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trzonych datą statutów najstarszy został uchwalony 1 V II 1438.
Niedatowany statut noszący nagłówek Statutum, ut nullus fratrum confratrem presurnat truhere ad aliquem iudicem secularem
vel spiritualem uznaję jednak za najwcześniejszy kierując się
występowaniem jego świadków w innycłi źródłach już z końcem
X I V w. i niepojawianiem się znacznej ich części w źródłach po
r. 1420. Pierwszy więc znany krakowski statut wikariuszów po
chodzi może z dwócłi pierwszych dziesiątków lat X V w. Nie jest
wykluczone, że już w X IV w. istniały, podohnie jak na Śląsku,
statuta wikariuszowskie w Krakowrie, chociaż zapewne nie tak
wcześnie. Osłabia to prawdopodobieństwo fakt braku samodziel
nego ustawodawstwa kapituł w XIV w.5, a jak już wyżej powie
dziano, kolegium wikariuszów i jego ustawodawstwo kształtowały
się pod wpływem kapituł.
Statuta wikariuszów krakowskich zachowały się jedynie w kopii
i we fragmentach. Wszystkie statuta do r. 1512 (z wyjątkiem sta
tutu z r. 1511 wpisanego w tym samym kodeksie w połowie X V I w.)
zostały skopiowane przez jednego pisarza po r. 1512. Pozostawało
to zapewne w związku z założeniem nowego kodeksu dla celów
kolegium wikariuszów. Na wstępie kodeksu zamieszczono kalen
darz wraz z aniwersarzem kolegium, następnie skopiowano bez
zachowania porządku chronologicznego statuta z X V i początku
X V I w. Dalsze uchwalane od r. 1537 statuta. dekreta biskupów
i dziekanów kapitulnych aż po koniec X V III w. wpisywano lub
wklejano bieżąco. Dekret Jana z Pniowa administratora kościoła
krakowskiego w czasie wakansu na stolicy biskupiej z dn. 27 II
1462 (por. niżej) zatwierdza statuta wikariuszowskie „in presenti
codicillo” . Jest to ślad istnienia dawnego kodeksu, w którym
w X V w. wpisywano bieżąco uchwalane statuta. Kopista X ^ I w.
przepisał do nowego kodeksu już tylko niektóre statuta mające
jeszcze praktyczne znaczenie dla kolegium, a których nie zastą
piono nowymi udoskonalonymi czy zaktualizowanymi uchwałami.
Tak np. statut z r. 1512 De infinnis mówi o konieczności wyda
nia nowego statutu o chorych konfratrach, „cpiia statutum antiquum de infirmis confratribus tempore Volumiri viced ecan i-------- nonnullam difficultatem inferebat” ; kopista X V I w. wobec melioryzacji statutu De infirmis pominął w nowym kodeksie dawny
statut wykazujący braki.
Statuta wikariuszów katedry krakowskiej mieszczą się w nieopatrzonym sygnaturą i nienotowanym przez ks. I. Polkowskiego
w Katalogu rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej, pergaini5 St. Z a c h o r o w s k i, /. c., s. 179— 180.
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nowym kodeksie o wymiarach 25 X 35 cm. Kodeks został opra
wiony w X V I w. w drzewo obleczone skórą z tłoczonym orna
mentem roślinnym i napisem antykwą Kalendarium et statuta
dominorum riccariorum. Na wyklejce okładki nalepiono spi
saną w X V II w. modlitwę oraz formułę instytucji wikariusza do
kolegium.
Na s. 1 znajdują się modlitwy odmawiane przed i po posie
dzeniach kapituły.
S. 2 spisane w r. 1527 opłaty za aniwersarze.
S. 2— 78 kalendarz pisany dużym ozdobnym pismem w stylu
przekwitającego gotyku, zbliżonym do tekstury, wraz z notatkami
nekrologicznymi wikariuszów i dobrodziejów kolegium wpisanymi
ręką pisarza kalendarza oraz kontynuowanymi do końca X V II w.
Nowa paginacja, s. 1— 17 statuta wikariuszów kościoła ka
tedralnego w Krakowie do r. 1512 pisane jedną ręką, tą samą
która spisała kalendarz, czytelną teksturą schyłku gotyku, prze
dzielane nagłówkami o nieco większym piśmie, rubro. Statuta roz
poczynają skromne inicjały czerwone, brunatne, niebieskie i zło
cone.
S. 17 wyjątek ze statutu bpa krakowskiego Bodzanty dla ka
pituły krakowskiej z 12 V 1356. Por. K . Teliga, Statuta capitularia ecclesiae cathedralis Cracoriensis. Cracoviae 1884, c. X X I V ,
s. 15.
S. 18— 23 dalszy ciąg statutów z lat 1537, 1540, 1511, 1549
wpisanych inną ręką z połowy X V I w. dużym, mało starannym
pismem.
S. 23— 25 statut z r. 1581 wpisany ówczesną ręką.
S. 26— 30 zatwierdzenie statutów i przywilejów kolegium wi
kariuszów katedry krakowskiej i ordynacja powizytacyjna, wy
dane przez kardynała Jerzego Radziwiłła 20 I 1597 r.
S. 31— 33 ordynacja przez kardynała Bernarda Maciejowskiego
z dnia 7 V III 1602 dla kolegium wikariuszów.
Odtąd szereg doklejonych nieliczbowanych kart papierowych
różnego formatu.
3 karty, na których pomieszczono dekret biskupa krakowskie
go Kazimierza Łubieńskiego z dnia 18 V 1711 dla kolegium wi
kariuszów.
1 niezapisana karta.
1 karta z ordynacją dla kolegium Michała Wodzickiego dzie
kana, wikariusza in spiritualibus i oficjała krakowskiego, z dnia
18 IV 1793 r.
1 niezapisana karta.
1 karta pergaminowa z formularzem aktu zgonu wydanego
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dnia 30 IV 1823 przez Wydział spraw wewnętrznych i policji Se
natu W M Krakowa.
1 karta papierń z wpisaną 30 IX 1793 fundacją mszy wo
tywnych.
2 karty, z których jedna przylepiona do okładki, zawierające
dokument biskupa krakowskiego Pawła Turskiego z dnia 12 IV
1801 r. dotyczący prośby wikariuszów o zniesienie obowiązku
odprawiania mszy z wygasłego uposażenia.
Poniższe wydawnictwo statutów zawiera jedynie średnio
wieczne statuta wikariuszowskie do r. 1512 skopiowane jedną
ręką (z wyjątkiem statutu z r. 1511). Jak już wyżej zaznaczyłam
statutów nie skopiowano w porządku chronologicznym. W ręko
pisie wpisane są w następującej kolejności: z r. 1438, 1477, 1481,
1468, 1467, 1483, 1491, roty przysiąg wikariuszów, statuta niedatowane: Statutum, ut nullus fratrum confratrem presumat trahere
ad aliąuem iudicem secularem vel spiritualem, Qui revelant se
creta capituli i Nows riccarius non actu presbiter, statuta z r.
1512, statuta niedatowane: Capitulum semper fiat infra duas
ebdomadas i De verbis conviciatoriis, statuta z r. 1440, 1462
(1537 i 1540 wyłączone z wydawnictwa) i z r. 1511.
Jako zasadę wydawniczą przyjęto Instrukcję wydawniczą dla
średniowiecznych źródeł historycznych P A U z r. 1925.
Pani prof. dr Zofii Budkowej serdecznie dziękuję za zwróce
nie mojej uwagi na rękopis ze statutami. Panu mgrowi Stanisła
wowi Kurasiowi dziękuję za udostępnienie przygotowanych przez
niego do druku dokumentów z Liber privilegiorum vicariorum
(Kraków, Arch. Kapit.), przydatnych mi przy objaśnianiu osól>
wikariuszów występujących jako świadkowie statutów.

STATUTUM UT NULLUS FRA TRU M CO NFRATREM PRESUMAT
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habitis vite presentis industriam humanam necessariis D eo serviendo, ałterum
non ledendo unicuique ius suum tribuendo ad eternam beatudineni posse
feliciter pervenire, ipsum Deum solum trinum in personis et unum in esse sue
diyinitatis per cuncta secula exinde benedictus et sine fine dicendo „sanctus
cum sanctis” collaudare. Proinde nos Volum irus vicedecanus, P a u lu s 3 et Nicolaus \ icecu stod es4, Stanislaus I o l d a 3, A łbertus M a zow ita «, Petrus Sorcz,
Nicolaus Spak, Paulus vicecan tor, Joannes Soczewka, Petrus Lany, Joannes
Sywy, Petrus Albus 7, Stanislaus Sw oker, Stephanus de Radom 8, Joannes Damb ro w s k i9, N icolaus, Marcus
Stanislaus R oy, Wenceslaus de R adom viccarii
perpetui ecclesie cathedralis Cracoviensis statuimus exnunc perpetuis tem poribus per nos et successores nostros omnes et singulos haberc volentes ac inviolahiliter observari sub pena privacionis porcionum et quarumcunque obvencionum bursam nostram et tliezaurum ac manus nostras tangencium per unum
mensem succesive ac progressive et integre et alias secundum exigenciam
protervie delinquentis plus vel minus per vicedecanum pro tem pore existentein eidem facienda, quod nullus fratrum nostrorum predictorum confratrem
vel confratres nostros aut com m unitatem totam ad iudicem vel iudices pro
quacunque causa ad forum ipsorum spirituale vel seculare trahere valeat et
presumat; licet idem iudex vel iiulices quicunque auctoritate vel dignitate
preemineat vel preemineant nisi prius quantum est de personis ad presenciam
vicedecani predicti pro tem pore existentis, qui vigore et virtute presentis statuti nostri vigorem habebit et exnunc habere debet, ut de m eritis parcium
fratrum nostrorum predictorum liliganciuni probacionibus receptis, si opus
fuerit et prout sibi videbitur expedire, sim pliciter et de piano de causa et de
causis huiusm odi secundum Deum et conscienciam bonani suam cognoscat et
secundum excessum et excessus delictoru m vel delicti aut debiti habeat vigorem et auctoritatem condem nandi et puniendi. In quaiitum vero quispiam
fratrum nostrorum a com m unitate nostra iniuriam pateretur, ad decanum pro
tem pore confugiat.
QUI REVELAN T SECRETA CAPITU LI
Itein statuimus. quod si quis fratrum nostrorum predictorum sine mandato speciali et necessitate legittim a secreta capituli alicui revelaverit et duobus testibus idoneis convictus fuerit coram decano aut vicedecano pro tem 
pore, licet racione huiusm odi prodicion is m erito in perpetuum de capitulari
congregacione fratrum segregandus esset, micius tamen secundum exigenciam
ad arbitrium ipsorum dom inorum puniatur.

TR A H E R E AD ALIQUEM IUDICEM SECULAREM VEL S P IR IT U A L E M 1
Non debet mirum nec reprehensibile per quem piam iudicari si secundum
varietates et ąualitates tem porum huius mundi lalientis m ores et actus humani hom inum labencium et fragiłium varientur. Nam ut Seneca M inor in
capitulo De prudencia ait: „Q uale tibi tempus affu erit, taliter te tem pori se
cundum exigenciam tem poris accom odes nec te in aliquihus mutes, sed pocius
aptes” 2; et ąuoniam reperitur et legitur in antiquis, quod sacerdotes in Egipto
constituti acquisitis vite bumane necessariis prim o ceperunt ph ilozop hari; cum
igitur m aior non sit huius mundi ph ilozophia quam exquisitis et inventis ac
1 N iedatow any ten statut uważani za najwcześniejszy z zachowanych, por
W stęp s. 392.
2 W dialogu Seneki De providentia, jak też i w innych dziełach S e n e k i
nie ma takiego cytatu.

3 Paweł wicekustosz w ystępuje 14 I V 1409, K od. Tyn., s. 221.
4 M oże identyczny z wym ienionym w statucie z 1 V II 1438 M ikołajem
l lińskim wicekustoszem . M ikołaj wicekustosz w ystępuje: 27 IV 1437 — 9 X
1449, Lib. priv. vic., k. 12— 18; 220 v.— 223.
5 W ystępu je: 23 V I 1389 — 14 V 1403, K od. kat. krak., II, s. 141, 291.
6 W ystępu je: 14 V 1403, K od. kat. krak., II, s. 291.
7 P iotr Biały w ystępuje: 30 V I 1419 — 4 X 1449, K od. kat. krak., II,
s- 448; Lib. priv. vic., k. 223 v.— 225 v.
8 Stefan syn Wita z Radom ia w ystępuje: 26 IV 1408, K od. kat. krak., II,
s. 328.
9 Jan Dąbrowski altarzysta w katedrze krakow skiej w ystępuje: 17 X 1411,
Kod. kat. krak.. II, s. 357.
10 Może identyczny z wikariuszem Markiem z W olborza świadkiem sta
r t u z dn. 1 V II 1438 i z Markiem z statutu z dn. 14 V III 1438.
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NOWS VICCARIU S NON ACTU PRESBITER
yicedecano >5, Petro Thytlek
et N icolao V]ynski vicecustodibus, Svantoslao
ricecan tore ” , Ioaiine do Staw >8 et P h ilip po de Wolhram divisorihus 19,
B orz y sla o20, Jacobo Schady *», M arco de W olb orz**, Ioanne Pilawa 23, Stanislao Liga 24, magistro Stanislao de I s lz a 23, M ichaele de B odzaczin, Ioanne
de Y ierzeiki 2«, Tlioma B o ch n e k 27 — j e ,le x tro, Mathia Strzelecz 28, Ioanne
Pella *#, Thom a de Radom skie, Ioanne de K ielcze, Ioanne Pirzchala 3», Ioanne
Nossek 31, Sim one 32*>, Petro L a n t o w s k i M a r t i n o Kokosska et Mathia de Mileiow 34 de sinistro choris viccariis perpetuis canonicalibus predicte ecclesie
Cracovicnsis, testibus circa premissa.

