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CZESŁAW GIL OCD

DZIEJE KULTU M. TERESY MARCHOCKIEJ 
KARMELITANKI BOSEJ (1603-1652)

1. Rys życia

Marianna1 Marchocka, w zakonie Teresa od Jezusa, urodziła się 25 
czerwca 1603 roku we wsi Stróże koło Zakliczyna nad Dunajcem jako 
drugie dziecko Pawła i Elżbiety z Modrzejowskich. Jej starsza siostra, 
Kunegunda, była klaryską w Starym Sączu, młodszy brat, Mikołaj, 
w 1627 roku studiował w Akademii Krakowskiej. Rodzice należeli do 
średniej szlachty; ojciec był wielokrotnie posłem na sejm i brał czyn
ny udział w życiu publicznym kraju. Marianna w piątym roku życia 
przystąpiła po raz pierwszy do spowiedzi, a w siódmym do I Komunii 
św. Lektury żywotów świętych, praktykowana od wczesnego dzieciń
stwa żywa pobożność, liczne kontakty z klasztorami żeńskimi, 
zwłaszcza z klasztorem klarysek w Starym Sączu i karmelitanek bo
sych w Krakowie (osiadły tam w 1612 roku) wpłynęły na decyzję 
poświęcenia się Bogu w życiu zakonnym. W 1620 roku, przełamując

1 A zaraz mię też ochrzcił kapłan Marianną... ( mistyczna m. Teresy od
Jezusa, karm. bosej -  Anny Marii Marchockiej 1603-1652, wyd. K. G ó r s k i ,  Po
znań 1939, s. 38). W księdze profesji zanotowano: Imię je j beło na Maryna
(Bibl. Wes. 258, Proffessya Sióstr Karmelitanek Bossych..., k. 20r). Pod takim imie
niem występuje również w intercyzie posagowej rodziców z 25 IV 1620: ...córce 
naszei Pannie Marinie (APKB, b. sygn.). Zob. także: I g n a c y  o d  ś w .  J a n a  
E w a n g e l i s t y ,  Żywot y wysokie cnoty W. Matki Teresy od Pana Jezusa Marchoc
kiej..., Lwów 1752, s. 7. Dalej cyt.: Żywot, Lwów 1752. Imię Marianna (= Maryna) 
było pochodnym od imienia Marii, nie nadawanego wówczas dzieciom w Polsce 
z szacunku dla Matki Chrystusa. Karol Górski, wbrew tekstowi, nadał autorce wyda
nej przez siebie autobiografii imiona: Anna Maria. Pod tymi imionami m. Marchocka 
występuje również w następnych publikacjach tego autora, m.in. w biogramie w PSB. 
W ten sposób zostały one niefortunnie wprowadzone do obiegu naukowego.

„Nasza Przeszłość” t. 104: 2005, s. 5-35.

http://www.np.org.pl
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opór rodziców, wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych pw. św. 
Marcina w Krakowie. W dniu wstąpienia, 26 kwietnia, otrzymała 
habit zakonny. W roku następnym, również 26 kwietnia, złożyła uro
czyste śluby. Niedługo po profesji s. Teresa doświadczyła licznych 
pokus i cierpień wewnętrznych, które ustąpiły w 1629 roku, co umoż
liwiło jej wybór na podprzeoryszę klasztoru (1630 i 1633); w 1637 
roku została przeoryszą. Za jej przełożeństwa w 1638 roku dwie sio
stry wyjechały na fundację do Wilna oraz rozpoczęto budowę muro
wanego kościoła Św. Marcina.

W maju 1642 roku m. Teresa udała się na fundację do Lwowa jako 
przeorysza. Była prawdziwą matką i mistrzynią swego zgromadzenia. 
To ona wychowywała licznie zgłaszające się postulantki. W jesieni 
1648 roku, gdy miasto zostało zagrożone przez Kozaków i Tatarów, 
z polecenia prowincjała karmelitanki lwowskie wyjechały do Krako
wa, chociaż m. Teresa była przekonana, że miasto nie zostanie zdoby
te, jak też się stało. Podczas ogromnie niebezpiecznej podróży 
m. Teresa swoją wiarą i ufnością w opiekę św. Józefa, którego zawsze 
szczególnie czciła, podtrzymywała na duchu zgromadzenie. Dnia 15 
października przyjechała z siostrami do Krakowa, gdzie zatrżymały 
się w klasztorze Św. Marcina.

Już w 1615 roku rozpoczęły się starania o założenie klasztoru karme
litanek bosych w Warszawie. W 1648 roku zaistniałą sytuację wykorzy
stał Jerzy Ossoliński, kanclerz wielki koronny, proponując zgromadze
niu lwowskiemu osiedlenie się w stolicy. Pod koniec kwietnia 1649 
roku m. Teresa z pozostałymi siostrami lwowskimi udały się do War
szawy. Niezwykle uroczyste wprowadzenie zgromadzenia do prowizo
rycznego klasztoru, z udziałem króla Jana Kazimierza i nuncjusza apo
stolskiego, miało miejsce 2 czerwca. Kontakty karmelitanek warszaw
skich z dworem były bardzo bliskie. Król z królową odwiedzali klasz
tor, modlitwom m. Teresy i zgromadzenia polecali zagrożone państwo 
i osobiste troski, królowa odprawiała w klasztorze rekolekcje. M. Tere
sa uchroniła jednak klasztor od politykierstwa.

Od 1650 roku stale chorowała, okazując wielką cierpliwość i pod
danie się woli Bożej. W styczniu 1652 roku zrezygnowała z urzędu 
przeoryszy. Zmarła po lekkiej agonii 19 kwietnia 1652 roku.
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2. Pisma

Teresa Marchocka jest jedyną kobietą, której imię znalazło się 
w Słowniku polskich teologów katolickich od przyjęcia chrztu do XIX 
wiekii2. Stało się to za przyczyną napisanej przez nią autobiografii, 
która jest pierwszą polską autobiografią mistyczną i równocześnie 
pierwszą w języku polskim autobiografią napisaną przez kobietę.

Autobiografia m. Teresy Marchockiej bardziej jednak interesuje hi
storyków religijności niż historyków literatury. Karol Górski wydał ją  
jako drugi tom serii Pisarze ascetyczno-mist Polski (Poznań 1939). 
Wybuch wojny nie pozwolił na kontynuowanie tej serii wydawniczej.

Ponieważ autobiografia jest podstawowym źródłem do poznania 
m. Teresy, należy się jej, kilka uwag szczegółowych. Przede wszyst
kim nie jest to autobiografia napisana z zamiarem opisania własnego 
życia, ale relacje autobiograficzne pisane na polecenie spowiednika
o. Ignacego od św. Jana Ewangelisty3 4, który w tym czasie był również 
wikariuszem prowincjalnym prowincji polskiej. 26 kwietnia 1647 r. 
we Lwowie m. Teresa złożyła ślub posłuszeństwa o. Ignacemu jako 
swojemu spowiednikowi. W tym też dniu o. Ignacy polecił jej, aby 
opisała wszytko od urodzenia, co jeno Bóg z tobą czynit. Zaczęła pi
sać 3 maja tego roku5.

O. Ignacy był jedynym człowiekiem, który znał wszystkie tajniki życia 
duchowego m. Teresy i którego darzyła pełnym zaufaniem6. Podjęła 
pisanie w przekonaniu, że w ten sposób ułatwi swojemu spowiednikowi 
lepsze poznanie jej życia wewnętrznego, dzięki czemu będzie mógł 
ustrzec ją  przed błędami i pomoże jej doskonalej pełnić wolę Bożą7. Już 
wcześniej na piśmie zwracała się do innych kierowników duchowych, 
przedstawiając im swoje problemy do rozwiązania, np. do o. Jana Marii

2 Pod red. ks. H. E. W y c z a w s k i e g o OFM, t. 3, Warszawa 1982, s. 53.
3 Ignacy od św. Jana Ewangelisty (ok. 1603-1677), ok. 1620 wstąpił do nowicjatu 
w Krakowie, w 1627 r. został magistrem nowicjuszów, w 1631 r. magistrem kleryków 
w Lublinie; ponadto byl definitorem prowincjalnym, przeorem w Czernej i w Wiśni
czu, brał udział w kapitule generalnej... Przez wiele lat byl spowiednikiem karmelita
nek bosych. Jest autorem kroniki prowincji z pierwszej połowy XVII wieku i wielu 
biografii karmelitów i karmelitanek bosych.
4 A (= Autobiografia mistyczna m. Teresy od Jezusa, zob. wyżej, przyp. 1) s. 217.
5 A, s. 37.
6 Por. A, s. 118.
7 Por. A 107.
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od św. Józefa8, o. Mikołaja Opackiego9, o. Stefana Kucharskiego10, czy 
nawet o. Ignacego11. W tym przypadku chodziło jednak o coś zupełnie 
innego. O. Ignacy zażądał od niej opisania całego życia.

O. Ignacy niewątpliwie nieco nadużył zaufania m. Teresy. Obiecał 
jej bowiem, że tekst będzie przeznaczony wyłącznie dla niego i po 
wykorzystaniu zostanie spalony12. O. Ignacy nie miał takiego zamiaru. 
Był przekonany o świętości swojej penitentki i niewątpliwie pod 
wpływem autobiografii św. Teresy od Jezusa, również napisanej 
z posłuszeństwa, polecił jej opisać swoje życie w tym przekonaniu, że 
m. Teresa mając dar wyjaśniania stanów mistycznych, pomoże innym 
przeżywającym podobne stany13. W trakcie pisania m. Teresa spo
strzegła się, że o. Ignacy inaczej postąpił ze mną, jużbym ja też była 
wymówiona nie pisać więcy, i juzem była zaniechała i nie pisała14.

8 Jan Maria od św. Józefa (Centurione, 1589-1634), Włoch, wychowawca i lektor 
w kolegiach polskich, prowincjał polski 1620-1625, prowincjał niemiecki 1626-1628, 
1631-1632; pisarz ascetyczny.
9 Mikołaj od Jezusa i Maryi (Opacki, 15947-1627), ceniony teolog, autor dzieła Apo
logia perfections vitae spiritualis (Rzym 1626), które miało kilka wydań w Polsce 
i za granicą.
10 Stefan od św. Teresy (Kucharski, 1595-1653), w 1616 r. wstąpił do nowicjatu, ok. 
1620 otrzymał święcenia kapłańskie; był przeorem w Przemyślu (1621-1623, 1625- 
1628), definitorem prowincjalnym (1628-1631), prowincjałem (1631-1634). Ceniony 
jako teolog i spowiednik, pozostawił szereg traktatów z zakresu życia wewnętrznego.
11 Zachowało się pięć odpowiedzi o. Jana Marii od św. Józefa (Centurione) na listy m. 
Teresy Marchockiej. Wydał je K. Górski (A 238-242). Tenże wydał również odpo
wiedzi o. Mikołaja od Jezusa (Opackiego) na list m. Teresy (A 242-244). W autobio
grafii m. Teresa wspomina o relacjach pisanych dla o. Stefana Kucharskiego (A 138) 
i dla o. Ignacego od św. Jana Ewangelisty (A 148).
12 Por. A 37, 117-118.
13 We wstępie do życiorysu m. Teresy o. Ignacy napisał: Dlatego i z tej przyczyny 
posłuszeństwo ś. rozkazało wielebnej Matce Teresie napisać żywot swój i wszytko co 
dobroć Boska w jej duszy sprawować raczyła, aby tak rozeznawszy sprawy i postępek 
życia jej duchownego, iż był z Ducha Bożego, mogli wszyscy Boga chwalić jako jest 
dziwny w świętych i Święty we wszytkich dziełach swoich. ( . . . )  O modlitwie i o ścisłej 
z Panem Bogiem przyjaźni pisząc wiele nauk potrzebnych i pożytecznych na prowa
dzenie dusz, które Pan Bóg drogą bogomyślności przez rozmaite oschłości, ciemności, 
pokusy i utrapienia wnętrzne prowadzi, z długiego doświadczenia swego podaje. -  
Żywot, rkps Łob. 048 (= Ignacy od św. Jana Ewangelisty, Żywot i cnoty Wielebny 
Matki Teresy Marchocki od Pana Jezusa... Rękopis jest przechowywany w archiwum 
klasztoru karmelitanek bosych w Krakowie na Łobzowskiej), Wstęp.
14 A 117-118.
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Świadomość ciążącego na niej polecenia spowiednika skłoniła ją  jed
nak do kontynuowania pracy15.

Matka Teresa pisała swoje relacje autobiograficzne bez założonego 
z góry planu i była świadoma konsekwencji takiego pisania16. W zasadzie 
starała się zachować porządek chronologiczny opowiadania, przynajm
niej do rozdziału 45, na którym kończy się właściwa autobiografia17. 
Niekiedy porządek chronologiczny został zaburzony omawianiem szcze
gółowych zagadnień występujących w różnych okresach życia.

W maju 1652 roku m. Teresa doznała udaru mózgu. Nie mogąc 
pisać sama, jeszcze w lipcu tego roku dyktowała tekst swojej sekretar
ce, prosząc równocześnie spowiednika, o. Ignacego od św. Jana 
Ewangelisty, by ją  zwolnił z tego obowiązku18. Teksty dyktowane 
przez Matkę dotyczą przeżyć podczas ostatniej choroby oraz modlitw 
klasztoru w intencji króla i królowej w latach 1649-1651.

Oryginał autobiografii nie zachował się. Tekst został podzielony na 
rozdziały przez o. Sebastiana od Matki Bożej już w 1653 roku19. Do 
naszych czasów zachowały się cztery odpisy tego dzieła: dwa w Ar
chiwum Prowincji w Czernej (rkps 53 i 498), jeden w bibliotece kar
melitanek bosych w Krakowie na Wesołej (sygn. 17) oraz jeden 
w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu (sygn. 1259). Najstarszym 
i najbardziej wiarygodnym jest odpis przechowywany w bibliotece 
karmelitanek bosych w Krakowie na Wesołej, sporządzony przed 
dokonaniem podziału na rozdziały. Numery i tytuły rozdziałów zosta
ły naniesione później. W kopii poprawiono ortografię, m. Teresa bo
wiem, jak to widać z zachowanych autografów listów, pisała nieorto- 
graficznie20. Jej język jest znacznie lepszy w tekstach kronikarskich 
niż tam, gdzie autorka wyjaśnia swoje przeżycia mistyczne, co jest 
zupełnie zrozumiałe, ponieważ polska terminologia teologiczna, 
zwłaszcza mistyczna, była wówczas dopiero w powijakach.

15 A 118.
16 A 69.
17 A 188.
18 A 223.
19 A 235-236. Jest to "Approbatio, seu censura" dzieła, napisana przez o. Sebastiana 
od Matki Bożej, podpisana 9 stycznia 1653 r. O. Sebastian Stanisław Rulcz był ka
znodzieją, lektorem teologii i przełożonym w różnych klasztorach.
20 K. G ó r s k i ,  Wstęp do: Autobiografia mistyczna m. Teresy od Jezusa..., Poznań 
1939, s. 28.
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Zapis o złożeniu ślubów zakonnych przez s. Teresę Marchocką 
(Bibl. Wes. 258, Proffessya Sióstr Karmelitanek Bossych..., k. 20r)
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Jak wspomniano, autobiografia stanowi podstawowe źródło dla 
poznania życia m. Teresy, zwłaszcza dla okresu przed wstąpieniem do 
zakonu. Należy podkreślić dobrą pamięć autorki. Z całą pewnością 
w trakcie pisania korzystała ze swego notatnika duchowego, o którym 
wspomina o. Ignacy21. Oryginał tej książeczki również nie zachował 
się. Prawdopodobnie był to ten sam zbiorek, który znamy z odpisu 
wykonanego na początku tego wieku przez m. Ksawerę Czartoryską 
OCD, zatytułowany: „Akty, przedsięwzięcia, postanowienia, testa
menta albo protestacye bardzo nabożne od W. Matki Teresy a Jesu 
Lwowskiego i Warszawskiego klasztoru Fundatorki, złożone do od
nowienia ducha, do postępku zakonnego i pobudki do miłości Bożej 
bardzo służące”22.

W 1642 roku m. Teresa została wyznaczona na fundację klasztoru 
we Lwowie. Ona też napisała szczegółową relację o podróży z Kra
kowa przez Lublin do Lwowa23. Tekst ten nie jest pozbawiony talentu 
literackiego.

Krążące po klasztorach odpisy autobiografii i konferencji m. Teresy 
Marchockiej były przedłużeniem jej oddziaływania formacyjnego. 
Żadna inna z karmelitanek polskich nie pozostawiła po sobie tylu 
tekstów duchowych, które były czytane przez następne pokolenia.

21 Żywot, rkps Lob. 048, s. 165.
22 Tekst ten został opublikowany przez K. G ó r s k i e g o  w: Studia i materiały 
z dziejów duchowości, Warszawa 1980, s. 391-420. W tymże dziele K. Górski wydal 
również listy i zapiski m. Teresy (s. 429-435). Zob. także: Autobiograficzne zapiski m. 
Barbary od Najśw. Sakramentu, wyd. K. G ó r s k i ,  w: K. G ó r s k i ,  A. M. B o r 
k o w s k a  OSB, Historiografia zakonna a wzorce świętości w XVII w., Warszawa 
1984, s. 191. Kilka konferencji m. Teresy znajduje się również w kompilacji tekstów 
formacyjnych, sporządzonej w klasztorze karmelitanek bosych w Poznaniu. Zob.: 
Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, sygn. 130, Zbiór modlitw 
i nauk religijnych dotyczący życia klasztornego i innych pism związanych z zakonem 
karmelitanek bosych w Polsce w XVII wieku, s. 216-218.
23 Opisanie początków jundacyey klasztoru Karmelitanek Bossych we Lwowie pod 
tytułem N. P. Mariey Loretańskiej i S.O.N. Josepha R.P. 1642 we Wtorek Świąteczny. 
-  Najstarszy odpis tego tekstu znajduje się w: Bibl. Wes. 255, Księga fundacyi Klasz
torów Karmelitanek Bossych Prowincyey Polskiey..., k. 92r-116v. Tekst z drobnymi 
opuszczeniami wydał św. Rafał Kalinowski w: Klasztory karmelitanek bosych 
w Polsce, na Litwie i Rusi... Lwów-Warszawa, Kraków 1901, s. 121-136.
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3. Biografie

Pierwszą biografię m. Teresy napisał już w roku 1654 jej spowied
nik o. Ignacy od św. Jana Ewangelisty24. Jego dzieło składa się 
z trzech części. Pierwsze dwie poświęcił autor jej życiu, zwłaszcza 
wewnętrznemu, trzecią zaś cnotom i sławie świętości za życia i bez
pośrednio po śmierci.

Podstawowym źródłem, na którym oparł się o. Ignacy, była autobio
grafia m. Teresy. Autor korzysta z zawartych w niej informacji opowia
dając wydarzenia własnymi słowami, streszcza opisy przeżyć mistycz
nych lub też cytuje całe fragmenty tekstu, uważając, że w ten sposób 
najlepiej odda myśl m. Teresy. Trzeba tu zwrócić uwagę na ważny fakt: 
informacje zaczerpnięte z autobiografii autor znał również z bezpośred
niego opowiadania swojej penitentki, niektóre także z opowiadania 
innych osób. Wykorzystując tekst m. Teresy, nawet wówczas, gdy czy
nił to w formie cytatu, nadawał mu wartość obiektywną.

Ostatnie miesiące życia Matki oraz jej cnoty o. Ignacy przedstawił 
w oparciu o relacje współsióstr zakonnych, które sięjako córki Matce 
dobrze przypatrzyły, umiały to też rzetelnie opisać, podawszy mi mate
rią na złożenie tej historii dla zbudowania i pamiątki wiecznej (Dedy
kacja). Były to przede wszystkim relacje karmelitanek warszawskich, 
ale nie tylko, o czym świadczy m. in. fragment cytowanej relacji 
s. Teresy Marii od św. Józefa25. Z relacji sióstr korzystał również opi
sując przebieg ucieczki karmelitanek ze Lwowa do Krakowa w 1648 
roku, wyjazd na fundację do Warszawy w 1649 roku oraz związki 
klasztoru warszawskiego z dworem królewskim.

Oceniając wartość źródłową pracy o. Ignacego, należy wziąć pod 
uwagę fakt, że był on człowiekiem powszechnie poważanym, do
świadczonym kronikarzem, a ponadto pisał dla czytelniczek, które 
znały m. Teresę, stąd musiał się liczyć z możliwością sprawdzenia 
przez nie wiarygodności jego przekazu.

24 Żywot i cnoty wielebny Matki Teresy Mar chocki od Pana Jezusa, klasztorów Kar
melitanek Bossych we Lwowie i Warszawie fundatorki... Roku Pańskiego 1654.
25 Por. rkps Łob. 048, s. 171-172. Teresa Maria od św. Józefa (Maria Klara von Wit
telsbach, 1608-1652), córka księcia bawarskiego, w 1634 wstąpiła do klasztoru 
Św. Marcina w Krakowie, jej mistrzynią w nowicjacie była m. Teresa Marchocka; 
w 1648 r. razem pojechały na fundację do Lwowa.
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Autograf o. Ignacego nie zachował się. Znamy cztery odpisy jego 
dzieła: dwa z nich przechowywane są w bibliotece karmelitanek bo
sych w Krakowie na Łobzowie (sygn. 016 i 048), jeden -  uszkodzony 
-  w bibliotece karmelitanek bosych w Krakowie na Wesołej (sygn. 16) 
oraz jeden w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (rkps 596 II). 
Najstarszym z nich jest rękopis przechowywany na Łobzowie pod 
sygnaturą 048. Powstał on przed rokiem 1670, czyli przed śmiercią 
Kunegundy Marchockiej, klaryski ze Starego Sącza, siostry matki 
Teresy, której został ofiarowany przez karmelitanki warszawskie26.

Z życiorysu o. Ignacego korzystali wszyscy późniejsi autorzy. Naj
wcześniej uczynił to o. Bonawentura od Jezusa w krótkim życiorysie m. 
Teresy wpisanym do kroniki karmelitów warszawskich27. Obficie ko
rzystała z niego autorka obszernego życiorysu m. Teresy w księdze 
zmarłych klasztoru karmelitanek bosych Św. Marcina w Krakowie28. Po 
raz pierwszy został opublikowany ze skrótami i bez podziału na roz
działy przez o. Onufrego Osmielskiego w dziele Konterfekt życia przy
kładnego z Ozdoby Karmelu zakonnego kopiowany... (Kraków 1747, 
s. 11-73). W 1752 roku, na prośbę karmelitanek warszawskich, wydał 
go drukiem ks. Józef Augustynowicz29. Przed drukiem tekst został prze
redagowany, najpewniej przez karmelitanki warszawskie. Zachowując 
wierność wobec oryginału, skrócono lub streszczono niektóre cytaty 
z autobiografii, zmieniono układ kilku rozdziałów w części II i III, do
konano korekt językowych oraz dodano opisy łask otrzymanych za 
przyczyną m. Teresy po roku 1654. Wydanie nie jest zbyt staranne.

Ponowny druk życiorysu o. Ignacego miał miejsce dopiero w 1901 
roku staraniem o. Rafała Kalinowskiego30 *. Św. Rafał uwspółcześnił

26 Świadczy o tym adnotacja na drugiej stronie okładki: "Kunegunda, zakonnica SK, 
prosi o modlitwę", oraz druga adnotacja pod spisem rzeczy: "Panny Marchocky ta 
Xiąska, zakonnice swietego Benedykta, Sąca dana".
27 APKB, rkps AKW 1, Liberfundationis conventus Varsaviensis, fol. 87-93.
28 Bibl. Wes. 253, Xięgi, w których są krotko opisane żywoty y cnoty zmarłych Zakon- 
niczek Bossych zakonu Naswiętszej Panny Mariey z Góry Carmelu w klasztorze kra
kowskim S. Marcina, s. 205-230.
29 Żywot y wysokie cnoty W. Matki Teresy od Pana Jezusa Marchockiey klasztorów 
Karmelitanek Bosych we Lwowie y Warszawie fundatorki z manuskryptu dziejopisa 
W. Oyca Ignacego od Świętego Jana Ewangelisty tey Wielebney Matki spowiednika 
zebrane Roku Pańskiego 1654, Lwów 1752, s. 290.
30 Żywot Wielebnej Matki Teresy od Pana Jezusa Marchockiej, klasztorów karmelita
nek bosych we Lwowie i Warszawie fundatorki, z rękopisu o. Ignacego od ś. Jana
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pisownię, opuścił zbyt obszerne cytaty z autobiografii, przesunął do 
dodatku łaski otrzymane po roku 1654. Wprowadził również pewne 
uzupełnienia, m. in. o rodzinie Marchockich (s. 19-20) i o założeniu 
klasztoru karmelitanek bosych we Lwowie (s. 68-70).

Znacznie bardziej wartościową była kompilacja wykonana przez 
s. Teresę Steinmetz31 pod kątem potrzeb procesu beatyfikacyjnego. 
Z tego względu została ona wydana w przekładzie na francuski32. 
S. Teresa uzupełniła dzieło o. Ignacego o zachowane fragmenty kro
niki lwowskiej karmelitanek bosych oraz kroniki warszawskie karme
litów i karmelitanek bosych. Zachowano podział dzieła na trzy części. 
Cennym dodatkiem są siedemnastowieczne życiorysy karmelitanek 
i karmelitów bosych w szczególny sposób związanych z m. Teresą od 
Jezusa. Praca s. Teresy była niewątpliwie pożyteczna, przybliżyła 
bowiem, postać polskiej karmelitanki czytelnikom nie znającym języ
ka polskiego, równocześnie jednak dzięki dokonanym uzupełnieniom 
i zmianom utraciła wartość źródła historycznego, a tym samym 
i przydatność dla procesu beatyfikacyjnego. Polski przekład tego dzie
ła, bez obszernego dodatku, ukazał się w 1931 roku33. W okresie mię
dzywojennym ukazały się liczne artykuły biograficzne w prasie kato
lickiej i zbiorach hagiograficznych. Ich autorzy nie tylko przypomina
ją  życiorys m. Teresy, ale piszą również o ciągle trwającym kulcie, 
o łaskach przypisywanych jej wstawiennictwu, wyrażając równocze
śnie nadzieję jej beatyfikacji34.

Ew. k. b. tej Wielebnej Matki spowiednika ułożony i z innych źródeł uzupełniony, 
Kraków 1901, s. 182.
31 Teresa od Jezusa (Marie Steinmetz, 1839-1923), w 1867 r. przyjechała z Belgii na 
fundację do Poznania, w 1874 r. z częścią zgromadzenia wyjechała do Krakowa, 
dając początek nowej fundacji w tym mieście przy ul. Łobzowskiej. Wielokrotnie 
była przeoryszą tego klasztoru.
32 Vie et vertus héroïqes de la Mère Térèse de Jésus (Marchocka), carmélite 
déchaussée de Pologne, fondatrice des couvent de Léopol et de Varsovie, 1603- 
1652..., Lille-Paris-Bruges 1905, s. 468. Tutaj imię: Marianna przełożono na: Marie- 
Anne, stąd potem w przekładzie polskim tego dzieła pojawiła się Maria Anna.
33 Wielebna Matka Teresa od Jezusa, Marja Anna Marchocka, karmelitanka bosa 
(1603-1652). Na podstawie własnych jej zapisków, kronik klasztornych oraz żywotu 
napisanego przez jej spowiednika o. Ignacego od św. Jana Ewang. k. b., Kraków 
1931, s. 248.
34 Prawie pełna bibliografia m. Teresy Marchockiej do 1963 r. znajduje się w: Hagio
grafia polska. Słownik bio-bibliograficzny, pod red. R. G u s t a w a  OFM, t. II, Po
znań-Warszawa-Lublin 1972, s. 680-681. Ważniejsze pozycje wydane później znajdu-
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Od strony naukowej spuścizną pisarską polskiej karmelitanki oraz 
opisanymi przez nią stanami mistycznymi zainteresował się profesor 
Karol Górski. Najważniejszą jego zasługą było niewątpliwie krytyczne 
wydanie autobiografii35. W formie dodatku dołączył wydawca ,»Zapiski
M. Teresy od Jezusa (Marchockiej)” (s. 250-279). Staraniem tegoż autora 
poszerzone wydanie pism drobnych m. Teresy ukazało się w jego dziele 
Studia i materiały z dziejów duchowości (Warszawa 1980, s. 391-435)36.

Pierwszej systematycznej analizy życia mistycznego m. Teresy 
Marchockiej w oparciu o autobiografię dokonał o. Jerzy Gogola OCD 
w pracy doktorskiej Droga mistyczna Teresy od Jezusa (Marchockiej) 
karmelitanki bosej 1603-1652 (Papieska Akademia Teologiczna, Kra
ków 1990, s. 208). W tym też czasie ukazała się popularna biografia 
m. Teresy, napisana przez autora tych słów37.

4. Historia relikwii

W oczekiwaniu na pogrzeb trumnę ze zwłokami m. Teresy od Jezu
sa wystawiono w chórze zakonnym, tuż przy kracie łączącej go z ko
ściołem. Siostry wszytkie całą noc przy niej siedziały, nie mogąc się 
napatrzyć piękności onego przybytku Ducha Świętego i mądrości Bo- 
ski38. Wierni podchodzili do kraty, by pożegnać tę, którą wielu uważa
ło za świętą. Przez kratę pocierano o jej ciało różańce, obrazki 
i agnuski. Po pogrzebie zakonnice odwiedzały kryptę, by modlić się 
przy trumnie swojej Matki. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 
19 maja, po raz pierwszy w krypcie zebrało się całe zgromadzenie39 *.

ją się w: Cz. G i l  OCD, Słownik polskich karmelitanek bosych 1612-1914, Kraków
1999, s. 29-30.
35 Autobiografia mistyczna m. Teresy od Jezusa karm. bosej (Anny Marii Marchoc
kiej) 1603-1652, Poznań 1939, s. 292.
36 K. G ó r s k i ,  Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego 
w Polsce, cz. 1, 966-1795, Lublin 1962, s. 99-120; tenże, Zarys dziejów duchowości 
w Polsce, Kraków 1986, s. 134, 140-156; tenże, Duchowość chrześcijańska, Wrocław, 
s. 195-196.
37 Cz. G i 1 OCD, Ku Chrystusowej pełni. Matka Teresa Marchocka, karmelitanka 
bosa, 1603-1652, Kraków 1993, s. 80.
38 Żywot, rkps Lob. 048, s. 150.
39 AG, Plut. 94 i, De fundatione Conventus Monialium... Varsaviae, s. 38; Żywot, rkps
Lob. 048, s. 150; Klasztory: Lwów-Warszawa, s. 41.
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Chociaż od śmierci minął już miesiąc, ciało pozostało niezmienione, 
nie ulegało rozkładowi i zachowało plastyczność, grobie wil
gotnym i zaduchu pełnym pochowana jest40.

W Wielkim Poście 1653 roku kryptę odwiedziły dworki królowej 
Ludwiki Marii, a w uroczystość św. Józefa następnego roku liczna 
grupa pań zacnych i senatorek, które towarzyszyły królowej w nabo
żeństwie odpustowym. Ponieważ grupa nie mogła się zmieścić w ma
łej krypcie, przyniesiono ciało do zakrystii41. Prawdopodobnie był 
to pierwszy przypadek wyniesienia ciała poza kryptę. Ze zdziwieniem 
stwierdzono, że jest bardzo lekkie i jedna siostra z łatwością mogła 
je unieść.

Osoby odwiedzające traktowały ciało jako relikwię, pocierając 
o nie obrazki, medaliki, agnuski. Podobnie odnosiły się do ciała m. 
Teresy karmelitanki warszawskie. Już za życia były przekonane 
o niezwykłej świętości swojej fundatorki, teraz to przekonanie utwier
dzało się. W dalszym ciągu uważano ją  za matkę i szczególną opie
kunkę zgromadzenia. "Nieskazitelne ciało" było materialnym znakiem 
jej macierzyńskiej obecności i opieki. Przekonanie to w sposób istotny 
rzutowało na stosunek do tej relikwii. Powinna być zawsze tam, gdzie 
jest zgromadzenie: ...bośmy tą Matką naszą z sobą uwozili wsządy, 
doznając jej ratunku, gdziekolwiek mieliśmy ją  z sobą, tak podczas 
powietrza, jako i w tej ucieczce42.

Po raz pierwszy karmelitanki warszawskie, w obawie przed grożącą 
stolicy epidemią, opuściły swój klasztor we wrześniu 1652 roku. 
Wróciły w marcu 1653 roku. W lipcu tego samego roku, również 
z powodu epidemii, na cztery miesiące wyjechały do Niepołomic. Jak 
wolno wnioskować z przytoczonego tekstu, w obu przypadkach wzię
ły ze sobą ciało swojej fundatorki43.

Kiedy w 1655 roku Szwedzi najechali na Polskę, przewidywano 
znacznie dłuższy pobyt poza klasztorem. 10 sierpnia zgromadzenie 
opuściło miasto, zabierając również ciało fundatorki44.

40 Żywot, rkps Łob. 048, s. 150; Klasztory: Lwów-Warszawa, s. 41.
41 Żywot, rkps Łob. 048, s. 150; Klasztory: Lwów-Warszawa, s. 46; AG, Plut. 94 i, 
De fundatione Convenais Monialium...Varsaviae, s. 39.
42 Klasztory: Lwów-Warszawa, s. 58. W tekście mowa o ucieczce w 1655 roku.
43 Ibidem, s. 44-46,117-118.
44 Ibidem, s. 53.
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Szczęśliwą podróż Wisłą do Krakowa -  gdzie przybyły 7 października 
-  karmelitanki przypisały łasce Bożej, a potem zasługom W. Matki
N. Teresy od Pana Jezusa, fundatorki lwowskiego i naszego warszaw
skiego klasztoru, której ciało nieskazitelne mieliśmy ze sobą w szkucie...45.

Kolejne klęski wojsk polskich zmusiły karmelitanki do wyjazdu na 
Spisz i zamieszkanie w Podolińcu46 w zamku Jerzego Lubomirskiego, 
marszałka wielkiego koronnego. W drodze na Spisz zatrzymały się 
w Krakowie, gdzie -  pod naciskiem karmelitanek krakowskich oraz 
prowincjała -  ciało m. Teresy zostawiły w klasztorze Św. Marcina, 
obok ciał fundatorek krakowskich; m. Krystyny od św. Michała oraz 
Beaty Konstancji od św. Józefa (Bużeńskiej)47 48. Gdy Szwedzi zajęli 
miasto, ojcowie porwali te ciała Matek naszych i do swego grobu 
ukryli przed złością luterską18. W ten sposób uratowano je przed 
zniszczeniem, bowiem Szwedzi zajęli klasztor karmelitanek dla swo
ich potrzeb, dokładnie go plądrując.

Na początku lutego 1658 roku karmelitanki warszawskie wyruszyły 
w drogę powrotną do Warszawy. Trwała ona kilka lat. Pierwszym jej 
etapem stały się Niepołomice pod Krakowem, gdzie gościł je Alek
sander Michał Lubomirski, koniuszy koronny49. Tutaj w adwencie 
1660 roku odwiedził siostry król Jan Kazimierz, polecając się modli
twom zgromadzenia za wstawiennictwem m. Teresy, której ciało 
znowu było razem ze zgromadzeniem50. Nie wiemy kiedy zostało tam 
sprowadzone z Krakowa.

Po śmierci fundatorów klasztoru warszawskiego51 ich obowiązki 
wobec niego przejęli córka Helena Tekla oraz jej mąż, wspomniany już

45 Ibidem, s. 58.
46 Ibidem, s. 75-76. Podoliniec należał do tzw. "13 miast spiskich", stanowiących sta
rostwo, będące polską enklawą na terytorium Węgier (dzisiaj Słowacji).
47 Ibidem, s. 64, 66. Krystyna od św. Michała (van Put, 1579-1628), w 1608 wstąpiła 
do klasztoru w Lowanium w Niderlandach, w 1612 r. przyjechała na fundację 
w Krakowie; dwukrotnie była przeoryszą klasztoru Św. Marcina. Zmarła w opinii 
świętości. -  Beata Konstancja od św. Józefa (Konstancja z Myszkowskich Bużeńska, 
1565-1627), w 1618 r. -  po śmierci męża -  wstąpiła do klasztoru Św. Marcina 
w Krakowie.
48 Ibidem, s. 67.
49 Ibidem, s. 75-76.
50 Ibidem, s.81.
51 Jerzy Ossoliński zmarł w 1650 roku, jego żona Izabela z Daniłowiczów w 1654 
roku.
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Aleksander Lubomirski. Ponieważ drewniany klasztor karmelitanek 
został spalony przez Szwedów, młodzi fundatorzy doszli do wniosku, 
że korzystniej będzie zakupić i dostosować dla potrzeb klasztoru pałac 
Kazanowskich, również na Krakowskim Przedmieściu. Zakupu doko
nano w 1661 roku. Ciągnące się prace adaptacyjne, a następnie grasują
ca w Warszawie zaraza opóźniły powrót karmelitanek do Warszawy52.

Epidemia zagroziła również karmelitankom w Niepołomicach. 
Chroniąc się przed nią w sierpniu 1662 roku udały się do Wiśnicza, 
a w listopadzie do posiadłości fundatorów w Rzemieniu, gdzie spędzi
ły zimę 1662/1663 mając przy sobie trumnę z ciałem m. Teresy53. 
Ostatecznie do Warszawy wróciły 19 czerwca 1663 roku. Przez kilka 
miesięcy mieszkały w drewnianym dworku Aleksandra Lubomirskie
go na Krakowskim Przedmieściu; dopiero 30 października przeniosły 
się do klasztoru urządzonego w pałacu Kazanowskich54 55 56 57.

Nie wiemy dokładnie, gdzie w nowym klasztorze złożono ciało 
Matki fundatorki. W kronice klasztornej czytamy: Naszej Matki bło
gosławione ciało (...) zawsze w naszym chórze stało, o które często 
ludzie prosili, żeby mogli widzieć, którzy przychodzili do kraty, z wiel
ką swoją pociechą oddając się jej modlitwie, której bardzo doznawa
li55. W wydanej drukiem biografii pióra o. Ignacego informacja 
o miejscu złożenia ciała jest nieco inna: ...Wielebney Matki Teresy 
ciało, wyjęte z grobu, ma swoie przystoyne złożenie na korytarzu 
klasztoru warszawskiego Karmelitanek Bosych, które w wielkie uro
czystości do choru z sobą zakonnice noszą y na mieyscu przełożeńskim 
na stopniach chórowych stawiaic?6. Zdanie to, podobnie jak i następ
ny fragment tekstu, zostało dopisane w trakcie przygotowywania 
książki do druku, czyli ok. 1752 roku. W dalszym ciągu tekstu jest 
mowa o noszeniu ciała do zakonnic chorych oraz do kraty, którego 
ciała nieskazitelności, piękności y cudowney całości patrzący z nabo
żeństwem wy dziwić się nie mogą...51.

52 W a n a t ,  Zakon, s. 660; Klasztory: Warszawa, s. 28-29; Klasztory: Lwów-War- 
szawa, s. 89-90.
53 Klasztory: Lwów-Warszawa, s. 83.
54 Klasztory: Lwów-Warszawa, s. 87-93; Klasztory: Warszawa, s. 37.
55 Klasztory: Lwów-Warszawa, s. 89. Tekst ten został umieszczony pod rokiem 1663, 
napisany był jednak później, ale przez świadka opisanych wydarzeń.
56 Żywot, Lwów 1752, s. 167.
57 Żywot, Lwów 1752, s. 168.
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Przypuszczalnie po powrocie karmelitanek do Warszawy i osiedle
niu się ich w nowym klasztorze przez dłuższy czas trumna z ciałem 
stała w chórze przy kracie wychodzącej na kaplicę dostępną dla wier
nych. Z czasem, kiedy odwiedzających było mniej lub z innych po
wodów, stałym miejscem pobytu trumny był jeden z korytarzy, a tylko 
niekiedy wnoszono ją  do chóru.

Między rokiem 1733 a 1751 ciało m. Teresy zostało przebrane 
w nowy aksamitny habit i w aksamitny biały płaszcz, sporządzone 
staraniem Marii Józefy, królowej Polski58.

Do roku 1818 karmelitanki warszawskie nie opuszczały miasta. 
W tym roku dekretem rządowym z 18 grudnia klasztor został skaso
wany. Zakonnice na miejsce zamieszkania wybrały klasztor w Kra
kowie, gdzie przybyły w wigilię Bożego Narodzenia, przywożąc ze 
sobą ciało swojej Fundatorki59. Tak więc m. Teresa po śmierci wróciła 
do Krakowa, jednak nie do klasztoru, w którym przed prawie dwustu 
laty złożyła śluby zakonne. W 1787 roku klasztor Św. Marcina został 
zamknięty przez Michała Poniatowskiego, prymasa i administratora 
diecezji krakowskiej. Zakonnice przeniesiono do klasztoru na Weso
łej, założonego w 1725 roku60. Miejscowe zgromadzenie liczyło zale
dwie dziewięć starszych zakonnic i przyjazd dwunastu sióstr z War
szawy zapewnił mu przetrwanie a w,.przyszłości również odrodzenie. 
Karmelitanki krakowskie uznały to za łaskę uzyskaną przez przyczynę 
m. Teresy Marchockiej61.

Fakt ten miał istotny wpływ również na dalsze losy kultu m. Tere
sy. Zgromadzenie warszawskie przywiozło ze sobą nie tylko ciało 
swojej Matki, ale również przekonanie ojej świętości. Ciało m. Tere
sy w dębowej trumnie ze szklanym wiekiem zostało umieszczone 
w górnym chórze, obok ciał m. Krystyny od św. Michała i m. Beaty 
Konstancji od św. Józefa62.

58 Maria Józefa, córka cesarza rzymskiego Józefa I, żona Augusta III Wettina, od 
1733 roku króla polskiego. Zmarła w 1757 roku. -  W. D w o r z a c z e k ,  Genealogia, 
tabl. 14. Maria Józefa z córkami i dworkami kilkakrotnie odwiedzała ciało m. Teresy. 
-  Por. Żywot, Lwów 1752, s. 168.
59 Bibl. Wes. 242, Roczne dzieie..., t. 1, s. 70.
60 W a n a t , Zakon, s. 626, 660, 669-670.
61 Bibl. Wes. 242, Roczne dzieie..., t. 1, s. 67.
62 I g n a c y  o d  ś w .  J a n a  E w a n g e l i s t y ,  Wielebna matka Teresa od Jezusa 
Mar ja  Anna Mar chocka..., Kraków 1931, s. 236.
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W 1871 roku trumny ze zmumifikowanymi ciałami karmelitanek 
odwiedził nuncjusz wiedeński63. W 1906 roku o pozwolenie na wej
ście do klauzury w celu zobaczenia ciała m. Teresy starała się rodzina 
Marchockich. Ponieważ było to w Wielkim Poście, św. Rafał Kali
nowski, wówczas wikariusz prowincjalny karmelitanek bosych 
w Galicji, zadecydował, że nie powinni wchodzić do klauzury, a za
dowolić się uczczeniem zwłok poprzez kratę w rozmównicy klasztor
nej. Z kontekstu listu zdaje się wynikać, że z takiego sposobu korzy
stano częściej64.

W październiku 1912 roku karmelitanki na Wesołej po raz pierwszy 
odwiedził nowy biskup krakowski Adam Stefan Sapieha. Po mszy św. 
zaproponowano mu odwiedzenie ciała Czcigodnej Matki Teresy 
a Je su Mar chockiej, o której beatyfikacją już dawno się starają. (...) 
Książę biskup na górnym chórze był dość długo i bardzo mile się do
pytywał o błogosławionych Matkach...65.

Zachował się opis ciała m. Teresy z 1931 roku: Wszystkie członki 
trzymają się razem; skóra, brunatnego koloru, nigdzie nie jest nadpsu- 
ta; całe zwłoki są zupełnie zasuszone, bez śladu jakiegokolwiek bądź 
rozkładu6.

Zainteresowanie m. Teresą Marchocką ogromnie wzrosło w 1930 
roku, po uzdrowieniu Katarzyny Skalskiej, które przypisywano jej po
średnictwu. Wierni przychodzili do klasztoru, aby pomodlić się przy 
relikwiach Matki, przynoszonych do kraty w górnej rozmównicy. Po
nieważ chętnych było bardzo dużo, niekiedy przez dłuższy okres czasu 
trumna z ciałem pozostawała przy kracie. Jednak gdy dowiedział się 
o tym Książę Arcybiskup Sapieha, odradził Matkom wystawiać ciało do 
publicznej czci, tłumacząc, że może to być przeszkodą do ewentualnej 
beatyfikacji. Oczywiście Matki od razu usłuchały i przeniosły ciało do

63 Bibl. Wes. 242, Roczne dziele..., t. 1, s. 299-300.
64 List do m. Cherubiny Paul OCD, 24 III 1906, w: R. K a l i n o w s k i ,  Listy, t. 2, 
cz. 2, Kraków 1986, s. 371-372. Pod rokiem 1912 kronikarka klasztoru na Wesołej 
zapisała: "Także WW. OO. Dominikanie w tym roku byli z wizytą u Czcigodnej 
Matki Teresy a Jesu (Marchockiej)...", co zakłada, że poprzedzili ich inni, chociaż nie 
zostali wymienieni w kronice. Por. Bibl. Wes. 242, Roczne dzieie, t. 1, s. 424.
65 Bibl. Wes. 242, Roczne dzieie..., t. 1, s. 425.
^ I g n a c y  o d  ś w .  J a n a  E w a n g e l i s t y ,  Wielebna matka Teresa od Jezu
sa, s. 236. Opis znajduje się w ostatnim rozdziale, opracowanym przez redaktorkę 
książki.
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chóru i już nie można go było oglądać ani się przy nim modlić61. Pole
cenie arcybiskupa w roku 1937 w sposób formalny ponowił o. Wincen
ty od św. Paulina, postulator generalny Zakonu. 21 października tego 
roku dokonał on powierzchownych oględzin ciała, zapieczętował trum
nę, zakazując pismem z 9 listopada 1937 roku, w imieniu generała Za
konu, otwierania trumny lub przenoszenia jej do rozmównicy dla za
dośćuczynienia pobożności wiernych67 68.

W 1939 roku, bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej, 
trumnę z ciałem m. Teresy razem z najcenniejszymi sprzętami litur
gicznymi i częścią biblioteki klasztornej zamurowano w schronie. 
W 1940 roku, po ustaniu działań wojennych na terenie Polski, ciało 
Matki przeniesiono do tzw. "skarbca”, a nie do chóru górnego, ponie
waż był on wówczas używany najpierw przez karmelitanki łobzow
skie, a następnie przez poznańskie, wyrzucone przez Niemców ze 
swoich kląsztorów69. W 1943 roku, w obawie przed profanacją ze 
strony Niemców, ciało m. Teresy i ciała pozostałych dwóch karmeli
tanek zostały pochowane w specjalnej niszy w krypcie grobowej 
klasztoru pod głównym ołtarzem70.

Dnia 29 maja 1958 roku Trybunał kościelny, powołany przez 
abp. Eugeniusza Baziaka, rządcę Archidiecezji Krakowskiej, dokonał 
ekshumacji i rekognicji ciała m. Teresy od Jezusa Marchockiej. 
Oczyszczone kości złożono w nowej trumnie, którą -  po opieczętowa
niu pieczęcią Kurii Metropolitanej -  złożono na poprzednim miejscu 
i zamurowano71 * * * *.

67 List s. Emmanueli od Chrystusa Króla (Agnieszka Misztal), Zakopane, 25 III 1988 
(w Archiwum Wicepostulatora). W 1933 roku autorka była furtianką w klasztorze na 
Wesołej i wprowadzała do rozmównicy wiernych pragnących pomodlić się przy 
relikwiach m. Teresy.
68 Dokument z oględzin ciała, podpisany 21 X 1937 roku, oraz list postulatom gene
ralnego do prowincjała z 9 XI 1937 roku zakazujący otwierania trumny i wynoszenia 
jej do rozmównicy znajduje się w Archiwum Wicepostulatora.
69 Bibl. Wes. 242, Roczne dzieie..., t. 1, s. 541-542.
70 Bibl. Wes. 242, Roczne dzieie..., t. 1, s. 542; t. 2, s. 124.
71 Dokuręent rekognicji jest przechowywany w Archiwum Wicepostulatora. Szczegó
łowy opis ekshumacji znajduje się również w: Bibl. Wes. 242, Roczne dzieie..., t. 2,
s. 124-127. Dokument podpisali: o. Anzelm od św. Andrzeja Corsini (Gądek), pro
wincjał -  delegat biskupa; o. Joachim Bar OFMconv. -  promotor sprawiedliwości; 
dr Michał Brzycki -  lekarz biegły; dr A. Frankowski -  lekarz biegły; o. Michał od
JMJ (Machejek) OCD -  świadek; o. Marian od NSJ (Warakomski) OCD -  świadek.
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5. Sława świętości za życia

O. Ignacy od św. Jana Ewangelisty, przez wiele lat spowiednik 
¡kierownik duchowy m. Teresy Marchockiej, pod koniec biografii 
swojej penitentki napisał: To już o Matko po trzykroć szczęśliwa, do 
ciebie rzecz przyszło mi obrócić, ufając mocno i nieomylnie wierząc, 
że jaśniej widzisz w Bogu dusz naszych potrzeby, niż kiedy tu na ziemi 
ratowałaś nas swemi modlitwami. Lecz iż mi się jescze nie godzi wo
bec wybranych wszystkich do ciebie uciekać, prywatną tylko prośbę 
i żądanie serca mego chcę teraz oznajmić...12.

Inwokację tę napisał o. Ignacy niedługo po śmierci m. Teresy, 
przypuszczalnie w roku 1654, kiedy ukończył jej życiorys. Wyraża 
w niej przekonanie, że wstawiennicza rola Matki rozpoczęła się już za 
jej życia, po śmierci zaś uległa spotęgowaniu.

Jak wspomniano wyżej, siostra Teresa jako nowicjuszka i młoda 
profeska żyła we wspólnocie zakonnic bardzo gorliwych. To z jednej 
strony było dla niej zachętą, z drugiej zaś jakby osłoną dla jej wła
snej gorliwości. W nowicjacie zwróciła uwagę zgromadzenia nie
zwykłymi doświadczeniami wewnętrznymi73. Później, w miarę roz
woju jej życia duchowego oraz pogłębiania się życia modlitwy 
z towarzyszącymi mu zjawiskami nadprzyrodzonymi, m. in. eksta
zami, wokół osoby m. Teresy zaczęło narastać przekonanie o jej 
świętości, zwłaszcza o skuteczności jej modlitw przed Bogiem. 
Przekonanie to przekroczyło granice klauzury i utrwaliło się, 
zwłaszcza po wyzdrowieniu dziecka, które strapiona matka przynio
sła do kraty z prośbą o modlitwę74. Wprawdzie przełożona m. Mag
dalena od Krzyża75 zarzucała m. Teresie, że oszukuje spowiedników, 
aby się wydawać dobrą w ich oczach, a miejscowy przełożony klasz-

Na murze zamykającym niszę grobową umieszczono płytę z napisem: „Sł. B. Maria 
Teresa od Jezusa Marchocka zm. w Warszawie w r. 1652, tu spoczywa od r. 1943”.
72 Żywot, rkps Łob. 048, s. 204.
73 „Do klasztoru przybywało sług Bożych dobrych i doskonałych (...). Aż po prawdzie 
jedna z nich strasznie za dopuszczeniem Bożym cierpiała, i doznano, iż nie zmyślona 
rzecz była. A ta była wielkiej świątobliwości i niewinności i dziwnie jej szatan chciał 
przeszkodzić do Zakonu świętego, także i do profesyi świętej, tentując rozmaitymi 
pokusami”. -  Klasztory: Kraków, s. 37.
74 Klasztory: Lwów-Warszawa, s. 112, przypis 1.
75 Magdalena od Krzyża (Hippolithówna, 1591-1662), w 1612 wstąpiła do klasztoru 
Św. Marcina; była sześciokrotnie przeoryszą tego klasztoru.
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toru ostrzegał ją  przed omamieniem diabelskim, ona z pokorą mogła 
się oprzeć na zdaniu swego ówczesnego kierownika duchowego
o. Stefana od św. Teresy i potraktować nieufność wymienionych 
przełożonych jako doświadczenie Boże76.

W 1642 roku ją  właśnie, chociaż była chora, wybrał prowincjał
o. Felicjan od Wszystkich Świętych na przełożoną nowej fundacji we 
Lwowie w przekonaniu, że dzięki osobistej świętości oraz talentom 
organizacyjnym podoła temu zadaniu. M. Teresa nie zawiodła. 
W ciągu siedmiu lat przyjęła śluby zakonne od siedmiu zakonnic, 
które stać było na założenie nowego klasztoru w Warszawie oraz od
nowienie po dziesięcioletniej przerwie fundacji we Lwowie.

We Lwowie i w Warszawie zakonnice widziały w niej nie tylko 
przełożoną, ale i pośredniczkę przed Bogiem. Niejedną zakonnicę 
cudownie uzdrowiła -  napisał o. Ignacy77. W chwilach szczególnego 
zagrożenia, kiedy zgromadzenie czuło się zupełnie bezradne, groma
dziło się przy swojej Matce w przekonaniu, że przy niej będzie bez
pieczne. Tak było w 1644 roku podczas powodzi, która zagroziła 
klasztorowi; w 1648 roku podczas dramatycznej ucieczki ze Lwowa 
do Krakowa, kiedy swoją wiarą w Opatrzność Bożą podtrzymywała 
na duchu nie tylko siostry, ale i świeckich; w 1649 roku podczas po
dróży Wisłą z Krakowa do Warszawy jej modlitwom przypisano ura
towanie życia dwóch flisaków78, a w Warszawie uratowanie klasztoru 
przed groźnym pożarem79 80.

Przekonanie sióstr o niezwykłej skuteczności modlitw m. Teresy 
podzielali ludzie świeccy. Wiele barzo ludzi doznawało pomocy od 
Pana Boga przez przyczynę tej Panny jescze tu żyjący i wiele dla jej 
świątobliwości głośnej uciekali się do modlitw jej w potrzebach 
swych, tak z ludu pospolitego, jako i z osób zacnych*0. We Lwowie jej 
modlitwom m. in. przypisano uratowanie życia dziecku, w Warszawie 
uzdrowienie Tekli z Ossolińskich Lubomirskiej, szczęśliwy poród jej

76 A 154.
77 Żywot, rkps Łob. 048, s. 191. W klasztorze warszawskim modlitwom m. Teresy 
przypisano m. in. uleczenie s. Anny Marii od Jezusa i s. Kolumby od Ducha Świętego 
od skutków porażenia piorunem. -  Por. Klasztory: Lwów-Warszawa, s. 23-25; Żywot, 
rkps Łob. 048, s. 190-191.
78 Klasztory: Lwów-Warszawa, s. 20.
79 Żywot, rkps Łob. 048, s. 191.
80 Żywot, rkps Łob. 048, s. 192.
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ochmistrzyni, powrót do wiary katolickiej Andrzeja Morsztyna81, 
uzdrowienie rybaka...82. Najbardziej spektakularnym przykładem po
wszechnego przekonania o niezwykłej świętości m. Teresy, było 
przywitanie, jakie jej i zgromadzeniu zgotowano w październiku 1648 
roku w Krakowie. Wierni opuścili kościół w trakcie kazania, by zoba
czyć "świętą Pannę Marchocką"83.

Szacunkiem i czcią otaczali ją  nie tylko ludzie prości, ale również oso
by wysoko postawione. Przykładem niech będzie rywalizacja o m. Teresę 
między rodziną Sobieskich, która fundowała klasztor karmelitanek we 
Lwowie, a Ossolińskimi, fundatorami klasztoru w Warszawie. Obie ro
dziny jako warunek fundacji stawiały udział w niej m. Teresy. Niezwykle 
ambitny kanclerz wielki koronny, Jerzy Ossoliński, z pokorą przyjmował 
napomnienia Matki i z płaczem oskarżał się przed nią ze swoich win84. 
Kiedy po śmierci męża, żona Jerzego Ossolińskiego dla dewocji za
mieszkała przy klasztorze w specjalnie wybudowanym dla siebie 
mieszkaniu jako fundatorka, pod kierunkiem Matki odprawiała ćwi
czenia duchowne85.

W Warszawie bardzo bliskie więzi duchowe łączyły karmelitanki, 
a zwłaszcza ich przełożoną, z królem Janem Kazimierzem i jego żoną 
Ludwiką Marią. Były to bardzo trudne lata zarówno dla państwa, jak 
i dla rodziny królewskiej. Z jednej strony stałe zagrożenie państwa ze 
strony Kozaków i Tatarów, z drugiej ostre konflikty polityczne mię
dzy dworem a magnatami przeciwnymi jego planom; do tego docho
dził brak potomstwa, co również osłabiało pozycję dynastii. Król 
z wielką ufnością polecał sprawy państwa modlitwom karmelitanek, 
zwłaszcza m. Teresy. Matka traktowała wojnę z Kozakami także jako 
wojnę w obronie wiary katolickiej, ponieważ Kozacy wystąpili prze
ciw unii kościelnej na Ukrainie, żądali jej likwidacji i przywrócenia 
prawosławia86 * *.

81 Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693), poeta i polityk za panowania Jana II Kazimie
rza i Jana III Sobieskiego.
82 Żywot, rkps Łob. 048, s. 189-190; Żywot, Lwów 1752, s. 262-264.
83 Klasztory: Lwów-Warszawa, s. 112, przypis 1.
84 Ibidem, s. 114.
85 Ibidem, s. 47.
86 W 1596 roku na synodzie w Brześciu doszło do unii Cerkwi prawosławnej
w Rzeczpospolitej z Kościołem łacińskim. Prawosławni przeciwnicy unii otrzymali
wsparcie ze strony Kozaków walczących o autonomię Ukrainy.
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Odniesione sukcesy na polu bitwy w 1649 roku oraz w 1651 król 
przypisywał modlitwom m. Teresy. Po powrocie z wojny w 1649 roku 
w kościele Św. Jana urządzono uroczyste nabożeństwo dziękczynne 
z udziałem legata papieskiego abp. Jana de Torres oraz biskupów. ...na 
ołtarzu wielkim był wystawiony obraz W. Matki naszej. Jednak pod tytu
łem św. Matki naszej Teresy, bo legat i biskupi czynili skrupuł królowi, 
powiadając, że się nie godzi tej, co jeszcze żyje,

Również w 1651 roku król najpierw podziękował listownie m. Te
resie za modlitwy za pośrednictwem swojego spowiednika o. Marcina 
od Wszystkich Świętych, a następnie z królową odwiedził ją, ciężko 
chorą, 11 listopada 1651 roku, mówiąc do niej z odkrytą głową stał 
przez wszytek czas*''.

Niezwykłym wyrazem uznania autorytetu m. Teresy było powoła
nie się na jej sposób postępowania kapituły prowincjalnej karmelitów 
bosych w 1649 roku w Krakowie. Kiedy niektórzy ojcowie pochodze
nia szlacheckiego usiłowali zakonnikom ze swego stanu zapewnić 
pierwszeństwo w dostępie do urzędów, obrońcy równości braterskiej 
powołali się na przykład m. Teresy, która we Lwowie przeciwstawiła 
się stanowczo podobnym poglądom swojej podprzeoryszy89. Był to 
jedyny w dziejach prowincji polskiej przypadek, że na rozwiązanie 
sporu w gałęzi męskiej zakonu miał wpływ sposób jego rozwiązania 
przez karmelitanki. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, że kon
stytucje karmelitanek zalecały by, w przypadkach niejasnych lub bra
ku konkretnych rozstrzygnięć we własnym ustawodawstwie kierować 
się postanowieniami prawa gałęzi męskiej zakonu90.

6. Sława świętości po śmierci

Pogrzeb m. Teresy od Jezusa odbył się z licznym udziałem wier
nych, którzy -  jak już wspomniano wyżej -  pocierali ojej ciało różań
ce, obrazki, medaliki. Po pogrzebie do klasztoru przychodzili ludzie 
różnych stanów prosząc o modlitwę za jej przyczyną lub dziękując za

87 Klasztory: Lwów-Warszawa, s. 117.
88 Żywot, rkps Łob. 048, s. 138. Por. także: Klasztory: Lwów-Warszawa, s. 38.
89 Bibl. Ossolineum, rkps 1871/1, Relatio fundationisVisnicensis, k. 27-28.
90 Reguła y Constytucie zakonnic Karmelitanek Bossych, Kraków 1635, rozdz. XXIII, 
s. 94-95.
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otrzymane od Boga łaski. W lipcu 1652 roku król Jan Kazimierz dzię
kował za powrót do zdrowia z ciężkiej choroby91. Siostra Marta od 
Zbawiciela odzyskała zdrowie po włożeniu na siebie szkaplerza 
m. Teresy92. W sierpniu tego samego roku o. Karol od św. Józefa, 
wizytator generalny, słysząc o niektórych łaskach, co Pan Bóg czynił 
za tej Matki przyczyną, prosił ją  również o zdrowie dla siebie, by mógł 
podołać trudom swego obowiązku93.

W roku 1653 sekretarz królewski ks. Stefan Wyżga dziękował za 
uchronienie go od zarazy94. W 1657 roku za taką samą łaskę dziękowa
ły karmelitanki lubelskie95. Służący w klasztorze warszawskim karmeli
tów bosych, już zaopatrzony na śmierć przez o. Ignacego, wstawiennic
twu m. Teresy przypisywał swój powrót do zdrowia96. O. Stanisław od 
Jezusa i Maryi, któremu z powodu ciężkiej choroby lekarz królewski 
polecił gotować się na śmierć, uciekając się do pośrednictwa Matki, 
wrócił do zdrowia97. Jedna z karmelitanek w klasztorze warszawskim, 
ciężko chora, szła przed obraz matki Teresy, który w chórze wisiał, 
i tam z płaczem prosiła jej o ratunek. I została wysłuchana98. Siostra 
Anna Maria od Jezusa, która na ręce m. Teresy składała śluby zakonne 
we Lwowie, miała jej obrazek w celi, przed nim prosiła Boga o uzdro
wienie z cierpień duszy i ciała99. W roku 1663 żołnierz przebity szpadą 
na wylot i skazany przez lekarzy na śmierć, z wielką ufnością prosił 
Pana Boga przez zasługi i za przyczyną tej Wielebnej Matki o zdrowie... 
prędko do zupełnego zdrowia przyszedł100.

Podobnie jak za życia, tak też po śmierci szczególnie często Matka 
wypraszała ratunek dla dzieci i matek ciężarnych. W roku 1664 za jej 
pośrednictwem dziecko odzyskało wzrok. Inne dziecko, polecone jej 
wstawiennictwu, przyszło do siebie, a po tym prędko do sił i zupełne

91 Klasztory: Lwów-Warszawa, s. 43; AG, Plut. 94 i, De fundatione Conventus Monia- 
lium... Varsaviae, s. 39; Żywot, rkps Łob. 048, s. 194-195.
92 Klasztory: Lwów-Warszawa, s. 47; AG, Plut. 94 i, De fundatione Conventus 
Monialium... Varsaviae, s. 41.
93 Klasztory: Lwów-Warszawa, s. 43.
94 Żywot, rkps Łob. 048, s. 195.
95 Klasztory: Lwów-Warszawa, s. 118.
96 Żywot, rkps Łob. 048, s. 166-167.
97 Ibidem, rkps Łob. 048, s. 198-199.
98 Ibidem, s. 264.
99 Żywot, rkps Łob. 048, s. 198.
100 Żywot, Lwów 1752, s. 265-266.
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go zdrowia101. Kiedy się po Warszawie rozniosła wieść o szczególnej 
skuteczności wstawiennictwa Matki wobec dzieci, matki gromadnie 
przynosiły swoje chore dzieci do kaplicy klasztornej, prosząc, by im 
pozwolono popatrzeć na ciało swojej patronki102. Jejmość pani Wielo
polska w niebespieczeństwie wielkim będąc przy porodzeniu dziatek, 
za włożeniem szkaplerza Wielebnej matki Teresy zaraz do zdrowia 
przyszła103. Takie informacje powtarzają się częściej.

Na początku XVIII wieku karmelitanki warszawskie, mimo długo
trwałej wojny, która dotknęła również stolicę państwa, oraz towarzy
szącej jej zarazy, nie opuściły klasztoru, polecając się opiece swojej 
Fundatorki. Przeor karmelitów warszawskich dziękował jej za urato
wanie życia104. Kiedy 2 lipca 1709 roku groźny pożar szalał na Kra
kowskim Przedmieściu i zagroził klasztorowi karmelitanek, jeden 
z ojców przeżegnał ogień ciałem m. Teresy. Wiatr zmienił kierunek, 
co uratowało klasztor105. Później kult m. Teresy nieco osłabł i ograni
czył się tylko do wspólnoty klasztornej. Ponowne ożywienie kultu 
przypada na schyłek tego półwiecza, o czym świadczą odnotowane 
łaski z lat 1742 (uzdrowienie dziecka), 1744 (uzdrowienie z astmy), 
1752 (uzdrowienie zakonnicy z ciężkiej choroby płuc), 1746 (prośba 
T. Sapieżyny o modlitwę za przyczyną błogosławiony Marchockiey 
o szczęśliwe rozwiązanie)106. Niewątpliwie owocem tego ożywienia 
kultu było wydanie drukiem biografii m. Teresy w 1752 roku we 
Lwowie. Biografia ta, uznana za jedną z najlepszych staropolskich 
pozycji hagiograficznych107, w sposób istotny wpłynęła na pamięć 
o m. Marchockiej w społeczeństwie polskim. Do dzisiaj jest ona pod
stawowym źródłem wiadomości o jej życiu. Tuż przed wydaniem 
biografii m. Teresy, osoby, które doznały jej pośrednictwa przed Bo-

101 Ibidem, s. 268.
102 Ibidem, s. 269.
103 Ibidem, s. 274.
104 Bibl. Wes. 261, Kronika albo dzieje domowe Karmelitanek Bossych Konwentu 
Warszawskiego..., s. 504. W Warszawie epidemia grasowała w 1708 i 1709 roku.
105 Bibl. Wes. 261, Kronika albo dzieje domowe..., s. 511-512.
106 Żywot, Lwów 1752, s. 274-277. Oryginał listu T. Sapieżyny znajduje się w archi
wum karmelitanek bosych w Krakowie na Wesołej, sygn. 4, Korespondencja z XVII- 
XVIII wieku.
107 Por. F. Ś w i ą t e k , Z  dziejów polskiego żywotopisarstwa świętych, Lublin 1937, 
s. 106.
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giem, wyraziły gotowość przyczynienia się do pokrycia kosztów jej 
beatyfikacji108.

Niestety, postępujący kryzys polityczny państwa, kolejne rozbiory, 
które doprowadziły do upadku Rzeczpospolitej, uniemożliwiły podję
cie tych starań. Ten sam los podzieliło wielu wcześniejszych i póź
niejszych polskich kandydatów na ołtarze. Wreszcie w roku 1818 
klasztor karmelitanek w Warszawie został skasowany a zakonnice 
przeniosły się do Krakowa. Karmelitankom warszawskim towarzyszy
ła do Krakowa głęboka ufność w macierzyńską opiekę m. Teresy nad 
zgromadzeniem. Wyrazem tej ufności jest modlitwa do Trójcy Świę
tej, ułożona w klasztorze warszawskim i przejęta po roku 1818 przez 
połączoną wspólnotę warszawsko-krakowską. Modlitwa odwołuje się 
do licznych darów, jakimi Bóg obdarował m. Teresę oraz wyraża głę
bokie przekonanie w skuteczność jej wstawiennictwa, ponieważ Bóg 
nie może odrzucić prośby tej, którą w życiu ukochał, napełnił darami, 
a teraz wiecznie uszczęśliwia109. Już w Krakowie, po roku 1818, po
wstała inna modlitwa, w której przywołuje się pośrednictwo m. Tere
sy Marchockiej110 111.

Dzieje kultu w XIX i w pierwszej połowie XX wieku łączą się ści
śle z losami relikwii i staraniami o rozpoczęcie procesu beatyfikacyj
nego. W związku z tym zostały już omówione wyżej lub też będą 
przedstawione w paragrafie następnym. W pamięci karmelitanek m. 
Teresa pozostała zawsze jako ta, która je chroni w chwilach szczegól
nego zagrożenia. W listopadzie 1944 roku prawie wszystkie karmeli
tanki polskie (ok. 100 osób), wyrzucone z własnych klasztorów, 
zgromadziły się w Krakowie na Wesołej. Miastu groziło oblężenie ze 
wszystkimi tego skutkami również dla zgromadzonych sióstr. Wów
czas to miejscowa przeorysza, m. Maria Józefa Nowosielska, zebrała 
je w krypcie przed grobem m. Teresy, zastukała w płytę grobową 
i powiedziała: Matko Tereso, weź w opieką wszystkie swoje córki 
i zaprowadź każdą do swojego gniazdka11 Modlitwa została wysłu

108 Żywot, Lwów 1752, s. 168-169.
109 Archiwum Wicepostulatora, Nagromadzenie z różnych źródeł wspomnień o W. M. 
Teresie a Jesu Marchockiej, 1907. Wadowice. Jest to plik rękopisów sporządzonych 
przez św. Rafała Kalinowskiego.
110 Bibl. Wes. 211, (Modlitewnik), k. 3v.
111 Klasztor karmelitanek bosych w Zakopanem, Księga kronik klasztoru Niepokala
nego Serca Maryi i św. Józefa Sióstr Karmelitanek Bosych w Zakopanem 1944 r., t. 1,
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chana. Po skończonej wojnie wszystkie zgromadzenia bez strat wróci
ły do swoich klasztorów.

Zwyczaj zbiorowego nawiedzania grobu m. Teresy zanikł po drugiej 
wojnie światowej, zachowało go tylko kilka sióstr. Klasztor rozpo
wszechniał jej obrazki i relikwie zarówno drogą korespondencyjną, jak 
też dzięki posłudze sióstr zewnętrznych. Wiele osób z pobliskiej kliniki 
ginekologiczno-położniczej przybywało do furty z prośbą o modlitwę za 
matki oczekujące potomstwa. Podziękowania za otrzymane łaski, przeka
zane o. Benedyktowi od św. Rodziny (Szczęsnemu, zmarł w 1971 r.), 
uległy rozproszeniu. Zgromadzenie bez przerwy odmawia codziennie po 
komplecie skróconą wersję modlitwy do Trójcy Świętej. Od początku 
1993 roku w kościele przyklasztornym co miesiąc jest odprawiana msza 
św. o beatyfikację m. Teresy112. Przekonanie o niezwykłej świętości 
m. Teresy istnieje także w innych dawnych klasztorach polskich karmeli
tanek bosych oraz w znacznej części nowych, przeszczepione tam przede 
wszystkim przez fundatorki ze Lwowa i Krakowa. W poszczególnych 
przypadkach, jak np. w Kaliszu, klasztor stał się ośrodkiem promienio
wania tego kultu wśród świeckich113.

Wielkim zwolennikiem beatyfikacji m. Teresy był profesor Karol 
Górski (1903-1988). Prace badawcze i publikacje naukowe Profesora 
w sposób znaczący przyczyniły się do lepszego poznania pism i osoby 
polskiej Teresy. Oboje z żoną Zofią w chwilach trudnych, zwłaszcza 
podczas II wojny światowej, polecali się jej wstawiennictwu i byli 
przekonani, że nie zostali zawiedzeni. Na wiadomość o rozpoczęciu 
starań w kierunku otwarcia procesu beatyfikacji m. Teresy, Profesor 
napisał: Po blisko 60 latach pracy i nieustannych modlitw o beatyfika
cją matki Teresy od Jezusa Marchockiej, sprawa rusza z miejsca. Ja 
również dołączam moje gorące życzenia i prośby..., by została wynie
siona na ołtarze ta wielka patronka naszego narodu, przykład cnót 
i nieustannej modlitwy za Kościół i świat114.

s. 3. Por. także list karmelitanek bosych z Łodzi z dnia 19 III 1988 r. (Archiwum 
Wicepostulatora).
112 Archiwum Wicepostulatora, Kult M. Teresy od Jezusa Marchockiej w klasztorze 
na Wesołej w Krakowie (okres od II wojny światowej do chwili obecnej), Kraków 
12 III 1994.
113 Archiwum Wicepostulatora, List m. Urszuli od Męki Pańskiej z 2 0 IV 1988 r.
114 Archiwum Wicepostulatora, List postulacyjny prof. Karola Górskiego, Toruń, 
15 II 1988 r.
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7. Starania o otwarcie procesu beatyfikacyjnego

Sława świętości, która towarzyszyła m. Teresie Marchockiej już za 
życia, po jej śmierci przerodziła się w przekonanie, że jest ona po
średnikiem przed Bogiem i że nadejdzie czas, kiedy to potwierdzi 
Kościół przez akt beatyfikacji. Owocem tego przekonania była szcze
gólna troska o ciało zmarłej, traktowane jak relikwia, o pamiątki po 
niej, jak też spisanie tego wszystkiego, co służyło zachowaniu jej oso
by w pamięci potomnych i w przyszłości będzie mogło posłużyć jako 
dowód w procesie beatyfikacyjnym. Zebraniem wspomnień tych, któ
rzy ją  znali, zajął się -  jak wiemy -  o. Ignacy od św. Jana Ewangeli
sty, inspirator autobiografii a następnie autor obszernej biografii. 
Wprawdzie kult m. Teresy przetrwał, z różnym nasileniem, kasatę 
prawie wszystkich klasztorów karmelitańskich na ziemiach polskich, 
nigdy jednak nie doszło do otwarcia procesu beatyfikacyjnego. Odra
dzanie się życia karmelitańskiego na ziemiach polskich u schyłku XIX 
wieku, zainteresowanie przeszłością zakonu i szukanie w niej wzor
ców osobowych dla nowych pokoleń karmelitów i karmelitanek bo
sych, także dla osób świeckich, które pozostawały w zasięgu ducho
wości karmelitańskiej, musiało doprowadzić do spotkania z najsłyn
niejszą karmelitanką polską, której doczesne szczątki spoczywały 
w klasztorze karmelitanek bosych w Krakowie na Wesołej.

W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku postacią m. Teresy zain
teresował się św. Rafał Kalinowski. Po bliższym zapoznaniu się z jej 
życiem i rolą, jaką odegrała w dziejach prowincji polskiej, doszedł 
do przekonania, że powinien podjąć starania o otwarcie jej procesu 
beatyfikacyjnego. Najwcześniejsza wzmianka o zainteresowaniu się 
św. Rafała Kalinowskiego postacią m. Teresy znajduje się w liście 
do bratowej Heleny Kalinowskiej z 31 marca 1891 roku (list 639)115. 
Autor prosił adresatkę, by w antykwariatach warszawskich odszuka
ła biografię m. Teresy pióra o. Ignacego. W latach następnych 
o. Rafał przeprowadził w różnych archiwach i bibliotekach inten
sywne poszukiwania źródeł do dziejów zakonu na ziemiach pol
skich, zwłaszcza do dziejów karmelitanek bosych. Owocem tej pracy 
była publikacja czterech tomów kronik klasztorów karmelitanek

115 J. K a 1 i n o w s k i , Listy,t. II, cz. 1-2 (1878-1907), wyd. Cz. Gil OCD, Kraków 
1985/1986. Cytuję podając numer listu w nawiasie.
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bosych w Polsce116 i wspomnianej już wyżej biografii o. Ignacego od 
św. Jana Ewangelisty. Zgromadzenie dokumentacji potrzebnej do 
otwarcia procesu beatyfikacyjnego m. Teresy Marchockiej o. Rafał 
uznał za ostatnie zadanie swego życia. Do pracy zaangażował kar
melitanki, swoich przyjaciół i znajomych. W marcu 1901 roku zwró
cił się do prowincjała austro-węgierskiego z prośbą o urzędowe po
parcie sprawy, nie wiemy z jakim skutkiem (list 1260). Bardzo czę
sto w różnych potrzebach prosił Boga o różne łaski za pośred
nictwem m. Teresy. Często w listach nazywał ją  „błogosławioną”, 
czasem dodając in spe.

W kwietniu 1907 roku św. Rafał wysłał do postulacji generalnej zako
nu opracowany przez siebie memoriał, w którym zebrał najważniejsze 
informacje źródłowe dotyczące życia i sławy świętości m. Teresy117. Do 
memoriału dołączył suplement. Zawiera on francuski przekład fragmentu 
kroniki warszawskiej karmelitanek, opis przyjęcia karmelitanek lwow
skich w Krakowie w 1648 roku, krótki fragment życiorysu o. Stefana 
Kucharskiego tyczący m. Teresy Marchockiej oraz łaciński tekst modli
twy do Trójcy Świętej na podziękowanie Bogu za łaski, jakimi obdarzył 
m. Teresę118 * *. Jestem  w pełni przekonany -  pisał w dołączonym do me
moriału liście, -  że informacje, które udało mi się zgromadzić, są wystar
czające, aby rozpocząć proces beatyfikacyjny służebnicy Bożej M. Tere
sy od Jezusa Marchockiej. Mogę ponadto zapewnić, że wszystkie fakty

116 Klasztory karmelitanek bosych w Polsce, na Litwie i Rusi. Ich początek, rozwój 
i tułactwo w czasie rozruchów wojennych w XVII wieku. Rzecz osnuta na kronikach 
klasztornych, Kraków 1900-1904. W serii wydano kroniki klasztorów w Wilnie 
(1900), Lwowie-Warszawie (1901), Warszawie (1902) i Krakowie (1904).
117 Eclaircissements au sujet des conditions à remplir pour pouvoir entreprendre avec 
sécurité possible l ’affaire du proces de la béatification de la Servante de Dieu 
M. Thérèse de Jésus, Marchocka, carmélite déchaussée... Memorial (37 stron in folio) 
został podpisany przez o. Rafała Kalinowskiego 18 kwietnia 1907 r. Do Rzymu wy
słano odpis sporządzony przez o. Piotra Seula, pielęgniarza o. Rafała (APKB, AŚRK 
92, Sł. B. Rafał Kalinowski. Relacje, O. Piotr Seul do przeoryszy łobzowskiej, [Graz 
1907], k. 33v). Por. list 1650, do br. Juliana Maja OCD i br. Anzelma Gądka OCD, 
Wadowice, 24 IV 1907: „Memoriał mój wysłałem do Rzymu, przypuszczalnie 
W.O. Bartłomiej [Diaz de Cerio] już go oddał. Rad bym był pobudką do pracy nad 
beatyfikacją tej błogosławionej Matki. Lecz woli Bożej wszystko zostawuję; com 
mógł, tom wykonał”. Autograf memoriału znajduje się w Archiwum Wicepostulatora.
118 Supplément aux Eclaircissements par rapport à la personne de la Servante de Dieu
M. Thérèse de Jésus, Marchocka. Tekst liczy 8 stron in folio, znajduje się w APKB
w Czernej.
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opisane tak w rękopisie, jak i w suplemencie są zgodne z prawdą...” (list 
1656). Postulator generalny zakonu o. Antonio Intreccialagli, po zapo
znaniu się z życiorysem m. Teresy oraz informacjami św. Rafała, również 
uważał, że można rozpocząć proces z nadzieją na pomyślny sukces.

