilk6w regularinych Na Piasku. Nie jest bowiem rzeczq przypadku, iz 
na jedenascie pozostalych po J.anie z Kluczborka prac az osiem stano
wilo wlaJSnosc opa:ctwa wroclawskiego 75. Sqrdz� zatem, ze to Jodokowi 
nalezy przypisac nawüi�anie tblizszych kontakt6w z Janem, a nie op,atowi 
Hering,owi 76, kt6['y ·ze srodowiskiem kra:kowskim byl zinacznie n:miej 
obezinany niz J odok. Nie wiemy, czy po uko:frczeniiu studi6w Jodok mial 
6kazj� odwiedzac Krakow. P.osiadamy j,ednak wiadomosc, iz w okresie 
jego rzqd6w w ikllasztorze wroclaws'kich kanonik6w regularnych szuikal 
schronienia przed zarazq pewien magister kraikowslki, kt6ry nawet 
z wdzü;cznosciq ofiarowal J oddkowi dary 77• 

Go wiemy ,o zaint'ere1sowaniach intelektualnych Jodoka z Glucholaiz6w 
z lat 1426-1447? Niestety, z tego okresu nie przetrwaly do naszych cza
s6w zadne jego ��kopiJ.Sy. Byc moze, ze funkcja. przeora, a potem opata 
i ,wiqzqce si� ·z tym obowiqzki ipochlon�ly ,bez reszty jego czais i umysl. 
M zliwe jed:niak, iz Jod,o� kontynuowal prnce nad kopi.owaniem dziel 
r6znych autor6w jak w okresie poprzednim, a tyJ:ko nie dochowaly si� 
do chwili obecnej materialne tego dowody, eo nie byloby rze.c2q zaska
kujq'Cq, ·zwazywszy, iz 'biblioteka lklasztoru Na Piasku przetrwala w sta
nie zaledwie szczqtkowym. Przypuszczenie to wydaje si� tym bardziej 
pra:wdopodabi:ie, iz iposiadamy ·niezbity dow6d, ze Jodok ·byl autorem 
kroniki opadwa kanonik6w regulairnych Na Piasku. 

Kromka Jocl·dka zaigin�la, ale wiadomosc o jej autorze podal nam 
magister Benedykt Johnsdorf (opat klasztom na Pi·asku w latach 1470-

74 SS. reT. ,Siles., t. II, s. 2·29,: ,, ... emerat auitem eam et exsolviirt de pecuniis
maigis,tri Johannis Orewczberg,· profesisoriis sacre the.ologie, cuius ex.ecutor fuit et 
non de pecuniiis mona:sterii et in nomine executorio ass.i,gnaviit eam m'onasterio 
nomine tesitam,enti, ne a'1ienaretuT peT successoires". 

75 Obecnie stano,wicl wla:snosc BUW i z,n1aj.dujq si� ipod sy,gn. I Q 376, I Q 167, 

I Q 127, IV Q 51, IV Q 64, I F 667, I Q 314, I Q 309. 
76 'Da1kie is,uipoz)11cj e wysnuwa Z. B ti d ik o w a, M owa mistrza J ana z Kl ucz

borka na czesc kr6la Wladyslawa Jagielly (MediaeviaiLia ':"1J' 50 rncznic� praicy nauko
wej Jana Dq1brorws.k:iego, Warszawa 1960, s. 160). ,. 

77 SS. irer. Siles., t. II, s. 235: ,, ... eodem anno (1439) quit<;liam magister Craicovien
siis, moocator exis:tens, me.tu peis:tis tunic viigenitis fu,gierns de cra,cov�a. Iegav�t pro 
monastedo initegrum ·stam·en de veluto, alia,s axamit nigro, de quo facte sunt 
casula un,a cum duatbus dalmatkis et cappa cho:mli...". 
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1503), kontynuator rozpocz�tych przez Jodoka prac nad kronikq opactwa. 
Na wst�pie swej kroniki Benedykt ·nazwal wyraznie opata Jodoka auto
rem poprzedniej kroniki klasztoru 78, wielokrotnie tez. powolywal si� na 
,,lilbri annotacionum" lulb „lilbri gestarurm domini Jodoci" 79• Z okresle
nia Jodolka zar6wno autorem 'kroniki,' jak i opatem sc1dzic by mozna, iz

swq kronik� zaczql ipisac d�iero pn 1429 r. Malo iprawdopodobne zresztq, 
aby m6gl jq naipisac w latach swego przeorstwa (1426-1429), najwyzej 
m6gl zbierac do tego material zr6dlowy. �wczesnie kr,Onika byla srod
kiem bardzo pomocnym w sprawowaniu funkcji zwierzchnika w iplac6wce 
zalkonnej. Z jednej strony przedstawiala czfonkom konwentu dobre i zle 
przyklady z zyda ich poprzednikow, byla wi�c dla nkh pouczeniem, 
ostrzezeniem i wytycznq w przyszlym post�powaniu, z drugiej strony, 
wymieniajqc najwazniejsze przywileje i uprawnienia gospodarcze klasz
toru, zwi�kszala ich powag� i znaczenie u czynnik6w pozaklasztornych. 
Jedno i dTugie dla czlowieka tego typu, eo J odok, bylo wazne. 0 majc1tek 
bowiem i dobro materialne swego konwentu troszczyl si� wyjqtkowo. 
Dbalosc zas o stron� moralnq konwentu widoczna byla przy podejmo
waniu przez niego reformy zycia wewn�trznego w kla:sztorze, o czym 
w dalszym toku artykulu. Dodatkowym bodzcem mogla byc dla Jodoka 
kronika Ludolfa z .Zaga1Iüa, kt6ry opisal dzieje swego klasztoru so. Kon
went Na Piasku rutrzymywal bliskie kontakty z lbratniq plac6wkq kano
nik6w regularnych w Zaganiu, osoba ich kroniikarza, a zarazem wybit
nego czl+onka konwentu, Ludolfa, byla Na Piasku dobrze 2inana, podolbnie 
jak jego kronika 81. 

W,spominalam juz, ze au tograf kroniki J odoka zaginql i nie mozemy 
poznac orygina�nej tres'ci jego pracy. Kronika kanonik6w regularnych 
Na Piasku, znana z publikacji Stenzla 82, jest relacjq kron�arskq Bene
dykta Johnsdorfa, kt6ry pozostawH opis dziej6w swego opactwa od 1108 
do 1470 r. Z istniejqcych do chwili obecnej czterech r�kopis6w kroniki 

78 Tamze, s. 156: ,,pate:r; magister Jodocus in decretis baccalarius, felicis 
cordacionis huius monasterii beatae Marie Virginis ordinis canonicum regularium 
sandi AugUJStini Vrartislaviae in Arena abbas comme111danidus, ad sui successorum- · 
que suorum abbaitum prefa1ti monia1steo:ii i,nformacionem ex aronices autenticis 
ipsius OTdinis institucionem premittendo et consequenter ex privNegiJ.,s et registris 
predidi monas!teri,i tpsius fundacionem e,t ere0td01I1em siubjun,gendo, perr- modum 
cuiusdam croniice gesfa suorum predecessorum abbatum . . . voluit commenda,re ... " 

79 Tamze, s. 203, 209, 218, 223, 224, 2�, 226; 227, 228, 235. Je,dynie na s. 157-
158 .powoluje si� kToniiik�. W zaikofrczend.u siwej kroniki Benedyikt dodaje, ze zo
stala spisana „per quem ea gestis et annotationibus", s. 260. 

8
° Catalogus abbatum Saganensium, wyd. G. A. Stenze! (SS. rer. Siles., t. I, 

s. 173 n., por. s. 159). 
81 W paTtii materialu kroniki kfaszioru Na Piaisku do .r. · 1429 zanortowano: ,,in 

cronka aibbatum Sa,ganensium", SS. rer. Silles., t. II, s. 180. 
82 Cytowana w niniejszym artyikule jalko SS. ,rer. Si,les., t. II, s. 156 nn. 
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opactwa zaden nie jest kopiq kroniki J odoka 83• Pewne og6lniejsze uwagi 
dotyczqce pierwotnej postaci kroniki J o:doka mozemy wysI1IUc z relacji 
jego kontyinuatora Benedykta. N admienil on, iz J'Odok kreslH dzieje 
klasztoru poczqwszy_ od „ipsius fundacione et erectione·" 84, czyli od 
1108 r. Benedykt nie ipodaje jednak, do kt6rego roku Jodok doprowadzil 
dzieje opactwa, dlatego tez biorqc pod uwag� ·�yczaje siredniowiecznych 
kronikarrzy lklasztornych (kt6rzy r6wno.czesnie byli opatami), nalezy przy
jqc, iz Jod.ok zalkonczyl je w momencie obejmowania funkcji opata, tj. 
na roku 1429. Charakterystyk� wlasnych rzqd6w pozostawil juz swoim 
nast�,pcom. W,prawdzie Benedykt jesz.cze po 1429 r. powoluje si� na „Ubri 
annotadonrum domini J odoci" 85, ale byly to ch)liba w tyich wypadkach 
podr�czne notatki prowadzone przez Jodoka o najwazniejszych rwydarze
niach z okresru j ego rzqd6w. 

