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PRACE KS. PRAŁATA JÓZEFA GOTTSCHALKA
O ŚW. JADWIDZE ŚLĄSKIEJ
W dziedzinie polskiej hagiografii na tem at św. Jadwigi Śląskiej
ukazała się ostatnio syntetyczna praca, pióra s. Benigny S u c h o n i ó w n e j, urszulanki, zamieszczona w Hagiografii polskiej, t. I, Poznań 1971,
s. 457—475 (oraz bibliografia s. 475—484 uzupełniona przez o. Ro
m ualda G u s t a w a ) , która oddaje postać świętej patronki śląskiej na
tle ówczesnych czasów, jej działalność i kult.
W związku z tym pragniem y tu przypomnieć badacza niezmiernie
zasłużonego dla nauki historycznej odnośnie postaci św. Jadwigi ślą
skiej, którym jest ks. p rałat Józef G o t t s c h a l k , autor obszernej
monografii o śląskiej patronce, dającej wyniki najnowszych badań
naukowych.
Ks. Gottschalk urodził się w Miliczu 7 marca 1904 roku z rodziców:
Maksa i Marii Reinelt. Ojciec jego był kantorem -nauczycielem. Po
chodził on z Lądku Zdroju, gdzie urodził się 29 m arca 1875 roku. M atka
urodziła się w Stroniu Śląskim 14 października 1882 r o k u M ł o d y
Józef Gottschalk złożył egzamin dojrzałości w Państwowym Gimnazjum
Św. Macieja we Wrocławiu w 1923 r o k u 2. Studia uniwersyteckie odbył
we Wrocławiu. Studiował on teologię katolicką, historię, geografię, p re 
historię i historię sztuki. W czasie letniego sem estru 1925 kontynuował
swe studia w Wiedniu. Po ukończonych studiach otrzym ał święcenia
kapłańskie w dniu 29 stycznia 1928 roku. Następnie pracow ał jako
nauczyciel religii w gim nazjum i liceum w Zabrzu. Od dnia 1 paździer
nika 1928 roku objął stanowisko kapelana przy kościele Św. M aury
cego we Wrocławiu. Z dniem 1 kw ietnia 1930 roku otrzymał funkcje
nauczyciela religii w Opolu u Sióstr Szkolnych. W roku 1932 został
asesorem studiów. Takąż samą funkcję asesora studiów otrzymał
16 kwietnia 1934 roku w Gimnazjum Królewskim im. ces. Wilhelma we
Wrocławiu. Z dniem 27 czerwca 1937 roku objął stanowisko proboszcza
parafii W ierzbice3. Jako proboszcz piastował urząd opiekuna kościel
nego archiwaliów na terenie archiprezbiteratu B orów 4.

1 Archiw um Archidiecezjalne we W rocławiu (AAW), VIb 35; Handbuch des Erzbistum s Breslau fur das Jahr 1942, s. 27.
2 AAW, VI b 35.
3 AAW, VI b 35: Handbuch des Erzbistums Breslau fur das Jahr
1937, s. 40 (Wirrwitz, Kr. Breslau, A rchipresbyterat Bohrau). Wierz-

W międzyczasie, mianowicie 10 lutego 1930 roku, miał ks. Józef
Gottschalk na Wydziale Filozoficznym U niw ersytetu Wrocławskiego pro
mocję doktorską na podstawie pracy pt. Beitrage zur Rechts-Siedlungsund Wirtschafsgeschichte des Kreises Militsch bis zum Jahre 1648,
drukowanej we W rocławiu w 1939 roku, liczącej 43 stronice.
Ks. Gottschalk zdradzał od dawna szczery zapał badawczo-naukowy
i dał tem u w yraz w licznych publikacjach naukowych. W roku 1927
ukazała się drukiem w Miliczu u Paw ła Lange jego monografia po
święcona tam tejszej parafii, dedykowana dziekanowi milickiemu, Em a
nuelowi Raschowi, pt. K urze Geschichte der katholischen Pfarrei
Militsch, liczącą 37 stronic. Po uzyskanym doktoracie ks. Gottschalk
zaczął ogłaszać coraz częściej swoje nowe prace. I tak w 1932 roku
wyszła drukiem praca: Gotische Holzplastiken im Kreise MilitschTrachenberg. W tymże roku w Opolu ujrzała światło dzienne jego
praca pt. Die oberschlesischen Piastenherzdge im 12. und 13. Jahrhundert. W czasopiśmie „Der Oberschlesier” (1932 nr 1 s. 38—48) opubli
kował Probleme und M ethoden der Siedlungsgeschichte. W tymże orga
nie (1933 n r 1 s. 66—69) ukazał się jego artykuł pt. Das aelteste oberschlesische Kreuzreliąuiar. W 1934 roku wydał drukiem przewodnik po
kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Krzyża w Opolu, dedykowa
ny proboszczowi — prałatow i Józefowi Kubisowi, kanonikowi hono
rowemu kapituły katedralnej we W rocław iu5. W 1935 roku ogłosił
ks. Gottschalk pracę na tem at nawrócenia Germ anów (Die Bekehrung
der Germanen. W: Kleineidam -Kuss, Die Kirche in der Zeitwende).