Memoriał św. Rafała Kalinowskiego jest podsumowaniem jego 
kilkuletniej kwerendy archiwalnej i bibliotecznej. Jest to swego rodza
ju „Relatio histórica”, która miała przekonać postulatora generalnego, 
że proces ma szansę powodzenia. Sw. Rafał nie dotarł do wszystkich 
źródeł, nie mając przygotowania historycznego, nie potrafił pozna
nych źródeł opracować w sposób naukowy. Mimo tych braków, jego 
praca nie jest pozbawiona wartości poznawczej.

W tym czasie doszło do zmiany postulatora generalnego zakonu. 
Ojca Antonio Intreccialagli, który został biskupem na Sycylii, 24 maja 
1907 roku zastąpił o. Rodrigo od św. Franciszka de Paula. Nowy po
stulator zapalił się do sprawy i zapowiedział przyjazd do Krakowa 
w październiku tego roku, aby przygotować rozpoczęcie procesu m. 
Teresy119. Do przyjazdu jednak nie doszło, najpewniej z powodu na
wrotu obłożnej choroby a następnie śmierci o. Rafała 15 listopada 
tego roku. Po raz ostatni o procesie m. Teresy wspomniał ó. Rafał 
w liście z 26 sierpnia do m. Teresy Steinmetz (list 1700). To właśnie 
ona po śmierci o. Rafała na krótko przejęła sprawę w swoje ręce. 
W liście z 4 stycznia 1908 roku prosiła kardynała Jana Puzynę o mia
nowanie komisji w celu przeprowadzenia procesu w diecezji120. Kuria 
odmówiła oczekując na odpis memoriału o. Rafała oraz informację

119 „Chroniques du Carmel” 8(1907) s. 245. Rodryg od św. Franciszka de Paula (San- 
tacroce), nowy postulator generalny zakonu (mianowany 24 V 1907), pisał w 1907 
roku do przeoryszy klasztoru łobzowskiego w Krakowie, m. Teresy Steinmetz: „Vor- 
ra parimenti farę pratiche presso 1' Eminentissimo Ordinario e pregare, anco (!) a mió 
nome, la Eminenza Sua, perché si compiaccia preparare in tanto i membri necessari 
acostituire il tribunale, onde potere nel prossimo mese di Ottobre incominciare 
i processi Ordinari a riguardo la medesima Serva di Dio”. Odpis listu, wykonany 
przez m. Ksawerę Czartoryską dla św. Rafała Kalinowskiego, jest bez daty. Orginał 
wysłano do kardynała Jana Puzyny, biskupa krakowskiego. List został napisany na 
początku czerwca 1907 roku. (Por. list o. Rafała Kalinowskiego do m. Marii Ksawery 
Czartoryskiej OCD, Wadowice, 24 VI 1907, w: J. Kalinowski, Listy, t. 2, cz. 2, Kra
ków 1986, s. 511, list 1674). Odpis listu znajduje się w Archiwum Wicepostulatora.
120 Archiwum Metropolitalne w Krakowie, Karmelitanki bose 1892-1937, Lp. 
1371/08.
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o wyniku starań podjętych w Rzymie121. Miesiąc później kardynał 
potwierdził wiarygodność odpisu pism drobnych m. Teresy Marchoc- 
kiej122. Jest to ostatni ślad o zapoczątkowanych przez o. Rafała stara
niach zmierzających do urzędowego otwarcia procesu beatyfikacyjne
go m. Teresy Marchockiej.

W następnych latach, a nawet dziesięcioleciach, o sprawie wpraw
dzie pamiętano, ale praktycznie niewiele zrobiono, aby ją  posunąć do 
przodu. Zakon na ziemiach polskich rozwijał się bardzo powoli i stale 
cierpiał na brak ludzi, także do wykonywania zadań, które uważano za 
ważniejsze. W 1913 roku dwukrotnie wydano obrazki z modlitwą 
o beatyfikację m. Teresy. Pierwsza wojna światowa na jakiś czas za
hamowała rozwój kultu. Nowe ożywienie nastąpiło w latach trzydzie
stych. W roku 1931 wznowiono przepracowany życiorys o. Ignacego, 
dołączając na końcu informację o kilku nowych łaskach przypisywa
nych wstawiennictwu m. Teresy. W latach 1930-1936 „Głos Karme
lu”, miesięcznik wydawany przez karmelitów bosych w Krakowie, 
ogłaszał podziękowania za łaski otrzymane za jej przyczyną.

W roku 1934, po kilku latach przygotowań, w kurii krakowskiej 
został otwarty proces beatyfikacyjny sługi Bożego o. Rafała Kalinow
skiego. Wicepostulatorem sprawy został o. Benedykt Szczęsny. 
W związku z tym procesem w jesieni 1937 roku, jak już wspomniano 
wyżej, klasztory polskie odwiedził postulator generalny zakonu 
o. Wincenty od św. Paulina. Zainteresował się on również postacią m. 
Teresy Marchockiej. Na wiosnę następnego roku o. Benedykt odwiózł 
do Rzymu akta procesu informacyjnego sługi Bożego Rafała Kali
nowskiego. Postulator generalny polecił mu zająć się również zbiera
niem dokumentów tyczących życia m. Teresy Marchockiej w celu 
przygotowania otwarcia procesu beatyfikacyjnego. Polecenie to po
wtórzyło definitorium prowincjalne prowincji polskiej123. O. Benedykt 
nie był do tego przygotowany.

121 Tamże, kopia archiwalna, 12/2 908.
122 Tamże, Uwierzytelniony egzemplarz tego odpisu znajduje się w archiwum postula
tora generalnego w Rzymie. Data uwierzytelnienia: 12 II 1908. Tekst uwierzytelnie
nia znajduje się również w Archiwum Metropolitalnym w Krakowie, teczka: Karmeli
tanki bose 1892-1937, nr 1371/08.
123 APKB, Acta Definitorii Provincialis Provinciae Polonae Spiritus Sancti, t. 1, 
s. 400-401.
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Wybuch drugiej wojny światowej i sytuacja polityczna w Polsce po 
wojnie uniemożliwiły na dłuższy czas kontynuowanie prac przygoto
wawczych do otwarcia procesu. Mimo pewnych prób podejmowanych 
przez o. Benedykta Szczęsnego, nie udało się zorganizować naukowej 
kwerendy archiwalnej. Pozyskana dla tej pracy Janina Studnicka, eme
rytowana archiwistka w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, 
z powodu zaawansowanego wieku nie mogła jej przeprowadzić124. 
O sprawie jednak zupełnie nie zapomniano. W roku 1958, jak wspo
mniano, została przeprowadzona ekshumacja i rekognicja ciała służeb
nicy Bożej. Prowincja skoncentrowała się na procesie beatyfikacyjnym 
a potem kanonizacyjnym sługi Bożego Rafała Kalinowskiego. Dopiero 
na kapitule prowincjalnej w 1987 roku, na wniosek o. Benignusa Wana- 
ta, ustępującego prowincjała, „Kapituła Prowincjalna przez aklamację 
przyjęła postanowienie, aby wznowić proces beatyfikacyjny Czcig. 
Matki Teresy od Jezusa (Marchockiej). Jako pierwszy akt tej sprawy, 
kapituła uważa za konieczne przeniesienie relikwii M. Teresy z gro
bowca pod kościołem do kruchty kościoła SS. Karmelitanek bosych 
w Krakowie na Wesołej”125. W latach następnych została przeprowa
dzona kwerenda w archiwach i bibliotekach polskich. W roku 1994 jej 
wyniki otrzymał wicepostulator sprawy.

124 Archiwum Wicepostulatora, zob. korespondencję Janiny Studnickiej z o. Benedyk
tem Szczęsnym OCD.
125 APKB, Akta kapituł prowincjalnych Prowincji Polskiej Ducha Świętego od roku 
1987, t. 2, s. 36-37.
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The history of the cult of Mother Teresa Marchocka, 
a Discalced Carmelitan nun (1603-1652)

Summary

Marianna Marchocka (1603-1652), or Teresa of Jesus in the Discalced Carmelitan 
Order, is the only woman in the Dictionary of Polish Catholic Theologians from 
[Poland's] Baptism until the the 19th Century (Vol. 3, 1982). She wrote the first 
mystical autobiography in Polish, which happens to be also the first woman's 
autobiography in our literature. Her work was for a long time read in handwritten 
copies by Carmelitan nuns; in the 20th century it was discovered by historians of 
spirituality and published (in 1939) by Karol Górski. Lately, it attracted the attention 
of women's literature in the Baroque Age and students of literature interested in the 
exploring the ways in which she sought to describe her mystical experiences.

Teresa Marchocka founded two houses of her order (one in Lwów and the other in 
Warsaw). She was well known in all spheres of society. She acted as spiritual advisor 
to King Jan Kazimierz and Queen Ludwika Maria; many other people asked her for 
intercessory prayers. She died in 1652, and her cult flourished first round the convent 
of the Discalced Carmelitan Nuns in Warsaw. In 1818, when the Warsaw convent was 
cashiered, the nuns took the coffin with her remains and moved to Cracow. The 
process of her beatification started soon after her death but failed to get beyond the 
preparatory stage; the initiative was resumed at the end of the 19th century by Rafał 
Kalinowski and again more recently, after his beatification in 1987.

Translated by A. Branny
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NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA RĘKOPIŚMIENNE 
DO DZIEJÓW KLASZTORU OO. CYSTERSÓW 

W SZCZYRZYCU

Zachowane kroniki klasztorne, czy nawet niekiedy ich niewielkie 
fragmenty a także inwentarze dóbr są nieocenionym źródłem do po
znania dziejów każdego klasztoru.

Przedmiotem niniejszego rozważania jest historyczna rola kronik 
i dokumentacji gospodarczej niezbędnej w odtwarzaniu dziejów opac
twa cysterskiego w Szczyrzycu, którego lokacja przypada na pierwszą 
połowę XIII wieku i związana jest z terenami Podtatrza1. Opactwo oo. 
Cystersów w Szczyrzycu obok Mogiły jest jedynym klasztorem cy
sterskim w historycznych granicach Rzeczpospolitej, które nie uległo 
kasacie2 * * *.

W zasobnym i zachowanym po dzień dzisiejszy archiwum klasz
tornym, przechowywana jest nieoceniona dokumentacja źródłowa do 
dziejów tego ponad siedmiowiekowego klasztoru. Obok najstarszych

1 E. Ł u ż y n i e c k a ,  J. M. M a r s z a l s k a ,  Szczyrzyc. Dzieje budowy opactwa 
cysterskiego, Wrocław 2005, s. 15.
2 Arch. i BOCist. sygn.: IV. 25. W latach 1795-1796 rząd austriacki usiłował dokonać
kasaty klasztoru i konfiskaty większości majątku, jednakże po śmierci ostatniego
opata Józefa Onufrego Grzymisławskiego (zm. 1794), na polecenie starosty sądeckie
go Tschirscha von Siegsttattena, w 1795 roku ówczesny przeor szczyrzycki Henryk 
Ziębowicz został zobowiązany do zbilansowania dochodów i rozchodów klasztoru.
Jednocześnie konwent ponowił prośbę skierowaną do władz Guberni, by zezwoliły na 
scalenie resztek dóbr opackich oraz klasztornych. Klasztor nie uzyskał stosownej 
zgody, tracąc status opactwa i został oddany pod jurysdykcję opata jędrzejowskiego, 
stając się przeoratem. Decyzję o nie skasowaniu klasztoru podjęto głównie z uwagi na 
prowadzoną przez cystersów szczyrzyckich szkołę elementarną i parafię.

,Nasza Przeszłość” t.104: 2005, s. 37-70.
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dokumentów pergaminowych3, książęcych i królewskich przywilejów 
zatwierdzających liczne darowizny na rzecz klasztoru, zachowały się 
bezcenne kopiarze dokumentów, które po części spełniają role kronik 
a także inwentarze majątku ruchomego i nieruchomego klasztoru oraz 
kościoła szczyrzyckiego. Z literatury przedmiotu dowiadujemy się, iż 
w klasztorze szczyrzyckim istniała kronika sensu stricto obecnie zagi
niona4. O istnieniu kroniki informuje prolog zamieszczony w Servitus 
Sancta coram Deo, et omnibus Sanctis eius per votorum emissionem 
secundum Regulam S.P. Benedicti et Constitutiones Ordinis Cister- 
ciensis [...]compilata descriptus Anno Iubilei Sancti 1751.
Wspomniane Servitus Sancta spełniało rolę kroniki „i swoistego kata
logu opatów” klasztoru szczyrzyckiego. W prologu na stronie drugiej 
zanotowano: R.P. Martinus Mellerowicz Vir de Ordine Observantia 
Regulari de rebus hujus Monasterij gestis in praegnati suo opere cui 
titulus Propago Conventus Ciricensis manu propria descriptis. 
Wspomniany Marcin Mellerowicz był profesem i zakonnikiem szczy
rzyckim. Profesję zakonną składał na ręce opata Joachima z Mstowa 
Mstowskiego: Ego Frater Martinus Mellerowicz Cracoviensis cleri- 
cus promitto stabilitatetem meam et conversionem morum meorum et 
obedientiam secundum Regulam S. Benedicti Abbatis coram Deo et 
Omnibus Sanctis eius quorum Reliquiae hic habentur in hoc loco qui 
vocatur Szczyrzyc, Cisterciensis Ordinis constructo in honorem Beati- 
ssimae Dei Genitricis Sempericisquae Virginis Mariae, nec non et 
Beati Stanislai Episcopi et Martyris in praesentia Reverendissimi 
Domini Joachimi Mstowski Abbatis Anno Domini 1654, 8 septembris5. 
Autor pierwszej niezachowanej kroniki klasztornej cysters Marcin 
Mellerowicz sprawował krótko funkcję przeora za rządów opata Jo
achima z Mstowa Mstowskiego i wtedy też najprawdopodobniej za
czął pisać Annalium Monasterii Ciricensis, sub titolo Propago, zwane

3 Arch. i BOCist. sygn.: I, dokument z 1231 roku informujący o nabyciu przez funda
tora Teodora Cedro z Ruszczy wsi Mogilany od Milosławy, wdowy po Goworku.
4 J. T. L u b o m i r s k i ,  Wiadomość o kronice szczyrzyckiej, w: Biblioteka Warszaw
ska, 1867, t. 3, s. 431-432; Informację tę przekazują kolejni późniejsi kronikarze 
szczyrzyccy w tym o. Romuald Raj, powołując się na powyższe stwierdzenie, które 
wymaga pewnego naświetlenia od strony historycznej.
5 Formula profesji zakonnej została przytoczona w całości w oryginale z zachowa
niem ówczesnej pisowni. Por. Servitus Sancta... 1751, s. 6.
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też potocznie Czerwoną Książką6. Annalium było zapisem dziejów 
opactwa od 1234 roku do 1684, a zatem autor spisywał jeszcze dzieje 
klasztoru za rządów kolejnych opatów szczyrzyckich, następców 
Mstowskiego. Byli to Opaci: Marcin Pawlikowski (1655-1657), 
Krzysztof Lipnicki (1657-1658) i Przemysław Domiechowski (1658- 
1688)7. W dokumentach archiwum szczyrzyckiego mamy informację, 
iż wspomniany Marcin Mellerowicz sprawował funkcję podprzeora w 
konwencie szczyrzyckim w latach 1672-1684 za rządów opata Prze
mysława Domiechowskiego8. Zapewne nie tylko obligowany funkcją, 
która nakładała nań obowiązek czynnego uczestnictwa w życiu co
dziennym klasztoru było powodem podjęcia się żmudnego spisywania 
spraw i faktów, których był naocznym świadkiem. Przypuszczać nale
ży, iż prowadzenie kroniki klasztornej zostało Mellerowiczowi zleco
ne przez opata Joachima z Mstowa Mstowskiego, zaś następcy 
Mstowskiego sprawujący rządy opackie w Szczyrzycu zapewne uznali 
ten fakt za oczywisty i kontynuowanie roli „dziejopisa klasztornego” 
podtrzymali do końca jego życia9 * *.

W związku z zaginięciem kroniki Marcina Mellerowicza i informa
cją zamieszczoną w tomie trzecim Biblioteki Warszawskiej z 1867 
roku, o tym jakoby kronika ta znajdowała się w zbiorach biblioteki 
cesarskiej w Petersburgu zachodzi zasadnicze pytanie, z jakich histo
rycznie wiarygodnych źródeł czerpał informacje autor J.T. Lubomir
ski? Z krótkiego tekstu zamieszczonego we wspomnianej Bibliotece 
Warszawskiej nic istotnego i wiarygodnego nie wynika, poza faktem, 
o którym zresztą wspominają późniejsi kronikarze szczyrzyccy, że 
w klasztorze w XVII wieku rzeczywiście istniała kronika zwana po
tocznie Propago, a jej autorstwo jest w pełni udokumentowane źró
dłowo. Jeśli nawet informacja o zaginięciu kroniki nie mija się 
z prawdą historyczną, to zdecydowanie brak jest pełnej, wiarygodnej 
źródłowo informacji skąd, w jaki sposób i za czyją przyczyną kronika

6 Z notatek archiwisty i bibliotekarza klasztornego o. Stefana Pałamara (zm. 1946) 
wynika, iż pierwsza kronika klasztorna Propago była oprawiona starannie w czerwo
ną skórę stąd jej potoczne określenie Czerwona Książka.
7 Semitus Sancta... 1751, s. 18-19.
8 Arch. i BOCist. sygn.: IV. 15; XVI. 206; XIX. B. 11.
9 W Liber Mortuorum klasztoru szczyrzyckiego na jednej ze stron zanotowano:
„2 Augusti A.D. 1688 obiit R.D. Martinus Mellerowicz Projfessus et prior et subprior
hujus Domus, auctor Annalium cui titulus Propago Monasterii Ciricensis ”.
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szczyrzycka znalazła się w Petersburgu, jeśli wiadomo, że zarówno 
zbiory archiwum jak też biblioteka klasztorna nie zostały wywiezione 
do Rosji jak dowodzili tego wcześniejsi badacze10. Teoria ta została 
poddana weryfikacji historycznej we wstępie do Katalogu Inkunabu
łów11. Z uwagi na fakt, że informacja o Marcinie Mellerowiczu i jego 
kronice została zamieszczona w prologu do Servitus Sancta, słów 
kilka o tym źródle rękopiśmiennym, o którym we wstępie wspomnia
no, iż jest również swoistą kroniką klasztoru ze szczególnym 
uwzględnieniem krótkiej charakterystki opatów szczyrzyckich. Servi
tus Sancta jest książką o wymiarach 30 na 19 cm, pisaną w znacznej 
mierze w języku łacińskim, uzupełnienia w kilku miejscach poczynio
ne są w języku polskim. Całość pisana jest na papierze czerpanym, 
oprawiona w grubą tekturę, oklejoną szarym papierem, grzbiet kroniki 
wzmocniony jest półskórkiem brązowym oraz narożami. Tekst na 
karcie tytułowej kaligrafowany z użyciem czarnego i czerwonego 
atramentu z wyraźnym oznaczeniem roku ukończenia dzieła: „1751”, 
do strony 30 jest to tekst „jednej ręki”, bardzo staranny, czytelny 
i kaligrafowany. Data ukończenia kroniki wskazywałaby na okres 
rządów w klasztorze opata Franciszka Gerarda Pastoriusza (1738- 
1752), którego dbałość o klasztor szczyrzycki jest udokumentowana 
i potwierdzona źródłowo12. Charakter pisma wskazywałby na osobę 
przeora a zarazem kronikarza o. Bernarda Reydlewicza, autora inne
go, ważnego źródła do dziejów klasztoru, tzw, Provisio, o którym 
jeszcze będzie mowa. Dalej Servitus Sancta jest już pisany do strony 
42 przez różnych kronikarzy, w tym Appendix do Servitus Sancta, 
opisujący dzieje klasztoru za rządów opata Józefa Onufrego Grzymi- 
sławskiego (1768-1794), aż do instalacji opackiej Benedykta Birosa 
(1937-1956), spisywany był przez o. Romualda Raja na luźnych kart
kach formatu A4, w języku łacińskim niestety w wielu miejscach nie
starannie i nieczytelnie. Jak wspomniano Servitus Sancta jest kroniką 
klasztoru i zarazem katalogiem opatów szczyrzyckich, uwzględniającą

10 J. Ł e p k o w s k i  , J. J e r z m a n o w s k i ,  Ułamek podróży archeologicznej po 
Galicji odbytej w 1849 [...] okolica podkarpacka [...] obwód sądecki-Szczyrzyc, w: 
Biblioteka Warszawska 1850, t. 3, s. 193-224.
11 J. M. M a r s z a l s k a ,  Katalog Inkunabułów Biblioteki Opactwa oo. Cystersów 
w Szcyrzycu, Tyniec 2002, s. 11-12.
12 E. Ł u ż y n i e c k a ,  J. M. M a r s z a l s k a ,  Szczyrzyc. Dzieje budowy opactwa 
cysterskiego, s. 53-55; 107-113.
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daty sprawowania rządów przez poszczególnych opatów z drobiazgo
wym uwzględnieniem wielu faktów w tym między innymi z opisem 
i formułą słowną składanej profesji na ręce każdorazowego opata, 
a także z zapisem wielu ważnych faktów z życia klasztoru. I tak między 
innymi za czasów opata Piotra Borowskiego miała miejsce wizytacja 
kanoniczna opata generalnego cystersów, Edmunda a Cruce, co zostało 
zanotowane skrupulatnie przez kronikarza: Sub tempus ejusdem Petri 
Borowski regiminis Reverendus Dominus Edmundus a Cruce Reforma- 
tionem Monasteriorum Ordinis Cisterciensis in Regniae Poloniae 
invexit [...] de plenitudine potestatis summi Pontificiis Gregorij XIII, in 
Anno Domino 1580, et statuta ejusdem Reformationis typis vulgare 
praecepit. Sub eodem etiam in et pro Conventu Ciricensi Proffesionem 
emisit Anno Domini 1590, Frater Joachimus Cieniawski maiorem 
Ordinum Subdiaconus Casimiriae ad Cracoviam natus13.

Ważne miejsce w źródłach pisanych do dziejów klasztoru szczy- 
rzyckiego zajmują trzy kopiarze dokumentów tegoż klasztoru14. Ko- 
piarz pierwszy15 (folio kart liczbowanych 123) nosi tytuł: Inventarium 
praediorum, pecorum, villarum, subditorum, censum, obligationum, 
agrorum, diferentiarum ad mensam Conventus Ciricensis vigore 
provisionis spectantium, poniżej inną ręką umieszczona data: [Anno 
Domini 1643, conscriptum]. Kopiarz pisany na papierze czerpanym 
(na kartach widoczne znaki wodne), w języku łacińskim, częściowo 
w języku polskim, starannym pismem kaligraficznym. Autorem ko- 
piariusza był prawdopodobnie przeor Zygmunt Strychowski16 *. Kopia-

13 Servitus Sancta... 1751, s. 11.
14 Informacje dotyczące kopiarzy szczyrzyckich są zamieszczone przez Franciszka 
Piekosińskiego we wstępie do Kodeksu Dyplomatycznego Małopolski 1178-1386, 
wyd. w Krakowie 1876, s. XV-XVII (dalej KDM). Wymagają one jednak znacznego 
uzupełnienia i częściowo zweryfikowania. Ważny jest również czas ich powstania 
w klasztorze, daje to bowiem istotną wiedzę na temat ważności samego przedsięwzię
cia, jakim była idea kopiowania dokumentów przez kopistów-kronikarzy klasztor
nych, którzy najprawdopodobniej podejmowali to zadanie na zlecenie każdorazowego 
opata sprawującego swój urząd w klasztorze.
15 Arch. i BOCist. sygn.: 3262.
16 Zygmunt Strychowski był również autorem kopiariusza tzw. drugiego, co zresztą
sam poświadcza. Wprawdzie nie ma potwierdzonej informacji o Strychowskim jako 
autorze kopiariusza pierwszego, ale porównując charakter pisma obu kopiariuszy 
autorstwo ich nie budzi wątpliwości. O samym autorze będzie mowa szerzej przy 
omawianiu kopiariusza drugiego.
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riusz o wymiarach 29 na 18 cm, nie posiada oprawy, być może uległa 
zniszczeniu, grzbiet voluminu zszyty jest grubą nicią, na karcie pierw
szej odnotowano: Privilegium assignationis bonorum pro mensa fra- 
trum Conventus Ciricensis^ na karcie trzeciej verte: Confirmatio 
eiusdem privilegii serenissimi Vladislai IV, Dei Gratia Regis Polonia- 
e...; na karcie czwartej verte: Eiusdem Privilegii confirmatio 
F. Leonardus Rembowski -  Approbatio Originalis Privilegii Petrus 
Gembickr, na karcie trzynastej: Incorporatio decimarum ex villis Wi
śniowa, Irzmanowa [Wierzbanowa], Kobielnik et Lipnik fertonalium 
tum et manipularium ex villis Glichow, Czermin, Górna Wieś, Wolica, 
Poznachowice, Dolne Wżary, Sosnowa, Censsus de agris Niedzieliska 
et praedi in Porąbka; na karcie 20 verte odnotowano: Boleslai Pudicii 
Privilegium Quo libertates Protectio Monasterij et Abbas Bona déci
ma et alia confirmantur et Dobrogniew [Dobroniów] in eo includitur.

Przedstawiono dla zobrazowania tzw. pierwszego kopiariusza zale
dwie kilka dokumentów, jednakże z analizy całości treści wynika, że 
zdecydowanie przeważają dokumenty późniejsze XVI, XVII i XVIII- 
wieczne. Na marginesach wielu kart umieszczone zostały uwagi mar
ginalne późniejszych kronikarzy, które stanowią cenne uzupełnienie 
przytaczanego tekstu. Kopiariusz tzw. pierwszy spisywany był za 
rządów opata Joachima z Mstowa Mstowskiego. Najstarszym i bez 
wątpienia najcenniejszym spośród trzech zachowanych kopiariuszy 
szczyrzyckich jest tzw. kopiariusz drugi17, noszący tytuł De Origine et 
Fundatione Monasterij Ciricensis ..., A.D. 1627, pisany na papierze 
czerpanym (widoczne znaki wodne), w języku łacińskim, nieznaczne 
uzupełnienia poczyniono w języku polskim, folio kart liczbowanych 
196 ze znaczniejszymi ubytkami, brakiem kart 2 do 5. Kopiariusz 
o wymiarach 31 na 20 cm, po konserwacji w Pracowni Polskiej Aka
demii Nauk w Krakowie w 1978 roku, posiada oprawę wtórną, którą 
stanowi wzmacniana tektura, skóra jasno brązowa, gładka, wolumin 
w futerale ochronnym. Autorstwo kopiariusza nie budzi wątpliwości, 
kopistą był przeor klasztoru, o. Zygmunt Strychowski, który na karcie 
100 notuje własnoręcznie: S. R. M. Dati Illustrissimi 1627, sum haec 
me Fratre Sigismundo Strychowski Projfesso Coronoviensis et Priore 
huius loci scribuntur tenet. Zygmunt Strychowski był zakonnikiem 
klasztoru szczyrzyckiego, profesem klasztoru cystersów w Korono-

17 KDM, s. XV-XVI.
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wie, data zaś zakończenia spisywania kopiariusza (1627), wskazuje, 
iż ów fakt miał miejsce jeszcze za rządów opackich w Szczyrzycu 
Stanisława Drohojowskiego (1607-1632), gdzie Strychowski pełnił 
wówczas funkcję przeora.

W kopiariuszu drugim zostały wyszczególnione posiadłości klasztoru 
wraz z ich krótką historią, przywilejami i uwagami autora. Karta pierw
sza, od której zresztą kopiariusz w potocznej nazwie w samym klaszto
rze przyjmuje określenie Origo, to wspomniany wcześniej tytuł 
De Origine et Fundatione Monasterij Ciricensis, [dalej następuje pełny 
opis treści kopiariusza, przytoczony in extenso]. Na odwrocie k. 6 do 8: 
De eiusdem Monasterij Fundatione extractum, ex libro benefitiorum 
Capituli Cracoviensis\ na karcie 8: Eiusdem Claustri bonorumąue eius 
per Henricum Barbatum Ducem Silesiae et Cracoviae confirmatio, 
dalej na odwrocie karty 8: Quod Boleslaus Pudicus sic approbał%. Kar
ty 10 do 11 brak w kopiariuszu18 19. Na k. 11: Idem Claustrum Boleslaus 
Pudicus in suam protectionem suscipit hoc suo privilegio20. Od k. 12 
rozpoczyna Zygmunt Strychowski w układzie alfabetycznym spis po
siadłości klucza szczyrzyckiego21 22 23. I tak na k. 12 odnotowano: Abramo- 
wicze [Abramowice]. Villa haec data est fundatione huius Theodoro Pa
latino de Anno Domini 1234 natum cum alijs villis quae in suis locis 
exprimuntur. Eius Privilegii tenor seąuitur et est tallis, (na k. 13 -  Anno- 
tationes); k. 15-16 niezapisana; k 17.: Bochnia; k. 18: Privilegium ammis- 
sionis scultetiae in Glogoczow [Głogoczów] et Advocatiae in Bochnia 
sub Sigismundo Rege, (k. 19 -  Annotatio); k. 20 verte: Brząszowice non 
procul a Dopczyce [Dobczyce] sub parochia in Droginia2\ k. 22: 
Curdwanów [Kurdwanów]; k. 22 verte: Privilegium reemptionale villae 
eiusdem23; k. 28: Ex Actis Capituli Cracoviensis de eodem villa Extrac
tum. (Annotatio)24; k. 23 verte: Cisów [poniżej] Ex Actis Capituli Cra-

18 W KDM brakuje „sic”. Por. KDM, s. XV.
19 W KDM inna numeracja stron: 9-10.
20 W KDM brak.
21 W KDM odnotowano jedynie wykaz miejscowości wchodzących w skład klucza 
szczyrzyckiego. W niniejszym opracowaniu idąc za Strychowskim przytoczony jest 
pełny opis uposażenia klasztoru.
22 W KDM brak.
23 W KDM brak.
24 W KDM brak.
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civiensis de haec villa Extractum25', k. 25 do 26: Cum agitata pro Decima 
ex Wolicza [Wolica] et Wżary A.D. 1571', k. 27: ,JDambrowka [Dąbrów
ka] (aedific. in fundo Dobrogniew)', k. 27 verte: Dobrogniew villa haec 
una cum alijs villis data est a fundatore monasterij huius, sicut habes in 
Privil. Boleslaj haet Colonos se:c26; k. 28: (Annotationes); k. 29 i 29 verte: 
niezapisana; k. 30: Droginia villa; k. 30 verte i 31: Commutatio Villae 
Droginiae27; k. 31 i 32 verte: De eadem Droginia ex libris Terrestribus 
extractum*', k. 34 do 35: Długiepole [Długopole] (fundum hunc contulit 
Monasterio Theodorus Czader Fundator Anno Dni 1234f 9\ k. 36: 
Dambno [Dębno], poniżej: Ex libro Beneficiorum pro hac villa Extrac
tum30', k. 37: Gorcz Mons (Mons est non procul a Nowy targ [Nowy 
Targ], qui hodie pertinent ad fundum Nowy targ)', k. 37 verte: Gliniecz; k. 
\ 38 i 38 verte: Opinio Authoris31’, k. 39: Glichów cum alijs', k. 40: Góra 
alias Mons s. Johannis sive Sczijrzicka Góra', k. 40 verte do 43 verte: 
Privilegium super Civitatem Góra32', k. 44 i 44 verte: Aliud Privilegium 
super idem septimanale forum in eodem Oppido Góra33; k. 45 i 45 verte: 
Alid privilegium super idem forum in eodem Oppido Góra; k. 46 verte: 
Super Foralia in eodem Góra Privilegium Generosi Stanislai Menzik 
datumi sibi a Sigismundo Augusto34; k. 48 : niezapisana; k. 49,49 verte 
oraz k. 50: Ius Patronatus super Ecclesiam in Góra ad Abbatem perti- 
nens35', k. 51:brak; k. 52 i 52 verte: Głogoczow, k. 53 do 56: brak; k. 57 
i 57 verte: Annotationes super praefatam commutationem in Castro Cra- 
covinsis factam', k. 58: Conclusio Authoris', k. 59: brak; k. 60 do 61 ver
te: De oerundem villarum commutatione habetur aliud extractum 
in Libris Terrestribus Cracoviensis', k. 62: niezapisana; k. 63 do 64: 
Consensus super eandem commutationem Sigismundi Augusti Regis36; 
k. 64: Godusza et Gruszow [Gruszów]; k. 64 verte do 69: 1) Annotatio-

25 W KDM brak.
26 W KDM brak.
27 W KDM brak.
28 W KDM brak.
29 W KDM brak tekstu zaczynającego się od słów ,,fundum...
30 W KDM brak.
31 W KDM brak.
32 W KDM brak.
33 W KDM brak.
34 W KDM brak.
35 W KDM brak.
36 W KDM brak.
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nes\ 2) Ex libro Beneficiorum Capituli Cracoviensis (haec sunt pro hac 
villa Extracta)31; k. 70 i 70 verte: Janowicze, villa fuit semper Nobilium 
accquisita Anno Domini 1551 sub Janonio Abbate pro villa Sciborzicze, 
shut habes sub titulo Sciborzicze; k. 71 do 74: Presentado Parochi ad 
Ecclesiam Skrzy dlnensis3*; k. 75 do 78: Krzyszkowicze -  Crzijszkowicze 
villa donata est Monasterio a Fundatore Theodoro cuius donationis 
sequitur Privilegium, dalej Annotationes; Ex libris Capituli Cracovien
sis pro eadem villa extractum; Privilegium Sigismundi Regis super 
labores cmethorum de Krzyszkowicze37 38 39 40 41 42 43', k. 79 i 79 verte: Limites inter 
Krzyszkowicze et Rzonka villas40; k. 80 do 81: niezapisana; k. 82: Kasi
na Extract pro eadem villa ex Actif Capituli Cracoviensis41 ; k. 83: nie
zapisana; k. 83 verte: Klukoszewo (villa in fundo Monasterij aedificata 
hodie ad Nowy targ pertinentes)', k. 84: niezapisana; k. 85 do 87: Krau- 
szow [Krauszów] (villa est data a Fundatore Monasterij de qua specia
lis sit mentio in privilegio Boieslai Pudici de Anno Dni 1255)’, k. 85 
verte: Privilegium Sculteti Cracoviensis; k. 88 do 91: Ludźmierz (villa 
est sub montibus Sarmaticis quod territorium in Privilegio Boieslai 
Pudici de Anno Dni 1254 vocatur ...), poniżej: Ex libro Beneficiorum 
pro hac villa extract; Privilegium Sculteti Ludźmierz2’, 91 verte do 92: 
Lipnik (de quo Decima Monasterio Ciricensis soluitur prout ex infra- 
scriptam concordia pa te tf3', k. 93 niezapisana; k. 94 i 94 verte: Mogila
ny (Mogilany villa colata est Monasterio Fundatore Theodoro, quam 
ille atquisierat a Miłosława Comitissa, Govoricij vocare relictaJ44; 
k. 95: niezapisana; k. 96: Markuszowa (villa erat quondam Jordan Spy
tek, quam ille commutavit pro villis Abbatialibus Głogoczow (...) 
et Mogilany)’, k. 97 i 97 verte: niezapisana; k. 98: Miedźwieć [Nie
dźwiedź] (villa sub monte Obidowa una aliis villis in eodem loco 
a Monasterio abstractis sub Anno Dni 1380)', k. 98 verte: Mszana; k. 99 
i 99 verte: niezapisana; k. 100 i 100 verte: Nowytarg ( de hoc opido 
nulla est mentio in Privilegio Ciricensis sed tautum in extracto Capituli

37 W KDM brak testu zaczynającego się od słów „ haec sunt...
38 W KDM brak.
39 W KDM brak.
40 W KDM brak.
41 W KDM brak.
42 W KDM brak.
43 W KDM brak.
44 W KDM brak.
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Cracoviensis (...) nam et illa verba po sita in Privilegio Boleslai de Anno 
Dni 1255); również na k. 100 zamieszczona jest poniżej informacja 
dotycząca autora kopiariusza o czym był już wcześniej mowa; k. 101: 
niezapisana; k. 101 verte do 108 verte: Niedzieliska prata sunt Mona
sterio donata, poniżej Annotationes; Ex Actis capituli Cracoviensis sive 
ex libris Beneficiorum; na k. 104 verte tekst w języku polskim zaczyna
jący się od słów: Odebranie do własnej Possessyey, tych dzierżaw 
y przywrócenie wszystkich gruntów klasztorowi Cijrzickiemu, które są 
niedaleko Wiśniowej, pod Grodziskiem a stało się R.P. 1648, die 23 
septembris (...); k. 109: Obidowa (est silva famosissima); k. 109 verte: 
Ostrowsko (villa fuit possesionata Monasterij quae simil et semel una 
cum alijs villis abstracta est45 46 47 * * * *; k. 110: Ościmuścisko (est villa quae 
hodie invocato nomine Gronkow vocatur ut asservitur); k. 110 verte: 
Ogonowka [Ogonówka] (villa fuit possesionata Monasterij, quae una 
cum alijs uno edomquae tempore ad empta est); k. 111: Ostrowiec 
(compus fuit datus Monasterio a Fundatore sicut babeas in Privilegio 
Boleslai Pudici est de Anno Domini 1254); k. 111 verte: Olszówka [Ol
szówka] (villa fuit quondam Monasterij cum alijs abstracta et Monaste
rio (...); Hodie ad Mszana pertinent, poniżej: Ex liber Beneficiorum pro 
hac villa extractuni46; k. 112: Pobręczyn (villa data a Fundatione Mo
nasterij dricen., civis habetur mendo in privilegio Boleslai, de Anno 
Dni 1255); k. 113: Popowice (sertem in animarum progenitorum, su- 
orum et in puram elemosinam Clemens et Marcus filius Marconis Pala- 
tini Cracoviensi nepotes Theodorij Czader Fundatoris Ciricensis Anno 
Dni 1254). Poniżej została odnotowana uwaga przez o. Stefana Pałama- 
ra, archiwistę klasztornego uzupełnienie spisał ks. Rajmund Gurczyński: 
przeor 1748?1. Uzupełnieniem, o którym wspomniano, było spisanie 
przez przeora Rajmunda Gurczyńskiego tzw. kontynuacji opisania 
dzierżaw gruntu klasztornego Cijrzickiego vulgo Niedzieliska. O auten

45 WATDMbrak.
46 W KDM brak.
47 Rajmund Gurczyński vel Gorczyński, cysters rodem z Borzęcinka; profes szczy-
rzycki; profesję wieczystą składał na ręce opata Mikołaja Romiszowskiego; podprzeor
i przeor szczyrzycki; kronikarz klasztorny; uznany kaznodzieja klasztorny; bibliofil; 
sprawił wiele książek do biblioteki konwentu szczyrzyckiego. Lata jego działalności 
jako przeora i podprzeora w klasztorze przypadają na okres rządów opata Floriana
Andrzeja Gotartowskiego. Por: Provisio... 1760, s. 97-98; Servitus Sancta... 1751,
s. 29-32.
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tyczności spisanego tekstu świadczy nota uczyniona przez kronikarza: 
[...] relacje od wyż pomienionego Walentego Ostrowieckiego, statecz
nego, przewrotnie nie namówionego, prośbą ani groźbą nie przymuszo
nego, Boga, prawdę sumiennie przed sobą mającego, co dla tej wiary i 
świadectwa, które na potym może być potrzebne, ja xiądz Raymund 
Gurczyński, na ten czas konwentu czijrzickiego przeor 7 Augusta 1748 
roku zapisałem własną ręką*. Dalej k. 114 verte: Podolany (villa est in 
districtu Cracoviensi eundo versus Olkusz, data a Fundatore huius 
Monasterij, sicut in Privil. Boleslai habes, una cum decima sed 
quomodo a Monasterio desciverit); k. 115 i 115 verte: Pogorzany (villa 
data est a Fundatore cum suis decimis vide Privil. eius sub Titulo 
Abramowicze quod non debeat has dare decimas Monachorum 
Sieciechoviensis). Poniżej na k. 115 i 116 tekst kronikarski zapisany 
ręką przeora Rajmunda Gurczyńskiego, dotyczący podziałów gruntów 
klasztornych pod Grodziskiem; k. 116 verte: Raciborzany (villa haec 
fuit quondam Jordan Spytek quam Ule commutavit una cum Markuszo
wa, Porąbka, Wilkowisko, pro villis Głogoczów, Włosanij et Mogialny); 
na k. 117: dopisek ręką ojca Rajmunda Gurczyńskiego [...] dalsze opi
sanie transakcji circa fundum sub Monte Castris [nieczyt.] Grodzisko 
[...]; k. 18 niezapisana; k. 118 verte: Poremba [Poręba] (villa sub Monte 
Obidowa, abstracta sub Henrico Abbate cum alijs villis a Monasterio), 
dalej: Ex lib.: Beneficiorum Capituli Cracoviensis pro hac villa extrac- 
tum; k. 119: Podobin (villa est Monte Obidowa a Monasterio abs
tracta); poniżej Exstractu pro hac villa, ex lib: Beneficiorum Capituli 
Craciviensis; k. 119 verte: Sal in Rabka (villa est non procul a Mszana 
ubi habeat libera salispodinam Abbas); k. 120: Rogoźnik maior (villa 
empta est per Theodorum Palatinum a quondam nepote, pro carta qu
ondam summa pecuniae, cuius emptionis simul et resignationis Privile
gium sequitur [nieczyt.]; k. 121 i 121 verte: niezapisana; k. 122: Rogoź
nik minor (accquisitus est per Dominicum Cieniavium Abbatem Mona
sterio, per viam iuris de Anno Domini 1592); k. 122 verte: Libertas 
extruendi molendinum circa flavium Rogoźnik49; k. 123: Szaflary ( for- 
talicium in fundo Ludźmierz erexit Hugo abbas Anno Domini 1353), 
poniżej: Ex liber Beneficiorum Capituli Cracoviensis extract; k. 124 do 
125 verte: Szczyrzyc (villa ubi hodie claustrum consistit; empta est per

48 Origo... 1627, s. 114.
49 W KDM brak.
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Theodoro Palatinum Cracoviensem Fundatorem huius Monasterij Anno 
Dni 1244), poniżej: Privilegii Originalis super Sczyrzyc tenor sequitur 
est talis; Hoc privilegiorum approbat Sigismundi Augusti, A. 1559; 
Ex liber Beneficiorum Capituli Cracoviensis; k. 126: niezapisana; 
k. 126 verte: Privilegium Indulgentiarum pro Monasterio Ciricensis\ 
k. 127 i 127 verte: Bulla contributionis pro sede Apostólica; k. 128 
i 128 verte: Ściborzyce (villam Ściborzyce sitom sub parochia de Wyso- 
czicze [Wycocice] super fluvium Długinia emit abbas Sciricensis a miłi- 
tibus Sciborio et Prandota Fratribus (...) Anno Dni 1252; k. 129 i 129 
verte: niezapisana; k. 130 do 132 verte: Privilegium Commutationis 
villae Ściborzyce, pro villis pro villis Janowicze, et Sorte in Porąbka; 
Consensus S.R.M. eandem; k. 133: niezapisana; k. 133 verte: Intromis- 
sio Ministerialis in eadem\ k. 134 i 134 verte: Smykań (villa haec dona
ta est a Fundatore Monasterij )\ poniżej: Excerpt a pro hac villa ex liber 
Beneficiorum; Privilegium Molitoris de Smykania50; k. 135: Wloszan 
[Włosań] (villa haec donata est Fundatore huius Monasterij una cum 
alijs villis fuit Monasterium in eius possesione, per 300 plus minus an- 
nos, tandem Joannes Janowski)\ k. 135 verte: Wilczepole (pro Wilcze- 
pole fartasse debebat poni Wielopole, nulibi enim Fundum hic reperiri 
potestf k. 136 i 136 verte: Wysoczicze [Wysocice] (villaest non procul 
a Ściborzyce, ad quam etiam Sciborzycze villa iure Parochiali perti
nent)\ k. 137: niezapisana; k. 137 verte: Waxmunth [Waksmunt] (villa 
quondam Monasterij una cum alijs abstracta, quae hodie ad Nowytarg 
pertinent); k. 138: Wieliczka (ex libro Beneficiorum hec extracta taber
na in magno sale ubi hodie Wieliczka)\ k. 139: Wilkowisko duplex (vil
lae olim Jordani Spijtek quas Ule una cum Raciborzany, Markuszowa et 
sorte Porąbka commutavit cum Abbate pro villis Głogoczów, Włoszanij 
et Mogilany)\ k. 139 verte i 140: Privilegium libertationis villae Wilko- 
wiska per Wladislaum Łoktek Anno 1324\ k. 140 do 141 verte: Privile
gium Ioannis Conarskij Eppiskopi Cracoviensis\ k. 142 do 143 verte: 
Inscriptio super Minorem Wilkowisko', k. 144 i 144 verte: Vendido Bog
dan sortis suae in Wilkowisko51 \ k. 145: Venceslaus do Jodłownik de 
quattuor cmethonibus condescendit Nicolo Jordan uti vero haeredi 
bonorum utriusque Wilkowisko; k. 146 do 147: Vendido sortis suae in 
utraque Wilkowiska cum consessum Fratris sui Nicolai Kędziorka; k.

50 W KDM brak.
51 WKDMbrak.
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148 do 150 verte: Privilegia summorum Pontificium', k. 151 do 153 
niezapisana; k. 154 do 156: Manifestado depraedationis Monasterij 
Ciricensis facta per latrones sc praedones Anno Dni 1623 damnoru- 
mquae inde Secutorum, ad Acta Castrensis Cracoviensis oblata, per 
Reverendum Stanislaum Droiowski Abbatem, sub quo haec irruptio et 
depraedatio facta est.

Warto zaznaczyć, że w omawianym kopiarzu Zygmunt Strychow- 
ski odnotował w języku polskim fakt napadu na klasztor szczyrzycki 
rozbójników w nocy z 21 na 22 czerwca 1623 roku. Skutkiem było to, 
że opat Drohojowski był zmuszony przerwać prowadzone na szeroką 
skalę prace budowlane w klasztorze szczyrzyckim na okres prawie 
dwóch lat, bowiem zrabowane zostały między innymi pieniądze prze
znaczone na wspomnianą przebudowę klasztoru. Bezpowrotnemu 
zniszczeniu uległy niektóre dyplomy pergaminowe i dokumenty ar
chiwalne związane z historią klasztoru52. [...] we wtorek, przed świę
tem narodzenia św. Jana Chrzciciela, blisko jakoby w godzinie wtórej 
w noc ze wtorku na środę, prawie w pierwospy, gdy już pomieniany 
Ksiądz Opat z zakonnikami swemi i czeladką domową ku spaniu się 
położyli i uspokoili, nic się takiego gwałtownego jako ludzie duchowni 
i prawem Bożym i pokojem pospolitym przy domu Bożym i nabożnie 
mieszkający, obwarowani od nikogo niespodziewających się. A ta 
swawola i złość ludzka [...] tak wodze swe rozpuściła, ze i miejscom 
Bogu poświęconym, ludziom zakonnym przy nich mieszkającym, od 
świętych przodków zacnych familii polskich fundowanym i nadanym 
i do tych nieszczęśliwych czasów w dostatkach swych spokojnie za
trzymanym nie sfolgowała i nie przepuściła. Rozbójnicy bowiem, 
i ludzie swawolni ze wsi górnych, tak ziemiańskich, jak i królewskich, 
zebrawszy się ich kupa nie mała, których było więcej nad trzydzieści 
osób, rusznicami i inszą armatą, twarze sobie niektórzy poczerniwszy 
[...] o których to rozbójnikach i imionach ich, się zaraz dowiedzieć nie 
mógł [...] ci rozbójnicy czasu wyżej mianowanego, naszedłwszy gwał
townie klasztor Szczyrzycki, straż wprzód pochwytawszy, drabiny do 
okien mieszkania opackiego przystawili, co gdy pies poczuł i szczekał 
na nie, chłopce którzy tam dwa spali, w tym gmachu pobudziły a oni 
postrzegłwszy, że rozbójnicy do nich lezą, jeden z nich szlachetny Jan 
Jagniątowski porwawszy klucz, otworzył i wpadł do mieszkania, gdzie

52 Arch, i BOCist. sygn.: XXI. 25.
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spał opat, drzwi za sobą zawarwłszy [---] ci zaś z wielkim okrzykiem 
zaczęli z rusznic do drzwi strzelać, także i przez piec, od którego tak 
gęstego strzelania aż się odzienie białe na pomienionym opacie zapa
liło [...] ksiądz opat drzwi sobie z kościoła otworzywszy przy których 
nie było straży, za Bożą pomocą zdrowo na wieś uszedł z rak ludzi 
bezbożnych [...] a rozbójnicy do każdej celi drzwi porąbawszy, a nie 
znalazłwszy pomienionego księdza opata, wrócili się do jego mieszka
nia i tam dopiero skrzynki, szkatułki, szafy cupali i co znaleźli -  brali, 
jako pieniądze, których było kilka tysięcy złotych i insze srebro domo
we i wszelakie ochędóstwo i dostatki insze złupili, co było zgromadzo
ne dla reformacji [odnowienia] kościoła. Tamże wzięli ze szkatuły 
przywilej jeden na Grujzów i Goduszę -  majętności klasztorne, orgi- 
nalny z aspensami w puszkach blaszanych będącymi. Potem ludzie 
bezbożni do kościoła się rzucili, tam drzwi żelazne do Zachrystiej 
wyrębawszy siekierami i nie kontentujacych się tym, co w mieszkaniu 
opackim, pieniędzy srebra, ochędóstwa nabrali, jeszcze i srebro ko
ścielne Panu Bogu na chwałę jego oddane i poświęcone pobrali, złu
pili i rękoma swymi niegodnymi zgwałcili [ . . . f3. Jak zostało to już 
zaznaczone kopiarze niekiedy spełniały rolę kronik klasztornych i tak 
też było w przypadku kopiariusza drugiego Origo. Dalej na k. 158 
i 158 verte, Strychowski odnotował w kopiariuszu: Eorundem Privile- 
giorum per varios Reges Confirmatio. Privilegium Henricus Barbati 
Ducis Silesiae et Cracoviae. Tu następuje wyliczenie przywilejów 
nadanych klasztorowi począwszy od Bolesława Wstydliwego, k. 159 
i 159 verte: niezapisana; k. 160 do 161: Eiusdem Boieslai Privilegium; 
k. 161 verte do 162 verte: niezapisana; k. 163 do 164 verte: Eiusdem 
Boieslai terium Privilegium, [tekst w wielu miejscach podkreślony, na 
zewnętrznych marginesach kart widoczne dopiski późniejszą ręką 
odnoszące się do treści dokumentu]. Na k. 165 verte: Privilegium 
Wladislai Regis54; k. 166: Eiusdem Privilegii per Casimirum confir
matio; k. 167 do 168: Privilegium Ludovici Regis Hungariae et Polo- 
niae; Eiusdem privilegii Confirmado per Sigismundum Augustum 
Regem55\ k. 169: niezapisana; k. 169 do 170: Privilegium Vladislai

53 Arch. i BOCist. sygn.: XXI. 25; Por. E. Łużyniecka, J.M. Marszalska, Szczyrzyc. 
Dzieje budowy opactwa cysterskiego, s. 100-101.
54 W KDM brak.
55 W KDM brak.
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Iagiellonis per quod eximuntur cmethones Monasterij a lure Polonico 
et ab omni ludido Palatinorum liberantur56 57 58', k. 171: Privilegium Pe- 
trassy de Janowice quod non teneantur responderé subditi Maonaste- 
rij Capitaneis Cracoviensis51, k. 172 i 172 verte: niezapisana. Od k. 
173 rozpoczyna Zygmunt Strychowski liber decimarum (de decimis in 
Dunajecz in toto nemore ibidem, Privilegium Vislai Episcopi Cra- 
coviensi; poniżej: Elucidado pręcedentium', k. 175: Privilegium super 
decimis in Poznachowicze apud Gostachum [...] nigra silva Prando- 
tae Episcopi Cracoviensis5*; k. 176 i 176 verte: De decima in Cisów et 
Podolany (Ex libro Beneficioni Capituli Cracoviensi extractum et ex 
antiquitatibus Monasterij59. Część tekstu pisana jest ręką przeora 
Zygmunta Strychowskiego, pozostały zaś tekst jest zdecydowanie 
późniejszy, jego uzupełnienie jest dziełem innego przeora żyjącego 
sto lat później Rajmunda Gurczyńskiego, o którym była już mowa. 
Dalej brak k. 177 i 178; k. 179 do 183: Privilegium super censum 
trium marcarum proveniente ex Hospitali S. Spiritus Cracoviae, ten 
tekst pisany jest już ręką Zygmunta Strychowskiego; k. 184 brak; k. 
185 i 185 verte: De decimis ex villis in Dioecesi Cracoviensis extrac
tum, ex liber beneficiorum Capituli Cracoviensis, poniżej: decima 
manipolares, decima fertonales\ k. 186 i 186 verte: Decima in Krzysz- 
kowicze et Mogilany60', k. 187 i 188: brak; k. 190 i 190 verte: Decima 
ex villis Głogoczow et Włoszany61; Na k. 191 i 191 verte: Decima in 
Pobręczyn, Góra, Dobrogniew, Abramowicze, Godusza, Gruszow, 
Pogorzany, Smykań62 63. Nad powyższym tytułem w górnym marginesie 
odnotowano inną ręką: Ius Patronatus Abbatis Ecclesiae ln Monte S. 
loannis', k. 192 do 193 verte: Contractus Abbatis Laurenty Ciricensis 
et Sieciechoviensis [...] decimarum in Abramowicze et Pogorzany63; k. 
193 verte do 194: niezapisana; k. 194 verte do 195: Exemptio villarum 
Janowicze et Markuszowa et inscriptio census 40 flor. [...] villis Capi-

56 W KDM brak.
57 W KDM brak.
58 WATDMbrak.
59 W KDM brak.
60 KDM odnotowuje we wstępie brak karty 186 [!], tymczasem jak wykazano karta 
znajduje się w opisywanym kopiarzu.
61 W KDM brak.
62 W KDM brak.
63 W KDM brak.
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tuli Cracoviensis in vim reemptionis64; k. 196 i 196 verte: zapisano 
„ręką” Strychowskiego: ExActis Vicariatus Cracoviae Descriptus et 
Sigillo Rndi Dni Martini Izbieński de Rusiecz, Custodis in Spirituali- 
bus [...dalej wpis urwany, poniżej tekst zasadniczy się do tytułu uzu
pełniony ręką przeora Rajmunda Gurczyńskiego].

Wiarygodność omawianego kopiariusza nie budzi wątpliwości, jak 
również fakt że jest on nieocenionym źródłem do dziejów poznania 
klasztoru i jego uposażenia. Kopiariusz szczyrzycki tzw. drugi Origo 
znany był Franciszkowi Piekosińskiemu, który jak już wcześniej zazna
czono korzystał z tego źródła wydając Kodeks Dyplomatyczny Małopol
ski. Opis kopiariusza dokonany przez Piekosińskiego w części zasadni
czej pokrywa się z niniejszym opisem, aczkolwiek zauważono wiele 
nieścisłości i niedokładności, szczególnie w opisie końcowej części 
kopiariusza, którą omawia bardzo pobieżnie we wstępie do kodeksu. 
W wielu miejscach występują błędy w zakresie paginacji kart. Brak jest 
informacji co do kopistów źródła, która w chwili obecnej została poda
na wraz z zaznaczeniem wiarygodności tych dokumentów, które wska
zują na osobę Zygmunta Strychowskiego i uzupełniającego Origo wiele 
lat później Rajmunda Gurczyńskiego. Poza tymi osobami nie stwier
dzono charakteru pisma innych kopistów, co mogłoby wskazywać, jak 
pisze Franciszek Piekosiński są i późniejsze innych rąk dopiski65.

Owszem zdecydowanie późniejszym dopisem są uzupełnienia po
czynione przez Rajmunda Gurczyńskiego, o którym już wielokrotnie 
wspomniano. Nie wiadomo też nic o tzw. szacie zewnętrznej kopiarza, 
w co był oprawiony i czy w ogóle w XIX wieku posiadał jakąś oprawę.

W Archiwum klasztornym oo. Cystersów w Szczyrzycu przecho
wywany jest jeszcze, tzw. kopiariusz trzeci, o którym wspomina rów
nież Franciszek Piekosiński. Jest to zaledwie dziesięć kart nieliczbo- 
wanych, które doszyto nicią do innego dokumentu a mianowicie do: 
Testimonium Ex Libro Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis de Mo
nastery ac Ecclesiae Erectione primo in Ludźmierz Anno Domini 
1234 ac tandem translationis eorundem post deccennium in Szczyrzyc 
Anno 123466.

64 W KDM brak.
65 KDM, s. XVI.
66 Arch, i BOCist. sygn.: 756.
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Całość, łącznie z kopiariuszem trzecim oprawiona jest w półtwardą 
tekturę oklejoną jasnobrązową skórą ze słabo widocznym wyciskiem 
tłoków ślepych; na oprawie widoczne są ślady po dwóch wiązaniach, 
wolumin o wymiarach 32 na 20 cm pisany był na papierze czerpanym, 
posiada nadaną znacznie późniejszą paginację kart. Kopiariusz trzeci 
obejmuje strony w ogólnej paginacji od 61 do 73. Wstęp do kopiariusza 
został oparty na Liber Beneficiorum Jana Długosza67 68, i podobnie jak 
u Długosza zaczyna się od słów: Fervorem devotionis singularis miles 
Theodorus Palatinus Cracoviensis in Deum... [...]. Kopiariusz zawiera 
treść kilkunastu dokumentów od XIII do pierwszej połowy XVI wieku; 
są to: k. 65 do 67: Privilegium Boleslai Pudicii [1234f* \ k. 67 do 69: 
Eiusdem regis Boleslai Privilegium [1251]69\ k. 70 do 71: Consensus 
super Commutatione Bonorum Sigismundi Augusti Regis70; k. 71 do 73: 
zawiera spis miejscowości wchodzących w skład uposażenia klasztoru 
szczyrzyckiego. Kopiariusz trzeci zakończony jest klauzulą uwierzytel
niającą kopie dokumentów: Ex Actis Capituli Cracoviensis Fundatione 
Monastery Ciricensis S.O.C. Pod tekstem widoczna jest pieczęć opłat
kowa i podpis: Stephanus Iwaniczki Rev. Capituli Cathedralis Cra
coviensis, Auctor manuscriptus, poniżej umieszczono datę i zapis: 1774 
Monastery Ciricensis. Data besprzecznie wskazywałaby na lata rządów 
opata Józefa Onufrego Grzymisławskiego, za którego najprawdopo
dobniej sporządzono kopiariusz szczyrzycki trzeci.

Kolejnym ważnym źródłem do dziejów klasztoru oo. Cystersów 
w Szczyrzycu jest tzw. Provisio, również kopiarz ale przede wszyst
kim kronika71. Provisio ad mensam Conventualem Sciriciensem Ordi- 
nis Cisterciensis, Cracoviensis Diocesis pro fratribus Ab Illustrissimo 
Revrendissimo Duo Joachimo de Mstów Mstowski Abbate Regulari 
huius Conventus Anno Domini 1642, Die 24 gloris Assignat a ac de 
Determinata ...Anno 1760 jest późniejszym kopiarzem, w znacznej 
części opierającym się nie tylko na najstarszych dokumentach źródło
wych klasztoru szczyrzyckiego, ale również na omawianym wcześniej

67 J. D ł u g o s z ,  Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis..., t. 3, Cracoviae 1864, 
s. 436-446.
68 Arch, i BOCist. sygn.: 10; kop. Origo... 1627, s. 12-16; Provisio... 1760, s. 239-240.
69 Arch, i BOCist. sygn.: 5; kop. Origo... 1627, s. 163-164.
70 Arch, i BOCist. sygn.: 87; kop. Origo... 1627, s. 63-64; Provisio... 1760, s. 61-62.
71 Autorem kroniki jest przeor szczyrzycki Bernard Reydlewicz, sygn. S.II.13.
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kopiarzu Origo. Można domniemywać, zresztą nie bezpodstawnie, iż 
spisanie Provisio, oraz uzupełnienie tegoż w znacznej mierze przez 
sensu stricto zapisy kronikarskie mogło być podyktowane faktem, iż 
omawiane wcześniej kopiariusze szczególnie kopiariusz drugi Origo 
był już w znacznej mierze mocno zniszczony. A co za tym idzie, ist
niała najprawdopodobniej uzasadniona obawa utraty takiego źródła, 
jakim były kopiarze. Kopiowanie dokumentów było obowiązkiem 
nakładanym przez każdorazowego opata, wynikającym bezpośrednio 
z konstytucji zakonnych. Podobnie jak i Origo również i autorstwo 
Provisio nie budzi wątpliwości, kopistą był przeor Bernard Reydle- 
wicz, który u dołu karty tytułowej ów fakt własnoręcznie potwierdził: 
Per admodum Reverendum in Christo Patrem Bernardum Reydlewicz, 
Professum Paradisiensis, Conventus hujus per trennium emeritum 
Priorem, Anno Dni 1760. Bernard Reydlewicz był zakonnikiem klasz
toru szczyrzyckiego, profesję zakonną składał w cysterskim klasztorze 
w Paradyżu a jego działalność jako przeora szczyrzyckiego przypada 
na okres rządów opata Andrzeja Floriana Gotartowskiego (1753- 
1765). Kopiariusz (kronika) Provisio o wymiarach 35 na 23 cm, pisa
ny był na papierze czerpanym (na kartach widoczne są znaki wodne 
papierni), starannym, drobnym i czytelnym pismem Bernarda Rey- 
dlewicza. Karta tytułowa wkomponowana jest w ozdobne obramienia, 
malowane czerwoną farbą z elementami zdobniczymi w kształcie 
muszli i herbem opactwa Gryf. Tekst zasadniczy pisany był czarnym 
atramentem, zaś poszczególne strony były numerowane. Kopiariusz 
zachował oryginalną XVIII-wieczną oprawę. Stanowi ją  wzmocniona 
tektura, na którą naciągnięto żółty pergamin. Powierzchnia oprawy 
pergaminowej podzielona jest na różnej wielkości pola prostokątne 
z dobrze widocznym wyciskiem elementów floratury. Na przednim 
licu oprawy wycisk Sceny Ukrzyżowania na tylnym: Madonny 
z Dzieciątkiem. Tekst zasadniczy kopiarza poprzedzony został indek
sem alfabetycznym: Index Alphabeticus Rerum in hoc libro 
tarum, po indeksie umieszczona została karta tytułowa kopiarza, zaś 
bezpośrednio po niej wstęp [Praefatio], w którym przeor Reydlewicz 
opisuje dzieje klasztoru cysterskiego w Szczyrzycu, od chwili jego 
fundacji, dzieło między innymi dedykując budowniczym klasztoru, 
opatom: Drohojowskiemu, Łukomskiemu i Mstowskiemu. Zasadniczo 
tekst pisany jest w języku łacińskim, ale na wielu kartach całe jego 
fragmenty pisane są również w języku polskim. Na s. 13 do 29
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umieszczono: Annotationes super Privilegium praecedens Exdivisio- 
nis, w tekście są widoczne liczne podkreślenia łącznie z uwagami 
marginalnymi, poczynionymi w pierwszej połowie XX wieku przez 
archiwistę i bibliotekarza klasztornego o. Stefana Pałamara. Dalej na 
s. 29 do 31: Confirmado eiusdem Privilegij Regia; s. 31 do 32: Con
firmado eiusdem Privilegij per Rever Commisarium (Fr. Leonardus 
Rembowski Divina Vocadone Abbas Monasterij Beatae Mariae de 
Pelplin Ordinis Cicsterciensis Dioecesis Vladdislaviensis et per utra- 
mquae Poloniam ac Prussiam eiusdem Sacri Ordinis Vicarius Gene- 
ralis); s. 32 do 38: Confrirmatio. Eiusdem Privilegij per Reverendis- 
simum Ordinarium Loci (villa: Janowice,
Markuszowa, Raciborzany, Porąbka, Gruszów); s. 39 do 41: Census 
et villa Laskowa — Incorporado census: Ex villa Laskowa et Wola 
Skrzydlińska item Hecervi [Ioannis] et Krzyszkowice et Banici Salis et 
Zuppis V i e l i c z e n s i b u s ) 12;s. 40 do 41: Incorporado decimarum: Ex
villis Wiszniowa, Irzmanowa, Kobielnik et Lipnik fertonalium imet 
manipularium ex villis Glichov, Czermin, Goma Wieś, Wolica, Po- 
znachowice, Dolne Wżary, Sosnowa, census de agris Niedzieliska et 
praedij in Porąpka erecdo)73; s. 41 do 42: Incorporado decimarum 
(Manipularium in Głogoczow, Włoszań item census trim marcarum 
Curdwanów); s. 43 do 44: Incorporado Convend Sciricensi Villamm 
Ludźmierz, Hrauszów et Rogoźnik); s. 45: Confirmado Omnim Privi- 
legiorum donadorumque a praedeceptoribus Abbadbus Conventui 
Ciricensi praesdtorum). Praeterea nonnullorum aliorum inscripdo 
per Reverendissimum Josephum Alexandrum Gurowski Abbatem Sci- 

ricensem4; s. 46 do 47: Privilegium Reverendissimi Gurowski quo 
concedit propinadonem cremati et cerevisiae in cero loco ex certis 
tum foralia Conventui Sciricensi15; s. 48 do 54: niezapisana; s. 55 do 
61: Iura et Privilegia (Ad superius dicta bona Villamm et Praedito- 
rum Summarum inscriptarum decimamm et nonullorum aliorum 
Provisionis tam ex fundadone quam alio modo spectanda. (Villae: 
Raciborzany, Porąbka, et sorsuna in Porąbka), dalej zapisano: Con
sensus Reverendissimi Philippi Padniewski Episcopi Cracoviensis;

72 Arch, i BOCist. sygn.: XX. 63.
73 Arch, i BOCist. sygn.: IV. 19.
74 Por. Origo... 1627, s. 67.
75 Por. Origo... 1627, s. 68.
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s. 61 do 69: Confirmatio Regia praecedentis commutationis cum 
exemptione aboneribus omnibus Capataneatu Cracoviensi debatís 
bonorum Mogilany, Głogoczów et Włoszań16\ s. 69 do 91: Granites 
Bonorum Raciborzany et Markuszowa cum Stróża11 \ s. 91 do 94: Gra
nites inter Raciborzany et Skrzydlna Anno Dni 1634 i dalej do s. 100 
verte następuje wyliczenie kolejnych Visio granitarum inter Racibo
rzany et Skrzydlna w latach 1738, 1743 i 1749. Strona 101 do 115 
niezapisana; s. 116 do 117: Iura et Privilegia (Ad Viliam Janowice et 
Sortes duas in Porąbka spectantes)76 77 78 79; s. 118 do 128: Intromisio data 
in villam Janowice per Zuzanam Jodłowniczką (uzupełnienie: Divisio 
Bonorum Janowice, Stróża et Porąbka)19. Na s. 129 przeor Bernard 
Reydlewicz notuje opis sporu, jaki miał miejsce między konwentem 
dominikanów krakowskich a cystersami szczyrzyckimi o wyrąb drzew 
w lesie należącym do dominikanów krakowskich, którego dopuścili 
się cystersi szczyrzyccy. [...] Relacyja poddanych stróżskich i po- 
rembskich, dziedzicznych WW. 0 0 . Dominikanów krakowskich w lesie 
poręmbskim, dolnej góry, czyli Śnieżnica zwanym [...] na gruncie 
porembskim spisana A.D. 1755 [...] zeznali cziż ludzie wzwyż wyraże
ni jako wiedzą z dziadów i ojców swych, że wspólny był wyrąb i pa
stwiska w całym lesie porębskim, jako do dziedzictwa Ichmościów X. 
Czijrzickich jak i 0 0 . Dominikanów krakowskich i nigdy strona stro
nie nie przeszkadzała, rąbiąc na budynki drzewo i uwożąc do konwen
tów swoich [...] takoż i cystersi do browaru, który drugi raz 
w Porombce [Porąbce] wystawili i drzewa resztę w tymże browarze 
wypalają. Takie wyznali wzwyż wyrażeni ludzie, jako las z dolnej góry 
do dziedzictwa 0 0 . Dominikanów należący, przez ludzi poddanych od 
Ichmościów ludzi Xsięży Cystersów z resztem jest wycięty [...] gdzież 
nie maż już drzewa zdarzającego się na budynek, tylko latorośle 
i krzaki same, zaś na stronie którą sobie przywłaszczyli Xsięża Cyster
si są drzewa dobre i las należyty, już to ich poddani pobudowują się 
w całej Porombce a wczęści WW. 0 0 . Dominikanów wszędzie pustki. 
Znaczy się, że Ichmościowie Cystersi nie dopuszczali ich do lasów

76 Por. Origo... 1627, s. 63-64.
77 Arch, i BOCist. sygn.: VII. 34; 45; 63; XXIII. B. 64.
78 Arch, i BOCist. sygn.: XVIII. 77; Por. Origo... 1627, s. 130-131.
79 Arch, i BOCist. sygn.: VII. 24; 47; XX. 86.
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wspólnych, rąbiąc je, a sami wycinali i wycinają tak do Porąbki, jak 
i do konwentu wożąc a najbardziej browar pustoszył [...].

Na kolejnych stronach Reydlewicz opisuje spór, który niestety nie 
zakończył się polubownie, lecz jego przebieg miał ciąg dalszy w są
dzie grodzkim krakowskim, gdyż i dominikanie nie pozostali dłużni 
cystersom niszcząc między innymi zabudowania poddanych opackich 
[...] Więc też WW. 0 0 . Cystersi, WW. 0 0 . Dominikanom za szkody 
cystersom poczynione, to jest za rozebranie 6 chałup w Porąbce 
i folwarku, za wykopanie drzewa starego, za spustoszenie lasu wspól
nego na swoim i w porębskim, za pooranie tam pola, które wspólne 
powinno być, za wykopanie drzew, tudzież za inne krzywdy, które są 
według wyrażonego świadectwa pokaźne, aby dali złotych polskich ad 
minimum sześć tysięcy. Nim zaś wyliczą WW. 0 0 . Dominikanie WW. 
0 0 . Cystersom ze sześć tysięcy, zapraszają WW. 0 0 . Cystersi aby 
pokój i nienaruszona zgoda od WW. 0 0 . Dominikanów jako z dawna 
nigdy o to nie było kontrowersji między niemi [...]. Przytoczony ob
szerny opis sporu, jaki miał miejsce między konwentami krakowskich 
dominikanów i szczyrzyckich cystersów jest doskonałym przykładem 
na to, że Provisio podobnie jak i Origo spełniało po części rolę kroni
ki klasztornej.

Dalej na s. 149 do 154, Reydlewicz odnotowuje: Literae granitia- 
les inter Sikorska et Pieniążek [...] bonorum Skrzydlna, Stróża, Po
rąbka, ad Anno Dni 1557”S0\ s. 155 do 167: niezapisana; s. 168 do 
180: „Iura et Privilegia (Ad Villas Dobrogniew et Dąbrówka), poni
żej: Granites inter Mstów ex una et Dąbrówka, Dobrogniew, parte ex 
altera81; Granites inter Dobrogniew et Jodłownik82; Renovado grani- 
torum ex parte Janowice et Dobrogniew cum Jodłownik.

Na s. 178 przeor Reydlewicz raz jeszcze odnotowuje końcowe po
stanowienia, co do ongiś powstałego sporu pomiędzy dominikanami 
krakowskimi a cystersami szczyrzyckimi: [...] ugoda o las i inne kwe- 
styje graniczne między Księdzem Opatem szczyrzyckim a Ojcami do
minikanami konwentu krakowskiego. Stało się nieodmienne postano
wienie przez porządek W. J. X. Jakuba Naymanowicza Prawa Obojga 
Doktora, kanonika krakowskiego i Marcina Kłoczyńskiego SS-mi

80 Arch, i BOCist. sygn.: VII. 30.
81 Arch, i BOCist. sygn.: VII. 67
82 Arch, i BOCist. sygn.: VII. 79.
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Corporis Christi Casimiriae ad Cracoviam Praepositi, między J. W. X 
Stanisławem Drohojowskim, opatem szczyrzyckim a wszystkim kon
wentem jego z jednej strony a Wielebnym Ojcem Walerianem Święte
go Pisma Doktorem, przeorem i wszystkim konwentem Świętej Trójcy 
w Krakowie Ordinum Praedicatorum Capitualiter [...] w ten sposób, 
iż umarzając między sobą rozmaite, wszelkie i dawne od kilkunastu lat 
różnice i postępki prawne za sprawą Ducha Świętego udali się ad 
amicabilem compositionem et concordiam [...] za przypomnieniem 
J. W. X. Naymanowicza i J. W. X. Kloczyńskiego nakłonili się zgodnie 
życząc sobie pokoju [...]. Strona 181 do 187: niezapisana; s. 188 do 
217: Iura et Privilegia Ad Villas Godusza et Gruszów83 84 85 86; dalej s. 218 
do 227: niezapisana; s. 228 do 235: Ius ad Curdwanów: Privilegium 
Emptionis Villae Curdwanówu . Strony 234 do 237: niezapisane; 
s. 238 do 244: Ius ad agros Dzierżawy (alias sub Grodzisko seu castro 
desolado vocates antiquitus Niedzieliska); Privilegium Boieslai Pudici 
Confimans Bona Monasterij, Actio cum Vincentio Wieruski85; s. 245 
do 266: niezapisane; s. 267 do 274: Census Reemtionalis a summis 
capitalibus per Reverendissimus Abbates Provisiam incorporad; 
s. 275 do 282: niezapisane; s. 283 do 286: Census Reempdnalis a qu- 
attuor millibus flor. polon, in bonis Skrzydlna et Wola Skrzydlińska -  
descriptuł^\ od s. 283, u dołu tekst dokończony przez przeora Raj
munda Gurczyńskiego, któremu zawdzięczamy również uzupełnienie 
w kilku miejscach omawianego wcześniej kopiarza Origo. Strona 287 
do 289: Libera Mansio. In Contubernio Hiero soly mit ano pro fr  atribus 
Cisterciensibus ab Academia Cracoviensi concessa Anno 1480 cujus 
tenor sequitus talis. Poniżej zaś Reydlewicz zanotował: [...] 
Notandem quod in urbe Cracoviensi quondam pro Cisterciensibus 
fuerat Residentiae, quam hodie possidet Praepositus S. Anna, in cujus 
recompensam Accademia Cracoviensis, Mansionem Cisterciensibus in 
Contubernio Hiero soly mitano concessit ut sequitur [...].

Na s. 289 kończy się zasadniczy tekst Provisto pisany przez Ber
narda Reydlewieża i nieznacznie uzupełniany przez Rajmunda Gur-

83 Arch, i BOCist. sygn.: XX. 35; XXIII. 46; 50; 54-55; 58-60; XXIII. B. 2. B. 3; B. 5; 
B. 7-9; B. 11-12; B. 18; B. 24-25; B. 29; B. 31; B. 40; B. 47-48; Por. Origo... 1627, 
s. 66.
84 Arch, i BOCist. sygn.: XX. 88. Por. Origo... 1627, s. 22; 179-183.
85 Arch, i BOCist. sygn.: XVI. 147; Por. Origo... 1627, s. 12; 160.
86 Arch, i BOCist. sygn.: XX. 63; XXIII. 25-26.
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czyńskiego. Dalej strony są niezapisane, następnie dopisany został 
indeks alfabetyczny poprzedzający tzw. Provisio II, jest to: Index 
rerum singularium quae in tractu sub tit. VMB hic ac calcem libri 
huius descripdo de decimins continentur. Pełne brzmienie Provisio 11 
to: De deciminis percipiendis et Solvendis Monasterij Sciricensis 
Ordinis Cistercienis Dioecesis Cracoviensis, in Synopsim Reductum 
Anno Dni 1759, die 12 junij, Saccerimae Congregationi Sciricensi pro 
Memoriali Oblatum, dopisek wskazujący na autorstwo fr. Bern. 
Reydlewicz, Paradissi proffes, O. Cist.

We wstępie do Provisio 11 przeor Reydlewicz nawiązuje do fundacji 
klasztoru i pierwszych dokumentów, uwzględniając dokumenty 
stanowiące jego pierwotne uposażenie; na kolejnych stronach począwszy 
od s. 1 do 17, notuje m. in.: nota de decimis in Wiszniowa, Kobielnik et 
lrzmanowa; de decimis fertonalis in Lipnik, de villa Czrmin de villa 
Wydżga alias Wolica, de villa Wszary [Wżary], de villa Sosnowa, de villa 
Poznachowice Interiori, Poznachowice Superiori, de villa Glichow\ dalej 
od s. 18 do 24: De decima manipulan in Glogoczów et Włoszań; de 
decima manipulan in villis Dobrogniew et Dambrowka, de decima in 
Godusza et Gruszow; de decima in Markuszowa; od s. 25 do 27: De villis 
Janowice, Raciborzany et Porąbka (Exuibus villis et praediis solvit 
Decimam Monasteriumf1 \ na s. 27 i 28 następuje krótkie podsumowanie 
Decima manipular is, zapisane znanym charakterem pisma Rajmunda 
Gurczyńskiego. Ten krótki zapis kończy tekst kopiarza, potocznie zwa
nego w klasztorze szczyrzyckim Provisio U.

Oprócz Franciszka Piekosińskiego, który we wstępie do Kodeksu 
Dyplomatycznego Małopolski scharakteryzował kopiariusz drugi Ori
go™ kopiariusze Provisio I i Provisio II, nigdy wcześniej w literaturze 
naukowej nie zostały omówione. Nie da się wykluczyć, że Franciszek 
Piekosiński miał wgląd do obu późniejszych kopiarzy, ale pominął je 
prawdopodobnie z tej racji, iż kopiarze Provisio I i Provisio II powta
rzały w znacznym stopniu treść najstarszego i najważniejszego kopia
rza szczyrzyckiego, za jaki uchodził Origo z 1627 roku. Jak już za
znaczono Provisio 1, podobnie jak i kopiariusz drugi szczyrzycki Ori
go po części spełniał rolę kroniki klasztoru, opisując wiele wydarzeń 
z życia klasztoru szczyrzyckiego.

87 Arch, i BOCist. sygn.: XXI. 155; 160.
88 KDM, s. XV-XVIII.
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Kolejnym, bezsprzecznie ważnym i cennym źródłem ręko
piśmiennym do poznania dziejów klasztoru szczyrzyckiego, szczególnie 
jego spraw gospodarczych jest XVIII-wieczny iwentarz dóbr noszący 
tytuł Revisio Praediorum, lnventariorum, Subditorum, ac omnis suppel- 
lectillis ad Oeconomiam pertinentium in Villis Monasterij Ciricensis 
S. O. Cist. per A. R. P. Antonium Stawski P rio rem, et R. R. P. P. Stepha- 
num Poznański, Nicolaum Dybczyński Proff. Ciricensis I.N. praesentía 
V,F, Alberici Siewierkowski Provisoris facía Anno 174189.