Item statuimus, quod si quis clericus non actu sacerdos fu eril in viccarium
et confratrem nostrum presentatus et investitus, tandem missarum anniversariis careat, quosque actu sacerdos efficiatur.
STA TU TA DOM INORUM VICARIO RU M ECCLESIE CATH ED RALIS
CRACOYIENSIS. -A N N O

DOM INI 1438*

In nom ine D om ini amen. Ad rei m em oriam sempiternam. Cum in b on o ac
debito regim ine p erfectio tocius consistit universi proinde nos Nicolaus Laszo c/k i decanus ecclesie maioris et canonicus Cracoviensis ^ attendens, quod
plerum que deordinationis et negligencie in horis canonicis nocturnis pariterque diurnis aliisque divinis officiis in dicta Cracoviensi ecclesia per dom inos
viccarios com ittebantur, negligencias et deordinaciones huismodi abolere penitus cupiens, nonnullorum venerabilium virorum prelatorum et canonicorum
predicte Cracoviensis ecclesie nostrorum confratrum com m unicato con silio tractatuque solem pni cum ipsis dom inis viccariis prehabito, de consensu et voluntate ipsorum statuta seu constitutiones per quas dom ino concedente cultus divinus in pretacta Cracoviensi ecclesia ordinate peragi ac ipse hore canonice
absque negligencia et confusione prout decet decantari poterint et valeant,
nostro ex o ffic io sub infrascriptis clausulis et articulis ordinavim us et disposuimus ac ordinamus, disponim us et constituim us per presentes decernentes
statuta huiusm odi et constututiones per ipsos dom inos viccarios et eorum successores perpetuo et in ewm sub penis infrascriptis firm iter observari ipsaque
statuta seu constitutiones per vicedecanum aut per divisores pro tem pore
existentes vel alios si ipse vicedecanus seu divisores in eisdem exequendis
tardi fuerint et remissi, extunc per universitatem ipsorum dom inorum viccariorum com m unicato super hoc buicinde salubri consilio contra omnes
et singulos dom inos viccarios in et contra ipsa delinquentes, cuiuscunque
con dicion is fuerint omni tim ore, favore et gracia necnon dolo et fraude
postpositis. In quo consciencias ipsorum dom inorum executorum oneramus
tociens quociens fuerit expediens et necesse debite execu cion i demandari.
Acta sunt hec et fuerunt sub anno Nativitatis Dom ini m illiesim o quadringentesim o tricesim o octavo feria tercia in vigilia Yisitationis S. Marie \ irginis G loriose 12 presentibus ibidem liiis venerabilibus et honorabilibus viris:
Derslao de B orzym ow archidiacono 13, Ioanne de E lgotb can onico et o ffic ia li
generali ac in spiritualibus vicario Cracoviense 14 necnon Mathia de B och n y a

a’ a dopisano brunatnym atramentem.
*a na górnym i prawym marginesie bogaty kolorystyczn ie, stylizowany or
nament roślinny.
11 M ikołaj Lasocki sekretarz królew ski, kanonik i dziekan krakowski,
um. 1450.
12 1 lipca.
. 18 Derslaw z Borzynow a doktor dekretów , p rofesor Uniwersytetu Kra
kow skiego, archidiakon katedry krakow skiej, um. 1452. Por. Pol. SI. B iog r.,
H , s. 370.
14
Jan Elgot dok tor dekretów , profesor i rektor Uniwersytetu K r a k o w
skiego, o ficja ł i wikariusz generalny krakow ski, kanonik i scholastyk kapituły
krakow skiej, um. 1450. Por. Pol. Sł. Biogr., V I, s. 227— 228.



15
W ystępu je: 30 VI 1419— 5 II 1437, K od. kat. krak., II, s. 448; Lib.
priv. vic., k. 232— 235.
Ił P iotr Tytlek jest zapewne identyczny z Piotrem wicekustoszem , który
w ystępuje: 5 II 1422 — 3 X 1437, K od. Tyn., s. 233; Lib. priv. vic., k. 211— 215.
17 Świętosław z Szadkowa w icekantor w ystępuje: 27 IV 1437 — 13 IX
1446, Lib. priv. vic., k. 12— 18; 220 v.— 223 v.
18 W ystępu je: 2 V 1431— 1462, K od. Mp., IV , s. 266; Lib. priv. vic.,
k. 258 v.
19 Filip z W olbrom ia w ystępuje: 5 II 1437 — 3 X 1437, Lib. priv. yic.,
k. 232— 235; 211— 215.
20 Borzysław (B orzk o) z B iskupic w-ystępuje: 27 IV 1437 — 9 X 1449,
Lib. priv. vic., k. 12— 18; 223 v.— 225 v.
21 Jakub Schady z B ochni w ystępuje: 27 IV 1437 — 21 IV 1438, Lib.
priv. vic., k. 12— 18; 216 v.— 218; ja k o zm arły 13 IX 1446, tamże, k. 220 v.— 223.
22 P or. wyż. przypis 10.
23 W ystępu je: 5 II 1437, Lib. priv. vic., k. 232— 235.
24 Stanisław Liga z Kazim ierza wikariusz i altarzysta św. Stefana w ka
tedrze krakow skiej w ystępuje: 4 V II 1462— 1472, K od. UJ, II, s. 209— 210;
Lib. priv. vic., k. 38.
25 Magister Stanisław z Iłży w ystępuje: 27 IV 1437— 1471, Lib. priv. vic.,
k. 12— 18; 202.
26 Jan R ola z W ierzejek wikariusz i wicekustosz w ystępuje: 29 V II 1443—•
1469, Lib. priv. vic., k. 18 v.— 20; 66; zapewne identyczny z Janem R olą synem
Stefana z W ierzejek notariuszem publicznym , 18 I 1455, K od. UJ, II, s. 161.
27 M oże identyczny z Tom aszem synem Stefana z Bichni wikariuszem ka
tedry krakow skiej i notariuszem publicznym w ystępującym : 24 V II 1432 —
17 X I 1440, K od. M p., IV , s. 274; K od. M og., s. 118.
28 M aciej Strzelec w ystępuje: 29 V II 1443 — 4 X 1449, Lib. priv. vic.,
k. 18 v.— 20; 223 ▼.— 225 v.
29 W ystępu je: 27 I V 1437 — 21 I V 1438, Lib. priv. vic., k. 12— 18;
216 v.— 218.
30 Jan Pierzchała w ystępuje: 5 II 1437, Lib. priv. vic., k. 232— 235.
31 Jan Nosek z Sambora w ystępuje: 7 IV 1448— 1462, Lib. priv. vic.,
k. 190— 191 v .; 258 v.
32 Szymon wikariusz w ystępuje: 29 V II 1443 — 13 IX 1446, Lib. priv.
Vic., k. 18 V.— 20; 220 v.— 223 v.
33 P iotr Lantowski vel Lantkow ski w ystępuje: 27 IV 1437 — 21 I V 1438,
Lib. priv. vic., k. 12— 18; 216 v.— 218.
34 M aciej syn Stanisława z M ilejow a wikariusz, altarzysta św. Marii Mag
daleny w kościele katedralnym, notariusz publiczny, kanonik sandecki w y
stępuje: 1427— 1462, K od. UJ, I, s. 161; Lib. priv. vic., k. 258 v.
** H im one rkps.
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CONFUSIO ET TU R BACIO CHORI
Quia ipsi dom ini viccarii horas canonicas nocturnas pariter et diurnas
sepius in ecclesia, ut premissum est inordinate et confuse propter nimiam
festinacionem seu precipitacionem peragere solebant unus alium vocibus precurrendo, ita, quod illi, qui in dextro, eos, qui in sinistro ch oro psalmos legebant, minime percipere valebant et e converso, propter quod statuimus, quod
de cetero chorus taliter per quem piam non confundatur nec perturbetur, sed
quod cantus tam psalmorum, quam eciam hystorialis quilibet continue et cum
verborum debita expressione ac notarum prolacione nec nimis cursorie nec
eciam tarde ecclesia predicta peragatur; quod si quis predictorum viccariorum contrarium fecerit chorum turbando seu con fu ndendo seque aliis in
cantu non con form and o, quod extunc talis pro prim o excessu gradibus per
vicedecanum puniatur, si vero secundo in eodem excessu repertus fuerit extunc in una quarta seu in uno m edio grosso puniatur; at si tercio et postea,
tociens quociens excesserit in uno grosso porcionum , que diebus currentibus
distribui consueverunt per divisores sine omnia m isericordia pro qualibet vice
puniatur.
CONFABULACIO. RISUS *
Item quia modus pessimus inter ipsos dom inos viccarios inoluerat, quia
infra boras canonicas et alia divina o fficia in ch oro consueverant disponere
negocia et publicas confabulaciones facere et ita sepius accidebat, quia interdum duo tantum aut unus „am en” vel „e t cum spirituo” J offician ti respondebant, unde quia domus D ei non negocia sed ad oraciones est disposita et
Dominus noster Iesus Cristus vendentes et ementes ex ea eiecit ct mensas 1111m ulariorum evertit, per k o c nobis suf ficienter insimtans. quod non fabulacionibus seu m urm uracionibus sed magis oracionibus in dom o Dei est insistendum,
liuiusinodi abusiones pessimas abolere cupientes statuimus, ut nullus dictorum
dom inorum viccariorum negocia in ipsa ecclesia infra horas canonicas aut alia
divina o fficia disponere et confabulaciones publicas et scandalosas facere de
cetero audeat, preter h oc, quod unus alteri tria vel plura verba de hiis ma*
xime, que cantum aut horas respiciunt, loqui et de talibus disponere saltem
m odeste possit. Sed si aliquis extraneus ipsorum aliquem im pediverit secum
aliqua disponere cupiens negocia, tunc talis im peditus cum ipso extraneo ad
partem se cedens negocia sua alios non scandalizando disponat; contrarium
vero facientes aut in hiis quoqu om odo delinquentes penis supradictis eo modo,
quo late sunt, m ulctandos ad unguem decernim us.
H ORARU M