Notatki te musialy byc bardzo staranne, skoro najszerzej i najdoklad
niej w calej kronice Benedykta mamy opisane dzieje opata Jodoka. Be
nedykt zaznaczyl juz na poczqtku, ze Jodok kreslil dzieje opactwa „ex 
privilegis et registri:s" 86, zatem pmgnql je oprzec na solidnym materiale 
zr6dlowym. Dowodem tego moze byc WJimienienie rw kronice do cza.s6w 
1429' r. prwwie 140 dokument6w klaszt:ornych, natomiast w p6zniejszej 
p·artii kironiki dokumenty Sq rziadziej cytowane 87• 

Byla1by niezmiernie cenne dla naszego tematu, gdybysmy mogli usta
lic, w jaki spos6ib kontyinuator kroniki Jodoka, Benedykt Johnsdorf, ko
rzystal z jego ipracy. Killkakrotne wymieniainie w swej !kronice owych 
,,libri ,a1nnotacionum domini Jodoci" czy „cronika" 88 stwarza wrazenie, 
iz pisal samodzielnie, a tylko korzystal z jego pracy jako zr6dla. Dose 
niezrozumialy przy tym jest sam termin „libri annotadoI1IUm", gdyz na
lezalo oczekiwac odpowiedniejszego w tym wyipadku zwrotu, jakim byla
by „cronica". W ·scislym tego slowa znaczeniu „lföri annotacionum" Sq 
zapiskami w ukladzie ·rocznym czy dziennyim 89, kt6re stanowiq potem · 

83 BUW, sygn. IV Q 205 i IV F 200b; Archiwum Panstwowe Miasta Wrocfawia 
i Woj. Wirodaiwslkiego 1we Wroclaiwiu (dalej j,aiko AP Wirodaw), sy,gn. KL 101; Ar
chiwum Archidiecezjia�ne we Wroclawiu (dialej jako AA Wroclaw), sygn. V 4. 

84 Poir. przyip. 78 oraz SS. irer. Si1e1S., t. II, s. 157: ,,no.stri m01I1iasiterii croniicam 
exc privilegiis et registris". 

85 SS. rer. SH.es., t. II, s. 222-235. 
86 Por. przyp. 84. 
87 Szereg z ni·ch .por6wny,wial St·en'.zel z koipiarzem klas�totru i podawal to 

w pr,zyipisaich. W okreisie 1429-1470 ma.tny wymieniOiilych t:rzydrzies'Ci kilka doku
ment6iw. 

88 Poil'. przyp. 78 i 79. 
89 JU!Z oipat Swü�toslalw' pre;y koncu XIII w. prowadziil oiwe „H!bri a1rmotiatio1I1um" 

(SS. rer. Sile:s., t. II, s. 181), nast�pcy Joidokia w XV w. Milkofaj · SchönibOII'n, Pawel 
Reichart, Stanisl,aw Brasiator - i Benedy,krt Johnsdorf w.szys1cy kontynuujq owe 
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material do ikTonilki. J ednaikze wobec duzej dowo1nosci i 1niescislosci w po
dawamiu zr6dla 'imforma:cji przez ludzi sredniowiecznych, ryzy'kowne by
Joby twie['tlzenie, ze Benedykt korzystal z notatelk Jiodoika „libri arniota
cionum", a nie z jego /kronilki. Gdytby krnnrka Jodoka zagin�la, nie omie
szika�by 1powiadomic czytelnika o talk zasadni:czym dfa niego faikde. Tirze
ba przy tym iprzyjqc, z,e mial do swej dyspozycji :kroniik� J odiolka, oibejmu
jqcq lata 1.108-1429 i „libri annotadonum" dotyczqce olkresu 1429-1447. 

Jest zrozumiale, ze Benedylkt ini€ byl w stanie wzbogacic faktogra
fi.cznie dziej6w klasztorn bardziej od Jodoka, kt6ry pisal kilkadziesiqt 
lat przed Benedyktem i mial jeszcze moznosc korzystania z relacji ust
nych najstarszych czlr0nlk6w konwentu. Problem, w jakim stopniu relacja 
Benedykt,a odbiega od oryginalu kroniki J odoka, rntrygowal juz wy
da:wc� kroinrki Stenda, ikt6ry nie analizujqrc blizej sprawy wyrazil przy
puszczenie, iz Benedyikt raczej malo zmienial wersj� dziej6w opactwa 
kreslonq przez J,odoka 9o. Do -tej hipotezy, lkt6ra wydaje mi si� trafnym 
spostrzezeniem, pragn�laibym dormicic lkilka wlasnych uwag. 

A wi�c najpierw kwestia pewnych wtT�6w myslowych Benedykta wi
doczny,ch w jego relacji kronik1arskiej. Opisujctc wypadki siprzed 1429 r. 
dor:mcil kilka razy fakt czy objasnienie pochodzqce ·z lat sobie wsp6l
czesnych 91

• Wydaje mi si�, iz w ten spos6b przepisuje czlowiek, kt6ry 
nie jest biernym kopistq i staTa si� falkt öptsywany ucz)7inic jasniejszym, 
eo jednalk nie oznacza, ze ·zmienia radykalnie tresc poprzednika. Metoda 
krnnilkarzy klasztornych polegala raczej na przepisywaniu i dorzucaniu 
informacji, al� og6lnie rzecz biorqc, ich rela:cje niewiele odbiegaly w tres
ci, konstrukcji i sty�u od oryginalu poprzednrk6w. Niekiedy jeszcze 
w ,samej form1e wyrazenia mozna by zauwazyc r6znice, ale wobec przy
j�tego szablonu stylistycznego w kronika:ch klasztornych i to cz�sto za
ciernlo si�, jesli kronrkarz nie byl wyibitmiejszym stylistq. Poir6wnania 
stylistycZl?,e sq zresztq dosc zawodne przy definit'ywnym rozstrzyganiu 
problemu, jezeli nie ma r6znic bardzo wyraznych, czego jednalk w XV
wiecznej kronke kainonik6w regularnych Na Piasku nie spostrzegamy. 
Pewien dow6d na fo, iz Benedy!kt staral si� raczej przepisywac wiemie 
kronik� J odoka, widzialabym w umieszczeniu przez niego pod rokiem 

,,libri" (tramze, s. 244, 248, 25'2). P,or. R. D o e b ,n e r, Über schlesische Klosterar

chive (ZfGS, t. XIII, 1876, s. 482 nn.).
90 SS. •r&. Siles., t. II, s. VIII tl)rzedrrlowa): ,, ... ,wenig verä,niderten Bearbeitung

seine;s Naichfolgerrs Benedi'Ct Johnsdorf ... " 
91 Nip. prny 1334 :r. nadmienia o zalatwiieniu sprawy w 1483 r. (tamze, s. 191),

przy 13,3·6 r. p'Odaj,e o zaikonczeniu jej za czasöw orpata Jodoka (tamze, s. 193), przy 

fakaie z 1386 i 1400 r. znajduje si� informacj,a, ze spraw� zalatwil opat Mikolaj 
Schönborn (1447-1463) (tamze, s. 207, 213). 
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1438 wyrazenia „ego Jodocus" 92, gdy cala kronika utrzymana jest w for
mie bezosobowej. Rok 1438 nalezy do partii materialu kreslonej samo
dzielnie przez Benedykta, a zatem „ego Jodocus" bylo chyba mechanicz
nym przepisaniem notatek przygotowanych przez Jodoka. Jezeli zatem 
Benedykt trzymal si� dosc wiernie notatek Jodoka odnosrrie do czas6w, 
w kt6rych ilosc materialu dolrumentarnego w klasztorze ibyla spora, to 
tym wif:cej musial przyjmowac od niego wiadomosci o czasach bardziej 
sobie odleglych. Za ,pewien dow6d wiernego trzymania si� opisu J odoka 
uznalabym !I'6wniez zamieszczenie przez Ben�ykta bl�nych infmmacji. 
I tak np. w kronice mamy wiadomosc, iz fundator klasztoru Piotr Wlast 
ozenil si� z kisi�zniczJkq francuskq 93• Wqtpliwe wydaje mi si�, aby to 
byla informacja skreslona przez Benedykta, w kt6rego czasach zaint'ere
sowanie zyciem funda tora wzroslo i stalo si� nawet przyczynq powstania 
prac na ten temat 94• Wyglqda to raczej na wiadomosc slaibiej zoriento
wanego poprzednika. Wreszcie z tego, eo udalo si� zebrac o Jod()lku, wno
sic mozna, iz byl nieprzeci�tnq jednostkq pod wzgl�dem umyslowym, 
totez jego kontynuator, majc:tc przed sobq prac� ·czlowieka wyksztako
nego, o duzym arutorytecie, znajqcego doSJkonale •archiwum klasztorne, 
nie odczuwal potrzeby Jkonstruowania na nowo fakt6w i wniosk6w. 

Skromne te uwagi nie pretendujq oczywiscie do definitywnej odpo
wiedzi w kwestii r6znic mi�y relacjq kronrkarskq Benedykta Johns
dorfa a kroni'kq Jodüka z Glucholaz6w. Z tych jednak wzgl�d6w trudno 
m6wic o wartosci 'krnniki J odQlka i dfatego og6lnc:1 ocenc:1 kroniki kano
rrik6w regularnych Na Piasku zajm� si� w innej pracy. 

D la naszych wniosk6w o J odoku najwazniejsze pozostaje s,twierdze
nie, iz byl autor.em kmnrki, kt6rq na,pisal w lataieh 1429-1447 i zawarl 
w niej wiadomosci o dziejach klasztoru od r. 1108 do 1429. Nie byl 
pierwszym kronikarzem opactwa, gdyz mial swoich poprzednik6w, kt6-
rych prace zagin�ly 95• Nie obniza t,o jego zaslug w dziedzinie kronikar
stwa, okres ,bowiem pracy J od,Qlka nad wlasnc:1 kron:i!kc:1 i talk: stawia go 
w rz�d.zie pierwszych kronikarzy klasztornych w Polsee. W pierwszej 
polowie XV w. nie kazdy klaszfor mial swego k,r,onikarza. Dlatego sama 
imicjatywa podj�cia ,pracy nad kronikq jest bard:w cenna. Cenne jest 
r6wniez dqzenie J odoka do pisania na podstawie materialu dokumentar-

92 Tamze, s. 232: ,, ... qua;re ego Jodocus, abbais, propter a,ppTobacionem istarum 
sanctorum rel,iquiarum misi labo.rare hoc brachium argentum ... " 

93 Tam.ze, s. 163.
94 Z. G r ,a b o w s k a, Benedykt z Poznania - szesnastowieczny badacz polskiej

przeszlosci Slqska (Z dziej6w post�powej ideologii na Slqsku w XIV-XVI wieku, 
Warszawa 1956, s. 125 nn.). 

