
BARBARA LESZCZYNSKA 

KRYTYKA DUCHOWIENSTWA W PISMACH LUDOLFA Z ZAGANIA 

Ludolf, w latach 1394-1422 opat kanonik6w regularnych w Zaganiu, 
reprezentowal dosc szeroki w owym czasie nurt reformy wewmitrzko
scielnej, zrodzony z dqzen do naprawy stosunk6w panujqcych w koscie
le, kt6re doprowadzily papiestwo do powazneigo kryzysu. Celem postu
lowanej przez niego reformy mialo byc przede wszystkim wyciqgni�cie 
papiestwa z impasu, w jakim znajdowalo si� od 1378 r. Drogi do tego 
celu mialy byc bardzo r6zne. Przede wszystkim chodzilo Ludolfowi o re
form� samego kosciola „w glowie i czlonkach", czyli nie tylko o uregu
lowanie i okreslenie wladzy papieza i otaczajqcego go czlonu doradcze
go, soboru i kolegium kardynal6w. Podstawq tej reformy mialo byc 
poprawienie obyczaj6w calego duchowienstwa, r6wniez, a moze przede 
wszystkim, i kleru szeregowego, kt6rego styl zycia w ogromnej wi�k
szosci wypadk6w odbiegal od ustalonych przez kosci6l norm. Shtd w pra
cach i kazaniach Ludolfa wysuwa si� na plan pierwszy postulat refor
my obyczaj6w. 

Juz jako podprzeor w Zaiganiu nalezal Ludolf do grupujqcego si� 
wok6l opata stronnictwa reformy obyczaj6w klasztornych. Zaslugi jego 
na tym polu musialy byc istotnie duze, skoro wiele pisal o niech�ci 
mnich6w, jaka go z tego powodu otaczala. Jako opat byl on tym go
r�tszym egzekutorem posluszenstwa wobec reguly. Sposr6d wielu opa
t6w, kt6rzy w klasztorze faganskim poswi�cili si� reformie obyczaj6w, 
on mial najwi�ksze w tej dziedzinie osiqgni�cia. Rzqdy opata Ludolfa 
nazywane byly w kronice zlotym okresem klasztoru 1. 

Lwia cz�sc tw6rczosci Ludolfa z Zagania poswi�cona zostala refor
mie i krytyce obyczaj6w panujc}cych wsr6d duchowienstwa przelomu 

1 Catalogus abbatum Saganensium, wyd. G. A. Stenze! (Scriptores rerum Sile
siaca;rum - dalej skr6t: Cat. abb. Sag. - t. I, Wroclaw 1861, s. 232); por. tez 
B. L es z c z y n s k a, W sprawie monografii Ludolfa z Zagania (Acta Universitatis
Vratislaviensis, Historia 8), Wroclaw 1964.
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XIV i XV w. Lagodna stosunkowo w kronice opat6w zaganskich i dosc 
og6lnikowa w traktacie De longevo schismate krytyka duchowienstwa 
stala si� miazdzqca w kazaniach. Niemal wszystkie zachowane kazania, 
zar6wno pisane z okazji zwyklej pracy duszpasterskiej, jak i synodal
ne, poswi�cone Sq temu problemowi. Za podstawowe zagadnienie opat 
zaganski uwazal popraw� obyczaj6w kleru, kt6ry wedlug nie:go powi
nien pod tym w�gl�dem swiecic przykladem, gdyz sprawuje rzqd dusz 2. 
A ze rzeczywistosc odbiegala od idealu, ostra krytyka spotykala wszyst
kie dziedziny zycia duchowienstwa swieckiego i zakonnego. 

Jako pierwsze pod obstrzal krytyki dostalo si� duchowienstwo zakon
ne. Nie w tym dziwne·go. Bylo to przeciez wlasne podw6rko zaganskiego 
opata, doskonale mu znane; jego upadek ideowy i moralny najbardziej 
bolal Ludolfa. Nie szcz�dzil mu wi�c sl6w surowej krytyki. Z najwi�k
SZq pasjq gromil lamanie reguly zakonnej, a szczeg6lnie slub6w poslu
szen�twa wobec przelozonych, ub6stwa oraz czystosci. Z najwyzszym 
oburzeniem stwierdzal, ze wsr6d mnich6w pelno jest „amatores carnis, 
sectatores passionum, factores propriae voluntatis" 3

• Oburzaly go bl�dne 
:z punktu widzenia doktryny katolickiej poglqdy gloszone przez mnich6w 
w kazaniach, gdyz znajdowaly w nich wyraz cz�ste w owych czasach 
nowinki religijne, natrafiajqce w klasztorach na szczeg6lnie podatny 
grunt. Przyjmujqc i glos'zqc te pogfqdy mnisi nie mieli wcale na wzgl�
dzie dobra kosciola, nie dqzyli do naprawy panujqcych w nim stosun
k6w, lecz szukali wylqcznie wlasnych korzysci, polegajqcych na unika
niu trud6w zwiqzanych z przestrz�ganiem reguly zakonnej 4. Z drugiej 
strony narzekal jednak Ludolf cz�sto na niski stan umyslowy og6lu 
mnich6w, ich ciemnot�, niech�c do studi6w teologicznych oraz roz
myslan. 

Niemalo '·sl6w krytyki poswi�cil Ludolf powszechnej wsr6d mnich6w 
zqdzy posiadania i gromadzenia na sw6j wlasny uzytek pieni�dzy. Dla 
ich zdobycia nie cofali si� przed niczym. Z powodu pieni�dzy klasztory 
staly si� arenq wewn�trznych niesnasek, kl6tni i walk. Zamozni mnisi · 
wypowiadali przelozonym posluszenstwo, uwazajqc, ze za pieniqdze mo
gq si� od niego wykupic; gdy nie udawalo si� to na miejscu, apelowali 
do wladz wyzszych, by tarn za pomocq zlota i srebra postawic na swoim, 

2 Tractatus de longevo schismate, wyd. Loserth (Beiträge zur Geschichte der 

hussitischen Bewegung, t. III, Wien 1880, s. l&--22). 
3 Ludolphi Abbatis Saganensis Sermones 1412, Biblioteka Uniwersytecka we 

Wroclawiu, Dzial R�kopis6w, Zesp6l Klasztoru .Zaganskiego (dalej skr6t: BUW), 
sygn. I F 636, f. 84. 