A TT E N TA

CONTIN UATIO

Item quia o fficia ti, qui singulis septimanis in dicta ecclesia ex o r d i n e
servire consueverunt, interdum ita tardi et remissi in eorum officiis p e r a g e n d i s
seu attemptandis fiebant, quod sepius unus tantum aut duo cum cantore chori
aut scolaribus, quorum non interest, horas, que per ipsos duntaxat ministros
in dicta ecclesia peragi solent, decantabant. Super hoc solerter p r o v i d e n d o
statuimus, quod ipsi dom ini officia ti horas easdem peragendo sint omnino
attenti et deligentes ita, quod nulla de cetero in talibus com m itatur n e g l i *
gencia. Et quia postquam horas easdem sic cantare seu peragere i n c e p e r i n t
nequaquam de ch oro donec ad finem pervenerunt, discederunt, prout a l i a s i «
facere consueverant. Sim iliter et hii, qui circa aram dom inis c a n o n i c i s m i « inną ręką, brunatnym atramentem,
tak rkps.
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nistrant, nisi tunc gravi necessitate im pediti, h oc sine negligencia seu displicencia facere poterin t; contrarium vero facientes tociens quociens deliquerint nec se reform are in talibus curaverint, pro qualibet vice penis suprascriptis, eo m odo, quo apposite sunt per eos, ad quos pertinet, puniendos ad unguem decernim us.
D U PLEX O FFICIUM
Item quia nonnulli dom ini vicarii circa dictam ecclesiam duplex officiu m
tenere consueverant vix uni satisfacere valentes et per hoc plerum que negligencie in divinis officiis ac eciam in lioris tam canonicis, quam B. Yirginis,
que per ipsos ministros singulis diebus ferialibus peragi solent, com m ittebantur,
statuimus, ut nullus officiu m duplex de cetero, nisi sibi ex ordine venerit,
prout interdum evenire solet, tenere simul audeat; contrarium faciens pena
unius grossi tociens quociens contravenerit ad unguem puniatur.
SUB CANTU O RAC IO
Item quia quidam dom ini viccarii in consuetudinem traxerant, aliis in choro
cantantibus et psallentibus ipsi ibidem horas per se dicere consueverant, quod
utique hiis. qui taliter psallehant, in gravem m ultociens veniebat displicenciam ,
statuimus, ut nullus amplius taliter horas in ch oro aliis cantantibus dicere
audeat, nisi sit ebdom adarius, qui hoc facere habet necessario, ut sic se ad
officiu m suum tem pestive disponat, aut alias debilitate im peditus tali, quod
cum aliis horas easdem cantando p erficere non posset; contrarium facientes
pena unius quarte puniantur, tociens quociens id presumpserint attemptare.
D ORM ICIO ET NEGLIGEN CIA
Item quia fuerunt nonnulli de dictis dom inis viccariis, qui non Dei h ono
rem sed proprium lucrum tantum in ipsa ecclesia attem ptabant, quia et si
chorum intrabant tamen sepius con tigit e, quod propter desidiam som no dediti,
interdum per omnes horas nec ora sua apperiebant nec aliquam diligenciam
in cantando faciebant sed, ut solum propter suam presenciam quartis et aliis
distrihucionibus cum ceteris laborantibus gaudere possent, precipu e in horis
nocturnis eo tem pore, quo quarte. que presentibus quottidie distribui solent,
et aliqui solum pro illo tem pore, quo tales quarte distribuebantur, matutinas
intrabant, sed tunc quartis deficientibus nunquam ipsum matutinum intrare
curabant, quod utique ipsorum Iaborancium corda non m odice gravahat. Et
quia benedictum est: „N on laborantes non m anducent” 35, statuimus decernentes,
quod tales desidiosi et negligentes iuxta voluntatein com unitalis debita animaduersione puniantur, laborantes vero ultra divinam retribucionem condigna
m ercede prem ientur.
O FFICIA TO RU M ATTENCIO
U ltim o hac vice statuimus, ut o fficia ti, ebdom adarius videlicet et ornelista f, epistolarius, rector et maturista, quilibet illorum sua o fficia locis et
temporibus deputatis in ipsa ecclesia diligenter attendant et consequenter om"es et singuli dom ini viccarii quibuscum que nominibus censeantur in horis
canonicis ac aliis divinis o fficiis sint attenti et deligentes devote et honeste se
per omnia, prout decet viros ecclesiasticos in talibus habendo in presenti
audem a bonis hominihus et in futuro ab Altissim o m ercedem sine fine recepturi. Amen.
35 W olny cytat: 2 Thess. III, 10.
' przerobione późniejszą ręką na contigibat.
przerobione późniejszą ręką na ewangelista.
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M O DERACIO CONSUETUDINIS DTJRE ET C A R IT A T I CO N TR ARIE
DE PROCESSIONIBUS FUNERUM
Die M ercurii decima quarta mensis augusti anno quo supra 38 Mathias vicedecanus, Petrus vicecustos, Ioannes de Staw et Philippus deW olw ram divisores. Petrus Albus, Borzyslaus, Iacobus Schady, Marcus, Stanislaus Liga, ma
gister Stanislaus, Micliael de B odzaczin, Ioannes Rola, Thomas B ochnek — de
dextro, Mathias Strzelecz, Ioannes Pella, Martinus L a p a n o w s k i T h o m a s de
Radom skie, Ioannes N ig e r 38, Simon, Dom inicus 39, Ioannes Paris. Ioannes Pirzchala, Petrus Latow ski et Mathias St&nislai de M ileiow de sinistro choris viccarii perpetui canonicales ecclesie Cracoviensis personaliter constituti et capitulariter congregati hnicinde solenni tractatu vicihus iteratis habito consuetudinem quandam a multis tem poribus per ipsos et eorum com m unitatem tentam
et observatam vid elicet, quod quicunque viccariorum ciuscum uqe condicionis
solam processionein exequiarum cuiuscunque funeris, sive divitis sive pauperis, in castro sive extra castrum, in qua alios yiccarios fieri contingebat, neglexit et quacumque causa, eciam si p ro illo tem pore circa ecclesiam laborando cum ceteris presens fuit, omnibus porcionibus seu distribucionibus,
que ex talibus exequiis proveniebant et de quibus viccarii presentes tantumm odo gaudere solebant, in toto sine om ni m isericordia privabatur; attendentes
fo re et esse ipsis nimis onerosam et iniuriosam ac caritati contrariam in hunc
m odum m oderaverunt stattuentes, quod quicum que ex dom inis viccariis processionem exequiarum predictam non ex contem ptu sed ex sola ignorancia, in
quo ipsius negligentis consciencia onerabitur, neglexerit et circa ipsam ecclesiam presens fuerit cum aliis laborando, ut m oris est, horas nocturnas pariter
et diurnas et alia divina o fficia peragendo tempus huiusm odi exequiarum duntaxat 8-8 nesciendo, si in castro huiusm odi processio fuerit in uno grosso, si vero
extra castrum alias de inferius, extunc in quatuor grossis, taliter negligens pro
qualibet dictarum porcionu m seu distribucionium per divisores cum effectu
puniatur et tunc punitus cum aliis de eisdem funeralibus seu porcionibus
gaudebit; si autem huiusm odi porciones seu funeralia pro parte ipsius negli
gentis ad quatuor grossos se non extenderint, extunc in toto, quitquid inferius
quatuor grossis fuerit nichilom inus puniatur.
CAPITU LU M SEMPER F IA T IN FR A DUAS EBDOM ADAS 40
Volum us eciam , quod de cetero singulis annis capitulum nostrum sit infra
duas ebdom adas, citra vel ** ultra, in lo co consueto vel ubi placuerit. Ad quod
convocandum seu com portandum dicti divisores sub penis supradictis sint
astricti; qiii vero ad illud veniens non curaverit aut ex contem ptu n e g l e x e n t
36
14 sierpnia w 1438 r. w ypadało nie we środę (dies M ercurii) lecz
w czw flrtck•
3? W ystępu je: 5 II 1437 — 3 X 1437, Lib. priv. v ic „ k. 232— 235; 211— 215.
38 Jan Czarny z K ielc w ystępuje: 21 IV 1438 — 7 IV 1448, Lib. priv. vic.,
k. 216 v.— 218; 190— 191 v.
39 D om inik wikariusz w ystępuje: 28 X II 1431 — 4 X 1449, K od. Tyn-i
s. 169; Lib. priv. vic., k. 223 v.— 225 v. Pozostali świadkowie tego statutu, j e ż e l i
pojaw iają się w źródłach, objaśnieni pow yżej.
40 Statut, pozbaw iony daty, jest sądząc p o świadkach bliski c h r o n o l o g i e 2 '
nie dw om poprzednim datowanym.
g-g razura i luka na parę liter.
,l na marginesie ręką z X V I w. Diuisoribus sunt ministri ad conrocanau
fratres ad capitulum.
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vocatus. ut prem ittitur per eosdem divisores porcionibus seu distrihucionibu 9
cottidianis per unam septimanam, eo ipso decernim us esse privatum presentibus dom inis: Mathia vicedecano, P etro, M artino vicecustodibus, Venceslao vicecantore, P etro Byaly, Mathia Stralicz, M arco, Stephano, P etro M ile s 41 et
aliis viccariis capitnlariter congregatis.
DE YERBIS CO N Y IC IA TO R IIS ET D ETR A C TO R IIS STATUTUM
Item quia de viccariis et ceteris confratribus nostris conviciatoribus et
detractoribus et m aledicto oris linguam non refrenantibus seu oris m aledicti
consuetudinem resecare negligentibus per statuta nostra nulla certa form a vel
pena preterea, que iure com m uni com prehenditur et invenitur expressa, statuimus, ut viccarius, qui viccarium con fratrem suum et nostrum in capitulo
vel extra et maxime in eclesia verbis probrosis, contum eliosis, con viciatorii detractoriis et m aledictoriis a ffecerit m anifeste aut de h oc confessus vel convictus fuerit evidenter. per quartam partem anni a con sorcio capituli nostri et
a percepcion e distribiirionum ‘ cottidianarum , que aliis accrescunt, ipso facto
sit exclusus et privatus per unum mensem. A d cuius qnidem statuti et pene
execucionem super con sorcio capituli vicedecanus, qui tunc extiterit, divisores
vero pro tem pore existeutes. super percepcion e distribucionum , quibus ad hoc
(lamus om nim odam potestatem seu facultatem sub penis eisdem teneantur non
obstantibus quihusvis contradictionibus seu difficultatibus.
DE D IM SO R IB U S ILLIS O B PR O B R IA FACIENTES
Anno D om ini 1440 Michael vicedecanus unacum ceteris viccariis et fratribus in capitulo generali ante festum S. Stanislai in m a y o 42 m orę solito celebrato infrascripta fecimus statuta.
Quia o fficiu m divisorum universitatis nostri ad tam minimam iam devenerat estim acionem . quod in election e eorum contingebat nos aliquando pluribus diebus consedere et omnes tam seniores, quam eciam iuniores fratres pro
tali o ffic io va!entes quicunque eciam cum magnis precibus a fratrihus postulabantur, ad illud a suscepcione huiusm odi o fficii se penitus suhtrahehant,
causas diversas allegantes iam videlicet detractiones et obprobria maxima
a fratribus iam curain satis non parvam . utilitatem vero modicam ipsis exinde
provenire; volentes super hoc de rem edio oportu no providere statuimus, quod
nullo de fratribii9 cuiuscunque con dicion is existat ipsis dom inis divisorihus
aliqua oprohria facere aut eciam detrahere audeat publice vel occu lte et ma
linie in eclesia; sed si alicui iniuriari viderentur, ille in capitulo contra ipsos
proponat et ibi tunc iiiiuriain pacienti iusticia ministrabitur con dign a; contranum vero facientes debita anim adversione iuxta priora statuta punientur.
A LIU D DE D IYISO RIB U S PR E R O G A TIV A S HABENTES
Item quia illud com m une dicit proverbium : „N enio tenetur alicui propriis
niilitari stip en d iis' volentes ut ipsi dom ini divisores pro tem pore existentes
aliquibus specialihus inter nos gaudeant prerogativis. (|ue saltem ipsorum
■ratrum animos suscipienduni huiusm odi officiu m inclinari possent, statuimus
41 P iotr zw. Miles w ystępuje: 15 X II 1404 — 30 V I 1419, K od. Tyn.,
-0 1 ; K od. kat. krak., II, s. 448— 449; por. też rkps s. 70 (I) wpisany ręką
opisty statutów aniwersarz P elri tlicti Milos scolastici Craroviensis de altari
• yincen cii. Inni znani świadkowie statutu objaśnieni wyżej.
42 Przed 8 maja.
1 na marg. ręką z X V II w. Poenam nota bene.
26 — Nasza P rzeszłość
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hahere volentes, quod ipsi dom ini divisores et prim o unus illorum . qui prior
et antiquior in ipso o ffic io fuerit, dem um posterior in assecucione lecturarum,
quas circa altaria universitati nostre incorporata con ferre iuxta literas eiusdem
in corporacionis habemus, quicunque locus se obtulerit, eciam ultra omnes fratres, cuiuscunque con dicion is fuerint, prim i et principaliores existant.
DE D IVISO RIBU S
H orum igitur intuitu astringimus et obligam us ipsos dom inos divisores pro
tem pore, quod ipsi singulis annis talem et tantam diligenciam in exactione proventuum et censuum nostre universitatis omnium et singulorum undecum que
et a quibuscunque personis proveniencium , maxime de dom ibus dom inorum
canonicorum , ubi ex longa mora nobis discplicencia et dampnum semper imininent. om nino adhibeat et i faciant, quod de rem anenciis buiusm odi provenentuum et censum pro futuro anno seu divisoribus successoribus ad exgendum
nichil resultet; attento. quod eciam ipsi divisores pro tem pore aliis successoribus
divisoribus de eorum prerogativis et obvencionibus, quibus occasione huiusm odi
o ffic ii per nostram universitatem sunt dotati, nichil penitus reliquit. Alias
secus facturi per fratres debita anim adversione iuxta exigenciam dem eriti in
eisdem obvencionibus et prerogativis aut alias legittim e punientur.
Sim iliter k et in constructione ac reparacione dom orum procuracion eque et
regim ine omnium et singulorum bonorum nostre universitatis prefati dom ini
divisores facere debent ipsorum diligenciam ; alioquin m aledictionem pro benedictione et pro graciarum actione indignacionem fratrum sencient se incursuros; et nichilom inus m odo supradicto in premissis culpabiles reperti punientur.
DECRETUM SEU CON FIR M ATIO STATUTORUM
Anno D om ini 1462 Saturni X X V II a februarii reverendus pater dominus
Johannes de Pnyow decretorum d octor, archidiaconus et adm inistrator eccle
sie Cracoviensis sede v a cca n te 43 in presenti c o d ic illo 44 statuta contenta de
consensu omnium et singulorum dom inorum viccariorum in omnibus suis punctis, clausulis et sentenciis decrevit esse per dom inos viccarios, pro quibus sunt
condita, tenenda et hahere in rohore, in form a, presentibus dom inis venerabilibus et honorabilibus Johanne W oissyk de W oicza custode 45, et Petro de
Oszowa can onico ecclesie C racoviensis46 et S ta n isla o1 de Cleparz et Joannę
Mandko notariis publicis.
Finis.
43 Jan z Pniowa doktor dekretów , archidiakon zaw ichojski i krakowski,
adm inistrator kościoła krakow skiego w czasie sporu o obsadzenie biskupstwa
krakow skiego w 1. 1460— 1463, um. 1476. Ks. J. F i j a ł e k, Polonia apud Italos
scholastica saec. X V . K raków 1900, s% 100— 102.
44 Mowa o nieznanym dziś kodeksie, do którego zapewne w X V w. bie
żąco wpisyw ano uchwalane przez kolegium wikariuszów statuta.
45 Jan W ojsik z W ojczy kustosz katedry krakow skiej w ystępuje: 7 II
1454 — 30 X 1481, K od. UJ, I I , s. 143; Acta cap. Crac. et P loc., s. 63.
46 Piotr z Osowy prepozyt kielecki, kanonik krakowski w ystępuje: 25 VII
1428 — 26 V I I I 1464, Cod. epist. X V s., I I , s. 215; Acta cap. Crac. et Ploc.,
s. 28.
j na marg. ręką późniejszą Nota melius
k na marg. ręką późniejszą D irisores d eben t a d rertere circa r e p a r a t i o n e m
dom orum ricarii.
1 Sta ° rkps.
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STATUTUM RO R ATE ™ CANENCIUM INCIPIENTIBUS™
Item omnes dom ini capitulariter congregati attendentes preiudicium imminere fratrihus in dextro ch oro stantihus et presertim ab antiquo R orate a vicecantore canere incipientibus. ut i11i. qui in sinistro existebant, nunquam
com plecio ordinis eorundem ad finem devenerat, statuerunt itaque inviolabiliter observari, volentes perpetuo, ut uhicunque finis com plecionis eorundem
devenerit, alio anno ille, quem sequitur, incipere debet.
STATUTUM DE NOYELLIS V IC CA R IIS
Anno Dom ini 1467 feria quinta post C o n ce p cio n e m 11 B. M a rie 47 dom ini
capitulariter congregati decreverunt, quod quicunque et quocienscunque novellus viccarius acceptatur in viccariatum et introducitur in ecclesiam et si
eodem die ° secundum consuetudinem dat et tribuit [m ercipotum p] , tunc eodem
die quicunque fuerint, sint participes illius. Sed si eodem die, quo introdu
citur in ecclesiam , non tribuit sed alio die, aut infra unum mensem. tunc
eciam tales, qui existunt presentes, participabunt et non ahsentes. Si tamen
in tali casu eodem die non dividitur, tamen solum iIli participabunt, qui
fuerunt presentes, quando porrigitur marcipotus r, tales et dom ini divisores
debent considerere, qui protunc fuerint, quando porrigitur.
A LIU D STATUTUM DE O FF E R TO R IO TEM PORE IN TE RD ICTI. 1468 *
O fficia ti pro tem pore, quicunque fuerint, tem pore interdicti nec de maiori
altari nec in sacristia nec de aliquo alio loco offertoriu m debent capere aut
de eo participare m orę, quo preter interdictum soliti sunt participare, nec
unquam huiusm odi offertoriu m per se capere de altari alias q u oqu om odo nisi
de manihus dom inorum divisorum pro tem pore sub privacione porcionum per
duas sequentes ebdom adas. Ita dom ini capitulariter congregati feria quinta
post Z ophie 48 anno Domini m illesim o qiiadringentesim o sexagesimo octavo decreverunt et statuerunt.
ALIU D STATUTUM DE FUNERALIBUS. 1477
In capitulo generali feria quarta proxim a ante festum S. Mathei apostoli
et ewangeliste 49 dom ini viccarii congregati post multas differencias, que o cca 
sione funeralium inter fratres dom inos viccarios discontinuantes fuerunt exorte,
specialiter statuerunt et decreverunt firm iter observandum nec de super
amplius votisandum vid elicet: quocienscum que funeralia quorum cunque dom i
norum spiritualium et secularium peracta fuerint, si quis fratrum ante tempus
et diem sepulture funeris uno mense absens fuerit aut presens existens discontinuaverit, omnibus spoliis et o ffe rto rio respectu funeris huiusm odi careat
ipso facto nec tali licebit in contrarium quitquem attemptare quihuscunque
i nr is rem ediis neque iudicialiter neque querulose, quod si secus fecerit aliis
omnibus porcionihus sortem suam respicientibus per divisores privetur; et idem
47 10 grudnia.
48 19 maja.
49 17 w rześnia.
m*,n tak rkps.
n na marg. ręką X V I w. N uli urn.
° na marg. ,ręką X V II w. Non serretu r sic.
P w r p isie m ała luka i zn ak
w ątp liw ą d la k o p is ty le k c ję .