Nacechowana swoistego rodzaju tragizmem postać biskupa Leopolda
hr. Sedlnickiego, ordynariusza wrocławskiego (1836—1840), apostaty,
stała się tem atem badawczych zainteresowań ks. Gottschalka, który
ogłosił listy skierowane do niego po jego rezygnacji6. Następne studium,
jakie poświęcił nasz autor postaci Sedlnickiego, dotyczyło jego przejścia
na protestantyzm , śmierci oraz g ro b u 7. Ogłosił też drukiem listy księż
nej Julii Anhalt-Coethen do biskupa Emanuela Szymońskiego8. C ieka
wy problem studiów, pochodzenia i święceń duchowieństwa parafialbice — W irrwitz (Konradserbe). Por. S. R o s p o n d , Skorowidz ustalo
nych nazw miejscowości na Ziemiach Odzyskanych, Wrocław 1948 s.
276. Do roku 1937 Wierzbice m iały nazwę: W irrwitz (por. Handbuchr
1937 s. 40), którą zmieniono na: Konradserbe. Por. Schlesische Ortschaftsverzeichnis, Breslau 1941 s. 411.
4 Handbuch, s. 186.
6 Die Pfarrkirche zum hl. Kreuz in Oppeln. Eine Fuhrung, Oppeln.
1934 s. 27, ilustracje.
6 Briefe an den resignierten Furstbischof von Breslau Leopold Graf
Sedlnitzki, „Archiv fur Schlesische Kirchengeschichte” 2: 1937 s. 185—
—206.
7 Uebertritt, Tod und G rabsfitte des ehemaligen Breslauer Fiirstbischofs Graf Leopold von Sedlnitzky, „Arch. f. schles. Kirchengesch.”
5: 1940 s. 206—213.
8 Briefe der Herzogin Julie von Anhalt-Coethen an den Breslauer

nego warchidiakonacie opolskim w 1679 roku przedstawił w specjalnej
rozprawie w 1939 ro k u 9. Następnie omówił i opublikował nekrologi
altarzystów z lat około 1451—1524 w kościele Marii M agdaleny w e
Wrocławiu 10.
Najobfitszym niewątpliwie plonem w działalności ks. Gottschalka cie
szy się hagiografia. Większość swoich wysiłków i dociekań naukowych
poświęcił ks. Gottschalk życiu i działalności św. Jadwigi, księżnej ślą
skiej, żony Henryka Brodatego, uwieńczonych piękną monografią
o świętej, w ydaną w Kolonii w 1964 roku w „Bóhlau Verlag”, pt.
St. Hedwig Herzogin von Schlesien, liczącą 359 stronic, zaopatrzoną
w ilustracje i streszczenie w języku polskim. Do zrealizowania tej mo
nografii kroczył ks. Gottschalk przez szereg pracowitych lat, zwłaszcza
od 1950 roku, kiedy to w „Archiv fur schlesische Kirchengeschichte”'
(1950, V II, s. 26—56) zamieścił rozprawę pt. M ittelalterliche HedwigsH ym nen in deutsche Verse iibertragen von Herald Maschek. W ślad
za tą pracą poszedł szereg innych opracowań poświęconych św. Jad w i
dze n .
Wspólnie z profesorem Józefem K lapperem ogłosił ks. G ottschalk
Historia Sancte Hedwigis Minor ł2.
Krzewicieli kanonizacji św. Ja d w ig i13 oraz bullę kanonizacyjną11
omówił w specjalnych artykułach. Nie zaniedbał też przedstawić św. J a 

Furstbischof von Schim onsky 1825—1832, „Arch, f. schles. Kirchengesch.”
3: 1938 s. 245—282.
9 H erkunfts-Studien und Weiheorte der Seelsorgsgeistlichkeit des
Archidiakonates Oppeln im Jahre 1679, „Arch. f. schles. Kirchengesch.”
4: 1939 s. 222—238.
10 Das Totenbuch der A ltaristen-bruderschaft von Maria Magdalena
zu Breslau, ca 1454—1524, „Arch. f. schles. Kirchengesch.” 6: 1941 s.
127—185.