Tekst Inwentarza pisany jest czarnym atramentem na papierze 
czerpanym (widoczne znaki wodne papierni), prawie wyłącznie 
w języku polskim z nieznacznymi uzupełnieniami w języku łacińskim, 
o łącznej liczbie kart 156. Inwentarz o wymiarach 32 na 19 cm posia
da oryginalną oprawę XVIII-wieczną; jest to deska, na którą nacią
gnięto czarną, gładką skórę, zaś jedynym elementem ozdobnym są 
dwie kute klamry, na które kiedyś zamykano księgę. Autorstwo tego 
Inwentarza nie budzi wątpliwości. Inwentarz -  potocznie zwany 
w klasztorze Revisio zawiera opis majątku ruchomego i nieruchomego 
we wsiach szczyrzyckiego klucza klasztornego. Z karty tytułowej 
jasno wynika, że autorami Revisio byli przeorzy konwentu szczyrzyc
kiego: Antoni Stawski, Stefan Poznański, Mikołaj Dybczyński oraz 
prowizor Alberyk Siewierkowski. Data zakończenia spisywania Revi
sio, 1741, wskazuje iż ów fakt miał miejsce za rządów opackich 
w Szczyrzycu Franciszka Gerarda Pastoriusza (1738-1752).

Revisio, zawiera również wiele mówiący podtytuł, który w znacz
nym stopniu obrazuje stan zachowania całego majątku klasztornego 
Inwentarz folwarków, wiosek, ludzi do klasztoru naszego Czyrzyckie- 
go należących podczas rewolucji przez wiele lat w Koronie panujący 
smutnie i żałośnie opisany w Roku Pańskim 1716. Interesującym jest 
opis folwarków należących do klucza szczyrzyckiego: 1 2

1. Folwark Dobroniów -  w którym było zagrodników 3, chałup
ników 2, ad praesens tylko w dwóch chałupach komornicy
2. Folwark Markuszowa -  w którym było kmieci 6, ad praesens 
1, i to w komory siedzi.

89 Arch, i BOCist. sygn.: S.V. 10; Inw. 692.
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3. Folwark Raciborzany -  w którym było kmieci 5, pułrolników 
2, zagrodników 4; młyn, tracz, karczma, ad praesens pustkami cha
łupy, tylko we trzech komornicy, drugie non extant tylko miejsce.
4. Folwark Porąbka -  w którym było kmieci 6, pułrolnik 1, za
grodników 6, ad praesens nie masz jednego, tylko komornik który 
całej wsi pilnuje.
5. Folwark w Goduszy i Gruszowie -  było kmieci 2, pułrolnik 1, 
zagrodników 3, chałupników 4, ad praesens nie masz żadnego tyl
ko komorników 3.

Folwarki do tych wsi zrabowane i inwentarze pozabierane, nie masz 
kur, gęsi, krów ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy która jego jest90.

Opis folwarków klasztornych in extenso daje pewien obraz ich sta
nu w roku 1716; na s. 7 raz jeszcze został przytoczony pełny tytuł 
Inwentarza Revisio z datą 1741, informującą o przeprowadzonej in
wentaryzacji majątku klasztoru szczyrzyckiego. Warto podkreślić, że 
w Revisio znajdują się ponadto informacje dotyczące stanu zachowa
nia budynków w dobrach klasztornych, hodowli zwierząt i dane doty
czące uprawy roślin i zbóż.

Podobnie jak i Origo i Provisio, również Revisio spełniało rolę 
kroniki klasztornej. Świadczy o tym kilka interesujących zapisów 
dotyczących bezpośrednio wydarzeń, które nie ominęły klasztoru, 
trwale zapisując się w jego dziejach. Ciekawym zdarzeniem, któremu 
warto poświęcić nieco uwagi był zapis kronikarski z 1749 roku, doty
czący inwazji szarańczy w okolicach Szczyrzyca, która poczyniła 
ogromne spustoszenia w uprawach rolnych. Zarejestrowanie tego 
faktu na kartach Revisio świadczy niezbicie o wyjątkowości i nieco
dzienności tego zdarzenia. [...] W roku 1749, w Czyrzycu, szarańcza 
nigdy niewidziana dnia 7 octobris w dzień jasny o godzinie pierwszej z 
południa nim do naszego horyzontu to wojsko przybyło, ludzie po polu 
błąkający się nawet i w klasztorze, gdzieś niby za górami brzmienie 
jego słychać było. To zaś z tego wojska pochodziło ze skrzydeł lecące
go. Ku wieczorowi jakby wielka chmura niebo zaćmiła, jak to wojsko 
wydawało się. Padło tedy circa circum po wszystkim państwie cijrzic- 
kim i dalsze okolice zasiągło, po płotach po drzewach, po krzakach, 
po drogach, aż do kostek człowieka deostawało robactwo to jedno 
w drugie zielone, o sześciu skrzydłach długie i grube na palec subtel-

90 Revisio... 1741, s. 2.
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nej ręki nikomu nie ustąpiło, gdziekolwiek na swoim miejscu było 
wszystko pożerało, jako to jęczmiany, prosa, i trawy kto jeszcze nie 
zebrał a wziąwszy do ręki nie kąsało ani uciekało a nazajutrz w dzień 
pochmurny leżało, dnia trzeciego ku południowi za słońca zagrzaniem 
wszystko do jednego w górę się ruszyło, przez klasztor lecąc [nieczyt.] 
wosk zaś leżący w ogródku przed refektarzem bielący się tak zapruszy- 
ło, że niepodobna było plugastwa tego od wosku odłączyć, ku Ciet- 
niowi górze, nie w kłąb jak pszczoły ale jak wielka chmora śnieżysta, 
z której wielki i gęste śniegu płatki lecą, to wojsko się sypało aże Góra 
Ciecień przeszkodziła temu wojsku, ku Grodzisku zawinęło, aże i ta 
Góra na przeszkodzie była znowu nazat około Cietnia ku Górze Glince 
nazwanej, stąd zawinęło nazad około Cietnia ku Grodzisku ludzie i my 
patrzący poczęli trworzyć się między sobą żeby się nazad do nas nie 
wróciło, ile już z południa było, od Grodziska tedy na te trzy partyje 
rozdzieliło się owo wojsko, jedna partyja ku Kasinie góry, druga par- 
tyja przez Ciecień ku Szląsku, trzecia partyja ku Krakowowi posypała 
się. Skąd się wzięło, gdzie się podziało nie wiedzieć. Nie było tak cie
kawego żeby się o tym dowiadywali, Misericordia Domini quod non- 
simus consumpti, jako w Wielkiej Polszczę, Prusach, przez kilka lat 
lub więcej tam się to robactwo lęgnąć wielkie szkody czyniło, i to 
rzecz dziwna, że świnie, bydło rogate, gęsi, kaczki u nas się tym robac
twem pasły91.

Przytoczony pełny zapis tego zdarzenia, które bez wątpienia było 
czymś niecodziennym w okolicy Szczyrzyca musiał wywrzeć ogrom
ne wrażenie na mieszkańcach tych górskich okolic gdzie troska 
o uprawy rolne była troską o zabezpieczenie bytu, zagrożonego przez 
nieznane i zapewne wcześniej niewidziane owady. Kronikarz klasz
torny również daje wyraz temu przeświadczeniu relacjonując owo 
zdarzenie bardzo dokładnie i akcentując dobitnie, iż nigdy wcześniej 
nie miało ono miejsca {szarańcza nigdy nie widziana!) w okolicach 
Szczyrzyca. Co prawda nie ma w Revisio dalszej, szczegółowej 
wzmianki na temat szkód jakie poczynione zostały w uprawach ale 
z pobieżnego opisu wynika iż były one znaczne.

Innym zdarzeniem zanotowanym w Revisio jest opis tragicznego 
w skutkach „wielkiego pożaru”, jaki dotknął klasztor w 1765 roku. 
[..ĄKlasztor ten z kościoła sławnej pamięci JM Ksiądz Stanisław Dro-

91 Revisio... 1741, s. 10-11.
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hojowski, z kanonika gnieźnieńskiego, profes i opat sczijrzicki w roku 
1620 et (...) annis funditur wymurował, za czym z łaski miłościwego 
Boga, ostał lat 145 w całości, Dei judicio w roku 1765, 21 stycznia, po 
godzinie pierwszej z północy w perzynę poszedł, co się dokładnie opi
suje, jako się widziało oczami, dotykało rękami i płakało bólem i ża
lem przez wszystkich nieodżałowanym.
W roku tedy i w dniu pomienionym o godzinie pierwszej po północy 
zagorzała najpierwej stajnia gościnna, wnet i karczma snopkami po
kryta [...] ksiądz przeor nasz, na ten czas pacierze mówiąc najpierw- 
szy z mnichów ten ferwort obaczył i w szlafroku ku młynowi wypadł 
i gwałtownie woła, mnichy porwały się na dormitarz, z cel wypadłszy, 
na którym już pełno dymu od pożaru karczmy i młyna, wiatr wielki 
napędził, jeszcze klasztoru w tym czasie ogień nie tykał. Mnichy tedy, 
w tern razie, jako błędni, nie wiedzieli czego się tykać.[...] wiatr wielki 
pędem ogniste perzyny na klasztor pędzi, wtedy na dachu refektar- 
skim, we trzech miejscach, perzyny ogniste dach zapaliły, mało co 
było chłopów do bronienia, i do tego drabin nie było, niektórzy dach 
już ognisty odbijali, a że wielki wiatr rozdymał, już się wielka część 
dachu zaogniła, mnichy tern przerażeni, jedni oknami, drudzy jak mo
gli z cel rzeczy na opacki dziedziniec wynosili, a kiedy im dachów 
klasztornych wielki pożar przeniósłwszy na kościół, w tern chłopi naj
więcej z cel rzeczy wynosiły, po tym do kościoła wpadłwszy, ołtarze 
wszystkie mniejsze poburzywszy wynosiły na dziedziniec, bo już też 
i kościół zagorzał. Żałośnie było patrzeć, jako wieże drewniane i trze
cia, pośrodku kościoła wielkim płomieniem pałały [...].
Spłonęła również altana stojąca w ogrodzie w pobliżu kościoła, znisz
czeniu uległa również cyrulikówka klasztorna w Abramowicach. [...]. 
Całe Abramowice spłonęły były, dosyć było strachu i w Pobręczynie, 
ponieważ i tam ogień się już był pokazał. Od refektarskiego komina 
pożar już począł grzać na izby opackie, co nie były sklepione, funditur 
wygorzały. Atali salę i klatkę drewnianą obroniono. Od opackich izb 
poszedł ogień na dachy dormitarskie od wschodu. Biblioteka przecie 
i sklepik przy niej, w którym monimenta wszystkich zapisów, cudem 
boskim wewnątrz nie zgorzały, naprzód, że sklepione były, do tego, że 
okna z zewnątrz były, któremi wiatr płomienie zawinąć nie mógł. Od 
pomienionego dachu, kościół od wielkiego ołtarza, palić się zaczął, 
postępując ku facjacie. Wieże, że drewniane były w roku 1742, od X. 
Pastoriusza wystawione, to wielkiego płomienia dodawały, za czym
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dachy na zachód w roku w roku 1758 funditur, z krzyżami, z belkami 
wystawione na ostatku zgorzały. 5 cel na dormitarzu wewnątrz ogień 
nie dopadł, na których polepa wielka była, innych ogień nie poprze- 
gryzał, dlaczego powały potuszować musieli. Okna w facjacie 
wschodniej kościelnej i trzy inne, kościelne pogorzały. Sklepienia 
wszędzie i wszystkie nienaruszone zostały, wierze drewniane, grunta
mi pokryte, stały przez lat 23, nikt ich nie żałuje [...].
Równocześnie spalił się starodawny zegar godzinny i kurantowy. [...] 
Organy i te w strachu były od płomienia, oknem z facjaty buchające
go, dlatego piszczałki, co z większa powybierano, ale przecie ich 
ogień nie dosięgnął. Ołtarze małe w kościele pro [nieczyt.], kto ich 
mógł, poburzył i extra na dziedziniec wyniósł, dlatego, że się obawia
no ognia z okien kościelnych lub też zawalenia sklepienia. Ołtarza 
wielkiego nie ruszano, ale go dzosięgnąć nie mogli, chwała Bogu, że 
nienaruszony został [...].
Ocalały również brama opacka, spichlerz, browar, stajnie i zabudo
wania gospodarcze [...] lubo i kościół i klasztor w murach swoich 
wielkich i prędkich potrzebował reparaciej [...]92.

Zdarzenie to miało miejsce za rządów opata Andrzeja Floriana Go- 
tartowskiego (1753-1765), który wkrótce po owym tragicznym 
w skutkach pożarze w 1766 roku przeniósł się do Pelplina, gdzie po 
śmierci opata Mikołaja Tumo objął rządy opackie w tamtejszym 
klasztorze.

Zachowana dokumentacja gospodarcza folwarków klasztornych jest 
bez wątpienia odzwierciedleniem dbałości o dobra materialne klaszto
ru. Jest również doskonałym źródłem do poznania mechanizmów za
chodzących w gospodarce feudalnej wielkich latyfundiów klasztor
nych. W niniejszym opracowaniu zaznaczono wszystkie zachowane 
Inwentarze gospodarcze klasztoru szczyrzyckiego, bez wchodzenia 
w szczegółową analizę ich treści, która wymaga odrębnego studium.

Najstarszym zachowanym Inwentarzem dóbr klasztoru jest Inwen
tarz pochodzący z czasów opata Joachima z Mstowa Mstowskiego, na 
którym umieszczono datę zakończenia opisu uposażenia. Jest to: 
Regestra Decimarum et Censuum Reemptionalium Provisioni Fratrum

92 Revisio... 1741, s. 15-17; E. Ł u ż y n i e c k a ,  J. M. M a r s z a l s k a ,  Szczyrzyc.
Dzieje budowy opactwa cysterskiego, s. 113-115.
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S. Cisterc. Ordinis. Annexorum ab Anno ante et insra 165093. Ten 
najstarszy zachowany regestr dóbr klasztornych pisany był przez kil
kanaście osób w języku polskim i w niewielkim stopniu w języku 
łacińskim, na papierze czerpanym o wymiarach 31 na 10 cm. Opra
wiony w tekturę oklejoną czerwonawym papierem, posiada grzbiet 
wzmocniony płótnem. Na przednim licu oprawy naklejono kartkę 
z napisem: Regestra bardzo potrzebne i których roczne Antiquitates 
się znajdują gdzie te z Contractus et quietationes różne o grunta pod 
Grodziskiem vulgo dzierżawy. Odnosi się wrażenie, że pierwsze karty 
Regestru są pisane znacznie później od pozostałych, na co wskazuje 
data. Sądząc po charakterze pisma w kilku fragmentach mógł być 
spisany przez o. Zygmunta Strychowskiego, autora Origo, zaś od daty 
1762 uzupełniony przez o. Alberyka Siewierkowskiego.

Kolejne trzy Inwentarze gospodarcze pochodzą już z czasów rzą
dów opata Andrzeja Floriana Gotartowskiego i Józefa Onufrego 
Grzymisławskiego, a zatem spisywane były ponad sto lat później od 
wyżej wspomnianego Regestru z 1650 roku. Pierwszym jest: Summa 
Capitales ad Conventum Ciricensem spectantes. Pro Faciliori 
Indagatione, ex Authenticis Inscriptionibus, Sequenti Ordine 
Conscripta. Opis Inwentarza został zakończony 23 sierpnia 1753 roku 
przez przeora Antoniego Stawskiego. Jest to księga o wymiarach 31,5 
na 19,5 cm, oprawiona w tekturę wzmacnianą, na którą naciągnięto 
ciemnobrązową gładką skórę. Przy oprawie zachowały się jeszcze 
fragmenty wiązań. Na przednim licu oprawy widoczny jest napis Li
ber Inscriptionum Census Conv. Ciric. W Inwentarzu tym pisanym 
zarówno w języku łacińskim jak i polskim, opisane zostały następują
ce wsie: Kurdwanów, Wieruszyce, Słopnice, Wilkanosza, Sobolów, 
Sromotka, Kuźnica Błędowska, Marcinkowice, Sawa, Opatkowice, 
Mogielany i Droginia. Poniżej odnotowano: Skrypt od J. W. JMCi 
Pana Adama na Zakluczynie, Jordana Wojewodzica Bracławskiego na 
sumę 4 tysięcy złotych polskich Conventowi Czyrzyckiemu dany, kon
trakty ze sprzedaży wsi Sromotki94.
Drugim Inwentarzem jest Calculationes RR. PP. Officialistarum 
Conventus Sciricensis Conscriptae Anno Dni 1763, spisany przez prze
ora konwentu szczyrzyckiego, profesa klasztoru w Przemęcie, Kiliana

93 Arch, i BOCist. bez sygn.
94 Arch, i BOCist. sygn.: Inw. 755.
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Krigiera Świętej Teologii Obojga Praw Doktora95. Inwentarz zawiera 
opisy folwarków: Godusza, Raciborzany, Dobroniów, Janowice i Mar
kuszowa. Obejmuje lata 1763-1775. Pisany na papierze czerpanym 
wjęzyku polskim, bardzo staranie, posiada wymiary 31 na 18 cm. 
Oprawiony w tekturę, oklejoną beżowym papierem, grzbiet wzmocnio
ny półskórkiem brązowym. Powierzchnia oprawy w kilku miejscach 
zdefektowana. Inwentarz zestawia rachunki dzierżawcy, karbowego, 
przeora, podprzeora, szafarza i gospodarzy poszczególnych folwarków 
z produktów rolnych, hodowli bydła, drobiu, propinacji wódki (wy
szynkiem) wina i miodu96.

Ostatnim Inwentarzem gospodarczym jest Colligit in Unum ad est 
Calculado et Annotatio Proventuum Monasterij S.O.C. per 
num Prof. Loci et Sub. in Praesentem Ordine Redacta: Anno suo Uni- 
gentijus Desinu Patris Exiens, Camevestitus, in Sinumatris Quievit: 
Sit et Laus, Sit et Gloria, Sit Honor, et Quo Gal. et Lod. Bicipid Maria 
Theresia, et Josephi II Tenentur Aquila Inwentarz spisany był
w roku 1775, w języku polskim, prawdopodobnie przez jedną osobę, 
(na co wskazuje jednolity charakter pisma), profesa szczyrzyckiego 
i podprzeora w okresie rządów opata Grzymisławskiego, Konstantego 
Juszczyńskiego. Inwentarz o wymiarach 31 na 19 cm został sporzą
dzony na papierze czerpanym (na kartach widoczne są znaki wodne 
papierni). Całość oprawiona jest w tekturę, oklejoną różowym papie
rem, powierzchnia oprawy zdefektowana jest w kilku miejscach. In
wentarz zawiera percepta i expensa na płody rolne, zwierzęta gospo
darskie i wyszynk poszczególnych folwarków klasztornych.

Poza wspomnianymi Inwentarzami gospodarczymi klasztoru, ko- 
piarzami (kronikami) warto zaznaczyć, iż w Archiwum szczyrzyckim 
przechowywane są inne źródła do dziejów klasztoru, których nie 
można pominąć gdyż mają nieocenioną wartość historyczną. Jednym 
z nich jest Liber Mortuorum sub Regimine Reverendissimi Domini 
Remigii a Łukowa Łukowski Abbatis Sciricensis S.O. Cisterciensis 
Anno Domini 1641 Conscriptus et quo ad Litteram de noviter ed Anno 
Dni 1795...9S 98. Księga założona została w 1641 roku za rządów opata

95 Arch, i BOCist. sygn.: XIX. B. 20; XXI. 315-316.
96 Arch, i BOCist. bez sygn.
97 Arch, i BOCist. bez sygn.
98 Arch, i BOCist. sygn.: O. VII. 6; Inw. 714.
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Remigiusza Łukowskiego vel Łukomskiego (1633-1641) i kontynu
owana do roku 1795 (z nieznacznymi uzupełnieniami do czasów 
współczesnych). Pisana w języku łacińskim na papierze czerpanym, 
oprawiona w tekturę, oklejona kartą pergaminową, pochodzącą ze 
starego rękopisu muzycznego z dobrze widocznymi inicjałami i neu- 
mą gotycką. Na nieliczbowanych kartach Liber Mortuorum „wiele 
rąk” notowało w ciągu minionych wieków imiona i nazwiska osób 
zmarłych, związanych z klasztorem. Oczywiście w przeważającej 
części zapiski dotyczą zmarłych zakonników, Opatów, przeorów kon
wentu czy beneficjantów. Odnotowane zostały również osoby zmarłe 
spokrewnione z zakonnikami, np. pod datą 1641 zanotowano, że obiit 
honesta Mellerowiczowa Mater Fratris Professi huius loci, matka 
Marcina Mellerowicza wspomnianego autora kroniki klasztornej Pro- 
pago tzw. Czerwonej Książki.

Kolejnym ważnym źródłem jest Inventarium Cijrzickiego Kościoła 
Omnia Omamenta, in Dei Honorem, Dedicata, Ordine Sequend in se 
Contens. Descriptum Vero Anno Domini 172799. Inwentarz Kościoła 
klasztornego w Szczyrzycu o wymiarach 29 na 19 cm, pisany był na 
papierze czerpanym w języku łacińskim i polskim, oprawiony w tek
turę wzmocnioną na którą naciągnięto brązową skórę. Na przednim 
licu oprawy widoczny jest wycisk introligatorski C-C, poniżej S.O.C, 
oraz zachowane fragmenty wiązań. Inwentarz majątku kościelnego 
zaczęto spisywać za rządów opata Mikołaja Romiszowskiego (1684- 
1727), ukończono za rządów opata Andrzeja Floriana Gotartowskiego 
(1753-1765). Inwentarz spisywało kilku przeorów tegoż konwentu, 
jednakże największy wkład w dzieło opisu wyposażenia kościoła miał 
przeor Antoni Stawski, którego nazwisko zostało umieszczone na 
karcie tytułowej a którego charakter pisma łatwo rozpoznać na wielu 
kartach Inwentarza. Spisujący majątek kościoła bardzo szczegółowo 
przedstawił wyposażenie zakrystii kościelnej w tym m in. nie pomija
jąc ksiąg, które znajdowały się wówczas w zakrystii Mszał Ordi- 
nis w czerwonej polyturze z rejestrem czerwonym i jedwabnym. Item 
Mszały stare Ordinis nr 2; Item Mszał nowej edycji rzymskiej, który 
sprawił Rev. Nicolaus Romiszowski w safian czerwony oprawieny 
z pokrowcem skórzanym; Agenda rzymska, stara w białej polyturze;

99 Arch, i BOCist. bez sygn.
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Agenda mała. Pasionale; Brewiarz rzymski w złej połyturze [ .. . f00.
0  tym, że Inwentarz ten jest nieocenionym źródłem poznawczym do 
dziejów budowy i wyposażenia kościoła, świadczą następujące opisy, 
które poczynił przeor Stawski: [...] Podczas burzenia posadzki ka
miennej w kościele otworzył się grób sklepisty JMC. PP Mstowskich 
pod stallą przeorską, w którym to grobie siedem trumien małych
1 wielkich leży familii Mstowskich, przy tym grobie a sinistras Mstow-
skiego chorążego, a dextris opata Mstowskiego były nagrobki z pro
stego kamienia, a że nie kwadrowały z marmurową posadzką dlatego 
też nagrobki te ojciec przeor przeniósł na ambit i przy progu do ko
ścioła ułożyć kazał Prace renowacyjne, o których wspomina
przeor Stawski były przeprowadzone za rządów opata Pastoriusza, 
z tego też okresu pochodzi ważny dla dziejów kościoła szczyrzyckie- 
go opis wyposażenia jego wnętrza [...] Kościół cały murowany, wy- 
tynkowany i wybielony, ab extra intus sklepiony, renowowany i odma
lowany niebieską eura et sumptu Perillustris et Reverendissimo Do
mini Francisci Gerardi ab Hintenberg Pastoriusz w którym to 
kościele jest wielki ołtarz drzewiany w marmur czarny i siwy pomalo
wany, sztuki sznycerskie wszystkie złote, i osoby [...] mensa jest mu
rowana, wierzchem kamień prosty, cały, przy którym to ołtarzu są 
gradusy trzy kamienne. Ten ołtarz konserwowany jest in Festo S. Flo- 
riani Matyris, Anno Dni 1642, ab Reverendissimo Domino Thomae 
Oborski [...] posadzka pod ołtarzem ceglana, pod nią grób, gdzie 
spoczywają Rev. Dni loci abbates, kamieniem się prostym pokrywa po 
końcach pokruszonych. Od południa i północy są nagrobki z kamie
nia, na południowej stronie jest Rev. Dni Stanislai Drohojowski, na 
północnej jeden Rev. Dni Joachym Mstowski, drugi Rev. Dni Remi- 
giam Łukowski. Gradus Presbyterij Kamienny cały [...] Stalle stanęły 
od 1675, sprawione przez Mateusza Błotnickiego, professa et prioris 
Ciricensis, praepositi Ludzimiriensis [...] te chory odmalował Pan 
Wojciech Gaworecki malarz starosądecki przy wikcie konwentskim, 
zaczął ad 1740, skończył ad 1741, die 27 Aprilis [...] na dole przy 
chorach loco scabellorum są z każdej strony po trzy lwy dębowe [...] 
drugie chory stare, gdzie niegdzie odmalowane czarną i złotą farbą, 
o trzech stallach wystawione A. 1620 [...] W skarbcu do dwóch okien

100 Inventarium Cijrzickiego Kościoła... 1727, s. 50.
101 Inventarium Cijrzickiego Kościoła... 1727, s. 14.
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są okiennice żelazne o dwóch hakach, przy których po jednym skoblu 
na haku. W Zakrystii i dwiema skoblami, hakami i klinami na żela
znych łańcuszkach. W Zakrystii okno jedno z czterema kwaterami, 
prętów w nich jest żelaznych numerów: 8, krata żelazna, w niej prętów 
numerów 12; ltem okna na ambit w nim prętów żelaznych numerów 5; 
Na skarbcu w jednym oknie jest prętów żelaznych numerów 8; w dru
gim prętów -  5. w kościele jest okien 13, w których jest prętów żela
znych nr. 202, trzy kwatery są stłuczone [...] W organach [...] Walto- 
ny wrocławskie, całe, przy których potneby zielone z kutasami na 
sznurkach ze dwiema mansztukami. Skrzypców całych troje, czwarte 
naprawiane. Wiolw cała halicka ze wszystkim potrzebami i smycz
kiem. Kwartwiola prostej roboty bez potneb. ltem dewartwiola przed
niej roboty bez potrzeb. Fagot śliwowy z [fleszem] mosiężnym. Reje- 
stra mosiężne, dobre, rozbraja się w kilka sztuk. Oboi nowych, buksz
panowych, para jedna, przy których są rejestra mosiężne całe. Kotły 
miedziane lute, jeden zgięty na boku, spodem pod obiema są pręty 
żelazne, przy każdym jest strob, nr 8 całych, żelaznych. Skóry i pasy 
rzemienne całe, przy których są sprzączki dobre: do nakręcania śrub 
jest klucz żelazny, pałki drewniane. Kromlików do woltom jest dwie 
pary, do trąb para jedna[...].102

Na zakończenie trzeba podkreślić, iż klasztor oo. Cystersów 
w Szczyrzycu nigdy nie został zniesiony w ramach wielkich kasat, 
jakie miały miejsce w XIX wieku po ostatnim rozbiorze, jedynie 
w 1794 roku stracił status opactwa, lecz funkcjonował jako przeorat, 
nieprzerwanie do 1918 roku103, co m in. przyczyniło się do zachowa
nia bezcennego zasobu archiwalnego klasztoru. Zachowane i przed
stawione źródła są nieocenionym materiałem do poznania dziejów 
społeczno-polityczno-gospodarczych klasztoru szczyrzyckiego od 
początku jego istnienia aż do czasów współczesnych. Warto zazna
czyć, że dotychczas w historiografii jedynie Franciszek Piekosiński 
we wstępie do Kodeksu Dyplomatycznego Małopolski omówił pobież
nie najstarszy kopiarz klasztorny Origo z 1627 roku, a zatem niniejszy

102 lnventarium Cijrzickiego Kościoła... 1727, s. 36-38; E. Ł u ż y n i e c k a ,  J. M.  
M a r s z a l s k a ,  Szczyrzyc. Dzieje budowy opactwa cysterskiego, s. 108-109.
103 Papież Benedykt XV bullą Constans Sanę z 6 lipca 1918 roku przywrócił klaszto
rowi godność opactwa. W latach 1794 do 1918 , klasztor w Szczyrzycu miał status 
przeoratu. Arch. i BOCist. sygn.: XXV. 383; E. Ł u ż y n i e c k a ,  J. M.  M a r s z a l 
s k a ,  Szczyrzyc. Dzieje budowy opactwa cysterskiego, s. 142.
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artykuł jest pierwszą próbą przedstawienia i omówienia najważniej
szych źródeł pisanych do poznania bogatej przeszłości szczyrzyckiego 
klasztoru.

* * *

JOLANTA M. MARSZALSKA

The principal MS sources to the history of 
the Cistercian convent at Szczyrzyc

Summary

This article is aimed at presenting the significance of three copy-books and 
inventories of the movables and immovables of the church and convent of Szczyrzyc. 
These documents can also be regarded as chronicles and first-hand sources to the 
history of the Cistercian convent at Szczyrzyc. The first copy-book, named 
Inventarium praediorum, pecorum, villarum... was written in 1643, probably by the 
Prior, Father Zygmunt Strychowski. The earliest and most valuable of the three extant 
codices is the second copy-book, entitled De Origine et Fundatione Monastery 
Ciricensis..., A.D. 1627, bearing the signature of Father Zygmunt Strychowski. 
Finally, the third copy-book, which contains only ten unnumbered pages, attached to 
the document Testimonium Ex Libro Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis de 
Monastery ac Ecclesiae Erectione primo in Ludźmierz Anno Domini 1234 ac tandem 
translationis eorundem post deccennium in Szczyrzyc Anno 1234.

Another important source to the history of the Cistercian Convent at Szczyrzyc are 
the copy-books, or chronicles, Provisio I and Provisio II, written by the Prior Father 
Bernard Reydlewicz. The 18th-century inventory Revisio Praediorum, 
Inventariorum... written by Priors Antoni Stawski, Stefan Poznański and Mikołaj 
Dybczyński and Provisor Alberyk Siewierkowski is an indispensable source to 
economy of the convent. The article lists all of the extant economic inventories of the 
Szczyrzyc convent, which between them constitute a unique record of manorial 
economy. Finally, brief mention is also made of Liber Mortuorum... Anno Domini 
1641 and Inventarium Cijrzickiego Kościoła... Anno Domini 1727.

Translated by A. Branny

S. MAŁGORZATA BORKOWSKA OSB

POWIĄZANIA RODZINNE 
WEWNĄTRZ WSPÓLNOTY ZAKONNEJ 

NA PRZYKŁADZIE KRAKOWSKICH BERMARDYNEK

-  Zali to on naprawdę nasz krewny? 
-  Kiszków krewny, a przez Kiszków i nasz.

(Sienkiewicz, Potop)

Badanie powiązań rodzinnych wewnątrz wspólnoty zakonnej jest 
możliwe oczywiście tam tylko, gdzie prowadzono metryki klasztorne 
tak starannie, żeby konsekwentnie zapisywać imiona rodziców nowi- 
cjuszek; i gdzie takie metryki, obejmujące w dodatku bądź całą epokę, 
bądź przynajmniej długi jej okres, do dzisiaj przetrwały. Takich klaszto
rów jest bardzo niewiele; na północnych i zachodnich terenach ówcze
snej Rzeczypospolitej ani jednego, na Mazowszu dwa (warszawskie 
karmelitanki bose i wizytki), na Litwie jeden (wileńskie karmelitanki 
bose), na Rusi jeden (karmelitanki Dawnej Obserwancji w Dubnie). 
Najwięcej w Małopolsce: benedyktynki w Sandomierzu i Staniątkach, 
bernardynki u św. Józefa w Krakowie, tamże karmelitanki bose (w obu 
klasztorach), klaryski i wizytki; nadto norbertanki na podkrakowskim 
Zwierzyńcu (przynajmniej przez większą część wieku siedemnastego).

Sama metryka podaje jednak w najlepszym wypadku imię i ew. 
tytuł ojca oraz imię i nazwisko matki. Jeżeli więc znajdujemy w jed
nym klasztorze kilka zakonnic tego samego nazwiska, a różnych ro
dziców, nie dowiadujemy się z akt klasztornych na ogół, czy były to 
stryjeczne siostry (lub w wypadku różnicy pokoleń ciotka i bratanica), 
czy też przedstawicielki dwóch lub trzech dawno już rozdzielonych 
gałęzi tego samego rodu, lub też nawet rodów zupełnie sobie obcych, 
o jednym wprawdzie nazwisku, ale różnym herbie. Do tak daleko

„Nasza Przeszłość” 1.104: 2005, s. 71-85.
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idących ustaleń potrzeba innych pomocy, a więc bądź archiwaliów 
setek rodzin (jeżeli ocalały...), bądź przynajmniej ekscerptów i wnio
sków z takich archiwaliów, które znajdujemy w herbarzach1. Oczywi
ście więc ustalenie tożsamości osób i ew. stopnia pokrewieństwa jest 
możliwe tylko pod warunkiem, że dana rodzina pozostawiła po sobie 
w księgach grodzkich i sądowych lub w aktach prywatnych liczne 
ślady, które służą za materiał autorom herbarzy. I oczywiście pomoc, 
jaką znajdujemy w herbarzach, nie obejmuje rodzin mieszczańskich.

Idealnym więc terenem dla takich badań byłby klasztor, w którym 
możliwie duży procent zakonnic rekrutował się z bogatej lub przynajm
niej średniej szlachty, po której pozostały w aktach ślady wystarczające 
do sporządzenia możliwie dużej liczby tablic genealogicznych. Także 
i w tym wypadku zresztą nie obędzie się bez licznych znaków zapyta
nia. Wybieramy tutaj jako przedmiot takiej sondy krakowskie bernar
dynki u św. Józefa2, założone w roku 1646 i istniejące do dzisiaj; zgro
madzenie, które w XVII i XVIII wieku składało się w znacznej mierze 
z przedstawicielek bogatej małopolskiej szlachty, a zarazem nie było 
zbyt duże (zwykle około 25 osób). Jako umowny terminus ad quem 
stawiamy rok 1805, czas dość daleko już posunięty w następną epokę, 
by można było przyjąć, że stosunki społeczne i rodzinne uległy prze
mianie; czas też, w którym coraz liczniej zaczynają do klasztoru napły
wać mieszkanki miast, w herbarzach nie uchwytne.

Materiał obejmuje więc przede wszystkim sześć profesek krakow
skiego klasztoru św. Agnieszki, które w roku 1646 pod przewodnic
twem Katarzyny Teresy Zadzikówny utworzyły tę nową wspólnotę; 
nadto 94 profeski miejscowe z lat od 1648 do 1805; razem sto osób. 
Brak w tym spisie nowicjuszek, które z nowicjatu odeszły, a których 
widocznie metryka nie objęła. Z tych stu zaledwie osiem to niewąt
pliwe mieszczanki, z tym jednak, że wśród tych ośmiu są dwie pary 
rodzonych sióstr oraz jedna para złożona przypuszczalnie z ciotecznej 
babki (lub nawet prababki) i wnuczki, tak że nazwisk mieszczańskich 
jest reprezentowanych tylko pięć. Te dwie pary sióstr to: Zofia Pela-

1 Z przyczyn technicznych posługuję się tutaj tylko herbarzami Bonieckiego i Nie- 
sieckiego, które udało mi się wypożyczyć do przedłużonych badań.
2 Pełny spis profesek tego klasztoru dostępny jest w książce R. Gustawa Klasztor 
i kościół św. Józefa sióstr bernardynek w Krakowie, Kraków 1947. Po dane dot. in
nych zakonnic odsyłam do mojej kartoteki.
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gia (1674-1715)3 i Agnieszka Benedykta (1681-1700) Proszowskie, 
córki Jana i Anny Sperówny; oraz Justyna Prudencja (1721-1743) 
i Franciszka Jadwiga (1724-1757) Kłosowiczówny, córki Jana, rajcy 
krakowskiego, i Marianny Wajtmanówny. Para nie należąca do jedne
go pokolenia to dwie panny Łopackie: Katarzyna Klara (1649-1694), 
córka Jana i Elżbiety Filadrowiczówny, oraz Teresa Anna (1742- 
1769), córka Stanisława i Urszuli Kamikielówny. Dzielące je blisko 
sto lat każe sądzić, że mogły to być w najlepszym wypadku cioteczna 
prababka i prawnuczka. Dwie pozostałe mieszczanki (Rozalia Lud
garda Luzarkiewiczówna4, oraz Agnieszka Apolonia Markiewiczów- 
na5) nie mają w klasztorze żadnych uchwytnych źródłowo krewnych.

Nie znaczy to jednak bynajmniej, że między małą grupką mieszcza
nek a szlachecką większością nie było żadnych związków pokrewień
stwa. Po pierwsze bowiem, mamy przynajmniej jeden wypadek rodzi
ny, znajdującej się niejako na pograniczu stanów, bo nobilitowanej 
właśnie w tym okresie, mianowicie mieszczan krakowskich włoskiego 
pochodzenia Cellarich. Barbara Salomea Cellari (1681-1715) była cór
ką już nobilitowanego Andrzeja (i Marianny Giebułtowskiej)6; ma ona 
na pewno przynajmniej jedną krewną wśród swoich współsióstr szlach
cianek, ale musiała mieć też krewnych pośród mieszczan i gdyby znala
zły się źródła, warto byłoby sprawdzić, czy do tych krewnych nie nale
żą wspomniane tu już zakonnice mieszczanki. Po drugie zaś, trzy żyjące 
w tym klasztorze siostry Koniecpolskie (dwie od 1681, jedna od 1684) 
były córkami mieszczanki krakowskiej Barbary Hallerówny, z którą 
ożenił się ich ojciec, Jan Przedbor. Musiały więc być spokrewnione 
przez matkę z krakowskim patrycjatem miejskim, i nie wykluczone 
(choć oczywiście należałoby to w razie możliwości sprawdzić), że to 
jeszcze nie zapomniane pokrewieństwo obejmowało takie patrycjuszki 
jak siostry Proszowskie lub starszą z sióstr Łopackich.

Trzeba bowiem pamiętać, że w naszych czasach, kiedy łączność 
rodzinna urywa się przez migrację i niepamięć w drugim lub najdalej 
trzecim pokoleniu, i standardowy Polak potrafi jeszcze podać imię 
swego dziadka, ale już nie pradziadka -  odeszliśmy daleko od takiego

3 W nawiasie podaję lata pobytu w klasztorze. Kursywą wyodrębniam imię zakonne.
4 1754-1783, córka Józefa i Reginy Gajowskiej.
5 1760-1816, córka rajcy Mikołaja i Teresy Cieckiewiczówny
6 Boniecki VI 34 i II 322.
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rozumienia pokrewieństwa, jakie było właściwe epoce przedrozbio
rowej. Pamięć ówczesna o powiązaniach rodzinnych trwała o wiele 
dłużej i obejmowała nie tylko pokrewieństwo, ale i powinowactwo 
(zwłaszcza oczywiście zaszczytne) bardzo na nasze dzisiejsze pojęcia 
dalekie. Niewątpliwie sprzyjał temu fakt, że jakkolwiek były wyjątki, 
to jednak na ogół małżeństwa zawierano wewnątrz jednej klasy spo
łecznej, a ta w wypadku tak szlachty, jak i mieszczan, nie była duża. 
Jak mówi Kraszewski: Szlachta cała była jakby jedną rodziną po
krewną; ludzie z najdalszych okolic, gdy się z sobą zeszli, a rozpytali 
o swe herby, zawsze domacali się jakichś między sobą koligacji1. Za
pewne nie zawsze, oczywiście; ale niewątpliwie bardzo często.

Poza niewątpliwymi mieszczankami mamy jeszcze siedem wypad
ków stanu nieokreślonego; w tym jeden więcej wypadek pogranicza 
stanów, dotyczący mianowicie rodziny Dzianottich. I to była rodzina 
włoskiego pochodzenia, ale Justyna Barbara Dzianotti (1666-1691), 
córka Jana i Barbary Bolińskiej, była najprawdopodobniej bratanicą 
nobilitowanego w 1662 Piotra7 8 i wątpliwe, czy była indygenatem ob
jęta. Reszta może to być drobna szlachta, tak drobna, że nawet jej 
nazwisko nie dotarło do świadomości autorów herbarzy, ale mogą to 
być także plebejki. Byłyby to: Anna Marta Łęcka (1791-1744), córka 
Jana i Doroty; Katarzyna Teresa Marianówna (1706-1750), córka 
Aleksandra i N. Moczeńskiej; Salomea Ludwika Prosperi (1722- 
1733), c. Antoniego i Elżbiety Sułtowskiej; Zofia Kunegunda Un- 
grówna (1728-1762), c. Jana i Katarzyny Młodowskiej; Tekla Klara 
Wańkówna (1803-1853), c. Wiktoryna i Marianny Januszkówny; oraz 
Karolina Józefa Werlein (1802-1855), c. Jana i Franciszki Nentwich, 
niewątpliwie z rodziny napływowej, zapewne przybyłej niedawno, 
skoro nazwiska obojga rodziców są niemieckie.

Licząc więc osiem pewnych mieszczanek i siedem przypuszczal
nych, otrzymujemy piętnaście wypadków, w których rodzina zakonni
cy (przynajmniej najbliższa) jest dostępnym mi herbarzom nieznana. 
Cała reszta, a więc 85 zakonnic (i tym samym 85 % wspólnoty) nosi 
nazwiska herbarzom znane, z tym jednak, że w 39 przypadkach nie 
tylko nazwisko, ale i rodzice panny, wymienieni w metryce, są znani 
także skądinąd; w 46 przypadkach natomiast rodzice nie pozostawili

7 Dola i niedola, Warszawa 1951, t. 1, s. 19.
8 Boniecki V 162.

śladu, chociaż rodzina jest znana. Ponieważ zjawisko przywłaszczania 
sobie bezprawnie szlacheckiego nazwiska, opisane z taką pasją 
w Liber chamorum, raczej nie obejmowało osób, które już i tak stać 
było na wyposażenie córki do klasztoru (i to takiego, który nie mając 
majątków ziemskich, musiał ściśle wymagać wniesienia sporego po
sagu) -  można przyjąć, że te 46 panien faktycznie należało do rodzin 
szlacheckich; tylko, że w wypadkach, w których takie samo nazwisko 
zjawia się w kilku rodzinach, może być problem, do której z nich.

Powiązania rodzinne po mieczu

Najłatwiej jest oczywiście uchwycić powiązania po mieczu, czyli 
tożsamość nazwiska. Ogółem na sto osób jest 71 nazwisk, a wśród 
tych 71 znajdujemy 51 nazwisk występujących raz tylko oraz 20 na
zwisk, które się powtarzają. Znaczy to, że aż 49 zakonnic (noszących 
owe 20 nazwisk) miało we wspólnocie wcześniej czy później przy
najmniej jedną krewną po mieczu. Jest to procent zdumiewająco wy
soki, blisko połowa zgromadzenia; a przecież nie obejmuje on jeszcze 
powiązań po kądzieli. Poza tym, jak zaraz zobaczymy, większość tych 
wypadków to powiązania absolutnie pewne i bliskie.

Mamy więc trzy wypadki, kiedy nazwisko powtarza się aż cztery 
razy: są to siostry Brzechwianki, Gołuchowskie i Łąckie. Brzechwian- 
ki to: Magdalena Franciszka (1647-1702), c. Piotra h. Jastrzębiec, pod
komorzego wendeńskiego, i Katarzyny Jordanówny; Teresa Apolinara 
(1670-1714), c. Bonawentury vel Dobrogosta i Marianny Doruchow- 
skiej; Teresa Kunegunda (1686-1727), c. Gabriela podczaszego war
szawskiego, rodzonego brata Magdaleny Franciszki, z Zofii Podłęskiej; 
i wreszcie Aleksandra Barbara (1715-1759), c. Gabriela (rodzonego 
brata Teresy Kunegundy) z Katarzyny Morsztynówny. Mamy więc 
kilka kolejnych pokoleń, przy czym spośród wszystkich ojców jedynie 
Dobrogost (zapewne tożsamy ze znanym Bonieckiemu burgrabią wie
luńskim) nie ma znanych powiązań z pozostałymi; ponieważ jednak nie 
są znani inni Brzechwowie niż herbu Jastrzębiec, a rodzina nie była 
bardzo rozrodzona, można przypuszczać, że córka tego Dobrogosta 
była bliską krewną pozostałych Brzechwianek, może stryjeczną siostrą 
lub nieco dalszą kuzynką bądź pierwszej, bądź drugiej z nich.

Nieco więcej problemów stwarzają cztery siostry Gołuchowskie. 
Znajdujemy najpierw parę rodzonych sióstr, córek Krzysztofa chorąże
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go wiślickiego i Anny Stockiej; są to Krystyna Eleonora (1737-1800) 
¡Katarzyna Marianna (1741-1787). Niestety jednak ten Krzysztof, 
mimo swojego urzędu, jest herbarzom nieznany i nie można określić na 
pewno, do którego z przynajmniej trzech możliwych herbów należał 
(skoro byli oprócz Leliwitów także Lisowie i Wieniawici Gołuchow- 
scy). Wolno się jednak domyślać, że do Leliwitów, skoro, jak za chwilę 
zobaczymy, ten sam tytuł nosił zaraz po nim inny Gołuchowski, na 
pewno Leliwita. Dwie następne bowiem przedstawicielki tego nazwi
ska, a więc Eleonora Modestia (1780-1805, c. Stefana chorążego wi
ślickiego i Magdaleny Łabęckiej) oraz Wiktoria Aniela (1800-1822, 
c. Józefa podczaszego chełmińskiego i Anieli Jordanówny), należały 
już niewątpliwie do tego herbu; między sobąjednak były spokrewnione 
dość daleko, należąc do różnych gałęzi tej rodziny. Mamy tu więc parę 
rodzonych sióstr i parę dalekich kuzynek, przy czym owe rodzone sio
stry mogą być ciotkami jednej z tych kuzynek.

Żadnych natomiast problemów nie ma co do czterech sióstr Łąc
kich; są to bowiem trzy rodzone siostry, córki Mikołaja h. Jelita 
i Anny Romiszewskiej, znane jako pasierbice Paska: Marianna Wikto
ria (1660-1709), Barbara Konstancja (1674-1728) i Marianna Mode
stia (1679-1740); czwarta zaś, Elżbieta Wiktoria (1717-1761), jest ich 
bratanicą, córką Krzysztofa i Katarzyny Kozierowskiej.

Z kolei mamy trzy rodziny, reprezentowane każda przez trzy zakonni
ce: Koniecpolskie, Paszkowskie i Strusówny. Trzy Koniecpolskie są 
wszystkie rodzonymi siostrami, córkami Jana Przedbora h. Pobóg i Bar
bary Hallerówny; są to: Elżbieta Apolonia (1681-1742), Konstancja Ju
styna (1681-1715) i Agnieszka Anna (1684-1741). Trzy Paszkowskie to: 
Jadwiga Teresa (1655-1681), c. Jana i Barbary Strzalanki, oraz Helena 
Agnieszka (1689-1720) i Anna Róża (169-1756), córki Seweryna i Kata
rzyny Chrząstkiewiczówny. Mamy więc dwie rodzone siostry i ich przy
puszczalną ciotkę; Niesiecki nie zna innych Paszkowskich niż herbu Za
dora, więc zapewne to ta sama rodzina, tylko oczywiście nie wiadomo, 
czy Seweryn, ojciec obu młodszych sióstr, był rodzonym czy też stry
jecznym bratem najstarszej Paszkowskiej, lub może jeszcze dalszym 
krewnym. Identyczny schemat przedstawiają trzy siostry Strusówny 
(niewątpliwie h. Korczak, innych nie było): najstarsza to Marianna 
Agnieszka (1724-1777), c. Andrzeja i Magdaleny Szczepanowskiej, dwie 
młodsze zaś, Teresa Marianna (1745-1758) i Marianna Teresa (1750-

1814), którym w klasztorze zamieniono imiona, to siostry rodzone, córki 
Franciszka i Anny Morskiej.

I wreszcie mamy 14 wypadków noszenia tego samego nazwiska 
przez dwie zakonnice, przy czym aż 9 z tych par to siostry rodzone. 
Są to: Glińskie (Barbara Aniela 16419-1694 i Katarzyna Jadwiga 
1650-1673, córki Kaspra i Katarzyny Kosowskiej); Gładyszewskie 
(Salomea Krystyna 1759-1810 i Ewa Anna 1774-1799, córki Tomasza 
i Katarzyny Siermontowskiej); Grotówny (Katarzyna Prudencja 
1691-1714 i Marianna Aniela1701-1727, córki Aleksandra i Katarzy
ny Kozubskiej; Kłosowiczówny (Justyna Prudencja 1721-1743 
i Franciszka Jadwiga 1724-1757, o których była już wzmianka); Kot
kowskie (Helena Konstancja 1733-1762 i Ludwika 1737-1758,
córki Bogusława h. Ostoja, podczaszego nowogrodzkiego, i Anny 
Karwickiej); Modrzejowskie (Joanna Elżbieta 1687-1737 i Krystyna 
Charitas 1695-1731, córki Krzysztofa h. Ostoja i Marianny Łodziń- 
skiej); Proszowskie (Zofia Pelagia i Agnieszka Benedykta), o których 
była już wzmianka); Śląskie (Agnieszka Ludwika 1741-1750 i Kata
rzyna Benedykta 1745-1763, córki Michała i Anny Wąsowiczówny); 
wreszcie Wolińskie (Barbara Katarzyna 1641-1697 i Teresa Ludwika 
1647-1712, córki Pawła i Katarzyny Szadokierskiej.

Jest też jedna para pewnych sióstr stryjecznych, mianowicie dwie 
Korycińskie: Barbara Ludgarda (1648-1653) i Urszula Anna (1648- 
1684). Pierwsza była córką Krzysztofa h. Topór, kasztelana wojnickie
go, i Anny Chlewickiej; druga -  jego brata Andrzeja, kasztelana wiślic
kiego, i Urszuli Tymińskiej. Następnie mamy trzy pary złożone przy
puszczalnie z ciotki i bratanicy, nie wiadomo: rodzonej, stryjecznej, czy 
jeszcze dalszej. Są to: Romiszewskie, a mianowicie Barbara Magdale
na (1650-1714), c. Stanisława i Zuzanny Żelęckiej, i Teresa Eleonora 
(1674-1714), c. Łukasza i Katarzyny Brzechwianki. Dalej Wojeńskie: 
Konstancja Salomea (1650-1680), c. Macieja h. Zadora i Barbary 
Ochockiej, oraz Aleksandra Ludwika (1680-1717), córka Jana (tożsa
mego przypuszczalnie ze znanym Janem, synem tegoż Macieja) i Anny 
Mikołajczowskiej. Wreszcie Żukówny-Skarszewskie: Jozafata Salo
mea (1748-1795), c. Stefana skarbnika podolskiego i Magdaleny Podol
skiej, oraz Tekla Pelagia (1775-1841), c. Józefa i Marianny Kisielew
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skiej. Wspomniana już tu para sióstr Łopackich ma pokrewieństwo 
z racji dużej różnicy czasowej odległe, jeśli jakiekolwiek.

W sumie mamy więc: dwa razy po trzy siostry rodzone, dwanaście 
razy po dwie; raz dwie siostry stryjeczne na pewno i raz przypusz
czalnie; trzy pewne wypadki relacji ciotka-siostrzenica (lub siostrze
nice), oraz cztery przypuszczalne wypadki takiejże relacji; i do tego 
jedną relację nieustaloną. Szesnaście relacji pewnych, pięć przypusz
czalnych i jedna niejasna; co wszystko obejmuje prawie połowę 
zgromadzenia.

Powiązania rodzinne po kądzieli

Trudniej uchwytne są powiązania rodzinne po kądzieli i większy tu 
jest procent przypuszczeń. Pewnych jest mianowicie tylko kilka przy
padków, kiedy nie tylko nazwisko matki jednej zakonnicy tożsame 
jest z nazwiskiem innej, ale można też dokładnie ustalić pokrewień
stwo. I tak Anna Charitas Łowicka (1641-1688) była córką Jana 
h. Nałęcz, kasztelana inowrocławskiego, oraz Ewy Zadzikówny, ro
dzonej siostry pierwszej przełożonej klasztoru. Tak więc już pierwsze, 
założycielskie pokolenie wspólnoty obejmowało jedną ciotkę i sio
strzenicę (Zadzikówna i Łowicka), dwie pary sióstr rodzonych (jak 
pamiętamy, Glińskie i Wolińskie) i być może także nieco dalsze po
krewieństwo między Zadzikówną i Dorotą Heleną Rogozińską (1618- 
1657), córką Stanisława h. Abdank i Elżbiety Puckówny, gdyż Zadzi
kówna miała babkę Puckównę; o ile to oczywiście ci sami Puckowie, 
były bowiem dwie rodziny tego nazwiska. Katarzyna Klara Straszew
ska była spowinowacona z siostrami Kotkowskimi przez swego brata 
Floriana, który ożenił się z ich rodzoną siostrą Teresą. Korycińscy byli 
oczywiście spokrewnieni z Koniecpolskimi. Teresa Rozalia Tarnow
ska zaś (1671-po 1691), c. Jana h. Leliwa i Teresy Brzechwianki, była 
rodzoną siostrzenicą Magdaleny Franciszki Brzechwianki. Byłoby to 
w sumie sześć pokrewieństw pewnych lub bardzo prawdopodobnych.

Oprócz tego mamy jeszcze całe mnóstwo pokrewieństw możliwych. 
Była w klasztorze jedna tylko Jordanówna (Zofia Helena 1663-1708, 
c. Stanisława i Zofii Mstowskiej); ale dwie za-konnice miały matki 
Jordanówny, mianowicie Magdalena Franciszka Brzechwianka i Wik
toria Aniela Gołuchowska; nadto nazwisko to występuje w rodowodach 
Kochanowskiej, Koniecpolskich i Kotkowskich. Była jedna tylko Mor

ska (Eleonora Magdalena 1760-1772, imion rodziców brak), ale cztery 
zakonnice miały matki tego nazwiska, mianowicie Teresa Magdalena 
Grodzicka (1776-1810), c. Stanisława h. Łada, kasztelana oświęcim
skiego, i Anny), Katarzyna Klara Straszewska (1697-1753), c. Krzysz
tofa h. Komoniaka, stolnika dobrzyńskiego, i Katarzyny) i dwie młod
sze Strusówny. Matkę Brzęchwiankę miały Tarnowska i Teresa Ele
onora Romiszewska; matkę Romiszewską -  trzy siostry Łąckie, nadto 
zaś to nazwisko zjawia się w genealogii Madalińskich, więc może 
oznaczać pokrewieństwo z Rozalią Charitas Madalińską (1762-1813), 
córką Pawła i Magdaleny Sangrockiej. Nazwisko Koniecpolskich zja
wia się w genealogiach Jordanów, Kocha-nowskich i Korycińskich; 
nazwisko Kotkowskich -  u Jordanów i Straszewskich; nazwisko 
(w klasztorze nie reprezentowane) Dębińskich -  u Kotkowskich i Łąc
kich; nazwisko (również nie reprezentowane) Dąbskich łączy genealo
gię Koniecpolskich z Teresą Michaliną Szwejkowską (1768-1798), 
córką Michała h. Ogończyk i Jadwigi Dąbskiej.

Helena Pelagia Tomicka (1616-1647), c. Piotra h. Łodzią, kaszte
lana nakielskiego, i Anny Konopackiej -  jest spowinowacona przez 
swoją siostrę Elżbietę z rodziną Kotkowskich, a więc w dalszym 
i czasem trudnym do ustalenia stopniu ze wszystkimi Kotkowskich 
krewnymi. Ten system bliższych i dalszych pokrewieństw i powino
wactw łączył bowiem niemal wszystkie wymienione tu już rodziny. 
Bywają jednak pary, których w obecnym stanie wiedzy nie sposób do 
niego włączyć; wskazałam już kilka takich, wyliczając pary rodzo
nych sióstr, a trzeba tu dorzucić kilka innych wypadków. I tak Joanna 
Katarzyna Balówna (1710-1760), c. Jana h. Gozdawa, podkomorzego 
sanockiego, i Teresy Rabsztyńskiej h. Klamry, może być bratanicą lub 
cioteczną wnuczką Felicjanny Antoniny Rabsztyńskiej (1663-1721), 
córki Aleksandra (też przypuszczalnie h. Klamry) i Katarzyny Ora- 
czowskiej. Anna Ludwika Bartkowska (1805-1865, c. Jakuba i Mar- 
cjanny Dzięciołowskiej) może być siostrzenicą Teresy Hiacynty Dzię- 
ciołowskiej (1779-1805, c. Michała i Katarzyny Górskiej); obie zaś 
(od 1745, przez ożenek Kazimierza Dzięciołowskiego) spokrewnione 
były z Żukami-Skarszewskimi. Barbara Febronia Kątska (1691- 
1751), c. Wojciecha h. Brochwicz i Agnieszki Cellari, jest niewątpli
wie jakoś spokrewniona z Barbar ŜalomeąCellari (1681-1715) córką 
Andrzeja h. Sulima i Marianny Giebułtowskiej. Tekla Bronisława 
Szymborska (1782-1798), c. Jakuba i Marianny Królikowskiej, może
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być siostrzenicą Krystyny Teofili Królikowskiej (1756-1800), córki 
Michała i Anny Kozickiej. Ewa Brygida Kochanowska, z męża Kra
sińska, (1732-1778), c. Jana h. Korwin i Teresy Sołtykówny, może 
być daleką krewną Teresy Antoniny Michałowskiej (1727-1773), córki 
Józefa h. Jasieńczyk, podstolego krakowskiego, i Ludwiki Ossoliń
skiej, a to przez prababkę tejże Teresy Antoniny, Kochanowską Wła
ściwie jedyną magnatką w tym klasztorze, która żadnych uchwytnych 
koligacji z całą resztą zgromadzenia nie posiada, jest Katarzyna Ur
szula Ostrorożanka, z męża Myszkowska (1703-1707; mając już 80 lat 
wstąpiła jako tercjarka), c. Mikołaja h. Nałęcz, podskarbiego koron
nego10, i Barbary Roszkowskiej11.

Można by zapewne szukać dalej, ku wielkiemu zbudowaniu pani 
stolnikowej Makowieckiej; i niewątpliwie gdyby materiał genealo
giczny był pełny, odnalazłoby się więcej połączeń. Te, które odnale
ziono dotychczas, licząc tak pewne, jak i prawdopodobne (których jest 
zresztą o wiele mniej niż pewnych), pozostawiają poza obrębem 
wszelkich znanych powiązań rodzinnych zaledwie 30 zakonnic, 
a więc mniej niż jedną trzecią zgromadzenia. W dodatku spośród 70 
zakonnic, objętych takimi czy innymi powiązaniami, duża liczba

10 Onże regimentarz „Łacina”.
11 Zakonnice z rodzin szlacheckich, nie posiadające w klasztorze uchwytnych źródło
wo krewnych, to: Franciszka Salomea Biedrzycka (1724-1744), c. Franciszka i Mag
daleny Lewandowskiej; Felicjana Helena Bielawska (1715-1762), c. Macieja cześnika 
żydaczowskiego i Marianny Myszyńskiej; Zuzanna Józefa Błażejowska (1748-1776), 
c. Mikołaja i Jadwigi Tuszewskiej; Anna Joanna Gabońska (1648-1680); Marianna 
Salomea Górnicka (1802-1855), c. Andrzeja i Zuzanny Widuchówny; Franciszka 
Apolinara Jastrzębska (1717-1759), c. Pawła i Marianny Palczowskiej; Ludwika 
Kandyda Karśnicka (1774-1829), c. Kazimierza i Marianny Gawrońskiej; Katarzyna 
Marianna Kowalska (1761-1774), c. Jerzego cześnika bracławskiego i Anny Trep- 
czanki; Anna Kunegunda Niepokojczycka (1764-1829), c. Dominika i Marianny de 
Lebron; Wiktoria Zofia Pinieńska (1743-1807), c. Józefa i Zofii Ulenieckiej; Krystyna 
Elżbieta Rojkowska (1649-1680), c. Grzegorza i Krystyny Janiczówny; Elżbieta 
Józefa Rusocka (z męża Wilska, 1712-1737); Teresa Magdalena Starowiejska (1719- 
1748), c. Andrzeja i Zofii Krosnowskiej; Anna Eufrozyna Szeligowska (1741-1779), 
c. Wojciecha i Marianny Roszkowskiej; Marianna Elżbieta Tokarska (1759-1772), c. 
Kazimierza i Marianny Błońskiej; Eufrozyna Franciszka Wiszowata (1722-1777), c. 
Benedykta i Katarzyny Przytkowskiej; Anna Tekla Zaćwilichowska (1759-1817); 
Jozafata Marcjanna Żegocianka (1801-1858), c. Augustyna i Marianny Ayszperów- 
ny; Anna Agnieszka Żmucka (1655-1680), c. Jana i Krystyny N.); i Salomea Konstan- • 
cja Żwanówna (1764-1797), c. Jana i Franciszki Czechowskiej.

związana jest w jeden wspólny kłąb pokrewieństw i powinowactw czy 
to bezpośrednich, czy pośrednich, czyli jak się wtedy mówiło: koliga
cji. Bardzo dobrym przykładem takiego centrum koligacji jest Magda
lena Franciszka Brzechwianka. Przez ojca była ona spokrewniona 
oczywiście z trzema innymi zakonnicami tego nazwiska, ale także 
z Tarnowską i z jedną z Romiszewskich, a tym samym z ich z kolei 
koligatami, zresztą wspólnymi, to jest z Łąckimi. Przez matkę spo
krewniona była z Jordanami, a więc nie tylko z jedną zakonnicą tego 
nazwiska, ale i z koligatami Jordanów, to jest Koniecpolskimi (i przez 
nich z Korycińskimi), a w dalszej przyszłości -  z Gołuchowskimi 
i Kotkowskimi... Przez nią zaś oczywiście skoligacone były wszystkie 
tamte rodziny miedzy sobą. Niestety nie wiadomo, jak nazywała się 
matka podkomorzego Brzechwy, ojca Magdaleny ; jej bab
ka macierzysta natomiast była Pieniążkówna, co czyni ją  daleką 
krewną wielu zakonnic tego nazwiska, ale nie bernardynek. 
(O koligacjach z zakonnicami innych klasztorów powiemy poniżej.) 
Zacytujmy raz jeszcze Sienkiewicza: Oni tam na Litwie wszyscy 
krewni, jak zresztą i u nas...

Interesujące jest jednak także ujęcie chronologiczne, okazuje się 
bowiem, że liczba powiązań rodzinnych rozłożona jest w czasie nie
równomiernie. W pierwszym półroczu istnienia klasztoru, licząc tak 
owe sześć zakonnic przybyłych od św. Agnieszki, jak i miejscowe pro- 
feski, przyszło osób 42, a z tych tylko cztery nie są objęte żadnymi zna
nymi koligacjami: mniej niż 1/10. W drugim półroczu (1710-1750) 
wstąpiło 33, a z tych już 14 jest nie skoligaconych: więcej niż 1/3. 
Wreszcie w półroczu ostatnim na 25 wstąpień jest 12 przypadków bra
ku koligacji: już prawie połowa. Baza rekrutacyjna wyraźnie się więc 
poszerza; i to, co z początku wyglądało na (bardzo sympatyczne zresz
tą) kółko rodzinne, pod koniec epoki zbliża się już nieco więcej do gru
py reprezentującej swoje środowisko. I tak jeszcze zresztą daleko owe
mu ostatniemu półroczu epoki do stosunków typowych dla czasów 
dzisiejszych, kiedy to wprawdzie zdarzają się przypadki pokrewieństwa 
między zakonnicami jednej wspólnoty, ale są bardzo rzadkie. Dla przy
kładu, w mojej własnej wspólnocie na przeszło 60 znanych mi zakonnic 
były tylko dwie pary spokrewnione ze sobą; poza pokrewieństwami 
pozostawało więc przeszło 14/15 zgromadzenia.
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Koligacje z zakonnicami innych klasztorów

Ta rosnąca u bernardynek krakowskich reprezentatywność środowi
ska oznacza nie tylko wzrost liczby nieszlachcianek, ale także napływ 
nowych nazwisk szlacheckich. Mimo to, jeśli porównać zasób nazwisk 
tej wspólnoty z ogólnym zasobem nazwisk klasztorów małopolskich 
żeńskich, uderza brak wielu rodzin bardzo licznie w nich reprezentowa
nych. Brak więc wyraźnie rodzin z Pogórza, których tyle córek znajdu
jemy u sądeckich klarysek: owych Lipskich (h. Śreniawa), Niewiarow
skich, Pieniążków, Wiktorów... Nie znaczy to, że nie było ich wcale 
w innych klasztorach krakowskich; ale u św. Józefa nie. Spośród innych 
szczególnie bogatych w powołania rodzin małopolskich uderza brak 
Chwalibogów, Oraczowskich i Otfinow-skich; te dwa ostatnie nazwiska 
spotykamy głównie u zwierzynieckich norbertanek. Zdaje się, że jest to 
jeden z aspektów ogólnej tendencji ówczesnych kandydatek do wybie
rania klasztoru, w którym ktoś już z rodziny kiedyś był bądź aktualnie 
jest; na to samo wskazuje fakt, że stosunkowo mały procent bernardy
nek u św. Józefa miał bliskie krewne (przynajmniej źródłowo uchwyt
ne) w innych klasztorach. Podkreślmy: źródłowo uchwytne; musiał to 
być w rzeczywistości procent o wiele wyższy, skoro na 71 reprezento
wanych w tej wspólnocie nazwisk jest zaledwie 17 takich, których nie 
spotykamy w innych klasztorach Małopolski lub sąsiedniej Rusi za
chodniej12. W większości wypadków (to jest w 49) nazwiska wpraw
dzie się powtarzają, brak jednak danych, by określić, czy i w jakim 
stopniu rzeczywiście zachodziło tu pokrewieństwo po mieczu; jeszcze 
trudniej jest oczywiście, gdy chodzi o pokrewieństwo po kądzieli. Te 
6 nazwisk, w których wypadku pokrewieństwo z zakonnicami innych 
klasztorów jest znane, to: Anna Joanna Gabońska (1648-1680, 
c. Hektora h. Janina i Elżbiety Straszkowskiej), która miała rodzoną 
siostrę u krakowskich klarysek; Grotówny, które miały rodzoną siostrę, 
norbertankę w Imbramowicach; Koniecpolskie, które miały podobno 
rodzone siostry zakonnice, Annę i Apolonię (te się jednak dotąd w żad
nym klasztorze nie znalazły); Korycińskie, które miały rodzone siostry:

12 Są to: Cellari, Dzianotti, Gtadyszewska, Luzarkowiczówna, Madalińska, Maria- 
nówna, Ostrorożanka, Pinieńska, Proszowska, Rojkowska, Romiszowska, Szym
borska, Tomicka, Ungerówna, Wańkówna, Werlein i Żmucka. Uderza tu liczba rodzin 
napływowych, jeszcze nie zasiedziałych, oraz plebejskich, co zrozumiałe, skoro 
mieszczanek wstępowało o wiele mniej niż szlachcianek.
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jedna w Krakowie klaryskę u św. Andrzeja, druga w Sandomierzu be
nedyktynkę; Łąckie, które miały jedną siostrę bernardynkę u św. 
Agnieszki; i Zadzikówna, gdyż miała rodzoną siostrę N., która w 1613 
roku wstąpiła do krakowskich karmelitanek bosych jako Beata od 
iw. Józefa, ale nie złożyła ślubów i odeszła; nadto taż Zadzikówna 
spowinowacona była z wdową po swoim bracie Janie, Teofilą z Kret- 
kowskich, a w Karmelu lubelskim Teresą Barbarą od Najśw. Sakra
mentu. Co do dalszych koligacji: Koniecpolskie miały kilka dalszych 
krewnych w Wieluniu u bernardynek i u norbertanek zwierzynieckich; 
tamże na Zwierzyńcu były trzy kuzynki bernardynek Korycińskich.

Ale już stopień pokrewieństwa Barbary Febronii Kątskiej z innymi 
zakonnicami tego nazwiska (pięć norbertanek na Zwierzyńcu, dwie 
w Imbramowicach, jedna bernardynka u św. Agnieszki i jedna domini- 
kanka tercjarka w Krakowie) jest nie do ustalenia z braku źródeł; podob
nie stopień pokrewieństwa Zofii Heleny Jordanówny z innymi zakonni
cami z tej rodziny (pięć klarysek sądeckich, trzy norbertanki na Zwie
rzyńcu, trzy benedyktynki w Staniątkach i jedna w Sandomierzu oraz 
jedna dominikanka tercjarka; nadto kilka poza Małopolską). To samo 
dotyczy 46 innych nazwisk. Niewątpliwie przy większej bazie źródłowej 
znalazłoby się jeszcze niejedno pokrewieństwo pewne; niemniej i tak 
widzimy, że nawet jeśli reprezentantki jakiejś rodziny wstępowały do 
kilku klasztorów, to i do nich na ogół szły nie pojedynczo. Wprawdzie 
bardzo rzadko się zdarza, żeby wszystkie wstąpiły do jednego tylko (tak 
było z małopolską gałęzią rodziny Wiktorów: były w niej cztery zakonni
ce, wszystko klaryski sądeckie) -  ale i tak widać jeśli nie ekskluzywizm, 
to przynajmniej preferencje: Niewiarowskich było sześć w Starym Sączu, 
pięć w Staniątkach, po trzy u krakowskich augustianek i klarysek, i dwie 
u krakowskich norbertanek; nigdzie poza tym. Otfinowskich było sześć 
na Zwierzyńcu, dwie w Imbramowicach, i po jednej: u krakowskich nor
bertanek, w Staniątkach i u prezentek.

Cała ta przydługa wyliczanka miała za zadanie wykazać na bardzo 
konkretnym i możliwie ściśle ujętym przykładzie, że w epoce potry- 
denckiej żeńskie wspólnoty zakonne, choć kwitnące i bardzo licznie 
obsadzone, miały bazę rekrutacyjną stosunkowo wąską: nie tylko bo
wiem z konieczności ograniczała się ona do szlachty i mieszczan, ale 
nadto obyczaj robił z nich w jakiejś mierze kręgi rodzinne. Na ile ca
sus bernardynek u św. Józefa jest typowy, nie sposób oczywiście usta
lić; nawet bowiem gdybyśmy rozpracowali w ten sam sposób wszyst-
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kie 13 klasztorów, w których notowano nazwiska obojga rodziców, 
pozostałoby poza obliczeniami ponad sto innych wspólnot. Niemniej 
przypuszczalne pokrewieństwa po mieczu, jak widać z powtarzania się 
nazwisk, obfitują także w tych klasztorach, dla których zachowane 
dane są o wiele uboższe.

Taki skład wspólnoty, w której roiło się od bliższych i dalszych 
koligacji, nie mógł zapewne być bez wpływu na panującą w niej at
mosferę. Tradycyjnie jednym z filarów formacji zakonnej była nauka, 
że wstępując, „zostawia się urodzenie za furtą”, że koligacje w klasz
torze tracą wszelką wartość, a pokrewieństwo mniej jest ważne od 
duchowej łączności wspólnoty. Sam jednak fakt, że głoszono tę naukę 
z wielkim naciskiem, sugeruje, że było potrzeba ją  głosić. Liczne ko
ligacje między zakonnicami niewątpliwie niejedno w życiu wspólnym 
ułatwiały, ale i niejedno utrudniały.

* * *

S. M. BORKOWSKA OSB

Ties of Consanguinity 
in a 17th and 18th Century Convent

Summary

There are very few convents in Poland whose registers were kept with such accuracy as 
to note the names of every nun’s parents: only 13 convents among more than a hundred. 
Even then, if the nuns belonged to families that have left little or no trace in books of 
heraldry or genealogy, there is hardly any chance of establishing the precise degree of 
consanguinity (or lack of any) between two nuns bearing the same family name. In order, 
then, to try it, a convent must be chosen whose nuns belonged most of them to rich gentry 
and whose registers are complete. Ideal for this purpose seems to be the convent of 
Franciscan nuns of the Third Order, founded in Cracow in 1646. Between this date and 
1805 (which is more or less the end of the period) there lived in that convent 100 nuns, 
counting the six who had come to found it and the 94 who made profession in it. Of these,
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15 were of burgess origin; 85 had family names known in heraldry; of these again 39 were 
bom of parents mentioned in heraldry books, and so there is a chance of establishing their 
family ties very accurately.

The ties on the sword side are most easily established. The 100 nuns had between them 
only 71 family names; of these, 51 occur only once and 20 are repeated; which means that 
49 nuns in the 100 had either own sisters or cousins, aunts and nieces in the same 
community. In three cases the name belongs to as many as four nuns; in three cases to 
three; in fourteen cases to two. The ties on the distaff side are often conjectural; but they 
abound and there are only 30 nuns in the 100 who do not seem to be (either certainly or 
probably) related to any one of the rest. Many of the families are inter-related between 
themselves in many ways; if we had more data, very probably many more ties would be 
found. Given the fact that such ties were at that time much more valued and much better 
remembered than they are today, the community seems almost a family circle. The number 
of these ties, however, diminishes with time: they enclose 9/10 of the community before 
1700, but only a half about 1800.

Translated by s. M. Borkowska OSB



ŁUKASZ WALCZY

SPRAWA DZIESIĘCIN KAPITUŁY SANDOMIERSKIEJ 
W OŚWIETLENIU NIEZNANEGO DOKUMENTU JANA 

DŁUGOSZA Z AKT BISKUPICH JANA RZESZOWSKIEGO

Przeglądając Acta Episcopalia Jana Rzeszowskiego, zarządzają
cego diecezją krakowską w latach 1471-88, natrafiłem pod datą 15 
XII 1479 na wpis dotyczący niezmiernie interesującej sprawy, toczą
cej się przed sądem biskupim. Otóż tego właśnie dnia stanął przed 
ordynariuszem krakowskim pełnomocnik krakowskiej kapituły kate
dralnej, magister Jan z Koprzywnicy, żądając przymuszenia Jana Dłu
gosza Seniora, arcybiskupa-elekta lwowskiego, do uwolnienia kapitu
ły krakowskiej od wszelkich pretensji zgłaszanych przez kapitułę ko
legiaty Najśw. Marii Panny w Sandomierzu z powodu sumy 1500 
florenów, wziętej przed mniej więcej siedemnastu laty przez J. Długo
sza -  podówczas prokuratora kapituły krakowskiej -  dla kolegiaty 
sandomierskiej wraz z licznymi dziesięcinami należącymi do stołu 
arcybiskupów gnieźnieńskich. Ten zaś złożył w odpowiedzi obszerne 
pismo wyjaśniające zarówno szczegóły, jak przede wszystkim sens 
i cel transakcji beneficjami, dokonywanych w przeszłości na linii 
Gniezno-Sandomierz1.

Zafrapowany sprawą, napisałem w r. 1990 niniejszy artykuł, nada
jąc mu pierwotnie tytuł: Nieznany tekst Jana Długosza. Przeoczyłem 
bowiem fakt, że tekst jest publikowany -  wydano go drukiem w „Ro
ku Długoszowym” 19802. Okoliczność ta powstrzymała mnie na dłu
go przed przekazaniem niniejszego artykułu do druku. Zapoznawszy

1 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Acta Episcopalia, t. 3 [dalej: AKMK, 
A £ 3 ],k . 162v.-163v.
2 M. K o w a l c z y k ó w n a :  Wypisy do biografii Jana Długosza z ksiąg sądowych 
kurii metropolitalnej, „Analecta Cracoviensia”, R. 12:1980, nr 74, s. 309-311.

„Nasza Przeszłość” 1.104: 2005, s. 87-110.
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się jednak z edycją przekonałem się, że jest ona zupełnie „surowa”, 
nie dająca badaczowi do ręki niczego więcej poza samym tekstem 
w formie łatwej do odczytania -  zatem moja praca ma sens. Ma sens 
tym bardziej, że fakty wiążące się z opisywaną przeze mnie sprawą 
umknęły niemal całkowicie uwagi badaczy zajmujących się w tymże 
roku 1980 wyświetlaniem i ustalaniem rozmaitych szczegółów biogra
fii autora Roczników Sławnego Królestwa Polskiego3.

Jan Długosz, stanąwszy -  już jako arcybiskup-elekt lwowski, lecz 
zarazem jako człowiek ciągle uwikłany w sprawy kapituły katedralnej 
krakowskiej, diecezji i miasta Krakowa, z którego aż do swojej nieod
ległej już śmierci w maju r. 1480 nie zdołał się ruszyć4 -  przed bisku
pem Janem Rzeszowskim, złożył pisemne oświadczenie, którego treść 
notariusz kurii wciągnął in extenso w Acta Episcopalia. Oświadczenie 
przedstawia dzieje skomplikowanej transakcji pieniędzmi i beneficja
mi. W transakcji tej uczestniczyły dwie najznamienitsze kapituły ka
tedralne ówczesnej Polski: prymasowska gnieźnieńska i krakowska; 
kapituła kolegiaty sandomierskiej, zajmującej w obrębie diecezji kra
kowskiej pod względem rangi i dostojeństwa miejsce zaraz po kate
drze -  a także osoby ze szczytów polskiej hierarchii kościelnej: biskup 
krakowski Tomasz Strzempiński; jego krótkotrwały następca na tej 
stolicy, awansowany rychło na prymasostwo Jan Gruszczyński, 
a także biskup krakowski J. Rzeszowski, który był scholastykiem san
domierskim w chwili, gdy rozpoczynała się opisana przez Długosza 
sprawa.

Oświadczenie swoje rozpoczął J. Długosz od przypomnienia faktu, 
że suma 1500 fi., o którą chodzi, stanowiła legat testamentamy bisku-

3 A. P e r z a n o w s k a ,  Wiadomości źródłowe o życiu i działalności Jana Długosza, 
[w:] Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, Warsza
wa 1980, s. 362, wspomina wprawdzie o sprawie, lecz nie dotyka istoty („1479 XII 
15: Jan Długosz elekt lwowski usprawiedliwiał się przed Janem bpem krakowskim 
z zarzutów postawionych mu przez kapitułę krakowską”); sam tekst w Episcopaliach 
zna nie z oryginału, lecz z „notatek” ś.p. prof. Krystyny Pieradzkiej. Pierwsze mono
graficzne opracowanie życia i twórczości Długosza: M. B o b r z y ń s k i . S .  S m ó l -  
k a , Jan Długosz. Jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kraków 1893, milczy 
o sprawie zupełnie, jak gdyby nie istniała.
4 Zdołał podjąć starania o zachowanie beneficjów posiadanych w diecezji krakowskiej 
także po ingresie do Lwowa (rzecz podstawowa: musiał mieć tam z czego żyć i do
kładać do diecezji, mającej jeszcze długo potem poza największymi miastami charak
ter na poły misyjny).
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pa T. Strzempińskiego na założenie kolegium mansjonarzy przy kole
giacie sandomierskiej. Sumę tę wziął jako pożyczkę J. Gruszczyński -  
podówczas biskup krakowski. Kapituła sandomierska wyraziła na to 
zgodę; w gronie kanoników zezwalających na udzielenie pożyczki był 
-  co podkreślił Długosz -  nie tylko on sam, ale także obecny biskup 
krakowski J. Rzeszowski -  wówczas scholastyk sandomierski. Kapi
tuła katedralna krakowska stanęła wtenczas przy J. Gruszczyńskim 
jako ręczycielka. Awansowawszy -  wraz z długiem 1500 fl. -  na ar- 
cybiskupstwo gnieźnieńskie, J. Gruszczyński postanowił zwrócić ten
że dług kapitule sandomierskiej poprzez wieczysty zapis na jej rzecz 
dziesięcin we wsiach: Potworów, Potworowska Wola, Długie, Dłuska 
Wola, Kaszów, Kaszowska Wola, Gutów, Gutowska Wola i Czarno
cin. Zapisu tego dokonał za zgodą kapituły metropolitalnej gnieźnień
skiej, wystawiwszy odpowiedni dokument, którego treść wpisano do 
akt kapitulnych podczas „kapituły generalnej” na św. Wojciecha 
(J. Długosz nie zapamiętał niestety i nie podał roku). W swoim zapisie 
prymas J. Gruszczyński zobowiązał się ponadto -  postawiwszy „zna
mienitych mężów” jako ręczycieli -  w razie niemożności wykupienia 
od kapituły sandomierskiej wspomnianych dziesięcin zaopatrzyć 
w ciągu 10 lat swój „stół arcybiskupi” w inne dobra, z których dochód 
byłby w stanie zrównoważyć ubytek w dochodach powstały na skutek 
odejścia dziesięcin do kolegiaty sandomierskiej; zapis taki -  podkre
ślił J. Długosz -  był właściwym zadośćuczynieniem zarówno dla kapi
tuły sandomierskiej, jak i archidiecezji gnieźnieńskiej. Kolegiata san
domierska pozostawała w spokojnym posiadaniu dziesięcin z wymie
nionych dziewięciu wsi aż do śmierci J. Gruszczyńskiego i jeszcze 
jakiś czas potem, aż do chwili, gdy przed mniej więcej czterema laty 
jego następca Jakub z Sienna rozpoczął je odbierać przemocą znów 
dla siebie. Wówczas J. Długosz po ciężkich mozołach odzyskał je na 
powrót dla kościoła sandomierskiego, kierując pretensje Jakuba 
w stronę niegdysiejszych ręczycieli prymasa J. Gruszczyńskiego, 
a w ostateczności -  gdyby ściągnięcie stamtąd 1500 florenów okazało 
się niemożliwe -  zobowiązując się do zapłacenia tej sumy samemu.