: N :, k tó ry

r tak rkps zamiast m ercipotus.
8 dopisano brunatnym atramentem.

m iał p r a w d o p o d o b n ie

oznaczyć
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de casualihus *•* aliis et oł>vencionihus sollennibus tenendum erit et observandurn. Presentibus dom inis: M artino de Bochnia vicedecano 50, Mathia de Zarnow iecz vicecantore, P etro Ś w ietlik 51, Andrea de Górka vicecustode 52, Stanislao de Islza magistro, Ioanne de M ileiow , M artino Soczewka de Cleparz °3,
Stanislao de S cz e g ly n 54, la cob o Golyian de Gnezna °5, Iacobo de M ile io w 56,
Joannę Sziepraw sk i57, A lberto de S o le c z 58 etc. viccariis perpetuis canonicalibus ecclesie Cracoviensis in dom o murata olim dom ini A de de B a n d k o w 59
capitulariter residentibus.
DE M IN ISTRAN TIBU S TEM PORE IN TE RD ICTI. 1481
In capitulo generali in autumno 60 dom ini viccarii unanimi voto decreverunt et statuerunt, quod tem pore interdicti perpetue duraturis tem poribus epistolarius in matura et ewangelista in summa per totum officiu m ministrare
debent cessantibus quibusvis excusacionibus; contrarium vero facientes penis
duorum grossorum tociens quociens per divisores pro tem pore sine m isericordia
puniantur.
CORPUS CH RISTI
Anno Dom ini 1483. In capitulo generali in crastino S. A d a lb e rti61 celebrato per dom inos viccarios statutum, quia rector chori alias qui ch oro tunc .
presidebat et pretinebat in die festivitatis Corporis Christi et per eius totam
octavam ex consuetudine sola ad portandum sacramentum divinissimi Corporis
Christi cum ebdom adario in processione fuit astrictus nimiumque et excessive
gravabatur, quia alium loco sui ordinando ad aliquot illorum cum pecuniis
conveniebat, unde eius providere gravamini cupiens dom ini tunc capitulariter
congregati statuerunt et decreverunt, ut non rector sed maturista, qui eciam
50 W ystępuje jako wikariusz w 1472 r., Lib. priv. vic., k. 36, 38.
51 P iotr Świetlik ze Skopania wikariusz i wicekustosz w ystępuje: 13 I X .
1448 — 14 X 1472, Lib. priv. vic., k. 226— 228 v.; Acta cap. Crac. et Ploc.,
s. 41 .
■
52 Andrzej z Górki wikariusz, wicedziekan i wicekustosz w ystępuje: 2 X I
1443— 1471, Lib. priv. vic., k. 85— 87 v .; 202.
53 Marcin Soczewka z K leparza występuje w r. 1462, Lib. priv. vic.,
k. 258 v.
54 Stanisław ze Szczeglina altarzysta w kościele parafialnym św. Szczepana
i w kościele P. Maryi, wikariusz katedry krakow skiej w ystępuje: 4 V II 1462
22 V 1478, K od. UJ, II, s. 209— 210; III, s. 59.
55 Jakub Golian z Gniezna wikariusz i altarzysta katedry krakowskiej
w ystępuje: 1472 — 1 V III 1481, Lib. priv. vic., k. 38; K od. UJ, III, s. 90.
56 Jakub z M ilejow a w ystępuje w r. 1472, Lib. priv. vic., k. 38.
57 Jan Sieprawski w ystępuje 18 IX 1472, Acta cap. Crac. et P loc., s. 41.
58 A lbert z Solca wikariusz i altarzysta w kaplicy Szafrańców w katedrze
krakow skiej [rkps s. 6 ( I )] identyczny zapewne z Albertem synem Piotra z Solca
notariuszem publicznym w ystępującym : 12 V II 1462 — I X 1473, K od. UJ,
s. 211; III, 8. 36.
J
59 Adam z Będkow a kanonik, wikariusz generalny i oficja ł k rak ow sk i,
archiprezbiter kościoła mariackiego w K rakow ie, um. 1451. K a ta lo g archiw um
kościoła m ariackiego. Teka Grona Konserw atorów w G alicji Zach., IV , s. 1**
M Przed świętem translacji św. Stanisława wypadającym 27 września.
23 kwietnia,
luka na parę liter.
* na marg. ręką późniejszą Idem de casualihus obren tionibus.
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per octavas festivitatis utriusque S. Stanislai caput sanctum exportat et reportat venerabile D om inici Corporis sacramentum, per ipsam totam octavam
et in festivitate Corporis Christi portet; negligens autem penis consuetis suhiacehit puniendus.
IMAGO RESURRECTION IS DOM INI
Item quia crebro in festi Pasce matutinis alterahantur fratres de portanda
resurrectionis imagine, ibidem decretum et conclusum est, ut ewangelista cum
epistolario absque omni con tradiction e ipsam imaginem resurrectionis porten t;
negligentes solitis penis subiaceant.
DE PSALM ISTIS ET A LIIS O FFICIA TIS
A nno Dom ini 1491 die V II mensis maii Mathias de Lutom irsko vicedecanus,
Michael de Vnyeiow vicecantor, Iacobus de M ileiow , Joannes Szieprawski, Stanislaus de Przew orsko «2, Mathias de Zarnow iecz, Albertus de Solecz, Stani
slaus de W awrzynczycze 63, Martinus Ryncza 64 etc. omnesque alii et singuli
fratres tocius congregacionis et com m unitatis viccariorum ecclesie Cracoviensis capitulariter congregati statuerunt, inviolahiliter observari yolentes perpetuo, ut propter evitandum errorem in psallendo choralis, qui frequen ter ex
mentis evagacione aut distractione accidit, dom ini psalmistę alias fratres, qui
racione senii candelas in matutinis in psalm odiam diligencius attendendam
recipiunt, eciam in sequentibus horis, presertim prima, vesperis et com pletorium ym no et in vigiliis psalm odiam huiusm odi diligenter psalteriis apertis
attendant. Sic et alii officia ti terciam , sextam et nonam concinentes psalm o
diam diligencius advertant sub penis alias solitis et consuetis.
DE PR IM A DIE CAPITU LI ANTE FESTUM S. STAN ISLAI IN MAYO
ET IN AUTUMNO ET I)E LICEN CIA A D IYISO R E SENIORE H ABEN DA u
Anno 1511 sabbato post festum E xaltacionis S. C ru cis65 dom ini yiccarii
ecclesie cathedralis Cracoviensis videlicet dominus Martinus de Radom szkie
protunc vicedecanus etc. ex statuto et consuetudine laudahili primam diem
capituli, que dies duabus septimanis ante festum S. Stanislai in mayo et in
autumno assignantur, celebraturi capitulariter conveniendo, considerantes nonnullos ex fratribus consuetudini antique et laudabili contravenire, que consuetudo per ipsorum antecessores, viros approbatos et emeritos in violabiliter
observabatur, ut yidelicet omnes confratres seu yiccarii protu nc presentes
prima die, quo capitulurn iniciatur ante festum S. Stanislai in mayo et in
autumno, ut premissum est, duabus septimanis sub privacione o ffe rto rii seu
ohlacionum quotidianarum per totum tempus, quo reliquias exponere solent,
interesse fuerant astricti, statuerunt et unanimi consensu ac voto inviolabiliter observare predicte consuetudini antique inherentes decreverunt, quod
quicunque ex fratribus ex qualicunque causa, sola duntaxat infirm itate excepta,
prima die capitulari ante predictum festum S. Stanislai duabus septimanis tam
>n maio, quam eciam in autumno celebrari consueto, in loco eis deputato pro
62 W ystępuje: 9 IX 1468— 1472, A cta cap. Crac. et P loc., 8. 36; Lib. priv.
vic., k. 38.
63 Stanisław z W aw rzeńczyc w ystępuje w r. 1472, Lib. priv. vic., k. 38.
*’4 Marcin Ryncza z Bartow ic w ystępuje w r. 1472, Lib. priv. vic., k. 38.
65 20 września.
u statut pisany przez innego pisarza z połow y X V I w. dużym , mało sta
rannym pismem.
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maclversione procurabo et fideliter dispensaho unicuique fratrum
faciendo. Sic me Deus adiuvet et hec sancta Dei ewangelia.
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EW ANGELIUM •*
In illo tem pore postquam com pleti sunt dies octo. ut circum cideretur puer,
vocatum est nom en eius Iesus, quod vocatum est ab angelo priusque in utero
conciperetur.

Z D O K U M E N TÓ W KO ŚC IO ŁA I K O L E G IA T Y
ŚW . F L O R IA N A W K R A K O W IE
W STĘP

Kościół św. Floriana w Krakowie, na dawnym przedmieściu
kleparskim, sięga fundacją w. X II i należy do najstarszych świą
tyń podwawelskiego grodu. Nie tylko jednak dawność fundacji
zasługuje na bliższe zajęcie się tym kościołem, istniejąca bowiem
przy nim kolegiata od r. 1401 należała do Uniwersytetu Jagielloń
skiego i z tego powodu dzieje kościoła św. Floriana i jego kole
giaty są związane z dziejami uniwersytetu.
Jeśli chodzi o literaturę przedmiotu, to o kościele św. Flo
riana, jego zabytkach, znajdujemy wzmianki rozsiane w wielu
pracach traktujących o historii Krakowa
względnie historii sztu
ki w Polsce, a o kolegiacie i jej członkach w pracach o dziejach
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a więc przede wszystkim K. M or a w s k i e g o , Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (t. I— II,
Kraków 1900), H. B a r y c z a, Historii Uniwersytetu Jagielloń
skiego w epoce humanizmu (Kraków 1935), pracach A . K a r b o w * a k a, W ł. W i s ł o c k i e g o i innych. Specjalnie zagadnień
związanych z historią kościoła św. Floriana dotyczą niewielkie roz
prawki K. F u r m a n k i e w i c z ó w n y , Św. Florian tv zabyt
kach Krakowa („Rocznik K r a k ” , R. 18:’ 1917), ks. J. K r u k o w 
s k i e g o , Krótka historia kościoła, kolegiaty i parafii św. Floria
na na Kleparzu w Krakowie („Przegl. Kośc.” , R. 4 : 1883) i Parniątka 700-letniej rocznicy założenia kościoła i kolegiaty św. Floriana przy Krakowie na Kleparzu (Poznań 1886), ks. K. T e l i g i ,
O stosunkach m iędzy probostwem św. Floriana a szkolą przy tym
p
®8 Luc. II, 21; cytat w ykazuje pewne dow oln ości.

1 ^ przeważnej części drukow anych w Roczniku Krakowskim i tom ikach
1olioteki K rakow skiej.
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kościele i uniwersytetem krakowskim (Kraków 1868). Początkowe
dzieje kościoła zostały doskonale opracowane przez prof. K . D ob r o w o ł s k i e g o w Dziejach kultu św. Floriana w Polsce do
p ołow y X V I w. (Warszawa 1923).
Źródła odnośne do kościoła św. Floriana są dość obfite, nie
dają jednak pełnego oświetlenia jego dziejów. Z czasów przed
r. 1400 jest ich niewiele, wszystkie drukowane i opracowane. Po
cząwszy od daty wcielenia kolegiaty do uniwersytetu mamy ma
teriał odnoszący się do historii Uniwersytetu Jagiellońskiego za
warty w wydawnictwach drukowanych, zbiorach Biblioteki Jagiel
lońskiej 2 i Archiwum Uniwersytetu3. Pewne materiały zawierają
również księgi miejskie kleparskie znajdujące się w Archiwum
Miasta K rak ow a4, archiwum b. Polskiej Akademii U m iejętności5
i Wojewódzkim Archiwum Państwowym 6, oraz w Archiwum K a
pitulnym Krakowskim 7.
Opracowując w latach przedwojennych historię kościoła św.
Floriana miałam możność dzięki uprzejmości ówczesnego prepo
zyta ks. infułata B. Niemczewskiego przejrzeć archiwum kościelne,
zawierające akta dotyczące przeważnie spraw parafialnych, po
cząwszy od końca X V I w. Znajdował się tam również rękopis
mieszczący pisane na pergaminie statuty kolegiaty z r. 1518, ni
gdzie dotychczas nie opisane i nie znane literaturze przedmiotu 8,
oraz najstarszy zachowany inwentarz skarbca kościoła z r. 1519.
Niestety rękopis ten zaginął w czasie okupacji hitlerowskiej, więc
wydało mi się wskazanym wobec niewielkiej ilości zachowanych
zabytków ustawodawstwa kolegiackiego w Polsce 9, ogłoszenie me
go odpisu, jak również odpisu najstarszego inwentarza, poprze
dzonych krótkimi wyjaśnieniami.
Niech mi będzie wolno na tym miejscu złożyć serdeczne po
dziękowanie doc. dr Włodzimierzowi Budce i doc. dr Adamowi
Kamińskiemu za cenne uwagi i wskazówki.
2 Rkpisy nr 108, 240, 3068, 3316, 5173, 5176, 5357, 5358, 5360, 6035.
3 Rkpisy nr 34, 35; Libri Capituli s. Floriani, nry 167— 190.
4 Do X V I w. Scabinalia Clepardiensia Nr 1*— 4* (nr hipot. 206, 207, 209,
2 1 8 ); Advocatialia Clepardiensia nry 7*— 9* (hip. 210, 212, 2 1 5 ); C o n s u l a r i a
Clepardiensia nr 25* i 26* (hip. 208 i 2 1 1 ); fascykuły aktó w luźnych nr 82
i 124 (także lata późniejsze).
5 Z b ió r Sm oniew skiego: rkpis nr 415, 437, 461, 466. 480, 482. 485.
8 Terr. Crac. i, la, II, Ila , III, I llb , 12, 13, Castr. Crac. I, zapiski odno*
sza się do członków kolegiaty.
7 Np. L iber Retaxationum , nr 1 i 2.
8 Odpis ich z pewnymi błędam i znajduje się w rkpisie Bibl. Jag. nr 240.
9 Ks. J. F i j a ł e k, Statuty kapitulne kościołów k olegiackich [w :]
Łuty kapituły katedralnej w łocław skiej, K raków 1915, s. CCI i n.

(3)

z

DOKIMEMTÓW

KOŚCIOŁA SW. FLORIANA W KRAKOWIE

411

1. O PIS RĘK O PISU

Był to kodeks formatu 18 X 14 cm, oprawny w czarną skórę.
Na wierzchniej okładce znajdowała się naklejka z napisem sporzą
dzonym późną ręką (X V III w.?) „poz. 47 Statuta Capituli Collegiatae s. Floriani 1407— 151H" 10. Z boku wierzchniej okładki
mała nalepka, ślad późniejszej inwentaryzacji z numerem 128,
a pod nią 47. Kodeks zawierał 16 kart pergaminowych (nie stwier
dziłam, czy pergaminowa część rękopisu dzieliła się na składki
i brakowało 3 kart, czy też tylko paginacja była omyłkowa; o ile
sobie przypominam raczej nie było śladu wyciętych kart), 41 kart
papieru XVI-wiecznego ze znakiem wodnym głowy wołu i 39 kart
późniejszego, oraz wlepiony XVIII-w ieczny list. Układ był na
stępujący: k. pap. nlb. 5, k. pap. z X V I w. 1, k. pergaminowych 16
(paginowanych 1— 12, 19— 3 8 ), k. pap. z X V I w. 40 (paginowanych 39— 130), k. pap., późniejszych 2 (paginowanych 131— 133),
k. pap. późn. nlb. 32, list z r. 1760.
Treść zaginionego rękopisu była następująca.
K. 1— 5 (papier późniejszy): późne odpisy akt odnoszących się
do kolegiaty floriańskiej, np. na k. 3 odpis ordynacji biskupa
Wysza z r. 1407 n.
K. 6 (papier szesnastowieczny) pismo tej samej ręki co w na
stępnej pozycji: przysięga nowo wstępujących do kolegiaty, z czer
wonym nagłówkiem Iuramentum prelatorum et canonicorum noviter intrantium 12.
S. 1— 6 (karty pergaminowe): statuty kolegiaty z r. 1518, pu
blikowane niżej, każdy statut z czerwonym nagłówkiem.
S. 7— 8 (karty pergaminowe, pierwotnie czyste): późniejsze
zapiski de poenis negligentiarurn omnium facultaturn ex Stututis
Unirersitatis descriptum i postanowienia kapituły floriańskiej
z r. 1570 De t'enditione hortulaniarum aut tabernaruin in bonis
et rillis capituli.