4 Tamze, Sermo XXII, f. 212: mnisi „manifestos errores in sermonibus suis se
minant";. tamze, Sermo VIII, r 83: ,,Vult iste [mnich - B. L.] per inanem suam 
philosophiam ... paupertatem, obedientiam, labores et rigores monasticos ad fun
damentum usque exinarire sophistice et devorare sanctam regulam". 
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jakze cz�sto z dobrym skutkiem. Z tego tez powodu upadal autorytet 
bezposrednich przelozonych, kt6rzy nie dali si� przekupic. Co wi�cej, 
umiej�tnosc zdobywania pieni�dzy i pomnazania majqtku klasztornego 
stala si� gl6wnym kryterium wyboru starszyzny klasztornej. Walory 

" zas moralne i ideowe w wielu wypadkach zeszly na bardzo daleki plan 
lub zupelnie przestaly si� liczyc. Przy okazji Ludolf nami�tni� zaata
kowal praktykowany powszeehnie w kla:sztoraeh spos6b dysponowania 
pieni�dzmi. Majqtek klasztorny skoneentrowal si� ealkowicie w r�ku 
przeor6w, opat6w i pozostalej starszyzny zakonnej, kt6ra zarzqdzala 
pieni�dzmi wedlug swego uznania, traktujqe je przewaznie jako swojq 
prywatnq wlasnosc. Dysponujqe swobodnie pieni�dzmi, zwierzehnosc za
konna faworyzowala tyeh, kt6rzy i tak juz byli zamozni, natomiast ubo
gim braeiom dawala tylko tyle, ile potrzeba bylo na zaspokojenie naj
niezb�dniejszych elementarnych potrzeb. Powodowalo to rozbicire we
wn�tr.zne k:J.asztor:u. Ludolf domagal s�� wiE;e przyWII'6eenia okreslonych 
regulq sposob6w zarzqdzania finansami klasztornymi, a szezeg6lnie ode
brania monopolu na dysponow.anie pieni�dzmi grupie starszyzny klasz
tornej i oddania go og6lowi zgromadzenia. Innymi slowy, ehodzilo re
formatorowi o demokratyzaej� tego odcinka zycia .. zakonnego. Nie 
wspomnial jednak ani slowem o tym, jak jq w konkretnyeh warunkaeh 
przeprowadzic 5. 

Ludolf widzial jeszeze inne ujemne as:pekty pogoni mnieh6w za pie
niqdzem. Nalezala do nieh przede wszystkim konkureneyjna na tym 
polu walka mi�dzy poszezeg6lnymi zakonami i klasztorami oraz mi�dzy 
duehowienstwem swieekim a zakonnym. Entuzjasta zycia zakonnego, 
jego potrzeby, uzyteeznosci i urok6w 6, wielokrotnie powtarzal, ze „bonus 
monaehus bonum elerieum non facit" 7

• Zdawal bowiem sobie spraw�, ze 
„ille [ksiqdz swieeki - B. L.] pascit, hie [mnich - B. L.] paseitur, ille 
miles, hie tyro, ille magister, hie discipulus · ... Dignius est dare quam 
aeeipere, doeere quam discere, vivere quam mori" 8• Dlatego tez oburzalo 

s Tamze, Sermo XXII, f. 210-212; por. tez Tractatus de longevo schismate, 

s. 15-16.
6 Por. np. BUW, Sermo VIII; f. 82-86; Sermo LII, f. 415-425; Sermo LII,

f. 425--437.

7 Tamze, Sermo XXII, f. 213; por. tez Sermo LII, f. 428; Sermo LI, f. 423.
8 Tamze, Sermo LII, f. 418. Oczywiscie Ludolf przyznawal tez pev,lnq wyzszosc

mnichom. Inaczej przeciez nie bylby zakonnikiem. Pisal np.: ,,Sunt quidem clerici 

digniores, monachi perfectiores, fortiores, securiores, sanctiores et meliores, per

fectiores in ritus observatione, fortiores in robore, securiores in salute, sanctiores 

in carentia culpae et meliores in cumulatione gratias et bonitate vitas", tamze. 

Staral si� jednak spraw� generalizowac, wychodzic z og6lnych zalozeii, wykluczac 

indywidualne wypadki, gdyz w przeciwnym razie obraz m6glby wypasc zupelnie 

falszywie. 
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go wypieranie przez mnich6w duchownych swieckich z kosciol6w para
fialnych, a nawet katedralnych, pomniejszanie dla cel6w komercjalnych 
autorytetu kleru swieckiego wsr6d wiernych, wywyzszanie si� nad niego 
i wypieranie z pracy duszpasterskiej. Grzmial na ciqgle spory o dzie
si�ciny, odciqganie wiernych od kosciol6w parafialnych, zatwierdzanie 
niewaznych malzenstw, rozgrzeszanie i dopuszczanie do sakrament6w 
ludzi oblozonych prawomocnym interdyktem lub klqtWq, zwalnianie od 
kar koscielnych, zwlaszcza moznych tego swiata. Zdaniem kaznodziei 
wystarczylo potrzqsnqc dobrze wypchanym trzosem, by bezkarnie po
zostac czlonkiem chrzescija:nskiej spolecznosci mimo popelnienia naj
ci�zszych grzech6w, krzywoprzysi�stwa i zab6jstwa. Innym, niemniej 
waznym przewinieniem kleru zakonnego byl handel odpustami, bardzo 
rozpowszechniony w tych czasach. Popelniano przy tym tyle naduzyc, 
ze trudno bylo znalezc ludzi, kt6rzy uzyskali odpusty zgodnie z zalo
zeniami idei odpustowej. Nie podobalo si� r6wniez zaga:nskiemu opa
towi bezprawne zajmowanie si� mnich6w pelnieniem poslug duchow
nych, jak kaznodziejstwo czy sluchanie spowiedzi, poniewaz w pracy 
duszpasterskiej kierowali si� wylqcznie swojq korzysciq, a nie intere
sami kosciola i wiernych. Ludolf wyst�powal tez bardzo stanowczo prze
ciwko uzurpowaniu sobie przez zakony, klasztory czy poszczeg6lnych 
mnich6w nie posiadanych przywilej6w lub samowolne rozszerzanie za
kresu przywilej6w otrzymanych od papiezy, biskup6w, wladc6w swiec
kich itp. Wytykal mnichom pych� i arogancj�. W popelnianiu tych 
wszystkich naduzyc celowac mialy wedlug autora zakony zebracze, do 
kt6rych - jak wielu wsp6kzesnych - byl nastawiony zdecydowanie 
negatywnie 9. 