Do tego momentu relacja J. Długosza jest spokojna i beznamiętna, 
prowadzona w trzeciej osobie, stylem łatwym do rozpoznania dla 
każdego, kto zna fragmenty Libri Beneficiorum czy Annalium, w któ-
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rych autor opisuje własne dokonania5. Po zamknięciu historycznego 
opisu -  od początku aż do stanu obecnego -  sprawy, której dotyczyły 
wysunięte przeciw niemu zarzuty, J. Długosz zmienia raptownie spo
sób wypowiedzi: zwraca się do biskupa J. Rzeszowskiego w pierwszej 
osobie wprost, mówiąc: na podstawie tego wszystkiego, co wydarzyło 
się istotnie tak, jak to przedstawiłem, czego prawdziwość mogą też 
potwierdzić kanonicy krakowscy, może się Wasza Wielebność sama 
przekonać, czy zawiniłem w czymkolwiek kapitule sandomierskiej lub 
krakowskiej6; czy mogą mnie one stawiać w pozycji oskarżonego -  
mnie, który całą sprawę -  o czym wie Bóg -  prowadziłem wiernie 
i z pożytkiem tak dla kościoła sandomierskiego, jak i krakowskiego, 
wkładając w to pracę i wysiłek, narażając się na wydatki i niebezpie
czeństwa! -  wobec tych faktów nie tylko nie poczuwam się wobec 
nich do winy, ale nie widzę w sobie najmniejszego jej śladu! Obecny 
arcybiskup gnieźnieński znów odebrał dziesięciny kolegiacie sando
mierskiej -  jeśli jednak kapituła sandomierska chce szukać odszko
dowania za to na krakowskiej, czyni to bez mojej podniety, ja zaś 
nigdy nie zobowiązywałem się do zastępowania tychże kapituł we 
wszystkich bez wyjątku sprawach spornych. W sprawie dziesięcin 
działałem uczciwie i z czystym sercem. Nie posiadam takiej mocy 
i powagi, którą mógłbym przezwyciężyć powagę i wpływy arcybisku
pa gnieźnieńskiego, czy też powstrzymać chęć kapituły sandomier
skiej do procesowania się z krakowską. Tę część oświadczenia J. Dłu-

5 Por. np. relacja o budowie kościoła parafialnego w Raciborowicach -  Joannis Dłu
gosz Senioris Canonici Cracoviensis Liber Beneficiorum Dioecesis t. 1 :
Ecclesia Cathedralis Cracoviensis -  Ecclesiae Cracoviae [1863],
s. 155; w Szczepanowie -  LB, t. 2: Ecclesiae Parochiales, Cracoviae [1864], s. 268 -  
tutaj umieszczona „przy okazji” informacja o sprowadzeniu Paulinów na Skałkę!; 
relacja jw. w tomie „klasztornym”: LB, t. 3: Monasteria, Cracoviae [1864], s. 114- 
115; relacja o fundację Kartuzji na Kazimierzu w nie dokończonych budynkach uni
wersyteckich fundacji Kazimierza Wielkiego -  Johannis Dlugossii [...] Historiae 
Polonicae libri XII...,[Kraków 1876], s. 284 -  przy relacji o założeniu Uniwersytetu 
-p o d r . 1361!
6 Odnośny fragment pisma J. Długosza -  AKMK, jw.: „Ex quibus omnibus taliter 
in veritate gestis, quam eciam veritatem domini Capitulares Cracovienses attestantur, 
Vos, Pater Reverendissime, domine Episcope Cracoviensis, potestis videre et 
pabulare, si in aliquo ego sum Capitulo Cracoviensi aut Sandomiriensi obnoxius, 
culpabilis aut reus...”.
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gosza można więc zamknąć słowami: zrobiłem wszystko, co do mnie 
należało, a nawet więcej -  o cóż więc chodzi?!

Końcowy fragment tekstu zawiera przypomnienie zasług J. Długo
sza wobec kolegiaty sandomierskiej. Powraca tu spokojny, referujący 
w trzeciej osobie styl. Jest tu mowa o zakupie dla kolegium mansjona- 
rzy tegoż kościoła dwu wsi: Okaliny i Gojczowa (poprzednio własno
ści opatów cysterskich z Sulejowa), wartych 1000 grzywien każda, 
a następnie o obronieniu ich w trwającym osiem lat procesie; o wybu
dowaniu dla kapłanów tego zgromadzenia domu murowanego w San
domierzu kosztem ponad 2000 grzywien oraz o zakupieniu dla nich 
innego domu wraz z placem tamże (poprzednio własności niejakiego 
Łysakowskiego). Całość zamyka ponowny, znacznie już spokojniej
szy apel do biskupa o sprawiedliwe rozsądzenie całej sprawy.

Fakty podane w oświadczeniu złożonym przez J. Długosza 15 XII 
1479 w krakowskiej kurii biskupiej można skonfrontować z przeka
zami innych źródeł dotyczącymi kwestii dziesięcin gnieźnieńskich 
nadanych kapitule sandomierskiej. Źródeł takich zachowało się sporo 
i w większej części ogłoszono je drukiem. Szczególnie interesujący 
jest tu tekst pozwalający dostrzec sprawę u samego jej początku: zapis 
prymasa J. Gruszczyńskiego, wciągnięty do akt kapituły gnieźnień
skiej pod datą 27 IV 1465.

Arcybiskup Gruszczyński zeznał przed „senatem duchownym” 
swojej diecezji, że pożyczył był 1500 florenów od kapituły kolegiaty 
Najśw. Marii Panny w Sandomierzu. Sumę tę przeznaczył na pokrycie 
kosztów uzyskania w kurii rzymskiej bulli translacyjnej na archidiece
zję gnieźnieńską, na którą awansował po śmierci Jana Odrowąża 
Sprowskiego, wybrany przez kapitułę zgodnie ze wskazaniem Kazi
mierza Jagiellończyka. (Należy w tym miejscu przypomnieć spór 
o biskupstwo krakowskie toczący się w latach 1461-64, w wyniku 
którego ustaliła sie trwająca aż do rozbiorów praktyka wyboru przez 
kapituły i zatwierdzania przez Stolicę Apostolską królewskich nomi- 
natów na wakujące diecezje; właśnie Gruszczyński wyszedł z tego 
sporu zwycięsko -  jako kandydat monarchy, by po kilku miesiącach 
awansować -  także z woli króla -  na prymasostwo7). Aby zwrócić 
kapitule sandomierskiej zaciągniętą pożyczkę, zapisał jej dn. 24 IV 
1465 dziesięciny snopowe swego stołu ze wsi: Potworów, Potworow-

7 M. B o g u c k a ,  Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, Warszawa 1981, s. 118-120.
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ska Wola czyli Koziakaleń (Koziabaleń), Długie, Kaszów, Kaszowska 
Wola, Gutów, Gutowska Wola i Czarnocin, położonych w kluczu 
łęgonickim czyli radomskim8 (z tekstu wypadła Dłuska Wola -  za
pewne przez przeoczenie). Dziesięciny te zobowiązał się odkupić 
w terminie najdalej do dziesięciu lat -  zastrzegł się jednak od razu, że 
w przypadku, gdyby nie był w stanie tego uczynić, wystara się w tym 
samym dziesięcioleciu o zapewnienie dobrom stołowym arcybiskup- 
stwa gnieźnieńskiego nowych dochodów, tak aby wyrównać uszczer
bek spowodowany zapisem dla kolegiaty sandomierskiej. Jako ręczy- 
ciele stanęli przy arcybiskupie jego dwaj rodzeni bracia, kanonicy 
gnieźnieńscy: doktor dekretów Marcin oraz Andrzej9.

Zachował się też dokument rzucający światło na sprawę w jej póź
niejszym rozwoju. Jest to pełnomocnictwo w formie instrumentu nota
rialnego, datowane 12 I 1478, mocą którego kapituła kolegiacka san-

8 Klucz łęgonicki tworzyły dobra arcybiskupstwa gnieźnieńskiego skupione w po
wiecie opoczyńskim wokół miasteczka Łęgonice (lokowanego na prawie niemieckim 
przez prymasa Mikołaja Trąbę w r. 1420) -  wsie: Łęgonice, Ostrowy, Przelot, Konary 
i Podgórze (stan wg wizytacji odprawionej osobiście 18 X 1511 przez prymasa Jana 
Łaskiego). Dla celów administracji i sprawozdawczości do opisów kluczy dóbr, któ
rych właścicielem było arcybiskupstwo gnieźnieńskie jako instytucja -  ściślej: „stół 
arcybiskupi” -  dołączano opisy innych wsi położonych w sąsiedztwie, z których szły 
dziesięciny na tenże stół -  w ten sposób „nasze” wsie znalazły się w tekście wizytacji 
Łaskiego z r. 1511. Użycie nazwy „okręg radomski” [districtus Radomiensis] dla 
bliższego określenia położenia wspomnianych wsi wynika z dostosowania się do 
wewnętrznego podziału klucza łęgonickiego opracowanego przez administrację dóbr 
arcybiskupich, a nie do podziału kraju na powiaty. (Określenie zastosowane przez 
samego prymasa Gruszczyńskiego w akcie zapisu dziesięcin brzmi: „...in diócesi 
nostra Gneznensi et clave seu districtu Langoviczensi seu Radomiensi...”). Oprócz 
„obwodu radomskiego” w kluczu łęgonickim istniały jeszcze obwody: opoczyński 
i „Mazowiecki” [districtus Opoczensis, districtus Mazoviae]; por. Visitationes 
bonorum Archiepiscopatus necnon Capituli Gneznensis saeculi XVI, [ed.]
B. U l a n o w s k i ,  Cracoviae 1920, s. 336-348. Wg podziału administracyjnego z dn. 
1 VI 1975 wspomniane wsie znajdują się w woj. radomskim. Potworów jest wsią 
gminną do tej gminy należą: Potworówek (d. Potworowska Wola), Długie i Dłuska 
Wola. Gutów i Wola Gutowska należą do gminy Jedlińsk; Kaszów i Kaszówek 
(d. Kaszowska Wola) -  do gm. Stara Błotnica; Czarnocin -  do gm. Radzanów; por. 
Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. 1, Warszawa 1980, s. 270, 328, 
330, 566; t. 2, Warszawa 1981, s. 47; t. 3, Warszawa 1982, s. 39, 539.
9 Acta Capitulo rum nec non ludido rum Ecclesiasticorum selecta, [ed.] B. U l a 
n o w s k i ,  t. 1: Acta Capitulorum: Gneznensis, Poznaniensis et Vladislaviensis 
(1408-1530), Kraków 1894, nr 1975, s. 453; nr 1976, s. 453-454 (Acta Capituli 
Gneznensis Anni 7465)[dalej: AC].
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domierska, reprezentowana przez prepozyta Piotra z Dąbrówki, scho
lastyka Jana z Szydłowca oraz kanoników: doktora dekretów Stani
sława z Wojczyc (Wojcic)[zarazem sandomierskiego oficjała okręgo
wego] i Dziersława ze Skotnik, upoważniła dziekana krakowskiego 
Pawła z Głowiny i kanonika krak. Jana Długosza „Seniora” do trak
towania w swym imieniu z prymasem Jakubem z Sienna o zwrot dzie
sięcin nadanych jej niegdyś wieczyście przez arcybiskupa Gruszczyń
skiego, a teraz rewindykowanych wbrew zapisowi10 (w wykazie wsi 
brakuje tutaj na odmianę Gutowa).

Sporo miejsca poświęcił sprawie sam Długosz w swych opracowa
niach historycznych. Rozdział Libri Beneficiorum omawiający uposa
żenie kolegiaty sandomierskiej zawiera w podrozdziale na temat kole
gium Mansjonarzy akapit zatytułowany Decimae manipulares, w któ
rym mowa o dziesięcinach zapisanych w r. 1465 kapitule sandomier
skiej przez prymasa Gruszczyńskiego i przeznaczonych przez tęż ka- 
pityłę na potrzeby Mansjonarzy, uposażonych niegdyś przez biskupa 
Strzempińskiego kwotą 1500 fi. -  którą to właśnie sumę pożyczył był 
Gruszczyński, płacąc za pożyczkę dziesięcinami. Ustęp ten rozpoczy
na się od przypomnienia w wielkim skrócie dziejów pożyczki -  potem 
następują krótkie opisy dziewięciu wsi, z których szła dziesięcina -  od 
Potworowa począwszy, na Czarnocinie kończąc; kolejność jest tu 
niemal taka sama, jak w tekście znajdującym się w Acta Episcopalia 
J. Rzeszowskiego11 *, co zdaje się wskazywać, że Długosz pisał wzgl. 
dyktował swoje oświadczenie z grudnia 1479 r. mając przed sobą 
własny tekst LB albo notatki brudnopisowe.

Opis każdej wsi zawiera zwięzłą informację na temat jej przynależ
ności parafialnej, właściciela, ilości łanów kmiecych, zagród i kar
czem. I tak: Potworów był wspólną własnością Pawła Potworowskie

10 Biblioteka PAU/PAN w Krakowie, dyplom nr 79. Dokument sporządził notariusz 
Imperiali Auctoritate Paweł s. Wojciecha z Sandomierza, kleryk diecezji krakowskiej. 
A. P e r z a n o w s k a ,  s. 358, przytacza regest tego dokumentu, powtarzając niemal 
dosłownie Jana Czubka (Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie. 
Dodatek I, Kraków 1912, nr 79, s. 76), pomijając późniejszy katalog rękopisów tejże 
Biblioteki (K. D z i w i k , Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie, cz. 1: dokumenty z lat 1113-1571, Wrocław-Warszawa- 
Kraków 1966, nr 114, s. 40), gdzie opis dokumentu jest dokładniejszy. Powtórzyła też 
błąd Czubką który dziekana krakowskiego Pawła z Głowiny nazwał Pawłem z Błonia.
11 Z jednym wyjątkiem: przestawiona kolejność Długiego i Potworowskiej Woli
(Długie wcześniej).
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go h. Półkozic i Jakuba z Rzeszotowej Woli h. Łabędź; miał 20 łanów 
kmiecych, 6 karczem bez własnych ról, 2 zagrody; był tam ponadto 
folwark -  własność Potworowskiego, oddający dziesięcinę miejsco
wemu kościołowi parafialnemu. Długie, należące do parafii potwo- 
rowskiej, będące współwłasnością Sławka [Slawyecz] i Pawła, obu 
pieczętujących się h. Półkozic (braci?), posiadało 19 łanów kmiecych 
i 2 zagrody bez ról oraz folwark -  z niego oddawano dziesięcinę ple
banowi w Potworowie. Potworowska Wola była wspólną własnością 
Jakuba Łabędzia i jego braci (szlachta -  h. Łabędź); było tam 6 łanów, 
natomiast nie było folwarku. Dłuska Wola stanowiła własność An
drzeja Dłuskiego h. Półkozic; należała do parafii w Potworowie, liczy
ła 3V2 łanu kmiecego; prócz łanów był tam folwark szlachecki odda
jący dziesięcinę plebanowi Potworowskiemu. Kaszów był własnością 
Jana Kaszowskiego (syna Dziersława) h. Janina; posiadał własny 
drewniany kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela, ufundowany 
przez Jaśka Kaszowskiego -  dziada obecnego dziedzica; było tam 
16'/2 łanu kmiecego, 6 karczem: 1 dziedzica, 5 plebańskich (karczma
rze dzierżawili role od plebana), a także 2 zagrody wydzielone z fol
warku dziedzica. Folwark oddawał dziesięcinę miejscowemu pleba
nowi. Wspomniany Jan Kaszowski był również właścicielem Ka
szowskiej Woli, należącej do parafii w Kaszowie; było tam 21 łanów 
kmiecych. Dziedzicem Gutowa, należącego do parafii w Jankowicach, 
był Jan „Zasada” Gutowski h. Półkozic; wieś liczyła 17 łanów kmie
cych, 10 karczem z własnymi rolami; znajdował się tam również fol
wark, skąd oddawano dziesięcinę plebanowi. Gutowska Wola -  para
fia jw. -  była własnością tegoż Jana Zasady; posiadała 18 łanów, nad
to młyn; spośród 18 łanów 16 dziedzic przyłączył do folwarku, rugu
jąc kmieci -  z całości powiększonych w ten sposób gruntów oddawał 
dziesięcinę własnemu plebanowi. Czarnocin, położony w parafii Bu
kowno, należał do wojewody rawskiego Grota Nowomiejskiego h. 
Rawicz; liczył 6V2 łanu kmiecego; był tam także folwark, z którego 
dziesięcinę pobierał pleban12.

Nie wiemy do końca, czy opisane w stosunki własnościowe 
były aktualne dla r. 1479, czy też dla czasów wcześniejszych i o ile -  
Długosz pracował nad Księgą Uposażeń około 30 lat i pracy nie za-

12 LB, t. 1, s. 390-392.

SPRAWA DZIESIĘCIN KAPITUŁY SANDOMIERSKIEJ 9 5

kończył, pozostawiwszy w wielu miejscach pusty formularz przygo
towany do wypełnienia danymi liczbowymi13.

Wartość dziesięcin ze wspomnianych wsi (w zbożu -  snopowych, 
w konopiach -  po 4 wiązki z łanu14) wynosiła wg danych Długosza 
15-16 grzywien z Potworowa, 3 grz. z Potworowskiej Woli, 7-10 grz. 
z Długiego, 3 grz. z Dłuskiej Woli, 12-18 grz. z Kaszowa, 16-20 grz. 
z Czarnocina. Dziesięcina z Gutowskiej Woli sięgała 12-18 grz. -  
szacunek Długosza odnosił się jednakże do stanu, gdy wszystkie 18 
łanów było jeszcze osadzonych kmieciami; po wcieleniu przez dzie
dzica 16 łanów do folwarku dziesięcinę stamtąd otrzymywał -  na 
zasadzie przywileju szlacheckiego „dziesięciny swobodnej”15 -  pleban 
w Jankowicach, do którego parafii należała Gutowska Wola, nato
miast Mansjonarzom sandomierskim pozostała dziesięcina z tych je
dynie dwóch łanów, na których jeszcze gospodarzyli kmiecie. Podsu
mowanie przytoczonych wyżej kwot pozwala określić w przybliżeniu 
wartość łącznego dochodu płynącego z zapisu prymasa Gruszczyń
skiego na minimum 72 grz., maximum 113 grz. rocznie16.

Zboże i konopie przeznaczone na dziesięcinę chłopi wspomnianych 
dziewięciu wsi odwozili własnym transportem do spichrza założonego 
(lub wynajętego) specjalnie na ten cel przez kolegiatę sandomierską17 * * *; 
zebrane płody rolne zapewne sprzedawano -  spichlerz umożliwiał ich 
przetrzymanie w oczekiwaniu zwyżki cen.

Inny akapit tego samego rozdziału LB, noszący tytuł: Villae Man- 
sionariorum, informuje obszernie o wsiach zakupionych przez Długo

13 O tym obszernie S. K u r a ś ,  Regestrum Ecclesiae Cracoviensis. Studium nad 
powstaniem tzw. Liber Beneficiorum Jana Długosza, Warszawa 1966. Z taką sytuacją 
mamy do czynienia tam, gdzie w tekście drukowanym napotykamy ciąg: „...item  
tabemae, item molendina...” -  etc. (wydawca nie dal trzykropków wskazujących na 
opuszczenia samego autora -  ten błąd zmylił niejednego badacza!).
14 W tekście LB powtarzają się sformułowania: „...de quibus solvitur decima manipu- 
laris et per quatuor ierugas canapalis” -  lub podobne. Ieruga = geruga = wiązka (stpol. kita 
[kytha]) -  zob. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. 4, szp. 532-533; t. 5, szp. 34.
15 Już w XIV w. szlachta uzyskała (drogą faktów dokonanych) przywilej dowolnego 
wyboru instytucji kościelnej, której oddawała dziesięcinę. Zob. J. B a r d a c h ,  Histo
ria państwa i prawa Polski, t. 1 : do połowy XV wieku, Warszawa 1964, s. 226, 239.
16 LB,t. 1, s. 392.
17 LB jw., passim: „...et ducunt earn cmethones propriis curribus in horreum ab
ecclesia sandomiriensi locandum...”. Czasownik: loco, are, avi, oznacza w tym przy
padku przede wszystkim: założyć, tj. wybudować -  Słownik łac. średn., t. 5, szp.
1492.



9 6 ŁUKASZ WALCZY

sza dla Mansjonarzy sandomierskich: Okalinie i Gojczowie. Opis 
stanu obu wsi jest wywodem historycznym sięgającym ich donacji 
opactwu cysterskiemu w Sulejowie, dokonanej przez Wincentego 
Kadłubka w czasie, gdy przed objęciem biskupstwa krakowskiego, tj. 
przed r. 1208, był prepozytem sandomierskim18. J. Długosz doprowa
dził po długich staraniach do odstąpienia mu przez Opata Mikołaja obu 
wymienionych wsi, położonych w pobliżu Opatowa, w zamian za 
leżącą bliżej Sulejowa wieś Błogie i dopłatę 1000 grzywien. Błogie 
nabył Długosz z kolei wraz z sołectwem w 1470 r. od Anny, córki 
Jakuba Czemikowskiego [?], małżonki Warsza z Żychlina[?], uzysku
jąc zatwierdzenie tej transakcji przez Kazimierza Jagiellończyka19.

Okalina, podlegająca jurysdykcji parafialnej proboszcza opatow
skiego, liczyła 15 łanów kmiecych, trzy zagrody bez własnych ról, 
dwie karczmy z rolami. We wsi był folwark obejmujący 4 łany „wol
ne” wzgl. „puste”, tj. nie osadzone kmieciami (ponad wspomniane 15 
łanów). Do folwarku należała łąka, użytkowana wspólnie przez gro
madę. Wieś posiadała nadto gaj dębowo-sosnowy, a w nim 30 barci 
(brak wiadomości, kto był ich właścicielem wzgl. użytkownikiem). 
Mansjonarze otrzymywali od kmieci z Okaliny czynsz w wysokości 
jednego kwartnika (wiardunku) = 12 gr. z łanu rocznie -  nadto tytu
łem „obiednego” po 2 gr. z łanu20; dwaj karczmarze płacili rocznie po

18 Nadanie Czernikowa i Gojczowa (Gojcowa), dokonane przez mistrza Wincentego 
Kadłubka, prepozyta sandomierskiego, na rzecz opactwa sulejowskiego, potwierdził 
w r. 1206 Leszek Biały. W jego dokumencie jest mowa o Czernikowie -  w istocie 
chodziło o jeden z działów („źrebów” -  sortes) tej wsi, który z czasem rozwinął się 
w osobną wieś pod nazwą Okalina. Zob. J. M i t k o w s k i , Początki klasztoru Cy
stersów w Sulejowie, Poznań 1949, s. 98-101, 115, 203, 302 (nr 4: opis dokumentu 
zr. 1206 wraz z regestem), s. 318 przyp. 15. Dokument Leszka Białego 1206 r. ma 
kilka wydań -  m.in. Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 1, nr 4.
19 LB, t. 1, s. 396-397. Zatwierdzenie Kazim. Jagiellończyka 23 IX 1476, Nowy Kor
czyn -  zob. Codex epistolaris saeculi XV, t. 1, cz. 2, [wyd.] J. S z u j s k i ,  Kraków 
1876, nr 229, s. 272-273; M. B o b r z y ń s k i ,  S. S m o l k a ,  -  regesty nr 375 (s. 
299); A. P e r z a n o w s k a ,  s. 355. Po reformie 1975 r. obie wsie znajdowały się 
w gminie Opatów, województwie tarnobrzeskim; por. Wykaz urzędowych nazw..., 
t. 1, s. 476; t. 2, s. 616; po reformie r. 1998/99 znajdują się w województwie Święto
krzyskim (kieleckim), powiecie opatowskim. Leżą na pd. od miasta i nieco na zach. 
od szosy Opatów-Sandomierz.
20 Długosz użył wyrażenia: „...obyedne solvunt per quatuor quadrantes de laneo”. 
Owe „quadrantes” wzgl. „quartenses” stanowiły Va skojca czyli Vi grosza (grzywna 
miała 48 groszy = 24 skojce, czyli 1 skojec = 2 grosze). Zob. J. R u t k o w s k i ,
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grzywnie. W podsumowaniu dawało to rocznie 9 florenów 6 gr. 
Oprócz czynszu i „obiednego” kmiecie oddawali dwa kapłony i 30 
jajek rocznie z łanu, a ponadto obowiązywał ich odrobek tzw. „obro
ków” na gruntach folwarcznych, tj. uprawa roli o powierzchni wysie
wu 1 miary zboża ozimego i 1 miary zboża jarego -  włącznie ze zbio
rem plonu, wymłóceniem i odwiezieniem ziarna do spichrza fol
warcznego. Karczmarze byli wolni od danin i robocizny, natomiast 
zagrodnicy, nie obciążeni -  jako bezrolni -  daninami ani czynszem, 
odrabiali na folwarku pieszo 1 dzień w tygodniu21 22. We wsi znajdowa- 
ly się trzy „dobre” stawy rybne .

Według opisu Długosza Okalina sąsiadowała z Czernikowem, Wę- 
borkowem ( Wamborkow), Karwowem, Tudorowem, Włostowem,
Gojczowem i Żemikami; granice wszędzie znaczyły ujazdy23.

Gojczów, podlegający „prawem parafialnym” plebanowi we Wło- 
stowie, liczył 13 łanów -  z tego 11 było osadzonych poddanymi 
kmieciami, 2 należały do sołectwa. Były tam ponadto 2 zagrody 
i karczma -  posiadające role24. Folwark zajmował grunta o po
wierzchni równej 4 łanom; w przeszłości dzielił się na dwie połowy: 
jedną rycerską, drugą dzierżawioną przez sołtysa; obecnie jednak ca
łość znalazła się we władaniu Mansjonarzy jako panów wsi. Łąka 
folwarczna pozostawała we wspólnym użytkowaniu gromady. Do wsi 
należały dwa gaje dębowe: większy w sąsiedztwie Włostowa, mniej
szy w sąsiedztwie Jagnina. Długosz zwrócił też w swym opisie uwagę 
na brak w Gojczowie młyna i stawów rybnych25 (być może wskazy

Historia gospodarcza Polski (do 1864 r.). Warszawa 1953, s. 64. Kmiecie z Okaliny 
płacili więc 4 „quadrantes” czyli 4 półgroszki, czyli 2 grosze.
*' LB, t. 1, s. 397. Oprócz powinności na rzecz Mansjonarzy -  panów wsi -  mieszkań
ców Okaliny obciążała także dziesięcina wytyczna snopowa w zbożu i konopna 
w wysokości 4 wiązek od gospodarstwa!?]; pobierał je archidiakon sandomierski. 
Także 11 z 15 łanów kmiecych było obciążonych daniną zbożową na rzecz króla: 
2 miary sandomierskie owsa i 1 miara pszenicy rocznie; z 4 łanów taką samą daninę 
odbierał sołtys[?] -  4 łany folwarczne były od niej wolne, oddawały natomiast dzie
sięcinę archidiakonowi według tego samego wymiaru, co łany kmiece.
22 Tamże, s. 397-398: „...tres piscinae bonae sub villa”.
23 Tamże, s. 397: „Item confmat cum Czytników, Wamborkow, Karwow, Tudorow, 
Wlostow, Goyczow et Zymiky, et ubique ugyaszdy”.
24 Tamże: „...in  qua sunt tredecim lanei cmethonales, ex quibus undecim pertinent ad 
dominium, duo ad scoltetiam”.
25 Tamże, s. 397-398.
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wał w ten sposób delikatnie inwestycje konieczne w pierwszej kolej
ności).

Obciążenia mieszkańców Gojczowa na rzecz Mansjonarzy były 
identyczne jak w Okalinie: od kmieci i sołtysa siedzącego na dwóch 
łanach kmiecych czynsz po 1 kwartniku i „obiedne” po groszu z łanu, 
od karczmarza czynsz po 1 grzywnie rocznie -  suma tych wpływów 
czyniła 7 fl. 7 gr. rocznego dochodu. Kmiecie i sołtys oddawali rocz
nie z łanu po dwa kapłony i trzydzieści jaj, nadto obrabiali grunta 
folwarczne w systemie „obroku”, opisanym wyżej przy Okalinie. Za
grodnicy, jakkolwiek -  odmiennie niż w Okalinie -  posiadali role (nie 
wiadomo, jakiej powierzchni), byli tak samo jak tam obciążeni pańsz
czyzną w wymiarze dnia pieszego tygodniowo -  natomiast pozosta
wali wolni od danin i czynszów26.

Gojczów graniczył z Włostowem, Grocholicami, Ugninem, Jagni- 
nem i Okaliną; wszystkie granice były wyznaczone ujazdami27.

Krótką wiadomość o zapisie dziesięcin dla kolegiaty sandomier
skiej umieścił Długosz także w „żywocie” prymasa J. Gruszczyńskie
go, wchodzącym w skład Katalogu Arcybiskupów Gnieźnieńskich28.

Połączenie tekstu oświadczenia Jana Długosza, wydobytego z Acta 
Episcopalia J. Rzeszowskiego, z innymi omówionymi wyżej źródła
mi, pozwala uporządkować zawarte w nich wiadomości i odtworzyć 
w zarysie przebieg „sprawy dziesięcin”, zapoczątkowanej przez zapis 
arcybiskupa J. Gruszczyńskiego z dn. 27 IV 1465 r., a także wyjaśnić 
liczne towarzyszące jej okoliczności.

Pożyczając 1500 florenów, przeznaczonych według testamentu 
biskupa Tomasza Strzempińskiego dla Mansjonarzy sandomierskich, 
prymas J. Gruszczyński zabezpieczył sobie z góry dogodne warunki

26 Tamże. Mieszkańców Gojczowa obciążała ponadto dziesięcina snopowa i konopna 
w proporcji jak w Okalinie i podobnie jak stamtąd pobierał ją archidiakon sandomier
ski. Dziesięcina z folwarku szła w dwa różne miejsca: z części niegdyś rycerskiej do 
plebana włostowskiego, z części niegdyś sołeckiej do archidiakona sandomierskiego, 
który wytykał ją „w gonitwę”, tj. znaczył co 10 kopę biorąc 2 łany części sołeckiej za 
jedną całość i postępując od początku do końca w ramach tej całości. Obowiązywała 
również danina zbożowa na rzecz skarbu królewskiego w wymiarze identycznym jak 
w Okalinie.
27 Tamże, s. 398: „Item confmat cum Wlostow, Grocholicze, Ugnin, Jagnin, Okalina, 
et ubique ugyaszdy”.
28 Catalogus Archiepiscoporum Gnesnensium, [w:] Joannis Dlugossii Senioris Cano-
nici Cracoviensis Opera Omnia, t. 1, Cracoviae [1887], s. 376-377.
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zwrotu tego długu. W zapisie dłużnym zastrzegł bowiem możliwość 
odstąpienia od wykupu dziesięcin, zapisanych kapitule sandomierskiej 
na 10 lat (przy czym w razie nie wykupienia w tym terminie zapis 
stawał się wieczystą darowizną29) -  na rzecz restytucji po tychże 10 
latach utraconych dochodów „Stołu Arcybiskupiego” poprzez nabycie 
czynszu odkupnego równego dochodom z dziesięcin odeszłych do 
Sandomierza. Wprowadzając powyższe zastrzeżenie liczył zapewne 
na to, że w ostateczności uwolni siebie i rodzinę od długu mobilizując 
sumę 1500 fl. i lokując ją  za czynszem wieczystym zasilającym arcy
biskupie dobra stołowe -  i że kapituła prędzej czy później przystanie 
na takie rozwiązanie. Dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego oznaczało
by to oczywiście trwałe uszczuplenie dochodów -  sam Gruszczyński 
uniknąłby natomiast płacenia procentu od pożyczki: chcąc bowiem 
wykupić dziesięciny wprost od kapituły sandomierskiej czy kolegium 
Mansjonarzy musiałby najpewniej zapłacić według nowego, wykona
nego w międzyczasie oszacowania -  czyli więcej niż 1500 fl. (prawo 
kanoniczne zabraniało wprawdzie pobierania odsetek, tym niemniej 
w II połowie XV w. były one już stałą, jedynie ukrywaną na różne 
sposoby, rzeczywistością życia gospodarczego30). Kapituła zdawała 
sobie sprawę z możliwych skutków zapisu, uczynionego w dodatku 
przez prymasa kilka zaledwie dni po ingresie, przy sposobności które
go wymógł na niej zgodę na zastawienie dóbr stołowych wartości do 
5000 fl. -  tłumacząc się koniecznością zwrotu długów zaciągniętych 
celem pokrycia kosztów bulli translacyjnej31; była też świadoma nie-

9 Wynika to ze sformułowania zapisu w gnieźnieńskich aktach kapitulnych: „Johan
nes d.g. Archiepus [...] a capitulo et de ecclesia Sandomir. in mutuum recepit MD 
flor. Ungar. et in eisdem decimas manipulares [...] titulo perpetúe vendicionis 
obligavit per ipsum capitulum et ecclesiam Sandomir. colligendas, habendas, tenendas 
[...] hiñe ad decennium inclusive, alias per ipsum capitulum et ecclesiam Sandomir. 
perpetuo possidendas...” -  AC 1, nr 1975, s. 453.
30 J. R u t k o w s k i ,  Historia gospodarcza..., s. 65-68.
31 Wybór kanoniczny Jana Gruszczyńskiego (zgodnie z wolą króla wyrażoną wobec 
kapituły przez kasztelana kaliskiego Piotra z Gaju oraz kantora włocławskiego An
drzeja Oporowskiego -  z czasem podkanclerzego koronnego i biskupa przemyskiego) 
dokonał się 3 VII 1464. Bulla przenosząca go z biskupstwa krakowskiego na arcybi- 
skupstwo gnieźnieńskie nosi datę 19 X t.r. -  dotarła do kraju w grudniu. Ingresu do 
katedry prymasowskiej dokonał Gruszczyński 23 IV 1465 i tegoż dnia zagaił „kapitu
łę generalną” -  sesję kapituły zwoływaną corocznie na św. Wojciecha, której obra
dom przewodniczył przez kilka następnych dni. Zob. J. K o r y t k o w s k i ,  Arcybi
skupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821,
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współmiernie małej wartości ojcowizny Gruszczyńskich, zapropono
wanej jako zabezpieczenie planowanych zastawów* 32. Musiała jednak 
ustąpić: za nowym prymasem -  zarazem kanclerzem koronnym33 -  
stał autorytet samego króla. Zgodziła się więc na oddanie dziesięcin 
kapitule sandomierskiej, choć nie jednomyślnie, lecz przy trzech gło
sach sprzeciwu34.

Trzej kanonicy głosujący przeciw ratyfikacji zapisu dla Sandomie
rza wypowiedzieli otwarcie obawy całej kapituły, które też potwier
dziły się w dalszym biegu sprawy. Arcybiskup Gruszczyński zmarł 
8 X 1473 r. -  a więc jeszcze przed upływem dziesięcioletniego termi
nu wykupu. Śmierć dopadła go nagle, nie mógł więc poczynić żad
nych dyspozycji co do spłaty długów; w chwili zgonu nie był zresztą 
wcale przygotowany na to -  pieniądze w gotówce, jakie pozostawił, 
nie wystarczyły nawet na przewóz ciała z Krakowa do Gniezna i po
grzeb35. Kłopoty finansowe, z którymi się borykał, wynikały z prakty
ki ukształtowanej w średniowieczu i trwającej bez zmian aż do rozbio
rów, według której biskup już z tytułu godności biskupiej był senato

t. 2, Poznań 1888, s. 329-330, 352-353. Dla porównania warto przypomnieć, że np. 
Jan Rzeszowski również zapożyczał się na pokrycie kosztów bulli konfirmacyjnej na 
biskupstwo krakowskie -  ale tylko na 600 fl. (o takiej sumie informują Kapituły 
Krakowskiej -  por. Archiwum Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej, Acta Actorum 
Capituli Crac., t. 2, k. 62v.). Pożyczkę spłacił po 5 latach.
32 Wieś Iwanowice (pierwotnie Iwonowice -  od imienia Iwo) w Kaliskiem (odziedzi
czona z ojcowizny przez Bartłomieja Gruszczyńskiego, podkomorzego sieradzkiego, 
najmłodszego brata prymasa, 1470 lokowana jako miasto na prawie niemieckim); 
wieś Gruszczyce w Sieradzkiem (k. Błaszek); wieś Górnice (Godynice k. Grusz- 
czyc?). Zob. [K. M a l i n o w s k i ,  biogram abpa Gruszczyńskiego], Polski słownik 
Biograficzny, t. 9, s. 57; Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. 2, s. 874-875; 
t. 3, s. 316-317; K. N i e s i e c k i , Herbarz Polski, t. 4, Lipsk 1839, s. 299-301.
33 Pieczęć większą otrzymał w r. 1455 po Janie Koniecpolskim -  złożył w r. 1469. 
Zob. I. S u ł k o w s k a - K a r a s i o w a ,  Polska kancelaria królewska w latach 
1506, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 11, 125; N i e s i e c k i , s. 300 (inna data 
rezygnacji z kanclerstwa: 1467).
34 Przeciw puszczeniu dziesięcin do Sandomierza glosowali: dziekan Jakub Kot 
z Dębna oraz kanonicy: Stanisław Bielawski i Paweł Cząstkowski (AC 1, nr 1975, 
s. 453; K o r y t k o w s k i ,  Arcybiskupi..., t. 2, s. 353).
35K o r y t k o w s k i , s .  142-143, 147-151; J. D ł u g o s z ,  Opera Omnia, 1 .1, s. 376-
377 (katalog arcybiskupów gnieźnieńskich). Istnieje rozbieżność co do miejsca pocho
wania prymasa: Długosz podaje, że spoczął on w katedrze gnieźnieńskiej; Korytkowski
na podstawie analizy przekazów Akt Kapitulnych uważa, że bracia urządzili mu cichy
pogrzeb w Iwanowicach, stawiając kapitułę przed faktem dokonanym.

SPRAWA DZIESIĘCIN KAPITUŁY SANDOMIERSKIEJ 101

rem; godność ta obligowała do służby Rzeczypospolitej, za którą jed
nak Rzeczpospolita nie była w stanie zapłacić -  toteż wszystkie koszta 
służby senatorskiej należało pokrywać ze swych dochodów biskupich 
(w podobny sposób uposażenia prałatur, kanonii i bogatych probostw, 
których posiadacze stale przebywali przy dworze, finansowały dzia
łalność centralnych urzędów państwowych -  np. kancelarii koronnej). 
Wydatki Gruszczyńskiego, dzierżącego pieczęć wielką, musiały być 
większe niż innych biskupów -  choćby z powodu częstych i długich 
podróży, podejmowanych na rozkaz króla w interesie państwa. Okres 
jego kanclerstwa przypadł na wojnę 13-letnią; po niej -  wraz ze zwro
tem polityki Kazimierza Jagiellończyka na południe, ku Czechom 
i Węgrom -  nastąpił konflikt z Maciejem Korwinem, który w latach 
1472-73 wybuchnął otwartą wojną -  tzw. „wojną śląską”36. Grusz
czyński przez cały ten czas ściśle współpracował z monarchą. Odbył 
wiele poselstw37, przede wszystkim jednak dostarczał pieniędzy na 
opłacenie wojsk zaciężnych. Zwoływał synody diecezjalne i prowin
cjonalne, na których forsował przyjęcie przez duchowieństwo kontry
bucji na ten cel38; gdy zaś napotykał opór, albo gdy pobór kontrybucji 
się przewlekał, wówczas sam wykładał sumę żądaną przez króla, 
czerpiąc ze swych dochodów biskupich, a gdy i to nie wystarczyło -  
uciekając się do pożyczek pod zastaw (w ten sposób np. srebra pozo
stałe w skarbcu katedry gnieźnieńskiej po prymasie Janie Odrowążu 
Sprowskim zużył na sfinansowanie podróży, odbytej wraz z królem w r. 
1464 -  w końcowym etapie wojny z Krzyżakami -  do Prus)39. Drugim 
celem wydatków była dla prymasa Gruszczyńskiego rodzina, której 
znaczenie i bogactwo pragnął podnieść w krótkim czasie. Przekroczył 
przy tym nawet „normy” nepotyzmu czasów sobie współczesnym, bo
wiem nie tylko zadbał o wyposażenie braci i innych krewnych benefi-

36 M. B o g u c k a ,  s. 142-143,147-151; PSB,t. 9, s. 56.
37 M.in. uczestniczył w zjeździe nyskim 24 II 1473, na którym legat Stolicy św., 
patriarcha wenecki kard. Marek Barbo, usiłował jako Superarbiter rozwiązać spór 
o Śląsk między królem Czech Władysławem Jagiellończykiem (najstarszym synem 
Kazimierza Jagiellończyka, wprowadzonym w r. 1471 na tron czeski za usilnym 
staraniem ojca) a królem węgierskim Maciejem Korwinem. Zob. PSB jw.
38 Np. synod prowincjonalny 20 I 1466 w Łęczycy, na którym przeforsował przyjęcie 
kontrybucji w wysokości kwartnika (wiardunku) od grzywny dochodu (zob. tamże).
39 PSB jw., s. 57.
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cjami kościelnymi40, lecz ponadto za pieniądze z arcybiskupstwa nabył 
dla najmłodszego brata Bartłomieja, podkomorzego sieradzkiego, dobra 
koźmińskie, które miały następnie przejść prawem dziedzicznym na 
jego potomków41. Oprócz tego podejmował własne fundacje zakonne -  
na które jednak przeznaczał już tylko to, co zostało po zaspokojeniu 
potrzeb Rzeczypospolitej i rodziny42.

Z dwóch ręczycieli występujących w zapisie z dn. 27 IV 1465 r. 
Marcin Gruszczyński zmarł już w r. 146943, zaś Andrzej najwyraźniej 
nie poczuwał się do spłacania długów zaciągniętych przez brata- 
prymasa -  podobnie jak bratanek, Jan Gruszczyński mł.44 Inni bracia 
byli zajęci kłótnią o Koźmin, z którego rugowali się nawzajem przy 
pomocy siły zbrojnej45. Dziesięciny pozostawały nie wykupione.

40 Andrzej Gruszczyński został 20 II 1465 przyjęty do kapituły gnieźnieńskiej na 
kanonika „nadliczbowego”, tj. nie posiadającego prebendy, lecz uposażenie wydzie
lone z dóbr „stołu arcybiskupiego”; 4 V t.r. awansował na kanonię opróżnioną po 
zgonie Dymitra z Sienna (brata Jakuba, niedoszłego biskupa krakowskiego, później
szego prymasa). Oprócz tego był kanonikiem poznańskim i włocławskim, dzierżył też 
beneficja przy kolegiatach: archidiakonat kaliski i kanonię kruszwicką + 3 III 1482. 
Zob. K o r y t k o w s k i ,  Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od 
roku 1000 aż do dni naszych, t. 2, Gniezno 1883, s. 160. Doktor dekretów Marcin 
Gruszczyński został przyjęty do kapituły gnieźnieńskiej jeszcze 11 XI 1455; oprócz 
tego był kanonikiem krakowskim i sandomierskim oraz prepozytem kruszwickim; 
zob. tamże, s. 159-160.
41 PSB jw.: były to dobra: Koźmin Wielki i Koźmin Nowy, nabyte od kasztelana 
sandomierskiego Hińczy z Rogowa.
42 M.in. wymurował kościół i klasztor Bernardynów w Łowiczu (K. N i e s i e c k i , 
Herbarz..., t. 4, s. 300). Wspomógł także Długoszową fundację klasztoru Paulinów 
na Skałce, ofiarowując nowo założonemu zgromadzeniu trzy domy: dwa na Kazimie
rzu k. Krakowa (przy ul. Skawińskiej), trzeci na Czarnej Wsi (LB 3, s. 118).
43 K o r y t k o w s k i ,  Prałaci.. t. 2, s. 160.
44 Jan Gruszczyński mł. (Iwanowski) został 11 VIII 1472 przyjęty na kanonię gnieź
nieńską, z którego zrezygnował Jan Długosz; + 1517; zob. K o r y t k o w s k i ,  s. 161- 
162.
45 W sporze braci Gruszczyńskich o Koźmin interweniował prymas Zbigniew Ole
śnicki mł., organizując zajazd na skalę małej wyprawy wojennej celem przywrócenia
tych dóbr Bartłomiejowi. Ekspedycja ta, w której uczestniczyła większość panów
wielkopolskich, doczekała się niemal natychmiast satyrycznego opisu wierszem
łacińskim o formach parodiujących Iliadą i Eneidą. Autorem epopei, zatytułowanej
Sbigneis, z której zachował się fragment początkowy, jest najprawdopodobniej Miko
łaj Kotwicz, kanonik gnieźnieński, archidiakon poznański i dziekan łowicki -  wg 
Monumenta Sarmatarum Staro wolskiego (s. 559) autor wierszowanego epitafium

SPRAWA DZIESIĘCIN KAPITUŁY SANDOMIERSKIEJ 103

W tym stanie rzeczy następca Gruszczyńskiego, Jakub z Sienna, po
stanowił przekreślić zobowiązanie swego poprzednika (a niegdyś 
zwycięskiego przeciwnika w sporze o biskupstwo krakowskie) drogą 
faktów dokonanych. Według relacji Długosza zawartej w oświadcze
niu z grudnia 1479, stało się to w r. 1475 albo nawet później46. Nie 
wiadomo dokładnie, kiedy Długosz podjął starania o odzyskanie dzie
sięcin -  brak podstawowego źródła, które pomogłoby odpowiedzieć 
na to pytanie: akt sandomierskiej kapituły kolegiackiej47; upoważnie
nie notarialne do rokowań z arcybiskupem Jakubem, udzielone mu 
przez tę kapitułę, nosi datę 12 I 147848. Z oświadczenia Długosza 
wiemy, że po żmudnych rokowaniach, w trakcie których, oferował 
wyłożenie 1500 fl. na okup dziesięcin, zdołał je odzyskać dla Sando
mierza przynajmniej na pewien czas. Prymas Jakub Sienieński nie 
zrezygnował jednak całkowicie ze swych pretensji, wobec czego kapi
tuła sandomierska, spodziewając się przegranej na tej linii, zdecydo
wała się na próbę rewindykacji owych 1500 fl. drogą sądową od kapi
tuły krakowskiej, która niegdyś, na samym początku sprawy, ręczyła 
także za zwrot przez Gruszczyńskiego pożyczki49 * *. Kapituła krakow
ska pozwała z kolei Długosza przed sąd biskupi.

Sprawa nie znalazła dalszego ciągu na tym forum. Jan Długosz 
zmarł już wkrótce, 19 V 1480. Trudno powiedzieć, w jakim stopniu 
kłopoty związane z dziesięcinami mogły przyspieszyć jego śmierć. 
Fakt, że po latach pracy dla kraju -  w tym zwłaszcza po wytrwałych 
i owocnych staraniach mających na celu dobro diecezji krakowskiej -  
przyszło mu tłumaczyć się z zarzutów przed jej ordynariuszem, 
wstrząsnął nim niewątpliwie.

Bez wątpienia nie mógł także podchodzić obojętnie do meritum 
sprawy dziesięcin, dotyczyła ona bowiem fundacji, do której przykła-

prymasa Oleśnickiego. Zob. R. G a n s i n i e c ,  „Sbigneis” Mikołaja Kotwiczą, „Pa
miętnik Literacki”, R.48:1957, z. 1, s. 122-130.
46 Por. wyrażenie: „ ...ab annis citra quatuor.. .” w oświadczeniu Długosza.
47 J. W i ś n i e w s k i ,  Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186-1866
r., Radom 1926, s. 3: najstarszy zachowany wolumen akt kapitulnych (t. 1) obejmuje 
lata 1581-1664.
48 Bibl. PAU/PAN w Krakowie, dyplom nr 79.
49 Z oświadczenia Długosza można odnieść wrażenie o jego przekonaniu, że rola 
kapituły krakowskiej jako ręczycielki za zwrot 1500 fl. kapitule sandomierskiej wyga
sła z chwilą dokonania przez Gruszczyńskiego -  już jako arcybiskupa gnieźnieńskie
go -  zapisu dziesięcin.
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dał wielką wagę (czego dowiódł budując dla niej dom murowany 
kosztem ponad 2 0 0 0  grzywien50) -  a która była zagrożona utratą czę
ści dochodów. Najprawdopodobniej bowiem Długosz zgodził się na 
przekazanie Janowi Gruszczyńskiemu pieniędzy z legatu Tomasza 
Strzempińskiego dla sandomierskiego kolegium Mansjonarzy w na
dziei, że dziesięciny pozostaną już na zawsze w posiadaniu kolegiaty 
sandomierskiej, zaś on sam rozliczy się wprost z kapitułą gnieźnień
ską według alternatywy zaproponowanej w zapisie51.

Skutki niesolidności Gruszczyńskiego w tej sprawie mogły z kolei 
wpłynąć na ukształtowanie się obrazu jego postaci pod piórem Długo
sza -  w większym nawet stopniu niż pamięć o krzywdach, których 
doznał niegdyś za jego sprawą w okresie sporu o biskupstwo krakow
skie. W Długoszowych ocenach postaci Jana Gruszczyńskiego można 
dostrzec charakterystyczną prawidłowość: im tekst późniejszy, tym 
ocena wypada gorzej; chronologia zaś tego stopniowania zgadza się z 
chronologią rozwoju sprawy dziesięcin52.

50 Budowa domu Mansjonarzy w Sandomierzu (obecnie siedziba Muzeum Diecezjal
nego) przypada na lata 1474-78 (na tablicy erekcyjnej data: 1476). Budowniczym był 
murator Jan, pracujący także przy innych budowlach wznoszonych z fundacji Długo
sza. Korespondencja dotycząca tego budynku została ogłoszona drukiem (Epistolae 
Johannis Długossii ab anno 1447 ad annum 1478, nr 23: list do mansjonarza kolegia
ty sandomierskiej Mikołaja Lorincza [II 1474]; nr nr 25, 27, 28: listy do mansjonarza 
Stanisława Łukawskiego [1476 -  XII 1478]; nr 26: list do Kolegium Mansjonarzy 
jako całości [14 VII 1478] -  zob. Opera Omnia, t. 1, s. 633-637. Przekład polski tych 
listów: W. Ł u s z c z k i e w i c z ,  Budowle Długosza, „Kłosy”, R. 1880, t. 31, nr 787, 
s. 77). Dom Wikariuszy kolegiaty wiślickiej, ukończony w r. 1467, którego wymiary 
i formy budynek sandomierski niemal dokładnie powtarza, kosztował również blisko 
2000 grzywien. Zob. M. R o ż e k ,  Fundacje artystyczne Jana Długosza, [w:] Jan 
Długosz. W pięćsetną rocznicę śmierci, Olsztyn 1983, s. 84-86.
51 Por. sformułowanie w zapisie Gruszczyńskiego: „...pollicemur et presentibus nos 
obligamus dictas decimas infra decern annos redimere [...] , ea tamen condicione 
semper salva, quod licebit nobis, ubi easdem decimas non redimeremus aut redimere 
infra tempus premissum neglexerimus, equivalencia bona in censu annuo ecclesie 
nostre Gnezn. in vicem et recompensam prefatarum decimarum nostris pecuniis com- 
parandam dare, coemere, ordinare, appropriare et incorporare...” -  AC 1, nr 1976, 
s. 454.
52 W najwcześniej ukończonym (1474) katalogu biskupów włocławskich Długosz 
przyznaje Gruszczyńskiemu zasługi w okresie wojny trzynastoletniej -  o czym nie ma 
już mowy w dwóch innych katalogach biskupich: gnieźnieńskim (ukończonym 3 IX 
1476) i krakowskim (ukończonym 1478) -  gdzie są natomiast szczegółowe opisy 
okoliczności zgonu prymasa z uwagą że na taką właśnie śmierć (bez pojednania
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W tym samym r. 1480, dn. 4 X, zmarł także prymas Jakub z Sien
na53. Śmierć ta spowodowała, że dziesięciny jeszcze przez dłuższy 
czas pozostały w spokojnym posiadaniu zgromadzenia Mansjonarzy 
przy kolegiacie sandomierskiej. Dopiero dalsi następcy Jakuba po
wrócili do sprawy -  tym razem jednak drogą polubownych układów. 
Wykupu dziesięcin dokonał ostatecznie w r. 1523 prymas Jan Łaski54, 
finalizując starania podjęte przez swego bezpośredniego poprzednika 
Andrzeja Różę Borzyszewskiego55.

z Bogiem i przy niepełnych władzach umysłowych w ostatnich godzinach) zasłużył 
przez swoje grzechy -  zwłaszcza poprzez wdarcie się gwałtem na biskupstwo kra
kowskie. Wątek straszliwej śmierci wieńczącej grzeszne i gorszące życie zarysował 
Długosz najsilniej w opisie śmierci arcybiskupa Gruszczyńskiego w Annales, pisząc: 
„talem mortem sortitus, qualem vitam duxerat” -  nad tym zaś dziełem pracował do 
końca, wnosząc poprawki i uzupełnienia (W. S e m k o w i c z - Z a r e m b i n a ,  
Autograf Długosza i jego warsztat w nowej edycji „Annales”, [w:] Długossiana..., 
s. 270) -  niewykluczone więc, że zaostrzył tu sformułowania na niekorzyść prymasa, 
choć nie da się tego potwierdzić, bowiem tzw. Autograf (rękopis Annaliuni pisany 
przez kopistę z własnoręcznymi uzupełnieniami i poprawkami Długosza) nie sięga r. 
1473. Teksty Dł., do których odwołano się tutaj, zob. Opera Omnia, t. 1, s. 376-377, 
434-435, 541; Historiae Polonicae libri XII..., t. 5, s. 593. Narastanie niechęci do 
Gruszczyńskiego w katalogach późniejszych: gnieźnieńskim i krakowskim, w stosun
ku do wcześniejszego włocławskiego, odpowiada również zauważonym już dawno
wahaniom stosunku Długosza do Kazimierza Jagiellończyka w Annales w miarę
przyrastania tekstu -  zob. B o b r z y ń s k i , S m o l k a ,  dz. cyt., s. 184-195.
53 J. K o r y t k o w s k i ,  Arcybiskupi..., t. 2, s. 441.
54 Tamże, s. 730 (powołany dokument [pokwitowanie], znajdujący się w Archiwum 
Archidiecezjalnym w Gnieźnie pod nrem 661).
55 W tekście wizytacji J. Łaskiego z 1511 r. (opis uposażenia wójtostwa chróślińskie- 
go w kluczu łowickim) znajduje się uwaga dopisana na marginesie (zapewne przez 
samego Łaskiego): „Oneravit successores dominus Roza archiepiscopus, quia summi- 
sit se et successores ad solvendum cum litera, et ego iam dissolvi quadringentos flore- 
nos capitulo Sandomiriensi male libenter, cum tamen maluissem iuris suffragio déci
mas liberare, sed iam non est facultas agendi; sicut ergo domini de capitulo pro domi
no Rosa decement, sic pro me cupio decemi” -  Visitationes bonorum Archiepiscopatus 
necnon Capituli Gnesnensis..., s. 120 przyp. 1.
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A N E K S

Oświadczenie Jana Długosza w sprawie zapisu przez prymasa 
Jana Gruszczyńskiego dziesięcin „stołu arcybiskupiego” na rzecz 
kapituły kolegiackiej sandomierskiej -  Kraków, 15 X II1479
(A rchiw um  Kurii M etropolitalnej w  Krakowie, Biskupie Jana Rzeszow
skiego [AE 3], k. 162v.-163v.):

[k. 162v.]
Capituli Ecclesie Cathedralis Cracoviensis contra Reverendissimum 

patrem Johannem seniorem Dlugosch electum Ecclesie Metropolitane 
Leopoliensis in causa Magister Johannes de Pokrzivnycza nomine 
eiusdem Capituli proposuit, quod quamvis ipsum Capitulum Crac, in 
nullo Capitulo Ecclesie Collegiate Sánete Maria Sandomiriensis 
occasione cuiusdam asserte summe Mille quingentorum flor, sit 
obnoxium, nichilominus in pretextu summe eiusdem -  sicut creditur -  
per ipsum Reverendissimum patrem dominum Johannem Dlügosch, 
tune Concanonicum et procuratorem dicti Capituli, Ecclesie 
Sandomiriensi una cum nonnullis decimis de Mensa Archiepiscopali 
Gneznensi a decem septem annis citra vel ultra recepte et pro suo 
beneplácito disposite et converse, prefatum Capitulum Crac, per 
ipsum Sandomiriensis Ecclesie Capitulum impetitur, licet iniuste, et 
vexatur in detrimentum et dampnum Ecclesie ipsius Crac., petens 
ipsum dominum Johannem Dlugosch ex causa huiusmodi recepcionis 
et disposocionis summe et decimarum pretactarum ad evincendum 
ipsum Cracoviensem Capitulum compelli, ubicunque et [k. 163] 
quociens opus fuerit coram quibuscunque Judicibus, quacunque 
auctoritate fungentibus, ac eciam ad perceptas decimas, pro summa 
huiusmodi comparatas, seu perceptas pecunias cogi ad reponendum ad 
sacras edes aut alias in manibus Reverendissimi domini Episcopi 
Cracoviensis, neenon inhibicionem una cum aresto in forma debita et 
fieri consueta ad bona ipsius domini Dlugosch, quibuscunque 
nominibus censeantur, decemi, in presencia ipsius domini Johannis 
Dlugosch ad mandatum eiusdem Reverendissimi domini Episcopi 
ibidem pro termino hodierno legittime per se comparentis. Qui tandem 
ad premissa in scriptis realiter obtulit et produxit responsiones 
huiusmodi ut sequitur sub tenore:
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Reverendissime in Christo Pater et Domine Gratiosissime!
Ad proposicionem Venerabilium patrum dominorum Prelatorum et 

Canonicorum Capituli Cracoviensis, coram Vestra Patemitate hodie 
factam, respondet Johannes Dlugosch, quod ipse, existens tunc 
Canonicus Sandomiriensis, suo et nomine aliorum Prelatorum et 
Canonicorum Sandomiriensium, qui tunc erant et ad id consenciebant, 
et eciam sub ratihabicione et consensu Vestre Reverendissime 
Patemitatis, qui tunc fuistis Ecclesie Sandomiriensis Scolasticus et 
Canonicus, consensit Mille quingentos florenos hungaricales, per 
Reverendum Patrem Dominum Thomam Episcopum Cracoviensem in 
profectum Ecclesie Sandomiriensis et in fundacionem 
Mansionariorum legatos, Reverendissimo Patri domino Johanni 
Gruschczinski, tunc Episcopo Cracoviensi, mutuare -  Venerabili 
Capitulo Cracoviensi sub penis canonicis ad solucionem prefate 
summe se obligante, fideiubente et cavente. Processu vero temporis, 
dum idem Johannes Gruschczinsky in Archiepiscopum Gneznensem 
de Ecclesia Cracoviensi fuisset translatus, Ecclesie Sandomiriensi et 
Mansionariis pro dicta summa satisfacturus decimas manipulares 
mense sue Archiepiscopalis in villis Pothworow, Pothworowska 
Wola, Dlugye, Dlusska Wola, Kkaschow, Kaschowska Wola, 
Guthow, Guthowska Wola et Czamoczin Ecclesie Sandomiriensi sub 
ratihabicione et consensu Capituli Gneznensis donavit perpetuo et 
inscripsit, et litteris suo et Capituli Sigillis roboratis firmavit in 
Capitulo Generali pro festo Sancti Adalberti celebrato, in quo ipse 
dominus Johannes Gruschczinsky erat presens, scribens et asserens se 
in eodem privilegio donacionis, ad quod se dominus Johannes 
Dlugosch refert, prefatos Mille quingentos flor. in necessitates 
Ecclesie Gneznensis convertisse, dans fideiussoribus notabilibus, qui 
fideiusserunt et inscripcionem ad Acta Capituli Gneznensis fecerunt, 
quod ipse dominus Johannes Gruschczinsky Archiepiscopus bona alia, 
prefatis decimis equivalencia, debeat infra decennium Ecclesie 
Gneznensi ordinäre, per hunc itaque modum Ecclesie Sandomiriensi 
per donacionem dictarum decimarum, Gneznensi vero Ecclesie per 
fideiussoriam caucionem satisfaciens, et Ecclesie Sandomiriensi 
possessionem decimarum plenam et pacificam assignans, in qua sunt 
per plures annos usque ad et post mortem suam -  donee modemus 
Reverendissimus dominus Jacobus Gneznensis Archiepiscopus ab 
annis citra quatuor eas per potenciam recepit, et que sunt herum per
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Suam Patemitatem Ecclesie Sandomiriensi per opera et fatigam 
eiusdem Johannis Dlugosch restitute, promissis quingentis flor, ipsi 
domino Archiepiscopo solvendis, et dato consensu dominus ipse 
Archiepiscopus Mille quingentos florenos a fideiussoribus domini 
Gruschczinsky iuxta eorum inscripcionem et obligacionem exigat. Ex 
quibus ómnibus taliter in veritate gestis, quam eciam veritatem domini 
Capitulares Cracovienses attestantur, Vos, Pater Reverendissime, 
domine Episcope Cracoviensis, potestis videre et pabulare, si in aliquo 
ego sum Capitulo Cracoviensi aut Sandomiriensi obnoxius, culpabilis 
aut reus -  qui omnia fideliter et legitime egi pro utraque Ecclesie 
Cracoviensis et Sandomiriensis utriusque profectum, mea opera, 
diligencia, meis studiis, laboribus, fatigis, impensis meis ex periculis 
rem presentem dirigendo et fideliter -  novit Deus -  promovendo. Nec 
venio culpandus, accusandus aut vexandus pro tantis laboribus et 
periculis meis, nec teneor utramque Ecclesiam pro aliquo dampno aut 
periculo evincere, qui omnia in profectum utriusque Ecclesie 
ordinabam optimo animo et intencione, nullam habens in me nedum 
maculam aut culpam, sed nec culpe aut macule notam. Si dominus 
Archiepiscopus modemus potencia sue auctoritatis donatas et 
perpetuo inscriptas decimas Ecclesie Sandomiriensi abstulit, et si 
Capitulum Sandomiriense -  me nedum instigante, sed nec swadente -  
Capitulum Cracoviense vexat, nec obligaverim me prefatis Ecclesiis 
de aliqua indempnitate, si utriusque profestum sollicitaverim, 
procuraverim, ordinaverim et effecerim bono, simplici et fideli corde, 
meis fatigis, periculis et expensis, nec sum tante fortitudinis et 
auctoritatis, ut possim aut debeo auctoritatem et impressionem 
Archiepiscpalem mea potencia reprimere et voluntatem Capituli 
Sandomiriensis rescindere et annullare. Item accedit ad verificacionem 
omnium premissorum ad lucidiorem innocenciam ipsius Johannis 
Dlugosch demonstrandam, quod ipse Johannes Dlugosch duas villas 
óptimas, videlicet Okolina et Goyczow, emit pro Mansionariis apud 
Abbatem Suleoviensem, quarum quelibet est ita bona sicut mille 
maree latorum gr., et ipsas de manibus adversariorum, annis octo 
litigando, suis expensis et fatigis et periculis liberavit. Item pro eisdem 
Mansionariis Sandomiriensibus [k. 163v.] domum optimam, a 
fundamentis inicians, muravit, que constat plus quam dúo millia 
marcarum, de quo se refert ad regestra dispensatoris. Item emit unam 
domum et aream pro Mansionariis a domino Lysszakowsky perpetúe.
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Ex quibus ómnibus, Pater Reverendissime, Patemitas Vestra iusto 
iudicio decemat, si ipse Johannes Dlugosch ad eviccionem et 
indempnitatem alterius vel violencia vel negligencia commissam 
debeat artari, et pro officio suo in utramque Ecclesiam exhibito 
gravari, vexari et confundi.

* * *

ŁUKASZ WALCZY

The problem of tithes claimed by the Sandomierz Chapter 
in the light of a hitherto unknown document by Jan Długosz from 

Bishop Jan Rzeszowski's Collection of Episcopal Acts

Summary

In early 1465 Jan Gruszczyński, Bishop of Cracow and Archbishop Elect of 
Gniezno borrowed 1500 guldens from the Chapter of the Collegiate Church of the 
Blessed Virgin Mary in Sandomierz to pay the for his Bulla translations, ie. his 
official appointment to the Gniezno See. Sheaf tithes which belonged to the 
Archbishop's Table' (ie. tithes from the villages of Potworów, Potworowska Wola, 
Długie, Dłuska Wola, Kaszów, Kaszowska Wola, Gutów, Gutowska Wola and 
Czarnocin) were pledged as security. To prevent a protracted loss of revenue on the 
part of the Archbishopric of Gniezno, Jan Gruszczyński promised to redeem the sheaf 
tithes in ten years' time at the latest, or should it prove impossible, to secure another 
source of income to compensate the said loss. In all those transactions Bishop 
Gruszczyński had the full backing of the Chapter of the Cracow Cathedral, headed by 
Jan Długosz the Elder, author of the Annals, or Chronicles of the Glorious Kingdom 
of Poland and the Book of Benefices of the Diocese of Cracow.

When Jan Gruszczyński died in 1473, he had not done anything about his old 
loan. The tithes were in still possession of the Sandomierz Chapter and the loss of 
revenue to the Gniezno Archbishopric remained uncompensated. In this situation the 
new Primate, Jakub of Sienno reclaimed the tithes by force (in 1475, or a little later). 
The Sandomierz Chapter now turned to Jan Długosz, who had masterminded the 
complex operation, and demanded the restoration of the sheaf tithes or of the original 
sum of 1500 guldens. This was followed by a formal suit against Jan Długosz in the 
court of the Bishop of Cracow Jan Rzeszowski.

Jan Długosz was summoned to a hearing on 15 December 1479. At that time he 
was already Archbishop Elect of Lwów and so could see the Bishop of Cracow eye to
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eye. Jan Długosz reminded Bishop Rzeszowski that he too was involved in signing 
the surety back in 1465 and should remember it very well. He insisted that the terms 
of the pledge had not committed him to an unconditional liability for losses incurred 
by the Sandomierz Chapter, nor had he been able to foresee that Jakub of Sienno 
would resort to force to make good his claim. And now that things had come to that 
pass, he said, nobody could expect him to challenge the Primate of Poland. At any 
rate, he had been guided at all times by earnest goodwill and therefore in his 
conscience could admit neither guilt nor blame. Then he recounted the favours that 
the Sandomierz Chapter had received from him, such as the acquisition of two 
villages, Okalina and Gojczów from the Cistercians of Sulejów for the Sandomierz 
Collegium and taking their side in a suit which had lasted for over eight years, help in 
the construction of a house - which is still standing in Sandomierz -for the Collegium, 
the purchase of another house and a plot of land for their use. In the end, he stated that 
acting on behalf of the Sandomierz Chapter he had entered into difficult negotiations 
with Archbishop Jakub of Sienno, paid back the 1500 guldens out of his own pocket, 
and managed to regain the tithes for Sandomierz. Consequently, the suit brought 
against the Cracow Chapter and against him personally was completely unjustified.

Indeed, there were no more proceedings in the court of the Bishop of Cracow. The 
case came to an end with the death of Jan Długosz on 19 May 1480 and the death of 
Jakub of Sienno on 4 October in the same year. The problem of the disputed tithes 
was finally resolved in 1523 when Archbishop Jan Łaski, Primate of Poland, paid in 
an out-of-court settlement the damages claimed by the Sandomierz Chapter for the 
lost tithes.

Translated by A. Branny

ANNA MARKIEWICZ

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW  
W LACHOWCACH W ŚWIETLE WIZYTACJI 

PROWINCJI RUSKIEJ ŚW. JACKA Z 1708 ROKU

W Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, wśród 
wielu innych interesujących źródeł do dziejów nowożytnych Zakonu 
Kaznodziejskiego1, znajduje się bardzo ciekawy rękopis, zawierający 
inwentarze klasztorów prowincji ruskiej sporządzone w latach 1708- 
1709 podczas wizytacji prowincjała, ojca Tomasza Kruszewskiego.

Wielokrotnie zwracano już uwagę na pochodzące z okresu staropol
skiego wizytacje, stanowiące wartościowe źródło do badania historii, 
architektury i szczegółów wyposażenia kościołów rzymskokatolickich, 
szczególnie ważne dla dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej, dla 
których odnotowano w tej dziedzinie największe straty. Znajdujący się 
w zbiorach krakowskiego klasztoru dominikanów rękopis, „Inventa- 
rium Rerum Conventuum et Ecclesiarum Provinciae Russiae sub prima 
yisitatione Adm[odum] R[everen]di P[at]ris Provincialis F[rat]ris Tho- 
mae Kruszewski, et earum tam mobilium quam immobilium”2 to cenne 
źródło umożliwiające odtworzenie wyposażenia wielu kresowych świą
tyń i przybliżenie nieznanych aspektów ich historii.

Badacze sięgali już kilkakrotnie po ten rękopis. J. Petrus wydał 
pochodzące z niego inwentarze klasztorów dominikanów3 i dominika-

1 R. Ś w i ę t o c h o w s k i ,  Źródła do dziejów nowożytnych Zakonu Kaznodziejskiego 
w Polsce, „ Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL”, 19, 1970, red. M. M a -  
c i e j e w s k i , Lublin 1971, s. 84-91.
2 Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie (dalej: ADK), Pr 26.
Za udostępnienie materiałów serdecznie dziękuję o. J.A. Spieżowi i br. T. Gałuszce.
3 J. P e t r u s ,  Inwentarz wyposażenia kościoła Dominikanów w Żółkwi z r. 1698, w: 
Idem, Kościoły i klasztory Żółkwi (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach

„Nasza Przeszłość” 1.104: 2005, s. 111-128.
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nek4 w Żółkwi, J. K. Ostrowski opublikował fragment inwentarza 
kościoła w Jaworowie5, wcześniej I. Szostek6 wzmiankowała manu
skrypt na marginesie rozważań poświęconych bibliotece klasztoru 
lwowskiego, ostatnio J. A. Spież wykorzystał pochodzące z niego 
materiały odnoszące się do klasztoru dominikanów w Kamieńcu Po
dolskim7.

Prowincja ruska św. Jacka wyodrębniła się z prowincji polskiej 
zakonu dominikanów na początku XVII wieku, jej powstaniu towa
rzyszyło wiele dyskusji i sporów8. Cały XVII wiek przyniósł mnóstwo 
nowych fundacji i ogromny wzrost liczby klasztorów, szczególnie na 
ziemiach litewskich i ruskich Rzeczypospolitej9 gdzie większość 
klasztornych fundacji była dziełem kresowych magnatów i szlachty. 
O ile w 1612 roku do nowopowstałej prowincji ruskiej należało 19 
klasztorów, w połowie stulecia ich liczba wzrosła już do niemal 50 
konwentów10. W latach 1648-1700 z powodu toczących się wojen

wschodnich dawnej Rzeczypospospolitej, red. J. K. O s t r o w s k i , cz. I, t. II, Kraków 
1994 s. 124-133.
4 J. P e t r u s ,  Inwentarz wyposażenia kościoła Dominikanek w Żółkwi z lat 1708- 
1710, [w:] Idem, Kościoły i klasztory Żółkwi (Materiały do dziejów sztuki sakralnej 
na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospospolitej, red. J. K. O s t r o w s k i , cz. I,
t. II), Kraków 1994 s. 172-174.
5 J. K. O s t r o w s k i ,  Inwentarz kościoła i klasztoru Dominikanów w Jaworowie z r. 
1708, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej..., cz. I, t. III, Kraków 1995, s. 91-93.
6 I. S z o s t e k ,  Biblioteka dominikanów lwowskich w świetle katalogu z roku 1776, 
[w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222- 1972, red. J. K ł o c z o w s k i ,  
t. II, Warszawa 1975, s. 454-456.
7 J. A. S p i e ż ,  Dominikanie w Kamieńcu Podolskim, w: Pasterz i Twierdza. Księga 
jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi 
diecezji w Kamieńcu Podolskim, red. J. W ó l c z a ń s k i ,  Kraków-Kamieniec Podol
ski 2001, s. 263.
8 R. Ś w i ę t o c h o w s k i ,  Początki dominikańskiej prowincji ruskiej (1596-1602), 
„Prawo Kanoniczne”, 23, 1980, nr 1-2, s. 51-86.
9 J. K ł o c z o w s k i ,  Zakon Braci Kaznodziejów w Polsce 1222-1972. Zarys dziejów, 
[w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222- 1972, t. I, s. 73-101, Idem, 
Rozwój dominikanów w państwie polsko-litewskim w XVI-XVIII wieku, „ Sprawozda
nia Towarzystwa Naukowego KUL”, 19, 1970, s. 70-76, Idem, Wielki zakon XVII- 
wiecznej Rzeczypospolitej u progu swego rozwoju, „ Nasza Przeszłość”, T. 39: 1973, 
s. 103 i nn.
10 J. A. S p i e ż ,  Dominikanie w Polsce, w: Dominikanie. Szkice z dziejów zakonu,
red. M. A. B ab r a j , Poznań 1986, s. 284-285.
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prowincja św. Jacka poniosła wielkie straty, zginęło wówczas wielu 
zakonników a prowincja straciła około 30 klasztorów, niektóre z nich 
przestawały istnieć tylko na jakiś czas i odradzały się w okresie poko
ju. Na początku XVIII wieku prowincja ruska podzielona była na 
6 kontrat, do których należało około 50 klasztorów.

Dnia 2 lutego 1708 roku we Lwowie prowincjałem ruskiej prowin
cji zakonu dominikanów został wybrany ojciec Tomasz Kruszewski. 
S. Barącz pisał o nim: „Słynął z wymowy kaznodziejskiej, życia wzo
rowego i serdecznego przywiązania do Zakonu”11. Tomasz Kruszew
ski odbył studia zagraniczne we Włoszech, wiadomo, iż otrzymał na 
nie pozwolenie 25 IX 1681 roku, egzamin lektorski zdał 30 V 1685 
roku w Rzymie, zgodnie z obowiązującymi przepisami powtórzył go 
19 IX 1685 już we Lwowie12. Później podróżował jeszcze po Europie, 
w 1704 roku wyruszył do Rzymu na kapitułę generalną, odwiedził 
w czasie podróży Padwę i wpisał się tam do księgi nacji polskiej13. 
Urząd prowincjała sprawował do lutego 1712 roku, kiedy to wybrano 
na jego miejsce ojca Józefa Mocarskiego. Tomasz Kruszewski zwią
zany był z klasztorem w Podkamieniu, kilkakrotnie sprawował tam 
funkcję przeora14. Jest on także autorem dzieła poświęconego cudow
nemu obrazowi Najświętszej Marii Panny w Podkamieniu15. Zmarł 
w Podkamieniu 28 września 1718 roku.

Przedmiot niniejszego wydania stanowi sporządzony 8 listopada 
1708 roku w czasie wizytacji prowincji ruskiej przeprowadzanej przez

11 S. B a r ą c z ,  Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, Lwów 1861, t. II,
s. 193-194. Zob. też K. C h o d y k i e w i c z , De rebus gestis in Provincia Russiae 
Ordinis Praedicatorum, Berdyczów 1780, s. 149-150.
12 R. Ś w i ę t o c h o w s k i ,  A. C h r u s z c z e w s k i ,  Polonia Dominicana apud 
extráñeos: 1520- 1800, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222- 1972,
t. II, Warszawa 1975, s. 536.
13 Archiwum nacji polskiej na Uniwersytecie Padewskim, opr. H. B a r y c z , 1.1, Wro
cław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 197.
14 S. B a r ą c z ,  Dzieje klasztoru WW. OO. Dominikanów w Podkamieniu, Tarnopol 
1870, s. 116 i nn.
15 T. K r u s z e w s k i ,  Góra Różańca Świętego Najświętszey Panny w Łuckim Bi
skupstwie na Wołyniu pod miastem Podkamieniem przedziwnemi cudami y stopkami 
panieńskiemi dekretem pasterskim y wielu pielgrzymowaniem wsławiona, Lwów 
1716.
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Tomasza Kruszewskiego, inwentarz klasztoru dominikanów w La- 
chowcach16 na Wołyniu.