10 Tym samym pismem wpisana była
rkpisu dotycząca przyw ileju wsi Siedlce z
11 „O rdin atio beneficiorum Ecclesiae
authoritate ordinatia Illm i dom ini Petri
viensis A. 1407 facta” .

uwaga na s. 25 kart pergam inow ych
r. 1625.
Collegiatae s. Floriani ad Cracovia
W ysz de Radolina E piscopi Craco-

12 Zm ieniony nieco w stosunku do tekstu przysięgi w statutach Jastrzębca,
•>p. opuszczony nakaz o noszeniu alm ucji. Prałaci i kanonicy u św. Floriana
nosili ałinucje „d e cismis” , z p op ie lic w lepszym gatunku, wikariusze ze zw y
kłych („d e aspergellis” ) — Cod. Dipl. Univ. Crac., t. IV , nr 365. K anonicy
floriańscy m ieli przyw ilej nie noszenia tabardu, obow iązkow ego stroju p r o fe 
sorów Uniwersytetu ( M o r a w s k i , dz. cy t., t. II, s. 435).
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S. 9— 10: Statutum de ticariis noviter Eclesiam intrantibus et
iuramentum, te karty były bardzo zniszczone, pismo miejscami
zatarte.
S. 11, 12 i 13^19 (według paginacji rkpisu) były zapisane pi
smem późniejszym, trudno czytelnym i również bardzo zniszczone.
S. 20— 29 (paginacja rkpisu) zapisane ręką pisarza statutów
zawierały zapiski dotyczące majątku kolegiaty Hec sunt bona
temporalia Eclesie s. Floriani, pertinentia ad magistros prelatos
et canonicos eiusdem Eclesie: wykaz czynszów z Książniczek, Cza
pli, Igołomii, Łubienka, dziesięcin ziemi bieckiej, kancelarii sie
radzkiej, łęczyckiej, poznańskiej, oraz czynszów kleparskich i in
nych dochodów stanowiących uposażenie kolegiaty.
S. 30 i następne: wykaz anniwersarzów kościoła św. Floriana;
królewicza Kazimierza 13, Andrzeja z Łabiszyna 14 i Marcina z Kra
kowa I5, czwarty anniwersarz, Mikołaja Mikosza 16, został wpisany
już inną ręką, jak również i następne s. 31— 38 (pagin. rkpisu),
kończące karty pergaminowe.
S. 37— 3 8 : zapiski z lat 1558, 1560, 1567 i 1568.
S. 39— 42: najstarszy inwentarz skarbca z r. 1519 ręką pisarza
statutów, niżej zamieszczony.
S. 43— 4 4 : Rewizja skarbca i ruchomości kościoła z r. 1533 17.
Pismem autora notatki o anniwersarzu Mikołaja Mikosza (s. 31).
S. 45— 5 4 : Uzupełnienia powyższej nowymi nabytkami sięga
jącymi r. 1583, przez kontynuatorów spisu anniwersarzów (ze
s. 32— 38).
S.
55 szesnastowiecznego papieru i na dalszych kartach: dużo
późniejsze zapiski (od r. 1595) dotyczące spraw gospodarczych,
wikariuszy kościoła np. uchwała kapituły świętofloriańskiej z dn.
6 V II 1641 r. De praesidjsntia in capitulo minori ticedecano s. Flo
riani (s. 6 1 — 6 2 ), instytucji tychże wikariuszy, jak również kopie
dawnych dokumentów (np. na s. 103 kopia statutu o nowowstępujących wikariuszach ze s. 9) i luźne notatki sięgające połowy
X V III w.
Ostatnią pozycją był wlepiony list z r. 1760, którego treści nie
zanotowałam.
13 Świętego, „o b concessionem seu traditionem per Regem K azim irum novorum privilegiorum seu iurium super pontalibus in Przedbórz” .
14 Dr teologii, kustosz, a później dziekan u św. Floriana w latacb 1492
1496 (Cod. Dipl. Univ. Crac., t. III, nr 293, Album Studiosorum U nit. Crac
t. II, s. 3 8 ). Zm arł 10 V I 1498 r. (A . K a r b o w i a k , D zisje wychowania
i szkól w P o lsce, Lwów 1923, s. 377.
*5 Dziekan u św. Floriana zmarły w r. 1507, zoli. przyp. 53.
18 Zm arł 10 lutego 1528 r. — B a r y c z , dz. cyt., s. 693.
u Z ob. s. 9.
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Jak widzimy, kodeks mieścił zapiski z różnych czasów i różnej
treści mechanicznie złączone i razem oprawione. Niektóre karty
stanowią pewną całość treściową i zapiski na nich były konty
nuowane, jak np. spis anniwersarzów, czy kontynuacja X V I wiecz
nego inwentarza. Pewną całością były statuty, spis majątku ko
ścielnego, najstarszy inwentarz i tekst przysięgi kolegiatów pi
sany jedną ręką na kartach pergaminowych i papierowych.
Ponieważ wyżej omówiony rękopis nie odnalazł się, zamiesz
czając tekst statutów i najstarszego inwentarza, po porozumieniu
się z wydawnictwem, zastosowano się do instrukcji wydawniczej
dla średniowiecznych źródeł historycznych Polskiej Akademii
Umiejętności (Kraków 1 925), ażeby lepiej odtworzyć wygląd za
ginionych dokumentów. Zachowując układ oryginału, pisownię
(oczywiście stosując się do instrukcji, a więc ff— F, itd.), duże
litery występujące w tekście zmieniono na małe z wyjątkiem sło
wa Ecclesia w oznaczeniu kolegiaty floriańskiej, nie uwzględniono
także zdarzającego się parokrotnie e caudatum.

2. ST A TU T Y

Najwcześniejszy ślad działalności ustawodawczej kapituły flo
riańskiej zachował się dopiero z 2 dziesiątka lat X V wieku; jest
to streszczenie statutu kolegiaty z r. 1415 18. Następnie Wojciech
Jastrzębiec biskup krakowski wydał 5 V 1422 r. w porozumieniu
z kanonikami floriańskimi statuty normujące ogół spraw ustro
jowych kolegiaty. Ponieważ obejmują one także postanowienia
względem prepozyta i kustosza (godności wyłączonych z inkorpo
racji kolegiaty do Uniwersytetu Jagiellońskiego w r. 1401) do
tyczą więc całej kolegiaty i są pierwszymi jej statutami dochowa
nymi w całości
Z tekstu przysięgi w statutach Jastrzębca wy
nika, że do r. 1415 kolegiata nie miała żadnych spisanych statu
tów, stąd podkreślenie przestrzegania „przede wszystkim” statutu
z r. 1415, a określenie innych przepisów kolegiackicłi tylko jako
iura et consuetudines, a nie jako statuta jak zwykle w przysię
gach kapitulnych. W tekście XVI-wiecznej przysięgi mamy już
wyraźnie powiedziane o zaprzysięganiu statuta et statuenda, ritus
et consuetudines. W r. 1494 kapitida na posiedzeniu w dniu
20 maja wydała statut zobowiązujący wikariuszy przy kościele
8w. Floriana do składania w czasie ich instytucji przez dziekana
8 Cod. Dipl. Univ. Crac., t. I, nr 50.
'* Tam że nr 69, z kopii sporządzonej w r. 1539.
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przysięgi na posłuszeństwo względem prałatów i kanoników, oraz
zachowywania statutów kolegiaty 2#.
Pierwszy zbiór statutów kapitulnych, zachowany do r. 1939
w oryginale, pochodził z początku X V I w. Były one uchwalone
na posiedzeniu kapituły, w refektarzu Kolegium Większego,
w dniu 11 marca 1518. Zbiór ten obejmował 8 statutów i po
przedzony był wstępem zawierającym, po arendze, formułę zwy
kłą przy konkluzjach uniwersyteckich (kapitułę tworzyli profeso
rowie uniwersytetu, nie zasiadał w niej wówczas prepozyt, nie
będący członkiem uniwersytetu) 21.
Pierwszy statut o nowowstępujących prałatach i kanonikach
postanawia, że nowoprzyjęty
ma złożyć do trzech miesięcy
2 grzywny zwykłej monety na ręce dziekana, lub prokuratora ko
legiaty, aby mógł zaraz korzystać z dochodów swej prebendy,
oraz z refekcji. Przepis ten szedł daleko, gdyż statut biskupa Jana
Lutka z Brzezia z r. 1467 w sprawie roku łaskawego ustalał jako
najniższe obciążenie na rzecz zmarłego prebendariusza jedną
czwartą dochodu rocznego prebendy22, dwie grzywny stanowiły
zaś V 15 część dochodu beneficjum floriańskiego. Statut przewi
dywał ulgę dla niezamożnych w formie przedłużenia terminu za
płaty.
Drngr statut nakazuje spisywanie wszystkich uchwał kapitu
ły w osobnej księdze. Taką księgę mamy zachowaną dopiero od
r. 1538, jest to rękopis Archiwum U. J. nr 177.
W trzecim statucie zawarte jest postanowienie, by przywileje
wraz z pieczęcią kapituły **, były przechowywane pod zamknię
ciem, wraz z pieniędzmi stanowiącymi nadwyżkę dochodów, obra
canymi na wspólny użytek kapituły. Czwarty statut zezwalał dzie
kanowi, względnie prokuratorowi kapituły 24 na utrzymywanie tyl
ko jednego służącego. Prokurator miał utrzymywać notariusza
„według starego zwyczaju” , on go mianował i usuwał o ile oka
zał się nieodpowiednim.
20 Tekst tego statutu pom ieszczony byl w zaginionym rękopisie kościoła
św. Floriana (s. 9— 10), pism o X V I w. w w ielu m iejscach zniszczone, c z ę ś c i o w o
popraw iane późniejszą znacznie ręką.
21 Prepozytura została w cielona do Uniwersytetu d op iero w r. 1578 (Cod.
Dipl. Llniv. Crac., t. V, nr 457).
22 Statuty kapit. krak. c. 37 (H e y z m a n n, Starod. Praioa Polskiego
Pom ni lii, t. IV , s. 1 3 6 ); cf. gnieźnieński statut o roku łaskawym (Archiwum
K om isji Praw niczej, t. V, nr 100).
23 P ieczęć kapituły, zachowana przy kilku aktach (A rch. U. J., nr 446,
756) hyła czerw ona z wizerunkiem św. Floriana i napisem na otoku „s. capi
eccle. sci floria n i” .
24 W owym czasie dziekanem i zarazem prokuratorem byl S t a n i s ł a w B ‘ e •
później też n ajczęściej te dwa urzędy były sprawowane przez jedną osobę-
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Statut piąty wzbraniał dziekanowi, względnie prokuratorowi
utrzymywania własnego inwentarza żywego w folwarkach kapitul
nych. Szósty statut zakazywał prokuratorowi przedsiębrania więk
szych zmian w dobrach kapitulnych, bez zasięgnięcia zdania ka
pituły, czy to tyczących lokacji kmieci, czy też sprzedaży, kupna
i dzierżawy dziesięcin na przeciąg dłuższy od jednego roku 25T
wreszcie budowy nowych budynków. Tak samo nie miał rozpoczy
nać procesów sądowych bez woli całej kapituły, lub większości
jej członków. W przeciwnym razie kapituła mogła żądać pokrycia
kosztów z własnych pieniędzy prokuratora.
Dla usunięcia podejrzeń od osoby prokuratora, statut siódmy
postanawiał, aby w ważnych przedsięwzięciach towarzyszył proku
ratorowi jeden z kanoników. Miał on prowadzić rejestry rachun
kowe, podobne jak prokurator, aby kontrolować jego działalność.
Statut ósmy nakładał na prokuratora obowiązek sprawozdania
rocznego z dochodów i wydatków oraz z całej jego działalności.
Sprawozdanie to miał składać na piśmie (na posiedzeniu kapi
tuły) i miało ono być wpisywane do inwentarza. Nadwyżka do
chodów miała być przechowywana w skrzyni skarbca kapituły **.
Nadwyżka ta wynosiła w w. X V I nieraz ponad 100 grzywien,
z czego dawano zwykle 15— 16 grzywien do skarbca, ale zdarzały
się i niedobory, jak w latach 1541— 1544. Od r. 1573 mamy
osobne sprawozdania z pieniędzy skarbca. Są to na ogół niewiel
kie sumy. Dochód kolegiaty według Liber Beneficiorum Długosza
wynosił około 400 grzywien rocznie, w w. X V I wahał się od
430— 755 grzywien. Należy jednak pamiętać o stale postępującej
dewaluacji pieniądza. Dane powyższe zaczerpnięte są ze sprawo
zdań kapituły floriańskiej w Archiwum Uniwersytetu, rkpisy
nr 177— 181.