95 SS. rer. Siles., t. II, s. 156: ,, ... magi•ster Jodocus informacionem ex cronicis
autenticis ... "; s. 202: ,, ... antiqua cronica ... ". 

4 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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nego. Zapoczqtkowal on trwale i ·solidne przy,gotowanie do zaj�cia si� 
dziejami wlasnego konwentu. 

W azne jest r6wniez to, iz Joddk musial posiadac pewne oczytanie 
historiografkzne, kt6re z reguly rzeczy poprzedza kazde zamiary kro
nikarslkie. Dow,odem tego jest fakt, ze wlasnie w cz�sci kroniki do lat 
1429 (a nie ,p6zniejszych, kt6re Benedykt juz samodzielnie tworzyl) po
danych jest wiele dziel z zakresu historiografii koscielnej i swieckiej. Sq 
wi�c wymienione Hsty Ambrozeg·o do cesarza Teodora, Zwierciadfo Win
centego ·z Beauvais, encyklopedia Izydora z Sewilli, kronika Marcina 
Polaka, kronika polska, kTonika slqsiko-polska, mart�ologium, katalog 
biskuipstwa wroclawskiego, wreszcie kronika klasztoru zaga:6.s!kiegio 96• 

Zamilowania historiograficzine Jodoka z pewnosciq oddzialywaly na 
inrnych cz1,onk6w konwentu. W spomniany tu wielokrotnie Bernedyikt 
Johnsdorf .byl nie tylko !kontynuatorem kroniki J·odoka, ale r6wniez auto
rem innej ipracy historycznej 97• Z konwentem Na Pia'Sku zwiqwrny byl 
kronikaTz Zy,gmunt Rosicz, kt6ry ·za czas6w Jodoka (w r. 1430) odprawial 
tarn pierwszq msz�, :przez •eo nieraz mylnie traktowano go jako czlonka 
tego zakonu 98

• W konwencie Na Piasku przebywal w ko:6.cu XV i na 
poczqtkiU XJVI w. Benedykt Pola!k, aut'or i !kopista szeregu ,prac historycz
nych 99. 

Pisanie kroniki „ex privilegiLs. et registris" wymagalo od J odoka dob
rej zmajomosci archiwum !klasztornego. Wspominalam juz, ze cz�sc ma
terialu w kronice !kainoniik6w regularnych Na Piasku od 1108 do 1429 r. 
wymienia prawie 140 akt6w klasztornych, eo jest dtrzq liczibq i zaden ze 
znanych nam kronikarzy klasztornych nie wy!kazuje talkiej znajomosci 
archiwum swego !konwentu. W tej partii mamy w kronice Vviele Olkresle:6. 
w rodzaju: ,,iin registro mornasterii regi:strate", · ,,ex literarum siginature et 
re:gistre'', ,,in li1bris momiterii registrate" 100

, 
,eo dowodzi, ze prszqcy staral 

si� trzymac .wiernie wiadomosci potwierdzonych w ksi�gach klasztor·u. 

96 SS .. rer. Siiles., t. II, s. 157: ,, ... C<Um beato Ambrosi'O ad Theodosium impera
torem ... "; s. 165: ,, ... ut pa,tet per Win1cencium in sipe,cu[o hystocirali libro XXV ... "; 
s. 158: ,, ... ut di'Cit Ysii.doriuis libro ethimoiLogorium"; s. 158, 171: ,, ... ut patet ex cro
nica Romana sive Madind:ana ... "; s. 163: ,, .. .in quodam autem cronica Polonorum
et duicem Slesie legitur .. ,"; s. 166: ,, ... mortilorogium monasiterii..."; s. 162: ,, ... crnni:ca
pontif.iicum ecclesie WiratislaviensiJs ... "'; s. 180: ,, .. .in cronka aibbatum Saganen-
sium ... "

97 Ko.deks BUW, sygn. IV Q 205, k. 109-141: F. W a ·c h t e r, Die böhmischen 

Chronik des Benedict Johnsdorf, 1470-1490 (SS. rer. Siles., t. XII, Wrodaw 1883, 
s. 109-123); J. M i  k u 1 k a, Benedicta Johnsdorfa ceska kronika, Ositrawa 1959.

98 Poir. S. B. K 1 o s e, Darstellung der inneren Verhältnisse der Stadt Breslau 

vom Jahre 1458 bis zum Jahre 1526 (SS. rer. SHes., t. III, Wirodaiw 1848, s. 330), 
eo sprostowal He y n e, op. cit., t. III, s. 453-45'4. 

99 Poir. przyip. 94. 
100 SS. reir. Süeis., t. II, s. 195, 200, 209. 
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Pod r. 1228 mamy notatk�, ze dany faikt „ex signature et registrature de 
super non apparent", a na innym miejscu dodane, ze wdk6l tego fa!ktu 
powstafo „multi errores" 101

. 

Obserwujeimy, iz iprszcl'CY kronik� orientowal si�. w tym, ze klasztor 
w jego czasach nie posiada juz wielru dokument6w, ·zostaly bowiem ska
cone przez wypadki losowe i zairriedbania !konwentu rn2

• :Potrafil tez od
r6.znic wartosc ory.ginaru od kopii 103. Tak ,pisal czlowiek, kt6ry dorbrze 
zmal zasoby dokumentarne swego \klasztoru. Wyksztalceni,e J odoka, prak
tyczne obycie z 1prawem, umiej�tnosc w dochodzeniu uprawnien swego 
konwentu i wyjqtkowa troska ü dobro majqtkowe klasztoru u,powazniajq 
do wniosku, ze m6gl ibyc tYID: czlowiekiem, ikt6ry doskonale znal archi
wum swego !klasztoru. Znajomosc ta musiala ibyc poprzedZiOna pracq nad 
u,porzqdkowaniem i segregacjq akt. Zachodzi przeto pytanie, czy tak 
druzy wysilek podejmowal J odok ty }ko z ch�ci napi,sania · ikroniki, czy 
tez przyswiecal mru cel jeiszcze wazniejszy dla klasztom, mianowicie s1po
rzqdzenie kopiarza. Dla kazdego przezornego g:ospodarza kopiarz byl 
!)TZeciez najlepSZq formq zaibezpieczenia si� przed ·u tratq dokument6w 
i nader ipTzy1krych z tego ,powodu !konsekwencji dla ·'konwentu. N a:jstarsz.y 
kopiarz klc1:sztoru kanonikow regularnych zaginql jednak w to!ku ostat-. 
niej wojny 104 i nie wiemy, czy zawieral on slady pracy J odoka. Zacho
wane do chwili obecnej nikle resztki tego kopiarza 105 wskazujq, iz 
pisane byly znacznie wczesniej przed J odokiem, jedynie nagl6wki nad 
dokumentami pisane Sq r�kq z pierwszej pofowy X,V w. Mozliwe jednak, 
ze w cz�sci za,ginionej ibyly odpisy aikt6w sporzqdzone przez J odoka 
ewentualnie z jego ipolecenia. 

Widoczne u J odoka poszainowainie dla aktu prawnego stwarza prze
slank� do przypuszczenia, ze musial otaczac duzq troskq i -staraniem akty 
wydane w dkresie jeg,o rzqd6w. Niestety, cale archiwum klasztoru Na 
Piasku zagin�lo i w chwili obecnej :üstnieje za1edwie jeden oryginalny 
akt Jodoka wystawiony 16 XII 1432 r., kilka uwierzytelnionych odpis6w 
wsp6�czesnyich i jeden akt wystawiony z okTes:u jego iprzeorstwa (30 X 
1427 r.) 105_ W takiej sytuacji trudno wysnuwac uwagi na temat kance
larii opata Jodoka. 

101 Tamze, s. 169.
102 Tamze, s. 163, dokume1rnty owe ,, ... vetrn;,t,ate aut ignis v,or,ag.ine corummpta,

aut a,lias pe,r neglige.ruciam sive i1ncuriam primor,um prelatoirum et abbaitum mona

sterii deperdita et ami1ssa .. . ", podoibnie na s. 173. 
103 Tamze, s. 175: ,, ... cuius copiam ba·bemus in libro literarum monasterii re-

g.iistratoirum ... "; s. 184: ,, . .. ,cuius originale sub sigilis ... et co,pia haibeitur ... " 
104 Wlaisnosc dawnego Staaits,archiv Breslau, sygn. 135 D 17.
105 Obecnie wlaisnosc katedry mmk pomoc,ni,C'Zych Uiniwersyrtetu Wroclaiwsikiego,

sygn. 4166/II. 
10s AJA Wrodaw, sy.gn. N. 43; H. H. 21; H. H. 631a, b .  f; K. K a c z m a r c rz: y k,