11 Der angebliche Bruderzwist unter den Sóhnen der hl. Hedwig,
„Arch. f. schles. Kirchengesch.” 9: 1951 s. 45—58; Hedwigsdarstellung
ausserhalb Schlesiens, „Arch. f. schles. Kirchengesch.” 10: 1952 s. 19—
—29; Die alteste deutsche Uebersetzung der Hedwig sleg ende 1380, „Arch.
f. schles. Kirchengesch.” 11: 1953 s. 51—64; Beitraege zur Hedwigsverehrung, „Arch. f. schles. Kirchengesch.” 12: 1954 s. 52—60; Kloster
Helfta und Schlesien, „Arch. f. schles. Kirchengesch.” 13: 1955 s. 62—81;
M ittelalterliche Hedwigs-Erinnerungen, „Arch. f. schles. Kirchengesch.”
14: 1956 s. 208—219; Die Hedwigs-Predigt des Papstes K lem ens IV.
vom Jahre 1267, „Arch. f. schles. Kirchengesch.” 15: 1957 s. 15—35; Der
geistliche Verwandtenkreis der heiligen Hedwig. Ein Band zwischen
Ost und West, „Koenigsteiner B laetter” 2: 1956 s. 107—111, 3: 1957 s.
61—67; Die aelteste protestantische Lebensbeschreibung der hl. Hedwig
vom Jahre 1571, „Arch. f. schles. Kirchengesch.” 17: 1959 s. 1—15.
12 „Arch. f. schles. Kirchengesch.” 18: 1960 s. 272—285.
13 Die Foerderer der Heiligsprechung Hedwigs, „Arch. f. schles.
Kirchengesch.” 21: 1963 s. 73—132.
14 Die Kanonisationsbulle der hl. Hedwig, „Arch. f. schles. K irchen
gesch.” 22: 1964 s. 120—140.

dwigi w najnowszej polskiej literaturze historycznej15. Osobny tem at
studium dla ks. Gottschalka stanowiła św. Jadw iga w rzymskim m ar
tyrologium z 1584 roku i brew iarzu z 1680 roku stanowiący przyczynek
do hagiografii XVI i XVII w ie k u 10. K ult św. Jadw igi poza Śląskiem
opracował w 1966 roku 17.
Ciekawe studium ogłosił ks. Gottschalk na tem at płaszcza książęcego
św. Ja d w ig i18 oraz legendy obrazowej o niej z 1353 ro k u 19.
Stosunek św. Jadw igi do zakonu cystersów stanowił tem at osobnego
stu d iu m 20. Ks. Gottschalk omówił też biografię św. Jadwigi w języku
niemiecko-czeskim z około 1355 r o k u 21, oraz nieznany obraz jej z 1537
roku 22.
W zakresie hagiografii oprócz postaci i działalności św. Jadwigi za
jął się ks. Gottschalk również synem śląskiej Ziemi, św. Jackiem
•Odrowążem 23.
Z innych zainteresowań naukowych ks. Gottschalka należy wymienić:
badania nad śląskimi p atrociniam i24, rolę cystersów w kolonizacji ślą
skiej 25, wczesne druki liturgiczne diecezji w rocław skiej2e, wpływ ślą
skich kaznodziejów na wykonanie ołtarza Mariackiego w K rakow ie27,
m etryki z lat 1573—1617 akadem ii jezuickiej w P rad z e28, możliwości

15 St. Hedwig in der neuesten polnischen Geschichtsschreibung, „Arch.
f. schles. Kirchengesch.” 23: 1965 s. 1—12.
16 St. Hedwig im Rómischen M artyrologium (1584) und Breviarium
(1680). Ein Beitrag zur Hagiographie des 16. und 17. Jahrhunderts, w:
Reformata reformanda. Festgabe fur Hubert Jedin zum 17. Juni 1965,
Munster in W estphalen 1965.
17 H edwigsverehrung durch 700 Jahre ausserhalb von Schlesien,
„Arch. f. schles. Kirchengesch.” 24: 1966 s. 100—126.
18 Ein Fuerstenm antel der Herzogin Hedwig von Schlesien ( + 1243)
aus chinesischen Goldbrokat? Beitrage zur Handelsgeschichte des Ostens, „Zeitschrift fur Ostforschung” 15: 1966 H. 3 s. 403—456.
19 Die aelteste Bilderhandschrift m it den Quellen zum Leben der
heiligen Hedwig, „Aachener K unstblatter” 1967 H. 34 s. 61—161.
20 St. Hedwig und die Zisterzienserorden, „Arch. f. schles. K irchen
gesch.” 25: 1967 s. 38—51.
21 BeitrUge zur schlesischen Kirchengesehichte, Koln — Wien 1969.
22 „Zft f. Ostforsch.” 21: 1972 s. 67—106.