3. N AJSTARSZY

IN W E N TA R Z

SK A R B C A

KOŚCIOŁA

ŚW. FL O R IA N A

Kościół św. Floriana został zbudowany w końcu X II w. Ta
romańska bazylika biskupa Gedeona uległa zniszczeniu w czasie
napadów tatarskich w X III w. W bliżej nieokreślonym czasie27
25 Na posiedzeniu dn. 26 IV 1570 r. jeszcze raz pon ow ion o zakaz sprze
daży dób r bez zgody kapituły (zaginiony rkps, s. 8 ).
26 Sprawozdania takie zawierają rkpisy Arch. U. J., nr 177— 189.
27 K . F u r m a n k i e w i c z ó w n a , dz. cyt., 8. 91, umieszcza przebudow ę
y w. X IV p o r. 1306 kiedy w czasie pożaru Kleparza miał się spalić i k ościół
św. Floriana; pod obn ie sądzi W . Ł u s z c z k i e w i c z w tekście do K lejn o tó w
miasta K rakow a, K raków 1886 i ks. J. K r u k o w s k i w Pam iątce..., s. 23.
Jest to jednak tylko przypuszczenie. Trudno się także zgodzić, że ów przebu-
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odbudowano kościół w stylu gotyckim. Gotycki kościół padł
w ciągu X V I w. pastwą ognia; w r. 1528, 24 kwietnia, dotknęła
Kleparz straszna katastrofa pożaru, który w kilku godzinach stra*wił prawie doszczętnie miasto 28. Spaliły się wówczas wszystkie
kościoły kleparskie św. Krzyża, św. W alentego, św. Filipa i Ja
kuba, zniszczeniu uległa, w części przynajmniej, kolegiata floriań
ska. K . Dobrowolski w cytowanej już pracy, oraz dawniejsi auto
rzy podają, że kościół św. Floriana ocalał, opierając się na
legendzie opowiedzianej przez Pruszcza2®. Od tego pożaru miał
się datować silniejszy rozwój kultu św. Floriana jako patrona od
ognia. Jednak ocalenie było tylko częściowe: ocalały mury i sprzę
ty kościelne, które zdołano wynieść z ognia. Dowodzi tego no
tatka rocznika świętokrzyskiego (kontynuacji) o spaleniu koś
cioła 30, wiele zapisków współczesnych profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego na efemerydach 31, oraz przegląd skarbca i rucho
mości kościoła św. Floriana z r. 1533. Początek tegoż brzmiał
następująco: Anno Christi 1533 die sancti Calixti facto, est reiisio tliesauri, apparatus et aliarum rerum mobilium dicte Ecclesie
et hoc occasione nonnullorum igne consumptorum tem pore eonflagrationis eiusdem Ecclesie facte Dei permissione Anno Domini
1528 die sancti G eo rg ii3i. Ściany kościoła ocalały, lecz zniszczało
od ognia sklepienie, mamy bowiem w księgacłi ławniczych kleparskich zapisy z r. 1538 pro testudine erigenda33, z r. 1543 ad
testudinem faciendam, pro testudine construenda3*. Te notatki
wskazywałyby, że naprawa i odbudowa kościoła po pożarze, prze
ciągała się w wiele lat po katastrofie. Dom nrepozyta uszkodzony
przez ogień potrzebował naprawy jeszcze w roku 1541. Wtedy
bowiem magister Gośliński i Jan Szklarski wytaczają przed raj
cami kleparskimi sprawę przeciw murarzowi Tomaszowi, który
dowany k ośció ł w yglądał tak jak go widzim y na drzew orycie P 1 e y d e nw u r f a w CUronicon Mundi H. S c h e d 1 a, N orym berga 1-493, gdyż ów d rze
woryt jest fantastyczną stylizacją w rom ańskich form ach.
48
Scab. Clep. lir 2* (207) na okładce. O dacie pożaru zob .: J. D z ik ó w n a, K leparz do r. 1528, „B ib l. K rak.” nr 74, Kraków 1932, s. 42; Akta
szpitala św. Ducha cyt. w pracy L. W a c h h o I z a, Szpitale krakow skie, cz. I.
„B ibl. K rak.” nr 59, K raków 1921; B. W a p o w s k i, Script. Rer. P olon ., t. II.
s. 224 i ks. S. N a k i e 1 s k i, M iechovia, Ćracoviae 1634, s. 616, podają jako
datę pożaru m ylnie rok 1527.
29 K le y n o ty stoi. m. K rakow a, w yd. T u r o w s k i e g o , Kraków 1861, s. 74.
30 Mon. P ol. Hist., t. III, s. 104.
31 Zapiski te zdjęte z efem eryd (S toefflera i innych) w rkpisie Bibl. JaSnr 5358.
32 W zaginionym rękopisie s. 43.
33 Scab. Clep., 2* (20 7 ), ». 181, 183.
34 Tam że, s. 305, 323.
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zgodzony do restauracji murów domu prepozyta, wziął pieniądze
i nie wykończył roboty **. Sam kościół naprawiano, wzmacniano
fundamenty i filary, oraz budowano sklepienie w r. 1567 se.
Najdawniejszy opis kościoła pochodzi z r. 1599, z czasów wi
zytacji biskupa Krzysztofa Kazimierskiego (w ramach radziwiłłowskiej wizytacji diecezji krakowskiej)37. Kościół wzniesiony w stylu
gotyckim, był dobrze utrzymany, murowany, kryty dachówką i po
siadał sygnaturkę. Do kościoła prowadził przedsionek z dwoma
wejściam i38. Obok kościoła stała dzwonnica w części drewniana,
w części murowana, z trzema dzw onam i39. Ten opis zgadza się
z wizerunkiem kościoła na sztychu Krakowa Merriana i Vischera
de Jonge z początku X V II w.
W czasie najazdu szwedzkiego, w r. 1655, kościół został po
nownie spalony. Kościół gotycki przebudowano wtedy w stylu ba
rokowym. Ślad dawnej gotyckiej budowli pozostał w pewnych
szczegółach architektonicznych, m. in. w wielobocznym, opiętym
skarpami prezbiterium.
W okół kościoła rozciągał się cmentarz otoczony murem 40, w czę
ści zabudowany. Stała tam prócz dzwonnicy (spalonej w w. X V II)
murowana kostnica, kryta dachówką (zniesiona z początkiem
X I X w.) i również murowany budynek szkoły znajdujący się obok
kościoła na narożniku dzisiejszej ul. Warszawskiej i placu Ma
tejki. W idać go jeszcze na dziewiętnastowiecznych widokach Kleparza. Na północ od kościoła stał dotn prepozyta (istnieje do dzi
siaj). Na południe od tego domu, domek wiceprepozyta, obok
niego, dalszych sześć dotnków wikariuszy. Podkustoszy miał dom
w części murowany, inne domki były drewniane, otoczone mu
rem, lub parkanami. W r. 1820 były jeszcze wokół kościoła cztery
domki; jeden z nich, mocno zniszczony, został zburzony dopiero
w niedawnych latach 41.
35 Cons. Clep., lir 25* (208), s. 115.
36 Jest to umowa kanoników kolegiaty z budow niczym i w łoskim i druko
wana przez J. P t a ś n i k a w t. V III Sprawozdań K om isji do badania historii
sztuki, K raków 1912, szpalta CCCCIX n.
37 K opia w rkpisie Bibl. Jag., nr 240.
38 W r. 1639 w przedsionku był k rucyfiks z ołtarzykiem (rkps Archiwum
U. J. nr 172, 8. 26).
39 O dzw onnicy wspom inają rachunki Sebastiana z K leparza, prokuratora
kolegiaty w wydatkach „p r o canali inter scholam et cam panile p o sito ” (rkps
Arch. U. J. nr 178, s. 27).
40 Na cm entarzu był ogrojec, znaleziono z niego tablicę z rzeźbą Chry
stusa (Sprawozd. K om . do bad. hist. sztuki, K raków 1906, t. V II, s. C CCLIV).
41 F otografia w m ej niedrukow anej pracy z r. 1933 pt. K o śció ł św. F lo 
riana w K rakow ie do r. 1578. Zarys historyczny — w aktach U. J.
27 — Nasza P rzeszłość
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Wnętrze kościoła. W r. 1599 kościół miał posadzkę ułożoną
z kamiennych kwadratowych płyt, posiadał oddawna organy,
w r. 1538 spotykamy zapis na ich pozłocenie 42. Na tęczy był kru
cyfiks. Chór był przedzielony od nawy żelazną kratą. Z r. 1534
mamy zapis na budowę tej kraty 43.
Z lat 1543— 1544 mamy 7 zapisów na budowę nowego grobu
Chrystusa w kościele ad construendum sepulchrum Domini in Eccle
sia s. Floriani, in honorem sepulture corporis Domini ad ecclesiam
divi Floriani, pro sepulchro comparando et construendo. Było to
zapewne stale urządzenie grobu używane przy obrzędach wielka
nocnych 44.
Ołtarzy było w kościele w r. 1599 jedenaście, z tych jeden
w zakrystii. Wezwania ich możemy tylko w przybliżeniu określić,
gdyż nie zachowały się wszystkie akta fundacji. Byłyby to więc
ołtarze:
1. Ołtarz główny patrona kościoła.
2. Ołtarz Przemienienia Pańskiego w kaplicy pod tymże wezwa
niem (z r. 1473)45, z dwoma altariami nrimi et sectindi ministe rii46, fundacji profesora U. J. Jana z Dąbrówki, kilkakrot
nego rektora, oraz kanonika floriańskiego ’7, zmarłego w r.
1471 48. Altarystami byli członkowie Kolegium Mniejszego (pro
fesorowie filozofii). W r. 1476 uposażenie jednego z tych altarystów tzw. kolegiatów Dąbrówki poszło na pozbawionego czyn
szu kolegiata Stobnera 49.
3. Ołtarz Bożego Ciała (zapewne w zakrystii) z altarią primi
ministerii również dla kolegiata mniejszego, fundacji kapituły
floriańskiej z r. 1490 3#, była to tzw. collegiatura de Rhenis.
<2 Scah. Clep., 2* (207), s. 181.
43 Tam że, s. 132.
44 Tam że, 8. 306, 313, 326, 328, 332. 354. O „sepulcrum D om in i” w katedrze płock iej czytam y w r. 1522 (A cta capituli Plocensis nr 17, „A rch . KomHist.” , t. X , K raków 1916).
<5 Cod. Dipl. Unw. Crac., t. III, nr 237, 238. Ołtarz ten znany był w r.
pod wezwaniem Przem ienienia i W niebow stąpienia Pańskiego (Ż. P a u l i , R Ps
liihl. Jag., nr 5360,, fasc. 2 ).
w Jedna z nicłi była pod wezwaniem sw. 1 omasza (Liber Ketaxationunl
nr 2 w Arch. K apit. K rak.).
.
« W latach 1446— 1467 (Album Studiosorum , t. I, s. 114, Cod. Dipl. um »Crac., t. II, nr 218).
48 Mon. P ol. Hist., t. IV , s. 191 (B alzer).
49 Cod. D ipl. V niv. Crac., t. III, nr 250; k o le g ia tu ra Jana S tob n era by a
to stała k a te d ra m a te m a ty k i i a stro n o m ii w Uniw. Jag. fu n d ow a n a z po® •
X V w. ( M o r a w s k i , dz. cyt., t. I, s. 103).
,
5® Cod. Dipl. Univ. Crac., t. III, nr 285, 0 tej fu n da cji: M o r a w s k i *
dz. cyt., t. II, s. 56; Ż. P a u l i, Rlcps Bibl. Jag. nr 5360, fasc. 1, pisze, że p °
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Altaria 2-di ministerii św. Bernarda pochodziła z fundacji ma
gistra Bernarda z Biskupiego al, profesora teologii, dziekana
u św. Floriana, Zmarłego w r. 1531 5i.
4. Ołtarz NP. Maryi, św. Marcina i św. Anny, z altarią dla eme
rytowanych profesorów uniwersytetu z r. 1509 fundacji Mar
cina z Krakowa zwanego Łysym, dziekana u św. Floriana,
zmarłego w r. 1507 lS. Mieścił się on może w budowanej właśnie
w tym czasie kaplicy św. Anny. Altarię 2-di ministerii św. Sta
nisława. fundował przy tym ołtarzu profesor teologii Stanisław
Biel z Nowego Miasta, zmarły w r. 1541 34.
o- Ołtarz Zwiastowania iNP. Maryi i św. Leonarda versus septentrionem in eccl. s. Floriani w r. 1510 wraz z altarią, ufundo
wany przez Andrzeja z Żytna, wikariusza katedry krakowskiej
i Leonarda Nowogórskiego z żoną Anną. Uposażeniem tej altarii był czynsz roczny 10 grzywien, kupiony za 400 florenów
u kapituły floriańskiej i zapisany na wsi Czaple i na mosto
wym w Przedborzu, należących do kolegiaty. Prawo patro
natu miała kapituła floriańska (piod magistrum sorte visu
debilem, vel aliąua infirmitate praeventum ad illum altare
praesentabit 55. Pierwszym altarystą był Andrzej z Żytna. Dla
powiększenia dochodów tego ołtarza kupił on wraz z Anną
Lenartową (Leonardową), wdową po Nowogórskiin czynsz ro
czny 8 grzywien, za sumę 300 florenów, zabezpieczony na
wsiach Budnie i Garlicy 5“. Czynsz ten przydzielił po śmierci
czątkow o ołtarz ten był pod wezwaniem „B V Mariae et s. Matthaei” . W dok u 
mencie erekcyjnym czytamy wezwanie „in honorem Om nipotentis D ei, B. V.
Mariae et s. Floriani” . W ołtarzu tym przechow yw ano Najśw. Sakrament, stąd
późniejsza nazwa „C orporis Christi” . W r. 1639 ołtarz ten nazwany „C orporis
Christi et B. Virginis” (rkps. A rch. U. J., nr 172, s. 39).
51 W iz. 1599 r.; W i e r z b o w s k i , Matricularium Regni P olon iae Summaria, t. IV , nr 16144.
52 B a r y c z , dz. cyt., s. 181.
53 Cod. Dipl. Univ. Crac., t. IV , nr 314, 320; B a r y c z , dz. cyt., s. 230.
54 B a r y c z , dz. cyt., s. 181; W i e r z b o w s k i , Matricularium, t. IV ,
nr 20691 (bez podanego w ezw auia), fundacja altarii w r. 1543 wg wiz. 1599 r.
55 Oryg. perg. nr 4179 (A rch . U. J.) tekst przytoczon y przez Ż. P a u1 e g o w R kpisie Bibl. Jag. nr 5360, fasc. 2. W r. 1584 miała ta altaria zapis
na wsi G órnej P orębie należącej do Fryd. Bonara (rkps A rch. U. J., nr 34, s. 9 ).
36
Owemu A n drzejow i z Żytna w pierwszym swym testam encie Anna Lenartowa Nowogórska zapisała 100 florenów dla wspom ożenia jego altarii. W druRim uczynionym w cztery lata późn iej legowała mu 6 srebrnych ch och li i ku
bek srebrny, z których miał być zrobion y krzyż i p o śmierci A ndrzeja miał
Przejść na jeg o następcę w altarii. P rócz tego darowała mu 10 floren ów w złoc ,e. szubę lisią i czarny obszerny płaszcz z sukna (Scab. Clep., 1* (206),
"• 196, 263).
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Andrzeja z Żytna w r. 1532 biskup krakowski Piotr Tomicki
do stołu wspólnego Kolegium M niejszego57.
6. Ołtarz Wniebowzięcia NP. Maryi (z altarią) z r. 1544 fun
dacji Jana Kaffmana prepozyta kolegiaty św. Anny, prawo
patronatu miało Kolegium Większe 58.
7. Ołtarz św. Józefa i św. Antoniego z altarią. fundacji dziekana
floriańskiego Antoniego z Napachania z r. 1 5 7 1 a9.
8. Ołtarz Matki Boskiej Bolesnej w kaplicy rzeźników, przy któ
rym był cecli rzeźników i bractwo Ubóstwa Chrystusowego 60.
9. Ołtarz Niepokalanego Poczęcia NP. Maryi z altarią, data fun
dacji nieznana 61.
10. Ołtarz w chórze wyższym czyli scholarzy 62, prawdopodobnie
identyczny z znanym z r. 1639 ołtarzem Świętych Magdaleny,
Barbary, Katarzyny i Doroty, znajdującym się w środku ko
ścioła 63.
11. Ołtarz wikariuszy, z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa,
znany pod nazwą Crucijixi Domini S-te Crucis 64.
Kaplic było przy kościele trzy, wspomniane już kaplice Prze
mienienia Pańskiego, Matki Boskiej Bolesnej (należąca do cechu
rzeźników) i kaplica św. Anny zbudowana w latach 1507— 1519 ®5.
Zakrystie były dwie, kapitulna i wikariuszy, murowane, sklepione,
okna miały zakratowane (jedna trzy, druga jedno). W jednej
z tych zakrystii stały jakieś obrazy, na pozłocenie których spo
tykamy zapisy w latach 1507— 1517 66. Przypuszczalnie były to
57 Cod. D ipl. Univ. Crac., t. IV , nr 359.
68
Tam że nr 375, O tej fun dacji wspom ina J. S m o n i e w s k i , O kościo
łach k ollegija ck ich w K rakow ie, K raków 1868, s. 48.
59 Ż. P a u 1 i, Rkps Bibl. Jag., nr 5360, fasc. 2.
60 W iz. 1599 r. Bractwa i cechy kleparskie miały sw oje ołtarze w kościele:
cechy kuśnierzy, karczm arzy, slodow ników , kow ali, pow roźników i kapeluszników — ołtarz św. Anny, kraw ców — ołtarz scholarzy, stelm achów — ołtarz
Przem ienienia Pańskiego, tkaczów — ołtarz Zwiastowania. Bractw o było tylko
jed n o — Ubóstwa Chrystusowego zawiązane 14 IX 1501 r., istniało 7. przerwą
lat 1804— 1837 do dzisiejszych czasów, zob. B ractw o Ubóstwa Chrystusowego
ic k ościele św. Floriana na K leparzu p rzy K rakow ie, K raków 1859. K sięgi brac
kie w rkpisach Arch. U. J. nr 175 i 176.
«> W iz. 1599 r.
82 Tamże.
63 Rkps A rch. U. J., nr 172.
84 W iz. 1599 r., inwentarz 1639 r. (rkps A rch . U. J. nr 1 72); wiz. 1711 '•
bpa Łubieńskiego (odpis w archiwum kościoła św. F loriana; inw. 1748 r. rkp«
B ibl. Jag. nr 2 4 0 ); wiz. 1752 r. bpa Załuskiego (autoryzowana kopia w archi
wum k ościoła ).
«5 Scab. Clep., 1* (206), s. 106, 324.
»« T am ie. •. 106, 108, 168, 169, 288.
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wykonane snycerską robotą figury świętych pańskich. Inwentarz
z r. 1820 wymienia „8 sznicerskich obrazów pozłacanych” na gan
kach kościoła i ławki w kościele „których powierzchnia malowana
i 6 sznicerskimi obrazami przyozdobiona, statui te wyobrażają
Ewangelistów i Apostołów ". Także w zakrystii były takie obrazy
NP. Maryi i Chrystusa 67.
Skarbiec kościoła św. Floriana obfitował w srebrne przedmioty,
posiadał dużą ilość aparatów kościelnych. Składały się na niego
w głównej mierze liczne darowizny, przede wszystkim profesorów
Uniwersytetu Jagiellońskiego, będących członkami kolegiaty, jak
również i parafian kleparskich68. Darowizny sprzętu kościelnego
są omówione przy tekście najstarszego inwentarza. Liczba i rodzaj
kosztowności przechowywanych w skarbcu zmieniała się na sku
tek pożarów i łupiestw wojennych (X V II w.). Z końcem X V I w.,
prawdopodobnie po wcieleniu prepozytury do uniwersytetu, a tym
samym przejściu kościoła w całkowite władanie uniwersytetu, prze
niesiono część skarbca świętofloriańskiego do skarbczyka K ole
gium
iększego " . Tam to zapewne znalazły się dwie monstrancje
wymienione w inwentarzu z 1519 r., gdyż dwie monstrancje uży
wane na przełomie X V I i X V I I . wieku pochodziły z czasów póź
niejszych, z II połowy X V I w., z darów profesorów Stanisława So
kołowskiego i Marcina z Pilzna.
Podobnie było z kielichami. W I połowie X V I w. posiadał ko
ściół 33 srebrnych, pozłacanych kielichów 7#, w 1599 było ich
w skarbcu kościelnym tylko 13, z tego dwa stare 7I, o których po
chodzeniu już nie pamiętano, pozostałe z darowizn XVIwiecznych.
W r. 1639 liczba kielichów zwiększyła się do 18 72. W ciągu X V I w.
67 W ojew ódzkie Archiw um Państwowe (W . A. P .), w zbiorze inwentarzy
kościelnych.
68 Zapisy Kleparzan na k ościół św. Floriana w testamentach to n ajczę
ściej datki pieniężne (Scab. Clep., nr 1*, s. 133, 194, 244* Cons. Clep., 26*,
s. 663; Cod. Dipl. Univ. Crac., t. I, nr 27 ). Parafia św. Floriana „freąu ens et
ampla” według wyrażenia Długosza liczyła w r. 1674 384 dom ów (Ż. P a u l i ,
Rkps Bibl. Jag. nr 5357 fasc. 2 ). W 200 lat później parafia liczyła tylko
187 dom ów (zob. ks. J. K r u k o w s k i , „L ib e r M em orabilium E ccl. Coli. s. F lo 
riani” — w archiwum kościoła).
69 Rkps Arch. U. J., s. 24, na końcu bardzo dokładnego inwentarza
* r. 1639 „reliquu8 thesaurus in auro et argento propter periculum asservatur
in thesauro Collegii Maioris et est ibidem Cathalogus eiusdem thesauri” .
70 Inw. 1519 i 1533 r., w zaginionym rękopisie.
71 Rkps Arch. U. J., nr 172, s. 20, poz. 2, „ca lix rysowany, partim smelcowany, cum signo s. Floriani in basi” i poz. 5 „ca lix argenteus deauratus cum
vitro v iola ceo” .
72 Tam że, w r. 1711 było k ielich ów 20 (wiz. bpa Łubieńskiego — zob.
Przyp. 64). O tej w izytacji odnośnie do kościoła św. Floriana zob .: S t. K o t ,
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skarbiec kościelny nie uległ zniszczeniu wskutek klęsk elementar
nych, ani roztrwonieniu, jedyną zmianą było, już wspomniane,
przeniesienie części przedmiotów starszych zapewne i cenniejszych,
lub mniej używanych, do skarbca Kolegium Większego. Na przy
kład laski srebrne (pastorały) noszone przed członkami kapituły
podczas procesji, wymienione w najstarszym inwentarzu a pocho
dzące z daru Wojciecha z Brudzewa posiadał kościół jeszcze
w r. 1639 7S.
Skarbiec zawierał cały szereg relikwiarzy, z relikwiarzem
w formie ręki, zawierającym relikwie św. Floriana, na czele (reli
kwiarz w tym kształcie istniał w kościele już w X I V w .)74, pacyfi
kałów, krzyżów, w tym wiele cennych, srebrnych, pozłoconych,
ozdobionych kamieniami i rzeźbami 75. Krzyż duży, srebrny, niepozłocony z ukrzyżowanym Chrystusem i figurami 4 ewangelistów
fundował Wojciech Borowski, prepozyt św. Floriana z początku
X V II w.76. Ogółem było w skarbcu w 1599 r. 8 srebrnych krzyżów
(w r. 1748 cztery). Dziś kościół posiada duży krzyż srebrny z figu
rami 4-cli ewangelistów.
Najstarszy
inwentarz
skarbca,
podany
poniżej
pochodzi
z r. 1519: z X V I w. był poza tyjn niepełny inwentarz z r. 1533
(również w zaginionym rękopisie) i inwentarz z r. 1599 w wizy
tacji bpa Kazimierskiego.
W żadnym z inwentarzów począwszy od X V I w. do początku
w. X I X 77 nie ma specjalnej wzmianki o tzw. relikwiarzu grun
waldzkim, według tradycji ofiarowanym kościołowi przez Jagiełłę,
a należącym niegdyś do Henryka de Bode, komtura z Schoense
(Kowalewa)78. Inwentarz 1519 r. ogólnie notuje liczbę 10 relikwia
rzy, w wizytacji zaś 1599 r. do relikwiarza grunwaldzkiego mo
głaby się odnosić pozycja Repositorium reliąuiarum instar turris
M ateriały do d ziejów szkolnictw a parafialnego H M alopolsce. D odatek do Mu
zeum, 1911, s. 131— 141).
75 Rkps Arcli. U. J., nr 172, s. 25.
74 A. C h m i e l , P ieczęcie miasta K rakow a, Kazim ierza, K lepurza i jurydyk krakow skich do końca X V III w., „R oczn . K rak.” R. 11: 1909, s. 151.
75 Np. w inwentarzu z r. 1639 (R kps Arch. U. J., nr 172) ,.erux antiqua
argentea grandis adornata lapillis, partim deaurata, partim non” .
78 Tamże.
77 P rócz pow yższych przejrzano inwentarze z lat 1639 i 1674 (cyt. rkps
nr 172), 1711 (w wiz. bpa Ł u bieńskiego), 1748 (cyt. rkps nr 240), 1752 i 1804
(w archiwum kościoła św. Floriana), 1820 (W . A. P .); 1869 i 1882 (w archi
wum k ościoła ).
78 O tym relikwiarzu: J. Ł e p k o w s k i, Relikw iarz ze skarbca św. Flo
riana na K leparzu (»iTyg. Illustr.” , R. 3: 1869, s. 5 6 ); A. B o c h n a k i J- 1’ ■'
g a c z e w s k i , Relikw iarz K rzyża św. w kated rze sandom.. („P r a c e Kom. do
bud. hist. sztuki” t. V II, K raków 1937, >. 3, 17).
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parrae seu m onstranliae7*. W r. 1639 czytamy znów o dwu pa
cyfikałach w formie wieżyczek. Jak wiadomo relikwiarz Henryka
de Bode, srebrny, pozłacany ma kształt jakby wieżyczki, relikwie
są umieszczone w walcu szklanym krytym daszkiem z łusek, pod
partym trzema metalowymi skarpami, na szczycie dachu żolędź
ujęta w liście. Na stopie napis minuskułowy anno domini m. ccc.
sexagesuno V conparata est monstrancia Ula p. dmu. henricu. de
bode commedatore in schonse.
Nie jest jednak wykluczone, że ten relikwiarz w X V I w. nie
był w posiadaniu kościoła św. Floriana, podobnie jak i inne star
sze zabytki, czasem powstania odnoszące się do omawianego okresu
i później znajdujące się w tym kościele, a więc tryptyk św. Jana
Chrzciciela ze zburzonego kościoła św. Scholastyki 80 i obrazy Kulmliacha z kaplicy Bonerów w kościele Mariackim 8I. Inwentarz
\IX-wieczny skarbca kościoła św. Floriana (1 8 6 9 )8a notuje przed
mioty pochodzące ze zburzonej kaplicy św. Walentego, podobnie
musiało się stać z ruchomościami sprzedanego (i zburzonego) ko
ścioła św. Krzyża 8:i.
Jeśli chodzi o księgi kościelne przechowywane w skarbcu, to
najstarszy inwentarz wykazuje ich siedemnaście (jeden antyfonarz
w dwóch tomach). W wizytacji biskupa Kazimierskiego z 1599 r.
mamy podany następujący spis książek w kościele św. Floriana:
79
W izytacja ta notuje rów nież „p a cifica lia tria parva, singula instar
crucis parvae supinae” (k ościół posiada do dziś pacyfikał z II poi. X V wieku;
B o c h n a k i P a g a c z e w s k i . dz. cyt., s. 10), dalej „m onstrantiam argenteani
dt-aiiralam in <|ua asservantur R eliquiae Sanctam Crucem” (relikw ie św.
Krzyża posiada obecnie kościół, ale pochodzą one zdaje się z kościoła św. K rzy
ża, relikwiarz na nie srebrny pozłocisty spraw ił ks. K rzyżacki w r. 1730, zob.
ks. J. K r u k o w s k i , O słowiańskim k o ściele św. K rzyża, K raków 1886, s. 30).
8® O tryptyku: T. Ż e b r o w s k i , D er A ltar St. Johannis des T aufers in
der St. F lorians-K irche zu Krakau. b. m. r.; tegoż autora. W iadom ość o ołta
rzu sir. Jana Chrzciciela dziele W ita Stwosza w k o ściele św. Floriana na K le
parzu, Cieszyn 1870; L. P u s z e t. Spraicnzd. Kom. do bad. hist. sztuki, t. V I,
Kraków 1900, s. 139 n.
81 M. S o k o ł o w s k i , Hans Suess von Kuhnltach. jeg o obrazy w K ra k o 
wie i jego mistrz Jacopo dei Barbari, Sprawozd. Kom . do bad. hist. sztuki,
*• II i odb., K raków 1884; tegoż autora, Studia do historii rzeźb y w P olsce
X V i X V I w., Kraków 1901; M u c z k o w s k i i Z d a n o w s k i . Hans Suess
- Kulmbach. „R oczn . K r a k /’ t. 21 : 1927. Inwentarz 1820 ma już pozycję ,,4-rech
obrazów podługow atych z historią św. Jana Chrzciciela” .
82 W archiwum kościoła św. Floriana.
83 K aplica i szpital św. W alentego były inkorporow ane do kolegiaty
'v r* 1447. Cod. Dipl. Univ. Crac., t. II, nr 133; kapelania zaś kościoła św. KrzyZa od 1505 r., przez króla Aleksandra, jako rekompensata za zburzone przy bu
dowie Barbak anu dom ki z których czynsz należał do kolegiaty (W i e r z b o w s k i, Matricularium, t. III, nr 2396).
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Missalia Romana duo, unum pro usu canonicorum , alterum pro usum
vicariorura. Librum agendarum P ow odow y, Manuale sacerdotale romanum. M artyrologium , Graduale pergameneum . Antifonaria duo, niaius et
minus, singula in duas partes divisa, partem Antiphonarium unum pergameneum prutenicum , Psalteria tria, duo pergam enea, unum papireum
romanum, Breviaria tria romana, Passionalia duo pergamenea. Item habet
(sc. ecclesia 8. Floriani) libros pro docendo populo, Rationale Durandi.
H istoriam scbolasticam .
4. IN RI M A R IA
Statuta Capituli Eclesie
Collegiate sancti Floriani
Ut Eclesia Collegiata gloriosi martiris et patroni nostri Beati Floriani suo
in florę iuxta prim ariam eius plantationem seu fundationem permaneat, pro
laudeąue Summi ac Om nipotentis D ei conservetur et ampliatur in obseąuiis et
cerem oniis solitis vel consuetudinibus, de consensu unanimi omnium prelatorum et canonicorum tunc praesentium, Anno salutiferae incarnationis Millesimo ąuingentesim o decim ooctavo undecim a Martii in stuba com m uni Collegii
Maioris artistarum Crac. hora vicesima prima facta con vocation e per Decanum
capituli per cedulam m orę et tenore consueto. Egregie dom ine, d octor et ma
gister reverende. Sitis hodie hora vicesim a prima sub pena non contradicendi
a et prout tenemini consulere pro bon o Ecclesie a, certa Statuta in hanc form am
sunt redacta. suscepta, tancjuam rata et grata ac per omnes et singulos in
plenaria capituli congregatione laudata et approbata. Ft in primis