Fundacja kościoła pod wezwaniem św. Trójcy i klasztoru ojców 
dominikanów w Lachowcach związana jest z rodziną Sieniutów17. 
Paweł Krzysztof Sieniuta (1589-1640) początkowo wyznawał aria- 
nizm, później, po przejściu na katolicyzm sprowadził do dziedzicz
nych Lachowiec dominikanów. W akcie fundacyjnym z 13 lipca 1612 
roku Sieniuta zagwarantował zakonnikom bogate uposażenie, rok 
później, 22 stycznia 1613 podczas kapituły prowincji ruskiej we 
Lwowie przyjęto fundusz dla klasztoru w Lachowcach18. Paweł 
Krzysztof Sieniuta wyruszył w 1613 roku na pielgrzymkę do Rzymu, 
tam rozczarował się prawdopodobnie do katolicyzmu i z peregrynacji 
wrócił jako zdecydowany arianin. Przystąpił wkrótce do braci pol
skich, ufundował im w dziedzicznych włościach zbór i szkołę. Rów
noczesne istnienie kościoła i klasztoru dominikanów w Lachowcach 
stało się przyczyną długotrwałego konfliktu ariańskiego właściciela 
dóbr z zakonnikami, dało to początek całej serii niekończących się 
pozwów, procesów i spraw sądowych. Śmierć Pawła Krzysztofa 
w 1640 roku nie zakończyła wcale sporu, dobra odziedzicźył jego 
bratanek, Piotr Sieniuta (1616-1648), który kontynuował walkę z la- 
chowieckimi dominikanami. Początkowo zarządzał on Lachowcami 
wspólnie z wdową po stryju, gorliwą propagatorką arianizmu, Kata
rzyną z Niemiryczów, która wkrótce poślubiła Andrzeja Leszczyń
skiego. Spór Sieniutów z dominikanami trwał nadal, wreszcie 6 maja 
1644 roku zapadł pomyślny dla zakonników wyrok Trybunału Lubel
skiego, nakazujący wygnanie braci polskich z dóbr Sieniutów. Nie

16 O samej miejscowości: R. A f t a n a z y ,  Dzieje rezydencji na dawnych kresach 
Rzeczypospolitej, t. V, Województwo wołyńskie, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994, 
s. 204-207; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 
red. F. S u l i m i e r s k i ,  B. C h l e b o w s k i ,  W.  W a l e w s k i ,  t. V, Warszawa 
1884, s. 53-54, M. B a l i ń s k i ,  T. L i p i ń s k i ,  Starożytna Polska pod wzglądem 
historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, t. III, Warszawa 1886, s. 106- 
107.
17 Spory Sieniutów z dominikanami omawia wyczerpująco: J. T a z b i r ,  Sieniuta 
Paweł Krzysztof, w: Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 37, s. 196-197, Idem, 
Sieniuta Piotr, PSB, t. 37, s. 197-199, Idem, Jak imć pan Sieniuta z dominikanami 
wojował, [w:] Idem, Spotkania z historią, Warszawa 1979, s. 24-33. Akta procesowe 
znajdują się w zbiorach Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk.
18 S. B ar ąc  z , Rys dziejów..., 1.1, s. 277.
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zakończyło to wcale jednak procesów, toczyły się one w dalszym 
ciągu. W 1648 roku zmarł Piotr Sieniuta, a dziesięć lat później na 
mocy konstytucji sejmowej wszyscy arianie musieli opuścić Wołyń. 
Dopiero ok. 1660 budowę kościoła i klasztoru dominikanów zakoń
czyła córka Piotra Sieniuty, Anna Opalińska, żona podkomorzego 
poznańskiego Piotra Adama Opalińskiego. Jej brat Aleksander 
Krzysztof Sieniuta, ostatni z tej linii rodu, nie pozostawił potomstwa 
i po jego śmierci Lachowce przeszły w ręce rodziny Jabłonowskich - 
klucz lachowiecki kupił hetman wielki koronny Stanisław Jan Jabło
nowski żonaty z Marią Anną Kazanowską.

Nieco późniejszych informacji na temat kościoła i klasztoru w La
chowcach dostarcza inny opis klasztorów wchodzących w skład pro
wincji ruskiej. Krótki opis poszczególnych klasztorów tej prowincji 
zakonu z lat 1753-1755 zawarty jest w relacji powstałej po wizytacji 
przeprowadzonej przez ówczesnego prowincjała Anioła Polikowskie- 
go19, opis przeznaczony był dla władz Zakonu Kaznodziejskiego 
w Rzymie.

Opis konwentu w Lachowcach odnosi się najpierw do jego począt
ków: „Fundatus est Anno 1612 a Perillustri Magnifico Domino Chri- 
stophoro Paulo Sieniuta haerede bonorum: Lachowce et Tychomle, 
converso ex arianismo, ad fidem catholicam, Deo inspirante, et cura 
Fratrum nostrorum20”. Dalej mowa jest ogólnie o wyglądzie świątyni, 
dzięki relacji wiadomo również, że w latach pięćdziesiątych XVIII 
wieku w klasztorze mieszkało 9 zakonników: „Habet iste conventus 
ecclesiam parochialem tituli S[anctissi]mae Trinitatis, de ligno cum 
sufficient appartu ecclesiastico aedificatam, et conventum partim de 
ligno, partim de muro inchoatum, cum aliquot cameris, ubi nunc ma- 
netfratres n[umero] 9 ”21. Przeorém w Lachowcach w tym czasie był 
późniejszy prowincjał, ojciec Wincenty Spendowski22. On to, jak pisał 
S. Barącz, „ gorliwą swą starannością w Lachowcach kościół i klasz-

19 Descriptio Conventuum Provinciae Russiae S. Hyacinthi qualiter eos repent Pr. 
Magr. Fr. Angelus Polikowski, annis quibus visitavit illos, nimirum 1753, 1754 et 
1755 descripta per contratas ad informationem Curiae Reverendissimi porrecta Anno 
D[omi]ni 1755. Archivo Generale Ordinis Praedicatorum Roma (dalej: AGOP) XIV 
Liber LLL, pars III, (kopia w ADK).
20 Ibidem, s. 928.
21 Ibidem, s. 928.
22 Ibidem, s. 919 v.
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tor wymurował, jedynie tylko ze składek dobrodziejów, których po
siadał względy”23.

W podziemiach lachowieckiego kościoła znajdowały się groby 
kolejnych właścicieli miejscowości -  Sieniutów, Leszczyńskich, Ja
błonowskich i Sapiehów, ściany świątyni dekorowały herby Sieniutów 
i Jabłonowskich, portrety fundatorów i inne malowidła24. W II poło
wie XIX wieku, po kasacie klasztoru kościół przeznaczono na cerkiew 
prawosławną25. Wygląd kościoła i klasztoru krótko przed kasatą 
utrwalił na jednym ze swych rysunków Napoleon Orda, widać na nim 
dwuwieżową świątynię z sygnaturką i zabudowania konwentu domi
nikanów26.

Publikowany niżej inwentarz przybliża szczegóły utraconego wy
posażenia kościoła, pozwala również poznać nazwiska dobrodziejów 
klasztoru i innych osób związanych z lachowieckimi dominikanami. 
Szczególnie interesujący wydaje się być zamieszczony na końcu in
wentarza „regestr spraw konwentu lachowieckiego”, cenne są poja
wiające się w nim nazwiska wielu osób, poszczególnych darczyńców, 
fundatorów i postaci w różny sposób nieraz sposób powiązanych 
z klasztorem.

Rękopis, z którego pochodzi będący przedmiotem niniejszego wy
dania inwentarz, to księga w oprawie skórzanej, składająca się z 284 
liczbowanych stron. Księga zapisana jest pismem wielu rąk, posiada 
wykonaną atramentem paginację. U góry pierwszej strony manuskryp
tu zamieszczono pełny tytuł, zaraz pod nim zaczęto spisywać inwenta
rze kolejnych wizytowanych klasztorów, jako pierwszy znalazł się 
tam krótki inwentarz klasztoru w Kamieńcu Podolskim datowany na 
13 sierpnia 1708. Ostatni datowany inwentarz odnosi się do wizytacji 
klasztoru w Bielicy, która miała miejsce 26 czerwca 1709 roku. Ostat
nią kartę księgi zajmuje pozbawiony daty dziennej spis dokonany we 
Lwowie: „regestr srebra panien Catharzynek lwowskich”.

23 S. B ar ą c  z , Rys dziejów..., 1.1, s. 334.
24 R. A f t a n a z y ,  Dzieje rezydencji...,s. 206.
25 J. M. G i ż y c k i  [Wolyniak], Zniesione kościoły i klasztory rzymskokatolickie 
przez rząd rosyjski w wieku XIX w diecezji łuckiej, żytomierskiej i kamienieckiej (gu
berni wołyńskiej, kijowskiej i podolskiej), „ Nova Polonia Sacra”, 1 .1 ,1928, s. 60.
26 Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krako
wie, 1.1, Rysunki Napoleona Ordy, opr. Z. K u c i e l s k a . Z .  T o b i a s z o w a ,  War
szawa 1975, il. 75, s. 104.
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Ogółem rękopis zawiera relacje z około 40 klasztorów należących 
do poszczególnych kontrat prowincji ruskiej. Księga zawiera niemal 
wyłącznie inwentarze spisane podczas wizytacji, w latach 1708-1709, 
do rękopisu włączano wyjątkowo jednak także i materiały nieco wcze
śniejsze, przykład to pochodzący z 1698 roku inwentarz kościoła do
minikanów w Żółkwi, dołączony do akt wizytacji Tomasza Kru
szewskiego.

Inwentarz klasztoru w Lachowcach znajduje się w rękopisie na 
stronach 69-75. Edycja przygotowana została na podstawie Instrukcji 
wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, 
opr. K. Lepszego, Wrocław 1953. W tekście rozwiązano skróty, 
wszelkie uzupełnienia tekstu pochodzące od wydawcy umieszczono 
w nawiasach kwadratowych. Również numerację stron rękopisu za
znaczono w nawiasach kwadratowych. Wyrazy staropolskie i rzadziej 
używane objaśniono w umieszczonym na końcu edycji słowniczku, 
w przypisach znalazły się wyjaśnienia odnoszące się do zidentyfiko
wanych osób i miejscowości. W większości przypisów rzeczowych 
zamieszczono również odsyłacze do źródeł informacji o danej postaci 
lub miejscowości.

[69]Inwentarz klasztoru Lachowieckiego spisany d[ie] 8 novem- 
bris Anno D[omi]ni 1708.
Srebro.
Monstrancyja auszpurskiej roboty.
Krzyż srebrny biały i puszka srebrna. Maleńka puszk[a] dla chorych. 
Kielich jeden z patyną pozłocisty.
Item kielich srebrny z patyną.
Item kielich srebrny z patyną.
Item kielich srebrny z patyną, który za teraźniejszego Ojca przeora 
accrevit od JM P. Metelskiego27.
Lampa srebrna maleńka stara.
Item lampa druga, która accrevit praesente R[everendo] P[at]re Priore 
od JM Pana Błędowskiego pułkownika28.

27 S. U r u s k i ,  Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. X, Warszawa 1913, s. 318 
odnotowuje wielu Metelskich herbu Korwin.
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Turybularz srebrny stary wpół spalony.
Promieni około obrazu sztuk sześć, całkowitych srebrnych pozłoci
stych.
Wot wszystkich tak wielkich jako i małych, nóżek, tabliczek, osóbek, 
wszystkich n[ume]ro s[z]eśćdziesiąt i cztery.
Osóbka srebrna odlewana.
Łubków srebrnych dwa.
Obrazek N[ajświętszej] Panny Częstochowskiej we srebro oprawny. 
Krzyżyk srebrny z czeskimi dyjamencikami.
Krzyżyk drugi maluśki mosiężny ze dwiema perełkami.
Pierzcieni pozłocistych dwa, jeden z kamykiem czerwonym i dyja- 
mencik na kamyku, drugi obrączka pozłocista.
[70] Pierzcień i sponka szczerozłote.
Zausznice złote z pendencikami, na końcach z perełkami.
Zausznica krzyształowa srebrna, przy niej obrączka maluśka złota. 
Zausznic para srebrnych z jaspisami.
Kanaczek mosiężny z dyjamencikami czeskiemi na piersiach 
N[ajświętszej] Panny gęsto sadzony.
Sztuczka pozłocista, in medio kamyk, subtelna robota.
Serduszko srebrne.
Metalik srebrny z biskupem.
Pierzcieni przyszytych na palcu N[ajświętszej] Panny z rubinami 
c[irca] 6, jeden na palcu P[ana] Jezusa, drugi z czerwonym kamykiem, 
obrączek dwie.
Sukienka aksamitna, perłami haftowana w kwiaty złote cętkami ad 
intus srebrnymi otoczona.
Sceptrum srebrne pozłociste.
Korona srebrna pozłocista, na której świat, krzyżyka nie dostaje, ka
mieni na nim siedm prostych.
Na P[anu] Jezusie korona srebrna, na której świat i krzyżyk, kamyków 
cztery prostych.
Guzików pod szyją N[ajświętszej] Panny 8 srebrnych pozłocistych. 
Łańcuch srebrny pozłocisty, w którym ogniw n[umero] 40. 28

28 Być może Michał Błędowski, pułkownik wojsk koronnych i łowczy halicki, syn 
Remigiana. Michał Błędowski wraz z braćmi: Stefanem Remigianem i Andrzejem, 
miał w 1701 roku być właścicielem Rachmanowa na Wołyniu. Zob. A. B o n i e c k i , 
Herbarz..., 1.1, Warszawa 1899, s. 289.
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Świat z krzyżykiem u P[ana] Jezusa.
Relikwiarzyk srebrny z relikwiami.
Korali dużych sznurek we dwoje złożony.
Koraliki maluśkie we dwoje jeszcze niżej.
U P[ana] Jezusa koralików sznur we dwoje złożony jeden.
Koralików we troje z gagacikami sznurek 1.
Item korali we troje przetykanych sznurek jeden.
Item sznurek jeden przetykanych koralików czechami i paciorkami 
białymi.
Paciorków prostych sznurek.
Biziurek sznurków dwa.
Na piersiach P[ana] Jezusa kanaczek szklany szmelcowany z kamy
kami.
Agnusek prosty. Zasłonka jedwabna z lisztwą srebrną.

Ołtarz Immac[ulatae] Conceptionis B[eati]ssima V[irgo] Maria, 
w którym jest obraz S. Antoniego na wierzchu.
Na Najświętszej Pannie sukienka srebrna, pod nogami miesiąc, po
złociste oboje.
Koronek dwie srebrnych pozłocistych.
Gwiazd srebrnych n[umero] 37.
Orlanka pozłocista.
Łańcuszek na czarnej materyjej.
Zauszniczki proste jedne.
[71] Koraliki we czworo pod szyją Najświętszej] Panny.
Sznurek korali większych jeden.
Koralików z gagatkami sznurek maluśkich.
Item sznurek większych koralików.
Paciorki koralikami przenizane, na których kopyjek dwie.
Paciorków prostych sznureczków dwa.
Obrazków blaszanych cztery.

Obraz S. Antoniego.
Na Najświętszej Pannie i P[anu] Jezusie kor[o]nki srebrne białe.
Na S. Antoniem srebrna pozłocista.
Krzyżyk w ręku P[ana] Jezusa srebrny.
Pasek na S. Antoniem srebrny.
Lilia srebrna biała 1.
Koników srebrnych sześć białych.
Serduszko na piersiach Najświętszej] Panny srebrne z kamykiem.
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Ołtarz S. Dominika.
Korona srebrna biała z kamykami prostymi.
Lilia, kwiatów trzy pozłocistych.
Księga z ręką na wspak robiona.
Ręka srebrna co lilią trzyma.
Oczy dwoje srebrnych maleńkich.
Ta argenteryja, poty spisana w skrzyni zamknięta znajdować się po
winna w konwencie podkamienieckiem oprócz monstrancyjej i dwóch 
kielichów i puszki w cymborium, które są in usu ecclesfiae] Lachove- 
cens[is].

Ornaty czerwone.
Ornat ceglasty de integro.
Ornat adamaszkowy z kolumną żółtą bez stuły i manipularza czerwony. 
Ornat lamowy de integro.
Ornat adamaszkowy z kolumną zieloną czerwony de integro.
Ornat materyjej francuskiej w kwiaty złote, z kolumną czerwoną de 
integro.
Kapa aksamitna stara z kutasem karmazynowym.
Ornat zielony atłasowy de integro.
Ornat papuzi staroświecki de integro.
Ornat [bjaszczowy staroświecki.
Ornat solemny biały z kolumną szychem haftowaną.
Ornat biały w kwiatki złote z kolumną czerwoną.
Ornat biały w kwiatki z kolumną wiszniową de integro.
Ornat biały w paski stary.
Ornat atłasowy stary de integro, potrzeby czarne.
[72] Ornat stary w kwiaty.
Ornat telitowy feryjalny stary de integro.
Ornat kitajkowy błękitny z manipularzem i humerałem.
Ornat aksamitny czarny z kolumną żółtą atłasową de integro.
Ornat aksamitny stary w kwiaty z kolumną atłasową baszczową.
Kapa aksamitna stara czarna.

Antepedia.
Antepedia dwoje tureckich starych białych.
Antepedium czerwone wkoło lisztwą obszyte podarte, którego tylko 
relikwie się święcą.
Antepedium w paski stare.
Antepedium wzorzyste tureckie.
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Antepedium ki taj ko we z czarnymi pasamonami.
Antepedium czerwone z czarnymi potrzebami.
Antepedium sajowe czerwone.
Feryjalne błękitne.
Feryjalne w paski solemne.
Antepedium wzorzyste wiszniowe.
Szare z koronami czarnymi jedwabnymi.
Zielone antepedium atłasowe.
Antepedium stare papuz[i]e podarte.
Antepedium czarne jedno.
Antepedium adamaszkowe ceglaste.
Alb wszytkich in genere z wielkiemi i mniejszymi koronkami 
num[e]ro dziesięć.
Tuwalni wszytkich starych, między którymi tylko dwie dobrych 
n[ume]ro 11.
Obrusów wszytkich złych i dobrych, z których już i zażywać trudno, 
drugich n[umero] 18.

Zasłonki.
Zasłonka w siatkę podszyta kitajką.
Zasłonki dwie tureckie bawełniane.
Tejże materyjej sztuka na kształt pasa.
Zasłonki pomarańczowe.
Zasłonki rąbkowe z koronami.
Szerzynek wszytkich n[umero] pięć.
Lisztwa jedwabiem szyta długa.
Takiejże lisztwy kawałów nfumero] 4.
Fartuszek popielaty na krucyfiks.
Drugi płócienny z koronami wielkiemi.
Fartuszków płóciennych pięć.
Bawełnie wielkich dwie.
Welów wszytkich n[ume]ro piętnaście.
Burs wszytkich n[ume]ro ośmnaście.
Pal n[ume]ro piętnaście.
Korporałów n[ume]ro c[irca] 11.
[73] Ręczników wszytkich n[umero] cztery.
Pasów dwa prostych i jedwabny jeden.
Dywanów dwa.
Obicie w sztukach.
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Cztery sztuki do baldachimu zielone.
Baldachim okrągły.
Mszałów starych dwa Ord[ini]s, trzeci rzymski.
Lichtarzów stołowych cynowych nfumero] 4.
Lichtarzów drewnianych n[umero] 10.
Kap brackich n[umero] 19.
Sub prioratu R[everendo] P[riore] Praesentis Fr[atr]is Alberti 
Jagielski29 accrevit:
Wotów większych n[umero] trzy, mniejszych sześć, łubków cztery, 
ornat czerwony w paski solenny od JM P. Wkryńskiego30, drugi re- 
kwialny od tegoż, trzeci czerwony turecki od JM P. Wilgi31, czwarty 
od Jej M[ości] P. Kazanowskiej, piąty od Jej M[ości] P. Jałowickiej32.

Obora.
Wołów roboczych 12.
Krów dojnych 5.
Jałowic 4.
Byków trzecioletnich 2.
Byków wielkich 3.
Cieląt tegorocznich 6.
Owiec starych 12.
Jagniąt 7.
Świń starych 5.
Podświnków 2.

29 Ojciec Albert Jagielski śluby zakonne składał w Lachowcach, gdzie sprawował 
później urząd przeora. W latach 1713-1719 był przeorem w Pińsku, tam zmarł 
w marcu 1720 roku; J. M. G i ż y c k i [Wołyniak], Wykaz klasztorów dominikańskich 
prowincji ruskiej, cz. II, Kraków 1923, s. 317-319.
30 K. Niesiecki wymienia wielu Wkryńskich h. Grzymała, osiadłych na Wołyniu, zob. 
K. N i e s i e c k i , Herbarz..., t. IX, Lipsk 1842, s. 372-373.
31 W inwentarzu kilkakrotnie wymieniana jest rodzina Wilgów. Prawdopodobnie 
chodzi tu o Adama Wilgę h. Bończa z Godzimierza, w I połowie XVII wieku dzier
żawił on od Sieniutów Kamień Czołhański (późniejszy Teofilpol), miał dwóch synów, 
Stanisława i Baltazara. Adam Wilga miał ufundować też kościół dominikanów 
w Lipowcu. Zob. J. M. G i ż y c k i  [Wołyniak], Spis najważniejszych miejscowości 
w powiecie starokonstantynowskim na Wołyniu, Stary Konstantynów 1910, s. 438; 
K. N i e s i e c k i , Herbarz polski, t. IX, Lipsk 1842, s. 337.
32 Jałowiccy, Jełowiccy h. własnego, szlachta wołyńska, A. Boniecki wymienia wiele
osób tego nazwiska, A. B o n i e c k i , Herbarz, t. IX, Warszawa 1907, s.4-16.
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Wieprzów w karmniku 2.
Koni troje, klacz 2.
Indyków 13.
Gęsi 25.
Kur circiter 50.
Cyny sztuk wszytkiej 8.
Pługów 2.

Regestr spraw konwentu lachowieckiego.
Zapis księcia JMci Ostrowskiego33 z podpisem dany na summę siedm 
tysięcy dwieście pożyczoną, od której płacić powinni summę 
fl[orenów] 578.
Zapis tychże książąt Ich[mo]ściów na Myślatynie34, z którego powi
nien odbierać konwent lachowiecki czynsz na wyderkaffie wyżej na- 
mienionej summy.
[74] Item konwikcia, w której uznaje gród krzemieniecki wniesioną 
summę na Myśłatyn.
Ekstrakt zapisu książąt Ich[mo]ściów.
Legacyja od Paniej Saykowskiej na flforenów] 200 u tychże książąt 
Ich[mo]ściów.
Zeznanie personalne książąt Ich[mo]ściów tej summy na Myślatynie 
w grodzie łuckim.
Relacyj siedm i pozwów dwa, jeden trybunalski, drugi grodzki krze
mieniecki. Remissyja do Trybunału.
Assygnacyja księcia JMci Władysława35 na fl[orenów] 720 względem 
wyderkaffu.
Plik różnych dekretów i testamentów mniej potrzebnych.
Testament JM Paniej Skuszęwski[ej], w którym legowała na kościół 
dwa tysiące.
Oblata testamentu P. Wysokiego, w którym leguje fl[orenów] 1000 
pro perpétua obligatione.
Testament P. Matuszewskiego, po którym mamy grunt po górą.

33 Chodzi tu o książąt Zasławskich, być może o wojewodę wołyńskiego Aleksandra 
Zaslawskiego, miał on przyczynić się do uposażenia klasztoru w Lachowcach. Zob. 
J. M. G i ż y c k i [Wołyniak], Spis najważniejszych miejscowości..., s. 435-436.
34 Wieś i folwark należące do zaslawskiego klucza dóbr sławuckich.
35 Książę Władysław Dominik Zasławski (1618-1656).
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Sprawy z Ich[mości]ami Pany Wilgami36.
Oryginał zapisu JM Pana Świętochowskiego na flforenów] 3000 
u I[chmo]ściów PP. Wilgów i kopia tego oryginału.
Ekstrakty dwa grodzkie tegoż zapisu.
Karta JM P. Wilgi z podpisem ręki jego dana, jako te summy wziął. 
Pozwy i relacyja o te summy. Dekret grodowy krzemieniecki. 
Publikacja baniciej.
Remissyja do przypozwania sukcesorów PP. Świętochowskich.
Sprawy z JM Panem Czermińskim37 o legacyją J[ej]mości P. Tuczap- 
skiej38 na półtora tysiąca.
Zapis JM P. Czermińskiego dany na pożyczony tysiąc złotych JM P. 
Tuczapskiemu.
Karta, w której wyraża jako zostaje winien P. Tuczapskiemu summę 
fl[orenów] 1550 z pieczęcią i podpisem ręki.
Testament Jej M[ości] Paniej Tuczapskiej, w którym oprócz tego ty
siąca legacyjej tysiąc siedmset złotych u JM P. Anny Rusińskiego 
Potockiej39 obligując na dwie mszy św. w tydzień perpetuis tempori- 
bus. Oblata tego testamentu.
Oblata dwóch skryptów JM. P. Czermińskiego danych Panu Tuczap
skiemu.
Intromissyja do Czepulowki40 klasztorowi dana.
Protestacyja klasztorna przeciwko Panu Czermińskiemu o ekspulsyją. 
Położenie pozwu od konwentu temuż.
Publikacja baniciej temuż.
[75] Sprawy Panów Tołsteckich na części we wsi Chasczyncach41 
które dworzyska i lady do oddania summy trzechset i trzydziestu zło-

36 Zob. przypis 30.
37 Około 1680 roku bliżej nieznany Czermiński był właścicielem wsi Czepielówka. 
Zob. J. M. G i ż y c k i ,  [Wołyniak], Spis najważniejszych miejscowości..., s. 49; 
A. Boniecki odnotowuje m. in. Czermińskich h. Wieniawa; A B o n i e c k i ,  Her
barz...., t. III, Warszawa 1901, s. 363-365.
38 Tuczapskimi nazywano boczną linię rodziny Łaszczów, osiadłą w województwie 
bełskim.
39 Anna Rysińska, kasztelanka kruszwicka, żona Andrzeja Potockiego, posła na sej
my, hetmana polnego koronnego. Potocki był fundatorem kilku kościołów i opieku
nem klasztorów, także dominikanów, m. in. ufundował kościół dominikański w Ho- 
łowczynie. Zob. A. P r z y b o ś ,  Potocki Andrzej, PSB, t. 27, s. 773-778.
40 Prawdopodobnie Czepielówka, wieś położona na prawym brzegu rzeki Słuczy,
wchodziła w skład ordynacji ostrogskiej.
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tych nam legowali wszytkiego z przewodami prawnemi, intromissy- 
jami i pozwami, sztuk n[umero] 13.
Testament JM P. Marianny Wołczkówny Ludwikowej Metelskiej, 
w którym leguje na wieczną obligę fl[orenów] 1000.
Zapis od JMci Pana Baltazara Wilgi42 na trzy kamienie łoju co rok od 
Żydów kachału ostrowskiego.
Postanowienie z P. Mroczkiem i Panem Chomętowskim o dawanie 
dziesięciny ratione legacyjej JM P. Chomętowskiego złotych pięciu
set.
Blankiet od Żydów lachowieckich na złotych półtorasta, które dał 
o. Rybicki odebrawszy od Żydów łuckich.
Dekret Ich[mo]ściów PP. Sieniutów43 na popów w Lachowiecczyźnie 
będących, aby na Boże Ciało na procesyjej bywali.
Kopia testamentu P. M. JM P. Zygmunta Kazanowskiego44, w którym 
leguje konwentowi złotych pięćset.
Kwity różnego podymnego.

41 Być może Halczyńce, wieś położona niedaleko Kamienia Czołhańskiego, później
szego Teofilpola.
42 Baltazar Wilga -  rotmistrz chorągwi jazdy, regimentarz, zmarł w 1709 roku. 
M. W a g n e r , Kadra oficerska armii koronnej w drugiej połowie XVII wieku, Toruń 
1995, tab. 19. Zob. też przypis nr 30. Z starszej literatury: A. J. R o 11 e , Pan Balcer 
z Godzimierza Wilga. Opowiadanie z końca XVII wieku, [w:] Idem, Opowiadania, 1.1, 
Warszawa 1884, s. 65-91.
43 Fundatorem kościoła i klasztoru dominikanów w Lachowcach był Paweł Krzysztof . 
Sieniuta (1589-1640), po nim miejscowość odziedziczył jego bratanek Piotr Sieniuta 
(1616-1648).
44 Zygmunt Kazanowski, podkomorzy wielki koronny, zmarł 13 VIII 1634 roku. Zob. 
A. P r z y b o ś ,  Kazanowski Zygmunt, PSB, t. 12, s. 259-260.
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Słowniczek wyrazów staropolskich i rzadziej używanych

adamaszek -  dwustronna tkanina, najczęściej jedwabna, zw ykle jedno
barwna, z wzorem  m atowym  na b łyszczącym  tle ( lub odw rot
nie), uzyskiwanym  na zasadzie kontrastów faktury

agnusek -  medalionik z w osku z odciskiem  Baranka lub każde inne 
wyobrażenie Baranka

alba -  długa tunika przepasana białym  sznurem
antepedium -  zasłona lub zakrycie podstawy stałego ołtarza 
argentaría -  przedmioty srebrne
atłas -  tkanina jedwabna lub półjedwabna o błyszczącej powierzchni,

baszt
bawełnica

gładka lub wzorzysta
-  lniana lub konopna tkanina, często barwiona na różne kolory

-  gruba tkanina bawełniana lub o bawełnianej osnow ie  
i wełnianym albo bawełnianym wątku, odzież szyta z tej tkaniny

biziurki, bisiorki -  paciorki, rodzaj koralików nawlekanych na nitkę
bursa -  sztywna, kwadratowa torebka, z jednej strony otwarta, w y ło 

żona wewnątrz białym  płótnem lub jedw abiem , z naszytym  bia
łym  krzyżem, służąca do przechow ywania korporału

cętka
cyborium

-  blaszka metal, lub wisiorek, naszywana dla ozdoby na strój
-  tabernakulum

czesk ie kam ienie, czechy -  sztuczne kam ienie 
ferjalny -  św iąteczny
gagaciki
kanak

-  agaty
-  rodzaj szerokiego naszyjnika, przylegającego do szyi, na ogół 
wykonany z drogich kamieni oprawionych w złoto

kapa -  uroczysta szata liturgiczna, w form ie fałdzistej peleryny z 
trenem, spięta klamrą, z okrywającą ramiona m ałą peleryną z 
kapturem, zw ykle bogato zdobiona haftem i frędzlami

kitajka -  cienka, gęsto tkana splotem  płóciennym  tkanina jedwabna, 
jednobarwna lub m ieniąca się

korporał -  niew ielka, kwadratowa chusta z lnianego, b iałego płótna, 
obramowana haftem, używana w czasie konsekracji pod chleb i 
w ino

lama -  gładka, rzadziej wzorzysta tkanina jedwabna z dodatkowym  
wątkiem kryjącym z wąskich pasków złotej lub srebrnej folii

listwa -  pasek tkaniny służący do obszyw ania odzieży
łubek, toczenica -  sztywna, dość szeroka opaska na g łow ę, obciągnięta z ło 

togłow iem , haftowana perłami

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR 0 0 .  DOMINIKANÓW 127

manipularz -  długa, zdobiona haftem taśma, lekko rozszerzona i zszyta na 
końcach, noszona podczas czynności liturgicznych na lew ym  
przedramieniu

obicie
orlanka
palla

-  tkanina do okrywania ścian
-  pieniądz cesarski z wybitym  orłem
-  kwadratowy, sztyw ny kawałek płótna służący do nakrycia 
kielicha m szalnego, często zdobiony koronką, haftem

papuzi
pasamon

-  kolor majowej zieleni
-  wyrób włókienniczy: taśma, sznurek, plecionka różnej szero
kości i grubości, najczęściej z jedw abiu i m etalow ych nici, rza
dziej z bawełny, lnu, w łosia oraz w ełny

patena, patyna -  płaskie, okrągłe naczynie liturgiczne używ ane podczas m szy

potrzeby
do kładzenia hostii i nakrywania kielicha  

-  w szelkie wyroby pasmanteryjne, szam erowania taśmą, galo
nem, sznurkiem, frędzlami, także obszycia szw ów , guziki 
i sprzączki

puszka -  naczynie kościelne w kształcie kielicha, z osobną przykrywą, 
przeznaczone do przechowywania i rozdawania komunikantów

rąbek
saja

-  delikatna, przezroczysta tkanina lniana o płóciennym  splocie  
-jed w a b n a , wzorzysta tkanina

sceptrum -  berło
solem ny, solenny -  uroczysty
sponka -  ozdobna sprzączka, klamra, naszyjnik lub bransoleta
stuła -  rodzaj szerokiej w stęgi lekko rozszerzonej na końcach, zakła

danej na szyję, opadającej luźno na piersi, wykonywana zw ykle  
z tej samej tkaniny co ornat

szerzynka -  szeroki, haftowany szlak, którym obszyw ano paramenty ko
ścielne, szaty liturgiczne

szm elcow anie, robota szm elcow ana -  pokrywanie metali na gorąco szklistą

szych

pow łoką, sproszkowane, barwione szkło stopione w wysokiej 
temperaturze, nałożone najczęściej na metal, szkliw o, em alia 
-  przędza lniana lub bawełniana okręcana paseczkiem  m iedzia
nym posrebrzanym lub pozłacanym

sztuczka
teleta

-  ogniwo łańcucha, naszyjnika, niewielki kawałek złota lub srebra
-  tkanina jedwabna w typie tafty, w zbogacona srebrnym lub
złotym  wątkiem z metalowej folii, niekiedy wzorzysta  

turybularz, trybularz -  kadzielnica  
tuwalnia -  chusta lub ręcznik
velum  -  kwadratowe nakrycie na kielich z pateną
zausznice -  kolczyki
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The Dominican church and convent at Lachowce in the report 
of a visitation of St Hiacynth Ruthenian Province in 1708

Summary

This is a critical edition of the inventory of the Trinity Church and Dominican 
Convent at Lachowce in Wolhynia, which is included in the acts of a visitation of the 
Ruthenian Province of the Order conducted by Father Tomasz Kruszewski in 1708- 
1709.
The original manuscript "Inventarium Rerum Conventuum et Ecclesiarum Provinciae 
Russiae sub prima visitatione Adm[modum] R[everedn]di P[at]ris Provincialis 
F[rat]ris Thomae Kruszewski, et earum tarn mobilium quam immobilium" can be 
found in the Archives of the Polish Province of the Dominican Friars in Cracow 
(Sign. 26). The church at Lachowce was founded by Paweł Krzysztof Sieniuta, who 
made a gift of it, together with all and sundry appurtenances, to the Dominicans in a 
document dated 13 July 1612. Soon afterwards, however, religious differences 
between the landlord, who abandoned the Catholic religion for Arianism (a Socinian 
sect known also as Polish Brethren), and the Dominicans, who held on to their 
donation, sparked off one of those disputes which seem interminable. It was inherited 
and carried on by Paweł Krzysztofs nephew and successor, Piotr Sieniuta. The legal 
battles prevented the church and convent from being completed until c. 1660, when 
the property passed to Piotr's daughter Anna, wife of the Chamberlain of Poznań Piotr 
Opaliński.

The inventory, of which this is a critical edition, was compiled on 8 November 
1708. The office o f the Lachowce prior was held then by Father Albert Jagielski, 
whose name is mentioned in the text. The document gives us a fairly detailed view of 
the actual condition of an early 18th-century church. The interior of the church is 
catalogued with as much care as is given to the description of the liturgical 
apparatuses. The appendix entitled "Regest of business of the Lachowce Convent" 
contains a list of unknown benefactors of the convent as well as information about 
other people who were in various ways connected with the convent.

Translated by A. Branny

JACEK PIELAS

MAGNAT I SZLACHCIC A „JEGO” PARAFIA 
W XVII-XVIII W. W ŚWIETLE ARCHIWALIÓW  

WYBRANYCH RODZIN SZLACHECKICH 
WOJEWÓDZTWA SANDOMIERSKIEGO

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zasadniczych elementów 
relacji między patronem -  magnatem czy szlachcicem -  a „parafią 
szlachecką” w wiekach XVII-XVIII na podstawie archiwaliów wy
branych rodzin szlacheckich województwa sandomierskiego.

Zasięg terytorialny rozważań wyznaczony został przez zaintereso
wanie autora dziejami szlachty sandomierskiej w dobie staropolskiej. 
Przy zakreślaniu ram chronologicznych na wieki XVII i XVIII świa
domie pominięto XVI stulecie; decydujące okazały się tu z jednej 
strony względna szczupłość XVI-wiecznych archiwaliów do dziejów 
szlachty sandomierskiej, z drugiej zaś znacząca w tym wieku rola 
wyznań reformowanych wśród szlachty tego obszaru.

W opracowaniu zwrócona zostanie jednocześnie uwaga na możli
wości badawcze, jakie w problematyce studiów nad dziejami parafii 
katolickich w okresie nowożytnym stwarzają źródła zgromadzone 
przez szlachtę w archiwach rodowych.

Magnat czy szlachcic wchodził w bliższe relacje z parafią w wyni
ku posiadania prawa patronatu kościoła parafialnego. Wyrosłe z pry
watnej własności kościołów w średniowieczu ius patronatus uzyski
wano w następstwie fundacji świątyni i uposażenia jej kleru. Fundator 
-  w zamian za fundację -  nabywał prawo prezenty plebana, prawo do 
nabożeństw i modlitw za siebie i członków rodziny, prawo do po-

,Nasza Przeszłość” t.104: 2005, s. 129-161.
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chówku w kościele, uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw 
(ławka kolatorska) i w trakcie procesji1.

Od momentu powstania, wynikające z fundacji i mające charakter 
osobisty prawo patronatu pozostawało w ścisłym związku z własno
ścią ziemską2. Osoba nie będąca fundatorem świątyni mogła uzyskać 
prawo patronatu poprzez spadkobranie, transakcję kupna czy darowi
znę wsi parafialnej. Próba określenia momentu, w którym prawo pa
tronatu świątyni parafialnej przechodziło w konkretne ręce, wymaga 
sięgnięcia do źródeł szlacheckich, w tej kwestii w zasadzie niezastą
pionych.

W pełni wiarygodne informacje co do momentu przejęcia praw 
patronatu przynoszą czynione przez szlachtę podziały dóbr ziemskich. 
W większości zawierają one określenia bardzo lakoniczne; zwykle -  
jak chociażby w przypadku spadkobrania Lanckorońskich w 1636 r. -  
spotykamy się ze stwierdzeniem, że dobra dziedziczone są „cum iuri- 
bus patronatuś\ W podziale dóbr po śmierci Jerzego Ossolińskiego, 
kanclerza wielkiego koronnego czytamy, iż spadkobierczynie uzyska
ły dobra ziemskie „cum iure patronatus praesentandi beneficiorum 
ecclesiasticorum eisdem bonis respectu eorundem servientiurń\ Po-

1 Zob. m.in.: W. A b r a h a m ,  Początki prawa patronatu w Polsce, Lwów 1889; 
J. M u l a r c z y k ,  Ze studiów nad prawem patronatu na Śląsku w wiekach średnich, 
„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, t. 32, 1977, nr 2, s. 133-148; S. L i t a k ,  
Struktura i funkcje parafii w Polsce, w: Kościół w Polsce, t. 2, red. J. K ł o c z o w -  
s k i , Kraków 1969, s. 455; E. W i ś n i o w s k i ,  Kościół parafialny i jego funkcje 
społeczne w średniowiecznej Polsce, „Studia Theologica Varsoviensia”, t. 7, 1969, nr 
2, s. 215; Tenże, Udział świeckich w zarządzie parafią w średniowiecznej Polsce, 
„Roczniki Humanistyczne”, t. 18, 1970, z. 2, s. 45-53. Ostatnio szeroko na temat 
prawa patronatu J. W r o n i s z e w s k i ,  Szlachta ziemi sandomierskiej w średnio
wieczu. Zagadnienia społeczne i gospodarcze, Poznań-Wrocław 2001, s. 125-162 /tu 
literatura przedmiotu, w tym obcojęzyczna/ oraz B. S z a d y ,  Prawo patronatu 
w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych: podstawy i struktura, Lublin 2003.
2 M.in.: E. W i ś n i o w s k i ,  Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej 
w średniowieczu. Studium geograficzno-historyczne, Warszawa 1965, s. 8-9, 101 - 
102; Tenże, Rozwój organizacji parafialnej w Polsce do czasów reformacji, w: Ko
ściół w Polsce, t. 1, red. J. K ł o c z o w s k i ,  Kraków 1966, s. 261-263, 277; P. 
S z a f r a n ,  Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej w Lubelskiem, Lublin 1958, s. 99- 
101; J. W r o n i s z e w s k i ,  Szlachta ziemi sandomierskiej..., s. 125-129; T. 
M. T r a j d o s ,  Parafie katolickie fundacji szlacheckiej na średniowiecznym Podolu, 
w: Ludzie -  Kościół -  Wydarzenia, Warszawa 2001, s. 225-236.
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dobnie w podziale majątku Stanisława Lubomirskiego z 1642 r. nie 
ma mowy o prawach patronatu konkretnych kościołów: „Do tego iura 
patronatus kościołów obojej religijej, tak rzymskiej, jako i greckiej, 
przy każdej dzielnicy Imciom wszystkim w swych dobrach, jako 
z starodawna dokądkolwiek w tych dobrach i względem tych dóbr 
przynależały, cale i wolne zostawują, i jedna strona drugiej na potom
ne czasy żadnej w tej mierze pretensyjej uzurpować sobie, i w to po
dawanie wdawać się nie ma i do niego należeć nie będzie”3. W tego 
typu wypadkach ustalenie praw patronatu poszczególnych kościołów 
wymaga rozpoznania stosunków własnościowych w danej rodzinie. 
W części aktów podziałowych mamy do czynienia z jednoznacznymi 
zapisami. W podziale dóbr Kochanowskich, dokonanym w 1661 r., 
Piotrowi Kochanowskiemu, wojskiemu sandomierskiemu „przypadła 
wieś Sycyna z obiema folwarkami et collatione iuris patronatus ad 
capellam Zwolinenfsem] ‘Kochanoviam’ dictam”. Uzyskanie tego 
prawa związane zostało z nałożonym w akcie podziałowym zobowią
zaniem do płacenia przez wojskiego sandomierskiego pewnej sumy 
i czynszu dorocznego na potrzeby kaplicy. Niekiedy divisio bonorum 
określała także dokładniej wykonywanie prawa patronatu w praktyce. 
Dzielące się w 1682 r. dobrami ziemskimi Teresa i Elżbieta Witow
skie, córki Stanisława, kasztelana sandomierskiego ustaliły, że Jus  
patronatus praesentandorum beneficiorum ecclesiasticorum do ko
ścioła jedlińskiego należące, altematą IchMościom służyć powinno, 
wprzód jednak tę altematę JejMość Pani podstolina lubelska [Elżbieta 
-  JP], jako młodsza siostra powinna zaczynać”4.

Prawo patronatu kościoła parafialnego stanowiło wraz z dobrami 
ziemskimi przedmiot transakcji kupna-sprzedaży, przy czym jego 
istnienie podnosiło wartość danej majętności5. Akty donacji czy kon
trakty rezygnacyjne identyfikują osoby posiadające prawo patronatu

3 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 43 II, k. 23v; 
Archiwum Państwowe w Lublinie [dalej: AP Lublin], Trybunał Koronny Lubelski 
[dalej: TKL], sygn. 1011, nlb; Biblioteka Jagiellońska [dalej: BJ], rkps akc. 300/69, 
dok. nr 3, 4; K. P r z y b o ś ,  Materiały do dziejów latyfundium Lubomirskich. Po
dział majątku Stanisława Lubomirskiego w latach 1642-1649, „Przemyskie Zapiski 
Historyczne”, R. 8-9, 1991-1992, s. 240.
4 AP Lublin, TKL sygn. 1004, k. l-6v; Tamże, sygn. 1005, s. 197-201.
5 Por. J. W r o n i s z e w s k i ,  Szlachta ziemi sandomierskiej..., s. 151-152.
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świątyń oraz określają dokładną datę przejęcia praw patronackich. 
Itak np. stający w dniu 18 kwietnia 1698 r. w grodzie opoczyńskim 
Stanisław Kazimierz Bedliński, kantor katedry chełmskiej, prepozyt 
radoszycki, syn i sukcesor zmarłego Wojciecha Bedlińskiego, przeka
zał aktem donacji (pod którą kryła się zapewne transakcja kupna- 
sprzedaży)6 wsie Bedlno, Trzemeszna, Przybyszowy i pewne role we 
wsi Bedlenko wraz z prawem patronatu kościoła w Bedlnie (pow. 
opoczyński) urodzonemu Konstantynowi Modestowi Libiszowskie- 
mu. W sporządzonym w dniu 31 grudnia 1766 r. kontrakcie rezygna- 
cyjnym Janusz Sanguszko, marszałek nadworny litewski sprzedał 
majętność iwaniską (pow. sandomierski) „cum iure patronatus” Józe
fowi Popielowi7.

Sprzedający dobra ziemskie nie musiał pozbywać się prawa patro
natu. Jakkolwiek nieczęsto, to jednak natrafia się w źródłach na przy
padki pozostawienia sobie prawa patronatu przy zbywaniu wsi para
fialnej. Tak uczynił m.in. związany ze szlachtą sandomierską Włady
sław Krasiński, syn Stanisława, kasztelana płockiego, który w 1658 r. 
sprzedał swemu bratu Jakubowi, staroście nowomiejskiemu, m.in. 
wsie Łubki i Starożebry w ziemi wyszogrodzkiej, „reservato pro se 
iure patronatus in ecclesiis eisdem, tam in villa Łubki, quam Staroże
bry ad extrema suae vitae témpora ”8.

Oczywiście tam, gdzie mamy do czynienia ze współfundacją ko
ścioła parafialnego, zjawiskiem częstym w okresie średniowiecza, 
dokonywano alienacji części prawa patronatu. W dobie nowożytnej, 
w związku z procesem koncentracji własności ziemskiej, występowa
ło ono, jak się wydaje, rzadziej9. Współpatronat powodował niejed
nokrotnie długotrwałe spory między szlachtą o obsadę parafii, przy

6 Por. M. L u b c z y ń s k i ,  J. P i e l a s ,  Rec.: J. D ł u g o s z ,  Latyfundia Lubomir
skich w XVII wieku (powstanie-rozwój-podziały), Opole 1997, „Kwartalnik Histo
ryczny”, R. 107, 2000, nr 3, s. 129, przyp. 9.
7 Archiwum Państwowe w Kielcach [dalej: AP Kielce], Archiwum Małachowskich 
z Białaczowa [dalej: AMał.] sygn. 528, s. 26-27; BJ, rkps akc. 349/69, dok. nr 75a, 
75b.
8 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [dalej: AGAD], Archiwum Zamoy
skich [dalej: AZ], sygn. 2799, s. 231-232. Por. dla wcześniejszego okresu 
A. S z y m c z a k o w a ,  Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 
1998, s. 240.
9 Por. J. M u l a r c z y k ,  Ze studiów nad prawem patronatu..., s. 141-142.
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czym obok kwestii prestiżowych decydujące znaczenie odgrywało 
traktowanie plebanii jako synekury dla krewnych. W objętych kwe
rendą wybranych archiwaliach rodowych szlachty sandomierskiej nie 
natrafiono dotąd na dokumentację takowego konfliktu; że nie należały 
one jednak do rzadkości, pokazuje chociażby przykład parafii Kije 
/pow. wiślicki/ w XVIII w. W latach 1702-1705 o obsadę tamtejszej 
parafii procesowali się dziedzice wsi Kije oraz właściciele wsi Lip
nik, Czechów i Kokot. Ostatecznie spór rozstrzygnęła Rota Rzymska, 
przeznaczając plebanię kandydatowi posiadającemu poparcie więk
szości patronów10.

Liczba praw patronatu w ręku danej osoby czy rodziny szlacheckiej 
była w głównej mierze wypadkową wielkości posiadanego majątku. 
Zamożny szlachcic, jakim był niewątpliwie Mikołaj na Sycynie Ko
chanowski, kasztelan zawichojski, w połowie XVII w. właściciel 13 
całych wsi, 3 części wsi i 6 folwarków, dysponował jednym prawem 
patronatu. Zgłaszający aspiracje do wejścia w szeregi magnaterii Mi
kołaj Oleśnicki, wojewoda lubelski, dziedzic 3 miasteczek, 18 całych 
wsi i 4 części oraz 12 folwarków, w 1629 r. patronował trzem kościo
łom parafialnym i jednej kaplicy. Jeden z najpierwszych magnatów 
w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII w. natomiast, kanclerz 
Jerzy Ossoliński, tylko na terenie powiatu sandomierskiego posiadał 
prawo patronatu trzech świątyń parafialnych (Goźlice, Olbierzowice, 
Klimontów) oraz kaplicy zwanej „Betlejemską” w Ossolinie, a wia
domo wszakże, że był również właścicielem znacznych dóbr na Rusi 
i Mazowszu11.

Powstanie nowej parafii wiązało się z uprzednim zabezpieczeniem 
materialnych podstaw jej funkcjonowania. Uposażenie parafii w dob
rach szlacheckich określał wystawiany przez patrona dokument fun
dacyjny, stanowiący następnie podstawę do erekcji kościoła, czyli

10 D. O l s z e w s k i ,  E. W i ś n i o w s k i ,  Parafia Kije. Zarys dziejów, Kielce 1993, 
s. 35. Por. J. W r o n i s z e w s k i ,  Szlachta ziemi sandomierskiej..., s. 157.
11 AP Lublin, TKL sygn. 1004, k. l-6v; J. P i e l a s ,  Oleśnicki Mikołaj h. Dębno 
/I558-1629/, w: Świętokrzyski słownik biograficzny, t. 1: do 1795 roku, red. J. W i 
j ą c  zk  a , s. 115-118; AP Lublin, TKL sygn. 1011, nlb. Dokładne dane o majątku 
i prawach patronackich Ossolińskiego znajdą się w przygotowywanym przez autora 
niniejszego artykułu opracowaniu na temat majątku ziemskiego kanclerza wielkiego 
koronnego.
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przekazania mu pełni praw duszpasterskich12. Szczegółowo opisywał 
on uposażenie parafii; jego podstawę stanowiły wyodrębnione z ma
jątku fundatora grunty przekazywane w ręce plebana oraz dziesięci
ny . Dokumenty (zapisy) fundacyjne wpisywane były przez szlachtę 
do ksiąg sądów szlacheckich czy Metryki Koronnej; wyciągi pobrane 
z tych akt trafiały następnie do archiwów rodowych. Jako przykład 
takiego dokumentu może służyć dokonany przez Mikołaja Oleśnic
kiego, kasztelana radomskiego, przed aktami grodzkimi sandomier
skimi w dniu 19 stycznia 1616 r. zapis fundacyjny dla kościoła para
fialnego pod wezwaniem św. Trójcy, Najświętszej Marii Panny i św. 
Anny w miasteczku Lipsko (pow. radomski). Fundator przekazał 
w nim Stanisławowi Luboniciusowi, plebanowi w Lipsku i kościele 
filialnym w pobliskiej Krępie, 3 łany ziemi - ich granice drobiazgowo 
określono w zapisie -  oraz ogród, łąkę i sadzawkę, położone na grun
cie miasteczka. Następnie nadał mu 200 florenów rocznie z tytułu 
pobieranej dziesięciny wytycznej z ról mieszczańskich w Lipsku oraz 
50 florenów za dziesięcinę ze wsi Krępa14.

Obok dokumentów fundacyjnych dużą rolę w odtworzeniu szla
checkiej działalności fundacyjnej przypisać należy testamentom. Nie 
chodzi przy tym tylko o zwyczajowe w takich wypadkach zapisy 
większych czy mniejszych sum na ufundowane wcześniej kościoły, 
ale o obszerniejsze i wyraźne wskazówki testatorów co do dalszych 
losów zamierzonych lub nie dokończonych fundacji15. Egzemplifika- 
cję tego zjawiska znajdujemy m.in. w ostatniej woli Władysława 
Myszkowskiego, wojewody krakowskiego, spisanej w 1658 r. Oprócz 
legatów dla patronackich świątyń w Pińczowie i Książu oraz księ- 
skich augustianów, w testamencie zawarł on następujące wskazanie 
dla swych spadkobierców: „Kościoła mirowskiego, że mi w tym za
mieszanym czasie i ustawicznych niebezpieczeństwach, podług inten-

12 E. W i ś n i o w s k i ,  Rozwój sieci parafialnej..., s. 11-12.
13 O roli poszczególnych składników uposażenia parafii zob. W. K o w a 1 s k i , Upo
sażenie parafii archidiakonatu sandomierskiego w XV-XVIII wieku, Kielce 1998, 
szczególnie s. 22-23, 86-87.

Dokument ten opublikował J. W i ś n i e w s k i ,  Dekanat iłżecki, Radom 1909- 
191 l,s. 425-427.
15 Por. Testamenty szlachty krakowskiej XVIw., oprać. A. F a l n i o w s k a -  
G r a d o w s k a ,  Kraków 1997, wstęp, s. II-XXII.
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cyjej nieboszczyka JMP rodzonego mego i mojej, skończyć nie przy
szło, ani kaplice Najświętszej Panny przy kościele księskim wymuro
wać i wystawić, na którą już po części większej materyjej przygoto
wano, i kamiennikowi do Sieka na marmur zadałem, żeby JMPP suk- 
cesorowie z prowentów majętności moich, które im zostawiam, skoń
czyli i wymurowali, a potym i fundusz uczynili za duszę moję, podług 
zdania swego proszę, i miłością moją obowiązuję ich”. Podobne w 
charakterze dyspozycje zawiera testament Jakuba Władysława Morsz
tyna, wojewody sandomierskiego z 1725 r. Sukcesorzy zobowiązani 
zostali w nim do pobudowania i uposażenia szpitala i kościoła szpi
talnego w Pacanowie oraz dokończenia budowy ufundowanego przez 
wojewodę kościoła parafialnego w Iwaniskach .

W kwestii kościelnych fundacji rodowych interesujące dane przy
noszą niekiedy także podziały dóbr szlacheckich. Dokonany w 1654 r. 
podział majątku pomiędzy synami zmarłego Wojciecha Romera, woj
skiego sandomierskiego, zobowiązywał najmłodszego syna, Samuela, 
i jego matkę, do respektowania warunków uczynionej przez ojca fun
dacji kościoła parafialnego we wsi Łęki Górne (pow. pilzneński), jak 
również do wypłacania corocznie na ręce tamtejszego plebana 5 zł 
z przeznaczeniem na anniwersarz, msze czytane rekwialne oraz „mszę 
żałobną śpiewaną cum Vigiliis et Salve ” za duszę ojca. Ponad
to każdy z braci zgodził się przekazać matce po 200 zł na dokończenie 
rozpoczętej przez ojca budowy organów we wspomnianym kościele, 
z tym warunkiem, że jeżeliby „nie wystarczeły te 600 zł, powinna 
JejMość swym kosztem kończyć i starania przyłożyć, aby te organy 
jak najprędzej były dokończone”17.

W tym miejscu nasuwa się konkluzja ogólniejszej natury. Odszu
kanie i zestawienie ze sobą większej ilości tego typu źródeł, po prze
prowadzeniu weryfikacji faktycznej realizacji zamierzonych fundacji, 
pozwoliłoby nie tylko na potwierdzenie czy uzupełnienie pochodzą
cych ze źródeł proweniencji kościelnej danych o dacie fundacji ko
ścioła i uposażeniu parafii, ale określiłoby również wysiłek fundacyj
ny szlachty /np. powiatu czy województwa/ w określonym przedziale

16 Chi contingit naści, restat morí. Wybór testamentów staropolskich z województwa 
sandomierskiego, oprać. M. L u b c z y ń s k i ,  J. P í e l a s ,  H. S u c h o j a d ,  War
szawa 2005, nr 28, 35.
17 BJ, rkps akc.350/69a, dok. nr 62.
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czasowym. Wstęp do tego typu badań stanowić mogą z pewnością 
studia nad działalnością fundacyjną poszczególnych rodzin szlachec
kich w dobie staropolskiej18. Jako przykład niech posłuży w tym miej
scu krótka prezentacja wysiłku fundacyjnego rodziny Oleśnickich 
herbu Dębno w XVII w19.

Jak już wspomniano, w 1614 r. Mikołaj Oleśnicki, przyszły woje
woda lubelski, nadał uposażenie wystawionemu przez siebie w latach 
1599-1614 kościołowi parafialnemu w Lipsku20. Wzniesiona niema
łym zapewne kosztem świątynia zbudowana została z kamienia jako 
kościół orientowany, jednonawowy, z węższym prezbiterium, dobu
dowaną zakrystią i wieżą. O dacie fundacji i patronach świątyni in
formuje tablica fundacyjna nad głównym wejściem, jak również 
umieszczone na szkarpach herby Dębno i Drużyna. Wraz z wybudo
waniem świątyni w Lipsku kościół parafialny w pobliskiej Krępie stał 
się filią parafii lipskiej21. W związku z tym syn wojewody, Jan, pod
komorzy sandomierski, w lutym 1665 r. prezentował na proboszcza 
obu kościołów jedną osobę22.

Równolegle Mikołaj Oleśnicki czynił przygotowania do budowy 
murowanego kościoła w miasteczku Tarłów /pow. sandomierski/. 
Pierwszym etapem tych starań było przyłączenie do parafii tarłow-

18 Zagadnienie rodowych fundacji kościelnych zajmuje już należne miejsce w naj
nowszych pracach poświęconych dziejom rodów możnowładczych w okresie śre
dniowiecza. Zob. m.in.: J. K u r t y k a ,  Tęc Studium z dziejów polskiej elity 
możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997, s. 188-190, 413-415, 498-502; 
J. S p e r k a , Szafrańcowie herbu Stary Koń. Z dziejów kariery i awansu w późnośre
dniowiecznej Polsce, Katowice 2001, s. 323-324; B. C z w o j d r a k ,  Rogowscy 
herbu Działosza, podskarbiowie królewscy. Studium z dziejów możnowładztwa 
w drugiej połowie XIV i w XV wieku, Katowice 2002, s. 150-165. W rozprawach 
o dziejach rodzin szlacheckich w dobie nowożytnej problematyka ta nie zawsze była 
dotąd wyraźnie akcentowana. Zob. m.in.: S. C y n a r s k i ,  rodu Lanckoroń-
skich z Brzezia od XIV do XVIII wieku. Sprawy kariery urzędniczej i awansu mająt
kowego, Warszawa-Kraków 1996, s. 185-186.
19 Szczegółowe omówienie działalności fundacyjnej Oleśnickich zawiera złożona do 
druku przez autora niniejszego artykułu rozprawa: Oleśniccy herbu Dębno w XVI- 
XVII wieku. Studium z dziejów zamożnej szlachty doby nowożytnej.
20 Jeszcze w 1595 r. w Lipsku potwierdzona jest „ecclesia...ex lignis pinaticis”. Ar
chiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. AVCap. 65, k. 504.
21 J. W i ś n i e w s k i ,  Dekanat iłżecki..., s. 116, 130-131.
22 Tamże, s. 130-131.

MAGNAT I SZLACHCIC A JEG O ” PARAFIA 137

skiej wystawionej jeszcze w XIV w. królewskiej kaplicy w niedale
kim Zęborzynie. Oleśnicki uzyskał w tej sprawie zgodę biskupa kra
kowskiego Piotra Tylickiego, zatwierdzoną następnie w grudniu 1613 
r. przez Zygmunta III Wazę23. Wkrótce -  w 1614 r. -  uzyskał zezwo
lenie na budowę nowej świątyni w Tarłowie oraz przyłączenie do niej 
kościoła parafialnego we wsi Słupia /Słup/ Nadbrzeżna. Wysokość 
dziesięciny na rzecz kościoła tarłowskiego określona została na 250 
florenów, zaś na przyłączoną świątynię słupską będąca powtórzeniem 
wcześniejszych zobowiązań suma 15 grzywien rocznie24.

Budowa kościoła tarłowskiego przeprowadzona została przez star
szego syna wojewody, Zbigniewa, kasztelana wiślickiego, Jak infor
muje tablica fundacyjna, kościół p.w. św. Trójcy wzniesiony został 
w 1647 r., przy czym data ta określa zapewne termin zakończenia 
budowy; akt konsekracji miał miejsce 10 sierpnia 1659 r.25 Ten wcze- 
snobarokowy w stylu, orientowany kościół zbudowany został z cegły 
i następnie otynkowany. Wnętrze świątyni bogato ozdobiono późno- 
renesansową dekoracją stiukową, której powtarzającym się motywem 
uczyniono herb fundatora. Szczególnie dekoracyjny wystrój zapew
niono kaplicy Pana Jezusa (wówczas zapewne św. Anny), w której 
częściowo polichromowana dekoracja stiukową zawiera reliefowe 
alegorie na temat śmierci. Wśród wyposażenia świątyni szereg ele
mentów, m.in. ołtarz główny, pochodzi z czasów fundacji26. Kasztelan 
wiślicki wystarał się o całościowe wyposażenie świątyni, o czym 
świadczą również ufundowane przez niego, a wykonane przez gdań
skiego mistrza ludwisarskiego Gerharda Benninga dwa wielkie dzwo
ny z 1644 i 1653 r.27 W marcu 1651 r. Oleśnicki ustanowił specjalny 
fundusz z przeznaczeniem na naprawy kościoła -  na wsiach dzie

23 Tamże, s. 415-416.
24 Tamże, s. 309; AGAD, AZ sygn. 2811, s. 5. Z informacji B. K u m o r a ,  Dzieje 
diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków 2002, s. 246 wynika, że dokument 
erekcyjny wystawiono 14 lutego 1614 r.
25 Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, rkps 2253, k. 676; J. W i -
ś n i e w s k i , Dekanat iłżecki..., s. 310 (tu data konsekracji 1655 r.), 313; J. K r a - 
c i k , Konsekracje kościołów i ołtarzy w diecezji krakowskiej w wieku,
„Nasza Przeszłość”, t. 61: 1984, s. 143.
26 Katalog Zabytków Sztuki, t. 3, z. 2, red. J. Z. Ł o z i ń s k i ,  B. W o l f f ,  Kraków 
1957, s. 24-26; J. W i ś n i e w s k i ,  Dekanat iłżecki..., s. 312-319.
27 J. W i ś n i e w s k i ,  Dekanat iłżecki..., s. 318-319 (teksty inskrypcji na dzwonach).
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dzicznych Słupia Nadbrzeżna z dworem i folwarkiem, Wesołowka 
i miasteczku Tarłów zapisał czynsz roczny 200 florenów, płacony na 
dzień św. Trójcy plebanowi tarłowskiemu28. Kasztelan wiślicki zadbał
0 odpowiednie uposażenie duchownych parafii tarłowskiej. W czerw
cu 1646 r. przejął na swoje dobra sumę 10.000 florenów, ufundowaną 
wcześniej przez kilku donatorów z przeznaczeniem na kolegium man- 
sjonarzy przy kościele tarłowskim. Oleśnicki wypłacał odtąd na ręce 
plebana czynsz wyderkafowy w wysokości 700 florenów29. W marcu 
1651 r. na Tarłowie, Słupi Nadbrzeżnej i Wesołowce ustanowił 
czynsz 400 florenów na kaznodzieję tarłowskiego, który zobowiązany 
był do wygłaszania kazań z ambony w każdą niedzielę i święta oraz 
odprawiania co tydzień w kaplicy św. Anny w kościele tarłowskim 
trzech mszy o Przenajświętszej Trójcy z wypominkami za dusze ro
dziców fundatora, a po jego śmierci także za zbawienie jego duszy30. 
Na krótko przed śmiercią, w lipcu 1662 r., Oleśnicki zamienił dotych
czasowe uposażenie plebańskie w wysokości 250 florenów na dziesię
cinę wytyczną z gruntów miasteczka Tarłowa i wsi Potoczek. Decyzję 
tę uszanował następnie jego brat i spadkobierca, Jan, podkomorzy san
domierski31. W związku ze spłonięciem plebanii wraz z zabudowaniami 
gospodarczymi w pożarze miasteczka, w marcu 1662 r. kasztelan wi
ślicki wydał zezwolenie ówczesnemu plebanowi tarłowskiemu, Szymo
nowi Osmulewiczowi, na wyrąb drzew z pańskich lasów z przeznaczeniem 
na odbudowę plebanii, odnowienie domów mansjonarzy tarłowskich oraz 
wzniesienie przy kościołach filialnych we wsiach Słupia Nadbrzeżna
1 Zemborzyn rezydencji plebańskich32. Świątynia tarłowska stała się drugą -  
po kaplicy klasztoru na Św. Krzyżu -  nekropolią rodową Oleśnickich, gdzie 
w XVn w. spoczęło, według wszelkiego prawdopodobieństwa, pięciu jej 
męskich członków.

W obrębie parafii tarłowskiej od 1631 r. funkcjonował także szpital 
ubogich. W maju tegoż roku wdowa po wojewodzie lubelskim, Zofia 
z Tarłów, przeznaczyła na jego utrzymanie fundusz w wysokości

28 AGAD, AZ sygn. 2813, s. 163-164.
29 J. W i ś n i e w s k i ,  Dekanat iłżecki..., s. 310, 327-336; AGAD, AZ sygn. 2813, 
s. 3, 5, 6, 9, 11,157-161.
30 AGAD, AZ sygn. 2813, s. 167-171.
31 J. W i ś n i e w s k i ,  Dekanat iłżecki..., s. 337-338.
32 Tamże, s. 339.
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1.000 florenów. Wówczas także przy szpitalu wzniesiony został ko
ściół p. w. św. Ducha. Świątynia i szpital były murowane i znajdowa
ły się pod jednym dachem. Uposażenie przytułku pomnożone zostało 
przez fundatorkę w maju 1636 r. Utrzymując warunki zapisu z 1631 r. 
Zofia Oleśnicka nadała wówczas szpitalowi pewien grunt w mia
steczku Tarłowie. Jako fundatorce przysługiwało jej dożywotnio pra
wo prezenty na probostwo szpitalne -  po jej śmierci przejść ono miało 
w dyspozycję władz miejskich; nawiązano w tym względzie do trady
cji średniowiecznej, zgodnie z którą prawo patronatu nad szpitalami 
i kościołami szpitalnymi przysługiwało w całości lub w części wła
dzom miasta33. Prepozyt zobowiązany został do odprawiania trzech 
mszy świętych tygodniowo: ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, 
o Wszystkich Świętych z wypominkami za dusze zmarłych mężów -  
Anzelma Gostomskiego, kasztelana liwskiego i Mikołaja Oleśnickie
go oraz trzeciej o Duchu Św. z modlitwą za duszę fundatorki34.

Zbigniew Oleśnicki, kasztelan wiślicki wybudował także, w latach 
1639-1662, drewniany kościół p.w. św. Michała Archanioła w Laso- 
cinie (pow. sandomierski). W czerwcu 1639 r. starał się u biskupa 
krakowskiego Jakuba Zadzika o zatwierdzenie nadania gruntu w mia
steczku na rzecz wznoszonej świątyni. W grudniu 1662 r., po zaopa
trzeniu kościoła i pobudowaniu plebanii, sukcesor Zbigniewa, Jan, 
podkomorzy sandomierski, uposażył kościół pewnymi rolami, ogro
dami i łąkami, dziesięciną wytyczną z ról chłopskich we wsiach Dęb
no i Biedrzychów oraz sumą 100 florenów z tytułu pobieranej dzie
sięciny z Lasocina i folwarku w Dębnie. W dwa lata później -  20 
sierpnia 1664 r. -  miała miejsce konsekracja świątyni, dokonana 
przez Mikołaja Oborskiego, sufragana krakowskiego35.

Wysiłek fundacyjny Oleśnickich uzupełnia najbardziej znana fun
dacja rodziny -  kaplica rodowa w klasztorze na Św. Krzyżu, wznie-

33 Zob. W. K o w a l s k i ,  D.  O l s z e w s k i ,  Parafia Trójcy Świętej w Jędrzejowie 
na tle dekanatu. Zarys dziejów, Kielce 2003, s. 143-144.
34 AGAD, AZ sygn.2813, s. 149, 153-155; J. W i ś n i e w s k i ,  Dekanat iłżecki..., 
s. 324. W kwestii funkcjonowania szpitali na terenie województwa sandomierskiego 
zob. Z. G u l d o n ,  W.  K o w a l s k i ,  Szpitale w województwie sandomierskim 
w drugiej połowie XVII w., „Nasza Przeszłość”, t. 84: 1995, s. 81-134.
35 J. W i ś n i e w s k i ,  Dekanat opatowski, Radom 1907, s. 247-251. Datę konsekra
cji potwierdza J. K r a c i k , Konsekracje kościołów..., s. 135.
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siona w pierwszych dwu dekadach XVII w. nakładem Mikołaja, wo
jewody lubelskiego36.

Ten niewątpliwie znaczny jak na możliwości finansowe zamożnej 
rodziny szlacheckiej wysiłek fundacyjny, świadczący niezaprzeczal
nie o szczodrości Oleśnickich na rzecz Kościoła i dbałości o stan 
„swoich” parafii, trudno wszakże porównywać z analogiczną działal
nością małopolskich magnatów pierwszej połowy XVII w. Warto w 
tym miejscu wymienić chociażby okazałe fundacje Mikołaja Spytka 
Ligęzy, kasztelana sandomierskiego37 czy Ossolińskich, w tym 
zwłaszcza Jerzego, kanclerza wielkiego koronnego38.

Rozpatrując zawartość szlacheckich archiwów rodowych pod ką
tem badania relacji patron-parafia należy stwierdzić, że przeważającą 
część źródeł stanowią w nich dokumenty odnoszące się do uposażenia 
kościołów; w ich świetle kwestie związane z materialnymi podstawa
mi funkcjonowania placówki duchownej w największym stopniu rzu
towały na stosunki patron-parafia.

Ustanowione przez fundatorów uposażenie parafii w ziemi 
i dziesięcinach było stałym zarzewiem konfliktów na linii patron- 
plebania39. Spory te -  nasilone w okresie rozwoju reformacji w dru
giej połowie XVI w.40 -  usiłowano rozwiązać w drodze konstytucji

36 M.in. J. G a c k i ,  Benedyktyński klasztor Św. Krzyża, Warszawa 1873, s. 64-66; 
J. Z. Ł o z i ń s k i , Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520-1620, Warszawa 1973, 
s. 182; A. P i a s e c k a , Przemiany w dziejach architektury i wystroju zespołu bene
dyktyńskiego na Świętym Krzyżu. Prace remontowo-konserwatorskie w zespole po 11 
wojnie światowej, w: Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej, red.
D. O l s z e w s k i ,  R. G r y z ,  Kielce 2000, s. 266.
37 A. P r z y b o ś ,  Fundacje szpitalne Mikołaja Spytka Ligęzy w XVII wieku, „Rocz
niki Naukowo-Dydaktyczne WSP w Krakowie”, Historia 2, 1962, s. 71-82; M. 
L u b c z y ń s k i ,  Majątek ziemski kasztelana sandomierskiego Mikołaja Spytka 
Ligęzy, w: Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. 1, red. K. B r a 
c h a ^ .  W i e c h ,  Kielce 2000, s. 149-165.
38 M.in. A. B o c h n a k ,  Kolegiata świętego Józefa w Klimontowie, Kraków 1925; 
W. K u k l i ń s k i ,  Miasto prywatne Klimontów i jego kościoły, Sandomierz 1911;
E. N i e b e l s k i ,  W dobrach Ossolińskich. Klimontów i okolice, Klimontów 1999 (tu 
literatura przedmiotu).
39 Zob. W. K o w a 1 s k i , Uposażenie parafii..., s. 25, 46-55 (tu literatura przedmiotu).
40 M.in. H. K o w a l s k a ,  Walka o dziesięciny na sejmach egzekucyjnych w latach
1562-1565, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 1, 1956, s. 71-101; F. Ś m i d o -
d a , Sprawy dziesięcin w Trybunale Koronnym w latach 1578-1589, Warszawa 1933.
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sejmowych. W kwestii dziesięcin kluczowe znaczenie miała powstała 
w oparciu o papieskie breve konstytucja sejmu 1635 r. Nakazywała 
ona biskupom aprobować zarówno dawniej spisane, jak i bieżące 
kontrakty, zawarte między szlachtą i duchowieństwem, w których 
dziesięcinę wytyczną zastępowano korzystniejszą dla szlachty dzie
sięciną pieniężną41. Sporządzane przez patrona i rządcę parafii ugody 
/kompozycje/, m.in. z uwagi na fakt, iż miały być one nie tylko po
twierdzane przez biskupa, ale i roborowane w aktach grodzkich, nie 
należą do rzadkości w archiwach rodowych (oryginały, kopie). Dość 
często zresztą nie były one przedkładane do potwierdzenia przez or
dynariusza42.

Kompozycje zawierano w celu uniknięcia akcji prawnej, bądź 
w następstwie długotrwałego procesu sądowego. Dla zapobieżenia 
procesowi Stanisław Doenhoff, łowczy Wielkiego Księstwa Litew
skiego, starosta kościerzyński i jego żona, Joanna Doenhoffowa, wła
ściciele wsi Słupia Nadbrzeżna, Nowe, Wesołowka i Wólka Borowa 
uczynili w 1700 r. kompozycję z wielebnym.Kazimierzem Rzeczką, 
kanonikiem sandomierskim, dziekanem zawichojskim, plebanem 
w Tarłowie i Lasocinie (pow. sandomierski). Stwierdzono w niej, że 
pleban tarłowski „vigore iurium kościoła słupskiego per unionem ab 
Illustrissimo Reverendissimo Tylicki inkorporowanego kościołowi 
tarłowskiemu, pretendował sobie dziesięcinę wytyczną ze wsi Słupi, 
Nowego, Wesołowki, i onej od IchMościów upominał się. IchMość 
zaś pomienioni haeredes et possessores, trzymając się antiquissimum 
usum /.../ praedecessorum tejże majętności haeredum et possessorum, 
którzy nie dawali wytycznej, ale ąuotannis pieniędzmi dając kwotę 
złp 74 płacili, jak za dworską tak za chłopską, przy tym się zasadzili”. 
Na mocy ugody Doenhoffowie podnieśli wartość dziesięciny ze Słupi, 
Nowego i Wesołowki do 200 złp oraz 6 korcy sandomierskich żyta, 6 
jęczmienia i 2 korcy grochu rocznie. Z Wólki Borowej zamiast 35 zł

41 Zob. m.in.: J. D z i ę g i e l e w s k i ,  Sprawa compositio inter status w latach 1632- 
1635, „Kwartalnik Historyczny”, R. 90, 1983, z. 1, s. 81-91; Tenże, O tolerancję dla 
zdominowanych. Polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w latach panowania Włady
sława IV, Warszawa 1986, s. 91-93; H. S u c h o j a d ,  Sejmiki małopolskie i wielko
polskie drugiej połowy XVII w. a duchowieństwo, „Kieleckie Studia Historyczne”, 
t. 8, 1990, s. 72-74.
42 W. K o w a 1 s k i , Uposażenie parafii..., s. 47-49.
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pleban tarłowski otrzymywać miał odtąd sumę dwukrotnie większą43. 
O długotrwałym procesie sądowym mówi natomiast wyraźnie m.in. 
kompozycja zawarta 22 października 1751 r. pomiędzy podstoliną 
chęcińska Eleonorą Wolską i jej synem Walentym, dziedzicami wsi 
Miedzna Drewniana (pow. opoczyński), a plenipotentem ks. Michała 
Wodzickiego, podkanclerzego koronnego, dziekana katedralnego 
krakowskiego, opata wąchockiego i kanonika sandomierskiego fundi 
Dwiekoska oraz ks. Andrzeja Nehrebeckiego, scholastyka skalbmier- 
skiego, kanonika sandomierskiego fundi Dziewkowska. Proces o za
trzymanie dziesięciny wytycznej trafił do sądu arcybiskupa gnieźnień
skiego, który wydał wyrok nakazujący Wolskim wydanie zaległej 
dziesięciny; kompozycja — ustalająca kwotę dziesięciny pieniężnej — 
wstrzymała egzekucję tegoż wyroku. Również kompozycja zawarta 
w 1758 r. przez Jana Małachowskiego, kanclerza wielkiego koronne
go z wymienionymi wyżej kanonikami sandomierskimi o dziesięcinę 
z Białaczowa i Wąglan (pow. opoczyński), kończyła okres, w którym 
„częste bywały sprzeczki i kłótnie”44.

Stałym warunkiem wspomnianych kontraktów było zastrzeżenie co 
do możliwości odebrania dziesięciny wytycznej przez duchownych 
w przypadku nie uiszczania przez patronów dziesięciny pieniężnej: 
„Jeżeliby zaś dziedzice lub posesorowie przerzeczonej kwoty in ter
mino /.../ wypłacać rekuzowali i nie wypłacali, w takowym razie ni
niejsza kompozycja upadać ma, et in hoc casu dziesięcina wytyczna 
denegari nie powinna będzie”45. Niekiedy w zastępstwie kompozycji 
za podstawę do wypłacania dziesięciny służył kwit wydany przez 
plebana. We wrześniu 1732 r. ks. Stanisław Śleżyński, pleban we wsi 
Lipa /pow. opoczyński/ wystawił Janowi Małachowskiemu, staroście 
opoczyńskiemu kwit za odebraną dziesięcinę ze wsi Stawawice, 
w którym zaznaczył: „a ten kwit jako in fundamento dawnych kwi
tów dany, pro perpetua compositione mieć chcę i na aprobacyją 
tegoż kwitu per Illustrissimum loci ordinarium vel eiusque offi
cium pozwalam”46.

43 AGAD, AZ sygn. 2823, s. 667-668; Tamże sygn. 2813, s. 143.
44 AP Kielce, AMal. sygn. 163, s. 1-2; Tamże, sygn. 164, s. 1-2.
45 Tamże, sygn. 164, s. 2.
46 Tamże, sygn. 165, s. 13-15.
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Procesująca się w sprawach dziesięcin szlachta, a zwłaszcza ma
gnaci, niejednokrotnie wykorzystywała plenipotentów. Źródłową 
pozostałością po ich działalności są nie tylko akty wyznaczenia pleni
potencji, ale także rozmaite papiery zawierające dane o dziesięcinach. 
Niewątpliwie z myślą o akcji prawnej plenipotent dziedzica wsi Żela- 
zowice, Kazanów, Wola Moszczeńska (pow. opoczyński) spisał „Re- 
sultatum na punkta przez W JM ks. Bratkowskiego, kanonika krakow
skiego, kantora sandomierskiego ratione płaconych dziesięcin do 
kantoryi sandomierskiej”; udowadniał tu, że ze wspomnianych majęt
ności „ab antiquo, jako ludzie starzy przyznają, nie była wytyczna 
dziesięcina, tylko pieniężna do kantoryi sandomierskiej”47. Zapewne 
również dla celów procesowych szlachta (lub jej pełnomocnicy) gro
madziła w archiwach rodowych wypisy z kościelnych ksiąg uposażeń, 
i to pomimo niechętnego z reguły stosunku do tychże ksiąg, będących 
dla duchowieństwa dowodem w dochodzeniu dziesięcin48.

O wysokości i rodzaju dziesięciny odprowadzanej z poszczegól
nych dóbr dla konkretnego odbiorcy, jak również w pewnym stopniu 
o konfliktach lub ich braku na tle dziesięcin w danej parafii, świadczą 
skrzętnie zazwyczaj gromadzone przez szlachcica w archiwum do
mowym kwity, wystawiane przez plebanów przy odbiorze dziesięci
ny. Z analizy przykładowo kwitów wydanych kolejnym dziedzicom 
wsi Trzemoszna (pow. opoczyński) -  Libiszowskim, Duninom Brze
zińskim -  przez rządców kościoła w Końskich wynika, że w latach 
1713-1766 dziesięcina pieniężna z tej wsi w wysokości 10 zł uiszcza
na była regularnie, a więc zapewne nie dochodziło na jej tle do spo
rów49. O zmianie wartości dziesięciny, będącej prawdopodobnie wy
nikiem kontrowersji, informują natomiast kwity wystawione w latach 
1680-1705 przez plebana lasocińskiego ks. Kazimierza Rzeczkę dzie
dzicom wsi Dębno i Biedrzychów (pow. sandomierski) -  Doen- 
hoffom. Wynika z nich, że oddawana do ok. 1687 r. dziesięcina z ról 
folwarcznych Dębna i Biedrzychowa w wysokości 120 zł, w wyniku 
wspomnianej expressis verbis w jednym z kwitów kompozycji, pod-

47 Tamże, sygn. 162, s. 1-3.
48 M.in. AGAD, Archiwum Potockich z Radzynia [dalej: APR], sygn. 114, nlb; Tam
że, AZ sygn. 2813, s. 179-182. Por. W. K o  w a l s k i , Uposażenie parafii..., s. 50.
49 AP Kielce, AMał. sygn. 166, s. 1-55.
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wyższona została do 150 zł50. Dokumentacji tego rodzaju spotykamy 
w archiwach rodowych bardzo wiele.