Sporo miejsca w swej krytyce kleru zakonnego poswi�cil Ludolf pa
noszqcemu si� w klasztorach opilstwu i zamilowaniu do uciech stolu. 
Nieustanne uczty, bogato zastawione stoly, obfito�c jadla i napoj6w byly 
jego zdaniem na porzqdku dziennym. Ciqgnqc si� mialy nieraz do p6.z
nego wieczoru lub do rana. Nie wi�c dziwnego, ze zm�czeni tym zakon
nicy nie mieli juz czasu ani ochoty na spelnianie swych podstawowych 
obowiqzk6w. Kaznodzieja bardzo nad tym bolal, uwazajqc, ze cialo 
nalezy krzepic tylko o tyle, o ile jest to konieczne dla spelniania wyz-

. szych zada:n. 1Tymczasem w klasztorach uczfowanie stalo si� celem sa
mym w sobie 10

• Przytoczona powyzej krytyka nie swiadczy jednak 

9 Tamze, Sermo I, f. 338-339; Sermo XXII, f. 209-214; Sermo LXII, f. 362; 

Sermo XLII.J, f. 364; Sermo XLIV, f. 386-389; Sermo XLVII, f. 390-394, Sermo L, 

f. 405; Sermo LVI, f. 444-451; o stosunku Ludolfa do zakon6w i:ebraczych por.

tez Tractatus de longevo schismate, s. 20.
10 Np. tamze, Sermo XXII, f. 209: ,,Inde sessiones, potationes, comessationes

extra horam debitam; et pauperibus et egenis inter eos portantibus pondus diei et 
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o tym, ze opat wymagal od mnich6w zbyt surowej ascezy. Znane Sq
skqdinqd jego starania o przyzwoite zaopatrzenie klasztornej kuchni
w Zaganiu.

Ludolf nie pominql r6wniez milczeniem zamilowania zakonnik6w do 
kosztownych stroj6w. Lubowala si� w nich nie tylko starszyzna klasz
torna, lecz takze prosci braciszkowie 11• Sporo miejsca w swej krytyce 
stosunk6w klasztornych poswi�cil r6wniez opat zaganski kobietom. Wed
lug niego one ponosily najwi�cej winy za rozluznienie obyczaj6w nie tylko 
w klasztorach. Nie bylo bodaj grzechu i wyst�pku, kt6rego by im nie 
przypisal 12

• Nie nalezy si� wi�c dziwic, ze autor patrzyl krzywym okiem 
na mnich6w szukajqcych towarzystwa kobiet, poniewaz przyczynialo si� 
to cz�sto do lamania slub6w czystosci. Rozpusta byla wedlug Ludolfa 
zjawiskiem w klasztorach powszechnym. W kronice opat6w autor cytuje 
szereg przyklad6w lamania tej cz�sci reguly zakonnej przez kanonik6w 
regularnych w Zaganiu 13

• Nalezy podkreslic, ze pelnq odpowiedzialnosc za 
demoralizacj� zakonnik6w przypisywal autor przede wszystkim kobietom. 
Zajadlosc, graniczqca niekiedy wr�cz z, nienawisciq, jest bardzo charak
terystyczna dla wszystkich wypowiedzi Ludolfa o slabszej polowie ro
dzaju ludzkiego. Postawa taka nie byla zresztq w sredniowieczu od
osobniona. 

Ludolf zdawal sobie w pelni spraw� z tego, ze prym w demoralizacji 
duchowienstwa zakonnego wiodly wyzsze warstwy mnich6w. Wychodzil 
bowli,em z zafo�enia, ze gdyby postawia opat6w, pr,epozyt6w, prz,eorr6w, 
gwardian6w, rektor6w itp. byla zgodna z regulq, w6wczas zlo nie pano-

aestus, dum ipsi in choro laudes Deo personant, illi suis vanitatibus et fabulis, 
bibitionibus et crapulis, dormitionibus et somnis operam praestant". Tez Sermo I, 
f. 3'37.

11 Tamze, Sermo XXI, f. 206.
12 Warto przytoczyc nast�pujqcy fragment kazania, charakterystyczny dla sto

sunku Ludolfa do kobiet: ,,Melius est habitare cum strutionibus et serpentibus, 
quam cum nequam hac muliere. Non dat pacem, quietem ignorat, concorcliam 
turbat, discordiam inter fratres seminat. Et hoc _quod vult, sibi esse velut licitum, 
aliis ducit in exemplum. Corrwnpunt bonos mores plurimorum innocentium hujus 
mulieris pessimae mala colloquia, dum modico fermento corrumpitur tota massa; 
una ove morbida universus grex inficitur et per unius peccatum in congregatione 
aliqua mors pestifera ingreditur membra cuncta. 0 mulier, veneri mater, laquens 
diaboli et perditio generis humani. Tu doces cibos in domo disciplinae exquisitos 
expetere, sapores novos excogitare, vina condita et cerevisiam fortem atque di
versa fercula praeparare, vestium mollitiem quaerere, quietem amare, laborem 
fugere, tristitiam spernere, lactitiarh eligere, damnare vigilias, solatia petere, vani
tates affectare, foro et plateis intendere et monasterium abhorrere. Tu es No
verca monachorum, matrem eor,um veram interfecisti et te eorum tutelae, doctri
nae et regimini impudenter ingessisti", tamze, Sermo VIII, f. 81. 