Katalog archiwum opactwa cystersow w Mogile, Kir1a!köw 1916, nr 166, s. 54. 
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Specjalnq troskq musial otaczac opat J,odok brbliotek� klasztomq, 
kt6ra byla fundamentem utrzymania odpowiedniego poziomu umyslo
wego konwentu. Try,b zaj�c czlonk6� konwentu (w szczeg6lnosci prowa
dzenie szkoly iprzyklaszt'ornej i duszpasterstwo), jak i samego zgroma
dzenia ·zaimnnego (gdzie kladziono duzy nacisk na oczytanie w ikwestiach 
religijnych) niejalko zmuszaly J odoka do zwiE;kszania zasob6w bibliotecz
nych. z drugiej strony jego profil umyslowy wskazuje na to, ze komple
towanie ksi�gozbioru pokrywalo si� z osobistym zamilowaniem. Benedykt 
Johnsdorf w kronice klasztornej wspomina, iz Jodok w znacznym stopniu 
zwi�kiszyl zbiory bibliotec:zme, i wymienia szereg ksiqzek, kt6re dzi�ki 
Joddkowi weszly w ,posiadanie kanonik6w regularnych Na Piasku. Byly 
to nast�pujqce !ksi�gi: ozddbny .gradual ,w dw6ch woluminach, Millelo

quium sw. Augustyna (r6wniez w dw6ch woluminach), rozprawa tegoz 
autm-,a o ,psalterzach, nadto slowniki w kilku egzemplarzach, szereg 
ksiqzek z dziedziny prawa kanoniczneg,o i swieckiego, z zakresu medy
cyny oraz innych dyscyplin naukowych 107. Byc mo�e, ze skrz�tnosc na 
odcinku powi�krszania wlasnych zbior6w bibliotec2;nych nie pozwolila mu 
zwr6'Cic w calosci ksi�gozbioru klasztoru kanonik6w regularnych w Klodz
ku, ikt6ry w okresie najazdu husyckiego na Slqsk byl oddany braciom 
wroclawskim Na Piasku do przechowania. Kronikarz klodzki nie omiesz
kal iprzy sposobnosci zaznaczyc, iz nie wszystko wr6cilo na powr6t do 
ich b�bHoteki, a i to, oo wr6'cilo, iprzywozili z pomocq starrosty klodz
kiego 108• 

Z o!Sobq J odoka z Glucholaz6w Sq zwiqzane statuty biblioteczne, 
pierwsze, o kt6ryoh w klasztorze Na Piasku mamy zr6dlowq wiadomosc. 
Do naszych czas6w zachowal si� zatwierdZ!ony przez sob6r bazylejski 
r�kopis, b�dqcy wsp6lczesmi kopiq konstytucji przyj�t)Tich przez Jodoka 
oraz konwent w 1440 r. a wieiiczqcy dzielo reformy zycia wewn�trznego 

107 SS. reT. Siles., t. II, s. 237: ,, ... pootremo prefatus dominus Jodocus abbas 
lä.ibrum gradualem soHemnem et pr,edosum in duobus magni1s voluminibus in sol
lemnitatilbus ipro honoire ecdes,ie utendam oomparnvit et fieri fecit nec non libra
Jrium monaste.rii in multi.s bonis et notabilibus libris subscriptis augmentavit, scilicet 
MiUeloquium beati Augus1tini in du01bu1s voluminibus, super ps1alterium dicta eius
dem beati Augustini, similiter in duobus voluminibus, diccionarium in multis 
volumjJnibUJs, in iure canonilco plulfla volumina et preaiose estimacionis, similiter 
in le.g:übus et medidnis et dli.versis aliis materiis, prout ac oculos sunt positi in 
liibraria cum si,gnatur,is de sUJ.Per factis ... " 

1-0
8 AP Wroclaw, sygn. KL 143, k. 40: ,, ... clenodia et libros monasterio deportavit 

ad Wratislaviensiam et ibi posuit ad fidelos manus ... "; k. 73: ,, ... Hinczkone Kruschi
na de Leuchtenburg cooperante et compllente cum fratribus dilligenter libri, orna
tus et clenodia apportata sunt in Wratislavia licet plura perdita sunt..." Ksic:izki 
z Klodzka wywozil prepozyt Lukasz w 1426 r. (kt6ry zresztc1: przebywal na Piasku 
kilka lat, tamze, s. 38 nn.), a przywozil prepozyt Henryk Foytisdorf po r. 1440.
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podj�tej z ini'cjatywy opata 109• Rozdzial 44 tychze konstytucji'nosi tytul 
,,De offido librarii" 110• Fakt, ze zarzqdzenia w sprawie ibi!blfote!ki miesz
czq si� w nowo przyjmowanej konstytucji, stwarza trudnosc w ocenie 
kh wairtosci. Statuty klasztorne bowiem wzorowane 'Sq na konstytucjach 
kongregacji, w kt6rej sklad dany konwent wchodzi, z tym Jednak, ze 
do schyliku srednio�iecza ,obs�wujemy duze r6znice w !konstytucjach 
klasztor6w tego samego zg,romadzenia. R6znice te uwaTunkowane byly 
przer6znymi w.zgl�ami. W sumie nalezy najpierw rozstrzygnqc kwesti� 
proweniencji konstyt'U'cji z 1440 r., czego w chwili obec�ej nie mozemy 
jeszcze ztohic .. Analiza kilku punkt6w tychze !k1dnst'ytucji sugerowalaby 

. wiplyw kong,regacji lateranenskiej i lklasztom rudnicki:ego w Czechach 111, 
ale rozdzial 44 dotyczqcy ibiblioteki wyraznie si� r6zni. Zarzqdzenia przy
kte przez klasztor Na Piasku w 1440 r. Sq znacznie szerzej opracowa
ne 112• Jest .prawdopodoibne, ze (konstytucje zostaly zredagowane przez 
sam konwent na podstawie statut6w bratnich plac6we!k zakon:nych i tylko 
zatwierdzone prz.ez sob6r ibazylejsk'i. Mozliwe tez, ze w pewnych punk
tach ikla,sztor Na Piasku wzorowal si� na dawnej kongrega:cji arrowezyj
skiej, a Skqdinqd wiemy, ze kongregacja ta miala duze zaslugi dla roz
woju kultury 113• Tak czy inaczej, statuty biblioteczne z 1440 r. wymagajq 
jeszcze pogl�bionych 1badan, tym wi�cej ze ich znaczenie z uwagi na 
rzadkosc wyst�powania statut6w bibliotecznych w tym czasie w Polsee 
naibiera sporej wagi. Przy. czym nie jest wykluczona osobista inicjiatywa 
opata. Dla mieintacji podamy tylko w tym miejscu 114, zie odtqd kladziono 
duzy· nacisk na dokladnq rejestracj� ksiqzki. Kazda !ksiqzka musiala byc 
wpisana do inwentarza, notowano ddkladnie iksiq.Z'ki wypo�yczane, z.wlasz
cza poza olbr�b klasztoru, eo czyniono zresztq tylko .pod zastaw. Dla 

109 Kopia zn,ajduje si� w k,oidielks,ie BUW (niegdys wlasnosc klas;zito,ru kanoni
k6w regufarnyich w Za,ganiu), sygn. I Q 131, na k. 8-67v. Na k. 8 u g6ry pismem 
z XVII w. naidipis·a1110: ,,StatUJta oanonicoTum regularitum in Airena V.r,atisliaviensium", 
a daliej pismem z ipolowy XV w.: ,,Sequitur sus·cepcio reve.rende bulle siacri Concilii 
Basiliensis manida,ti et com1misisionis pro edtiic.ione novoTum statuorum a reverendds
simo in Christo patrr-i a1c domi1110 dom.ino Convado epis1coipo Vrartisilaviensi cum 
buUa sacrd. Consd.lii Basiliens�s veribotenus in clusa cum registrn et caipitulis sta
tuorum de novo editorum et ,conformatorum canonicorum regula,rium ordiini1s sancti 
Augustiini monasteri Beate Mairie Vrathslavdae in Airena". Opat Jodok jest dwuk,rot
nie wymieniony na k. 8 i 10. 

110 'Damze, k. 50v. Por. K. Ro t h  e ,r, Ein Ausleihregister der Augustiner Chor

herren zu Sagan �ZentralJblatt für Bihliothek1swesen, XLIII, s. 2, przyp. 1). 
111 0 azym w dia1iszym toku airtykul,u. · 
112 Por. R o,t h er, op. cit., s. 2, OTaiz M a t u  s .i,k, Niekt6re aspekty dziej6w 

klasztoru kanonik6w regularnych w Klodzku ... ", 1s. 299, pr:zyip. 117. 
113 Por. os,tatnliq prac� w tym zalm-eslie L. M li 1 i s, The Library and the Ma

nuscripts of the abbey of
. 

Arrouaise (Studia historica Gandensia, 32, Gent 1966). 
114 BUW, sygn. I Q 131, k. 50v. 
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unikni�cia pomylek polecano �wroty od obcych dokonywac w obecnosci 
wi�cej niz jednej osoby. Przynajmniej raz do roku przeprowadzano 
spra,wdzanie ·zawartosci ;biblioteki (szkontrum) i sciqgano wtedy od braci 
wyipozyczone iksi�gi. Piecz� nad ksi�gozbiorem sprawowal specjalnte wy
typow.a!Ily brat. W jegi0 po1siadaniu znajdowaly si� klucze od biblioteki, 
tak ze kazdy wst�p do wn�trza :byl mu wiadomy. Na nie przestrzega
jq·cyeh przepisow lub niszczqcych ksiq±ki nakladano odpowiednie kary. 
Zarzqdzenia te stanowily jaki1s trwaly fundament 1ochrrony ilosciowej 
2'}bior6w biibliotecznych i ·zabezpieczaly przed gini�ciem ksiqg. Nie wie
my, ja:k praktycznie realizowano te postanowienia za rzqd6w Jodoka 
w klasztorze. Benedykt opisujqc zaslugi J·odoka dla lbiblioteki konwentu 
wyr.azil si�, iz ksiqZiki jego „ir?- lfüraria cum signaturi:s de super factis" 115, 

czyli ze ksi�go2Jbi6r musial juz byc katalogowany. W przeciwnym wy
padku oznaczanie ksiqg sygnaturami nie mialoby sensu. Zachowa:ne sy
gnatury tlla kodeksach sTedn1owiecznych konwentu Na Piasku nie pozwa-

. lajq defi:nitywnie rozstrzygnqc kwestii, czy ipochodzq one z pierwszej, 
czy drugiej polowy XV w. Sygnatury te, skladajqce si� z litery i cyfry, 
Sq ty,powe dla systemu pulpitowego w klasztorach iprzez caly X,iV w. 115 

J,ako ;zwierzchnik iklaisztoru Jodok dbal o podniesienie kwalifikacji 
umyslowych czfo:nk6w konwentu. I tak wiemy np., ze zmusil ich do 
wyglaszania kazan, w czym do tej poTy wyr�czali ich zakonnicy innych 
klasztor6w 117; nawet rozpoczql 1budow� ,,stubelli", majqcej sluzyc do 
cwiczen. W kazaniareh 118. 