23 Zur Geschichte der Hyazinth-Verehrung, „Arch. f. schles. K irchen
gesch.” 16: 1958 s. 60—98.
24 Probleme der schlesischen Patrozinienforschung, „Arch. f. schles.
Kirchengesch.” 28: 1970 s. 216—220.
25 Die bedeutung der Zisterzienser fur die Ostsiedlung, besonders in
Schlesien, „Zft f. Ostforsch.” 15: 1966 H. 1 s. 93—123.
28 Die fruhen liturgischen Drucke fiir Diozese Breslau, „Koenigsteiner
Studien” 1972 H. 2/3 s. 5—8.
27 Der foerdernde A nteil Schlesischer Prediger bei der Errichtung des
Krakauer Marienaltars des Veit Stoss, „Zft f. Ostforsch.” 20- 1971 H
2 s. 201—231.
28 Die M atrikel der Prager Jesuiten-Akadem ie von 1573—1617, „Arch.
f. schles. Kirchengesch.” 29: 1971 s. 262.

poznania stanu kościelnego na Śląsku w XVI w ie k u 29, Kościół katolicki
na Śląsku w okresie oświecenia 30.
Ciekawe zainteresowania genealogiczne okazał ks. Gottschalk w pracy
pt. Das Geschlecht Gottschalk aus Bad Landeck in Schlesien, wydanej
w Zgorzelcu w 1942 roku.
Pewien odcinek zainteresowań omawianego historyka stanowi sprawa
podręczników historii Kościoła dla młodzieży. Należy tu taj podręcznik
pt. Kirchengeschichte fiir die Oberstufe hbherer hehranstalten auf der
Grundlage der Kirchengeschichte von Moehler, wydany w Bonn w 1953
roku. Jako pomoc na tym odcinku wchodzi też jego praca pt. Kurzer
Ueberblick ueber die katholische Kirchengeschichte in Laengs-und
Querschnitten, Leipzig 1955.
Ostatni kierunek dociekań naukowych ks. Gottschalka, jaki da się
uchwycić, stanowi prezbiteriologia śląska, która rozpoczyna się od po
staci arcybiskupa Jana Beckensloera, zmarłego w 1489 r o k u 31, a koń
czy się wykazem księży diecezji wrocławskiej przebywających w obozie
koncentracyjnym w Dachau w latach 1940—1945 32. Osobne studium
poświęcił nasz autor na stulecie śmierci Augustowi K astnerow i33 i b i
skupowi Janowi Michałowi Sailerowi, zmarłemu w 1832 r o k u 34.
Wyciągając ogólny wniosek z przedstawionej tu naukowej działalności
ks. prałata Józefa Gottschalka, zw-łaszcza hagiograficznej, należy stw ier
dzić, że zapisał się on dotychczas pięknie na kartach katolickiej nauki
historycznej.
Bp W incenty Urban

A. G w y n n, R. N. H a d c o c k, Medieval religious liouses Ireland,
London 1970 ss. 479, mapa.
Zagadnienie misji irlandzkiej w Polsce średniowiecznej było przedm io
tem zainteresowań wielu historyków. Już Parczew ski1 na początku
29 Móglichkeiten zur Erforschung der kirchlichen Lage Schlesiens im
16. Jahrhundert, „Arch. f. schles. Kirchengesch.” 28: 1970 s. 221—233.
30 Die katolische Kirche Schlesiens wdhrend der Aufklarung. Forschungsaufgaben, „Arch. f. schles. Kirchengesch.” 30: 1972 s. 93—123.
31 Der Breslauer Jahannes Beckensloer ( + 1489). Erzbischof von
Graun und Salzburg, „Arch. f. schles. Kirchengesch.” 27: 1969 s. 98—
—129.
32 Breslauer Diozesanpriester im Konzentrationslager Dachau 1940—
—1945, „Arch. f. schles. Kirchengesch.” 25: 1967 s. 298—305.
33 August Kastner. Z um hundersten Todestaga am 5. April 1972,
„Arch. f. schles. Kirchengesch.” 30: 1972 s. 216—222.
34 Der Bayer Johann Michael Sailer (+ 1832), „Zft. f. Ostforsch.”
1972 H. 2.
1 A. P a r c z e w s k i ,
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tego w ieku pisał o działalności misyjnej mnichów irlandzkich we F ra n 
cji, Niemczech, Polsce i Słowiańszczyźnie wschodniej i południowej.
Problem jednak nie został wyjaśniony i gruntow nie przebadany. Oży
wienie badań nad wczesnośredniowieczną Polską w związku z M ille
nium poruszyło i to zagadnienie. W arto dla orientacji wymienić prace
J. D ow iata2, J. Kłoczowskiego3; ta ostatnia praca w sposób wyczerpu
jący omawia życie monastyczne, ale niestety ubocznie tylko autor
zaznaczył silne oddziaływanie mnichów iro-szkockich na ziemie polskie.