[17]

Statutum secundum de conclusionibus
capituli in librum seu inventarium annotandis
Statuimus et ordinamus ut quelibet con clusio aut alicuius negotii praegnantis et ardui determ inatio in specialem librum qui dicitur c o n c l u s i o n u n j
annotetur, seu scribatur. Ne labilis mem oria illam in oblivionem trahat, ve
»—* słowa podkreślone.
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ne postentas ea pro com m uni >> utilitate ac co m m o d o * facta [s. 3] fraudetur
ne quoque quis factam neget, aut quovis co lo re quaesito in detrim entum Eciesie et personarum ab ea declinet. A c ut posteritas ea m anducatur ad iłla, qne
per eam fa clenda aut exequenda pro bono capituli et Eclesie in futurum
oontigerit
Statutum tertium de privilegiis
et sigillo capituli conservandis
Statuimus et pro com m odo prefate Eclesie ordiuaniiis, ut privilegia cum
sigillo capituli in speciali lo co sub clausura reserventur * una cum pecunia si
quaę excreverit, et residua erit post rationem per decanum seu provisorem
bonorum factam a, ut sic singula in tuto sint conservata et custodita, et capi
tulum seu prelati et canonici, bonis suis provenientibus fructibus et emolumentis occurrente necessitate libere uti possint et pro com muni k utilitate, aut
etiam personarum dispensare.
Statutum quartura de famulis
pluribus per decanum non fovendis
Statuimus item et ordinamus ut de cetero et per i amplius * Decanus vel
provisor a bonorum Capituli, servos non m ultiplicet, sed non nisi [g. 4] unum
de con silio capituli, m ediocri precio conventum apud se foveat et precipu e "
notarium a, iuxta antiquam consuetudinem , cui etiam de victualibus providere
poterit, com m u n ib u s« tamen et capitulum minus gravantibus. Quem etiam
alienare poterit, et alterum * magis idoneum suhstituere pro arhitrio suo,
nichilom inus con silio capituli accedente.