R6wnoczesnie Jodo� wykazal wiele troski o szkol� przyklasztornq, 
kt6ra mniej wi�cej okolo 1339 r. przeksztakila •si� w s�ol� typu zew
n�trznego, ta!k ze chodzilo do niej sporo drieci mieszczan wroclawskich. 
W 1442 r. J odok wydaje statuty szkolne, kt6re reformujq prac�, obo
wiq·zlki i wynagrodzenie nauczycieli. Nie dochowaly sie; one ani w ory
ginale, ani w kopii, natomiast' wiemy .o nich z notatki Benedykta J ohnJs
dorfa w kTonice 119• Lakonicznosc wypowiedzi nie daje nam pelnego 
wglqdu w tresc rozporzqdzen, ,pozwala jednak zorientowac sit=;, iz od tej 

115 SS. rer. Siles., t. II, s. 237. 
116 G. L e y h, Aufstellung und Signaturen. (Handbuch der Bibliothekswissen

schaft, t. II, Wliesbaden 1961, s. 679 nn. 
117 Por. prZYiP. 153. 
118 SS. ,rer. Siles., rt. II, s. 228: ,, ... eodem all1[lo ,(1433 r.) conrst,riuretum est studo

rium sive stubeUa in do-rmitorio pro studJio f:Iiartirum prediiicanaium sive predkato
rum ... " 

119 Tamze, 1s. 23·6: ,,. .. dominus Joid01cus .. . fecilt et compilavit statut.a et ordina
ciones pro s,cofa ecoles1e nostre e:t sdnguiis offiioia1Jibu1s eil'llS, tarn de oifüdo et laboce 
eorum, quam eciam de sallario et ipsorum recompensa, ut patet eas diligenti 
intuentJ., in quilbus tarnen aliqua non immperdto viderentur irnmurtanda et aliter 
ordinanda, viidelket ea, q,ue ibi di:spommtur de srporita, que pocius viderutur di1stri
buenda pauiperd.rbus ipro elemosina, quiam offüciallibus huiusmodi pro sallrario ... " 
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pory oplaty dla nauczycieli wzrosly, oo Jodok przeprowadzil wbrew 
opozycji niekt6ry,dh czlank6w konwentu. Mozna zalozyc, ze wraz z pod
niesieniem oplaty wzrosly wymagania w stosunku do nauczycieli i pod
ni6sl si� poziom nauczamia. W airto przy tym natlmienic, iz wzmiam.ka 
o r,eformie szkolnej Jodo'ka jest pierwszq znanq wiadomosdq fr6dlowq
odnosnie do szkolnictwa klasztornego w,e Wrioclawiu, kt6re juz od dluz-.
szego iczasu wymagato ·zmian. Inicjatyw� Joddka w zakresie reformy
szkolnej musimy oceni'c bardzo pozytywnie, bez wzgl�u na to, ,czy b�
dziemy przyjmowac, ze pun'ktem wyjscia mogla byc dla niego przede
wszystkim ch�c ideologicznego oddzialywania rna uczni6w, ta'k potirzeb
nego w okresie walki kosciola o przywr6cenie a:u torytetu zagrofonego
wystqpieniem hrusyt6w. W rzeczywist,usci u ludzi ty,pru Jodoka, wyksztal
conych i rozrumiejc1:cych znaczenie nauki, zmiany w szkolnictwie !klasz
tornym i podwyzszenie jego poziomu musialy wynikac z ich og6lnego
stosunku do nauiki.

Jod.ok z Glucholaz6w polozyl r6wniez zaslugi dla szkolnictwa wyz
szego przez udost�prnienie biednym uczniom pochodzenia sl<=1,sl.dego stu
di6w na uniwersytecie. wiedenskim. Jak wynika z „kron1ki" Jodoka, 
klasztor kanoruk6w r·egularnych Na Piasku, a konkretmie opat Maciej 
Hering, byl egzekutorem testamentu MikoJaja z Gliwic, wrodawskiego 

. kanonika i ibaikalarza krakowskiego, kt6ry przeznaczyl w 1416 r. wielkq 
ilosc pieni�rlzy, ksiq:zek i klejnot6w na fundowanie sty,pendi6w dla scho
lar6w slqiskich rna runiwersytetach w Erfu,rcie, Krakowie, Lipsku i Wied
niu 120• Hering rniewiele uczynil dla realizacji tego testamentu, ale studia 
samego Jodioka i Jana Gramschitza ro�ocz�te w roku zaipi•su Mikolaja 
mozna potra'ktowac jako finansowane w ramaoh rozporzqd·zenia Gliwicza. · 

Dopiero J odok wystqpi jako realizator testamentu na uczelni wieden
skiej, a Johnsdorf na uczelni erfurckiej. Jodok osobisde nie przepro
wadzal w Wiedniu fundacji, ale uczy,nil to w jego imieniu Piotr N owak, 
p6zmiej'Szy biskup wroclawski, 6wczesnie doktor dekret6w uczelni · wie
denskiej, kt6ry w dniu 17 IV 1433 r. podpisal za Jodoka umow� z wy
dziaiem juryst6w w Wiedniu 121• Za pieniqdze przekazane pirzez Jodoka 
ufundowaino dom dla ,styipendyst6w slqJSkich, kt6rzy z fundacji tej mogli 
korzystac do pi�iu lat. Bez zgody ,opata wroclawskiego nie wölno ich 
byl-o u.suwac z owego damu .. Stypendysci slqscy mogli stüdiowac rozmaite 
dyscyipliny, jakkolwiek Jodok zastrzegal sobie prawo do na:rzucania im 
w pewnych wy,padkach kier.urnku studi6w. Mianowany przez Jodoka su
perintendent mial rprzedstawiac mu raz na rok liistE: dochod6w i wydatk6w, 
kt6re od tej pory mieli kontirolowac opaci klasztoru wroclawskiego. 

120 SS. rer. SH.es., t. II, s. 2,16-217. 
121 B ,a uic h, Geschichte des Breslauer Schulwesens vor der Reformation, 

s. 251-2152; Bar y ·c z, Wieden. a Polska, s. 7,21-722. 
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R6wnoczesnie J odok mial przekazac owej bursie slq.9kiej szereg ksiqg 
prawniczych, eo w przyszlosci mialo stac si� zr�bem jej biblioteki. I tak 
.przekazal Novellae prsanq pr,zez kanonist� Andreae Jana, dzielo He.nryka 
Hostiensis Summa in quinque libros decretalium i inne ksi�gi 122

• Jak do
tqd, niewiele wiemy na temat dzi:alalnosci domu dla stypendyst6w slq
skich. W kazdym razie z bursy korzystal Benedykt Johnsdorf 123, a moze 
i kanonicy ka tedralni 124

. 

Ciekawie zarysowujq si� poglqdy moralno-etyczne Jodoka z Glucho
laz6w. Mozna powiedziec, ze stojq one w s'Cislym zwiqzJku z postawq czlo
wieka myslqcego, a zyjqcego w czasach bardzo specyf icznych dla kosciola 
katolickiego. Poglqdy J,o,doka na zagadnienie wiary, roli kosciola, zako
n6w i zakonni:k6w kisztaltowaly si� w szczeg6lnym klima'Cie. Studia uni
wersyteckie uplyin�ly mu pod znaikiem soboru w KIQlnstancji, nad kt6rym 
w srodowisku kr,akowskim zywo dyskutowan-0. Dzialalnosc Jodoka jako 
opata uplyn�la pod znakiem soboru 1bazylej'Sikiego, kt6ry na Slq3ku wy
warl duzy wplyw na umysly wsp6lczesnych. Okr·es soborowy to wzno
wienie hasel w lkwestii odnowy moralnej kosdola i odzyskania kredytu 
zaufania w spoleczenstwie. Oswiecone warstwy duchowienstwa swiec
kiego i zaikonnego pod.j�ly si� powazneg:o fu'udu odfbudowy poziomu umy
sliowego i et'ycznego wlasneg:o srodowi·ska. Nie byly to nowe idee w euro
pej'Sikiej mysli religijnej, ale w okresie soborowym 1szczeg6lnie gor-qco 
byly dyskutowane i realizowane, eo przybieralo r6zne formy i pr-zecho
dzHo rqzne fazy. Hasla odnowy umyslowej i moralnej kosciola �ie po
zostaly bez €'cha u J odoika · z Glucholaz6w. J ego kri0nika, choc nie naj
obfitsze zr6dlo do ipowyzszego zagadnienia, w sumi,e daje nam jednak 
dostateczne rozeznapie, kt6re mozemy wzbogadc wiadomosciami o ten
dencjach reformatorskich znanymi nam u innych lkanonik6w regular
nych na SlqSku z teg.o okresu. Benedykt Johnsdorf opisujqc rzqdy J odoka 
nadmienia, ze pierwszym jego posuni�ciem, gdy zostal opatem, bylo prz.e
prowadzenie reformy zycia wewn�trznego konwentu wroclawskiego. Za
czql wi�c od usuni�cia zwyczaj6w niezgodnych z naukq sw. Augustyna 125

� 

122 Ba u c h, Geschichte des Breslauer Schulwesens vor der Reformation,

s. 252: ,, ... versprach dea- A1bt dem HaULSe ein Corpus iuds, eine Novelle in fünf
Büchern, eine Speculaicio, e,iine Summa des Henird1c,U1S Ostiernsiis, andere Summae
und dem Hau1se nützliiche Bücher ziU ü'berweli.s·en".