13 Cat. abb. Sag., s. 265; por. tez Tractatus de longevo schismate, s. 15-16.
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szyloby si� w szeregach mnisich. Przelozeni swym przykladem osobistym 
pociqgali za sobq czlonk6w poszczeg6lnych zakon6w, nawet najprostszych 
braci. Od nich tez, nie od dol6w klasztornych, powinno wyjsc dzielo na
prawy zycia zakonnego. Niemniej Ludolf apelowal do szeregowej rzeszy 
braci, by swego posluszenstwa zwierzchnosci nie rozcic:1gali tak.ze na tryb 
zycia. Wprawdzie ani razu nie wspomnial o tym, ze nalezy wypowiedziec 
posluszenstwo przelozonemu z racji jego skandalicznego sposobu pro
wadzenia si�, uwazal jednak, ze zakonnicy powinni zdawac sobie spraw� 
z tego, kiedy nalezy brac przyklad z zwierzchnika, a kiedy nie. Podsta
wowa zas�da doktryny· zakonnej, posluszenstwo, musiala byc w pelni 
utrzymana 14

• 

Opat zaganski nie ograniczyl si� do stwierdzenia istnienia zla wsr6d 
duchowienstwa zakonnego. Staral si� takze ustalic, w jakich czynnikach 
tkwily jego korzenie. Widzial je przede wszystkim w wyj�ciu zakon6w, 
klasztor6w lub poszczeg6lnych os6b spod jurysdykcji swieckiej hierarchii 
duchownej na podstawie rzeczywistych lub wyimaginowanych przywi
lej6w. Uzyskanie ich w okresie wielkiej schizmy zachodniej nie przed
stawialo zresztc:1 zbyt wielkiej trudnosci. Nietrudno tez bylo rozszerzyc 
uzyskane uprawnienia poza granice zakreslone przywilejami. R6wniez 
w popelnianiu_ naduz..yc na tym. tle Lu.dolf pr:z.yznawal pier.wszenstwo 
.zakonom zebraczym. W kilku kazaniach wyst�powal z cahi ostrosciq 
przeciwko egzempcjom, poniewaz w jego przekonaniu poszczeg6lne za
kony, klasztory i osoby nie czujqc nad sobq zadnej wladzy lokalnej, tzn. 
biskupiej, robily wszystko, co im si� podobafo. Stolica papieska natomiast 
byla i daleko, i nie byla jedna. Rozprz�zenie panowalo r6wniez w szeregu 
kongregacji i wladz centralnych zakon6w. Brak hamulca w postaci ju
rysdykcji biskupiej pot�gowal uczucie bezkarnosci. W ten spos6b -
zdaniem Ludolfa - stworzono fundament pod samowol�, a to z kolei 
doprowadzilo do rozluznienia reguly zakonnej, zwlaszcza ze nie wszyscy 
musieli si� jej podporzc1dkowac. Tak stworzono grunt pod calkowitq 
demoralizacj� mnich6w. 

Oczywiscie opat zaganski byl zbyt mc1drym i wnikliwym obserwa
torem, by poprzestac na szukaniu zla na gruncie lokalnym. Dostrzegal 
on r6wniez jego zr6dla w og6Inej sytuacji kosciola na przelomie XIV 
i XV w., w upadku autorytetu wladzy papieskiej i znaczenia kurii rzym
skiej, a w konsekwencji i calego kleru swieckiego. Jego wywody dajq 
temu najlepsze swiadectwo 15• Stc:1d w tw6rczosci Ludolfa nie zabraklo 
sl6w krytyki pod adresem duchowienstwa swieckiego, od papieza i jego. 
otoczenia poczc:1wszy, a na szeregowych ksi�zach skonczywszy. Nie na 

14 BUW, sygn. I F 636, Sermo XXI, f. 207. 
15 Tamze, Sermo VIII, f. 8�86; Serm,o' XXII, f. 211-216; Sermo XLVI, f. 386-

388; Sermo L, f. 405-408; Sermo LIV, f. 430-436. 
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pr6zno przeciez twierdzil, ze „sacerdotes sunt et episcopi, sed multi tales 
et pauci tales" 16. Nie znaczylo to wcale, ze duchowienstwa jest za duzo, 
ty Lko to, ze za malo jest godnych miana duchownego. 

Co Ludolf z Zagania mial do zarzucenia glowie kosciola? Podstawo
wym zarzutem jest chyba istnienie kilku na raz papiezy wbrew prawu 
kanonicznemu, kt6re przewiduje tylko jednego. Inne zarzuty to opis 
bl�d6w niekt6rych papiezy, kt6rzy zamiast stac na strazy czystosci dok
tryny popadali w herezj�. Pelne grom6w Sq opisy stosunk6w panujqcych 
na dworze papieskim. Oburzala autora panoszqca si� wszechwladnie 
w kurii symonia, nepotyzm i faworyzowanie ziomk6w oraz znajomych. 
Za pieniqdze mozna tarn bylo uzyskac wszystko: godnosci, honory, be
neficja, korzystne wyroki ze szkodq wd6w i sierot 17

• Moralna zgnilizna 
papiestwa si�gala zresztq - zdaniem Ludolfa - znacznie gl�biej. Opil
stwo, obzarstwo, konkubinat byly sprawq powszechnq. Otoczenie to bylo 
tak dlugo wierne papiezowi, jak dluigo byl on sklonny zaspokajac jego 
zyczenia i zachcianki. Gdy pr6bowal mu si� przeciwstawic, wypowia
dano posluszenstwo i p:rzenoszono si� na sluzb� do antypapieza. Na 
dworze antypapiezy dzialo si� nie lepiej, nieraz nawet gorzej, gdyz nie
legalnie posiadajqcy wlad.z� musieli si� bardziej liczyc z otoczeniem 
i byli bardziej uzaleznieni od wladzy swieckiej rn. 