Monografia jednak posiada bogaty zestaw bibliograficzny. Podręcznik
KUL-owski Kościół w P olsce4 dotknął problem bardzo ogólnikowo.
Zdaje się, że krótki ale bardzo instruktyw ny artykuł J. Strzelczyka5
omawiający początki misji iryjskich i anglosaskich wśród Słowian na
marginesie trzech ostatnio wydanych prac będzie impulsem do gru n 
townego przebadania ciekawego zagadnienia.
Z dotychczasowych badań wynika, że m isja iro-szkocka w polskiej
literaturze historycznej nie została opracowana; złożyło się na to wiele
względów, między innymi brak było wyczerpującego opracowania śred
niowiecznych klasztorów w Irlandii, ich sieci i działalności. Dwaj au to 
rzy A. Gwynn i R. Hadcock podjęli próbę wyczerpującego przedstaw ie
nia początków i rozwoju życia klasztornego w Irlandii. Biorąc pod
uwagę polskich badaczy zainteresowanych w możliwie dokładnym
przedstawieniu początków chrystianizacji Polski, historyków zajm ują
cych się oddziaływaniem i łącznością kultury łacińskiej i przejm ow a
niem jej przez Polskę czy wreszcie dynamiczny rozwój badań nad
geografią historyczną Kościoła katolickiego w Polsce, w arto zapoznać
polskich naukowców z tym dziełem.
Praca obok stanu badań nad życiem monastycznym w Irlandii śred
niowiecznej szkicuje we w stępie całość początków i rozwoju klaszto
rów aż do XVI wieku włącznie, następnie w trzech typach form acji
przedstawia rozwój życia zakonnego: 1. Mnisi: benedyktyni, cystersi,
irlandzka, „Roczniki Tow. Przyjaciół Nauk Poznańskiego” t. 29: 1902
s. 183—257.
2 J. D o w i a t, Historia Kościoła katolickiego w Polsce (do połowy
X V w.), W arszawa 1968.
S J. K ł o c z o w s k i , W spólnoty chrześcijańskie. Grupy życia w spól
nego w chrześcijaństwie zachodnim od starożytności do X V w ieku,
Kraków 1964.
4 Kościół w Polsce, red. J. K ł o c z o w s k i , t. 1: Średniowiecze, K ra
ków 1968.
5 J. S t r z e l c z y k , Początki m isji iryjskich i anglosaskich wśród
Słowian. (Na m arginesie prac: J. S t a u b e r , Influence irlandaises dans
la christianisation des Slaves polabes et des Polonais, „Etudes Slaves
et Est-Europeennes” (Montreal) 3 (1958—1959) s. 143—153, 227—239;
W. H. F r i t z e , Slaven und Avaren im angelsachsischen Missionsprogramm. 1: Theologia naturalis und Slavenmission bei Bonifatius.
2 :Bedas Rugini und Willibrords Daanemission, „Zeitschr. fiir Slavische
Philologie” Bd 31: 1963 H. 2 s. 316—338, Bd 32: 1965 H. 2 s. 231—251),
„Roczniki Historyczne” R. 34: 1968 s. 95—104. Odb. Poznań 1968

kartuzi, kam eduli; 2. Kanonicy regularni: prem onstratensi, kanonicy
laterańscy, trynitarze; 3. Zakony żebracze: augustianie, dominikanie,
franciszkanie, karmelici. Szczegółowa analiza terytorialna, geograficzna
i statystyczna podnosi walory cennej pracy.
Początki chrześcijaństwa w Irlandii sięgają V wieku, kiedy przybył
ze swą misją św. Patryk. Przewędrował większą część Irlandii budu
jąc wiele kościołów i klasztorów. Organizacja zakonna była podstawą
całej organizacji kościelnej w Irlandii, biskupami byli zakonnicy. Na
VI i VII wiek przypada wielki rozwój życia zakonnego, wybudowano
dużą liczbę klasztorów wraz ze szkołami. Szkoły większych irlandzkich
klasztorów zasłynęły wkrótce jako ośrodki nauki i kultury. Obok
czynnych klasztorów założono kolonie anachoretów w miejscach odosob
nionych i na wyspach wzdłuż wybrzeży irlandzkich. Natom iast wielka
liczba zakonników opuściła Irlandię, by prowadzić misje w wielu
krajach Europy. W VIII i IX stuleciu założono mniej nowych klaszto
rów, złożyły się na to w arunki polityczne. Pod koniec VIII wieku
Skandynawowie zawładnęli niektórym i wyspami irlandzkimi, a w ciągu
następnych stuleci zajęli cały kraj. Najbogatsze łupy zbierali z klaszto
rów, które grabili i palili. Większość klasztorów na wyspach i lądzie
zostało całkowicie zniszczonych i opuszczonych, lecz wiele zostało od
budowanych.