123 P,or. koldeks BUW, sygn. I Q 166, k. 19v, 260, 315v. 
124 ß auch, Geschichte des Breslauer Schulwesens vor der Reforma.tio111,7 

s. 241-242, czyn.i supo!Zy1cj�, iz byc moze koczystali z niej lmnoniicy kaipituly wrnc
lawskiej, kitorzy ,mii.eli obowi&zek kontynuaicji s,tudi6w. Zwazywszy, jak blisikie
stosunki lc1czyly Jodoka z kapitul&, przypuszczenie to wydaje si� byc bardzo trafne.

125 SS. rer. SHes., t. II, s. 220: ,, .. .inoipiendo a fundlamenitiis et substanciaiibus 
sa1cr.e reHgionds et viite communfüs secundum doctrinam aipos,tolkam et regulam 
beati AugUJStinii vidum proprietatis iux,ta pos1se extir1panldo et eldminando ... " 
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kt6rego byl gorqcym czdcielem, podobnie jak cale zgromadzenie zakonne. 
Nawr6t do pierwotnych obyczaj6w w zyciu zakonnym byl dla Jodoika 
gwarancjq odbudowy moralnej czlon!k6w konwentu. Identyczne dqzenie 
obserwujemy u wszystkich dzialaczy kierun'ku „devotio moderna", a kla
syczny tego przyklad znajdujemy w bra1mim klasztorze kanonik6w re
gularnych w Klod�ku 126. Obejmujqc rzqdy Jod ok dal przyklad wyrze
czenia si� materialnych korzysci, oddajqc konwentowi dochody przyslu
gujqce mu z tytulu stanowiska o.pata 127• Mialo to dobroczynny wplyw 
na zeswieczony w duzym ·stdpniu konwent i zmuszalo jego czlonlk6w do 
na.sladowania opata, dzi�ki czemu w duzym stopniu ·zwi�kszyly si� do
chody klasztoru. 

Wiele pracy wlozyl Jodok w spraw� pddniesienia kultu liturgicznego 
w obrz�dach ikosciola lklasztornego. Juz konstytucje zgromadzenia kano
niik6w reigula·mych kladly duzy nadsk w tym wzgl�dzie, znacznie wi�k
szy ni� w :innych zakonach. · Z biegiem czasu w konwencie NMP Na 
Piasku we Wroclawiu, poddbnie jaik w innych plac6'wkach ·zakonnych, 
dochodzi do uproszczenia liturgii, ·skr6t6w w modlitwach wsp6llnych 
i osobistych, opuszczania niekt6rych nakaz6w liturgicznych. Kierunek 
„devotio moderna" zwr6cil bacznq uwag� na liturigi� w klasztorach, .gdyz 
podwyzszenie wymagan w tym zakresie wplywalio na og6lny poziom 
morali6w konwentu. 

Zarzqdzen J odoka w sprawa:ch kultowych hylo wiele, niekt6re bardzo 
dokladnie precyzowaly ;porzqdek nabozefrstw 128• Zaden opat ani przed 
nim, ani po nim nie dor6wnal mu w trosce o upi�kszenie obrzqdk6w 
liturgicznyoh. Wszy;stkie te zmiany Jodok wprowadzal z myslq o podnie
sieniu splendoru kos'Ciola w og6lnosci, a r6wnoezesnie dqzyl do ujedno
licenia obrz�6w swego iklasztoru z obrzqdlkiem diecezji wroclawskiej 129

• 

Scisly zwiqzek klasztoru N <:l Pia1sku z ik:oingregacjq arrowezyjskq przy
ni6sl w kons:ekwencji pewne odr�bnosci w obrzqdku kultowym, totez 
oibecne starania o ujednolicenie kultu z obrz�dkiem diecezjalnym mialo 
na celu umocnienie wi�z6w klasztoru z bi1slmpstwem wroclawskim, tak 
potrz.ebne w trudnym o'k['esie zagrozenia husyokiego. U suni�cie rozbiez
nosci obrz�owych szlo u Jodolka w parz.e _z wprowadzenie� na biezqco 
tym zmiarn, kt6re r6wnoczesni€ .biskup Konrad olesni1cki wnosil do die
cezji slqSkiej. S·zczeg61'nie widoczne jest to. w bardzo popularnym w6w
czas kulcie sakramentu oltarza 130• 

126 Por. kroni.k� tegoz klaszitoru w AP Wrndaiw, sygn. KL 143, k. 116-<2,63. 
127 SS. rer. Siles., t. II,· s. 221. 
128 W a!"tykule nie wymien iamy rozporz::ildzen Jodoka odnosrue do spraiw kulto

wy,ch, a zainterres'Oiwanego ce:yrt;elJ.IIlilka odsylamy do SS. reir. Si!1.es., t. II, s. 220--237. 
129 Tamize, s. 220: ,, ... omn1ia diminut1 et in ordinata . .. contra riitum et con

suetudinem ecclesie Wxaitd1.Slaviiensis . .. extiirpando et elJiminando ... " 
1•30 Tamze, s. 224; por. Urba n, op. cit., s. 15'7-158. 
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Razem ze zmianami obrz�dowymi �dzie w parze u Jodoka dc1znosc 
do upit:�ks�enia wystroju kosdola klasztornego. Nie jest rzeczc1 przypadku 
zakup lub odnowienie tak io�brzymiej ilosci naczyn liturgicznych, relikwii, 
obraz6w, rzezb itp., ibudowa nowy;ch organ6w, ,poswi�cenie kaplic 131• To 
r6wniez poikrywa si� ·z typowc1 dla kierunlku „devotio moderna" ten
dencjq i ·znamionuj,e trosk� o sruchowe i wizualne oddzialywa:nie na kon
went i pairafian. Z drugiej strony jest r6wniez dowodem :wrazliwosci na 
pi�no i ch�ci podqzania za wymaganiami mody. 

Reformy zycia liturgicznego i wewn�trMego !konwentu Na Piasku 
trwaly kilka lat, konoowy etap przypada na lata 1439-1440, pokrywajqC 
si� z apelem so1boru bazylejskiego (z 6 � 1438 r.), kt6ry Jodok odczytal 
w konwende. Niedlugo potem, 31 X 1440 r., biskup wroclawski w qbec
nos'Ci willrnriusza ,generalnego Piotra Nowaka, domini!kainina, profesora 
teologii J ana Frankensteyna i przebywajqcych Na Piasku opat6w i pre
pozytöw czesko-morawskich uroczyscie ·zatwierdzil wszystkie zmi�y 
prz·eprowadzone ,przez Jodoka 132. Klasztor otrzymal za�wierdzone przez 
sob6r bazylejski nowe statuty, kt6re staly .si� f.undamentem jego zycia 
religijnego i organizacyjnego. Za:chowan.a do chwili obecnej wsp6lczesna 
wypadkom ikopia tychze statut6w odzwierciedla nam w 55 punktach 
przyj�e w 1440 r. przez opadwo Na Piasku wytyczne 133• Konstytucje 
te w zasadniczych rysach bardzo ,przypominajq znane nam rozporzqdze
nia statµtowe bratniego klasztoru kanoniik6w regulaTinych w Klodzku 
z dTugiej 1polowy XN w. 134, jak r6wniez calej ikongregacji lateranen
ski!ej 135• Zalecenia tych konstytucji dalekie byly od surowosci obycza
joiwej, nie wymagaly umartwien (a naiwet ich nie zalecaly), kladly na
tomiast ogromny nadsk na przestrz,eganie oeremoniaru liturgicznego 
i dyscypliny wewn�trznej, ·zmuszaly do duzego oczytania religijnego. 
W suntje pejkrywa}oby si� to z planami Jodoka, kt6ry w swych refoc
matorskich dqzeniach daleki byl od ascetycznego programu. Przy wpro
wadzaniu zmian, a przede wszystkim zaostrzeniu dyscypliny, Jodok nie 
musial stosowac srodk6w dr.astycznych, gdyz nie ma wmiianJki, aby na
potkal opozycj� wsr6d czlonk6w kionw�ntu, oo np. w klasztorze klodzkim 

131 Tamze, s. 223-224, 225, 226, 228, 229, 231-232.
1,32 Tmnze, s. 230-231. 
1133 BUW, I Q lßl, k. 8-67v; por. przyp. 109. Tresc punkt6w od 1_,37 odpo

wiada poj�ciu ,,liiber ceremondarum", dalsze punikty od 38-55 to „liber offkiorum". 
134 Zamies21�one rowniez :w ko:deiks1ie I Q 131 na k. 10'0-120v nie sitanowd.c\ ca

losci koinstytucji klodzki,ch. Por. M a tu s ti k, Niekt6re aspekty dziej6w klasztoru 

karwnik6w regularnych w Klodzku ... ", s. 297-298. 
135 A. E. Amor t, Vetus disciplina canonicorum regularium et saecularium,

t. I, Wenecjia 1747, s. 5,24-539. Pebny t·eikist konstyitiU'cji lateranenstkiich znamy do

piero z XVI w.
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w kilkanascie lat potem doprowadzilo do dramatycznych sytuacji 136• 

W sumie to oo Jodok wprowadzal do zycia konwentu, bylo zgiOdne ze 
stanowiskiem wladz \kosdelnych i rw niazym nie podwazalo uprawnien 
kosciola. Usta1ony lad i iporzqdek spoleczny byl dla Jodoka najlepszy 
i nie budzH w nim wqtpliwosci. Nie widac u niego krytycznego spojrze
nia na zarzqdzenia kosciola, oo np. j,est widoczne u J.dodzkiego refor
matora Michala Czacheritza z N ysy 137• Jodok przez swe niezachwiane 
stanowisko stanowH silnq podipor� dla 'biskupa w jego akcjach zmierza
jq·cych do wyrugowaJnia wszel.kich odchylen w kosciele wroclawskim 138• 

Reformy Jodoka nie byly dlugotrwale. Juz w 1463 r. przeiprowadzono 
w klasztorze nowq reform� 139, kt6ra szla jednak po linii wytyczonej 
przez J odoka. 