W mysl zasady „przyklad idzie z g6ry" rozluznienie obyczaj6w roz
ciqgn�lo si� r6wniez na kler spoza otoczenia papieskiego, si�gajqc az do 
samych dol6w. W jednym z kazan Ludolf stwierdzil, ze wielu dostojnik6w 
koscielnych zyje i post�puje nie jak duchowni, lecz jak ksiqz�ta i ma
gnaci 19• Wyst�pujq oni wspaniale, przekraczajqc wszelkie granice w kosz
townosci, ilosci i barwnosci stroj6w, liczebnosci orszak6w, przepychu 
zaprz�g6w, wielkosci dwor6w. Zamiast swe olbrzymie dochody obr6cic 
na pomoc dla ubogich dostojnicy ci trzymajq na dworach ludzi niegod
nych, pochlebc6w i bezboznych krzykaczy, kt6rzy zywiq si� krzywd& 
ludzkq 20• Ludzie ci pelniq cz�sto odpowiedzialne funkcje, zasiadajq w sq
dach biskupich, ferujq wyroki nie majqce nie wsp6lnego ze sprawiedli-

16 Tamze, Sermo XLVIII, f. 396; Sermo XXI, f. 204: ,,Multi enim sacerdotes 

et pauci sacerdotes, multi nomine paucire. En totus mundus plenus est sacerdoti

bus et tarnen in messe multa operarii pauci, plebani, pastores et rectores plurimi 

sed operarii pauci". 
17 Szczeg6lnie por. tamze, Sermo XXVII, f. 249-257.

19 Por. tamze, Sermo XXVIII, f. 257-264, kt6rq sam Ludolf nazwal „dolorosa

narratio de incontinentia plurimorum papam sequentium et adherehtium". Por. 

te.z Sermo XXIX, f. 264-272. 

19 Tamze, Sermo XX f. 199: ,,Omnia faciunt, ut videatur ab hominibus".
20 Tamze, Sermo XX, f. 196: ,,Ingrediuntur ... nimis splendite, metas excedunt

in pretiositate, magnitudine, multitudine, rarite et colore vestium, in evectionibus. 

animalium et sumptibus expensarum". 
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wosciq, gdyz pozwalajq si� przekupywac moznym ze szkodq dla ubogich 
i bezbronnych. Popelniajq tez naduzycia zwiqzane z odpustami i eks� 
komunikami. Opata Ludolfa oburzaly jeszcze inne praktyki pralat6w, 
jak zqdanie za czynnosci duchowne (np. konsekracje kosciol6w, oltarzy, 
cmentarzy, naczyn liturgicznych itp.) nieprawdopodobnie wysokich ho
norari6w w pieniqdzach lüb naturze 21. W kolejnym kazaniu kaznodzieja 
grzmial przeciwko nadmiernemu korzystaniu z uciech swiata na dworach 
dostojnik6w koscielnych. Stwierdzal, ze pijanstwo i obzarstwo jest nie
zwykle wsr6d nich rozpowszechnione. Oburzalo igo to przede wszystkim 
dlatego, ze tarn ,gdzie zjada si� nadmierne ilosci jedzenia ze zlotych 
i srebrnych talerzy i wypija zbyt wiele wina z kosztownych kielich6w, 
nie moze byc mowy o zaj�ciu si� jakims zyciem duchowym, sprawami 
kosciola i pracq wsr6d wiernych. Takie zycie prowadzi do wszelkiego 
zla, jakie wydarzylo si� ostatnio w kosciele 22. Nie zapomnial r6wniez 
Ludolf i tym razem o kobietach, kt6re na duchownych swieckich mialy 
jeszcze gorszy wplyw niz na mnich6w. Pi�tnowal jawne lub ukryte 
utrzymywanie kochanek, eo bylo zjawiskiem bardzo powszechnym. Obok 
wymienilonyoh wyzej zar2'lUJt6w najd.�zszy ,j1est - zdnem llmznod2'liei -
ten, ze podobny tryb zycia wplywal demoralizujqco na nizszy kler, kt6ry 
albo staral si� za wszelkq ceri� nasladowac wielmoz6w, albo oburzony 
na nich stawal si� bardzo podatny na dzialanie wszelkich herezji 23. 

Opat zaganski pi�tnowal r6wniez ostro naduzywanie wladzy przez 
wielu dostojnik6w koscielnych w stosunku do zakon6w, wyrazajqce si� 
w zabieraniu im lub kwestionowaniu bezspornych przywilej6w, nieze
zwalaniu na zycie zgodne z regulq, zbytnie szermowanie ekskomunikq 
i interdyktem, przy czym dostojnikom tym nie chodzilo o dobro kosciola, 
lecz o wlasne korzysci, dochody, ambicje itp. Ludolf podkreslal, ze choc 
i sami mnisi nie zawsze mieli czyste sumienia, to jednak najcz�sciej 

21 Tamze, Sermo XLVIII, f. 393. Por. tez Sermo r:
22 O zamilowaniu do uciech stolu · por. tamze Sermo XX, f. 199: ,,Nec enim

sine amaritudine refero, quod reperiuntur in praelatorum, presbyterorum, et cle

ricorum conviviis mensae non una sed multae auro onnstae argento suffarcinatae, 

calicibus, scyphis et vasis aur-eis et argenteis adeo refertae, ut plus auri et me

talli sit in eorum prandiis, quam in ecclesiis, plus in domibus, quam in altaribus, 

plus in epulis, quam in messis. Excedunt mensas regum et .magnatum saecularium 

in pretiositate, splendore et multitudine suppelectilium, apparatum et vasorum ... 

En quomodo dnfatuata sunt omnia, neglecta justitia, confusa ratio et aequitas per

turbata. Margarittae porcis, sanctum canibus, aurum marmoribus et gemmae dan

tur laquearibus, ministrorum autem Christi nulla est dilectio". Por. tez Sermo 

XXI, f. 200-202, i Sermo I. 
23 Pisal np. o wyzszym duchowienstwie: ,,Incedunt ornati vestibus, sed · mori

bus indecori", tamze,. Sermo XXIX, f. 264; ,,Et quod illud a praelatis agitur, facile 

trahitur a subditis in exemplum. Et heu qui debuerant suis esse sanctitatis specu

lum, sunt ruina multorum", Sermo XXII, f. 196. 
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represje te spadaly na ludzi zupelnie niewinnych, eo go najbardziej bo
lalo 24. Naduzywanie wladzy zarzucal zresztc4 takze ludziom swieckim. 