Reorganizacja średniowiecznego Kościoła w Irlandii nastąpiła na sy
nodzie w 1111 r. w Rathbreasail; powstała wówczas nowa organizacja
diecezjalna. Wielkie zasługi położył tu św. Malachiasz opat w Bangor,
później biskup w Connor i Down, i wreszcie arcybiskup w Armagh.
Jako gorliwy pasterz wizytował klasztory benedyktyńskie kongregacji
Savignac, augustianów w Guisborough. W latach 1127—28 zbudował
klasztor w M unster, zwany Ibracense, w którym było 120 księży i braci
zakonnych, kształcący głównie duchownych w prawie kościelnym.
W czasie swej podróży do Rzymu, św. Malachiasz odwiedził św. B er
narda w opactwie cysterskim w Clairvaux i opactwo augustyńskie
w Arrouaise. Uważając, że te typy życia religijnego byłyby owocne
dla jego kraju, Malachiasz sprowadził do Irlandii cystersów i kano
ników. W chwili śmierci Malachiasza było już około 20 arouaryjskich
k la sz tc ó w w północnej Irlandii.
Drugie opactwo kongregacji Savigny zostało założone w Dublinie
w r. 1139, połączyło się ono wraz z Erenagh i innymi domami Savignac.
M alachiasz popierał również żeńskie zakony. Założył kilka klasztorów
kanoniczek. Po śmierci Malachiasza w r. 1148 polityka klasztorna od
nośnie zakonów augustiańskich i cysterskich była nadal propagowana.
W czasie inwazji anglo-skandynawskiej i wylądowania w Irlandii
Henryka II w r. 1171 domy irlandzkie obejmowały 2 klasztory benedyk
tynów, 15 cysterskich, około 62 domów kanoników augustyńskiej regu
ły, przeważnie arouaryjskiej i około 24 domy kanoniczek, przeważnie
również arouaryjskich (z których 8 było podwójnymi klasztorami, bo
prawdopodobnie kanonicy i kanoniczki mieli jeden wspólny kościół).

W X II wieku wiele wczesnośredniowiecznych klasztorów zostało za
mienionych na domy kanoników regularnych, inne działały nominalnie.
Około 50 wczesnych opactw mnichów i 7 klasztorów żeńskich istniało
do r. 1148, a 24 męskich po 1171. Praw ie wszystkie upadają w X III
wieku. Od czasów inwazji anglo-skandynaw skiej aż do końca XVI w ie
ku autorzy opisują rozwój życia klasztornego dość skrótowo.
Dalszy rozdział poświęcony jest życiu zakonnemu w czasie inwazji
anglo-norm ańskiej. Jaw ią się wówczas dwa zakony rycerskie: szpital
nicy i templariusze. Szpitalnicy zamieszkali pod Dublinem. Głównym
domem tem plariuszy aż do ich zniesienia w r. 1308 był Clontarf. Oba
zakony otrzym ały ziemie odebrane Irlandczykom w różnych h rab 
stwach, w których budowały swoje klasztory. Po roku 1175 AngloNormani zaczęli budować klasztory dla duchownych swoich narodo
wości, zabraniając z czasem wstępować do nich Irlandczykom. Dopiero
na przełomie XV i XVI wieku Irlandczycy odzyskali władzę w kilku
klasztorach anglo-normańskich. Podział Irlandii na szereg małych
księstw uniemożliwiał bujny rozwój życia zakonnego.
W drugiej połowie X II wieku Irlandczycy założyli wiele fundacji.
Wybudowano 15 nowych opactw i dwa mniejsze domy dla cystersów.
Dla kanoników augustiańskich założono 21 nowych domów, dla kanoniczek ufundowano 15 nowych klasztorów. Spraw y narodowościowe za
czynają odgrywać znaczną rolę u podstaw życia klasztornego. Natomiast
w tym samym czasie fundacje anglo-norm ańskie obejmowały: 19 k la
sztorów i 12 mniejszych domów szpitalników i templariuszy, 12 klaszto
rów benedyktynów, 11 klasztorów cystersów, 1 klasztor kartuzów,
33 klasztorów kanoników i 8 kanoniczek. Te klasztory były zależne od
angielskich lub francuskich klasztorów. K lasztory w W aterford i Cork
są interesujące, ponieważ utrzym yw ały szpitale z pełną obsługą sióstr
i braci zakonnych.