Wraz z inowymi statutami klasztor uzyskal zwolnienie od zaleznosci 
kongregacji arrowezyj'Skiej 140• Fakt ten mial duze znaczenie dla opactwa 
wroclawskiego w przyszlosci. Juz howiem ,od polowy XIV. w. dalo si� 
zauwazyc znaczne rozluznienie wi�·z6w lqczcicych pot�znq niegdys kon
gregacj� z wroclawskimi kanonikami regulai:inymi, eo w pierwsz,ej po
lowie XV w. jeszcze si� nasililo. Tymczasem sytuacja polityczna na Slq
sku, polozenie materialne konwentu i szereg uibocznych wzgl�6w nie 
rokowaly najmniejszej nadziei na. 'CZ�sts1ze wyjazdy do FTaJncji i zespo
lenie ·z kongregacjq. W dodatku sama kongregacja tracila na· ·znaczeniu 
i nie mogfa dac te_j spoistosci organizacyjnej, moralnej i umyslowej eo 
niegdys. Praktycznie wi�c zwiqzki z niq 'Za czas6w Jodoka nie mialy 
zadnego znaczenia; jakikolwiek Jodok jeszcze w poc2qtkowej fazie swoich 
rz�d6w podkreslal pr.zynaleznosc klas1ztoru do Arrowizji 141• J ednakze 
fikcyjna -zaleznosc cüµ;yla mu i st� staranie o uwolnienie. Wspomniany 
uprzednio r�kopis statut6w opactwa Na Piasku ·z 1440 r. nie podaje 
wyTaznie, do jakiej kongregacji klasztor mial od tej pory nalezec 142• Za 
zycia J odoka nie ·znajdujemy zadnych wzmianek zr6dlowych na ten te-

13s AP Wtroclarw, sygn. KL 143, k. 132-253.
1137 Tam�e, k. 496-498.
138 'l'aik rup. kontroil.owal praiwomysl111osc augustian6w od Sw. Docoity we W·roc

lawiu. Por. SS. rer. Siles., t. II, s. 206. 

1,39 AiP W;rodaw, sygn. KL 143, k .. 307 rnn. 
140 SS. rer. Siles., t. II, s. 220: ,, ... MCCCCXL ... dominus Conradus . .. antiquis

sta.ituti'S et ab otbedi-e111iai.a ffi()IIlasteri et ordini.ls Airrowa1Siensis aibsolvit et absolutus 
pro111uincaiavit, deinde iips1e nova statuta cum rubrica eisdem prese111itaviit". 

141 Poir. zapis Jodoika w koideksie BUW, sygn. I Q 94 ina wewn�triznej stronie 
/ 

prredniej •Olklaid:ki. 
142 Pisarz uzy!Wla niej,as111ego wyu-a,z·enia „congregaitio nostriae Ba1Siiliensis" (ko

deks BUW, sygn. I Q 131, k� 10), �dy ta1kiej k0ingr.ega1cji ni:gdy nlie bylo i dlatego 
tnzieba to tratktowac j,a1ko pomyllk� p:iisa,rsikq (ra1czej tutaj nail.ezaloiby dac termin 
,,C()IIlCÜio"). 
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mat. Sqdzic jednak nalezy, iz opat J odok postaral si� o przylqczenie 
swego klasztoru do innej kongregacji, gdyz w przeciwnym wypadku nie
logiczne byloby ,cale staranie si� o uwolnienie spod zaleznosci Arrowizji. 
Oficjalnie jednaik opactwo Na Piasku dopiero w XVI w. wymienia 
w swych ddkumentach kongregacj� latera,nenskq. Podobienstwo statut6w 
z 1440 r. do konstytucji lateranenskich, zwlaszcza grupy rudnicko-wie
densk@-klod·zkiej 143, jak r6wniez wplyw osobisty opata Macieja z Rud
nicy na J odoka 144 i slawa korrstytU'cji rudnickiej w Polsee 145 oraz w ca
lej srodkowej Europie 146 sugeruje przypuszczrenie, iz opactwo Na Piasku 
moglo przylqczyc si� do kongregacji lateranenskiej. Do tej ik,ongregacji 
nalezaly w:szystkie plac6wki ikanonik6w regularnych w Polsee (Trze
meszno, CZ)erwinsk, Krakow, Klodzko ). Przy kmigregacji arrowezyjskiej 
po�ostal klasztor zaganski, przynajmniej mozemy to stwierdzic jeszcze 
w 1449 r. 147 

Na zakonczenie kilka sl6w na temat oblicza narodowosciowego J oddka 
z Gluchola:z6w. Pochodzenia narodowosciowego Jodoka nie znamy. W ko
piowanych przez siebie praicach tytuluje si� poczqtkowo „Jodocus Ber
told de Czeginhals", potem tylko „Jodocus de Czeginhals". Nie wiemy, 
czy „Berto1d" rozumiec jako nazwisko, czy tez imi�. Z formy gramatycz
nej nie wynika, atby to ·byl,o imi� ojca. Przyjqc zatem wypadaloby, iz 
mial dwa imiona - Jodok i Bertold, oba uzywane w sredniowiecznym 
Slq.sku zar6wno przez ludnosc slowianskq, jak i niemieckq. 

Przed wstq,pieniem do konwentu Na Piasku J odok przebywal w srn-

143 Por. Arno r t, Vetus disciplina canonicorum regularium ... , t. I, s. 524--539; 
M a t u  ,s i k, Niekt6re a:.pekty dziej6w kanonik6w regularnych w Klodzku ... ,

s. 297-'298.
144 S!I)Otylkamy go juz przy obio.rze JodQlka na opata (por. przyp. 20), uczestniczy

pt'zeiz oaly okres przeproward;zanyich ,przez tegoz ref orm az do ich zakonczenia. 
SS. rer. ·siles., t. II, s. 229; kodelkis BUW, sygin. I Q 131, k. 10v. 

145 Stosunkowo niedawno kliasztor kanonik6w ,regularnyich w Kra.ikowie zwr6cil 
sä.� do koruwemu w RUJdnky z pros1bq o przyslanie 01bjasnre:nia do pewnych punk
töw statutow rud:nwckiich. Por. r�OIJ)is Btblioteki Jagiellonsikiej w Krakowie, sygn. 
3742. S. R a n  t h o w i c z, Casimiriae civitatis, urbi Cracoviensi confrontata origo�

s. 6: ,, ... hie praepositius petit a Petro Clarefae canondico regulari de domo Rudni
censi qUJatenUJS aldqlllid scrfüereit ard informantdam suam ca1I1oniicam in observantia
regulari et s,0rwpsirt; libel,lum s,uper statuta ... collectionem, miJsitque Cracovia, quia
lilbellus ad hoc usque tempora in capitulo q,uotidi,a1I10 legi,tur ... ". R�o;pi,s Cla,rety
istni-eje do dz,is�aj w bi1bliote,ce k'lasztoo:,u Bozego Ciala w Kraikowie pod sygn. 1 l·a. 

146 I. Z i b e ir m a y eil", Zur Geschichte der Raudnitzer Reform (Mitteillungen
des österreichischen ln!Stituts für Geschiichtisforischu1I1,g, Er,gänzungJsband XI, 1929, 
s. 3,23 nn.).

147 Por. rkps z poczqtku XIX w. w AP Wroclaw, Rep. 116, Urkundeninhalts
Verzeichniiss des Archives der Chorherren des St. Auguis,tinus Congrega,tionis La.:. 
teranensi1s zu Saga!Il, nr 311. 
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dowrSku mieszanym pod wzgl�em •narodowosciowym. W Zytawie, na
wet w kolach koscielnych, gdzie Jod.ok si� obracal, bylo sporo Czech6w, 
tuzyczan i S1qzaik6w 148• Kanonicy regularni Na Piasku pod wzgl�em 
pochod21enia naTodowoscirowego stanowili grup� mieszanq. W komisji 
skrutacyjnej wybi,erajqcej Jodaka na ,opata spotykamy J ana· z przydom
kiem „PofonUJs" 149• W klasztorze �najdowali si� ludzie o wyraznie pro
polskim nastawieniu. Poprzedni opat 'konwentu wrodawskiego, Maciej 
Hering z Trzebnicy, w swietle zapisu samego J odoka :byl „indinatus Po-

. lonis", do Polski barp.zo cz�sto wyje.zdzal, �o wedlug J odoka mialo przy
czynic si� do zubozenia klasztoru 150• 1W ostatnim zarzucie Jodoka nie 
nalezy dopatrywac siE: uprzedzen natury narodowosdowej, gdyz pisal on 
to przede wszystkim z pozycji dobrego i �krz�tnego gospodarza. J odok 
sam byl klasycznym przeciwienstwem rozrzutnego i nie ·za wiele trosz
czqcego si� o dobro majqtkowe klasztoru Heringa, sam wres�cie ponosil 
konsekwencje nadmiernych jego wydatk6w. Propolskie nastawienie He
ringa w:idac r6wniez w jego stosiunku do chlop6w polskich, osadzonych 
przez niego w miejscowos·ci zwanej Maly Tyniec, a przezwanej potem 
ironic21nie „Mackowicami" 151• Johnsdorif dorzucil od siebie, iz wies „Mac
kowice" opat J•odok wykupil na powr6t z rqk chlop6w polskich i przy
wr6cil klasztorowi. Mozna by to poliazyc na karb niech�ci do osadn:ik6w 
pochodzenia polskiego, gdyby nie wiadomosc, ze owi chlopi nie uiszczali 
czynszu 152• Zatem i w tym wypadku sprawy majqtkowe za:zt}biajq si� 
z narodowosciowymi, fak ze trudno sprecyzowac bezstronny 'Sqd. Podob
nie przedstawia ,si� kwestia wprowadzenia. przez Jodoka ikazan w j�zyku 
niemieckim w kosciele klasztornym; nieraz spotyka si� w literaturze 
historyc21nej �dainie o zniemczeniu opactwa wrodawskiego. fstotnie, 
w 1429 r. Jodok po:stanowil, aby odtqd czlonkowie konwentu sami wy
glaszali kazania do ludnosci w j�zyku niemieokim, eo do tej poiry czynili 