Statutum de prelatis et canonicis
noviter eandem Eclesiam intrantibus.
Statuimus, ordinamus, et pro bon o pacis ac maturae charitatis unanimi
consensu firmamus [s. 2], Q uodquilihet prelatus aut canonicus noviter intrans
et susceptus in numerum incorporatorum Eclesie predictae sancti Floriani in
Cleparz, oh h oc ut sine quavis retardatione gaudere possit tam fun do canonicali, anno gratie alicuius defu ncti eum non retardante, quam etiam refectionihus dom inicalibns interessentibus divinis o fficiis dari solitis, sit adstrictus
ad dandum et solvendum intra decursum trium mensium im mediate suum
introitum seu ingressum in Eclesiam prefatam seąu en tiu m 0 duas marcas *
com munis pecunie in manus decani seu provisoris bonorum eiusdem Fclesie.
per eum in speciali clausura a pro fabrica * ac defensione bonorum eorundein
et non p ro alio usu conservandas seu convertendas. Nolumus tamen quenquam
gravari tem pore solutionis expresso, nam si quis talium noviter intrantium
minus locuples fuerit, poterit id decano, aut capitulo detegere et tempus longius ad solvendum impetrare.
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Statutum quintum de equis, ovibus
aut pecoribus preterquam capituli
in prediis (non) * fovendis
Statuimus etiam et ordinamus,
prouisor ■ bonorum pro tem pore ^
pecora non nisi capituli foveat, aut
cunque inducere ea (ac)J locare in
vamen capituli et (aut)s Eclesie.

ut de cetero et peram plius • decanus vel
existens equos, oves aut quecunque alia
nutriat nec audeat pro sua utilitate quaeeisdem, in detrim entum , damnum vel gra-

Statutum sextum de prediis
non logandis alicui et edificiis
novis non inchoandis sine consensu capituli.
Statuimus quoque et ordinamus ne de cetero decanus aut provisor bonorum
pro tem pore existens audeat irrequesito ca pi(tu ) S lo [s. 5] locare seu convenire
predia aut villas capituli vel etiam decimas dare aut vendere ad plures quam
b
e
d
*
f
*
h

w rkpisie com uni
w rkpisie com odo
brak w k opii (rkps B. J. nr 240)
w rkpisie communibus
w k op ii alium
dopisane
w rkpisie protem pore.
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ad unuiii annum q « o ipse presidet, aut sibi providendorum bonoruni cura comissa est, n e c a suis literis pro talibus decimis emptis, aut emendis quietare
in gravamen et disturbium a capituli non m ediocre et suorum successoruni
eodem o ffic io libcre gaudere volentium . Ne quoque edificia nova sine consilio
et consensu capituli inchoare, et non nisi tres aut a quatuor marcas sine
decreto capituli pro talibus e d ific iis a inchoandis vel inclioatis exponere aut
im pende(re) 8. Lites quoque novas nequaquam inchoare aut incipere sirailiter
sine consilio capituli vel eius parte m aiori. Sub pena amissionis iinpensorum
pro talibus litibus et edificiis factis vel impensis
Statutum septimum de associando
com ite ipsi decano vel provisori

Ut quoque a decanus seu p r o v is o r a bonoruni pro tem pore existens magis
expeditus sit in provisione bonoruni maioreinque utilitatem afferre possit
capitulo et Eclesie prefatis, pro tollenda quoque quavis ab eo suspicione,
statuimus et ordinamus ut decanus seu provisor bonoruni semper in negotiis
arduis et precipu e decim ationis [s. 6] sibi unum de capitularibus associet, cum
quem ipse et capitulum senserit in expediendis negotiis paratiorem qui tamen a
nondum vidit a bona capituli, et qui sequitur ex ordine, quo ad lios qui iam
talia bona yiderint, ut sic singuli yideant ac revideant bona eiusdem capituli
et sciant, quid fiat aut geratur aut gerendum sit, in et circa eadem. Qui a
ut prem ittitur associatus decano a tenebitur habere regestrum vel regestra propria con form ia registris decani seu provisoris ut sit per con fron tationem regestrorum capitulum plenius evidentiusque cognoscat diligentias decani, ac in
casu adverso utpote in mortis articulo eiusdem possit preservari a iacturis vel
damnis quibusvis.
Statutum octavum de ratione
singulis annis per decanum seu
proyisorem bonorum facienda
Et quia rem otio cuiusvis suspitionis, precipu e tollitu r ac rem ovetur per
debitam ac sufficientem de perceptis et expositis rationem , statuimus quod de
cetero et peram plius, quilibet decanus seu provisor capituli pro tem pore existens tenebitur et erit adstrictus, annis singulis quibus officiu m provisoris
geret, rationem sufficientem et exactam facere de omnibus perceptis et expositis per eum, tem pore videlicet eo quo officiu m provisoris susceperit. aut
sibi proxim o, convocatis capitularibus, per cedulam iuxta cunsuetudinem antiquam et diu tentam, factaque ratione tenebitur debita singula a in scriptis
dare a capitule et a in inventarium a eius annotare pro extradentis que eisdem
debitis, omnem facere diligentiam , ut sic omnes de eo et ratione per eum facta
sint contenti, et in futurum discernere possint qui sunt proventus tunc currentis, aut iam praesentis anni. Ibique si pecunia aliqua residua fuerit de
perceptis ultra exposita tenebitur eandem dare aut reponere in maniis capitularium, vel etiam si ita videbitur expedire ad thezaurum seu scrinium cap itu li
reponere tanquam a pro futura siti a reservandam.
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5. N AJSTARSZY IN W E N TAR Z SK ARB CA K OŚCIOŁA ŚW. FLO RIAN A
(rkps s. 39)
Calices Ecclesie etiam cum calicibus vicariorum sunt X X X III num ero,
unus tamen malus ad 8. Crucem a.
Registrum thesauri. apparatus et rerum mohilium Ecclesie sancti F lo 
riani 1519.
Calices sunt viginti quinque num ero, inter quos sunt quinque noviter
adaucti, sextus Andrzeyck 1 causidici iuris tlieuthonici b. Primus est K atherine
T u rk o v a 2, bene deauratus intra et extra. continens in se quinque marcas
argenti cum sex scotos et in toto constat. labore etiam com putato. quinquaginta sex florenos per mediam sexagenam sine decem grossi.
Secundus est Mąndżyna 8 in toto deauratus. iuxta estim ationem quadraginta
florenorum .
Tertius est Mathie vicarii olim perpetui 4 in toto deauratus. triginta quatuor florenorum .
Ouartus B artholom ei C za rn y5 in globo deauratus 26 florenorum .
Ouintus argenteus. non deauratus Szwyrkothove ®, iuxta estim ationem viginti trium florenorum .
Item sunt octo calices deaurati, dati per magistrum N icolaum hungarum
de Caschovia sacre tbeologie b a cca la riu m 7. In quorum m edio est scriptura
circum ferencialis. et in ąuatuor sunt imagines sancti N icolai, cum patenis et
alii quatuor sine imaginibus. cum patenis deauratis.
Item novem paria ampullarum, inter q u e c noviter accreverunt quatuor
paria, unum deauratum ad modum cantharulorum a domina Mąndżyna. Aliud
a d octore Paulo de Zaclyczew *. Tertium a Barliolom eo Czarny. Quartura
a dom ino Johanne sacristano 9.
a — dopisane inną. późniejszą ręką.
h — dopisane.
c — interąue.
1 W inw. z r. 1533 (w rkpisie k osc.). w yliczono, jak o 26, kielich zmarłego
podkustoszego Andrzeja, jako 27. kielich Andrzeja z Żytna wikariusza ka
tedry krak.
2 Mieszczka kleparska. często występująca w księgach m iejskich (np. Scab.
Clep.. 1*, s. 24, 63, 333).
3 Zapewne też kleparzanka.
4 W latach 1491— 1501 w yśtępuie wikariusz floriański M aciej „d e Pyendzyczow ” . (Cod. Dipl. Univ. Crac., t. III. nr 288; Scab. Clep., 1*, s. 17).
5 W r. 1515 Bartosz Czarny legow ał 40 floren ów „p r o fabrica ecclesie
ad s. Florianum ” i polecił egzekutorom swego testamentu sprawić do tego
kościoła „casulam alias ornath cum aliis apparamentis” za 40 floren ów i za
taką samą kw otę kielich z pateną, oraz dla wszystkich kapłanów u św. Floriana
ampułki za p ół kopy groszy. (Scab. Clep., nr 1*, s. 252).
6 W r. 1502 zapisał Jan Świerkot (Sw yrkoth) w testamencie 2 srebrne
pasy, z których miały być zrobione dwa kielich y, jeden do kościoła św. F lo 
riana. drugi zaś do św. W alentego, zob. (Scab. Clep., 1*. s. 26— 2 7 ).
7 Brak mi danych o tym hojnym ofiarodaw cy.
8 P rofesor teologii, zmarł 1511; B a r y c z , dz. c y t., s. 182/3.
9 W latach 90-tych X V wieku w ystępuje zakrystian Jan z Tu lcy (Cod.
Dipl. Univ. Crac., t. III, nr 285 i 293; A cta R ectoralia, t. I, 1513).
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(S. 40) Item crux magna nova, in parte superiori solum deaurata in valore
ad minus ducentorum florenorum una cum labore, com parata de honis olim
doctoris Jacobi de Gostynyn 10 per executoris eiusdem.
Item duo baculi regentium ex toto argentei, com parati per venerabilem
dom inum magistrum Albertum de B ru d ze w 11 canonicum Ecclesie s. Floriani,
qui continent in se novem marcas argenti et m ediam et duos scotos cum medio.
In quorum pondere includuntur antiqui glob i ex argento per magistrum de
L ą n k a 12 ante com parati, ponderantes marcam argenti et decem scotos cum
medio.
Item re!iquie, alias cruces reliquiarum , sunt decem unacum manu sancti
Floriani. Inter quas est crux nova cum reliquis, in toto deaurata, com parata
de bonis olim dom ini Mathei de Premislia v ice p re p o s iti1S, in valore quadraginta sex, vel octo, florenorum .
Sunt et alie minores reliquie septem, quas inter se habent sacerdotes pro
<livinis exequendis.
Item ornatus sunt decem octo, qui dantur diebus festis, tam canonicis
quam vicariis, unde ex his sex sunt cum auro, alias złothoglow ow e et septinms
est Universitatis, et est etiam unus niger de axam into, canonicorum 14.
Item flavei coloris sunt sex, qui dantur ad summas, quando est duplex. (s. 4 1 ). Item septem sunt etiam qui vocantur dom inicales. Item sex
sunt qui dantur ad lectas diebus ferialis. Item novem sunt inter sacerdotes,
vicarios et substitutos. Item dalm aticarum sunt novem paria et ex eis tria
dantur diebus festis.
Item cappae sunt sedecim , inter quas sunt duplices que dantur die dominico, quando feria te n e tu r 1!.
Item lodices sunt quatuordecim , qui ponuntur ad form as diebus festis.
Item missalia sunt quatuordecim . Item antipendia que pertinent ad magnum
altare sunt o cto , alia vero pertinentia ad alia altaria sunt viginti quatuor.
D uodecim ferialia et duodecim festiralia.
Item est m onstantia magna, argentea et deaurata. Et alia m inor cuprea
et deaurata.
10
K anonik floriański w latach 1497— 1.504 (Rkps Arch. U. J. nr 177. s. 120:
Statuta tcydziału filo z o ficz n eg o , wydal M u c z k o w s k i „R oczn ik Tow . Nauk.
Krak.” , t. 16, K raków 1841, s. 348).
1* Słynny astronom i matematyk.
12
Dziekan u św. Floriana w latach 1457— 1462, Cod. Dipl. Uniw. Crac.,
t. II, nr 189, nr 200; B. U l a n o w s k i , A cta capit. Crac. et P loc. selecta
(„A rch . K om . H ist.” t. X , nr 81).
18
W ystępuje w latach 1506— 1516 (R kps A rch . U . J., nr 177, s. 129; Acta
R ect., t. I, nr 2147; Scab. Clep., 1*, s. 127, 266). W r. 1533 przybyły relikwia
rze w kształcie krzyżów z darów podkustoszego K aspra i Andrzeja z Żytna.
Później zaś z daru doktora teologii Michała Falkenara z W rocławia (w zaginio
nym ręk op isie).
14
W r. 1533 przybył ornat „p recip u u s” , biały z adamaszku fundacji Mi
kołaja Mikosza (tam że s. 44 ).
,s W r. 1535 przybyła kapa z testamentu M ichała z W rocław ia z z ło t o 
głowiu, podbita zielonym aksamitem za 63 flor., materiał na kapę ofia row a ła
też Anna Jagiellonka (tamże 8. 45 i 5 4 ). W r. 1558 Jakub Fredel sp raw ił kapę
białą zlotem tkaną za 70 floren ów (Rkps Arch. U. J., nr 177, s. 90 i rkps
nr 179, s. 31).
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Item sunt reliquie que sunt in lignis. P rim o, duo capita undecim milia
virginum. Item manus sancti Floriani lignea (nunc) *>. Item cistula cum variis
ossibus sanctorum . Item due tabule cum reliquiis maiores, cum facie Beate
Yirginis et due minores 18.
Item thuribulum argentcum. A liu d cupreum . Item reserraculum thuris
argenteum.
Item tres viatici scripti, duo de pergam eno, tertius papireus.
Item antiphonale novum , in duobus volum inibus, com paratum per dorniuum Mathiam de P ynczow vicarium .
(S. 42) Sunt preterea alia quinque anthiphonałia, in duobus canit scola,
in aliis duobus sacerdotes, in quinto raro canitur. Item duo gradualia. In
una quotidie canunt tam sacerdotes, quam scola. Aliud antiqum in qua raro
canitur. Item lucibularia sunt decem paria, du o paria cuprea, alia stannea.
Item pulvinare pro magno altari.
Item psalteria sunt quatuor, duo nova et du o antiqua. Item capitulare in
quo canunt ca n onici diebus festis. Et agenda canonicalis.
Item redim icla alias szyrczvnki sunt tredecim , inter que sunt tria feria 
lia 17. Item m appae sunt 5, una auro intertexta.

19
O tych tabliczkach z relikwiam i z malowanymi obrazami NP. Maryi
wspomina i wiz. 1599 r. W zm iankuje on także o szkatułce z kości słoniow ej,
w której „ja k m ów ią” przybyły relikw ie św. Floriana do Polski.
17 W r. 1572 przybyła szyrzynka testamentem Jana L eopolity ,.texta a u r o ’
(zaginiony rkps s. 51).