Ostra krytyka obyczajowa nie omin�la bowiem r6wniez ludzi swiec
kich. Byla ona jednak nie tak obszerna, jak krytyka zycia duchownych. 
Pretensje pod adresem laik6w kierowal zresztc4 Ludolf najcz�sciej per
sonalnie do wysoko posta�onych os6b, np. do ks. Ruprechta saskiego, 
z kt6rym kanonicy regularni w Zaganiu mieli wielokrotnie zatargi z po
wodu jego dzialalnosci raubritterskiej, oraz do Waclawa IV. Og6lnie tez 
fJromil moznych swieckich za wdzieranie si� silc4 do dom6w duchownych 
i klasztor6w oraz dopuszczanie si� w nich swi�tokradztw i gw.alt6w, za 
uzurpowanie sobie praw do wlosci koscielnych, nakladanie na poddanych 
kleru ci�far6w oraz zc4danie od nich swiadczen 25• Niemoralmi obycza
jowosc swieckc4 autor lojalnie lc4czyl ze zbyt malc4 operatywnoscic4 na 
tym polu duchowienstwa. 

Przy okazji powyzszych wywod6w nasuwa si� pytanie, dlaczego autor 
tak ostrej i uderzajc4cej w caly kler krytyki nie zostal za nic4 pot�piony, 
dlaczego nie wytoczono mu procesu, jak wielu jego poprzednikom i na
st�pcom? Przede wszystkim chyba dlatego, ze w odr6znieniu od wielu 
innych Ludolf z Zagania nie atakowal nikogo personalnie, nie uderzal 
nawet w poszczeg6lne grupy kleru, eo najwyzej analizowal osobno du
chowienstwo swieckie i zakonne lub . gromil blizej nie okreslonych 
zwierzchnik6w 26

• Nie bez znaczenia byl tez inny moment. Ludolf z pasjq 
atakowal przede wszystkim tych, kt6rzy obrali stan duchowny bez po
wolania, nie z ch�ci prowadzenia dzialalnosci majc4cej na celu dobro 
kosciola, lecz dla osiqgni�cia odpowiedniej pozycji spolecznej i mate
rialnej. Podkreslal, ze w szeregi kleru weszlo wielu ludzi szukajc4cych tu 
slawy ludzkiej, zaszczyt6w, wladzy, pieni�dzy i latwego zycia, wielu 
wyzyskiwaczy, hipokryt6w, oszust6w 27

• Wskazujc4c na ksi�zy i mnich6w 

24 Tamze, Sermo LIV, f. 430-436. Opinia ta odnosila si� r6wniez do ludzj

swieckich. 
2s Cat. abb. Sag., s. 228, oraz Sermo I.
2s Bardzo charakterystyczne jest nierzadko uzywane przez Ludolia stwierdzenie,

kt6re mozna by nazwac asekuranckim: ,,ego neminem nomino, concientia sua 

unumquemque conveniat", tamze, Sermo VIII, f. 87; to samo Sermo XX, f. 197. 

27 Tamze, .Sermo VII, f. 69-72: ,,Vivunt et hi adhuchodie et male vivunt, dum

in Sancta Dei Ecclesia vera confitentes Dominum, ej'us se discipulatui sociant, et 

non Dominum, sed sua quaerunt et affectant. Dilari concupiscunt de Crucifixi 

patrimonio, honores ancupantur et humanam gloriam, dum banc vel illam suscipiunt 

Ecclesiam gubernandam. Tolle fiscum et thesauros Ecclesiae ... Sunt autem non

nulli, qui ... vestimanto nudant pauperem, contristant viduam et pupillum offen

dunt. Accipiunt munera et judicant judicia injusta, noxium absolventes et condem

nantes innocentem ... Stint et nonnulli, qui loquentes pacem cum proximo suo mala 

e:ogitant in corde suo; ore benedicunt, corde maledicunt ... Veniunt in vestibus 
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z prawdziwego zdarzenia, asekurowal si� niejako przed zarzutami, ze 
wyst�puje przechyko kosciolowi i jego slugom, wskazywal, ze chodzi 
mu jedynie o parszywe owce wsr6d kleru, nie ukrywajqc jednak, ze 
ostatnio namnozylo ich si� zbyt wiele. Przykladem na to, ze Ludolf 
zabezpieczal si� niejako przed ewentualnymi podejrzeniami, iz sprzyja 
heretykom, mogq byc r6wniez jego bardzo dobre stosunki z wladzami 
lokalnymi, slqskimi i sqsiadami z Zagania. 0 jego znaczeniu na terenie 
biskupstwa swiadczyl fakt, iz pr�ez wiele lat byl kaznodziejq synodalnym. 
Charakterystyczne jest r6wniez, ze wyst�pujqc cz�sto przeciwko zakonom 
zebraczym, eo ujql nawet w osobnym traktacie, na terenie Zagania 
umial zachowac z franciszkanami dobrosqsiedzkie stosunki, wyglaszaJ. 
u nich kazania i przyjmowal w podleglym sobie klasztorze wizyty kaz
nodziej6w minoryckich 28• W takiej wi�c sytuacji nie znalazl si� nikt, 
kto oskarzylby Ludolfa o wyst�powanie przeciwko kosciolowi, tak jak 
oskarzono wielu innych reformator6w. 

Opierajqc si� na lepszej cz�sci duchowienstwa swieckiego i zakonnego 
Ludolf przedstawil konkretny program reformy wewnqtrzkoscielnej. Pod
staw� tej reformy miala stanowic calkowita zmiana sposobu zycia kleru, 
polozenie nacisku na czystosc moralnq jego przedstawicieli, ub6stwa i po
sluszenstwa przelozonym. Jesli chodzi o problem pierwszy, to wyzej 
przedstawilismy szernki wachlarz przywar moralnych duchowienstwa. 
Ludolf zatem iglosil krucjat� przeciwko lamaniu celibatu przez ksi�zy 
i zakonnik6w, przekupstwu, lapownictwu, zamilowaniu do zbytku w stro
jach i mieszkaniu, opilstwu, niesprawiedliwym wyrokom w sqdach 
koscielnych, kupczeniu odpustami, nierozwaznemu szafowaniu inter
dyktem i ekskomunikq itp. Hasla te nie pozostaly tylko na papierze. 
Ludolf bowiem staral si� na wlasnym podw6rku wytrzebic wsr6d pod
leglych mu zakonnik6w tendencje do prowadzenia niemoralnego trybu 
zycia. Niekiedy jednak nie byl w tym dqzeniu konsekwentny, o czym 
swiadczq chocby jego nieustanne spory z ksi�ciem i mieszczanami zagan
skimi oraz naduzywanie w nich klqtwy. 