Następny rozdział poświęcony jest działalności premonstratensów,
którzy zostali w 1183 roku sprowadzeni ze Szwecji do Carrickfergus
jako filia Prem ontre; późniejsze klasztory zakładane już przez Irlan d 
czyków były jednak uzależnione od macierzystego klasztoru. Prem onstratensi mieli w Irlandii około 1260 r. 5 opactw, 2 klasztory i 4 m niej
sze domy. Trynitarze mieli tylko jeden klasztor w Irlandii.
Szeroko omawiają autorzy zakony żebrzące. W X III wieku przybyły
do Irlandii 4 wielkie zakony żebrzące, wniosły one nowy zapał reli
gijny, prom ieniujący na cały kraj przez następne stulecia. Pod koniec
tego wieku było już około 66 klasztorów tych zakonów.
Dominikanie przybyli do Dublina w r. 1224, bez w ątpienia z Anglii.
Cystersi Dublina pozwolili im na wydzierżawienie miejsca na północ
nej stronie rzeki Liffey, a mieszczanie wybudowali im kościół, który
został poświęcony w 1238 r. W r. 1224 osiedlili się również w Drogheda,
u arcybiskupa Lukasa Netterville. W r. 1225 osiedlili się w Kilkenny,
a w 1226 w W aterford. W 1227 król Thomond sprowadził ich do
Limerick, ponieważ stosownie do starej tradycji, prosił św. Dominika

przed jego śmiercią w Bolonii w r. 1221 o przysłanie mu kilku ojców.
Pod koniec X III wieku było 24 klasztorów dominikańskich w Irlandii,
a około r. 1507 było już 38, z których prawie połowa założona była
przez Irlandczyków.
Franciszkanie mieli klasztory w Youghal i Cork, prawdopodobnie
w r. 1229, a z pewnością w r. 1231. Wcześniejsze daty r. 1214 i 1224
nie są wykluczone — być może niewielu zakonników mogło przybyć do
Irlandii by sprawdzić możliwości osiedlenia się. Zgodnie z aktam i Cork
zostało założone w r. 1214, a zbudowane w 1229. W aktach pierwsza
pozycja w r. 1229 opiewa o założeniu klasztoru św. Franciszka w Cork
przez Dermota Mac Carthy, którego śmierć odnotowana jest w później
szym zapisie tegoż roku. Richard Ingw orth, Anglik, który w stąpił do
franciszkanów we Włoszech, został posłany przez św. Franciszka w raz
z innymi braćm i pod przewodnictwem Agnellusa of Pisa do Anglii
w r. 1224. W r. 1231 otrzymał misję w Irlandii i został pierwszym
prowincjałem zakonu franciszkanów. W r. 1239 zrzekł się tej godności
i wyjechał do Ziemi Świętej jako misjonarz; w międzyczasie założył
inne klasztory w Irlandii jak np. w Dublinie i Kilkenny. Pod koniec
X III w ieku Irlandia miała 31 klasztorów, około 1508 było ich 58. In 
teresujące jest, że w Anglii w chwili reform acji było również 58 kla
sztorów franciszkańskich. Irlandia posiadała tylko 3 klasztory żeńskie
franciszkanek.
Trzeci zakon św. Franciszka nie m iał klasztoru w Anglii, lecz zy
skał wielką popularność w Irlandii. Pierwszą fundacją tego zakonu
był klasztor w Killeenbrenan założony przed 1426 r., który był głównym
klasztorem tego zakonu w Irlandii. Z listów papieskich można wnio
skować, że wcześniejsze domy m iały siostry i braci, po r. 1457 siostry
nie są wymieniane w żadnym z męskich domów. Zakon wytworzył
„silne kapłaństw o”, a księża i bracia żyli w kongregacjach, zajm ując
się również pracą duszpasterską i ucząc chłopców w klasztornych
szkołach. Około r. 1540 były co najm niej 44 klasztory konwentualne
braci tego zakonu w Irlandii.
Karmelici przybyli, jak twierdzą autorzy pracy, w skutek wpływu
św. Szymona Stocka z Kentu. Święty ten został generalnym przeło
żonym zakonu ok. r. 1250. Przybyli do Irlandii przed 1270 i otrzymali
listy królewskie z zapewnieniem opieki. Pierwsze klasztory karm elitów
były budowane z dala od miast. Klasztor w Dublinie został założony
w r. 1274, o dacie założenia innych trudno powiedzieć wobec braku
zachowanych archiwaliów, w ydaje się że było ich 9 w Irlandii około
r. 1300 i 27 w r. 1539.