14,s S ,c h 1 e s  in ,g e ,r, op. cit., s. 348. 
149 S c  h u 1 rz, Die Wahl des Jooocus von Ziegenhals zum Abte, s. 237. 
150 SS. rer. Siles., t. II, s. 218: ,, ... dominuis Mathiais aibbas mulitum erait inclina

tus Polonis, unde et Pofoniam ,s€jpe v]si.tanis a monasterrio se arbsentavit et multa 
que ex administracione et officio suo habuit et acquisivit in peccunia et eciam 
vaisds ar,gentiis dii.straxd.t, alienavit et consumpsit, monasterium edam propter ipsius 
frequentem absenciam in suis provent]bUIS eciam notabiJ.ta pa:ssum est deteirmi
na ... " 

151 Tamze, s. 218. 
152 Tamze, s. 218: ,, ... nec peccuniam heriditariam nec· census annuos solvunt . . . 

videns itaque in hoc detrimentum monasterii :suces·sor iJpsi,us, dominUIS Jödocus 
abba:s, ipsi·os poste•a de eistdem boniis exemit ... "; s. 226: ,, ... ruist]cis Poil.onis, qllli nec 
peccuniam heredita-rium -nec ceinsus annuois inde solverunt ad monasterium reduxit 
et redemit..." 
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za specjalrni oplatq domin�kanie lub franciszkanie wroclawscy 153. Nie 
jest to jednak r6wnoznaczne z zarzqdzeniem likwidujqcym calkowicie 
j�zyk polski w kazaniach w !kosciele Na Piasku. Widzimy przy tym, ze 
kazania w j�zyku niemieckim lqCZq si� r6wniez ze stronq finainsowq. 
A nie trzeba zapominac, ze Jodolka jako gospodarza cechowala tendencja 
do zredukowania do minimum wydatk6w finansowych. Zmuszenie braci 
do kazan lqczyfo si� r6wniez u niego ·z reformatorskq tr-ostkq o podnie
sienie poziomu umyslowego czlonk6w konwentu, a chyba mial i na 
mysli podwyzszenie wyma:gan w stosunku do samych kazan, skoro pod 
adresem poprzednich ka-2Jnodziej6w rzucil ostrzezenie: . ,,si in eo non 
essent viri literati" 154. Wreszicie ostatni zaTzut pod adresem Jodo!ka 
w kwestii narodowosciowej. W pazdzierniku 1435 r. biskuip Konrad 
olesnicki redaguje slynny statut „de non admittendis externis", w mysl 
kt6rego wszystkie osdby pochodzenia „nieslqskiego" winny byc w przysz
losci odsuni�te od wyzszych sta.nowisk w diecezji wrnclawskiej, z wy
jqtkiem posia.dajqcyoh odpowiednie stopnie uniwersyteckie 155• Trudno 
nazwac ten sta.tut inaczej niz antypolskim, gdyz jego ostrze zwraca.lo 
si� w duzej mierze przeciwko ludinosci pochodzenia polskiego. Sob6r ba.
zylejski w pismie z 11 XI 1435 r. zwr6cil si� do opata Jodoka z prosibq 
o rozpatrzenie sprawy 156• Ten juz w dniu 6 grudnia wydal akt zarzq
dzajqcy, aiby wszyscy ,sprzeciwiajc:1cy si� statutowi biSkupa zglosili si� do
dnia. 11 grudnia. z odpowiednio sprecyzowanymi ·zarzutami .na pismie 157• 

Na 02Jnaczony dzien nikt ze strony spTzeciwi�jqcej nie zglosil si�, ale za
to fkapitufa wToclawska ,przez ,swych adwokat6w uzasadnila przed Jo
dokiem w osmiu paragi;afach slusznosc statutu 158• Teraz Jodok od siebie
wyznaczyl swiadik6w do rozpatrzenia sprawy 159 i po ich wypowiedziach

153 Tamze, ,s. 222: ,, ... dominus Jodocus abbais caipitaliter ordinavit et i.lrnstituiit
fieri sermones Theutonicos ad populum in ecclesia ista propter curam animarum, 
quod antea nOi!l fuit, nisi i:n trilpliioiibus festivitaitiibus in quirbus f,raires p,r,edicatores 
et minoires alterna:tds vö.dbrns po1St ewa1ngeil.ium summe misse sermones fecerunt, 
qui.bUJS de quo'Li.ibet seirmone da,bantuir diue mensure silignis et cuild.'bet predi1canti 
I ferto et mernsa laute traiotabantuir, in confussionem utique huiius monasterii, ac 
si in eo non es1Sent vii.Ti 11tera,ti, unde et in principio execucä.oni•s huius OI"dinaitio 
multas et magnas instancias habuit, quam tarnen per pacienciam et iusticiam 
vicit ... " 

154 Por .' pr zypi1s ipoiprzedinii. 
155 Teikst podany u H e  y n e g o, op. cit., t. II, s. 527-530. 
156 A1A W:rodaw, sygn. R. 28, 29. 
157 Tamze, sygn. H. H. 631a. 
15a Ta.mze, sygn. H. H. 63ib.
159 Tam,ze, swia1dikami tymi byilii: kusto,sz brzes1ki sufra,gqn Jan, dziekan birzeski 

Mikolner, kus,tosiz brzeski Jan Snechrwiioz, k.ainoirniJk od Sw. Ldziego Milkolaj Trebnkz 
i Jan Kale, preceptor od mansjonarzy krypty sw. Ba,ritlomieja w kosciele Sw. Krzy
za Zygmunt Lemelin, probos 1z,cz w To,s1ziku Gabriel i Jan Goldberg. 
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oficjalnie z�twierdzil statut 160• Analizujqc blizej udzial J odoka w tej
s,prawie musimy stwierdzic, iz obro:ncq polskosci nie byl, ale z drugiej 
strony postqpil tak, jak na j,ego miejscu postqpiloby wielu innych. For
maLnie rzecz biorqc, dal prz·eciwnrkom mozliwosc obrony publicznej, 
w rzeczywistosci ulegl zyczeniom biskupa i kapituly, w tym wypadku 

�godnej w dzialaniu. W istniejctcej sytuacji politycznej i religijnej na
Slqsku wynik sprawy st'atutu byl z g6ry przesqdzony. Trzeba tez nadmie
nic, ze traktaty swoje Jodok pisal ,po la'Cinie, chociaz ·�al dobrze j�zyk 
niemiecki. R�kiopisy jego zawierajq zaledwie kiltka zda:n w tym j�zyku m. 
Studiami krakowskimi wyraznie si� szczycil, a nadto ·zywo interesowal 
si� tw6rczosciq naukowq i pedagogiczmi grona nauczycielskiego U niweT
sytetu JagieHofrskiego. Z Janem z Kluczborka, kt6ry w 1410 r. wyglosil 
mow� pochwalnq na czesc zwyci�twa kr6la polskiego nad zakonem 162, 

utrzymywal bardzo 1bliskie stosunlki. Jalk juz wspominalam, jednemu 
z obywateli tkrakowskich uciekajqcemu przez za.razq udzielil schronienia 
w swoim klasztorze. Z klasztorami kaNonik6w regularnych w Mstowie 
i Kaliszu pozostawal w poprawnych stosururnch, szukal zbra-tania z kon
wentami czesko-morawskimi. Resumujcl'c musimy dojsc do wniosku, ze 
Jiodok ·z Glucholaz6w Polakiem nie ·byl, ale nie nalezy do ludzi specjalnie 
walczqcych z polsroosciq. 

Skomplrkowana prob1ematyka oblicza naTodowosciowego Jodoka 
z Glucholaz6w, podobnie jatk szereg innych kwestii wysuni�tych w tymze 
artykule, czelka na dals�e opracowanie. 

AUS DEN STUDIEN ÜBER DIE MITTELALTERLICHE GEISTIGE KULTUR 

DER REGULIERTEN KANONIKER IN SCHLESIEN 

JODOK AUS GLUCHOLAZY 

Die Verfasserin beischäftigt sich mit der Gestalt Jodoks aus Glucholazy, des 
Abtes des Klost,er,s regulierter Kanoniker der St. Augustinus-Regel auf Piasek 

· (Sandinsel) in Wiroclarw in den Jahren 1429-1447. In der bish�rigen Literatur war
Jodo.k nur dadurch bekannt, daß er sein Studium an der Jagiellonen-Universi.Jtät
beendete und Verfasser einer vermissten Chronik seiner A'hteii war. Gegenwärtig
:präsentiert die Verfasserin Quellenmaterial, das Jodok ail.s einen Menschen von

160 AA Wrodaw, sygn. H. H. 21 i H. H. 63f; p0iwyizsza sprawa Qlpisana u U r
b a n  a, op. cit., s. 174-175. 

161 W kode1ksach BUW, sygn. IV Q 6, k. 185, 187v, 227v .(e:k!Slpl.icit); sygn. 
IV Q 36, k. 39, 48v, 186v, 200, 201, 203, 204v, 206,v, 207v, 209, 209v. 

162 B u d k o w a, op. cit.
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weiten intellektuellen Interessen zeigt. Im Zusammenhang damit giibt die Verfasserin 

Titel der von Jodok kopieirten Arbeiten aus dem Bereich der Philosophie, Theo

logie, Logik, A1sitronomie, Naturwissens1chaft, Geometrie, des Rechts und des Predi

geramts. Weiter finden wk im A.r:t1kel T,atsa•chen, die Jodoks geistige Haltung 

und s•eine kulturelrle Täti,gkeit im Kfoster betreffen. Der Air.tikel endet mit Be

melikUJngen über das nationale EmJpfinlden Jodoks. Die Verfasserin betrachtet ihre 

Airbedt al1s Ausganigspun'k,t für die zukünftigen Fo•rschungen über diese interessante 

Gestalt. 