Wiarygodne dane o wysokości i sposobie uiszczania dziesięciny -  
oprócz wymienionych rodzajów dokumentów -  przynoszą również 
wcale liczne w archiwach rodowych szlachty sandomierskiej inwenta
rze dóbr i umowy dzierżawne. Spośród znanych autorowi kilkudzie
sięciu inwentarzy dóbr ziemskich z terenu województwa sandomier
skiego około 30% zawiera stosowne informacje. Sporządzony w mar
cu 1670 r. inwentarz wsi Śmierdzina (pow. sandomierski) podaje, że 
„dziesięcina z Śmierdziny wytyczna do kościoła klimuntowskiego, ze 
dwora do Strzegoma księdzu plebanowi na każdy rok po zł 15”. We
dług inwentarza wsi Trzebiatów (pow. opoczyński) z 1745 r. poddani 
„dziesięcinę wytyczną do dwora sprawiedliwie oddawać powinni, 
a dwór powinien płacić do kapituły krakowskiej po zł 5 i dziesięcinę 
ze dwora do kościoła błoskiego dwór powinien płacić”. Opisujący 
powinności mieszczan w Lasocinie (pow. sandomierski) inwentarz 
z 1662 r. nieco mniej dokładnie wskazuje, że „dziesięcinę wszelakie
go zboża z gruntów, które zasiewają, powinni oddawać i do dwora 
odwozić, z ogrodów i placów nie powinna być oddawana, jako 
i przedtym”. Wysokość dziesięciny płaconej kościołowi w Lasocinie 
określała spisana równolegle z inwentarzem umowa, w której Zbi
gniew Oleśnicki, kasztelan wiślicki oddał w trzyletnią posesję mia
steczko Lasocin z wsiami Dębno i Biedrzychów swej synowej, Kon
stancji z Brzezia Lanckorońskiej. Lanckorońska płacić miała podczas 
swej posesji „po dworze za dziesięcinę zł 40, po miasteczku Lasocinie 
zł 60 ąuotannis księdzu plebanowi lasockiemu”. Stosunkowo rzadko 
natomiast znajdujemy w archiwach szlacheckich dane o ilości wy- 
młóconego zboża dziesięcinnego i jego wartości -  jedynym jak dotąd 
odnalezionym źródłem przynoszącym tego rodzaju informacje jest 
wykaz dochodów majętności szczekarzowickiej (pow. sandomierski) 
z 1617 r.51

50 AGAD, AZ sygn. 2823, s. 511-539.
51 AGAD, APR sygn. 124, nlb; AP Kielce, AMał. sygn. 145, s. 1-2; Archiwum Pań- 
stwowe w Krakowie /oddział na Wawelu/ [dalej: AP Kraków], Zbiór Zygmunta Glo
gera, sygn. 473, 250; AGAD, AZ sygn. 2823, s. 475; AP Kraków, Archiwum Dem
bińskich, sygn. 65; AGAD, AZ sygn. 2811, s. 1-6.
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Zakres sporów toczonych pomiędzy dworem a plebanią w badanym 
okresie był, jak wiadomo, szeroki52. W szlacheckich archiwaliach 
odnajdujemy różnorodne w tym względzie dokumenty, z tym, że 
oczywiście przewagę mają tu źródła procesowe, w których szlachcic 
występuje jako powód. Jako że trudno w tej kwestii o ujęcie staty
styczne, poprzestać należy na egzemplifikacji.

Echem licznych sporów o zabór bądź nieprawne użytkowanie ziemi 
jest chociażby ustanowiona w 1720 r. komplanacja między plebanem 
skórkowskim Jakubem Stanisławem Chocimskim, dziekanem żamow- 
skim, a dziedzicem części wsi Skórkowice /pow. opoczyński/ Stani
sławem Sariuszem Skórkowskim, stolnikiem kijowskim. Zakończyła 
ona proces w konsystorzu kurzelowskim i zadecydowała o zwrocie 
bezprawnie zajętej przez Skórkowskiego łąki, użytkowanej przez 
poddanego plebańskiego. Przy okazji ustaliła ona również warunki 
oddawania dziesięciny z opuszczonych ról chłopskich53.

Powszechną przyczyną konfliktów pomiędzy duchowieństwem 
a szlachtą były, jak wiadomo, nie realizowane zapisy czynszów wy- 
derkafowych54. Wielka liczba dokonywanych przez szlachtę zapisów 
czynszów wykupnych prowadziła do nadmiernego obciążenia dóbr 
ziemskich tymi płatnościami; np. na jednej tylko wsi Nowe z folwar
kiem (pow. sandomierski) w latach 1617-1635 Młodziejowscy herbu 
Ślepowron dokonali co najmniej siedmiu zapisów in vim reemptionis, 
z racji których zobowiązani byli do wypłacania różnym instytucjom 
kościelnym 169 florenów rocznie55. W związku ze skalą zjawiska 
szlachta wysuwała na sejmikach szereg postulatów pod adresem du
chowieństwa, m.in. dotyczących obniżenia wysokości stopy oprocen
towania. W szlacheckich archiwach rodowych bardzo wiele miejsca 
zajmują kwity z odebrania czynszów wyderkafowych oraz akty proce
sów prawnych w związku z ich nie uiszczaniem.

52 W. K o w a 1 s k i , Uposażenie parafii..., passim.
53 AP Kielce, Archiwum Skórkowskich z Wielkiej Woli [dalej: ASkórk.], sygn. 50, 
s. 2. O konfliktach na tle gruntów w uprawie plebańskiej zob. W. K o w a l s k i ,  
Uposażenie parafii..., s. 25.
54 Zob. m.in. H. S u c h o j a d ,  Sejmiki małopolskie i wielkopolskie..., s. 74-75; 
W. K o w a 1 s k i , Uposażenie parafii..., s. 65-68 (tu literatura przedmiotu).
55 AGAD, AZ sygn. 2824, s. 49-52, 53-56, 65-68, 73-80, 85-92, 93-100, 101-104, 
131, 599-600, 601-610, 611-612.
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Niekiedy stosunki między plebanem a dziedzicem nosiły znamiona 
konfliktu „totalnego”. Konflikt taki miał niewątpliwie miejsce w la
tach 1737-1738 w Goźlicach (pow. sandomierski), wsi będącej w 
posesji Teresy z Mniszchów Józefowej Lubomirskiej, wojewodziny 
czemihowskiej. Tamtejszy pleban, ks. Tomasz Moskalewicz, kanonik 
sandomierski, przez 6 lat w imieniu Lubomirskich doglądał pracy 
dzierżawców w kluczu ossolińskim -  informował właścicieli o stanie 
dóbr, odbierał rachunki i kwity w ich imieniu; poniósł przy tym kosz
ta w wysokości 11.740 zł. W trakcie faktycznego zarządu wspomnia
nymi dobrami Moskalewicz poczynił szereg nadużyć, o które Lubo- 
mirska wniosła oskarżenie. Dotyczyło ono dziesięcin, wycinki drzewa 
z lasów pańskich, wywozu zboża do Sandomierza; dochodziły do tego 
pretensje gromady chłopskiej o zmuszanie do podwód56. Zebrane 
przez Lubomirską akta procesu, toczonego przed instancjami kościel
nymi wskazują, że Moskalewicz nie stawiał się na rozprawy, m.in. 
przed komisję wyznaczoną przez biskupa. Nie powiodła się też zaini
cjowana przez Lubomirską próba polubownego zakończenia sporu. 
Jakkolwiek ostatecznego wyroku sądowego w tej sprawie nie udało 
się odnaleźć, to wiadomo, że konflikt ten zaowocował opuszczeniem 
plebanii goźlickiej przez ks. Moskalewicza, zresztą po uprzednim 
przywłaszczeniu przez niego części majątku parafii57.

Pojawiające się często w szlacheckich archiwaliach akta konflik
tów nie mogą przesłonić faktu potwierdzonej wielokrotnie dobrej 
współpracy między patronem a duchowieństwem parafialnym. Jak 
zaznaczono wyżej, już zauważalny w wielu wypadkach brak źródeł 
dokumentujących spory, świadczyć może o poprawnych stosunkach, 
łączących kolatora z rządcami parafii. Prawo patronatu, uzależniające 
w praktyce pełnienie funkcji plebana przez daną osobę od woli patro
na, zakładało zresztą tego rodzaju współdziałanie. Zakłócone w wyni-

56 Na temat sporów plebanów z gromadami wiejskimi zob. m.in. M. Z g ó r n i a k ,  
Rola plebanii w wyzysku chłopstwa i jego walce klasowej na wsi małopolskiej 
w drugiej połowie XVIII wieku, „Kwartalnik Historyczny”, R. 62, 1955, nr 4/5, s. 80- 
107.
57 AGAD, APR sygn. 114, nlb. O osobie ks. Moskalewicza zob. J. W i ś n i e w s k i ,  
Dekanat sandomierski, Radom 1915, s. 27; Tenże, Historyczny opis kościołów, miast, 
zabytków i pamiątek w Pińczowskiem, Skalbmierskiem i w Wiślickiem, Marjówka 
1927, s. 110.
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ku postępów reformacji w XVI w. stosunki patron-pleban, jak wyraź
nie wskazują badania oparte na źródłach proweniencji kościelnej, już 
w drugiej połowie XVII w. ogólnie uznać wypada za dobre58. Archi
walia szlacheckie dostarczają szeregu przykładów, świadczących 
o tego rodzaju relacjach między kolatorami a plebanami.

Wyrazem co najmniej dobrych wzajemnych stosunków było cho
ciażby upraszanie plebanów do funkcji „przyjaciół”, arbitrów czy 
świadków. Dokonany w kwietniu 1654 r., wspomniany wyżej podział 
dóbr Romerów, ustanowiony został m.in. „przez pośrzodek /.../ JM ks. 
Wojciecha Wąsowicza, plebana łąckiego a dziekana pilzneńskiego”. 
Przy sporządzaniu w czerwcu 1741 r. aktu kompromisarskiego, doty
czącego wsi Janikowice (pow. opoczyński), obecny był, m.in. spisując 
inwentarz dworskiego zasiewku, ks. Maciej Sulima Pęgowski, pro
boszcz opoczyński. Niewątpliwie bliższe związki z plebanami oraz 
uznanie dla reprezentowanych przez nich wartości moralnych powo
dowały, że nierzadko patroni lub członkowie ich rodzin powoływali 
plebanów na ezgekutorów spisywanych przez siebie testamentów. 
Zjawisko to obrazuje m.in. sporządzony w dniu 7 marca 1663 r. te
stament Anny z Korycińskich Oleśnickiej, wdowy po Zbigniewie, 
kasztelanie wiślickim, patronie m.in. kościoła tarłowskiego. Jako wy
konawców swej ostatniej woli obrała ona -  obok dwóch sług -  ks. 
Szymona Franciszka Osmulewicza, proboszcza tarłowskiego, dzieka
na zawichojskiego i ks. Daniela Wygnańskiego z konwentu reforma
tów w pobliskim Solcu. Należy przy tym zaznaczyć, że testatorka 
posiadała bliskich krewnych (siostrę Elżbietę, zakonnicę, i brata Jana, 
starostę gniewkowskiego), którzy -  jak wiadomo -  najczęściej powo
ływani byli przez szlachtę na wykonawców aktów ostatniej woli; wy
bór Oleśnickiej nie był zatem przypadkowy czy związany jedynie 
z faktem udzielania przez wymienionych duchownych ostatnich sa
kramentów59.

O dobrze układającej się współpracy patrona i plebana zaświadcza
ją  również wspólnie podejmowane starania u zwierzchników Kościo
ła, mające na celu uzyskanie odpowiednich uprawnień dla instytucji

58 Zob. W. K o w a l s k i ,  Duchowieństwo, służba i poddani w powiecie radomskim 
w drugiej połowie XVII wieku, w: Radom i region radomski w dobie szlacheckiej 
Rzeczypospolitej, t. 2, red. Z. G u l d o n , S .  Z i e l i ń s k i ,  Radom 1996, s. 27.
59 BJ, rkps akc. 350/69a, dok. nr 62, 93; AP Kielce, ASkórk., sygn. 3, s. 186-187.
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parafialnych oraz polepszenie sytuacji materialnej duchowieństwa. 
I tak m.in. Franciszek Teodor Doenhoff, starosta wiślicki, w 1690 r. 
wystarał się u papieża o dokument, na mocy którego, kaplica „Bethle- 
em dicta” w Ossolinie otrzymała prawo celebrowania Mszy św. De
cyzję papieską przedstawił do zatwierdzenia biskupowi krakowskie
mu Janowi Małachowskiemu w lipcu 1690 r. ks. Tomasz Marczewski, 
doktor filozofii, proboszcz klimontowski. Znamienny w tym wzglę
dzie wydaje się także dokument, wystawiony w Jaworze 29 sierpnia 
1784 r. przez Józefa Rogalińskiego, właściciela miasteczka Tarłów, 
w którym czytamy: „Zapatrzywszy się na dekret wizyty generalnej 
dnia 27 IX 1782 r. wypadły, oraz zważywszy rozsądnie wszelkie oko
liczności, a mianowicie pomnożenie chwały Boskiej w kościele far- 
nym tarłowskim, pozwalamy W JM ks. Ludwikowi Zbrożkowi, kano
nikowi katedralnemu kijowskiemu, proboszczowi tarłowskiemu, sa
memu tylko, póki żyć będzie, nie zaś następcom jego (co sobie niniej
szym ostrzegamy wyrazem) na przyłączenie kaznodziejstwa oraz 
i kapelanii szpitalnej w kolący i naszej będących, do mansjonaryi przy 
tymże kościele famym, w mieście naszym dziedzicznym Tarłowie, 
fundowanych. O co usilnie dopraszamy się zwierzchności diecezjal
nej, aby do żądania i zezwolenia naszego przychylić się raczyła”. 
Zezwolenie to poprzedzone zostało usilnymi prośbami plebana kiero
wanymi do patrona60. Przyłączanie faktyczne, przy niezmienionym 
stanie prawnym, prebend z osobnym uposażeniem na terenie parafii 
do uposażenia plebańskiego było bardzo częstym zjawiskiem, zwłasz
cza w okresie po „potopie”. Dokonywało się ono drogą zajmowania 
przez plebanów wakujących beneficjów, na które musieli jednak uzy
skać akceptację kolatora i prowizję kanoniczną ordynariusza61.

U podłoża dbałości kolatorów o należyte funkcjonowanie parafii 
leżały oczywiście nie tylko pobudki natury religijnej. Kommemora- 
cyjne wartości fundacji wiązały się tu nierozerwalnie z dążeniem do

60 AGAD, APR sygn. 124, nlb /oryginał dokumentu papierowego, datum Kielciis, die 
10 Julii 1690/\ AZ sygn. 2813, s. 183 (oryginał, zaś kopia s. 185); Tamże s. 191: 
„Pobudki złączone z głęboką prośbą do JWW Hrabstwa Dobrodziejstwa względem 
inkorporacyi szpitalnego probostwa i kaznodziejstwa do mansjonaryi kościoła tarło w- 
skiego
61 Por. W. K o w a l s k i ,  D. O l s z e w s k i ,  Parafia Trójcy Świętej..., s. 73-74, 146- 
155.
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podniesienia prestiżu reprezentowanego przez siebie rodu62. W pierw
szym rzędzie funkcje te spełniała świątynia parafialna, której wygląd 
wymagał stałej troski kolatorów. Wyraźnie ilustruje to przykład 
przywoływanego niejednokrotnie Tarłowa. W czerwcu 1713 r., po
wodowany opłakanym stanem świątyni Stanisław Doenhoff, miecznik 
koronny i hetman polny litewski polecił spisać „Konnotacyją ruiny 
kościoła tarłowskiego”. Na jej podstawie dokonano naprawy świątyni, 
którą przeprowadzono wszakże, jak zanotował inwentarz z 1721 r., 
„cum deformitate ecclesiae”63. Przedmiotem zainteresowania patro
nów pozostawało należyte uposażenie duchowieństwa parafialnego, 
o czym -  obok kompozycji i kwitów (zob. wyżej) -  informują znajdu
jące się w archiwach rodowych rozmaite rachunki, kalkulacje, niekie
dy także korespondencja. Również wśród ofiarodawców wyposażenia 
kościelnego (m.in. dzwony, utensylia, szaty liturgiczne) spotykamy 
wielokrotnie osoby z kręgu patronów64. Zjawisko troski kolatorów 
o właściwy stan i funkcjonowanie parafii dostrzegane jest i opisywa
ne w literaturze opartej na źródłach proweniencji kościelnej, zwłasz
cza tej poświęconej dziejom poszczególnych parafii. Zwraca się przy 
tym uwagę na fakt, iż ciężar utrzymywania kościoła parafialnego nie 
spoczywał jedynie na kolatorze, ale rozkładany był, stosownie do 
możliwości, pomiędzy patrona, plebana i wiernych65.

62 Por. m.in. M. K o c z e r s k a ,  Świadomość genealogiczna możnowładztwa pol
skiego w XV wieku. Podstawy i środki wyrazu, w: Społeczeństwo Polski średnio
wiecznej. Zbiór studiów, t. 2, red. S. K. K u c z y ń s k i ,  Warszawa 1982, s. 288-296; 
Z. Z y g l e w s k i ,  Klasztorne fundacje możnowładztwa koronnego w okresie jagiel
lońskim. Zarys problematyki, w: Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym 
i nowożytnym, red. M. D e r w i c h , A .  P o b ó g - L e n a r t o w i c z ,  Opole-Wrocław 
1996, s. 134-136; J. W r o n i s z e w s k i ,  Szlachta ziemi sandomierskiej..., s. 150; 
M. K u t z n e r , Wielkopolski kościół szlachecki u schyłku średniowiecza, w:]Podług 
nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane 
Adamowi Miłobędzkiemu, Warszawa 1988, s. 105-116 oraz prace poświęcone dzie
jom poszczególnych rodów szlacheckich.
63 AGAD, AZ sygn. 2813, s. 175-177; J. W i ś n i e w s k i ,  Dekanat iłżecki..., s. 312.
64 M.in. AGAD. AZ sygn. 2813, s. 1-2, 61, 79, 82, 173; APR sygn. 128, nlb.
65 Z prac poświęconych parafiom położonym na terenie województwa sandomierskie
go zob. m.in. D. O l s z e w s k i ,  E. W i ś n i o w s k i ,  Parafia Kije..., s. 76-80; W. 
K o w a l s k i ,  Dzieje parafii Szydłowiec do połowy XVII wieku, w: Hrabstwo szy- 
dłowieckie Radziwiłłów. Materiały sesji popularnonaukowej 19 lutego 1994 r., Szy
dłowiec 1994, s. 41-43, 48, 50; H. K a r b o w n i k ,  Białaczów i okolica w latach
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Troska patrona o „swoją” parafię znajdowała odbicie w ilości gro
madzonej przez niego w archiwum rodowym dokumentacji dotyczącej 
parafii. Nierzadko jej różnorodność pozwala nie tylko na obserwację 
stosunków kolator-parafia, ale stwarza także spore możliwości bada
nia problematyki związanej z funkcjonowaniem samej parafii.

Dobrze zachowane archiwalia rodowe z XVII-XVIII w., często 
z wyodrębnionymi osobnymi fascykułami do dziejów parafii, umoż
liwiają m.in. poznanie duchowieństwa parafialnego z imienia i nazwi
ska. W szczególności dotyczy to plebanów, w przypadku których 
jesteśmy niekiedy w stanie określić także czasokres sprawowania 
posługi w parafii.

Dla przykładu zamieszczono poniżej zestawienia plebanów kościo
ła parafialnego w Końskich z lat 1714-1767 oraz plebanów tarłow- 
skich z lat 1648-1708. Zestawienia te wytrzymują porównanie z ana
logicznymi spisami dokonanymi przez niezastąpionego dotąd w wielu 
wypadkach ks. Jana Wiśniewskiego.

Plebani koneccy w latach 1714-1767

ks. Józef Kozanecki, scholastyk konecki, kanonik łucki 1714-1729 
ks. Andrzej Skórkowski, scholastyk konecki 1732 
ks. Marcjan Dunin, scholastyk konecki 1736
[ks. Tomasz Józef Rudecki, proboszcz gowarczowski, komendarz 
konecki 1740]
ks. Piotr Krokowski, scholastyk konecki 1741-1767

Źródło: AP Kielce, AMał., sygn.166, s. 1-16, 19-20, 22-29, 50-55. Por. J. Wi
śniewski, Dekanat konecki, Radom 1913, s. 133-134.

Plebani tarłowscy w latach 1648-1708

ks. Mateusz Rozparowicz 1648-1652
ks. Szymon Franciszek Osmulewicz 1662-1692
ks. Kazimierz Franciszek Rzeczka, kanonik sandomierski, dziekan
zawichojski, pleban lasociński IX 1697-24 I I 1708

1233-1914. Studium historyczno-prawne, Sandomierz 1998, s. 18-73. Bibliografia
prac poświęconych dziejom parafii na tym terenie - J. G u r d a , Parafia Książnice 
Wielkie. Zarys dziejów, Kielce 1992, s. 5-12.
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[ks. Jan Milkiewicz, proboszcz szpitalny tarłowski, komendarz tar- 
łowski] 1709

Źródło: AGAD, AZ sygn.2823, s. 505-553; Tamże sygn. 2813. Por. J. Wiśniewski, 
Dekanat iłżecki..., s. 325; Tenże, Dekanat opatowski..., s. 241; Tenże, Katalog prała
tów i kanoników sandomierskich od 1186 do 1926 r. tudzież sesje kapituły sando
mierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1926, s.267.

Niekiedy na omawianej podstawie można pokusić się o zrekonstru
owanie przebiegu kariery duchownej plebanów. Adekwatne może być 
tu przywołanie kariery ks. Kazimierza Franciszka Rzeczki, kanonika 
sandomierskiego, dziekana zawichojskiego, plebana w Lasocinie 
i Tarłowie czy ks. Jakuba Stanisława Chocimskiego, doktora teologii, 
kanonika inflanckiego, dziekana i prepozyta żamowskiego, scholastyka 
białaczowskiego, proboszcza skórkowskiego, oficjała kurzelowskiego66.

Część archiwaliów szlacheckich zawiera źródła informujące o upo
sażeniu niższego duchowieństwa i świeckiej służby kościelnej (rozli
czenia, kwity, rachunki „ratione zasług Suchedniowych”). Według 
dobrze zachowanych materiałów do Tarłowa od lat 40-ych XVIII w. 
dwaj mansjonarze tarłowscy otrzymywali rocznie 600 fl. czynszu, 
kaznodzieja zaś 400 fl. Miejscowy organista pobierał 60 lub 50 fl., 
dzwonnik 50 lub 40 fl., kalkanista 10 fl., natomiast bakałarzowi nale
żało się „za czworo suchych dni zł 48”67.

W szlacheckich archiwaliach odnajdujemy niekiedy interesujące 
zabytki źródłowe do dziejów wewnętrznych parafii. Zaliczyć można 
do nich z pewnością dokumenty obrazujące wygląd oraz wyposażenie 
plebanii i gospodarstwa plebańskiego w Goźlicach w pierwszej poło
wie XVIII w.; na uwagę zasługuje zwłaszcza spisany w marcu 1730 r. 
inwentarz beneficium plebańskiego w Goźlicach, źródło należące do 
rzadkości w archiwaliach szlacheckich (zob. aneks źródłowy)68.

66 Por. zestawienie plebanów tarłowskich; AP Kielce, AMał., sygn. 170, s. 30-42; 
Tamże sygn. 167, s. 2-16; J. W i ś n i e w s k i ,  Dekanat opoczyński, Radom 1913, 
s. 153, 339-340; Tenże, Katalog prałatów..., s. 267.
67 AGAD, AZ sygn. 2813, s. 63, 79, 82-83, 93, 101-132, 173. O uposażeniu niższego 
duchowieństwa parafialnego i świeckiej służby kościelnej zob. W. K o w a l s k i ,  
Uposażenie parafii..., s. 68-74, 74-79.
68 Na temat gospodarstwa plebańskiego i opisujących go źródeł zob. W. K o w a l 
s k i ,  Uposażenie parafii..., s. 22-45 (tu literatura przedmiotu).
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Publikowane w aneksie źródłowym teksty opracowane zostały we
dług instrukcji wydawniczej dla tekstów nowożytnych69.

Na podstawie przeprowadzonej, z założenia wycinkowej, obserwa
cji należy stwierdzić, że w archiwaliach szlacheckich spotykamy się 
przede wszystkim ze źródłami dokumentującymi materialne aspekty 
relacji patron-parafia. Materialny wymiar tejże relacji, jak podkreślają 
badacze, stanowił charakterystyczny rys szlacheckiej mentalności 
religijnej tamtych czasów70. Znawca problematyki Janusz Tazbir 
wśród najważniejszych obowiązków wzorowego szlachcica-katolika 
wobec wspólnoty kościelnej w XVII w. wymienił „obowiązki finan
sowe /fundacja nowych świątyń czy klasztorów, wspomaganie księży, 
regularne uiszczanie dziesięcin/”. Jego zdaniem w ówczesnym rozu
mieniu „wzorowy szłachcic-katolik miał być przede wszystkim do
brym i hojnym płatnikiem”71. Równocześnie wypada uznać, że sto
sunki patron-parafia wymykają się jednoznacznej ocenie; z jednej 
strony bowiem mamy do czynienia z wielką liczbą różnorodnych spo
rów na tym tle, z drugiej zaś z ofiarnością i dbałością szlachty o za
pewnienie rozwoju i należyte funkcjonowanie parafii. Warto przy tym 
zaznaczyć, że jeśli idzie o konflikty, to -  pod względem źródłowym -  
napotykamy tu na klasyczną „pułapkę oczywistości”: spory bowiem 
mają swoją, głównie urzędową, dokumentację, zaś o poprawnych 
bądź dobrych relacjach patrona z plebanem (parafią) źródła najczę
ściej milczą. Wydaje się również, że niebagatelny wpływ na powsta
wanie konfliktów na linii patron-parafia wywierała zmiana patrona 
świątyni, zwłaszcza ta będąca następstwem sprzedaży dóbr czy ich 
odziedziczenia po kądzieli. W tego typu wypadkach, bardzo częstych 
z uwagi na aktywność gospodarczą szlachty72 *, nowy właściciel nie

69 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX w., Wro
cław 1953.
70 Zob. m.in. A. W y c z a ń s k i ,  Szlachta polska XVI wieku, Warszawa 2001, s. 230; 
H. S u c h o j a d ,  Mentalność religijna szlachty małopolskiej w drugiej połowie XVII 
wieku, w: Pamiętnik Świętokrzyski. Studia z dziejów kultury chrześcijańskiej, red. 
L. K a c z a n o w s k i ,  A. M a s s a l s k i ,  D.  O l s z e w s k i ,  J. S z c z e p a ń s k i ,  
Kielce 1991, s. 123-137.
71 J. T a z b i r ,  Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit-upadek-relikty, Warszawa 
1978, s. 120-121.
72 Zob. przede wszystkim A. P o ś p i e c h ,  Majętności na sprzedaż. Szlachecki han
del ziemią i przemiany struktury majątkowej w powiecie kaliskim w latach 1580-
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zawsze miał ochotę respektować zobowiązania poprzedników wzglę
dem parafii.

Zaprezentowane w niniejszym tekście rozważania nie wyczerpują 
złożonego problemu wzajemnych stosunków pomiędzy szlacheckim 
patronem a „jego” parafią w XVII-XVIII w. Dostrzeżenie i omówie
nie wszystkich elementów tejże relacji wymaga konfrontacji archiwa
liów szlacheckich /naturalnie w znacznie szerszym niż zaprezentowa
ny w niniejszym artykule zakresie/ ze źródłami proweniencji kościel
nej. Na zakończenie warto jeszcze raz podkreślić, że w zakresie stu
diów nad parafią katolicką w okresie nowożytnym archiwalia szla
checkie stanowić mogą cenne uzupełnienie źródeł proweniencji ko
ścielnej, z natury rzeczy podstawowych w tego typu badaniach.

* * *

1655, Wrocław 1989; H. M. Ł a s z k i e w i c z ,  Dziedzictwo czy towar? Szlachecki 
handel ziemią w powiecie chełmskim w drugiej połowie XVII wieku, Lublin 1998.
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ANEKS ŹRÓDŁOWY

1. Inwentarz beneficjum plebańskiego, spisany w Goźlicach 
6 marca 1730 r. przez ks. Walentego Boxę Radoszewskiego, kano
nika sandomierskiego, proboszcza klimontowskiego, komendarza 
goźlickiego przy obejmowaniu beneficium przez ks. Tomasza Mo- 
skalewicza, kanonika sandomierskiego.
Oryg.: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Potockich z Ra
dzynia, sygn. 114, nlb.

Inwentarz, który JM ks. Moskalewicz odebrał post introduc- 
tionem sui na plebanią goźlicką.

Rezydencja o trzech izbach należytych, w których wszystkich 
trzech izbach piece należyte. Okna nowo reparowane, kominy 3 mu
rowane. Pod izbą wielką sklep murowany. Drzwi do niego dobre, na 
zawiasach żelaznych, z[e] skoblami i wrzeciądzami. Z izby wielkiej 
kownata przestron[n]a. Item z pokoiku alkowa. W tej alkowie szafa 
wielka porządna, z kratami. W tej szafie szkła kilkoro, jako to kielisz
ków i flasz, i ksiąg kilka. W izbie wielkiej także szafa wielka porząd
na, z kratami. W kownacie szafamia wielka o sześciu szufladach kor
cowych, porządna. Podłogi w izbach i w kownatach. Przy izbie ex 
opposito kumora przestron[n]a. W sieni spiżarka, zamknięcie dobre. 
Z sieni kuchnia niedawno zbudowana. Ten budynek wszystek gontami 
pobity anno 1724. Przy tej zaraz rezydencyjej studnia porządna nowo 
za mnie73 anno 1729 reparowana. Ogród włoski ex opposito rezyden
cyjej drzewkami różnemi pięknemi porządnie zasadzony, w tyle zaś 
sad i ogród zaraz.

Ad orientem folwarczna izba i kumora; w tej izbie piec zielony 
niedawno postawiony. Ex opposito stajnia i wozownia. W tyle obora, 
w której okół 1 nowo postawiony i poszyty anno 1729. Szpiklerz dol
ny i górny porządny, w jednym rogu nowo pobity anno 1729. Stodoła 
wielka należyta o dwóch boiskach. Szopa. Płoty [po]łomane i w szop-

73 Ks. Walenty Boxa Radoszewski, kustosz klimontowski, kanonik kijowski, następ
nie sandomierski. Zob. J. W i ś n i e w s k i ,  Dekanat sandomierski..., s. 27; Tenże, 
Katalog prałatów..., s. 241-243.
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ce także. Płoty od szpiklerza do budynku, item od folwarku do stajni, 
item od drogi przy włoskim ogrodzie, item przy ogródku; przy pleba- 
niej nowo anno 1729 grodzone, inne też płoty, stare.

Inwentarz dobytków
Koni wszystkich czworo, to jest gniady, cisawy, klacz gniada i 

źrebiec w drugim roku gniady. Wołów dobrych rosłych 4, niedawno 
przez JM ks. Użewskiego74 kupione, gdyż wszystek inwentarz po JM 
ks. Jachowskim75 zostawiony powietrzem wyzdychał, i w całej wsi 
natedy wszystkie bydła wyzdychały były. Krów 3: sada, płowa i gnia
da. Jałówka na drugim roku. Ciołek także na drugim roku. Item tego
rocznych ciołków 2 czerwonych, po 3 miesiące mających. Owiec 9. 
Baran 1 i jagniąt sześcioro. Świni wszystkich wielkich i małych 12. 
Jendyk dwoje. Gęsi czworo z gąsiorem. Kur numero 5 i kogut szósty. 
Kaczek 3.

Trzewików nowych para. Kutas z[e] sznurem zielonym. Hakownica
1. Flinta bez półkurcza. Szkło w bibliotece. Na ścienie w pokoiku 
ar[r]asu sztuka. Item osóbka woskowa. Kłotek do zamknięcia 6 do
brych wrocławskich. Worków 6. Drugie rzeczy, jako to barwa etc. 
u gospodarza.

Zboże w szpiklerzu.
Jęczmienia -  korcy 20 i ćwierć 1
Żyta -  korcy 2 i ćwierć 3
Item żyta jarego -  korcy 1 i ćwierć 1
Wyki -  korcy 1
Owsa -  korcy 14
Prosa -  korcy 3
Siemienia konopnego -  korcy 1,5 
Siemienia lnianego -  korcy 1,5 
Grochu -  korcy 2 i ćwierć 2 
Słodu pszennego -  korcy 2 
Słodu jęczmiennego -  korcy 2 
Kasze jaglanej -  korcy 3,5 
[Kasze] jęczmiennej -  korcy 2

74 Ks. Michał Użewski, potwierdzony jako pleban goźlicki w 1727 r. J. W i ś n i e w - 
s k i , Dekanat sandomierski..., s. 27.
75 Ks. Kazimierz Jachowski, kanonik kolegiaty opatowskiej, potwierdzony jako ple
ban goźlicki w 1720 r. Tamże.
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Mąki pszenicznej -  korcy 1 
Mąki żytnej -  korcy 1
Słoniny połeć 1 i sadło, połeć drugi wziął gospodarz, na cały rok oleju 
po ćwierci, rzepaku, soli.

W stodole
Żyta dziesięcinnego z Żukowa76 chłopskiego -  korcy 2 / 4 0  
Żyta z gruntu plebańskiego - 0 / 3 0  
Żyta jarego -  korcy 5

Dziesięciny zupełne ex anno 1729 
W Krobielicach we dworze.
W Jugoszowie we dworze.
W Węgiercach we dworze.

Retenta pieniężne
W Chybicach pro anno 1729 -  fi.60 
U Świętego Krzyża -  fl.60 
W Łownicy77 za lat kilka -  a fl.60

Inwentarz wszystkiego ut supra własny JM ks. Użewskiego, gdyż 
JM ks. Golanski, egzekutor po JM ks. Jachowskim, zostawił wołów 4 
i krów 2, owiec 10; to wszystko powietrzem wyzdychało.
Zostawił także JM ks. Golanski: 
wóz bosy 
pług 1
wóz kowany ze wszystkim porządkiem, dobry
wóz bosy dobry, także ze wszystkim
wóz trzeci bosy, niedobry
wasąg do wozu dobry
półkoszków 2 dobrych
sanie pierzone nowe, dobre; tych pożyczył był JM ks. Użewski JMP
Zarembie, odebrać je trzeba
item sanie proste, drugie połomane
pługów 2 z lemieszami, trzosłami i wiciami żelaznemi i ze wszystkim 
porządkiem sztuk 1
bron par 2 należytych z gwoździami zupełnie

76 Żuków - wieś w powiecie sandomierskim, par. Goźlice.
77 Krobielice, Jugoszów, Węgierce [dziś Węgrce Szlacheckie], Łownica, Chybice -
wsie w powiecie sandomierskim oraz klasztor benedyktyński na Świętym Krzyżu.
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radeł z radlicami dwie 
beczek wielkich wszystkich 9 
fasek na mąkę 3
szafamia wielka z przegrodami ośmią w spiżami
item beczek kapusnych 2
beczka piwna z Klimontowa78 wzięta
wanna dobra jedna wielka, druga wanienka mała
wiek słomianych do nakrycia beczek dwie
war[s]ztat stolarski
łóżek 3, malowane jedno
stół wielki w wielkiej izbie, item naprzeciwko stół dobry, item stół 
okrągły, item stolik okrągły, item stolik mały w kwadrat, płótna wo
skowane na 2 stoły 
Szafa wielka w izbie, z kratami 
zegar ścienny z wagami i szafką 
piła tracka nowa 
item piła ręczna nowa 
cieślica 
pierzchnia
siekiera dobra 1, o drugą upominać się gospodarzowi 
nożyce ogrodne 1 nowe 
grabi żelaznych dobrych 2 
łopat żelaznych
roszczepek żelazny do obierania robaków z drzewa
blach żelaznych ab pieców 2
półmisków cynowych 2
łyżek cynowych 5
farfurek 6
gąsiorów szklanych wielkich 4 
talerzy drewnianych 18 
mis glinianych michocińskich79 4 
półmisków glinianych michocińskich 5

78 Klimontów - miasto w powiecie sandomierskim.
79 Michocin [dziś Miechocin] - wieś w powiecie sandomierskim.
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Kościół porządny ze wszystkim. Ławki nowe, przez JM ks. Użew- 
skiego sporządzone. Okna przeze mnie reparowane, kruchta, tylko 
sklepienie porysowane i rynna 1 niedobra.

W plebaniej w izbie jednej okna przeze mnie zupełnie dane i piec 
nowo postawiony, w drugiej izbie i w pokoiku znacznie reparowane. 
Płoty we trzech miejscach nowo za mnie pogrodzone. W oborze okół 
1 za mnie wystawiony i poszyty.

Status beneficii Gozlicensis anno Domini 1730, Martii 6, post 
introductionem Illustris Moskalewicz ad hocce beneficium descriptus.

2. Spis rzeczy zabranych przez ks. Tomasza Moskalewicza z ple
banii goźlickiej na plebanię w Kijach /pow. wiślicki/ z ok. 1740 r.
Oryg.: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Potockich z Ra
dzynia, sygn. 114, nlb.

Konnotacyja rzeczy, które W JM ks. kanonik Moskalewicz odebrał 
circa possessionem beneficii Gozlicensis od W JM ks. kanonika san- 
domirskiego Boxy, proboszcza klimontowskiego, jako natenczas te
goż beneficium komendarza, a tych rzeczy in fundo ecclesiae Gozli
censis nie zostawił, ale one ad beneficium Kiiense zabrał.

Waloru najmniej zł
koni numero 2 130
owiec numero 2 7
jagniąt numero 2 3
świni 3 12
gęsi 2 2
wóz bosy 1 12
półkoszków 2 2
sanie podróżne 1 3
beczek 8 8
fas na mąkę 3 6
beczek kapuścianych 2 4
łóżek, a jedno malowane 3 9
stolik kwadrzasty 1 6
płótno woskowane na 2 stoły 6
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zegar ścienny bijący 1 150
piła tracka nowa 1 4
cieślica 1 1
pierzchnia 1 1
siekier 2 4
nożyce ogrodne 1 3
grabi żelaznych 2 2
łopat żelaznych 2 4
raszczepki żelazne 1 2
blach żelaznych 2 do pieców 8
półmisków cynowych 2 6
łyżek cynowych 5 2
farfurek 6 2
ar[r]asu sztuka 1 6
kłódek wrocławskich 6 nowych 12
worów nowych 6 12
hakownica żelazna 1 10
Od chłopa wziął JM ks. kanonik: wołów parę 1 80

konia 1 50
krowa 1 30
jałowica na ocieleniu 24 

Pogłównego za pół roka nie zapłacił z Goźlic 30

Najmniej czyni to 659

Innych rzeczy, które W JM ks. Moskalewicz odebrał według tegoż 
inwentarza, ad taxam się nie kładzie, jako to:

korce ćwierci
żyta ozimego korcy 2 3
żyta jarego korcy 1 1
owsa korcy 14
prosa korcy 2 1
siemienia 1
słodu pszennego korcy 2
słodu jęczmiennego korcy 2
jagieł 3
kaszy jęczmiennej 2
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mąki pszennej korzec 1
mąki żytnej korzec 1
słoniny połeć i sadła
żyta z Żukowa korcy 2
żyta z gruntu plebańskiego 5
Wziął do tego dziesięciny
W Krobielicach we dworze 
W Juguszowie we dworze 
[W] Wągercach we dworze

W Chibicach zł 60
U Ś[więtego] Krzyża zł 60
W Łownicy za lat kilka po zł 60
Od JM ks. Boxy wziął na reparacyją zł 400.

JACEK PIELAS

The magnate and nobleman and 'his* parish in the 17th-18tłl 
century in the light of archive sources on selected noble families 

in the Voivodship of Sandomierz

Summary

This article examines the patronage landowning magnates and noblemen 
exercised over their parishes in the light of 17th-18th century sources on noble 
families of the Voivodship of Sando-mierz. The patronage was of course conditioned 
by the landlord's title to the land. The author suggests some ways of examining the 
sources (donations, wills, parcelling out of landed estates) to find out the noblemen's 
foundations for the benefit of the Church. This article focuses on the activities of that 
kind performed in the course of 17th century by one the wealthy noble families of that 
region, the Oleśnickis o f the Arms of Dębno, patrons of the parish churches of 
Lipsko, Tarłów and Lasocin. It should be noted that family archives usually contain 
documents concerned with the material aspects of the functioning of the parishes. 
Those documents have been carefully classified into inventories, compositions,
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receipts of tithes and rents, acts of lawsuits and assessed for their information value. 
The records reveal a high number of court actions involving the nobility and the local 
clergy over tithes, rents, land seizures or unlawful use of land. There is also ample 
evidence of concord and cooperation between manor and parish. As the material 
examined in this article indicates the archives of noble families can be an important 
complement to the typical ecclesiastical sources in studies of the history of Catholic 
parishes in the Early Modem period. The appendix contains two sources, which 
belong to the class of inventories and are rather exceptional in the family archives.

Translated by A. Branny



KS. ADAM SZOT

SZKOLNICTWO POLSKIE 
NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE W LATACH 1915-1919 

(W OKRESIE OKUPACJI NIEMIECKIEJ)

W lipcu 1915 r. w „Gazecie Białostockiej” w artykule pt. „Do czy
nu” został ogłoszony projekt „Towarzystwa Popierania Szkoły Pol
skiej”1. Artykuł odwoływał się do zatwierdzonej przez cara Mikołaja 
II jesienią 1914 r. ustawy o zakładaniu szkół prywatnych. Pozwalała 
ona na prowadzenie niektórych zajęć w języku narodowym, z zastrze
żeniem jednak, że historia, geografia i literatura rosyjska miały być 
wykładane w dalszym ciągu po rosyjsku. Była to inicjatywa ze strony 
władz rosyjskich okazania wobec ludności polskiej pewnych swobód 
obywatelskich.

Nikt jednak z Polaków, którzy przez ponad 100 lat cierpieli z po
wodu rusyfikacji, nie uległ ułudzie tych zapewnień. Były one warun
kowane sytuacją polityczną, toczącą się wojną i świadomością, iż 
Rosji Carskiej potrzebni są Polacy, by swymi żywotnymi siłami naro
du wesprzeć słabnącą armią rosyjską.

Sytuacja uległa poważnej zmianie w sierpniu 1915 r., kiedy to do 
Białegostoku weszli Niemcy rozpoczynając trzy i półroczny okres 
okupacji. Tworzyli własną administrację na opanowanych terenach, 
które zostały podzielone na wojskowe okręgi administracyjne, m. in. 
w Białymstoku. W listopadzie 1916 r. okręgi w Grodnie i w Białym
stoku zostały połączone w jeden2. Okręg Białystok-Grodno obejmo
wał obszar o powierzchni ponad 26 tys. km2. Zamieszkiwało go 712 
tys. mieszkańców w 14 powiatach. Białystok po zajęciu go przez mo-

1 „Gazeta Białostocka”, nr 13, z dn. 12 V II1915 r.
2 J. T u r o n e k ,  Białoruś pod okupacją niemiecką, Wrocław 1989, s. 19.

„Nasza Przeszłość” 1.104: 2005, s. 163-195.
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carstwa centralne liczył, według źródeł niemieckich, około 50 tys. 
mieszkańców, w tym około 15 tys. Polaków3.

Niemcy okazywali pozorną życzliwość wobec miejscowej ludności, 
chcąc w ten sposób zyskać jej zaufanie i przychylny stosunek. Lud
ność odczuwała jednak bardzo dotkliwie grabieżczą politykę okupan
ta, który nie dbał o rozwój gospodarczy zagarniętych ziem, a tylko 
o ich gospodarczą eksploatację4. Mieszkańcy białostocczyzny zostali 
praktycznie odcięci od innych części Niemiec, a tym bardziej byłego 
Królestwa Polskiego. Wprowadzono cenzurę wszelkich pism, prasy. 
Zakazano prowadzenia jakiejkolwiek działalności politycznej. Między 
Królestwem a obwodem białostockim została stworzona komora celna 
na wszelkie towary idące z terenu Polski5.

Ale jednocześnie kończący się sierpień 1915 r. był dobrą okazją, by 
podjąć się trudu organizacji polskiego szkolnictwa w Białymstoku i na 
terenach zajętych przez Niemców.

Po opuszczeniu przez Rosjan Białegostoku już 23 VIII 1915 r. 
w mieszkaniu Apolonii Sredzińskiej odbyło się spotkanie kilku osób6, 
zainteresowanych tworzeniem polskiego szkolnictwa. Już wtedy ze
brano pierwsze składki na mające powstać polskie szkoły i zadekla
rowano chęć czynnego uczestnictwa w ich pracach. Dwa dni później 
liczniejsze spotkanie odbyło się w mieszkaniu Wincentego Herma- 
nowskiego, gdzie poza uczestnikami pierwszego spotkania, obecni 
byli także: ks. Stanisław Hałko, M. Dederko, Włodzimierz Ostrowski, 
Antoni Charzyński, M. Kościanka i M. Szwarcówna. Zebrane fundu
sze wzrosły do 400 rubli, co na ówczesne czasy stanowiło dużą kwotę7.

3 J. S n o p k o ,  Białystok w czasie pierwszej wojny światowej -  nowe materiały do 
okresu okupacji niemieckiej (1915-1917), w: Szkice do dziejów Białegostoku, pod red. 
M. K i e t l i ń s k i  i W.  Ś l e s z y ń s k i ,  Białystok 2003, s. 183-185.
4 J. S n o p k o ,  Okupacja niemiecka na kresach podczas pierwszej wojny światowej 
w spóściźnie archiwalnej wybranych instytucji polskich (NKN, TRS, RR), w: Repa
triacje i migracje ludnoości pogranicza w XX wieku. Stan badań oraz źródła do dzie
jów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, pod red. M. K i e t l i ń s k i ,  W.  Ś l e 
s z y ń s k i ,  Białystok 2004, s. 232-234.
5 Archiwum Państwowe Kraków (dalej: APK), Zespół Naczelny Komitet Narodowy 
(1914-1920), sygn. 142, Rządy niemieckie w Białymstoku i obwodzie, maj 1917 r.
6 Byli to: H. i A. Średzińskie, Z. Szmidtówna, K. Kosiński, M. Matoszko, R. Rudziński.
7 M. G o ł a w s k i ,  Szkolnictwo powszechne w Białymstoku (rys historyczny i rozwój
w dobie obecnej), Białystok 1934, s. 55-56.
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Tego samego dnia 25 VIII 1915 r. zawiązał się Komitet Obywatel
ski na czele z dziekanem białostockim ks. Antonim Songajłło. W jego 
skład weszło jeszcze 40 osób -  po 20 Żydów i Polaków. Białostocki 
Komitet stanowił jeden z ośrodków odradzającego się życia polskiego 
na ziemiach zajętych przez Niemców. Zawieszenie czynności przez 
niektóre gminne zarządy wywołało niepożądaną dezorganizację wśród 
ludności. Komitety Obywatelskie, powiatowe i gminne, miały za za
danie współdziałać przywróceniu działalności gmin.

Wobec konieczności rozpoczęcia zajęć szkolnych we wrześniu 
1915 r. i opiekowania się oświatą w kraju Centralny Komitet Obywa
telski w Warszawie powołał do życia Wydział Szkolny, do którego 
zgłaszano wszelkie podania, dotyczące kwestii szkolnej. Zalecano 
wznowić, w miarę możności, działalność zakładów już istniejących, 
a następnie dopiero stwarzać nowe, otwierać kursy dla dorosłych anal
fabetów. Co do programu nauczania, to zwrócono uwagę na obowiąz
kowe wykładanie dziejów ojczystych, oraz usunięcie ze szkół ludo
wych nauki języków obcych, szczególnie rosyjskiego i niemieckiego. 
Oczywiście takie sugestie programowe nie mogły się podobać wła
dzom niemieckim. Dalsze wskazówki miał udzielać Wydział Szkolny, 
po ostatecznym ukonstytuowaniu się8.

Komitet Obywatelski w Białymstoku nie istniał jednak długo, bo 
tylko do końca 1915 r. Został on rozwiązany, gdy władze niemieckie 
ustanowiły własną Radę Miejską, w skład której weszło tylko trzech 
Polaków i to mówiących po niemiecku. Na czele Rady stanął nadbur- 
mistrz Lehman. Rada Miejska była zajęta przede wszystkim sprawami 
wojskowymi, mniej uwagi zwracając na kwestie społeczne, czy oby
watelskie. Ludność polska zaczęła się więc samorzutnie organizować, 
m. in. tworząc Komitet Żywnościowy niosący pomoc mniej zamoż
nym warstwom społeczeństwa9.

W proces tworzenia się szkół zaangażowali się księża i był to czyn
nik, który zadecydował o szybkim wzroście liczebności szkół. Kolejne 
dni przyniosły następne spotkania, tym razem u państwa Kościanko

8 Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku (dalej: A AB), Sprawy dotyczące szkol
nictwa polskiego z tego okresu czasu znajdują się w teczce: Szkolnictwo polskie 
w latach 1915-1919, bez sygnatury, Wskazówka dla organizacji bieżącej działalności 
Komitetów Obywatelskich.
9 APK, Zespół Naczelny Komitet Narodowy (1914-1920), sygn. 142, k. 416-417, Stan 
ekonomiczny Białegostoku w czasie okupacji niemieckiej, 3 IV 1916 r.
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i u ówczesnego dziekana białostockiego ks. Antoniego Songajłło. 
Podjęto już pracę nad tworzeniem konkretnych projektów stworzenia 
polskich instytucji oświatowych.

Ks. dziekan zbierał od proboszczów parafii dekanatu białostockiego 
informacje na temat położenia Kościoła, a przy okazji informacje
0 odradzającym się szkolnictwie polskim. We wrześniu 1915 r. 
w parafii Goniądz istniało już sześć szkół ludowych, a 10 kolejnych 
było w trakcie tworzenia. Każda z nich liczyła przeważnie po 70 
uczniów. Nauczyciele otrzymywali pensję, a rodzice płacili czesne 
przeważnie 1,5 marki od dziecka za miesiąc. Podobnie działo się 
w wielu innych parafiach, np. w parafii Krypno powstawało siedem 
szkół, nad czym pracował gorliwie tamtejszy proboszcz ks. P. Grzy
bowski; w Choroszczy ks. W. Ostrowski zakładał także nowe szkoły.

Ale tak szybki rozwój odkrył wszystkie braki polskiego szkolnic
twa, przede wszystkim w kadrze nauczycielskiej. Jej brak hamował 
powstawanie nowych szkół. Przez całe dziesięciolecia nie kształcono 
tak wielkiej liczby nauczycieli mogących zaspokoić braki kadrowe. 
Także księża proboszczowie zgłaszali do dziekana potrzebę skierowa
nia na ich parafie nowych księży -  wikariuszy, gdyż sami nie byli 
w stanie podołać wszystkim obowiązkom, parafialnym i katechetycz
nym, np. proboszcz z Dolistowa usilnie prosił o wikariusza10 * *.

Organizatorzy polskich szkół zdawali sobie sprawę z tego, z jak 
wieloma trudnościami spotykali się ich założyciele nie tylko w Bia
łymstoku, ale we wszystkich miasteczkach i wsiach Białostocczyzny. 
Dlatego podjęto kroki mające na celu stworzenie zaplecza prawnego
1 materialnego dla podejmowanego dzieła. W Białymstoku powstała 
komisja, składająca się z A. Charzyńskiego, M. Dederki, ks. S. Hałki, 
M. Kościanki, K. Kosińskiego, M. Matoszki, W. Ostrowskiego 
i A. Rudzińskiego, która za główny cel postawiła sobie zbiórkę fundu
szy, by wesprzeć powstające szkoły. Ofiary były różne, w zależności 
od możliwości finansowych każdego ofiarodawcy. Inteligencja pol
ska, działacze społeczni, ziemiaństwo, duchowieństwo wsparli zakła
danie fundamentów pod polskie szkolnictwo na Białostocczyźnie 
swymi ofiarami. Czasami wynosiły one kilka rubli, czasem nawet 50.

10 Centralne Archiwum Historyczne Litwy (dalej: CAHL), F 694, op. 3, dz. 125,
k. 11, Sprawozdania księży proboszczów do białostockiego dziekana ks. A. Songajłło,
z września 1915 r.

Niektórzy deklarowali sprzęt szkolny, książki, podręczniki, a także 
produkty rolne, czy opał. Odczuwalny był zwłaszcza brak polskich 
podręczników, dlatego niektórzy (m. in. M. Matoszko, M. Jarosze
wicz) organizował transport książek z byłej Kongresówki, przeważnie 
z Warszawy. Pod Uhowem w nielegalny sposób przewożono je przez 
Narew, gdyż Niemcy utrudniali kontakt z tą dzielnicą Polski. Wszyscy 
byli świadomi trudności, z jakimi spotykała się akcja zakładania 
szkół, dlatego nie dziwią deklaracje nauczycieli ich bezpłatnego na
uczania w tychże szkołach przez okres nawet kilku miesięcy.

Ale nie tylko kwestie finansowe spędzały sen z powiek osobom 
zajętym tworzeniem polskich szkół. Brakowało pomieszczeń, pod
ręczników, wykształconych nauczycieli, praktycznie wszystkiego, by 
na tak szeroką skalę ruszyć z akcją tworzenia polskich szkół. Komen
dant miasta zlecił Konstantemu Kosińskiemu, na wniosek Komitetu 
Obywatelskiego, na czele którego stał ks. A. Songajłło, opiekę nad 
inwentarzem szkolnym po pozostawionych rosyjskich szkołach. Zda
rzały się bowiem kradzieże i rabunek mienia szkolnego.

Zarządzono spisy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, by się 
zorientować ile dzieci podpada pod obowiązek szkolny. Jesienią 1915 
r. w Białymstoku i w jego okolicach dzieci w wieku szkolnym było 
3141, w tym: siedmioletnich -  305, ośmioletnich -  610, dziewięcio
letnich -  587, dziesięcioletnich -  535, jedenastoletnich -  547, dwuna
stoletnich -  514, trzynastoletnich -  421. Dla takiej liczby dzieci po
trzeba było zorganizowania przynajmniej 10 szkół. Koszt powstania 
każdej ze szkół był wysoki, jak na możliwości społeczeństwa zuboża
łego wskutek rozbiorów i toczącej się wojny. Skromne kalkulacje 
mówiły o kosztach ok. 900 rubli rocznie na każdą ze szkół. Na taką 
kwotę składały się: pobory nauczyciela -  500 rb., płaca stróża -  100 
rb., koszty opału i światła -  220 rb., koszty utrzymania kancelarii, 
pomoce naukowe i inne -  80 rubli.

Ale były to koszty powstania tylko szkolnictwa powszechnego, 
a przecież powstać miały także szkoły średnie. Ważne było, by od 
samych początków ujednolicić program nauczania. Stąd tak ważna 
rola kontaktów z Warszawą, gdzie porozumiewano się z władzami 
oświatowymi. Delegatem powstałej we wrześniu 1915 r. w Białym
stoku Rady Opiekuńczej Szkół Polskich został ks. dr Stanisław Hałko.

Ks. Songajłło korzystał z materiałów informacyjnych, które otrzy
mywał z Warszawy, z Krajowego Wydziału Oświecenia ukonstytu
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owanego 31 VIII 1915 r. Koordynowano w całej Polsce akcję tworze
nia szkół, ochronek, czytelni i innych instytucji kulturalnych, pol
skich. Zachęcano do wznawiania działalności instytucji już istnieją
cych, a następnie tworzenia nowych.

Komitety Obywatelskie, okręgowe i powiatowe, zakładały sekcje 
oświatowe. Powoływano do nich ludzi zaznajomionych ze sprawami 
oświatowymi. Szczególną rolę miało odegrać duchowieństwo para
fialne, by wspólnie oddziaływać na lud i zachęcać do tworzenia no
wych placówek oświatowych. Celem nadrzędnym było dążenie do 
realizacji zasady powszechnego nauczania. Przy nowopowstających 
instytucjach miały powstawać także koła opieki, które miały zająć się 
troską o byt materialny tychże instytucji. Mimo iż program nauczania 
był dopiero tworzony to jednak Komitety Obywatelskie miały czu
wać, by w szkołach ludowych wprowadzić opowiadanie dziejów 
i spraw ojczystych i uczynić je osią całego nauczania. Sprawą, na 
którą kładziono nacisk był obowiązek wyjednywania u władz woj
skowych, by nie zajmowano obiektów oświatowych na potrzeby ar
mii. I chodziło tu o byłe gmachy rządowe, ale i prywatne, w których 
planowano organizację szkół początkowych, po uwzględnieniu po
trzeb szkolnictwa średniego".

Na przełomie października i listopada 1915 r. trwały w Białymsto
ku rozmowy nad utworzeniem Towarzystwa Pomocy Młodzieży 
Szkół Polskich. Miało ono obejmować miasto i powiat Białystok. 
Członkami Towarzystwa mogły zostać osoby pochodzenia polskiego, 
bez względu na płeć, czy pochodzenie społeczne. Stworzono statut 
Towarzystwa. Wymieniał on jego cele i zadania. Miały nimi być za
kładanie i utrzymywanie szkół polskich, względnie okazywanie po
mocy już istniejącym. Władze Towarzystwa miały to czynić poprzez: 
udzielanie zapomóg w naturze; kształcenie nauczycieli, zwłaszcza 
szkół elementarnych; zaopatrywanie szkół w pomoce szkolne; stwo
rzenie stypendiów dla niezamożnej młodzieży12. Stowarzyszenie bo
rykało się z trudnościami finansowymi. Składały się na nie comie
sięczne składki członkowskie, (co najmniej 1 rubel miesięcznie) oraz

11 AAB, Pismo Krajowego Wydziału Oświecenia z Warszawy, nr 1, Sprawy oświatowe.
12 APK, Zespół Naczelny Komitet Narodowy (1914-1920), sygn. 142, k. 554, Stan
szkolnictwa polskiego w Białymstoku, 3 IV 1916 r.
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dochody z przedstawień, odczytów czy koncertów. Ale czas wojny nie 
służył organizowaniu takich imprez.

Od dnia 18 XI 1915 r. Towarzystwo oficjalnie i legalnie mogło 
podjąć swą statutową działalność. Zostało zatwierdzone przez nie
mieckie władze miasta Białegostoku. H. Mościcki w swej książce 
poświęconej dziejom Białegostoku podaje informację, iż Towarzy
stwo zaczęło istnieć już od października 1915 r.13 Miesiąc później (12 
XII 1915 r.) walne zebranie członków Towarzystwa zmieniło jego 
nazwę na Towarzystwo Pomocy Szkół Polskich w Białymstoku. Do
konano także wyboru władz. Do Zarządu weszli: ks. Antoni Songajłło 
-  kurator, dr Aleksander Talhejm -  prezes, Witold Kością -  wicepre
zes, Oswald Gessner -  sekretarz, Czesław Moskalewski -  skarbnik 
i jako członkowie: Feliks Filipowicz i Wincenty Hermanowski. Za
stępcami, czyli kandydatami do Zarządu Towarzystwa, zostali Stani
sław Homan, Wacław Fijałkowski i Władysław Ostrowski. Powołano 
do życia także Komisję Rewizyjną, w składzie Edward Steinhagen, 
Józef Mroczko, Zygmunt Maciejewski. Zastępcami w niej zostali 
Kazimierz Goławski i Antoni Charzyński.

Osoby, które weszły w skład Zarządu Towarzystwa nie były to 
osoby nieznane w mieście. Wręcz przeciwnie. Byli to znani społecz
nicy, którzy działali nie tylko na polu oświaty, ale także w organiza
cjach charytatywnych, takich jak Chrześcijańskie Towarzystwo Do
broczynności, czy Towarzystwo Pomocy Biednym Pań Opiekunek 
w Białymstoku14.

W kolejnych latach skład Zarządu ulegał zmianie. Po ustąpieniu 
A. Talhejma w czerwcu 1916 r. ze stanowiska prezesa jego miejsce 
zajął Witold Kością. Doktor Talhejm wyjechał do Grodna, ale w Bia
łymstoku pozostawił po sobie niezatarte wspomnienie człowieka za
angażowanego w działalność społeczną. Od lipca 1917 do odzyskania 
przez Białystok niepodległości w 1919 r. prezesem był doktor Witold 
Bajenkiewicz. Wraz ze zmianą prezesa następowała zazwyczaj zmia
na sekretarza Towarzystwa. W interesującym nas okresie czasu funk

13 H. M o ś c i c k i ,  Białystok Zarys historyczny z ilustracjami, Białystok 1933, 
s. 217.
14 A. D o b r o ń s k i ,  Białostockie Towarzystwo Dobroczynne (do 1914 r.), „Biało
stocczyzna” 1991, nr 1, s. 14; Tenże, Białystok, historia miasta, Białystok 2001, 
s. 105.
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cję tę pełnili: Józef Mroczko (od grudnia 1916 do sierpnia 1917 r.), ks. 
Stanisław Marcinkowski (od sierpnia 1917 do kwietnia 1918 r.), a po 
nim Konstanty Kosiński (do czerwca 1920 r.).

Jeszcze przed oficjalnym złożeniem nadburmistrzowi Białegostoku 
Lehmanowi statutu Towarzystwa do zatwierdzenia została otwarta 
pierwsza polska szkoła. Mieściła się ona w lokalu przy ul. Kraszew
skiego 13, który został odremontowany ze składek społecznych. Jej 
pierwszym kierownikiem został Michał Matoszko. Uczyli w niej także 
ks. Paweł Piekarski, Zofia Szmidtówna, Czesława Ostaszewska- 
Kosińska i Emilia Wenclikówna.

Była to pierwsza od 1831 r. elementarna polska szkoła, z wykła
dowym językiem polskim, na terenie miasta i powiatu Białystok. Nie 
dziwi więc, że otwarcie jej w dniu 6 XI 1915 r. stało się wielkim 
wydarzeniem i świętem patriotycznym. Na uroczystości poświęcenia 
i otwarcia szkoły obecni byli mieszkańcy miasta świadomi swych 
polskich korzeni. Naukę w czterech koedukacyjnych oddziałach 
rozpoczęło 129 dzieci. Koszt nauki wynosił dwa ruble miesięcznie.

Tab 1. Plan zajęć w szkole elementarnej w Białymstoku z 1915 r.

Przedmiot I oddział II oddział III oddział IV oddział
religia 2 2 2 2
język polski 8 8 8 8
język niemiecki 4 6 6 6
rachunki 5 5 5 5
geografia - 1 2 2
przyroda 1 2 2 2
rysunki - 1 2 2
roboty - 2 2 2
kaligrafia - 1 1 1
gimnastyka 2 2 2 2
śpiew 2 2 2 2
razem 24 32 34 24

Źródło: M. G o ł a w s k i, Szkolnictwo powszechne w Białymstoku (rys historyczny 
i rozwój w dobie obecnej), Białystok 1934, s. 62-63.

Przyjęty program nauczania opracowany przez M. Matoszko stał 
się podstawą do nauczanie praktycznie we wszystkich nowopowstają
cych szkołach elementarnych. Plan nie zawierał wśród wykładanych 
przedmiotów historii, gdyż okupacyjne władze niemieckie nie godziły
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się na wykładanie tego przedmiotu. Z upływem czasu, szczególnie od 
marca 1917 r., polityka władz stała się zdecydowanie germanizacyjna.

Na początku grudnia 1915 r. doszło do otwarcia kolejnych polskich 
szkół, nie tylko elementarnych, ale i średnich. Działalność rozpoczęła 
dwuoddziałowa szkoła elementarna przy ul. Grunwaldzkiej 22. Kie
rownikiem jej została Wiktoria Kurowska. Uczyły w niej także Teofi
la Steinhagen i Romana Wieczorkówna. Pozwolenie na prowadzenie 
gimnazjum realnego męskiego otrzymał ks. Stanisław Halko, a Maria 
Kościanka dla gimnazjum żeńskiego. Dnia 29 XI 1915 r. w lokalu 
byłej szkoły handlowej przy ul. Warszawskiej 63 spotkała się grupka 
młodzieży, co dało początek szkołom średnim -  realnemu gimnazjum 
męskiemu i realnemu gimnazjum żeńskiemu.

Ks. Hałko, po ukończonych studiach filozoficznych we Fryburgu, 
został w 1913 r. skierowany przez ówczesnego administratora diecezji 
wileńskiej ks. Kazimierza Michalkiwicza na stanowisko wikariusza 
w parafii famej w Białymstoku15. Dziekan białostocki ks. Songajłło 
znalazł w nim chętnego współpracownika nie tylko w duszpaster
stwie, ale i działalności społecznej. Bardzo czynnie zaangażował się 
w tworzenie na terenie miasta ruchu skautowskiego. Ks. dr Hałko 
został dyrektorem Polskiego Gimnazjum Realnego. W szkole istniało 
pięć kas (męskich i żeńskich). Większość nauczycieli pochodziła spo
za Białegostoku (z Warszawy i Wilna), gdyż na miejscu brakowało 
dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Do zadań dyrektora 
należało podejmowanie decyzji o przyjęciu kandydatów do szkoły. 
Przeprowadzał z nimi rozmowę. Ubogich chłopców zwalniał z cze
snego. Zadbał o zorganizowanie na terenie szkoły uczniowskiego 
chóru i zespołu teatralnego16. Powstała Rada Opiekuńcza dla obu gim
nazjów (męskiego i żeńskiego) i Komitet Rodzicielski.

Radę Pedagogiczną stanowiło 12 nauczycieli z prefektem ks. 
Pawłem Piekarskim. Prefekt odpowiadał za religijne wychowanie 
młodzieży, m. in. za ich udział w niedzielnej i świątecznej mszy św.17 
Podczas pierwszego posiedzenia Rady w dniu 29 I 1916 r. rok szkolny 
podzielono na tercjały. Ks. dyrektor wystąpił z propozycją, by opieką

15 Z. T o m e  ż o n e k ,  Ks. Stanisław Hałko (1884-1943), „Białostocczyzna” 
4/24/1991, s. 19-20.
16 E. S z e l a c h o w s k i ,  Życie i działalność ks. Stanisława Hałki, „Wiadomości 
Kościelne Archidiecezji w Białymstoku”, 4/38/1980, s. 113-115.
17 Archiwum VILO w Białymstoku, Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej z 1916 r.
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objąć uczniów nie tylko na terenie gimnazjum, ale także w ich do
mach. Dlatego zachęcał nauczycieli, by zapoznali się z rodzinami 
i z warunkami, w jakich żyją ich uczniowie. To on odegrał decydującą 
rolę w przygotowaniu i przedstawieniu całego programu wycho
wawczego, którym mieli być objęciu uczniowie gimnazjum. Wyma
gał, by nauczanie odbywało się w klasach niekoedukacyjnych. Kładł 
nacisk na sprawy wychowania, a nie tylko utrzymania szkoły, dlatego 
na zebraniach rodzicielskich nie poruszano problemów finansowych, 
a tylko pedagogiczne. Przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego mo
gli brać udział w zebraniach Rady Pedagogicznej doradzając w kwe
stiach istotnych dla szkoły. Proponował, by każda klasa miała swego 
opiekuna -  wychowawcę. Szkoła miała być nie tylko miejscem na
uczania, wychowywania poprzez karność, dyscyplinę, dbanie o porzą
dek, ale miała być także ośrodkiem oświaty promieniującym na spo
łeczność Białegostoku. Od władz niemieckich domagał się zezwolenia 
na możliwość odbywania wycieczek poza obręb miasta, a jednocze
śnie tego, by polskie uczennice nie musiały oddawać honorów ofice
rom niemieckim18.

Mimo, iż 12 V 1916 r. władze niemieckie wystawiły ks. Hałce za
świadczenie, iż jest on dyrektorem szkoły, to już 23 V 1916 r. został 
aresztowany. Oskarżono go o prowadzenie działalności niepodległo
ściowej. W białostockim więzieniu przesiedział siedem tygodni. Wy
rokiem sądu skazany został na internowanie w obozie jenieckim 
w Niemczech, jako niebezpieczny pedagog i Polak, gdzie przebywał 
do 17 XI 1919 r. Po odzyskaniu wolności wrócił do Białegostoku. 
W dalszym ciągu zajmował się nauczaniem, ale także brał czynny 
udział w życiu politycznym, m. in. był posłem na Sejm19.

W marcu 1916 r. Towarzystwo Pomocy Szkołom Polskim zorgani
zowało kolejną szkołę, tym razem dla ubogiej dziatwy. Szkoła mieści
ła się przy ul. Rynek Kościuszki 1. Uczyły w niej Wiktoria Kurowska 
(kierowniczka szkoły), Czesława Chybowska, Karol Mordasiewicz, 
Jadwiga Huppertc, Średzińska i Leokadia Brzostowska. W czasie 
najdłuższej przerwy dzieci jadły darmowy obiad w „Taniej kuchni” 
mieszczącej się w tym samym budynku.

18 E. S z e 1 a c h o w s k i , dz. cyt., s. 115.
19 T. R z e p e c k i ,  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku, Poznań 1920, s. 180-181.
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Działalność, którą podejmowało Towarzystwo, zmierzała do ogra
niczenia „niemieckiego szkolnictwa” na Białostocczyźnie. Władze 
niemieckie po kilku miesiącach okupacji nowych ziem w sposób bar
dziej zdecydowany zajęły się bowiem kwestią szkolnictwa, by wy
korzystać je w zaplanowanej polityce germanizacyjnej.

Głównodowodzący na wschodnim froncie, generał-feldmarszałek 
Paul von Hindenburg, dnia 22 XII 1915 r. wydał Wytyczne sprawie 
przywrócenia normalnego biegu życia szkolnego. W dokumencie tym 
został przedstawiony cały schemat organizacyjny planowanego szkol
nictwa na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką.

Kilka dni później, dnia 16 I 1916 r„ wydał kolejny dokument, pt. 
Przepisy w sprawie przywrócenia normalnego biegu życia szkolnego. 
Były to przepisy prawne, które regulowały sprawę nauczania na zie
miach zajętych przez Niemców.

Instancją najwyższą nadzoru szkolnego był zarząd do spraw szkol
nych powołany do życia przez generała. Nadzór zwierzchni nad spra
wami szkolnictwa generał zarezerwował sobie, szczególnie w kwe
stiach nauczania i wychowania. W poszczególnych jednostkach admi
nistracyjnych -  okręgach najwyższą instancją w sprawach doty
czących nadzoru szkolnego pełnili szefowie zarządów. W każdym 
miał być utworzony powiatowy urząd szkolny, kompetencja którego 
miała się rozciągać na szkoły ludowe i szkoły typu szkół miejskich. 
W skład tego urzędu szkolnego wchodzili: naczelnik powiatu, 
w okręgach miejskich, nadburmistrz oraz inspektor powiatowy.

W poszczególnych powiatach szefowie Zarządów pełnili funkcję 
nadzoru. Mogli oni przelać swe uprawnienia na specjalnie utworzone 
w tym celu organy -  urzędy dozoru szkolnego. Władze zamierzały 
utworzyć powiatowe inspekcje szkół elementarnych i miejskich. In
spektor powiatowy miał być bezpośrednim zwierzchnikiem nauczy
cieli mu podwładnych. Przysługiwało mu prawo nakładania następu
jących kar za wykroczenia służbowe: przestróg, nagan i grzywien 
w wysokości 20 marek. Ale wymierzenie kary mogło się odbyć tylko 
po uprzednim wytłumaczeniu się nauczyciela. Zwierzchnikiem in
spektora powiatowego był szef zarządu.

Tam gdzie zachodziła potrzeba i pozwalały na to okoliczności, 
funkcje inspektora szkół wiejskich, pełnił inspektor miejscowy, który 
w sprawach szkolnictwa odnosił się do inspektora powiatowego i był 
podwładnym szefa zarządu.
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Zakładanie, prowadzenie, otwieranie, zamykanie oraz połączenie 
kilku szkół lub zakładów wychowawczych wszelkiego rodzaju, za
równo jak organizowanie kursów nauczycielskich oraz nauczanie 
prywatne miało się odbywać za zezwoleniem szefa Zarządu. Szkoła 
miała pielęgnować uczucia religijne, wpajać młodzieży poszanowanie 
prawa, wzbudzać szacunek do władz niemieckich i ich sił zbrojnych, 
wdrażać do karności i porządku, przyczyniać się do potęgowania pil
ności, prawdomówności, uczyć szanowania rodziców, dążyć do przy
sporzenia społeczeństwu prawych i dzielnych jednostek.

Władze niemieckie zabiegały, by jak najszybciej zorganizować 
zarządy szkolne w szkołach wiejskich, jak i miejskich. Miały się one 
składać się co najmniej z trzech członków zatwierdzanych przez szefa 
zarządu. Inspektor miejscowy oraz nauczyciel musieli w każdym wy
padku należeć do składu zarządu szkolnego. W miastach do zarządów 
szkolnych miały należeć osoby powołane przez szefa zarządu, wśród 
nich przedstawiciele duchowieństwa, nauczycieli i obywateli miasta. 
Naczelnik powiatu zatwierdzał uchwały zarządów szkolnych. Miano
wanie nauczycieli oraz wyznaczanie im pensji należało do obowiąz
ków szefa zarządu.

Przepisy ściśle określały, kto podlegał pod obowiązek pobierania 
nauki w szkołach ludowych. Dzieci po ukończeniu sześciu lat uważa
ne były za zdolne do nauki w szkołach; do ochronek oraz szkół fre- 
blowskich mogły być przyjmowane dzieci w młodszym wieku. Istniał 
nie tylko obowiązek uczęszczania na lekcje, ale wyznaczono także 
kary za wagarowanie lub nie wypełnianie obowiązku szkolnego. Roz
porządzenie o nałożeniu kary za opuszczanie lekcji wydawał szef 
zarządu. Rozkaz zapłacenia kary wydawał naczelnik powiatu, 
względnie nadburmistrz wskutek odnośnego wniosku inspektora po
wiatowego, w wypadku, gdy odległość do szkoły nie była zasadniczą 
przeszkodą w zdobywaniu wiedzy.

Niemieckie władze okupacyjne nakazywały naukę języka niemiec
kiego, choć językiem wykładowym miał być język ojczysty. Za język 
ojczysty uważano ten język, w jakim mówili rodzice w domu ze swy
mi dziećmi. W jakim zakresie miał być stosowany język niemiecki, 
jako język wykładowy w szkołach z nie niemieckim językiem ojczy
stym, określić miał von Hindenburg po otrzymaniu sprawozdań 
z odnośnych zarządów. We wszystkich szkołach, poczynając od naj
niższych klas, miał być kładziony nacisk na naukę języka niemieckie-
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go. Uczeń opuszczając zakład naukowy powinien był posiadać zna
jomość języka niemieckiego w stopniu dostatecznym, zarówno 
w piśmie, jak i mowie. Język rosyjski, jako język wykładowy był za
broniony we wszystkich szkołach. Jednak język ten mógł być wykła
dany, jako przedmiot nieobowiązkowy w szkołach miejskich 
i średnich.

Nauczyciele winni byli w stosunkach z niemiecką administracją 
posługiwać się językiem niemieckim. Dlatego władze kładły szcze
gólny nacisk, by nauczyciele pierwsi zdobyli biegłą znajomość tego 
języka. Nauka religii miała się odbywać w języku ojczystym, szko
łach żydowskich zaś w języku hebrajskim lub żargonie ihrer 
Religions Sprache). Interesujące jest to, iż Niemcy zezwolili na na
ukę języka białoruskiego, wyraźnie zaznaczając, iż nie jest on iden
tyczny z rosyjskim.

Programy oraz rozkłady lekcji opracowywali kierownicy i nauczy
ciele szkół ludowych. Przesyłane były do zatwierdzenia inspektorowi 
powiatowemu. Szkoły średnie składały swoje programy i rozkłady na 
ręce szefa zarządu. Przy opracowaniu programu wykładów z religii, 
w wypadku, gdy nauczycielem religii była osoba duchowna, nauczy
ciel ten był proszony by sam ułożył program katechizacji. Władze 
nakazywały, by w każdej klasie znajdował się rozkład lekcji z wyka
zem godzin przypadających na pojedyncze przedmioty.

Nauczyciele, podczas trwania wojny, byli mianowani tylko warun
kowo. Osoby, nie nadające się do roli nauczyciela, były usuwane ze 
stanowiska przez szefa zarządu. To on wyznaczał także czas trwania 
wakacji szkolnych.

Dla nauczycieli została ustalona obowiązkowa ilość godzin wykła
dowych w tygodniu 32, dla nauczycielek 28. Lekcje miały odbywać 
się tylko w godzinach porannych lub tylko w godzinach popołudnio
wych zarówno w zimie jak i w lecie. Ilość dzieci w żadnej klasie nie 
mogła przekraczać 50.

Za zezwoleniem szefów zarządów duchowieństwo mogło uczyć 
religii w szkołach pod warunkiem stosowania się do obowiązujących 
programów szkolnych. Nadzór nad wykładami z religii pełniły gminy 
wyznaniowe. Mogły one, przez swoich przedstawicieli, dokonywać 
wizytacji oraz przedkładać ewentualne zarzuty i uwagi odnośnym 
władzom szkolnym. Ale nie mieli jednak prawa zwracania uwagi bez
pośrednio nauczycielowi, nawet, co do treści merytorycznej.
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Każdej placówce oświatowej władze nakazywały zapewnienie naj
potrzebniejszych pomocy naukowych. Wymagano: po jednym eg
zemplarzu używanych w szkole książek do nauczania i uczenia się; 
mapy kraju ojczystego; mapy Europy; mapy państwa niemieckiego; 
mapy Palestyny; globusa; przyrządów do liczenia (przeważnie było to 
liczydło); ruchomego abecadła; tablic do nauczania historii, geografii, 
przyrody (ilość tych tablic musiała być wciąż zwiększana); skrzypiec; 
linijki i cyrkla. Władze oświatowe nakazywały, by kierownicy szkół 
zadbali o pomoce naukowe i zatroszczyli się o wyposażenie sal lek
cyjnych.

Każdy nauczyciel został zobowiązany do prowadzenia w swojej 
klasie: spisu uczniów, listy obecności i składania sprawozdań z wyko
nanych zajęć. Kierownik szkoły prowadził jeszcze: główną listę pod
stawową, która miała być prowadzona z natychmiastowym uwzględ
nieniem zachodzących zmian; zapiski szkolne, w których były noto
wane nie tytko zdarzenia z życia szkoły, lecz też i wydarzenia z życia 
gminy. W ten sposób zapiski miały się stać niejako kroniką gminy, 
względnie miasteczka. Przełożony szkoły odpowiadał także za cały 
dobytek szkolny, dlatego zobowiązany został do sporządzenia szcze
gółowego inwentarza. Pomoce naukowe dla wykładających oraz 
uczniów mogły być wprowadzane tylko za pozwoleniem szefa zarzą
du. Mimo braku pomocy władze zabraniały jednak korzystania z ro
syjskich pomocy.

Ale Przepisy wyznaczały obowiązki nie tylko nauczycielom i oso
bom odpowiedzialnym za kierowanie szkołami. Uczniowie szkół lu
dowych zostali zobligowani do posiadania: podręcznika do religii, 
elementarza, podręcznika do arytmetyki, do nauki śpiewu, zeszyt do 
kaligrafii, do wypracowań i dyktanda i dziennika. Była także sugestia, 
by uczniowie posiadali atlas, zeszyty dla poszczególnych przedmio
tów oraz zeszyt do rysunków. Używanie desek szyferkowych było 
dopuszczalne w ostateczności, gdy zachodziła taka potrzeba.