Na podstawie badań autorów dochodzimy do pewnych uogólnień,
a mianowicie od połowy XIV wieku klasztory miały poważne trudności
ekonomiczne. W czasie tzw. „czarnej śmierci” (zarazy) w 1348 r. i n a 
stępnych klęsk większość klasztorów była zdziesiątkowana, zarówno
w Irlandii jak i w Anglii. Zwykłych braci praw ie nie było, trzeba było

zatrudniać robotników płatnych, podczas gdy połacie ziemi były w wielu
wypadkach wydzierżawiane ludziom świeckim. Dochody klasztorów
zm alały do tego stopnia, że nie wystarczało na wyżywienie wszystkich
zakonników, następstw em czego osłabiona została dyscyplina zakonna.
Jeśli ktoś chciał uzyskać intratniejsze stanowisko mógł przedłożyć p a 
pieżowi oskarżenie o niekom petencji lub o gorszącym życiu opata lub
przeora. Oskarżający wiedział, że jeśli w dochodzeniu wygra sprawę,
zostanie mianowany następcą na miejsce oskarżonego. Oskarżenie takie
wnoszone były często na podstawie wiadomości zasłyszanych lub w y
myślone, gdyż oskarżający w wielu w ypadkach przebywał w miejscu
odległym od oskarżonego, naw et w tak daleko odległym jak Italia.
Tego rodzaju praktyki powodowały dezorganizację klasztorów i uczu
cie niepewności, niezadowolenia i niepokoju.
Pod koniec XV wieku wiele klasztorów mniszych i kanoniczych
w Irlandii przeżywało poważny kryzys, wewnętrzny i zewnętrzny, co
raz mniej było kandydatów, a reguła przestała być obowiązująca.
W okresie reform acji w Irlandii większość klasztorów zostało zniesio
nych najpierw za H enryka V III, a pozostałe za rządów Elżbiety w' la 
tach 1558—1603. Elżbieta starała się zaprowadzić angielskie praw a i akt
suprem acji wr Irlandii, a przez to znieść wszystkie domy klasztorne.
Irlandczycy silnie się przeciwstawiali, a bunty i wojny doprowadziły
do zniszczenia i rzezi. Jezuita, Dawid Wolfe został wysłany do Irlandii
jako komisarz papieski w 1561 roku z zadaniem zorganizowania die
cezji, duchowieństwa i szkół. Wolfe został uwięziony przez Anglików,
a w 1572 roku uciekł z więzienia.
Elżbieta starała się pozbyć wszystkich zakonników, klasztory odda
wała w zarząd rad miejskich, lub angielskim osadnikom, z których
niektórzy byli katolikam i lub sym patykam i katolików, w tych w ypad
kach zakonnicy pozostali w swych klasztorach. Większość zakonników
uwięziono, deportowano lub zamordowano, inni uciekli za granicę lub
potajem nie się ukryw ali. Tom autorzy kończą na tragicznej historii
życia zakonnego za rządów Elżbiety.
Praca dla polskiego historyka z różnych względów jest ogromnie
przydatna. Autorzy starają się wyjaśnić tajem nicę dynamicznego roz
woju życia zakonnego we wczesnym średniowieczu w Irlandii; dalej,
choć może jeszcze niezbyt wyczerpująco piszą o oddziaływaniu m isjona
rzy w wielu krajach sięgając aż po k raje słowiańskie i Polskę. Ale
przede wszystkim praca może być wzorem dla opracowań średnio
wiecznych klasztorów pod względem szeroko pojętej geografii histo
rycznej. Precyzyjne, dokładne i możliwie wyczerpujące rozmieszczenie
geograficzne każdego klasztoru, sporządzone z benedyktyńską dokład
nością, w wielu w ypadkach będzie wzorem dla naszych badań nad
geografią historyczną Kościoła w Polsce.
Na uwagę zasługuje załączona mapa, przedstaw iająca w sposób jasny
i wyraźny sieć klasztorów Irlandii w średniowieczu. Mapa w ydana na

najwyższym poziomie edytorskim. Zastosowanie ciepłych i wyraźnych
kolorów oraz duża przestrzeń powodują, że z łatwością możemy odczy
tać mnóstwo naniesionych danych. Mapa w swych ogólnych założeniach
przedstawia trzy typy zakonów: mnisi, kanonicy i mendykanci. Każda
z tych głównych grup dzieli się na szczegółowe form acje zakonne.
Każda form acja oznaczona jest odmiennym symbolem. Mapa uwzględ
nia zarówno podział zakonny, jak i diecezjalny, zaznaczony różnymi
kolorami; przedstawiono obszary diecezji, prowincji zakonnych, k la
sztorów, arcyopactw i opactw. Łatwość odczytania wielu danych hi'
storycznych jest największą zaletą mapy.
Ks. Roman Nir