Duzy nacisk kladl opat zaganski na sprawy ub6stwa, i to nie tylko 
mnich6w, ale i duchownych swieckich. Jednakze nie pojmowal on tej 
kwestii w takim sensie, w jakim jq pojmowali pierwsi chrzescijanie. 
Brak wi�c w jego programie hasla powrotu do stanu pierwotnego chrze-

ovium, sed sunt intus lupi rapaces. Circumeunt in negotio proximi et simulatario 
ore decipiunt amicum suum. Volunt Deo servire et mamonae". I Ludolf nie ukrywal 

wreszcie, ze wsr6d duchownych „sunt aliquae particulae bonae, inviolabiles et 

firmae, que tuum [Chrystusa - L. B.] onus in se recipiunt et una tecum gerunt 

curam et sollicitudinem animarum", tamze, Sermo XX, f. 197. 
2a Cat. abb. Sag., s. 276. 
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scijanstwa czy apoteozy ub6stwa. W traktatach i kazaniach autor w spo
s6b zupelnie jednoznaczny niejednokrotnie poruszal spraw� posiadania 
przez kosci6l d6br materialnych. Jego zdaniem, kosci6l powinien byc 
bogaty, posiadac majqtek ruchomy i nieruchomy, dobra ziemskie i domy, 
got6wk� i kosztownosci, poniewaz sq one kosciolowi potrzebne. Intere
sowalo kaznodziej� natomiast odpowiednie zuzytkowanie tych bogactw 29

• 

Ludolfa oburzalo przede wszystkim posiadanie zbyt duzych dochod6w 
przez jednostki i obracanie ich „ad vanitatem pompaticam ostentationis 
sue". Mialy one sluzyc interesom kosciola jako instytucji, a nie intere
som poszczeg6lnych duchownych reprezentujqcych t� instytucj�. Kosci6l 
bowiem otrzymal dobra doczesne jedynie w administracj� i musi zdac 
z niej raehunek przed Bogiem. Na eo wi�e mialy byc zuzytkowane zasoby 
materialne kosciola? Na to pytanie Ludolf odpowiada jednoznacznie. 
Mialy isc na budow� i ozdabianie kosciol6w i szpitali, zapewnienie go
dziwej egzystencji kleru, ksztakenie kandydat6w do stanu duehownego, 
utrzymywanie ubogich i ulomnych, wspomaganie wd6w i sierot, wyku
pywanie jenc6w chrzescijanskich z rqk poganskich itp. 30 0 tym, �e 
Ludolf nie gardzil dobrami doczesnymi, a przeciwnie, widzial w nich 
pot�zny instrument w r�ku kosciola, swiadczy najlepiej jego dzialalnosc 
gospodareza w klasztorze zaganskim. Byl dobrym gospodarzem, dbalym 
o pomnazanie zasob6w materialnych klasztoru, ehwilami nawet ehciwym,
ez�sto procesujqcym si� o nieruchomosci, renty, dziesi�einy i inne do
chody. Z drugiej strony, pomny wlasnych nauk, zrealizowal w Zaganiu
wysuwany jeszeze przez opata Trudwina postulat osobistego ub6stwa
mnich6w. Gdy-· chodzilo o to, byl�bezwzgl�dny.

W swym programie reformy wewnqtrzkoscielnej Ludolf z Zagania 
polozyl duzy nacisk na przywr6cenie dyseypliny wsr6d duchowienstwa, 
w szczeg6Inosei posluszenstwa wobec przelozonych. J ego ostre ataki na 
wszelkiego rodzaju niesubordynaej� Sq tego najlepszym dowodem. Do
magal si� tez posluszenstwa nawet wobec tych zwierzchnik6w, kt6rzy 
trybem zycia siali powszechne zgorszenie. W tym wypadku jednak wy
raznie - jak juz zaznaczylismy - zastrzegal, ze posluszenstwo nie 
oznaeza brania przykladu ze zlych przelozonych 31. W tych sprawaeh 
opat byl nieprzejednany, eo wyraznie widac chocby na przykladzie jego 
post�powania wzgl�dem swych niezdyseyplinowanych podwladnych. 

29 BUW, Sermo XX, f. 198: ,,Habere igitur aurum et argentum pecuniamque

clerum sanctum Dominus non inhibuit, sed possidendo portare ... Aurum, argentum 

sive pro futuris reservanda, sive pro praesentibus expendenda possideri simpliciter 

et haberi non prohibeo, sed possidendo portari". 

30 Tamze, Sermo XX, f. 198-199. 

31 Tamze, Sermo XIX, f. 189: ,,Porro etsi debeamus obedire praepositis nostris 

etiam discolis, communicare tarnen non debeamus peccatis alienis". 
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W jednym tylko wypadku dop�szczal mozliwosc odmowy posluszenstwa, 
a mianowicie wtedy, gdy zwierzchnik popadal w herezj� 32• 