Prawo do uczęszczania do wszystkich szkół publicznych miały 
dzieci wszystkich mieszkańców bez różnicy wyznania, choć szkoły 
ludowe organizowane były na zasadzie konfesyjnej. W szkołach pry
watnych, na otwarcie których potrzebne były pozwolenia, sprawy te 
miały być regulowane przez szefów zarządów.

W szkołach ludowych jedno i dwuklasowych nauka odbywać się 
miała na zasadzie koedukacji. W szkołach ludowych o większej ilości
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klas, można było, o ile na to pozwalały okoliczności, prowadzić naukę 
osobno dla chłopców i dziewcząt. W szkołach miejskich i średnich 
koedukacji nie było, chyba, że w drodze wyjątku szef zarządu wydał 
zezwolenie.

Każda szkoła ludowa miała mieć 3 grupy: młodszą, średnią i star
szą. Nauka w tych trzech grupach mogła być prowadzona przez jed
nego nauczyciela w jednej klasie lub też przez kilku nauczycieli 
w kilku klasach. W szkołach typu szkoły miejskiej zarówno jak 
w młodszych i średnich klasach szkół średnich ilość uczniów nie mo
gła przekraczać 40, w starszych zaś klasach szkół średnich 30.

Tab. 2. Tygodniowa ilość godzin w szkołach różnego typu

grupa młodsza 
godziny lekcyjne

grupa średnia 
i starsza

a) szkoła o dwu grupach z nauką 
w różnych godzinach prowadzonych 
przez jednego nauczyciela

14(20) 18(24)

ilość) szkoła jednoklasowa 20(26) 30(35)
c) szkoła dwuklasowa III oddział 

II i I oddział
22(28)
24(30) 30(36)

III klasa II klasa I klasa
d) szkoła trzyklasowa 22(28) 28(34) 30(36)
e) szkoła trzyklasowa z dwoma 
nauczycielami

12(18) 24(30) 28(34)

grupy młodsze średnie starsze
W szkołach o większej ilości klas 22(28) 28(34) 30(36)

Źródło: AAB, Szkolnictwo polskie w latach 1915-1919, Przepisy sprawie przy
wrócenia normalnego biegu życia szkolnego.

Gdy w jednoklasowej szkole klasa była zbyt mała lub zbyt liczna 
(powyżej 50), a zarazem sprowadzenie drugiego nauczyciela było 
niemożliwe, w takim wypadku musiał nauczyciel podzielić dzieci na 
dwie grupy, na grupę młodszą i starszą. Grupy te pobierały naukę na 
dwie zmiany. Ale taką sytuację uważano za wyjątkową i nieprawi
dłową. Odmianą szkoły o dwóch grupach, z lekcjami prowadzonymi 
w różnych godzinach przez jednego nauczyciela (Halbtagsschule) 
była trzyklasowa szkoła z dwoma nauczycielami.
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We wszystkich szkołach wprowadzona została „skrócona godzina 
wykładowa”. Lekcje trwały po 45 minut, w szkołach zaś (Halbschule) 
o dwu grupach z nauką prowadzoną w różnych godzinach przez jed
nego nauczyciela lub o trzech klasach z dwoma nauczycielami, lekcje 
trwały po 40 minut. Umożliwiało to częstszą zmianę przedmiotów, 
a zarazem „skrócone godziny wykładowe” miały zapobiegać przemę
czeniu uczniów. W ten sposób zwiększa się też ilość godzin wykła
dowych poszczególnych przedmiotów.

Tak więc w szkołach a oraz e lekcje trwały po 40 min. Po lekcjach 
1, 3 i 5 pauza trwała 5 minut, po 2 i 4 -  10 minut. Przepisy były na 
tyle dokładne, iż wyznaczały, we wszystkich szkołach godziny zajęć:

Tab. 3. Wzór rozkładu lekcji

Wzór rozkładu lekcji 
trwających 45 min.

Wzór rozkładu lekcji 
trwających 40 min.

od 8.00 godz. (latem od 7.00) do 8.45 od 8.00 godz. (latem od 7.00) do 8.40

8 .5 0 -9 .3 5 8 .4 5 -9 .2 5

9.45 -1 0 .3 0 9 .3 5 -1 0 .1 5

10 .35-11 .20 1 0 .20 -11 .00

11 .30-12 .15

oio

11 .55 -12 .35

Źródło: AAB, Szkolnictwo polskie w latach 1915-1919, Przepisy w sprawie przywró
cenia normalnego biegu życia szkolnego.

Rozporządzenie nakazywało, by podczas dziesięciominutowych 
pauz dzieci bawiły się pod kierunkiem nauczycieli, możliwie na świe
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żym powietrzu. Gry miały być połączone ze śpiewem. Pauzy zastę
powały niewątpliwie lekcje wychowania fizycznego.

Tab. 4. Ilość godzin w tygodniu przypadających 
na poszczególne przedmioty

Grupa
młodsza

Średnia 
i starsza

III klasa II klasa I klasa

a b c a b c d e d e d e
religia 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5
nauczanie
języka

10 14 15-
16

10 12 12 16 9 16 16 12 11

rachunki 4 4 4-5 4 5 5 4 3 5 5 5 5
historia - - - 2 2 2 - - 1 1 2 2
geografia - - - 1 2 2 - - 1 1 2 2
przyroda - - - 1 2 2 - - 1 1 2 2
rysunki - - - - 2 2 - - 1 - 2 1
śpiew 1 2 2-2 1 2 2 2 1 2 1 2 2
gimnastyka 1 2 2-2 1 2 2 2 1 2 1 2 2
roboty ręczne 
lub prace 
w ogrodzie

2 2 2 2

20 26 28 -

30
24 36 36 28 18 34 30 36 34

Źródło: AAB, Szkolnictwo polskie w latach 1915-1919, Przepisy w sprawie przywró
cenia normalnego biegu życia szkolnego.

Legenda:
a) szkoła o dwu grupach z nauką w różnych godzinach
udzielaną przez jednego nauczyciela.
b) szkoła jednoklasowa.
c) szkoła dwuklasowa.
d) szkoła trzyklasowa.
e) szkoła trzyklasowa z dwoma nauczycielami.

Władze nalegały na lokalne środowiska (okręgi miejskie i wiej
skie), by podjęły się utrzymywania szkół. Najpierw wprowadzono 
dobrowolną opłatę, ale w późniejszym czasie planowano wprowadze
nie czesnego, by zapewnić pokrycie wydatków na utrzymanie szkoły. 
Gminy, stowarzyszenia, korporacje, osoby prywatne utrzymujące 
szkoły mogły proponować różnym osobom objęcie stanowisk kierow
ników oraz nauczycieli. Powołani do objęcia posad musieli zostać
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zatwierdzeni przez szefa Zarządu. A z chwilą zatwierdzenia powołany 
do objęcia posady stawał się formalnie mianowanym nauczycielem 
lub kierownikiem placówki oświatowej. Pensję kierownika oraz na
uczycieli wyznaczały środowiska utrzymujące szkołę za uprzednią 
zgodą szefa Zarządu.

W uwagach końcowych Paul von Hindenburg domagał się, by 
w salach lekcyjnych utrzymywano czystość. Miały posiadać dużo 
światła i powietrza i być zaopatrzone w odpowiednie wentylatory. Ze 
względów higienicznych wieszadła miały być urządzone nie w klasie, 
lecz w przedsionku szkoły. W każdej klasie miał być stół dla nauczy
ciela (katedra), krzesło, szafa dla przechowywania książek, zeszytów, 
pomocy naukowych oraz skrzypiec, tablica, kreda i gąbka20 *.

Podczas wykładów oraz przy różnych uroczystościach szkolnych 
zabronione były wszelkie zachowania będące w sprzeczności z zarzą
dzeniami cywilnych władz niemieckich lub władz wojskowych.

Władze niemieckie starały się robić wszystko, by zachęcić rodzi
ców, by posyłali dzieci do szkół niemieckich. Z drugiej jednak strony 
działalność Towarzystwa Pomocy Szkół Polskich w Białymstoku 
zmierzała do powołania do życia, jak największej liczby polskich 
szkół elementarnych, by w ten sposób objąć swą opieką jak najwięk
szą liczbę polskich dzieci i polskiej młodzieży.

Głównym problemem przy ich tworzeniu były brak wystarczają
cych funduszy. Rodziców, zubożałych wskutek wojny, nie stać było 
na zbyt wysokie czesne. Opłata za szkołę wynosiła dwa ruble mie
sięcznie Koszty funkcjonowania szkół i tak były mocno zaniżone, 
gdyż wielu nauczycieli godziło się podejmować pracę bez pobierania 
za nią wynagrodzenia, przynajmniej przez pierwsze miesiące. A i tak 
pensje nie były wysokie: nauczyciel otrzymywał 25-30 rubli mie
sięcznie, zaś kierownik szkoły od 40 do 60 rubli.

Towarzystwo Pomocy Szkół Polskich w Białymstoku starało się 
w inny sposób zdobywać środki pieniężne na prowadzenie szkół. Or
ganizowano zabawy, koncerty i przedstawienia, z których dochód 
przeznaczano na utrzymanie polskich szkół. Już 9 1 1916 r. zorgani
zowano przedstawienie komedii pt. „Świdrzykowska jedzie” i „Z roz
paczy”. Zysk wyniósł 495 rubli. Była to pokaźna suma, gdyż za ze

20 AAB, Przepisy w sprawie przywrócenia normalnego biegu życia szkolnego, z  dn.
161 1916 r.
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brane pieniądze można było opłacić miesięczną pracę 10 nauczycieli. 
W akcję tę włączyli się nie tylko członkowie Towarzystwa, ale i sama 
dziatwa. Przeważnie młodzież gimnazjalna sama organizowała po
dobne przedstawienia.

Towarzystwo, utrzymujące kontakty z centralą w Warszawie, rów
nież stamtąd otrzymywało środki pieniężne. Komitet Oświecenia mia
sta Warszawy już zimą 1915 r. wypłacił 5000 rubli na rzecz Towarzy
stwa. Był to zastrzyk pieniężny na tyle duży, że umożliwił pomyśl
niejszy rozwój szkolnictwa białostockiego. Ale aż do połowy 1918 r. 
była to jedyna tak poważna dotacja z zewnątrz. W czerwcu 1918 r. 
Rada Główna Opiekuńcza miasta Warszawy przekazała 5000 marek, 
a miesiąc później Fundusz Kościuszkowski przekazał Towarzystwu 
15000 marek.

Ważną rolę w administrowaniu szkołami odegrali opiekunowie 
szkolni. Byli powoływani oni przez Towarzystwo do zaopatrywania 
szkół w niezbędne środki i zapewnienia dobrej łączności między wła
dzami Towarzystwa a kierownictwem szkół i rodzicami. W Białym
stoku w szkołach elementarnych takimi opiekunami byli: Zygmunt 
Maciejewski, Stanisław Homan, Oswald Gessner, Józef Mroczko, 
Feliks Filipowicz i Wincenty Hermanowski.

Kolejne elementarne polskie szkoły w Białymstoku powstały 
w roku szkolnym 1916/17. Powstanie każdej z niej wymagało zezwo
lenia władz niemieckich. Kierownikiem nowej szkoły przy ul. Mic
kiewicza został Cebrzyński. Funkcję nauczycielek pełniły Marie Łu- 
kaszewiczówna i Pankiewiczówna.

Towarzystwo zatroszczyło się również o wspieranie szkół elemen
tarnych wiejskich powołując do życia w dniu 3 XII 1916 r. Sekcję 
Szkół Elementarnych Wiejskich.

Władze niemieckie w marcu 1917 r., po przeprowadzonym wów
czas strajku szkolnym, odebrały Towarzystwu opiekę nad szkolnic
twem elementarnym. Utrzymanie szkół i zarząd nad nimi przejęły 
niemieckie władze miasta. Nie troszczyły się one jednak o rozwój 
polskiej oświaty, wręcz przeciwnie zaczęły wprowadzać dobrze znane 
z terenu ziem zaboru pruskiego metody germanizacyjne. Wzmocniono 
dyscyplinę wprowadzając pruskie metody wychowawcze. Nakazano 
dzieciom i młodzieży, by na ulicy kłaniały się oficerom niemieckim. 
W szkołach wzrosła liczba godzin języka niemieckiego. Nauczycieli 
zmuszono do uczęszczania na niemieckie kursy wieczorowe.
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Dramatyczną sytuację, jaka istniała nie tylko w Białymstoku, ale 
i w miasteczkach i wsiach Białostocczyzny, opisał ks. P. Grzybowski, 
proboszcz parafii w Krypnie. Dnia 20 VII 1917 r. wysłał do dziekana 
w Białymstoku obszerny raport, w którym opisał represje niemieckie 
wobec ludności polskiej, także wobec nauczycieli i dzieci uczących 
się w polskich szkołach: Gdy nauczycielki zerwane zostały z miejsc 
zamieszkania, żeby na kursach mogły nauczyć się metodyki wykłada
nia religii, nauczyć się niemieckiego języka i innych przedmiotów, 
również katechizacji dzieci, tym czasem mało tego, że zostały pozba
wione nauki, wyrzucone na ulicę z domu gminnego stojącego pustka
mi, ale zagrożone przez miejscową żandarmerię, że będą wkrótce wy
wiezione na roboty, przez co szkoły na przyszły rok zostaną bez na
uczycieli, a dzieci pozbawione nawet nauki religii21.

Ludność okolic Krypna stanęła w obronie polskości szkolnictwa 
elementarnego. Dnia 27 X 1917 r. wystosowała do głównodowodzą
cego na froncie wschodnim prośbę, by pozostawiono opiekę i kierow
nictwo nad szkołami elementarnymi w rękach dotychczasowych kie
rowników, czyli proboszczów parafii. Powoływano się na postawę 
księży, którzy zatrzymywali ludność na miejscu, mimo propagandy 
rosyjskiej zachęcającej do ucieczki przed Niemcami w głąb Rosji.

Od początku nowego roku szkolnego 1917/1918 rozeszła się wia
domość, iż szkoły polskie miały zostać całkowicie zlikwidowane. 
Bardzo wielu mieszkańców Krypna, nie bojąc się ewentualnych kon
sekwencji, podpisało petycję. Nie godzili się na wprowadzenie języka 
niemieckiego do szkół początkowych22.

Podobne pisma wysłali także mieszańcy innych parafii. W Knyszy
nie parafianie byli świadomi swej odrębności narodowej. Podpisali je 
my Polacy parafii knyszyńskiej. Prosili o: pozostawienie i nadal opieki 
i kierownictwa naszemi szkołami z prawem doboru i wyznaczenia 
odpowiednich sił nauczycielskich, w rękach naszych księży probosz
czów, gdyż im z całkowitem zaufaniem powierzamy naszą sprawę

21 AAB, Urzędowe papiery dziekana białostockiego z 1917 r„ Pismo ks. P. Grzybow
skiego proboszcza w Krypnie do ks. dziekana w Białymstoku, z dn. 20 V II1917 r.
22 AAB, Urzędowe papiery dziekana białostockiego z 1917 r., Petycja mieszkańców 
parafii Krypno do głównodowodzącego na froncie wschodnim, z dn. 27 X 1917 r.
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szkolną i o niestosowanie nauczania języka niemieckiego w szkołach 
ludowych i niższych oddziałach szkół miejskich23 24.

Mieszkańcy Dolistowa już w 1915 r. zakrzątnęli się przy urządza
niu szkół polskich. Zdobyli najpotrzebniejsze sprzęt, zatroszczyli się 
o pomoce naukowe. Powołali do życia Parafialną Radę Szkolną, do 
której weszli przedstawiciele wszystkich wsi z parafii. Na czele jej 
stał miejscowy proboszcz. Czuwał nad procesem nauczania i wycho
wania, by dzieci wyrosły na dobrych katolików i obywateli. Członko
wie Rady zabiegali o nauczycieli, o wypłacanie im należytej pensji. 
Parafianie dolistowscy uważali, iż rząd niemiecki nie miał prawa po
zbawienia proboszcza nadzoru nad szkolnictwem w parafii, gdyż 
szkoły były typowo konfesyjne. Mimo, iż nie wzbraniali się przed 
inspekcjami niemieckich władz oświatowych, to jednak prosili o po
zostawienie kierownictwa nad szkołami w rękach proboszcza. Oba
wiali się, iż do Rady Szkolnej mogą wejść wrogo ustosunkowani do 
Kościoła, a nawet będący innego wyznania. Nie godzili się także na 
wprowadzenie języka niemieckiego. Uważali, iż rok szkolny jest za 
krótki, by dodatkowo dzieci obciążać nauką obcego języka: wprowa
dzenie języka niemieckiego nadmiernie obciąży naszą dziatwę, tak, że 
nie będzie zdolną przejść kursu nauk szkoły typu konfesyjnego .

Środowisko nauczycieli nie poddało się jednak tej polityce germa- 
nizacyjnej. Doszło do bojkotowania rozporządzeń niemieckich i pro
testu nauczycieli. Wskutek czego kierownik szkoły M. Matoszko po
zbawiony został koncesji na jej prowadzenie, bez prawa dalszego 
nauczania. Szkoły elementarne zostały zamknięte. Uruchomiono je 
dopiero pod zarządem miasta (Oberburgermeistra). Władze ukróciły 
jednak swobodę polskich szkół. Towarzystwo traciło możliwość kon
troli nad szkołami elementarnymi. Represje, bo o takich może być 
mowa po marcu 1917 r. wobec polskiego nauczycielstwa, znalazły 
wyraz w uwięzieniu i wysłaniu do Niemiec ks. S. Halko, M. Matoszki, 
W. Judejkówny, F. Filipowicza i K. Goławskiego25.

23 AAB, Urzędowe papiery dziekana białostockiego z 1917 r., Petycja mieszkańców 
parafii Knyszyn do głównodowodzącego na froncie wschodnim, bd.
24 AAB, Urzędowe papiery dziekana białostockiego z 1917 r., Petycja mieszkańców 
parafii Dolistowo do głównodowodzącego na froncie wschodnim, z dn. 28 X 1917 r.
25 Z. R o m a n i u k ,  J. T r y n k o w s k i ,  Życie dla polskiej oświaty. Michał Goławski 
(1904-1974), Białystok 2004, s. 28.
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W parafii dobrzyniewskiej w roku szkolnym 1916/17 istniało 25 
szkół, w których w sumie uczyło się 980 dzieci26. Nie były to duże 
szkółki. Największa z nich liczyła 59 dzieci, najmniejsza zaś 29 
uczniów. W każdej ze szkół uczył tylko jeden nauczyciel. W większo
ści nie byli to ludzie przygotowani merytorycznie do zawodu nauczy
ciela. Nie mogli poszczycić się także odpowiednim wykształceniem, 
czy przygotowaniem pedagogicznym. Część z nich miała tylko 4 kla
sy szkoły powszechnej, ukończoną szkółkę ludową, a niektórzy tylko, 
lub aż, wykształcenie otrzymane w rodzinnym domu, prawdopodob
nie szlacheckim zaścianku.

Podobne sytuacja była w parafii w Goniądzu. Na terenie parafii ist
niało 10 szkół, z których największa w Goniądzu liczyła 207 uczniów, 
najmniejsza zaś w Kramkówce Małej 38 uczniów. Mamy nieco więcej 
informacji o nauczycielach prowadzących zajęcia w tychże szkołach. 
Byli to ludzie młodzi. Najmłodsi podejmowali się trudu nauczania już 
w wieku 17 lat, najstarszy nauczyciel miał 28 lat27.

Dnia 20 XI 1916 r. we wsi Skorupy odbyło się zebranie przedsta
wicieli wsi, z sołtysem Marcinem Zdanowiczem na czele, na którym 
postanowiono utworzyć Kółko Rodzicielskie na konto nowo powsta
jącej szkoły polskiej w tej wsi. Wybrano opiekunów tej szkoły w oso
bach: Jan Słowikowski, Michał Gilewski, Józef Skowroński, Aleksan
der Jaworowski i Jan Citkowski. Ustalono wysokość pensji nauczy
cielskiej. Nauczyciel z większym doświadczeniem miał pobierać pen
sji 40 rubli miesięcznie, młodszy 30 rubli. Rodzicie ustalili też sposób 
wnoszenia przez nich opłat, czyli czesnego. Rodzice dzieci I oddziału 
płacili miesięcznie po 1 rublu za dziecko, a dzieci z klas II i III po 
1 rublu i 20 kopiejek. Pod koniec miesiąca sołtys M. Zdanowicz miał 
prawo kontroli przychodu i rozchodu szkoły28.

Podobne spotkania odbywały się także w innych wsiach, np. we wsi 
Kuriany. Rodzice dzieci w wieku 7-15 lat zobowiązali się wpłacić na

26 AAB, Wykaz szkółek w parafii Dobrzyniewskiej w 1916/17 r.
27 AAB, Sprawozdanie Miejscowej Rady Opiekuńczej w Goniądzu z działalności 
szerzenia oświaty i opieki nad młodzieżą z wykazem miejscowości, gdzie są urządzone 
szkoły, imienia, i nazwiska nauczyciela, wieku, cenzusa naukowego, pracy zawodowej 
i ile dzieci uczęszcza do szkoły.
28 AAB, Protokół ze spotkania rodziców dzieci we wsi Skorupy, z dn. 20 X I 1916 r.
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szkołę 480 rubli rocznie, czyli po 40 rubli miesięcznie. W szkole 
uczyło się 50 dzieci29.

Tab. 5. Szkolnictwo polskie w parafii Goniądz w 1916/17 r.

Miejscowość Nauczyciel Wiek Cenzus nauczania Praca
zawód.

Ilość
dzieci

1 Goniądz Kalinowska
Czesława

22 7 klas gimnazjum 
i kurs nauczycielski

3 lata 207

Lonczowska
Katarzyna

25 4 klasy prywatnej 
pensji

2

Sztorc
Longin

19 4-klasowa szkoła 
i kurs nauczycielski

2

Bujnowska
Leokadia

17 3-klasowa szkoła 
i kurs nauczycielski

2

Pełszyńska
Helena

17 3-klasowa szkoła 
i kurs nauczycielski

2

2 Guzy Augustowska
Władysława

17 3-klasowa szkoła 
i kurs nauczycielski

1 43

3 Szafranki Kuleszo
Karolina

18 4-klasowa szkoła 
i kurs nauczycielski

1 45

4 Downary Szumska
Ludwika

18 przygotowanie
domowe

1 49

5 Kramkówka
Duża

Olszewska
Janina

24 4-klasowa szkoła 
i kurs nauczycielski

2 44

6 Kramkówka
Mała

Puszta
Piotr

19 3 klasy gimnazjum 
i kurs nauczycielski

1 38

7 Dzieszki Zalewska
Czesława

19 4-klasowa szkoła 
i kurs nauczycielski

1 42

8 Żódź Głowiński
Kazimierz

17 2 klasy gimnazjum 
i kurs nauczycielski

1 40

9 Jaśki Ciborowska
Maria

20 3-klasowa szkoła 
i kurs nauczycielski

2 46

10 Klewianka Siarkowska
Helena

18 3 klasy gimnazjum 
i kurs nauczycielski

1 70

Źródło: AAB, Szkolnictwo polskie w latach 1915-1919, Sprawozdanie Miejscowej 
Rady Opiekuńczej w Goniądzu z działalności szerzenia oświaty i opieki nad młodzieżą 
z wykazem miejscowości, gdzie są urządzone szkoły, imienia, i nazwiska nauczyciela, 
wieku, cenzusa naukowego, pracy zawodowej i ile dzieci uczęszcza do szkoły.

29 AAB, Uchwała rodziców, z dn. 27 VIII 1916 r.
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Podania o zatrudnienie w roli nauczyciela kierowane były na adres 
Zarządu Szkół Polskich w Białymstoku30 i na ręce ks. kanonika Anto
niego Songajłło, dziekana białostockiego. Podania kandydatów na 
stanowisko nauczyciela nie zawierały zbyt wielu informacji o kandy
datach. Ograniczały się zazwyczaj do podania przebiegu edukacji 
i poziomu wykształcenia. A i ten pozostawiał wiele do życzenia. Czę
sto kandydaci mogli się poszczycić tylko kilkoma klasami gimnazjum 
i w pośpiechu kończonymi kursami, np. Stefania Stankiewicz ubiega
jąc się we wrześniu 1917 r. o posadę nauczycielki w szkole wiejskiej 
miała ukończone dwie klasy gimnazjum i prywatną szkołę, o której 
nie wiadomo jakiego było poziomu31. Czasami podania ograniczały 
się tylko do prośby o etat nauczyciela bez podania wykształcenia kan
dydata. Niewielu ubiegających się o posadę mogło pochwalić się 
wcześniejszą nauczycielską praktyką, np. Apolonia Białkowska ubie
gająca się przedłużenie jej zezwolenia na stanowisko nauczycielki 
ukończyła „szkołę profesjonalną miejską”, zdała odpowiednie egza
miny i od 1915 r. pracowała jako nauczycielka w Dojlidach32. W paź
dzierniku na potwierdzenie podania samej zainteresowanej mieszkań
cy wsi, na czele z sołtysem Janem Dąbrowskim, wystosowali prośbę 
do ks. dziekana, by pozostawił A. Białkowską na stanowisku w szkole 
w Dojlidach. Musiała ona zapaść w serca nie tylko dzieci, ale i ich 
rodziców, skoro tak gorliwie prosili o pozostawienie jej na dalsze lata. 
Głównym argumentem było dobro dzieci, by w dalszym ciągu korzy
stali z dobrodziejstwa n a u k i 33.

Helena Czemikówna ubiegając się o posadę nauczycielki we wsi 
Bagnówka miała 20 lat. Ukończyła trzyletnią szkołę im. Żukowskiego 
w Białymstoku, następnie 4 klasy gimnazjum w Grodnie i odbyła 
roczną praktykę w szkole ludowej w Skidlu34. Niektórzy nauczyciele 
mogli poszczycić się ukończeniem tylko prywatnych szkół, np. Róża 
Ostrzyńcówna ukończyła 3 klasy gimnazjum prywatnego pani Szczy- 
główej, następnie jedną klasę gimnazjum pani Żochańskiej i trzymie
sięczne kursy przygotowawcze do zawodu nauczyciela organizowane

30 AAB, Podanie Adama Sadowskiego, z dn. 2 Di 1916 r.
31 AAB, Podanie Stefanii Stankiewicz do ks. dziekana A. Songajłło, z dn. 2 6 IX 1917 r.
32 AAB, Podanie Apolonii Białkowskiej go ks. dziekana A. Songajłło, z dn. 2 0 IX 1917 r.
33 AAB, Podanie mieszkańców wsi Dojlidy do ks. dziekana A. Songajłło, z dn. 11 X 1917 r.
34 AAB, Życiorys Heleny Czemikówny, z dn. 19 IX 1917 r.
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w Białymstoku w czasie wakacji. Podjęła pracę w szkole w Wólce 
Suchowolskiej35.

Czasami o nauczyciela prosili sami rodzice lub przedstawiciel wsi -  
najczęściej sołtys. Tak było we wsi Starosielce, gdzie w imieniu ro
dziców podanie do ks. kanonika skierował sołtys wsi Jan Rutkowski. 
Prosił nie tylko o nauczycielkę do szkoły wiejskiej, ale także o objęcie 
opieki nad szkołą przez ks. dziekana36.

Mieszkańcy wsi Bagnówka prosili ks. A. Songajłło o objęcie 
i utrzymanie władzy i kierownictwa nad polską szkołą w formie, jak 
była od chwili jej powstania w roku 1915. Interesujący jest kolejny 
dezyderat, by pozostawić w szkole tych nauczycieli, którzy dotych
czas uczyli. Daje to niewątpliwie dobrą opinię o dotychczasowej ich 
pracy i zaangażowaniu nie tylko w przekaz wiedzy, ale i w wychowa
nie młodego pokolenia. Mieszkańcy wsi uznawali za odpowiednich 
moralnie do wychowania dzieci tylko tych nauczycieli, którzy byli 
aprobowani przez księdza proboszcza, gdyż znali oni najlepiej miej
scowe warunki37.

Podobne podania na ręce ks. dziekana przesyłali także mieszkańcy 
innych wsi. Mieszkańcy Nowodworców prosili, by ks. Songajłło za
szczycił swą obecnością uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkol
nego, by w dalszym ciągu miał zwierzchnictwo nad szkołą, jak to było 
od chwili jej powstania i w sugestii ks. dziekana pozostawiali kwestię 
obsadzenia etatu nauczycielki38. Mieszkańcy innych wsi, takich jak 
Zawady, majątku Dojlidy, prosili, by ks. dziekan wpłynął na utworze
nie nowej szkoły, gdyż takowej w tych miejscowościach dotąd nie 
było39. Poddawali szkoły nadzorowi ks. dziekana, by objął nad nimi 
swą opiekę i zwierzchnictwo40.

W wypadku osób duchownych administrator diecezji wileńskiej ks. 
K. Michalkiewicz udzielał zezwolenia na objęcie posady nauczyciela

35 AAB, Życiorys i podanie Róży Ostrzyńcówny, z dn. 23 IX 1917 r.
36 AAB, Podanie mieszkańców wsi Starosielce do ks. dziekana A. Songajłło, z IX 1917 r.
37 AAB, Podanie mieszkańców wsi Bagnówka do ks. dziekana A. Songajłło, z dn. 12 X 
1917 r.
38 AAB, Podanie mieszkańców wsi Nowodworce do ks. dziekana A. Songajłło, z dn. 
12 X 1917 r.
39 AAB, Podanie mieszkańców majątku Dojlidy do ks. dziekana A. Songajłło, z dn. 
15 X 1917 r.
40 AAB, Podanie mieszkańców wsi Zawady do ks. dziekana A. Songajłło, z dn. 4X 1917 r.
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-  prefekta w poszczególnych szkołach. Dziekan białostocki prosił 
w styczniu 1917 r. ks. Stanisława Marcinkowskiego, ówczesnego 
wikariusza w parafii Kobryń, by ten przyjechał do Białegostoku i ob
jął stanowisko prefekta szkół41. Musiał natychmiast wyrazić zgodę, 
gdyż już 20 VI 1917 r. otrzymał od zarządcy diecezji zezwolenie na 
objęcie funkcji prefekta w białostockim gimnazjum. Jednocześnie 
złożył rezygnację z takiej samej funkcji w szkołach elementarnych 
miasta Białegostoku, którą pełnił być może już od stycznia tegoż roku. 
Prosił dziekana białostockiego ks. A. Songajłło, by ten poinformował 
niemieckie władze szkolne o zaszłych zmianach42. Wydaje się, iż była 
to prawna droga obejmowania stanowisk w szkołach przez księży.

Na ręce ks. dziekana podania składali także sami kandydaci do 
objęcia stanowiska nauczycieli w szkołach ludowych. Oto wykaz nie
których nauczycieli i miejscowości, o pracę w których się ubiegali: 
Zofia Buczyńska -  Bagnówka, Adam Sadowski -  Skorupy, Stafania 
Stankiewiczówna, Janina Gralak -  Białostoczek, Apolonia Białkow
ska -  Dojlidy, Jan Łupiński -  Zawady, Jadwiga Dzienisówna -  mają
tek Dojlidy, Regina Słowikowska -  Kuriany, Maria Bagińska -  Sow- 
lany, Róża Ostrzyńcówna -  Wólka Sucho wolska, Janina Kwapińska -  
Olmonty, Jadwiga Borowska -  Nowodworce, Maria Gryczko -  Staro- 
sielce, Jadwiga Wojciulówna, Leonarda Słowikowska -  Hryniewicze.

Towarzystwo Pomocy Szkół Polskich w Białymstoku wydało de
klarację programową, która podawała nadrzędne cele dla odradzającej 
się oświaty polskiej: Szkoła ma być przepojona duchem wybitnie pol
skim i narodowym oraz religijnym kierunkiem wychowania i wszyscy 
nauczyciele podlegają Towarzystwu jako właścicielowi i jedynej pol
skiej władzy nad szkołami43.

W połowie stycznia 1916 r. okupacyjne władze niemieckie zgodziły się na 
zorganizowanie w Białymstoku kursów dokształcających dla nauczycieli. 
Były one prowadzone przez Stanisława Buzyckiego, profesora miejscowego 
gimnazjum. Opracował on program kursu, który został zatwierdzony przez 
Zarząd Towarzystwa. Wykłady odbywały się w lokalu gimnazjum, w godzi
nach od 15.00 do 18.00. Wykładano następujące przedmioty: religia -  2

41 AAB, Urzędowe papiery z władzami okupacyjnymi z 1917 r., List ks. A. SongajHo 
do ks. Stanisława Marcinkowskiego, wikariusza w Kobryniu, z dn. 4 1 1917 r.
42 AAB, Urzędowe papiery dziekana białostockiego z 1917 r., Raport ks. S. Marcin
kowskiego do dziekana białostockiego ks. A. Songajłło, z dn. 12 V II1917 r.
43 A. D o b r o ń s k i ,  Białystok, historia miasta, s. 113.
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godz. w tygodniu, język polski -  3, język niemiecki -  2, arytmetyka -  2, 
geografia -  1, geometria -  1, przyroda -  1, rysunki -  1, psychologia wycho
wania -  1. W kursie uczestniczyli kandydaci do zawodu nauczyciela w po
wstających polskich szkołach, ale także nauczyciele szkół elementarnych, 
którym brakowało wykształcenia. Każdy z nich ponosił koszty uczestnictwa 
w kursie w wysokości 2 rubli miesięcznie, choć wykładający profesorowie 
nie otrzymywali za swą pracę żadnej pensji. Kurs kończył się egzaminem, 
a jego uczestnik otrzymywał zaświadczenie stwierdzające i uznające zdobyte 
kwalifikacje do nauczania w polskiej szkole. W ciągu trwania tego kursu 48 
osób otrzymało uprawnienia do nauczania w szkołach na terenie Białegosto
ku i w okolicy44. Zarząd Rady Nadzorczej Szkół Polskich w Białymstoku 
zaświadczał, iż kandydat na nauczyciela złożył egzamin przed Komisją 
Szkolną i mógł objąć miejsce nauczyciela w szkołach ludowych polskich 
w Okręgu Białostockim Ukończenie i złożenie egzaminu było dla niektó
rych kandydatów na stanowisko nauczyciela warunkiem otrzymania etatu, 
np. dla Jadwigi Borowskiej45. Zarząd Kursów Dla Nauczycieli Ludowych 
wystawiał świadectwo, które było podpisane przez prezesa lub wicepreze
sa46. Pierwsze świadectwa były wydane już w 1915 r. Świadectwo ukończe
nia kursu posiadało następującą treść: Okaziciel niniejszego (wyznania) 
po odpowiednich egzaminach i lekcji próbnej zaszczycony został stopniem 
nauczyciela ludowego szkoły typu najniższego. Na mocy powyższego wydane 
zostało Panu/Pani niniejsze świadectwo za odpowiednim podpisem.

44 Były to: Maria Bagińska, Apolonia Białkowska, Maria Białkowska, Janina Bielska, 
Jadwiga Borowska, Maria Bratkowska, Leokadia Brzostowska, Zofia Buczyńska, 
Adela Chodorowska, Czesława Chybowska, Amelia Danilczuk, Jadwiga Dzienisów
na, Antonina Engel, Helena Gilewska, Weronika Gilewska, Janina Grabek, Maria 
Gryczko, Jadwiga Huppetrc, Irena Kolendo, Regina Kolendo, Karolina Kulesza, 
Genowefa Keżel, Janina Kwapińska, Helena Leszczyńska, Łupińska, Jan Łupiński, 
Karol Mordasiewicz, Maria Mróżówna, Ewa Mruk, Czesława Ostaszewska—Kosiń
ska, Maria Oślewska, Róża Ostrzyniec, Wiktor Pankiewicz, Bolesław Rafałowski, 
Pelagia Rutkowska, Aleksandra Rybolowicz, Rymkiwiczowa, Stanisław Rzepnicki, 
Maria Sawicka, Józef Snarski, Leonarda Słowikowska, Apolonia Srzedzińska, Józefa 
Tarło, Anna Toluć, Bronisława Wawiemia, Kamila Zatorska, Maria Zatorska, Karoli
na Zdanowiczówna.
45 AAB, Życiorys Stanisławy Kiedryckiej, z dn. 19 IX 1917 r.
46 Brzmiało ono w sposób następujący: Świadectwo. Okaziciel niniejszego ... wyzna
nia ... po odpowiednich egzaminach i lekcyi próbnej zaszczycony /a / został /a / stop
niem nauczyciela /IkiZludowego /e j/ szkoły typu najniższego. Na mocy powyższego 
wydanem zostało p .......niniejsze świadectwo za odpowiednim podpisem.
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Podobny kurs został zorganizowany w Zabłudowie. Nie wiemy, czy 
gdzieś jeszcze w okolicznych miejscowościach takie kursy nauczycielskie 
były prowadzone.

W Zabłudowie została powołana Komisja Szkolna, która miała czuwać 
nad sprawami finansowymi dotyczącymi istnienia i funkcjonowania szkół. 
W jej skład weszło 7 osób na czele z tamtejszym proboszczem ks. Stanisła
wem Nawrockim, prezesem Komisji. Odpowiedzialnym za sprawy naukowe 
i wychowawcze został Paweł Topoliński. On również zajmował się kontrolą 
działalności szkół. Był on człowiekiem z odpowiednim wykształceniem 
i doświadczeniem zawodowym. Przez długie lata wykładał i pełnił funkcję 
dyrektora gimnazjum polskiego w Płocku. To on zorganizował w Zabłudo
wie podczas wakacji 1916 r. trzymiesięczny, letni kurs przygotowawczy dla 
nauczycieli. On sam wraz z miejscowym proboszczem prowadził wykłady 
w celu pogłębienia wiedzy, zaznajomienia się z metodyką nauczania i wy
chowania dzieci i młodzieży, a także zasadami prowadzenia szkoły po
wszechnej. Nie zachowały się niestety żadne dokładniejsze informacje, poza 
krótkimi wzmiankami, co do programu tego kursy, jego specyfiki. Na ten 
kurs codziennie uczęszczało 30 nauczycieli (16 nauczycielek i 14 nauczycie
li). Kurs okazał się szczególnie potrzebny, gdyż w parafii zabłudowskiej na 
stanowisko nauczyciela przyjmowano osoby, które nie miały dotychczas 
żadnego przygotowania pedagogicznego. Byli to ludzie często przygodni, 
mało obeznani z realiami szkolnictwa i oświaty, tym bardziej w tak trudnych 
czasach po okresie rozbiorów i niewoli narodowej. Większość nauczycieli 
uczestniczących w kursach były to kobiety. W Białymstoku na 48 absolwen
tów kursu tylko 6 to mężczyźni.

Po załamaniu się procesu nauczania w polskich szkołach na wiosnę 1917 
r. władze niemieckie nie godziły się już tak łatwo na otworzenie kursu na
uczycielskiego. Podanie o taki kurs złożył ks. dziekan Songajłło. Miały się 
one odbywać pod okiem ks. Ostrowskiego. Kreishauptmann negatywną 
odpowiedź tłumaczył tym, iż nauczyciele mieli możność podnoszenia kwali
fikacji przez udział w kursach zorganizowanych przez wojskowy zarząd 
miasta. Władze niemieckie uważały, iż po ponownym otwarciu szkół ele
mentarnych zatrudnieni mogą być tylko ci nauczyciele, którzy zdobyli bie
głość władania językiem niemieckim47.

47 AAB, Urzędowe papiery z władzami okupacyjnymi za 1917 r., Pismo Kreishaupt- 
manna do dziekana białostockiego ks. A. Songajłło, z dn. 1 V II1917 r.
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Tab. 6. Szkolnictwo polskie w parafii Zabłudów w roku 1917

Wieś szkoły dzieci nauczyciele przygotowanie
zawodowe

Dobrzyniówka 2 80 Leokadia
Jakucuk

4 kl. gimnazjum 
w Białymstoku

Anna
Sawicka

4 kl. gimnazjum 
w Białymstoku

Folwarki
Wielkie

2 110 Alfons
Tworkowski

4 kl. gimnazjum 
w Białymstoku

Józefa
Tworkowska

była 8 lat nauczycielką

Folwarki Małe 1 58 Jadwiga
Sawicka

5 klas gimnazjum

Rafałówka 2 120 Edmund
Rzewuski

4 kl. gimnazjum 
w Sosnowcu

Maria
Konon

4 kl. gimnazjum 
w Białymstoku

Kamionka
Wielka

1 60 Konstanty
Łukaszewicz

wykształcenie domowe, 
był 3 lata nauczycielem

Kamionka
Mała

1 40 Waleria
Krassowska

wykształcenie domowe

Tatarowce 1 42 Hieronim
Szeszkiewicz

3 kl. gimnazjum 
w Białymstoku

Zwierki 1 70 Wiktor
Hermanowski

4 kl. gimnazjum 
w Białymstoku

Solniki 1 20 Waleria
Klimowiczówna

wykształcenie domowe

Skrybicze 1 40 Stanisław
Gierejko

wykształcenie domowe, 
był 3 lata nauczycielem

Halickie 1 70 Kazimierz
Godlewski

wykształcenie domowe

Nowosady 1 65 Feliks
Kamieński

4 kl. gimnazjum 
w Białymstoku

Pasynki 1 42 Zofia
Kamieńska

4 kl. gimnazjum 
w Białymstoku

Krynickie 2 110 Bronisław
Kamieński

5 kl. gimnazjum 
w Białymstoku

Leon
Kamieński

3 kl. gimnazjum 
w Białymstoku

Laszki 1 20 Aleksandra
Łukaszuk

wykształcenie domowe

Ostrówki 1 20 Leokadia
Godlewska

wykształcenie domowe

Źródło: AAB, Szkolnictwo polskie w latach 1915-1919, Polskie szkoły ludowe 
w parafii Zabłudowskiej.
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Krajowy Wydział Oświecenia w Warszawie w pismach rozsyła
nych do Komitetów Obywatelskich, także w Białymstoku, kładł na
cisk na organizowanie kursów dla dorosłych analfabetów. Takimi 
kursami, zwłaszcza w porze zimowej, miała być pokryta cała Polska 
pod okupacją niemiecką, by jak najszybciej zmniejszyć ciemnotę 
i przygotować najszersze masy do bardziej uświadomionej służby na
rodowej. Staraniem nauczycieli w Białymstoku zajęto się kształce
niem dorosłych osób. Prowadzono bezpłatne kursy dla analfabetów. 
Mieściły się one w lokalu szkoły elementarnej przy ul. Kraszewskiego 
13. Kierownikiem ich był M. Matoszko.

Dopiero w drugiej połowie 1918 r. Towarzystwo Pomocy Szkołom 
Polskim uzyskało zezwolenie na otwarcie nowych polskich szkół ele
mentarnych. Towarzystwo otrzymało ponownie zezwolenie na opiekę 
nad szkołami, tak w Białymstoku, jak i na wsi.

Ks. Antoni Zaleski zaczął tworzyć kolejną polską szkołę w Skoru
pach. Powołano komisję w składzie: ks. dziekan L. Chalecki, ks. Zale
ski, W. Ostrowski i M. Matoszko, celem przywrócenia dawnych pro
gramów w szkołach elementarnych. Komisja wizytowała szkoły.

Od tego momentu czasu szkolnictwo polskie rozwijało się bez 
większych przeszkód, a zmiana sytuacji politycznej w lutym 1919 r. 
przyniosła nowe wyzwania przed białostockim szkolnictwem, tym 
razem już w niepodległym Państwie Polskim.

Tab. 7. Statystyka szkół początkowych powiatu białostockiego z 1917 r.

Nazwa 
miasta 
lub wsi

Dość
szkół

Liczba dzieci Wiek
szkolny
dzieci

Język 
niemiecki 

wykładany 
lub nie

chłopców dziewcząt razem

Białystok 1 90 90 180 7-14 Wprowadzony
Białystok 1 do wszystkich
Białystok 1 oddziałów
Białystok 1

Białystok 4
ogółem
parafia białostocka
Białostoczek 1 100 nie
Wygoda 1 90 nie
Skorupy 1 80 nie
Dojlidy dwór 1 80 wprowadzony
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Dojlidy wieś 1 40 nie '
Jedlany 1 34 nie
Bagno wka 1 60 nie
Karakule 1 33 nie
Nowodworce 1 36 nie
Kuriany 1 30 nie
Olmonty 1 70 nie
Hryniewicze 1 28 nie
Starosielce
wieś

1 30 nie

Starosielce
stacja

1 40 nie

Osowicze 1 30 nie
Banieczki 1 60 nie
Sobolewo 1 35 nie
Ogółem 17 876
parafia dolistowska
Dolistowo 1 75 75 150 6-14 nie
Zabiele 1 69 43 111 6-14 nie
Dzięciołowi 1 26 13 39 6-14 nie
Jatwieź Duża 1 31 26 57 6-14 nie
Jatwieź Mała 1 25 16 41 6-14 nie
Mikicin 1 56 47 103 6-14 nie
Jawiły 1 31 26 57 6-14 nie
Pocieszy 1 23 18 41 6-14 nie
Jodeszki 1 26 14 40 6-14 nie
Moniuszki 1 14 12 26 6-14 nie
Smogorówka 1 25 22 47 6-14 nie
Wrocen 1 22 18 40 6-14 nie
Ogółem 12 423 329 752
parafia juchnowiecka
Juchnowiec 1 31 35 66 8-13 nie
Lewickie 1 37 31 78 8-13 nie
Janowice 1 26 27 53 8-13 nie
Janowszczy-
zna

1 16 14 30 8-13 nie

Rzepiki 1 29 20 49 8-13 nie
Klewinowo 1 41 31 72 8-15 nie
Biele 1 19 16 35 8-13 nie
Złotniki 1 26 12 38 8-14 nie
Hermanóka 1 11 22 33 8-14 nie
Kudrycze 1 10 19 29 8-14 nie
Lutejki 1 8 6 14 8-14 nie
Ogółem 11 264 233 497
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parafia surażska
Suraż 1 52 52 104 7-14 wprowadzony
Tryczówka 1 16 16 32 7-14 nie
Bogdanki,
Pańki

7-14 nie

Dorożki 1 12 12 24 7-14 nie
Baranki I 14 16 30 7-14 nie
Rynki 1 15 13 28 7-14 nie
Zimnochy,
Świechy

7-14 nie

Susły 1 18 17 35 7-14 nie
Średzińskie 1 12 8 20 7-14 nie
Zawyki wieś 1 30 20 50 7-14 nie
Zawyki
farma

1 11 11 22 7-14 nie

Ogółem 9 180 157 337
pojedyncze dane z rozmaitych miejscowości
Supraśl 1 62 70 132 7-13 wprowadzony
Wasilków 1 210 6-14 wprowadzony
Turoń 1 66
Długołęka 1 60
Zatoczę 1 56
Góra 1 62
Kruszyn 1 36
Krypno 1 130
Klesze 1 25
Penskie 1 68
Bajki 1 54
Knyszyn 1 130
Zabudów 30
Dobrzyniewo 25
Goniądz 16

Źródło: APK, NKN, sygn. 142, k. 247-260; drukowane w: J. Snopko, Białystok w czasie 
pierwszej wojny światowej -  nowe materiały do okresu okupacji niemieckiej (1915- 
1917), w: Szkice dziejów Białegostoku, pod red. M. Kietliński, W. Śleszyński, Białystok 
2003, s. 201-202.

ADAM SZOT

Polish Schools in the Białystok District under 
German occupation in 1915-1919

Summary

During their first major counteroffensive on the Russian front, German troops 
captured Białystok in August 1915 and moved further east. As a result the Białystok 
District was placed under German administration, which pursued a policy of 
confiscations and wholesale exploitation of local resources for the war effort. Its other 
measures, aimed at Germanization of the population of the region (which was to be 
annexed to East Prussia), prioritized the German language and institutions.

The Poles saw the sudden end of Russian rule as a unique opportunity to start 
Polish schools. The initiative was taken up by a number of newly-formed voluntary 
associations, chief among them the Society for the Support of Polish Schools in 
Białystok. The Catholic clergy, too, lost no time in setting up Polish elementary 
schools in parishes throughout the province as well as laying the groundwork for 
Polish secondary schools in Bialy-stok. The authorities, however, were not prepared 
to tolerate gladly anything that threatened the monopoly of the German educational 
system and could become the seedbed of a Polish national revival. Teachers and 
clergy associated with the Polish schools were harassed, and in some cases made to 
serve terms of imprisonment. But the patriotic Polish community was undismayed. 
Not only did it produce a crop of enthusiastic young people who wanted to train as 
teachers; there were also many educated adults of all professions who volunteered to 
teach Polish classes in a broad campaign to stamp out illiteracy. The number of Polish 
schools continued to grow, though at a much slower rate than before.

The German occupation of the Białystok District (August 1915 - February 1919) 
came to be remembered as a time of hardship and economic exploitation. The fact that 
those years saw an astonishing revival of Polish schools has hardly been noted. The 
sources, believed to have been lost, were traced by the author of this article in the 
Archidiocesan Archives in Białystok. With the help of those documents it has now 
become possible to get a more accurate picture of that phase of Bialystok's history and 
of the history of Polish schools in that region.

Translated by A. Branny
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JAK ZATRZYMAĆ EMIGRACJĘ 
POLSKIEJ MŁODZIEŻY?

Z DOKUMENTACJI OBRAZUJĄCEJ PROBLEMATYKĘ 
WYJAZDÓW Z POLSKI W LATACH 1980-1987

Polska młodzież masowo opuszczała ojczyznę w latach 80. XX 
wieku. Motywacja tych skomplikowanych i często dramatycznych 
decyzji była bardzo zróżnicowana i rozpościerała się między prze
słankami stricte politycznymi oraz typowo ekonomicznymi. Skala 
emigracji stała się na tyle niepokojąca, że władze PRL zdecydowały 
się szukać środków zaradczych. Jednym z nich była próba zaangażo
wania autorytetu Kościoła w powstrzymanie ogromnej fali uchodź
stwa, która swym zasięgiem zaczynała przypominać emigrację „za 
chlebem” z ziem polskich przełomu XIX i XX wieku.

W literaturze przedmiotu znajduje się szereg opracowań dotyczą
cych problematyki powojennych migracji Polaków. Naukowe publi
kacje z tego zakresu mają zasięg interdyscyplinarny. Kwestiami pol
skiej emigracji zajmowało się też wielu historyków. Spośród najważ
niejszych publikacji można wymienić opracowanie trzech autorów pt. 
Druga Wielka Emigracja 1945-1990, zawierające monografie Andrze
ja Friszke1, Pawła Machcewicza2 i Rafała Habielskiego3. Najnowszy
mi migracjami i emigracją Polaków zajmuje się kilka specjalistycz
nych ośrodków naukowych m. in. Ośrodek Badań nad Migracjami, 
który jest częścią Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu War
szawskiego czy Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Informacje

1 A. F r i s z k e , Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999.
2 P. M a c h c e w i c z ,  Emigracja w polityce międzynarodowej, Warszawa 1999.
3 R. H a b i e l s k i ,  Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999.

„Nasza Przeszłość” 1.104: 2005, s. 197-223.
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na temat tej problematyki znajdziemy w licznych publikacjach takich 
autorów jak: Marek Okólski, Tadeusz Radzik, Dariusz Stola, Jan 
E. Zamojski i wielu innych badaczy reprezentujących różne środowi
ska naukowe.

Przedstawiony poniżej wybór źródeł stanowi materiał dokumenta
cyjny związany z obradami rządowo-episkopalnej Komisji Wspólnej 
z 25 I 1988 r. Ta forma uzgadniania stanowisk w wielu kwestiach 
związanych z relacjami państwowo-kościelnymi, w tym także wkra
czających często w dziedziny definiowane jako ściśle polityczne, zo
stała reanimowana, po długiej przerwie trwającej od 1967 r., dopiero 
we wrześniu 1980 r. Początkowo w reaktywowanej Komisji Wspólnej 
stronę kościelną reprezentowali: kardynał Franciszek Macharski -  
metropolita krakowski, arcybiskup Jerzy Stroba -  metropolita poznań
ski, biskup Bronisław Dąbrowski (sekretarz Episkopatu) i ks. Alojzy 
Orszulik (sekretarz Komisji). Natomiast ze strony władz państwowych 
wchodzili: Kazimierz Barcikowski -  wicepremier, Jerzy Kuberski -  
szef Urzędu do Spraw Wyznań (UdSW), Witold Lipski oraz Aleksan
der Merker (sekretarz Komisji). Skład Komisji uległ niewielkim 
zmianom w następnych latach i w czasie relacjonowanych obrad nale
żał do niej jeszcze bp Zygmunt Kamiński -  wówczas administrator 
apostolski diecezji płockiej oraz Stanisław Ciosek -  sekretarz Komite
tu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR). 
Natomiast Jerzego Kuberskiego na stanowisku ministra-kierownika 
UdSW zastąpił Władysław Loranc. Z kolei A. Merker -  wieloletni 
i bardzo zaufany pracownik UdSW, będący w wielu kwestiach polity
ki wyznaniowej autorytetem i ekspertem -  pełnił wtedy funkcję dyrek
tora generalnego tegoż urzędu. Osoby te wymieniono na początku 
protokołu ze wspomnianych obrad Komisji Wspólnej. Dodatkowo 
w pierwszej części posiedzenia udział wzięli przedstawiciele Minister
stwa Spraw Zagranicznych (MSZ) -  Tadeusz Olechowski i Minister
stwa Spraw Wewnętrznych (MSW) -  gen. Janusz Sereda, który był 
wtedy dyrektorem Departamentu II MSW. Zostali oni wydelegowani 
z tych resortów za aprobatą Marka Wieczorkiewicza, który był wów
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czas jednym z zastępców kierownika Wydziału Społeczno-Prawnego 
w KC PZPR4.

Referenci z MSZ i MSW dokonali „naświetlenia” zjawiska emigra
cji młodzieży z Polski w latach 80. z punktu widzenia reprezentowa
nych przez siebie pionów rządowych. Pierwszą część materiałów źró
dłowych stanowią wypowiedzi obu referentów, zawierające sporo 
szczegółowych danych ilustrujących liczebność emigracji ludzi mło
dych, jej kierunki i strukturę. Wśród poruszonych kwestii przedstawi
ciele MSZ i MSW nie koncentrowali się na przyczynach wyjazdów, 
sięgających wg urzędowych danych 740 tys. osób5. Raczej zwracali 
uwagę na warunki pobytu oferowane emigrantom z Polski, oddziały
wanie służb specjalnych wobec przybyszów, a nawet zjawiska patolo
giczne związane z podejmowaną przez naszych rodaków działalno
ścią. Bolączką ostatnich lat PRL stały się ucieczki osób wykształco
nych, czego rezultatem był tzw. drenaż mózgów i ogromne straty bu
dżetowe, wobec braku zauważalnego trendu wzrostowego jeśli chodzi 
o powroty.

W drugiej części protokołu zawarta jest relacja z dyskusji przed
stawicieli obu stron w Komisji Wspólnej. Biskupi wskazywali na po
garszające się warunki egzystencji w Polsce, brak perspektyw godne
go życia, ideologiczne utrudnienia wobec duszpasterstwa ukierunko
wanego na środowiska emigracyjne. Wśród uwarunkowań natury 
psychologicznej wymieniano lęk przed represjami występujący u osób 
rozważających powrót do kraju z własnym dorobkiem.

Edytowany protokół przechowywany jest jako oryginał w Archi
wum Akt Nowych, w zespole Urząd do Spraw Wyznań i oznaczony 
sygnaturą 115/26. Maszynopis tekstu znajduje się na stronach 1-23, 
a o jego autentyczności świadczą podpisy wszystkich uczestników 
spotkania, złożone na s. 44. Warto zauważyć, że wypowiedź T. Ole

4 W. J a n o w s k i ,  A. K o c h a ń s k i ,  Informator o strukturze i obsadzie personal
nej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. P e r s a k a ,  Warszawa 2000, 
s. 138.
5 Por.: K. D z i en  i o , Emigracja z Polski w latach 1981-1988. Fakty i liczby, „Go
spodarka Narodowa” 1990, nr 4-5; M. L a t u c h ,  Współczesna emigracja Polaków. 
Aspekty demograficzne i społeczno-ekonomiczne zewnętrznego procesu migracyjnego 
Polski lat 80. XX wieku, Warszawa 1996; M. O k ó l s k i ,  Migracje zagraniczne 
w Polsce w latach 1980-1989. Zarys problematyki badawczej, „Studia Demograficz-
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chowskiego miała uprzednio przygotowane dwie wersje. Dłuższą była 
pierwsza propozycja, znajdująca się we wskazanej jednostce archiwal
nej na ss. 68-73, ale w protokole wybrano wersję drugą, umieszczoną na 
ss. 74-78. Tekst relacji z posiedzenia, a więc nieco szerszego zapisu niż 
jest w edytowanym protokole (s. 122-145), otrzymali referenci od 
A. Merkera do autoryzacji i ewentualnego uzupełnienia. Autoryzacja 
została dokonana 29 II 1988 r. Dołączone do protokołu załączniki 
i pisma znajdują się w następujących miejscach omawianej jednostki 
archiwalnej: załącznik Nr 2 „Dane statystyczne dotyczące wyjazdów 
obywateli PRL na Zachód” -  s. 53-55; załącznik Nr 4 „Komunikat Ko
misji Wspólnej przedstawicieli Rządu i Episkopatu z dn. 25 1 1988 r.” -  
s. 62.

Publikowany tekst przygotowano według ogólnie przyjętych zasad 
edytorskich. Poprawiono jedynie błędy literowe, interpunkcyjne i roz
winięto po raz pierwszy użyte skróty. W przypisach zamieszczono 
informacje stanowiące dopiski do tekstu, rozszerzono dane o osobach 
czy niektórych faktach, zamieszczono wskazówki odnośnie wybranej 
literatury.

Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej 
Przedstawicieli Rządu i Episkopatu 

odbytego dn. 25 stycznia 1988 r. w gmachu Sejmu, godz.14.00

Obecni:
ze strony Rządu:
- Kazimierz Barcikowski -  zastępca Przewodniczącego Rady Państwa
- Stanisław Ciosek -  sekretarz KC PZPR
- Witold Lipski -  członek Rady Państwa
- Władysław Loranc -  minister-kierownik Urzędu do Spraw Wyznań
- Aleksander Merker -  dyrektor generalny w Urzędzie d/s Wyznań

-  sekretarz Komisji

ze strony Episkopatu:
- kard. Franciszek Macharski -  metropolita krakowski
- abp Jerzy Stroba -  metropolita poznański
- abp Bronisław Dąbrowski -  sekretarz Episkopatu Polski
- bp Zygmunt Kamiński -  administrator apostolski diecezji płockiej

JAK ZATRZYMAĆ EMIGRACJĘ POLSKIEJ MŁODZIEŻY? 201

- ks. Alojzy Orszulik -  sekretarz pomocniczy Episkopatu
-  sekretarz Komisji

Na wniosek strony rządowej w pierwszej części posiedzenia 
udział wzięli:
- Tadeusz Olechowski -  podsekretarz stanu w Ministerstwie

Spraw Zagranicznych
- gen. Janusz Sereda -  szef kontrwywiadu MSW

PORZĄDEK DZIENNY -  ZAŁ. NR 1.
1. Przyjęcie i podpisanie protokołu z poprzedniego posiedzenia 
Komisji Wspólnej w dn. 9 października 1987 r.

Protokół przyjęto i podpisano bez zmian.

2. Problem emigracji młodzieży -  przyczyny i środki przeciwdziałania. 
STRONA RZĄDOWA: Proponuję, aby problem emigracji mło

dzieży naświetlili nam szef kontrwywiadu MSW genferał] Sereda 
i minfister] Olechowski. Dadzą oni nam naświetlenie, co się dzieje 
w środowiskach emigracyjnych. (K. Barcikowski)

Najpierw chcę scharakteryzować zakres problemu, jaki powstał 
w ostatnich latach. Do roku 1980 pozostało na Zachodzie od 3 do 4 
tysięcy obywateli polskich. Przedłużyło swój pobyt samowolnie ok. 
30 tysięcy. Po roku 1981 nastąpił wzrost liczby pozostających zagra
nicą i przedłużających samowolnie swój pobyt. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego przedłużyło swój pobyt ponad 200 tys. osób6. W na
stępnych latach utrzymywała się ta tendencja7.

6 Z danych posiadanych przez MSW na początku 1983 r. -  być może niekompletnych 
-  wynika, że w 1981 r. czasowo za granicę, na podstawie paszportów wielokrotnych 
ważnych przez 3 lata, wyjechało i przebywało tam pomimo upływu deklarowanego 
terminu powrotu około 140 tys. obywateli polskich. Natomiast w 1982 r. w ewidencji
polskich organów paszportowych zarejestrowano 18 451 osób, które pozostały za 
granicą mimo utraty ważności paszportów lub które odmówiły powrotu do Polski. 
Wśród nich było ponad tysiąc członków PZPR. Załącznik do „Informacji Dziennej" 
z dnia 8 II ¡983 r. Informacje o obywatelach polskich, którzy odmówili powrotu do 
kraju, w: Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980-1983), wybór, wstęp i opra
cowanie B. K o p k a ,  G. M a j c h r z a k ,  Warszawa 2001, s. 361. W naukowej litera
turze spotykamy dane, że w chwili ogłoszenia stanu wojennego za granicą przebywało
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W latach 1983-87 o wyjazd stały z Polski ubiegało się średnio 
rocznie ok. 60 tys. osób, z czego 70% stanowiły osoby, które zamie
rzały wyemigrować do RFN i Berlina Zachodniego. Zgodę na wyjazd 
otrzymało 58.506 osób. Do krajów kapitalistycznych wyjechało 
54.015 osób, do socjalistycznych -  4.491 osób. Wśród tych, którzy 
wyjechali do krajów kapitalistycznych było 22.236 mężczyzn i 36.270 
kobiet. W wieku do lat 17 było 18.909 osób, w wieku 18-59 było 
34.484 osoby, po 60 roku życia było 5.113 osób. Dane wykazują, że 
69% osób pełnoletnich nie przekroczyło 35 roku życia. Biorąc pod 
uwagę wykształcenie, spośród osób, które wyjechały 13.618 miało 
wykształcenie średnie, zaś 4.978 -  wyższe.

Głównym kierunkiem emigracji jest RFN i Berlin Zachodni. Osób, 
które wyjechały tam na stałe w latach 1983-87 jest 27.962, w tym 
mężczyzn 10.926, a kobiet 16.133. Gdy idzie o granice wieku, to do 
17 lat były 9.804 osoby, od 18 do 59 lat -  15.022 osoby, a powyżej 60 
lat -  2.236 osób. Spośród tych, którzy wyjechali na stałe do RFN 
i Berlina Zachodniego 4.676 osób miało wykształcenie średnie, 
a 1.009 osób -  wyższe. Straty, jakie poniosła PRL w związku z emi
gracją, tych osób szacuje się na ok. 11 miliardów złotych (w kosztach 
bieżących).

Notujemy fakty odmowy powrotu obywateli PRL z wyjazdów służ
bowych na Zachód (staże, stypendia, kongresy). W latach 1982-85 nie 
powróciło z zagranicy m.in. 246 naukowców wydelegowanych przez 
Polską Akademię Nauk (PAN), 148 pracowników naukowych wyde
legowanych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Techniki 
i 34 osoby wydelegowane przez Instytut Badań Jądrowych. W latach 
1983-85 samowolnie przekroczyło deklarowany okres pobytu służbo
wego za granicą 3.070 osób. Dotyczy to głównie RFN i USA. Straty

około 500 tys. obywateli polskich, z których większość ubiegała się o pobyt stały na 
Zachodzie. W 1982 r. w podobnej sytuacji znalazło się jeszcze około 200 tys. osób. 
E. K o ł o d z i e j ,  Emigracja z ziem polskich od końca XIX wieku do czasów współ
czesnych i tworzenie się skupisk polonijnych, w: Emigracja z ziem polskich w XX 
wieku. Drogi awansu emigrantów, pod red. A. K o s e s k i e g o ,  Pułtusk 1998, s. 18.
7 Średnio każdego roku w latach 80. emigrowało z Polski (łącznie z wyjazdami uzna
wanymi w PRL za nielegalne i nieuwzględnianymi w państwowej statystyce) około 
110 tys. osób. M. O k ó l s k i ,  Ludzie na huśtawce -  mobilność międzynarodowa 
ludności Polski w okresie transformacji, w: Emigracja z Polski po 1989 roku, pod red. 
W. M i o d u n k i , Kraków 2002, s. 48.
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finansowe z tego powodu dla PRL są znaczne8. Wykształcenie lekarza 
kosztuje państwo ok. 4,5 min zł, inżyniera -  ok. 3,5 min zł. Na wy
kształcenie samodzielnego pracownika naukowego państwo wydatku
je ok. 1 min zł.

Obserwujemy wyraźne zjawisko swoistego „nagradzania” przez 
państwa zachodnie opozycjonistów. Proponuje się im m. in. ciekawe 
stypendia lub prowadzenie wysoko płatnych wykładów. Poddaje się 
ich przy tym politycznej indoktrynacji. Przyznawane są na ten cel 
odpowiednie sumy pieniężne. Część tych osób do kraju już nie wróci.

Wnioski o wyjazd na pobyt stały w RFN do dnia 31 grudnia 1987 r. 
złożyło ogółem 43.522 obywateli, przy czym tylko 12.150 miało udo
kumentowane pochodzenie niemieckie9. W wieku produkcyjnym były 
21.402 osoby, 3.107 posiadało wykształcenie średnie, a 844 -  wyższe. 
Potencjalne straty państwa w przypadku opuszczenia kraju na stałe 
przez tą grupę obywateli polskich wyniosłyby ok. 5 miliardów zł.

W latach 1983-87 odmówiło powrotu z wyjazdów czasowych 
116.958 obywateli, z tego 98.684 stanowiły osoby w wieku produk
cyjnym. 47.111 osób miało wykształcenie średnie, a 15.034 - wyższe. 
W tej grupie ogółem 44,9% stanowili Polacy, którzy jako kraj doce
lowy deklarowali RFN i Berlin Zachodni. Osoby te wyjeżdżały na 
zaproszenia prywatne lub turystycznie. Wyjazd do RFN tak wielkiej

8 R. M a j e w s k i ,  Przyczyny polskiego exodusu w latach osiemdziesiątych, w: Mi
gracje polityczne XX wieku. Migracje i społeczeństwo 4 , pod red. J. E. Z a m o j 
s k i e g o ,  Warszawa 2000, s. 105-107.
9 W świetle statystyk zagranicznych w latach 1981-1989 z Polski do RFN wyemigro
wało ponad 600 tys. osób. Oficjalne statystyki niemieckie podawały w 1980 liczbę 
Polaków -  obcokrajowców na 60 tys., a w 1988 — 177 tys. Dysproporcje związane 
były z szybkim tempem nadawaniem obywatelstwa niemieckiego dla osób pochodzą
cych ze Śląska, Warmii, Mazur i Pomorza. W latach 70. i 80. było ich około 1 milion. 
Odpowiedzialność za tę emigrację spada na rządy komunistyczne w Polsce. E. K o 
ło  d z i e j , Emigracja..., s. 19; J. K o z ł o w s k i , Awans społeczny Polonii w krajach 
Europy Zachodniej (na przykładzie Niemiec), w: Emigracja..., s. 67-77; R. M a -  
j e w s k i , Przyczyny polskiego exodusu w latach osiemdziesiątych, w: Migracje 
polityczne XX wieku. Migracje i społeczeństwo 4, pod red. J. E. Z a m o j s k i e g o ,  
Warszawa 2000, s. 104-105; M. W a r c h o ł  — S c h l o t t m a n n ,  Emigracja z Polski 
do Niemiec po roku 1989 -  próba portretu zbiorowego, w: Emigracja z Polski..., 
s. 364-365.
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liczby obywateli PRL wynika m. in. stąd, że łatwo jest uzyskać wizę 
wjazdową do tego kraju10.

W 1986 r. ponad 7 tys. osób odmówiło powrotu z wyjazdów zbio
rowych do państw kapitalistycznych, z czego ok. 80% stanowiła mło
dzież, która nie przekroczyła 35 roku życia. Najczęściej polscy turyści 
pozostają w RFN, we Włoszech i w Szwecji11. Negatywne zjawiska 
występują także w trakcie zagranicznych wyjazdów pielgrzymko
wych. Przykładowo: w 1986 r. odbyły się 404 pielgrzymki, w których 
uczestniczyło 19.568 osób. Spośród nich do kraju nie powróciło 116 
osób.

Wzrastająca liczba obywateli PRL emigrujących do krajów kapita
listycznych kształtuje negatywny obraz Polaków. Szczególną rolę 
odgrywają tutaj zachodnie środki masowego przekazu, które ten nega
tywny obraz powiększają i inspirują dalszą emigrację.

Obywatele polscy, którzy odmawiają powrotu do kraju, kierowani 
są do obozów i ośrodków specjalnych. Takich obozów i ośrodków jest 
w RFN ponad 100, w Austrii ok. 40, we Włoszech ponad 20, w Danii 
13, w Szwecji 12, w Szwajcarii 8 , w Australii 8 , w Jugosławii 5, 
w Grecji 4, w Turcji 2, w Hiszpanii, Francji, Belgii i Norwegii po 1. 
Obozy przejściowe są przepełnione. Warunki oferowane Polakom nie 
odpowiadają wymogom prawa międzynarodowego. Jedzenie jest sła
be. Większość przebywających w obozach oczekuje na możliwość 
dalszej emigracji. Kraje gotowe przyjąć polskich emigrantów preferu
ją  określone zawody i osoby znające miejscowy język.

Początkowo jako argument wyjazdu podawano przyczyny politycz
ne, obecnie -  względy ekonomiczne. Wiele osób cechuje rezygnacja 
z możliwości zaspokojenia własnych aspiracji w ojczystym w kraju,

10 O zjawisku „fałszywych turystów” z Polski w latach 80. zob.: M. O k ó l s k i ,  
Ludzie na huśtawce..., s. 48-50.
11 W latach 1980-1988 Szwecja przyjęła około 13 tys. Polaków. W większości były to 
kobiety. W połowie lat 90. w Szwecji przebywało ponad 62 tys. Polaków. Pod wzglę
dem liczebności byli szóstą grupą narodowościową w tym bogatym skandynawskim 
kraju. Najsilniejsza powojenna fala emigracji z Polski spowodowana była właśnie 
wprowadzeniem stanu wojennego. Polscy emigranci otrzymywali w tym kraju prawo 
pobytu, a następnie obywatelstwo. Po 1989 r. nie przyznawano już azylu polityczne
go. R. M. C z a r n y , Szwecja w Unii Europejskiej. Studium polityczno-prawne, Kiel
ce 2002, s. 94; T. N o w a k o w s k i ,  Polonia w Szwecji po 1989 roku. Lepsza czy 
gorsza? Rachunek zmian, w: Emigracja z Polski..., s. 276-278.
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zafascynowanie konsumpcyjnym modelem życia. Taki obraz u wielu 
osób ugruntowują zagraniczne środki masowego przekazu. U wielu 
wytwarza się przekonanie, że najlepiej kształcić się w Polsce a praco
wać za granicą.

Notujemy także aktywizację działań zachodnich służb specjalnych 
wobec obywateli PRL. W latach 1983-87 kontrwywiad MSW stwier
dził ok. 700 prób werbunku i 80.000 indagacji wywiadowczych 
i przesłuchań. Miało to miejsce szczególnie w RFN, zwłaszcza na 
terenie Monachium i Hamburga. Po przybyciu Polaków do obozów 
dla uchodźców poddawani są oni procedurze administracyjnej z ce
chami wywiadowczymi. Obce wywiady interesuje przede wszystkim 
wiedza przybyłych i ich kontakty w kraju oraz wszystko to, co zwią
zane jest z wojskiem. Polacy poddawani są obróbce psychologicznej 
i stosowany jest wobec nich wykrywacz kłamstw.

W przypadku odmowy współpracy często stosuje się szantaż depor
tacji. Równocześnie obiecuje się cofnięcie decyzji o deportacji, jeśli 
zaakceptowane zostaną warunki służb specjalnych, Bundesnachrich- 
tendienst i Cfentral] I[ntelligence] A[gency] wykorzystują także więzy 
rodzinne polskich emigrantów, przy czym organizacje przesiedleńcze 
ścisłe współpracują ze służbami specjalnymi. Wielu Polaków emigru
je do Republiki Południowej Afryki. Miały też miejsce fakty zaciąga
nia się do Legii Cudzoziemskiej. Większość ma ciężką sytuację byto
wą. Niektórzy wchodzą na drogę przestępczą, np. uprawiają przemyt 
narkotyków. Ostatnio wykryto gang kilkudziesięciu Polaków w Szwe
cji, gdzie 3 rodziny handlowały narkotykami. Ponadto szerzy się pro
stytucja i handel polskimi kobietami. W tych sprawach małe są moż
liwości niesienia pomocy ze strony polskich placówek dyplomatycz
nych, głównie z uwagi na przepisy miejscowego prawa. Odnotowuje
my również fakty rozpadania się rodzin, separacji rodzin młodych, czy 
też dzieci od rodziców.

Pewne utrudnienie wyjazdu do niektórych krajów stanowi odma
wianie wiz wjazdowych. Ze zwracanych, niewykorzystanych paszpor
tów wynika, że 45% odmów wizowych wydają Amerykanie. Trzeba 
wypełnić specjalny formularz, udowodnić, że się ma majątek. Amery
kanie rezerwują sobie prawo wglądu w korespondencję. Wiza USA 
wydana w Warszawie nie gwarantuje wjazdu do USA, przy czym 
notujemy przypadki deportacji już na lotnisku. Wielka Brytania roz
szerzyła formularz wniosku wizowego. Są tam pytania o status mająt
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kowy i naukowy. Natomiast RFN przyjmuje osoby wykwalifikowane 
w określonych kierunkach lub mogące wykazać się udokumentowa
nym pochodzeniem niemieckim12.

Mimo wyżej omówionych, negatywnych zjawisk MSW będzie 
kontynuować dotychczasową liberalną politykę paszportową. Od 
1 lipca posiadacze paszportów konsularnych nie mają obowiązku po
siadania klauzul wjazdowych. Obywatelom PRL przebywającym na 
stałe za granicą będzie się wymieniać paszporty zwykłe na konsularne. 
MSW wystąpi również do właściwych władz z inicjatywą przedłużenia 
ważności paszportów do 10 lat, z klauzulą ważności na wszystkie kraje 
świata i bez obowiązku deponowania ich do organu paszportowego.

Powstaje pytanie: jak zahamować narastającą emigrację młodzieży? 
Niezbędne jest odwoływanie się do poczucia obywatelskiego i patrio
tycznego młodzieży. W tym zakresie duże możliwości oddziaływania 
na młodzież ma szkolnictwo i Kościół. Widać też zaangażowanie 
Papieża w zahamowanie emigracji młodzieży13. (J. Sereda)

W nawiązaniu do wystąpienia przedstawiciela MSW gen. Seredy 
chciałbym rozwinąć niektóre istotne momenty związane z omawia
nym dzisiaj problemem najnowszej emigracji. Będzie to optyka nieja
ko zewnętrzna, są to bowiem uwagi i opinie wynikające z doświad
czeń zebranych przez nasze placówki dyplomatyczno-konsularne. 
Budzą one zaniepokojenie.

Jak mówił już wcześniej gen. Sereda, wielkość najnowszej emigra
cji wynosi prawie 740 tys. obywateli polskich, którzy od roku 1980 
wyjechali i pozostali lub pozostają zagranicą. Według posiadanych 
danych ponad 265 tys. Polaków zdecydowało się pozostać na stałe 
w krajach zachodnich. Trudno jednak dokonać obliczeń statystycz
nych, gdyż nie wiadomo ile osób zdecyduje się pozostać14.

12 L. D y c z e w s k i ,  Tożsamość i integracja Polaków w Republice Federalnej Nie
miec. Doświadczenia i perspektywy, w: Polonia w Niemczech. Historia i współcze
sność, praca zbiorowa, Warszawa 1995, s. 73-87.
13 Papież Jan Paweł II a Emigracja i Polonia 1978-1989, pod red. R. D z w o n - 
k o w s k i . S .  K o w a l c z y k ,  E. W a l a w a n d e r ,  Lublin 1991.
14 Z tego powodu dane statystyczne opracowane przez Główny Urząd Statystyczny
były niepełne. Nagminnie występowały fakty migracji osiedleńczych z pomijaniem
stosownych aktów meldunkowych. Odnotowywano, opracowywano i publikowano 
dane o zagranicznych wędrówkach, jeżeli nastąpiło wymeldowanie się z pobytu stałe
go w Polsce. Stąd dużego znaczenia nabierają dane ze ściśle poufnego „milicyjnego”
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Zarówno sytuacja wyjazdowa, jak i przedłużania pobytu poza de
klarowany okres, wykazują tendencję zwyżkową. Według informacji 
naszych placówek, największe skupiska najnowszej emigracji polskiej 
znajdują się obecnie w RFN -  ponad 150 tys., Berlinie Zachodnim -  
15 tys., Szwecji -  ok. 45 tys., Australii -  30 tys.15 Ponad 90 tys. Pola
ków wyjechało w tym okresie z Europy do USA, ok. 40 tys. do Kana
dy, Australii i RPA16, w której znajduje się obecnie ok. 8 tys. Pola
ków. Mniejsze ilościowo skupiska najnowszej emigracji znajdują się 
w Wlk. Brytanii, Belgii i Danii. We Francji przebywa z tej grupy ok. 
7,5 tys., a w Norwegii ok. 5 tys. Około 10-13 tys. obywateli polskich 
pozostaje obecnie w obozach przejściowych na terenie Włoch, ocze
kując na wizy do innych krajów zachodnich. Wychodząc naprzeciw 
zaistniałemu zjawisku, resort i podlegle mu placówki prowadziły 
w ostatnich latach działania w dwóch podstawowych kierunkach: -  po 
pierwsze -  poprzez aktywne utrzymywanie kontaktów z kręgami no
wej emigracji przez nasze placówki konsularne i dyplomatyczne; -  po 
drugie -  inicjując w kraju i aktywnie wspierając nowelizację przepi
sów paszportowo-wizowych, w zakresie opieki konsularnej oraz 
prawno-finansowych, określających zasady obrotu kapitału polonijne
go w gospodarce narodowej, aby nakłonić do powrotu obywateli pol
skich z zagranicy do kraju i zagospodarowania zaoszczędzonych przez 
nich środków dewizowych. Wśród podjętych przedsięwzięć na pod
kreślenie zasługują przyjęte rozwiązania w sferze paszportowej, wi
zowej, opiece konsularnej. Z rozeznania naszych placówek wynika, że 
przedłużanie pobytu za granicą przez obywateli polskich w zdecydo
wanej większości przypadków ma podłoże ekonomiczne. Większość 
z nich to młodzi i przedsiębiorczy ludzie, szybko adaptujący się do 
warunków życia w nowym kraju. Wielu z nich posiada wyższe i spe-

rejestru SERP (System Ewidencji Ruchu Paszportowego), który działał w latach 
1981-1988. M. O k ó 1 s k i , Ludzie na huśtawce..., s. 45.
15 „Nowa” lub „młoda” emigracja z Polski lat 80. nazywana była solidarnościową. 
Australia była na szóstym miejscu wśród krajów, do których Polacy najchętniej wy
jeżdżali. E. L i p i ń s k a ,  Polscy imigranci początku lat dziewięćdziesiątych w Au
stralii, w: Emigracja z Polski..., s. 444-445.
16 K. S i a n y ,  Imigracja polska w Kanadzie w dekadzie lat dziewięćdziesiątych, w: 
Emigracja z Polski..., s. 174; A. Ż u k o w s k i ,  Zmiany w liczebności Polonii w Re
publice Południowej Afryki w latach dziewięćdziesiątych, w; Emigracja z Polski..., s. 
472-473.
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cjalistyczne wykształcenie, zna dobrze języki obce. I tak za granicą 
przebywa ponad 22 tys. inżynierów i techników, 3 tys. ekonomistów, 
3 tys. lekarzy, 1,5 tys. architektów, 1,5 tys. pracowników nauko
wych17, kilka tysięcy studentów i artystów. 70% ogółu nowej emigra
cji to młodzi ludzie, zazwyczaj robotnicy lub chłopi w wieku do 35 
lat. Podane wyżej liczby mają charakter szacunkowy, ustalone zostały 
na koniec roku 1986. Dzisiaj są to już wielkości z pewnością zmienio
ne, powiększyła się bowiem wielkość inteligencji przebywającej za
granicą.