Innym waznym momentem w reformie obyczajowej duchowienstwa 
byl postulat, kt6ry Ludolf z Zaigania realizowal z powodzeniem na te
renie podleglego mu konwentu,. mianowicie sprawa podnoszenia poziomu 
umyslowego kleru. W jednym z kazan poswi�conych krytyce ducho
wienstwa stwierdzil: ,,0 quot pauperes scholares ad studium et literas 
bene dispositi, quorum ministerio ipsa Ecclesia super praelatos. fundata 
summe indiget, potuissent cum parte aliqua thesauri hujus superflui 
visitasse loca studii, Verbum Dei didicisse, in quo et non in solo pane 
vivit homo" 33• Kaznodzieja docenial koniecznosc posiadania wyksztalco
nych kadr przez kosci6l, dostrzegal r6wniez mozliwosci umyslowe tkwü1-
ce w ludzie. Jego program pomocy biednym scholarom hiczyl si� z po
wiqzaniem najbardziej zdolnych jednostek z hierarchiq koscielnq. Wy
nikala z tego podw6jna korzysc: z jednej strony kler wzbogacilby si� 
o najt�zsze umysly, tak bardzo w owym czasie potrzebne kosciolowi,
z _drugiej - przyciqgni�cie takich ludzi do kosciola oznaczalo odeTWanie
ich od wplyw6w ideologii antykoscielnej, na kt6re najzdolniejsze umysly
byly niewqtpliwie najbardziej podatne. Ludolf zupelnie wyraznie widzial
takie niebezpieczenstwo; grzmial na tych, kt6rzy studia nad Pismem sw.
wyzyskujq dla siania zam�tu w glowach wiernych i przemycania nie-
2;godnej 'Z doktrynq kosdelnq naulki. Radzil miec si� na ibacznosci przed
takimi uczonymi, ,,quia falsus amicus obest mihi plus, quam publicus
hostis" a'( 

0 tym, jak powaznie ocenial opat zaganski koniecznosc ksztakenia 
si�, swiadczy nie tylko jego dzialalnosc kulturalna na terenie klasztoru 
kanonik6w regularnych w Zaganiu oraz uwaigi na temat potrzeby istnie
nia wsr6d kleru swiatlych umysl6w. W swych pracach sporo miejsca 
poswi�cil ludziom uczonym oraz wladcom i instytucjom ceniqcym zywy 
ruch intelektualny. W kroriice opat6w faganskich i w traktacie De 
longevo schismate wymienil wielu wybitnych · ludzi swej epoki. Pod
kreslil, ze zaslugi, jakie Karol IV polozyl dla papiestwa, cesarstwa 
i Czech, wynikaly w duzym stopniu z jego wyksztakenia i Bzerokich 
horyzont6w myslowych. Chwalil cesarza za znajomosc j�zyk6w obcych, 
zamilowanie do ksiq.zek i rozszerzajqcych widnokr�gi myslowe podr6zy 35. 

32 Tamze, Sermo XIX, f. 190; Sermo XXVIII, f. 260: ,,Nec etiam nostrum est 

facta superiorum nostrorum curiose discutere, sed eorum jussfonibus humiliter 

obedire. Porro si constaret liquido haec redundare in discrimen universo Christiano 

populo ... non est eis obediendum quovis modo". Por. tez Sermo XXIX, f. 266----:-267. 
33 Tamze, Sermo XX, f. 199. 

34 Tamze, Sermo XXVI, f. 241-249.
35 Tractatus de longevo schismate, cz. I, cap. 8, s. 67. 
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Nawet Husowi i Hieronimowi z Pragi, choc pot�pil ich jako herezjar

ch6w, nie odm6wil zalet umyslu i wyksztakenia 36
• Waclawowi IV mial 

mi�dzy innymi za zle, i:e odsuwal od siebie ludzi uczonych 37
• Piszqc 

o czeskich klasztorach kanonik6w regularnych w Rudnicy i benedykty

n6w w Opatowicach twierdzil, i:e sw6j rozkwit przed wojnami husyckimi

zawdzi�czaly obecnosci w nich wielu swiatlych i uczonych ludzi 38. Dla

tego uznanie dla zalet umyslowych czlowieka i dla jego wyksztakenia

wiqzal Ludolf tak scisle z programem reformy wewnqtrzkoscielnej. Pod

kreslal wr�cz, i:e reforma obyczajowa jest niemoi:liwa bez nauki i pod

niesienia poziomu kulturalnego.

KRITIK DER GEISTLICHKEIT IN DEN SCHRIFTEN LUDOLFS VON ZAGAN 

Der Abt des Augustiner Klosters in Zaga:n, Ludolf (Wende des XIV. u. XV. Jh.), 

hat sich in seinem reichen schriftstellerischen Nachlaß mit dem Problem der 

innerkirchlichen Reform beschäftigt. Grundbedingung dieser Reform sollte die 

Erneuerung der moralischen Haltung der Geistlichkeit sein. Ludolf sparte deshalb 
Worte scharfer Kritik weder der höheren und höchsten Geistlichkeit noch dem 

gemeinen Klerus. Im Vordergrund steht die Kritik der klösterlichen Geistlichkeit, 
die er der Verletzung der Ordensregeln beschuldigte, der Aufnahme von religiösen 

Neuigkeiten, zu großen Interesses für derzeitliche Güter, der Überheblichkeit und 
Arroganz, der Vorliebe für leibliche Freuden usw. Die Kritik an der kirchlichen 

Geistlichkeit begann Ludolf vom Papst und der römischen Kurie. Dem kirchlichen 
Oberhaupt machte Ludolf Simonie, Nepotismus und Abhängigkeit von der welt

lichen Macht zum Vorwurf, ferner die auf dem päpstlichen Hof herrschende Aus
gelassenheit, Prunk in Bekleidung und Wohnung, Tolleranz gegenüber dem Kon
kubinat, Missbrauch des Interdikts und der Exkommunikation. Nach dem Beispiel 

des päpstlichen Hofes ging die höhere Geistlichkeit in den einzelnen Ländern, und 
an ihr schulten sich die gewöhnlichen Priester. Ludolf forderte deshalb die Rück

kehr zu den altchristlichen Tugenden, Wiederherrstellung der kirchlichen Disziplin, 
Verbreitung der Bildung unter der Geistlichkeit, sowie Verwendung der kirchlichen 
Reichtümer für charitati.ve Tätigkeit, den Bau von Kirchen, Freikauf von christli

chen Gefangenen, Unterstützung armer Studenten usw. 

36 Tamze, cap. 26, s. 83: ,,Principes dico sacerdotum doctores".
37 Tamze, cz. II, cap. 17, s. 161. 
30 Tamze, cz. II, cap. 10, oraz cz. I, cap. 119. 