Celem zapobieżenia izolacji i zerwania kontaktów z krajem przez 
tak wielką liczbę Polaków, MSZ wspólnie z krajowymi władzami 
paszportowymi podjął szereg kroków zmierzających do dalszych 
uproszczeń i ułatwień w przepisach paszportowych, wizowych i oby
watelskich18. Mówił o nich gen. Sereda. Do najważniejszych należą:

1. Zniesienie z dniem 1 lipca 1987 r. obowiązku uzyskiwania przez 
posiadaczy paszportów konsularnych zezwolenia na wjazd i tymcza
sowy pobyt na terenie Polski; uproszczenie trybu wystawiania pasz
portów konsularnych osobom, które podjęły decyzję pozostania za
granicą i posiadają tam stałe źródła utrzymania; upoważnienie kie
rowników urzędów konsularnych do wznawiania ważności paszpor
tów krajowych do lat 10 (dotychczas do 5 lat) i nadawanie tym pasz
portom klauzuli wielokrotności. Posiadacze paszportów krajowych 
z klauzulą wielokrotnego przekraczania granicy wydaną przez urzędy 
konsularne mogą swobodnie przyjeżdżać i wyjeżdżać z Polski.

Przyjęta praktyka reguluje status osób, które wyjechały z Polski 
w ostatnich latach i pozostają czasowo zagranicą głównie ze wzglę
dów zarobkowych. Ostatnie decyzje umożliwiają tym osobom m. in. 
podejmowanie pracy, sprowadzenie rodziny, kontynuację nauki i ba
dań naukowych itp. Eliminują one w zasadzie:
- konieczność dokonywania wyboru pomiędzy wcześniejszym po
wrotem do kraju a pozostaniem zagranicą bez ważnego paszportu 
polskiego, co w konsekwencji prowadziło do ubiegania się o prawo

17 Blisko połowa naukowców-emigrantów wywodziła się z Warszawy i Wrocławia. 
Wyjeżdżali oni głównie do USA, RFN i Kanady. M. O k ó 1 s k i , Ludzie na huśtaw
ce..., s. 42.
18 A. F r i s z k e , Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003, s. 437- 
438.
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pobytu, uzyskanie azylu lub ubiegania się o zmianę obywatelstwa 
polskiego na obce;
- 2 i 5 letnie karencje oczekiwania na zgodę na wyjazd z Polski przez 
osobę, która w ramach łączenia rodzin pragnęła wyjechać do współmał
żonka, który nie powrócił do kraju z czasowego wyjazdu zagranicę.

Jednocześnie postanowiono udzielać, w szerszym niż dotychczas 
zakresie, wiz w paszportach obcych obywateli polskich zamieszkałych 
na stałe zagranicą, którzy nadal -  według prawa polskiego -  są oby
watelami polskimi.

Według informacji urzędów konsularnych, powyższe zmiany spo
tkały się z pozytywną i przychylną oceną Polonii, a szczególnie do
brze zostały przyjęte przez środowiska najnowszej emigracji. Placów
ki informują o zwiększającej się liczbie wniosków związanych z prze
dłużeniem paszportów krajowych, wzroście ilości wydawanych pasz
portów konsularnych o ponad 40%, wstrzymywanie w wielu wypad
kach procedury zmiany obywatelstwa polskiego na inne. Są to ewi
dentne pozytywne reakcje w stosunkowo krótkim okresie czasu na 
podjęte w kraju decyzje.

2. Przedsięwzięcia i rozwiązania wobec osób powracających do kraju: 
Z informacji naszych placówek wynika, że spora grupa obywateli 
polskich nosi się z zamiarem powrotu do kraju w ciągu najbliższych 
lat, po zgromadzeniu przez nich odpowiednich walorów dewizowych 
(urzędy szacują wielkość tych indywidualnych oszczędności na 40 do 
50 tys. $ USA, 20-30 tys. DM). W kontaktach z urzędami część z nich 
podkreśla, że chętnie podjęłaby drobną działalność gospodarczą, 
szczególnie w zakresie rzemiosła, usług, handlu. Zakładając nawet 
niewielki procent powracających w najbliższym okresie, jak to wynika 
z rozeznania urzędów konsularnych, Ministerstwo Spraw Zagranicz
nych podjęło szereg działań zmierzających do wytworzenia właściwe
go klimatu dla tej sprawy zarówno w polityce wewnętrznej państwa, 
jak i na płaszczyźnie zagranicznej. W konsultacji z zainteresowanymi 
resortami oraz centralnymi instytucjami wypracowano określone roz
wiązania i mechanizmy, które sprzyjać będą i ułatwiać powrót obywa
teli polskich do kraju. Dotyczyć one będą, przede wszystkim tych 
osób, które po powrocie pragnęłyby wykorzystać zgromadzony przez 
nich kapitał finansowy, sprzęt i urządzenia dla podjęcia działalności
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gospodarczej, handlu i usług. Rozwiązania te zostały pozytywnie oce
nione przez U[rząd] R[ady] M[inistrów],

Najważniejsze elementy opracowanych rozwiązań: Jak wiadomo 
istnieje w kraju ogromne zapotrzebowanie na szeroką gamę usług dla 
ludności, np. opieka medyczna, gastronomia, turystyka, elektronika, 
branża samochodowa, itp. oraz na rozwój produkcji rzemieślniczej 
m. in. wytwarzającej produkcję o profilu eksportowym. Zakładamy, 
że powracający do kraju ze względu na doświadczenia, nabyte kwali
fikacje zawodowe, zaawansowany poziom techniczny przywożonego 
sprzętu i urządzeń, nawiązane kontakty handlowe i gospodarcze 
w kraju przebywania, będą zainteresowani podjęciem działalności 
rzemieślniczej, zarówno dla potrzeb rynku krajowego, jak i w pewnej 
mierze w zakresie działalności proeksportowej.

Program zakłada możliwość dokonania dla preferowanych branż 
usługowo-produkcyjnych pełnego zwolnienia z opłat celnych w sto
sunku do przywożonego sprzętu oraz zastosowania dla osób przyjeż
dżających ułatwień kredytowych celem zabezpieczenia ich potrzeb 
mieszkaniowych, podejmowanej działalności gospodarczej w oparciu 
o przywożony sprzęt i wyposażenie, ulg podatkowych w pierwszym 
okresie działalności usługowo-produkcyjnej i szereg innych ułatwień. 
Całościowe opracowanie programu w formie oferty zostanie rozpo
wszechnione w największych skupiskach Polonii, za pośrednictwem 
polskich placówek dyplomatycznych i konsulamo-handlowych. Prze
widywane są takie rozwiązania, wynikające z drugiego etapu reformy 
gospodarczej, które umożliwiać będą prowadzenie działalności go
spodarczej w kraju przez obywateli polskich przebywających zagrani
cą poprzez różne rodzaje spółek np. przez firmy polonijne, spółki 
z udziałem kapitału zagranicznego itp.19

3. Oprócz wymienionych wyżej konkretnych działań i podjętych de
cyzji w sferze wizowo-paszportowej, opieki konsularnej i rozwiązań 
o charakterze gospodarczym, chciałbym podkreślić jeszcze jeden 
aspekt omawianego problemu. Dzięki stworzonym w ostatnich latach

19 Tzw. drugi etap reformy gospodarczej był trudnym do ekonomicznego zdefiniowa
nia wymysłem ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego z lat 1986-1987. Firmy z udziałem 
kapitału obcego tworzono w Polsce od połowy lat 70. i u kresu PRL część z nich 
przeistoczyła się w spółki nomenklaturowe. A. D u d e k ,  Reglamentowana rewolu
cja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce , Kraków 2004, s. 91 i n.
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warunkom dla pogłębienia procesu porozumienia narodowego w kra
ju, aktywności naszych placówek, wzrostowi prestiżu Polski na arenie 
międzynarodowej, odnotowujemy wśród najnowszej emigracji pozy
tywne tendencje do utrzymywania z krajem różnorodnych kontaktów. 
Przejawia się to także w aktywnym uczestnictwie w polonijnym życiu 
w krajach osiedlenia (zespoły artystyczne, folklorystyczne, działal
ność kulturalna), utrzymywaniu kontaktów z językiem polskim po
przez jego naukę w polskich szkołach, głównie parafialnych, zaintere
sowaniu polską książką i prasą wydawaną w kraju, czy wartościową 
ofertę polskiej kultury i sztuki. Obserwujemy duże zainteresowanie 
sprowadzeniem do tych krajów interesujących pozycji w dziedzinie 
teatru, plastyki, muzyki itp. Nowa emigracja czynnie uczestniczy 
w tego typu imprezach. W ostatnim czasie powstało na terenie Europy 
Zachodniej, USA i Kanady szereg interesujących ośrodków zajmują
cych się komercyjnym upowszechnieniem programów artystycznych 
opartych o rejestrację na taśmie video. Dotyczy to także problematyki 
religijnej związanej z życiem Kościoła katolickiego w Polsce. Wspie
ramy te wysiłki wspólnie z Towarzystwem „Polonia” i innymi partne
rami, dążąc do przygotowania dobrej, atrakcyjnej, na wysokim po
ziomie oferty kulturalnej. Odnotowujemy również coraz liczniejszy 
udział dzieci najnowszej emigracji w imprezach letnich organizowa
nych przez Towarzystwo „Polonia” w kraju -  obozy letnie, kolonie, 
kursy języka polskiego, kursy folklorystyczne itp.

Chciałbym na koniec podkreślić, że te działania nacechowane są 
troską o to, aby nie utracić dla kraju i narodu tej cennej substancji 
i dobra, jaką stanowi nasza młodzież przebywająca zagranicą oraz na 
stwarzanie takich warunków i klimatu w kraju, aby większość z nich 
powróciła do swojej ojczyzny.

Jestem przekonany także, że na tym polu istnieje wiele możliwości 
wspólnego działania zarówno z przedstawicielami Episkopatu Polski, 
jak i z duchowieństwem polonijnym działającym zagranicą20, w celu 
utrzymania więzi z tą wielką falą nowej emigracji i w celu realizacji 
wspólnego celu, aby jak największa liczba młodych ludzi powróciła 
do swojej ojczyzny. (T. Olechowski)

20 Szerzej na temat powojennych kontaktów Kościoła katolickiego z wychodźstwem 
zob.: J. Ż a r y n ,  Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 
2003, s. 34 i n.
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Czy może są jakieś uwagi, pytania w tej sprawie? (K. Barcikowski)

STRONA KOŚCIELNA: Chcemy podziękować za podjęcie tego 
tematu. Zresztą nie po raz pierwszy temat ten omawialiśmy. Pierwsza 
runda rozmów w tej sprawie nie bardzo miała charakter zapraszający 
do współdziałania. Biskup [Szczepan] Wesoły21 czuł się obrażony 
sformułowaniami, jakie strona rządowa zaprezentowała w swoim 
przedłożeniu na posiedzeniu Komisji Wspólnej w ubiegłym roku. 
Dzisiaj MSZ i MSW ukazały bardzo szeroko ten problem bez oskar
żeń. Ukazują się możliwości wspólnego oddziaływania. Dramatem 
jest sezonowa emigracja także z punktu widzenia moralnego. Mamy 
to, co się działo w Jugosławii. Jesteśmy realistami. Do problemu emi
gracji dołączył się problem azylancki, atmosfera paniki. Środki prze
ciwdziałające emigracji, które trzeba podjąć widzimy.

Wszystko, co jest związane ze sprawą emigracji trzeba nazywać po 
imieniu. W rozmowach z młodymi ludźmi trzeba ukazywać etyczną 
stronę ich wyjazdu, wskazywać na ich związki z ojczyzną, podkreślać, 
że miejscem Polaków jest Polska. Przynależność do narodu polskiego 
stawia odpowiednie wymagania. Część z tych, którzy opuścili kraj 
chce utrzymywać łączność z krajem, a zatem ze strony władz powinna 
obowiązywać zasada „nie przeszkadzać”. Wielu będzie chciało zało
żyć coś swojego w kraju, a nie tylko kafejki jak Jugosłowianie. Trzeba 
będzie uświadomić szeroko, jakie są warunki i możliwości rozwoju po 
powrocie. Trzeba stwarzać fakty, inaczej wszystko, co jest tu mówio
ne nazwane będzie „mową trawą”.

Wracam do tematu uwarunkowań emigracji. Obydwaj panowie 
referenci mówili, że zasadniczym motywem emigracji są względy 
ekonomiczne, a nie polityczne. Sytuacja ekonomiczna w kraju staje 
się przyczyną postaw ludzkich. Dlaczego ludzie emigrują?

Wielu pyta, czy uczciwie pracując na posadzie państwowej można 
zarobić na mieszkanie, co z perspektywą wykorzystania własnych 
talentów, tu w kraju, bez kantów, jak utrzymać godziwie rodzinę? 
Ludzie dzisiaj tak starają się o samochody jak kiedyś o krowy. My 
mamy swoje doświadczenia. Gdy byliśmy młodzi, byliśmy gotowi 
spać na deskach, mówiono o tym też w Z[wiązku] M[łodzieży]

21 Arcybiskup Szczepan Wesoły pełni od 1980 r. funkcję Delegata Prymasa Polski ds. 
duszpasterstwa emigracji. Jest autorem wielu publikacji na temat roli Kościoła wśród 
polskiej emigracji. J. Ż a r y n , Dzieje..., s. 48-49.
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P[olskiej]. Duszpasterze mogą i podejmują ten temat. Ojciec Święty 
nadał temu zagadnieniu gruntowne zręby: powinność moralna Pola
ków wynikająca z przynależności do Polski. Podejmowanie tego te
matu musi się dokonywać w sposób wiarygodny. Kontakty z młodzie
żą muszą mieć różny charakter. Ani szkoła ani duszpasterstwo nie 
zrobią wszystkiego. Młodzież chce mieć własne niesformalizowane 
spotkania, organizacje, kluby. I tu są nasze trudności w kontaktach 
z harcerzami. Nie chcemy tworzyć konkurencyjnego harcerstwa, nie 
chcemy dopuścić, aby kłócić się o młodzież na jej oczach, bo to nie
poważne. Do harcerstwa przecież należy młodzież katolicka i harcerze 
muszą utrzymywać kontakt z duszpasterzami Kościoła, takie były 
tradycje.

Ułożenie spraw istotnych w kraju również w zakresie oddziaływa
nia na młodzież będzie miało duże znaczenie w zakresie przeciwdzia
łania emigracji. Nadto, sytuacja ekonomiczna w kraju domaga się 
stanowczego działania, szczególnie po stronie rządzących. Aby poka
zać młodemu pokoleniu perspektywę godnego życia i efektów pracy 
w kraju. (F. Macharski)

Moje wrażenie po pierwszym referacie jest przygnębiające. To co 
zostało nam ukazane jest nie tylko niebezpieczne dla ludzi, którzy 
zdecydowali się na wyjazd, ale i dla narodu. Łączą się z tym przeważ
nie problemy moralne i narodowe. Zjawisko emigracji z krajów ubo
gich do bogatych istniało zawsze. Dziś emigracji sprzyja też kupowa
nie talentów. Druga refleksja, która wynika z przedłożeń, to ta, że 
poza wszelką dyskusją, elementem decydującym o emigracji są spra
wy ekonomiczne. Jakie są szanse, żeby problem emigracji rozwiązać 
na płaszczyźnie ekonomicznej? MSZ coś tu już proponuje -  możli
wość przywozu zarobionych pieniędzy lub urządzeń, udzielanie wra
cającym zezwoleń na działalność gospodarczą, zwolnienia od podat
ków na pewien czas. To może do nich skutecznie przemówić. Argu
mentacja ekonomiczna przemawia silniej niż ideowa. Kościół odwołu
je się do wartości moralnych i patriotycznych. Na tym polu Kościół 
może wiele zrobić, ale w swoich wystąpieniach musi być bardzo 
ostrożny. Bp Wesoły za apel o limitowanie wiz wyjazdowych spotkał 
się ze stanowczą krytyką ze strony emigracji politycznej i ekonomicz
nej. Emigranci ci mówią biskupowi Wesołemu: my za 20 lat w Polsce 
nie dorobimy się mieszkania. Tu jest nam ciężko, ale mieszkanie mieć 
będziemy za 5 lat.
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Kto wie, czy nie należało by podjąć rozmów między placówkami 
kościelnymi i polskimi placówkami dyplomatycznymi w krajach, 
gdzie przebywa emigracja, ale trzeba wyeliminować z tych kontaktów 
czynnik ideologiczny. Inaczej pogłębi się nieufność między duszpa
sterzami a emigracją, a tym bardziej wobec polskich placówek dy
plomatycznych. Inicjatywa powinna spoczywać w rękach rządu. 
(J. Stroba)

Myślę, że dla księży biskupów byłby przydatny wyciąg z jednego 
i z drugiego referatu. Podano tu przyczyny emigracji młodzieży natury 
ekonomicznej, ale nie wspomniano o przyczynach politycznych i psy
chologicznych. Trzeba by zbadać przeto, co leży na dnie duszy tych, 
którzy decydują się na opuszczenie kraju. (B. Dąbrowski)

STRONA RZĄDOWA: Raport w tej sprawie przygotowuje Instytut 
Badań Młodzieży. (K. Barcikowski)

STRONA KOŚCIELNA: Wszyscy stwierdzamy fenomen ucieczki 
z kraju. Czy możemy gwarantować bezpieczny powrót do kraju? 
Duszpasterze zagranicą mogą oddziaływać na młodych, by powrócili 
do kraju z własnym dorobkiem. U wielu osób jednak istnieje lęk przed 
represjami. (B. Dąbrowski)

STRONA RZĄDOWA: Każdy może powrócić bezpiecznie do kra
ju, jeśli nie wszedł w kontakt ze służbami wywiadowczymi. W innych 
przypadkach musimy odpowiednio reagować, zgodnie z prawem. 
W latach 1986-87 kontrwywiad MSW zatrzymał 22 osoby pod zarzu
tem szpiegostwa. W 1987 r. odnotowano też 2500 prób przemytu nar
kotyków. (J. Sereda)

STRONA KOŚCIELNA: W czasie swojej wizyty w styczniu br., 
minister spraw zagranicznych RFN [Hans Dietrich] Genscher mówił, 
że w programie wzajemnych stosunków ważna rola przypada wymia
nie młodzieżowej. Uważamy, że jeśli taka wymiana miałaby być po
dejmowana, to chcielibyśmy, aby uwzględniano także grupy młodzie
ży katolickiej. Mamy dojrzałe grupy młodzieży. Nie mogą tego mo
nopolizować tylko socjalistyczne związki młodzieży. (B. Dąbrowski)

STRONA RZĄDOWA: W sprawie wymiany młodzieży w rozmo
wach z min. Genscherem nie padło nic ostatecznego. Musi być mini
mum porozumienia z RFN, aby do tego doszło. (K. Barcikowski)
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STRONA KOŚCIELNA: Mówię to na wypadek, gdyby czynniki 
polityczne osiągnęły zgodę. Wtedy należałoby uwzględnić także mło
dzież katolicką. (B. Dąbrowski)

STRONA RZĄDOWA: Nie jesteśmy przeciwni udziałowi katolic
kiej młodzieży w tej wymianie. Najważniejsze jest jednak zagadnie
nie, jak zahamować proces pozostawania tej młodzieży na Zachodzie. 
(J. Sereda)

Chcę podkreślić, że jeden z najbardziej złożonych problemów 
w Polsce ma perspektywiczne rozwiązanie. Dotychczasowa emigracja 
młodzieży z kraju jest efektem tutejszego myślenia: pracować za gra
nicą a żyć w kraju. Jeśli mówimy o przyczynach emigracji młodzieży, 
to jedną z nich jest i to, że młodzież pada ofiarą retoryki w Polsce i za 
granicą. Na Zachód: USA i RFN patrzy się jednostronnie. Wmawia 
się młodzieży, że w Polsce jest ona bez szans. Co zrobić w tym zakre
sie? Wyeliminować pewien typ retoryki. Kiedy obserwujemy fakty 
kazań „rozdzierających szaty” nad sytuacją kraju, kiedy duchowni 
ukazują wiernym apokaliptyczną wizję Polski, to jest to retoryka, któ
rej ofiarą pada młodzież. Należy wyeliminować traktowanie trudności 
ekonomicznych jako antynomii socjalizm -  kapitalizm, bo rachunek 
zapłaci młodzież, która nie jest do tego przygotowana. Niektórzy ko
ledzy -  myślę także o naszych -  przerzucają całą odpowiedzialność na 
młodzież. Zastanówmy się, na jakim poziomie będziemy prowadzić 
spory, których nie możemy rozwiązać z czwartku na piątek. U nas ktoś 
był ideologiem „socjalizmu o ludzkim obliczu”, teraz dowiadujemy się, 
że jest w policji w Republice Południowej Afryki. (W. Loranc)

STRONA KOŚCIELNA: Chciałbym się podzielić spostrzeżeniami, 
jakie poczyniłem w czasie mojego ubiegłorocznego pobytu w Detroit. 
Otóż Polonia nastawiona jest na odbiór wartościowej kultury z Polski, 
dobry teatr, dobrą operę. Tymczasem zdarza się, że do środowisk po
lonijnych przyjeżdżają zespoły rozrywkowe z tanimi programami. Nie 
przyjeżdżają natomiast zespoły teatralne z poważnymi sztukami. To 
samo dotyczy książki, video. Wielu szuka pogłębienia swych korzeni. 
Duszpasterz Polonii, jeśli potrafi to zapewnić, jest skuteczny, a przy
najmniej zwiększa krąg słuchaczy i uczestników nabożeństw. Niech 
o tym myślą ci, którzy wysyłają tam płyty czy książki. Druga sprawa 
to sytuacja bpa Wesołego. Jego wypowiedź dotycząca zwiększającej
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się liczby emigrantów we Włoszech wywołała oburzenie w środowi
skach polonijnych. Oburzenie to dotyczy zarówno treści jak i formy. 
Miałem możliwość rozmowy z wieloma działaczami polonijnymi, 
którym, gdy wyjaśniałem sprawę z naszego punktu widzenia, to uznali 
stanowisko biskupa za słuszne. W każdym razie negatywna ocena 
faktu wyjazdu z kraju wywołuje emocjonalne reakcje. Do USA ludzie 
wyjeżdżają ze względów ekonomicznych. Wielu w krótkim czasie 
robi złoty interes. Są to m. in. technicy samochodowi. Wielu z tych, 
którzy dorobili się już czegoś, obawia się powrotu ze swoim dorob
kiem do kraju. Nie są pewni, czy za rok lub dwa nie zmienią się prze
pisy w kraju i wtedy wszystko stracą. Słowne zapewnienia władz 
zdewaluowały się. (Z. Kamiński)

STRONA RZĄDOWA: Dobrze by było, gdyby Kościół oddziały
wał na rzecz przyjaznych więzów z krajem ojczystym w środowiskach 
polonijnych. Często leaderzy polonijni okazują nieprzyjemny lub mie
szany stosunek do ojczystego kraju, co kontrastuje na tle stosunku 
leaderów innych grup etnicznych do swoich krajów. Wystarczy wska
zać na znane stanowisko Kongresu Polonii Amerykańskiej wobec 
restrykcji, jakie zastosował rząd USA wobec Polski. Prawdą też jest, 
że u nas była chybotliwa polityka wobec Polonii. Obecnie szukamy 
polityki trwałej. Przez 40 lat Polonia wahała się. Jeśli w dodatku za
wrzemy sojusz z Kościołem, którego głos się liczy wśród Polonii, to 
będzie ona bardziej wrażliwa na związki z ojczyzną. (S. Ciosek)

Dokonaliśmy ważnej wymiany poglądów. Chcę wypowiedzieć parę 
myśli o tym, do czego będziemy zmierzać. To, co dziś rozpatrujemy 
jest jedną ze spraw o najwyższej wadze politycznej, moralnej i naro
dowej. Bogate kraje znów zrealizują swój przywilej. Otrzymają wy
kwalifikowanych pracowników, wykształconych ludzi. Koszt tego 
wykształcenia poniósł nasz naród. Zdajemy sobie sprawę, że wyjaz
dów zagranicznych nie unikniemy. Jest to ogólny proces. Jeśli rozluź
nimy przepisy paszportowe, to osiągniemy standard międzynarodowy, 
ale nie może być tak, jak to jest dotychczas. Niemcy, demograficznie 
słabnący, których zasilamy biologicznie, wolą Ślązaków niż Turków.

Nie można powrócić do ogrodzenia Polski zakazami wyjazdu, to 
nic nie da. Jeśli nieskuteczne są zakazy, to co może być skuteczne?

Pozostaje pytanie: jak oddziaływać na młodych, by nie było głupich 
wyjazdów, to jest takich, przez które wpadają w tarapaty większe, niż
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mogli mieć w kraju. Wielu przez wyjazd traci swoją osobistą szansę. 
Często wykonujemy skok w ciemno w głęboką wodę. Trzeba im dać 
wrażliwość na sprawy kraju i dobrą informację, na co się decydują. 
A są to przecież ludzie, którzy mogą odczytać sygnały. J. [winno być: 
S.] Ciosek dyskutował z młodzieżą na temat: „Zostać czy wyjechać”. 
Nie kryją, że chcą wyjechać, zarobić i wrócić. Jak kształtować przepi
sy, by ci którzy wyjechali nie rezygnowali z obywatelstwa i nie zamy
kali sobie drogi powrotu do kraju. Stare przepisy są restrykcyjne. Wie
lu stoi wobec dramatycznej decyzji: zostać w kraju czy wyjechać. 
Wielu chce wyjechać, by zarobić pieniądze i powrócić, aby kupić 
mieszkanie, przeliczając walutę po kursie czamorynkowym. Ten 
czynnik będzie skłaniał do powrotu do kraju.

Jest także przepływ wśród ludzi sztuki, w jedną i w drugą stronę. 
Praktycznie nie ma ograniczeń. Niektórzy, gdy im nie wyjdzie na 
Zachodzie, wracają do kraju. Wracają do kraju także ci, co zagranicą 
osiągnęli sukces. Wydaje się, że Kościół i państwo zainteresowane są 
w hamowaniu zamiarów emigracyjnych. Doceniając wszystkie czyn
niki, które mają wpływ na decyzje wyjazdu, trzeba stwierdzić, że ma
sowa emigracja jest także wyrazem kryzysu ideowego i moralnego: 
jechać do RPA, do Legii Cudzoziemskiej, nawet do domów publicz
nych, byle nie zostać w Polsce. Jeśli chcemy utrzymać kontakt z mło
dym pokoleniem w kraju, to musimy wrócić do kształtowania sensu 
pracy. Musimy spojrzeć na nasz obszar propagandowy. Robimy to źle, 
i Państwo, i Kościół. Czegóż to się u nas nie mówi! Nie wypada być 
zadowolonym, pochwalić się sukcesem, nie ma sensu rozwijanie ini
cjatywy, a przecież w wielu dziedzinach są możliwe sukcesy. Iluż 
młodych ludzi zrealizowało w ostatnich 6  latach z naddatkiem swoje 
zamiary w rolnictwie. W terenie są świetne gospodarstwa, świetne 
wsie. Obok są i ciamajdy [sic], ale byli zawsze. Nie można mówić, że 
wszyscy widzą naszą rzeczywistość w czarnych barwach. Coś jest tu 
do zrobienia i po stronie Kościoła. Trzeba uznać za szkodliwe, nie 
tylko z socjologicznego, patriotycznego i moralnego punktu widzenia 
twierdzenie, że praca nie ma sensu, bo rządzący wszystko marnują. 
Kościół musi tu coś zrobić.

Czytam pisma z obszaru katolickiego. „Tygodnik Powszechny” 
zrobił z tego swoistą ideologię. Dziwić się trzeba po jego lekturze, że 
jeszcze komuś chce się pracować w Polsce. Można dyskutować nad 
dotychczasowym dorobkiem, ale to co zrobiono służy narodowi. Ma
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my osiągnięcia, choćby w dziedzinie kultury, którymi możemy chlu
bić się w świecie. Czy dla takiego [sic] [Krzysztofa] Pendereckiego 
i innych też sens pracy w Polsce zaginął? Jeśli już ktoś nie znosi so
cjalizmu, to nie może rozpowszechniać tezy o bezsensowności pracy. 
Prosimy o przemyślenie tego problemu.

Kiedy byłem w szpitalu, pielęgniarka która mi dawała zastrzyki 
zadała mi pytanie: „Czy praca w ogóle ma jeszcze sens?” Zapropono
wałem, że może przerwę wobec tego ten zabieg. Jeśli pielęgniarka, 
która służy człowiekowi choremu mówi, że jej praca nie ma sensu, to 
gdzie jesteśmy? Emigranci, którzy wrócili do kraju, zyskali podmio
towość. Dziennikarze, którzy walczyli, „by prasa była własnością 
społeczeństwa”, czyli ich, jak wyjechali do „Wolnej Europy”, to za
pomnieli o tym i robią wszystko, co im każą. Jest to obszar proble
mów, w którym musimy szukać porządku moralnego. Mamy świado
mość, że młodzież stoi wobec niesłychanych trudności. Młodym mało 
płacimy. Aplikant na sędziego ma pensję 10.500 zł. Jest to mniej niż 
stypendium studenckie. Są to głodowe pensje. To samo dotyczy leka
rzy. Lepiej musimy płacić młodej inteligencji. Tworzy się ostry pro
blem mieszkań w wielkich miastach. Musimy rozwiązać go drogą 
budownictwa jednorodzinnego, ale i spółdzielczego. Za brak równo
wagi rynkowej i ostatnio powiększenie tej nierównowagi przyjdzie 
nam gorzko zapłacić. Cudów się nie dokona. Jednym z czynników 
mogących wyprowadzić nas z tej trudnej sytuacji jest aktywność mło
dzieży. Chcemy stosować specjalną politykę ekonomiczną wobec 
powracających emigrantów. Musimy umożliwić powrót emigrantów 
wraz z ich majątkiem i ofertą wewnątrz kraju. Szukać też trzeba spo
sobów oddziaływania przez Kościół, które służyłyby rozwiewaniu 
wśród młodego pokolenia złudzeń, związanych z wyjazdami. (K. Bar- 
cikowski)

STRONA KOŚCIELNA: Mamy pytanie do min. Olechowskiego: 
Czy są prowadzone rozmowy z duszpasterzami zagranicą? Czy się 
dogadują? Ich spojrzenie na sprawy Polonii jest inne, bo żyją, w in
nym środowisku. Zachodzi potrzeba rozmowy z biskupem Wesołym. 
(J. Stroba)

STRONA RZĄDOWA: Jestem do usług. (K. Barcikowski)
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STRONA KOŚCIELNA: Z tymi ludźmi trzeba rozmawiać, wysłu
chać ich. Nawiązując do wypowiedzi min. Loranca chcę stwierdzić, że 
takich wystąpień, o których mówił, jest mało w całokształcie Kościo
ła, a w Poznaniu jeszcze mniej. Rozmawiamy z tymi księżmi. Jest to 
problem marginesowy. Trzeba też zauważyć, że wśród nowszej emi
gracji są tendencje antyklerykalne z tego powodu, że Kościół nie 
stwarza jej płaszczyzny ekonomicznej. Wielu oczekuje od Kościoła na 
Zachodzie pomocy materialnej. Niektórzy mówią: może zaprzestać 
budowy kościołów budować domy starców, bo zostawili w kraju sta
rych rodziców; niech nimi zajmie się Kościół. (J. Stroba)

STRONA RZĄDOWA: Przypomnę jeszcze krótko obietnicę kard. 
Wyszyńskiego, że zebrania rektorów P[olskich] M[isji] K[atolickich] 
będą się odbywać w Polsce, a nie zagranicą. (A. Merker)

Uwaga\ Przed przerwą z uwagi na obecność gen. Seredy i min. 
Olechowskiego, przedyskutowano projekt fragmentu komunikatu 
dotyczący emigracji młodego pokolenia. Przerwa trwała od godz. 
16.50 do 17.10. Salę obrad opuścili gen. Sereda i min. Olechowski.
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Załącznik Nr 2 do protokołu

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW 
OBYWATELI PRL NA ZACHÓD22

1. Wyjazdy ob[ywateli] PRL na pobyt stały w 1983-87 r.
- o wyjazd ubiegało się 60 tys. osób, z czego 70% stanowiły osoby, 
które zamierzały wyemigrować do RFN i Berlina Zachodniego;
- zgodę na wyjazd otrzymało 58.506 osób, w tym:

kraje płeć wiek17 wykształcenie
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54.015 4.491 22.236 36.270 18.909 34.484 5.113 13.618 4.978

11 -65% osób pełnoletnich nie przekroczyło 35 roku życia.

2. Osoby, które wyjechały na stałe do RFN i Berlina Zachodniego 
w 1983-87 r.

Ogółem
Płeć wiek wykształcenie

mężczyźni kobiety do 17 18-59 ponad
60

średnie wyższe

27.962 10.926 16.133 9.804 15.022 2.236 4.676 1.009

- straty dla PRL wynikłe w związku z emigracją tych osób szacuje 
się na ok. 11 mld zł

22 Na marginesie z lewej strony umieszczono odręczny dopisek: Janit?.
Opracowane przez gen. Seredę streszczenie jego wypowiedzi na Komjisję] WspjólnąJ 
88-01-29. Otrzyma abp Bjronisław] Dąbrowski zgodnie ze swym życzeniem, a/a tego 
posiedzenia Komjisji] Wspjólnej], Po nim nieczytelny podpis A. Markera i data 88- 
01-29.
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3. Wnioski na wyjazd na pobyt stały do RFN na dzień 31.12.1987 r.

Ogółem
Udokumentowane

pochodzenie
Niemieckie

Osoby 
w wieku 

produkcyjnym

Wykształcenie
średnie wyższe

43.522 12.150 21.402 3.107 844

4. Odmowy powrotu z wyjazdów czasowych obywateli PRL 
w 1983-87 r.

Ogółem17 Osoby w wieku produkcyjnym Wykształcenie
średnie wyższe

116.958 98.684 47.111 15.034

1/ . 4 4 % tej liczby stanowili Polacy, którzy jako kraj docelowy dekla
rowali RFN i Berlin Zachodni.

5. Wyjazdy zbiorowe do państw kapitalistycznych obywateli PRL
- W 1987 r. ponad 6 tys. osób odmówiło powrotu z wyjazdów zbioro
wych, z czego 80% stanowiła młodzież, która nie przekroczyła 35 
roku życia.
-116 osób odmówiło powrotu z pielgrzymek do Watykanu w 1987 r. 

W 1986 r. odbyły się 404 pielgrzymki, w których uczestniczyło 
19.568 osób.

6. Odmowy powrotu obywateli PRL z wyjazdów służbowych
(staże, stypendia, kongresy)

lata PAN23 MSzWiT24 IBJ25
1982-85 246 148 34

- W latach 1983-85 samowolnie przekroczyło deklarowany okres po
bytu służbowego za granicą 3.070 obywateli PRL /dotyczy to głównie 
RFN i USA/.

7. Obozy i ośrodki specjalne dla Polaków pozostających na Zachodzie
RFN ok. 100 Australia 8
Austria ok. 40 Jugosławia 5

23 PAN -  Polska Akademia Nauk.
24 MSzWiT -  Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
25 IBJ -  Instytut Badań Jądrowych.
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Włochy 20 Grecja 4
Dania 13 Turcja 2
Szwecja 12 Hiszpania, Francja,
Szwajcaria 8 Belgia, Norwegia 1

8. Działania służb specjalnych wobec obywateli PRL
- W 1983-87 kontrwywiad MSW stwierdził ok. 700 prób werbunku 
i ok. 80 tys. indagacji wywiadowczych i przesłuchań.
- W 1986-87 kontrwywiad MSW aresztował ogółem 22 osoby pod 
zarzutem zbrodni szpiegostwa.
- W 1987 r. odnotowano ogółem 2.500 przypadków prób przemytu 
narkotyków.

Załącznik nr 4

K O M U N I K A T
Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu i Episkopatu z dn. 25 1 1988 r. 25

25 stycznia 1988 r. zebrała się Komisja Wspólna Przedstawicieli 
Rządu i Episkopatu.

Rozpatrywano problem emigracji młodego pokolenia Polaków. 
Emigracja ta staje się w ostatnich latach zjawiskiem niepokojącym, 
nie tylko ze względu na rozmiary, ale także na przyczyny, dynamikę 
i kierunek rozwoju postaw emigracyjnych. Wymaga to dogłębnego 
zbadania przyczyn i podjęcia wielostronnych wysiłków, aby zjawisku 
temu zapobiegać. W trakcie dyskusji strona rządowa stwierdziła, że 
władze państwowe kontynuować będą, konieczne działania, które 
powinny umocnić przekonanie młodzieży, iż ma szanse zaspokojenia 
swoich ambicji i rozwoju swoich talentów we własnym kraju. Temu 
służyć będzie nadal polityka oświatowa i kulturalna oraz zapoczątko
wane reformy polityczne i gospodarcze poszerzające zakres wolności 
obywatelskich i wyzwalające inicjatywy na polu społecznym i gospo
darczym. Przedstawiciele rządu poinformowali również o już podję
tych i o zamierzonych regulacjach ułatwiających utrzymanie kontaktu 
z krajem przez osoby, które go opuściły, jak również ich powrót do 
ojczyzny.
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Strona kościelna podkreśliła, że Kościół ze swej strony podejmuje 
starania o otoczenie opieką duchowną wszystkich, którzy znaleźli się 
na emigracji, o utrzymanie więzi z ojczyzną, w swoim zaś nauczaniu 
podkreśla obowiązek służby młodego pokolenia wobec własnego kra
ju i zwraca uwagę, że decyzja o opuszczeniu własnej ojczyzny podle
ga także ocenie moralnej.

Komisja zapoznała się ze stanem prac zespołu redakcyjnego, powo
łanego przez nią 25 września 1987 roku, którego zadaniem jest wy
pracowanie projektów dotyczących regulacji stosunków między pań
stwem i Kościołem, a także dotyczących nawiązania stosunków dy
plomatycznych między Polską Rzeczpospolitą Ludową i Stolicą Apo
stolską oraz Zespołu Roboczego do Spraw Wyższych Uczelni Papie
skich, powołanego przez nią 4 kwietnia 1985 r. Komisja dała wskaza
nia, co do dalszej pracy tych zespołów.
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PRZYKŁADY DZIAŁALNOŚCI 
DUSZPASTERSKIEJ I CHARYTATYWNEJ 

BOŻOGROBCÓW W PRZEWORSKU

Bożogrobcy, zwani również miechowitami (Canonici Regulares 
Custodes Sanctissimi Sepulchri Hierosolymitami), w średniowieczu 
tworzyli sieć domów zakonnych, parafii i szpitali podległych bezpo
średnio konwentowi w Miechowie. Głównym ośrodkiem dla tych 
placówek na ziemi przemyskiej był klasztor usytuowany w zachodniej 
części miasta Przeworska1. Klasztor stał się też wkrótce centrum życia 
parafialnego i religijnego mieszkańców miasta Przeworska i okolicz
nych wsi, bożogrobcy szczególnie bowiem byli przygotowani, zgod
nie z regułą, do pracy duszpasterskiej, charytatywnej i oświatowej. 
Zajmowali się również szerzeniem kultu Grobu Świętego, Męki Pań
skiej oraz Zmartwychwstania propagując szereg zwyczajów liturgicz
nych związanych z obchodami Wielkiego Tygodnia2. Artykuł ten

1 Przeworsk jako gród obronny istniał już w X w. W XIII w. był ośrodkiem ruskiej 
„wołosti” z siedzibą kniaziowską. W I poł. XIV w. gród znalazł się w granicach Kró
lestwa Polskiego. W dniu 25 II 1393 Władysław II Jagiełło zatwierdza lokację miasta 
na prawie niemieckim; A. G i 1 e w i c z , Przeworsk w okresie feudalnym i w począt
kach kapitalizmu, w: Siedem wieków Przeworska, pod. red. A. K u n y s z a ,  Rzeszów 
1974; T. M. T r a j d o s ,  Miechowici na Ziemi Przemyskiej za panowania Władysława 
II Jagiełły, w: „Folia Histórica Cracoviensia” 1997-1998, vol. 4-5; J. K ł o c z o w -  
s k i , Zakony w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV-XVIII wieku, 
w: „Nasza Przeszłość” t. 43: 1975; M. H o r n ,  Skład zawodowy magistratu przewor
skiego w latach 1600-1650 na tle struktury zawodowej i społecznej miasta, 
w: „Przegląd Historyczny” 1969, t. LX; Notaty do monografii Przeworska, rkop. 
Zbiory Muzeum w Przeworsku, sygn. MP-DA-79.
2 J. K o p e ć , Teksty oficjum Sacrosancti Sepulchri Hierosolymitani u bożogrobców 
miechowskich i w Proprium Poloniae, w: Bożogrobcy w Polsce, pod. red. C. W i 1 a -

,Nasza Przeszłość” 1.104: 2005, s. 225-246.
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skupia się na dwóch pierwszych z wymienionych elementów działal
ności bożogrobców, działalności duszpasterskiej i charytatywnej wy
rażającej się w zakładaniu i prowadzeniu bractw religijnych, działają
cych przy parafii, oraz prowadzeniu szpitala.

W dniu 28 IV 1393 r. biskup lubuski Jan zatwierdził fundację ko
ścioła parafialnego p.w. św. Katarzyny* i * 3. 6  VII 1394 r. Jan Tarnowski, 
wojewoda sandomierski i właściciel Przeworska wydaje akt dotacji 
dla prepozytury bożogrobców w Przeworsku oddając im erygowany 
rok wcześniej kościół4. „Nadaje (Jan Tarnowski) krzyżakom przewor
skim, którzy zawiadomieli zarazem kościołem famym pod nazwą św. 
Katarzyny na małym rynku będącym fundowanym przez niego 1393 
przywilej pobierania dziesięciny i mesznego z dóbr do tey parafii na
leżących zastrzegając z tych włości także dziesięcinę, które by do tey 
parafii przyłączono zostały. Również zastrzegając by ci zakonnicy 
w dniach uroczystych odprawiali rano nabożeństwo w kaplicach Stu- 
dzian i Rozbórz dla ludzi wiekowych, którzy do kościoła nie mogli 
zdążyć”5.

Biskup Maciej przekazuje na rzecz klasztoru dziesięciny biskupie 
z Przeworska i Studziana, co jednocześnie sankcjonuje jego władzę na

n o w s k i e g o ,  Miechów-Warszawa 1999., tenże, Droga Krzyżowa, Poznań 1985, 
tenże, kult Chrystusa cierpiącego w świetle średniowiecznych źródeł liturgii polskiej, 
IV rozdz. rozprawy doktorskiej, Kult Męki Pańskiej w świetle przedtrydenckich litur
gicznych tekstów wotywnych, b.r., tenże, Męka Pańska w religijnej kulturze polskiego 
średniowiecza-studium nad pasyjnymi motywami i tekstami liturgicznymi, Warszawa 
1975; H. P i w o ń s k i ,  Liturgia wielkoczwartkowa u bożogrobców, „Muzea Archiwa
i Biblioteki Kościelne”, 1977, t. 35; tenże, Liturgia wielkanocna bożogrobców w Mie
chowie, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 1969, T. XVI, z. 4.
3 Dokumentem wydanym 18 IV 1393 r. w Furstenwaldzie. Fundacja stała się jednym 
z powodów konfliktu biskupa lubuskiego z biskupem przemyskim Maciejem. Biskup 
lubuski uzurpował sobie prawo jurysdykcji na Rusi Czerwonej, mimo że parafia 
przeworska znalazła się w granicach biskupstwa przemyskiego, które podlegało me
tropolii halickiej powołanej przez Grzegorza XI bullą „Debitum Pastoralis Officii” 
w 1375 r.; T. M. Tr aj d o  s , dz. cyt., s. 72; J. Ataman, Zarys dziejów diecezji prze
myskiej obrządku łacińskiego, Przemyśl 1985, s. 1-4.
4 Opierając się na dokumencie przesłanym prepozytowi generalnemu miechowitów 
Stanisławowi można postawić tezę, iż bożogrobcy otrzymali dwa kościoły. Nic jed
nak nie wiemy o kościele mającym powstać przed 1380 rokiem, choć nie wyklucza 
się istnienia już w XIII w. cerkwi na terenie grodziska, jak również lubuskiego ośrod
ka misyjnego; T. M., T r a j d o s , dz. cyt., s. 75; A. Gilewicz, dz. cyt., s. 53.
5 Za Notaty..., s. 4.
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tym terenie i pozbawia źródła intryg biskupa lubuskiego, nie unieważ
niając jednak jego wcześniejszych dotacji.

Nową parafię bożogrobców, mimo że podlegała prepozytowi gene
ralnemu z Miechowa, obowiązywały wszelkie postanowienia syno
dalne diecezji przemyskiej. Pierwszego przeworskiego prepozyta 
Bartłomieja z Mazowsza wyznaczył przebywający w tym czasie 
w Przeworsku prepozyt generalny Stanisław z Książa. Wikarym został 
ojciec Priskana. Wkrótce przystąpili oni do wznoszenia nowego ce
glanego kościoła ukończonego w 1476 r.

Jan Tarnowski wyznacza rozległe granice parafii. Obejmuje ona 
miasto Przeworsk, oraz wsie należące do Tarnowskich: Studziona, 
Grzęska, Amoldowa Wola (Gorliczyna), Świętoniowa Wola, Rozbórz 
i Miratyn (Mirocin)6, a także wsie należące do innych właścicieli, tj. 
Urzejowice Wielkie, Urzejowice Małe, Wolica -  Niedźwiedzica, 
Białoboki. Od roku 1424 parafia objęła również wsie: Ujezdna, Żura
wice Małe, Żurawice Wielkie. W następnych latach granice parafii nie 
uległy większym zmianom, dokumenty z lat 1636-1785 wymieniają 
wsie: Budy Przeworskie, Chałupki, Dębów, Gorliczyna, Grzęska, 
Maćkówka, Mirocin, Mokra Strona, Rozbórz, Studzian, Świętoniowa, 
Ujezna, Wola Pełkińska, Żurawiczki Małe, Żurawiczki Wielkie7. Pa
rafia bożogrobców w Przeworsku już niemal od samego początku 
staje się jedną z większych parafii w diecezji przemyskiej.

Skąpe dane źródłowe nie pozwalają na dokładną analizę stanu de
mograficznego parafii. Oblicza się na podstawie wysokości pobiera
nego podatku, że samo miasto Przeworsk w XVI w. liczyło około 
3300 osób8, Cennym źródłem są listy osób zobowiązanych do spo
wiedzi. W parafiach diecezji przemyskiej wierni tradycyjnie mieli 
przystępować do spowiedzi gremialnie w okresie wielkanocnym. 
W 1636 r. na terenie parafii przeworskiej wymienia się 4100 osób, 
1642 -  5450, 1703 -  3500, 1724 -  4000, 1745 -  6650, 1757 -  6000, 
1785 -  8097 (6139 osób dorosłych i 1958 dzieci). W samym Przewor
sku w 1785 r. mieszkało 2892 osoby wyznania rzymskokatolickiego,

6 Z. B u d z y ń s k i ,  Statystyka ludności rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej ob
rządku łacińskiego w XVII i XVIII w., „Rocznik Przemyski” 1988, t. XXVI, s. 183; 
T. M., T r a j d o s , dz. cyt.., s. 79.
7 Tamże, s. 220.
8 Pobrano w Przeworsku 40 grzywien, dla porównania, w Przemyślu 50, Samborze 
36, Jarosławiu 20, Łańcucie 16; M. Horn., dz. cyt., s. 273.
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co stanowiło 75% mieszkańców miasta9, 24% było wyznania mojże- 
szowego10.

Zróżnicowany był stan urodzenia i status społeczny parafian. Du
chowieństwo i szlachta stanowiła około 4% ogółu ludności, rzemieśl
nicy -  60%, kupcy, właściciele -  8,9%, chłopi -  13%, służba zamko
wa, czeladź -  3,6%, pensjonariusze szpitala, żebracy -  6 %, resztę 
stanowili urzędnicy, nauczyciele, oficerowie11.

W wiekach XVII i XVIII dotknęło miasto i parafię szereg klęsk, 
które miały negatywny wpływ na stan zaludnienia i zasobność parafii, 
zarazy z lat 1613, 1623, 1634, pożary, najazdy obcych wojsk, Szwe
dów (1656, 1657), Tatarów (1672), Siedmiogrodzian Rakoczego oraz 
Kozaków. Wymienione klęski, mimo że spowodowały wyludnienie 
parafii przyczyniły się do znacznego nawrotu do wielu form religijno
ści i kościoła, głównie pod wpływem „niepewności jutra”. Masowo 
organizują się bractwa religijne i modlitewne, a pozycja i autorytet 
proboszcza wzrasta na tyle, że może pozwolić sobie na konflikty 
z właścicielami miasta, które często kończą się w kurii papieskiej 
w Rzymie12.

Na podstawie nielicznej zachowanej dokumentacji trudno określić 
liczbę braci zakonnych przed wiekiem XVIII, również dane pocho
dzące z XVIII w. są nieścisłe. Można się jednak na ich podstawie

9 Dane z roku pochodzą ze spisu sporządzonego w okresie rządów biskupa Wacława 
Betańskiego; Z. B u d z y ń s k i ,  dz. cyt., s. 220; A. G i l e w i c z ,  dz. cyt., s. 109; 
J. M o t y l e w i c z ,  Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII 
i XVIII wieku, Przemyśl -  Rzeszów 1993, s. 235.
10 W XV w. mieszkać w Przeworsku miały tylko dwie rodziny żydowskie, w XVII w. 
ok. 40 rodzin, pod koniec XVIII w. 996 obywateli wyznania mojżeszowego. Mimo że 
stanowili znaczny procent mieszkańców miast diecezji przemyskiej działanie gmin 
żydowskich znacznie ograniczano. Biskupi przemyscy ( J. A. Denhoff, W. H. Siera
kowski) zakazują handlu, pracy i zabaw w czasie świąt chrześcijańskich, Obłożono 
gminy podatkiem na rzecz kościoła chrześcijańskiego (pro tolerantia), kuria musiała 
także zaaprobować budowę nowych synagog; M. Horn, dz. cyt., s. 275.
11 M. H o r n  , dz. cyt., s. 280.
12 W połowie XVIII w. zakon upomniał się o pola i poddanych z Rozborza i Mirocina
zajęte przez administrację dworską, a także o odebrany majątek szpitalny. W spór
zaangażowani byli Lubomirscy, oraz biskup przemyski, Kopie listów do, i od księży
zastępujących w Rzymie interesy klasztoru bożogrobców w sprawach sądowych, rkp, 
Zbiory Muzeum Czartoryskich, sygn. 2148 IV.
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pokusić na próbę odtworzenia struktury organizacyjnej i stanu liczeb
nego zakonu.

Oczywiście domem gromadzącym najliczniej kanoników był dom 
zakonny w Miechowie, ich liczba dochodziła do sześćdziesięciu, choć 
uposażenie klasztoru mogło zapewnić byt około stu zakonnikom. 
W placówkach prowincjonalnych liczba zakonników była mniejsza. 
W Przeworsku według danych z 1773 r. klasztor zamieszkiwało jede
nastu zakonników, w Leżajsku pięciu, a w okolicznych placówkach, 
parafiach w Giedlarowej, Rudołowicach, Tuligłowach czy Urzejowi- 
cach po dwóch13. Taka dwuosobowa obsada stanowiła właściwie re
gułę w małych wiejskich parafiach bożogrobców.

Zakon miechowitów był wybitnie klerycki, rzadko trafiali się za
konnicy bez święceń kapłańskich. Zakon posiadał pełnię uprawnień 
i przywilejów o charakterze duszpasterskim, szczególnie, jeśli chodzi 
o udzielanie sakramentów. Jednak by objąć parafię musiał mieć po
zwolenie władz kościelnych. Dla Bożogrobców istotna była bulla 
Urbana IV z 26 IX 1266 r. zezwalająca na obsadzanie stanowisk ko
ścielnych, w tym plebani14.

Proboszcz -  zakonnik podobnie jak i proboszcz diecezjalny spra
wował opiekę nad wiernymi -  cura animarum, lecz jego działalność 
miała pewną przewagę przy wykonywaniu posług duszpasterskich. 
Wypływała ona z tego, iż parafie prowadzone przez zakonników nie 
podlegały zjawisku łączenia funkcji i beneficjów, a także były one 
ciągle obsadzone15.

13 H. G a p s k i , Miechowici w czasach nowożytnych XVI- XVIII wieku, w: Bożogrob
cy w Polsce, pod. red. C. W i l a n o w s k i e g o ,  Miechów-Warszawa 1999, s. 51; 
J . K ł o c z o w s k i ,  Zakony w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XVI- 
XVIII wieku, „Nasza Przeszłość” t. 43: 1975, s. 54.
14 L. W o j c i e c h o w s k i ,  Parafia w Miechowie w okresie przedrozbiorowym, 
w: Bożogrobcy w Polsce, pod. red. C. W i l a n o w s k i e g o ,  Miechów-Warszawa 
1999, s. 58; M. B u 1 i ń s k i , Wiadomość historyczna o Zakonie Kanoników Regular
nych Stróżów Grobu Chrystusowego, „Pamiętnik Religijno-Moralny” 1852, nr. 5, 
s. 467. Przywilej ten potwierdza Bonifacy IX.
15 Plebanie w Rudołowicach i Tuligłowach zostały obsadzone proboszczami -  bożo
grobcami właśnie z powodu niezadowolenia właścicieli z działalności duchowieństwa 
diecezjalnego; J. F l a g a ,  Działalność duszpasterska Bożogrobców na ziemiach 
Rzeczpospolitej u schyłku XVIII wieku, w: Bożogrobcy w Polsce, pod. red. C. W i 1 a - 
n o w s k i e g o ,  Miechów-Warszawa 1999, s. 102.
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W zakonie Bożogrobców na wakujące stanowiska kandydaci byli 
typowani spośród braci -  kanoników przez proboszcza miechowskie
go, lub jego zastępcę. Wybór zatwierdzała kapituła miechowska opie
rając się na zasadach wyboru dokonywanych przez kapitułę jerozo
limską. Następnie kandydatura przedstawiana była w diecezji, w któ
rej wakowało probostwo. Biskup ordynariusz wybranego kandydata 
instytułował, rozciągając nad nim władzę taką, jaka miał nad ducho
wieństwem świeckim, jednak bez prawa jurysdykcji. W mniejszych 
probostwach podległych konwentowi przeworskiemu, za wiedzą prze
łożonego z Miechowa, proboszczowi przydzielano jednego z braci, 
wikariusza do pomocy. Zmieniali się oni co trzy lata. Przed upływem 
tego okresu proboszcz, bez obediencji opata, nie mógł wikariusza 
zwolnić. Corocznie proboszczowie wysyłali do Miechowa rozrachun
ki z przychodów i rozchodów, a na zebraniach kapituły składali spra
wozdania ze stanu powierzonego im probostwa16.

W Przeworsku na czele klasztoru i parafii stał prepozyt. Kierował 
on wspólnotą domu, nadzorował wykonywanie przez wszystkich 
obowiązującej reguły zakonnej, zajmował się też obowiązkami dusz
pasterskimi. Musiał również uczestniczyć w zwoływanych co trzy lata 
zebraniach kapituły generalnej. Nieprzybycie na zebranie kapituły 
groziło utratą beneficjum.

Historię przeworskiego konwentu zapoczątkował prepozyt Bartło
miej Mazowiecki w 1394 r., a zamknął Kasper Mizerski w 1846 r. 
Niewątpliwie najwybitniejszymi prepozytami byli Samuel Nakielski 
i Tyburcyusz Jaskłowski, który, jak pisze Pękalski, „Zwiedzał on to 
mrowisko ludu wiejskiego w chatkach i miejskich ubogich domkach; 
chorującym wieśniakom udzielał wsparcie; religijną pociechą ukrze- 
piał ich w niemocy, a ubogich mieszkańców Przeworska odzieżą 
i żywnością obdarzał”17.

16 M. T o b i a s z ,  Bożogrobcy w Miechowie, „Nasza Przeszłość” t. 17: 1963, s. 20; 
F. M r ó z , Sanktuaria Świętego Grobu w Polsce, Kraków, mps z 1999, s. 210
17 Tyburcyusz Jaskłowski herbu Radwan wykształcony na Akademii Krakowskiej. Po 
śmierci księdza Winiarskiego zostaje proboszczem w Przeworsku, a następnie przeło
żonym klasztoru św. Jana w Gnieźnie. Umiera 27 XII 1628 r. Samuel Nakielski uro
dzony we Lwowie, został wykształcony w Krakowie. Obejmuje urząd proboszcza 
w Przeworsku, wkrótce jednak zostaje powołany do Miechowa. W 1626 r. otrzymuje 
w Rzymie tytuł doktora teologii. Umiera 12 I 1652 r.; P. P ę k a 1 s k i , O początkach
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Następną grupę tworzyli kapłani przeznaczeni do prac duszpaster
skich, wikariusz, kaznodzieja18 i penitencjarz.

Funkcja kaznodziei wymagała odpowiedniego przygotowania, czę
sto określonych studiów zakończonych egzaminem. Kandydat, prócz 
wiedzy z zakresu teologii i znajomości Pisma Świętego, musiał się 
wykazać nieskazitelną postawą moralną. Funkcja ta dawała pewne 
przywileje, zwalniano kaznodziejów z wielu obowiązków klasztor
nych, dając czas wolny na przygotowanie kazań, szczególnie w okre
sie Adwentu i Wielkiego Postu.

Napisany przez kaznodzieję tekst kazania sprawdzany był przez 
przełożonego klasztoru. Kazanie takie nie mogło być odczytane pod
czas Mszy Świętej, należało je wygłosić z pamięci. Niedbałość była 
odpowiednio karana, najczęściej przez pozbawienie posiłków. Kaza
nie miało być budujące, przystępne i zrozumiałe dla wiernych, z jak 
najczęstszymi odwołaniami do Pisma Świętego.

Tylko trzy domy zakonne Bożogrobców posiadały penitencjarzy: 
konwent w Miechowie, Krakowie i Przeworsku19. Uprawnienia wy
słuchania spowiedzi uzyskiwano wraz z przyjęciem święceń kapłań
skich, potrzebne było jednak pozwolenie przełożonego i upoważnienie 
ordynariusza diecezji20.

Penitencjarze bożogrobców posiadali władzę rozgrzeszania tzw. 
Rezerwatów. Byli odpowiednio przygotowani do swojej funkcji przez 
lepiej, niż to bywało wśród duchowieństwa diecezjalnego, zorganizowa
ny system studiów zakonnych, np. przez rozwiązywanie tzw. kazusów21.

Nie udało mi się potwierdzić istnienia funkcji kustosza w klasztorze 
przeworskim, podobnie jak i funkcji szafarza, zajmującego się gospo
darką we włościach klasztornych, bardziej prawdopodobne jest, iż 
w Przeworsku sprawami gospodarczymi zajmował się osobiście pro

rozkrzewieniu i upadku zakonników XX kanoników św. Grobu Jerozolimskiego, Kra
ków 1867, s. 144-149.
18 Przeworsk był jedną z sześciu placówek miechowitów, w których pracowali kaznodzieje.
19 J. F 1 a g a , dz. cyt., s. 103.
20 Sprawę spowiedzi reguluje synod zwołany przez biskupa Jana Wężyka 3 III 1621 r. 
opierając się na postanowieniach soboru trydenckiego. De Sacramento peanitentiae -  
wprowadza się surowe obostrzenia w dziedzinie szafarstwa sakramentu pokuty, m.in. 
uzależniając prawo słuchania spowiedzi od zezwolenia władzy diecezjalnej; J. S a 
w ie  k i , Synody diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego i ich statuty, Wrocław 
1955, s. 85-90.
21 Tamże, s. 103.
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boszcz. O porządek nabożeństw dbał brat zakrystian, kantor o śpiew 
w chórze, a młodszy zakrystian prowadził księgę chrztów, zgonów 
i pogrzebów.

Rozkład zajęć w klasztorach miechowitów określony został na ze
braniu kapituły generalnej, zwołanej przez Macieja Łubieńskiego 
w 1619 r. przepisy szczegółowo mówią o rozmieszczeniu godzin ka
nonicznych: matutinum, pryma i tercja, potem Msza św. (Summum 
Sacrum), po mszy seksta, następnie obiad i nona. Po nonie rekreacja, 
po nieszporach półgodzinna, po wieczerzy godzinna. Na koniec kom- 
pleta i spoczynek22.

Strój zakonnika opisuje J. Kitowicz; „Do chóru biorą sobie rokiety 
i micety czarne, to jest płaszczyki po łokieć u ręki krótkie, z małymi 
z tyłu kapturkami, na początku zapinane na guziki jedwabne, drobne, 
czerwonego koloru. Wychodząc na miasto noszą suknie takie jak 
świeccy księża, tylko z krzyżem czerwonym”23. Podwójny czerwony 
krzyż noszony był na lewym boku. Mantolet z czarnego płótna uży
wany był przez bożogrobców od 1520 r. Młodsi księża i klerycy 
wdziewali na rokietę muncet, a przełożeni i proboszczowie mantolet.

Prawie niemożliwe jest określenie stanu moralnego zakonników 
przeworskich, znacznie łatwiej można się pokusić o ocenę ich pracy, 
a tę oceniano wysoko, wydaje się o tym świadczyć fakt, iż w krótkim 
czasie bożogrobcy objęli szereg parafii świeżo fundowanych lub też 
odebranych wcześniej duchowieństwu diecezjalnemu. Stawiano im 
przy tym, jak miało to miejsce w przypadku parafii św. Mikołaja 
w Urzejowicach pewne wymagania. Zakonnik -  proboszcz musiał 
odprawiać mszę niedzielną według przepisów diecezjalnych. Mszę 
środową odprawiano w intencji rodziny fundatorów, zarówno zmar
łych jak i żywych. Mszę piątkową o męce Chrystusa.

Koncepcja wiejskiego duszpasterstwa bożogrobców stała się wzor
cem dla fundatorów kaplic w prowincji ruskiej ofiarowanych zako
nom, np. przez Jakuba Strepę w Krotoszynie i Kościejowie dominika
nom, czy franciszkanom w Hanaczowie i Kozielnikach.

22 M. M a c h e j e k ,  Materiały źródłowe zakonu Bożogrobców w archiwach watykań
skich, w: Bożogrobcy w Połsce, pod. red. C. W i l a n o w s k i e g o ,  Miechów- 
Warszawa 1999, s. 162
23 J. K i t o w i c z ,  Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, Wrocław 
1951, s. 141.
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Znane są jednak przypadki księży, których moralne prowadzenie 
pozostawiało wiele do życzenia. Niejaki ksiądz Augustyn wszczynać 
miał regularne awantury w refektarzu, odmawiał wypełniania swoich 
obowiązków tak, że „sam X Proboszcz, lubo słaby że koronkę śpie
wać musiał aby nie było zgorszenia”24, lub „...posłany na święcenie do 
Grzęski y Świętoniowey gdzieś na mieście bawił i wrócił pijany wie
czorem do klasztoru gdy proboszcz zabronił go wypuszczać ten cho
dził z kijem i odgrażał się strażnikom że ich zabije”25. Lista jego 
przewinień jest dłuższa, miał np. zamknąć księdza seniora w celi, 
i wykazywać się zupełnym brakiem posłuszeństwa wobec przełożo
nych zakonu. Podobnie nagannie zachowywał się ksiądz Filip. „X. 
Filip będąc posłany do Rudołowic poiechał do Jarosławia, tam się 
upił, piyany na wózku wraz z niewiastą wiednie jechał”26, lub „Jako 
X. Filip Żydów złotników z Jarosławia idących na drodze y sam bił, 
y pijanym parobkom bić kazał, dopiero po północku powróciwszy do 
Rudołowic dziewkę plebańską po sieniach, kumorach, chlewach gonił 
wołając: mam, mam pieniądze day mi ać”27. Najcięższym przewinie
niem rzeczonego księdza było nastawanie na księdza proboszcza .Ja
ko X. Filip przyszedłszy do Rezydencji Proboszcza pijany tegoż dnia 
tam krzyczał, onemu Miechowem odgrażał, rękami grożąc mówił Żeś 
Ty tylko jest delegat, i a do G. Generała appelluię Ja jestem tu przy
słany, abym wszystko, co się tu dzieje donosił”28. Przypadki wyżej 
opisane miały miejsce w drugiej połowie XVIII w., więc okresie 
znacznego upadku dyscypliny w zakonie, nie zachowały się podobne 
relacje z okresu wcześniejszego, co oczywiście nie znaczy że ich nie 
było. Jeśli jednak wcześniej zdarzała się taka niesubordynacja zakon
ników, to raczej rzadko, bowiem władza prepozyta w XVI, XVII w. 
cieszyła się znacznie większym autorytetem, niż prepozytów rezydu
jących pod koniec istnienia zakonu w Przeworsku.

Brak opracowań i materiałów źródłowych w niewielkim stopniu 
pozwala zbadać stan praktyk religijnych, a tym bardziej poziom reli
gijności mieszkańców Przeworska i wpływ, jaki wywierała działal-

24 Acta Provinciae Russiae in Conventu Prevorscensi Celebrata, rkp Zbiory Muzeum 
Czartoryskich, sygn. 2149 IV, s. 85.
25 Tamże, s. 91.
26 Tamże, s 94.
27 Tamże, s 94.
28 Tamże, s 94.
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ność duszpasterska miechowitów na codzienne życie parafian. Nie
wątpliwie zakon bożogrobców przywiązywał wagę do katechizacji 
wiernych, nie docierała ona jednak do wszystkich w wystarczającym 
stopniu, skoro dwór ma pretensje o to, że parafianie „ani przeżegnać, 
ani pacierza nie umieją”29. Na zarzuty odpowiada proboszcz; „że pa
cierza uczyć karze 3 niedziele przed ślubem i po wsiach studentów 
posłał żeby ludzi pacierza uczyli proboszcza kosztem”30. Dwór ze 
swej strony zaczął karać tych wszystkich, którzy się pacierza nie 
uczyli, tak, że „ludzie przestraszeni sami prosili się na naukę”31. Dwór 
pilnował również, by włościanie uczęszczali do kościoła, zapisując 
nawet, którzy z parafian nie uczęszczają na nabożeństwa. Opornym 
wymierzano kary. Parafianie z reguły brali jednak masowo udział 
w uroczystościach religijnych, zwłaszcza hucznie obchodzonych pro
cesjach, czy obchodach świąt wielkanocnych, na celebrację których, 
liturgia bożogrobców była szczególnie nastawiona. Wiemy, że 
w XVII, XVIII w. nabożeństwa bywały głośne i teatralne, ci którzy 
potrafili modlili się głośno, zdarzało się iż uderzali głową w ławki czy 
podłogę, a nawet policzkowali się podczas podniesienia32. Szczególną 
uroczystą formę uzyskiwało przywitanie biskupów przybywających 
na wizytację. Naprzeciw biskupowi wychodziła procesja złożona 
z duchowieństwa, bractw religijnych i parafian. Biskupa uroczyście 
wprowadzano do kościoła, gdzie odprawiał Mszę św., potem nastę
powały suplikacje, przemowa do ludu, a następnie procesja za zmar
łych i inne czynności kultowe jak np. konsekracja ołtarzy, spowiedź 
czy bierzmowanie33.

Bractwa religijne34 zaznaczyły swoją obecność od początku istnie
nia zakonu. Już bowiem w 1198 patriarcha jerozolimski przyjął in 
fratemitatem nostram arcybiskupa gnieźnieńskiego Piotra, biskupa 
krakowskiego Fulkona, Ludwika z Krakowa i innych możnych, póź
niejszych dobroczyńców klasztoru miechowskiego. Od 1198 Bożo

29 Diariusz dziejów kościoła oraz kopie aktów dotyczących Przeworska i tamtejszego 
kościoła, rkps, Zbiory Muzeum Czartoryskich, sygn. 2066 IV, s. 41.
30 Tamże, s. 41.
31 Tamże, s. 41.
32 J. S. B y s t r o ń , Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, Warszawa 1976, s. 298.
33 Diecezja przemyska wizytowana była w latach 1638-42, 1646, 1720-22, 1753-56.
34 Stowarzyszenia wiernych wymienia się już w źródłach starochrześcijańskich pod na
zwami philopones, spondaei, na zachodzie przyjmują się nazwy: confiratriae lub geldonia.
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grobcy otrzymują prawo przyjmowania do konfraterni Grobu Chry
stusa na zasadzie filadelfii, pierwszym członkiem zostaje fundator 
klasztoru Jaksa z Miechowa35.

Stowarzyszenia takie służyły rozwojowi religijności wiernych, pro
pagowały kultu tajemnicy wiary, świętych, poszerzały zakres praktyk 
religijnych, kształtowały postawy moralne i duchowe oraz umacniały 
lokalne więzi.

Bractwa religijne możemy podzielić na: Bractwa dewocyjne, któ
rych celem było sprawowanie częstych i uroczystych praktyk religij
nych, charytatywne, pokutnicze -  szkaplerzne, bractwa ubogich, ka
płańskie -  kalkady, cechowe36.

Na początku XVII w. na terenie Diecezji przemyskiej istniało naj
prawdopodobniej 159 różnego rodzaju bractw religijnych. Jedynie 23 
z nich powstało przed XVI wiekiem, a więc przed reformą trydencką. 
W okresie rządów biskupa Sierakowskiego na terenie diecezji istniało 
134 bractwa, w tym 90 w parafiach miejskich37.

Zastanawiające są powody powoływania tak licznie bractw od 
XVII w. Wydaje się, że istotny wpływ mogła mieć reforma trydencka 
i kontrreformacja, jak i ubożenie kraju, szereg klęsk elementarnych, 
wojen, czyli „niepewność jutra” będąca przyczyną nawrotu religijno
ści. Gwałtowny rozrost organizacji religijnych nie był jedynie specy
fiką polską. Kościół próbuje zapanować nad tym ruchem, w dniu 
7 XII 1604 papież Klemens VIII bullą Quecumque a Seole Apostólica 
zabrania erygowania w jednym miejscu więcej niż jednego bractwa 
tego samego rodzaju, a synod diecezjalny odbywający się w Przemy
ślu 26 X 1634 r. chce zredukowania liczby konfraterni do jednej na 
każdy kościół zakonny. Powodem tej decyzji mają być licznie obcho-

35 J. F l a g a ,  Działalność duszpasterska Bożogrobców na ziemiach Rzeczpospolitej 
u schyłku XVIII wieku, w: Bożogrobcy w Polsce, pod. red. C. W i l a n o w s k i e g o ,  
Miechów-Warszawa 1999, s. 99.
36 E. W i ś n i o w s k i ,  Bractwa religijne na ziemiach polskich w średniowieczu, 
„Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 2, s. 53.
37 H. B o r c z , Bractwa religijne w kościołach parafialnych diecezji przemyskiej 
w okresie przedrozbiorowym, „Roczniki Teologiczno-Kanonicze” 1981, t. 28, z. 4, 
s. 81; A B a b i a r z ,  Działalność dobroczynna Zofii i Antoniego Lubomirskich 
w Przeworsku, Rzeszów, mps 1998, s. 48. Wszystkie bractwa decyzją władz austriac
kich miały zaprzestać swojej działalności w latach 1783-1784, na ich miejsce powstać 
miało Bractwo Czynnej Miłości Bliźniego. Bractwa nie zaprzestały jednak działalno
ści przy parafiach.
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dzone uroczystości brackie z wystawieniem Najświętszego Sakramen
tu, które tłumnie przyciągają wiernych, skutkiem czego, kościoły pa
rafialne świecą pustkami38.

Parafia bożogrobców w Przeworsku w XVII w. posiadała dwa brac
twa religijne, były to: Bractwo Różańcowe Najświętszej Marii Panny 
oraz Bractwo Grobu Jerozolimskiego Pana Naszego Jezusa Chrystusa. 
W XVIII w. powstają ponadto bractwa: Apostolskie, Serca Jezusowe
go, Aniołów Stróżów, Trójcy Przenajświętszej, Szkaplerzne, Bractwo 
Abstynencji Od Wódki, Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Matki Bożej. 
Działały też bractwa cechowe39.

Bractwo Grobu Jerozolimskiego zostało zatwierdzone przez Jana 
XXII. W 1554 r. Juliusz III podniósł je do rangi arcybractwa. Bractwo 
przy kościele przeworskim erygował 9 sierpnia 1659 r. papież Alek
sander VII, dzięki staraniom generała bożogrobców Stanisława Rac- 
kiego. Zaaprobował je biskup przemyski Stanisław Sarnowski dnia 28 
lipca 1660 r.

Głównym celem bractwa u jego początków miało być wspieranie 
wysiłków na rzecz odzyskania Grobu Bożego będącego w rękach 
muzułmanów oraz organizowanie składek na wykup więźniów chrze
ścijańskich z niewoli.

Do codziennych obowiązków należała modlitwa za Kościół. 
W każdą ostatnią niedzielę miesiąca członkowie bractwa zobowiązani 
byli do spowiedzi i przyjęcia komunii św., spowiedź taka połączona 
była z uzyskaniem odpustu zupełnego. W każdy piątek uczestniczyli 
w nabożeństwie w intencji zmarłych członków bractwa. We wszystkie 
niedziele począwszy od Wielkanocy aż do ostatniej niedzieli roku 
kościelnego członkowie bractwa brali udział we Mszy św. Wotywnej 
o Zmartwychwstaniu Pańskim, a także raz w miesiącu w procesji do 
Grobu Pańskiego. Obowiązkiem było również odmawianie Godzinek 
o Grobie Chrystusa, czuwanie w czasie wielkanocnym wraz z zakon
nikami przy grobie, modląc się, adorując Najświętszy Sakrament, oraz 
strzegąc monstrancji i grobu przed znieważeniem. W każdą niedzielę

38 J. S a w i c k i ,  Synody Diecezji Przemyskiej obrządku łacińskiego i ich statuty, 
Wrocław 1955, s. 95.
39 M. Szkoda, Zarys dziejów parafii obrządku łacińskiego w Przeworsku do 1918 roku, 
Rzeszów, mps, b. r., s. 58.
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Wielkiego Postu konfratrzy uczestniczyli na klęczkach ze świecami 
we Mszy św.

Podstawową książeczką do nabożeństwa był modlitewnik autorstwa 
Radlińskiego, który zawierał triennę, koronkę, Godzinki o Grobie 
Chrystusa, ułożone na wzór Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Naj
świętszej Marii Panny40.

Członkom bractw przysługiwał uroczysty pogrzeb41, co opisuje 
Jędrzej Kitowicz „Każdemu bractwu z osobna służącego, jedną po
winność powszechną, to jest, iż zmarłym braciom i siostrom zasłużo
nym asystowali do pogrzebu ze świecami i chorągwiami darmo, tym 
zaś, którzy nie byli w bractwie, albo, choć byli nie mieli w nim zasług, 
asystowali za rekwizycją i zapłatą.”42.

W przypadku konfraterni różańcowych, najbardziej rozpowszechnio
nych w diecezji przemyskiej, działalność ograniczała się głównie do od
mawiania różańca, zarówno w sposób mówiony, jak i śpiewany. Modli
twy odmawiano głównie w niedzielę i święta maryjne, koronki w święta 
patronalne. Raz w miesiącu urządzano nabożeństwo z wystawieniem 
Najświętszego Sakramentu i procesjami. Podobnie jak i członkowie in
nych bractw, udzielający się w bractwie maryjnym brali udział we 
mszach za zmarłych członków bractwa, zobowiązani byli do częstych 
spowiedzi, a także do czynów świadczących o chrześcijańskim miłosier
dziu wobec ubogich i potrzebujących.

Barwny opis bractw różańcowych pozostawił cytowany już Jędrzej 
Kitowicz. W tekście tym nie ogranicza się do podania konkretnego 
przykładu kościoła, daje jednak ogólne pojęcie o charakterze bractw 
maryjnych i ich życiu duchowym. „Gdy śpiewają różaniec bracia 
i siostry, ksiądz promotor zawsze mu asystencja zaczynając go z am
bony i przekładając ludowi z książki tajemnice życia, męki i zmar
twychwstania Chrystusowego, z których się składa różaniec. Za każdą 
tajemnicą śpiewa bractwo Ojcze Nasz i dziesięć Zdrowaś Maryja, 
potem Chwała Ojcu, na ostatku Wierzę w Boga i litaniję. Kończy się 
jaką pieśnią, do czasu kościelnego stosowną. Dzieli się różaniec na

40 F. M r ó z ,  Sanktuaria Świętego Grobu w Polsce, Kraków, mps z 1999, s. 146. 
zachowało się też oficjum. Ojficium Pervum SS. Sepulchri pro usu Confratemiyatis, 
Cracoviae 1664.
41 W Miechowie członkowie bractwa mieli prawo do pochówku w świątyni.
42 J. K i t o w i c z , dz. cyt., s. 37.
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dwa gatunki, jeden się zowie Najświętszej Panny, drugi Imienia Jezus, 
porządek nabożeństwa w obydwóch jeden, z tą tylko różnicą, że 
w różańcu o Imieniu Jezus nie śpiewają Zdrowaś Maryja, ale na to 
miejsce dziesięć razy: Jezusie, synu Dawidów, zmiłuj się nad nami 
i na końcu litanię o imieniu Jezus.”43 Dalej pisze, iż procesje różań
cowe odbywały się dwa razy do roku, w święto różańcowe i w święto 
Nawiedzenia Najświętszej Panny.

Zachowały się dość obszerne sprawozdania i spisy członków brac
twa różańcowego w Przeworsku z lat 1607-177644, uwzględniające 
najprawdopodobniej tylko nazwiska nowoprzyjętych w poszczegól
nych latach, rzadziej pełne spisy członków.

Na podstawie zachowanych dokumentów można odtworzyć struk
turę organizacyjną bractwa. W roku 1723 protektorami byli Anna 
Lubomirska -  Sovores Seniores, Teresa Sołtykowa, Helena Janfiowi- 
cowa. Promotorem był Rafał Jagielski, Priorem -  Piotr Korczyński, 
ponadto występowały funkcje: panny starsze -  dwie, panny podstarsze 
-  dwie, podskarbina, panny do noszenia obrazu -  cztery, panny przy 
obrazie -  pięć, bracia starsi -  pięciu, dwóch kantorów, prowizorki -  
cztery, wizytatorki Grobu Bożego -  siedem, dwóch marszałków 
i czterech chorążych. Dokument z 1766 roku wymienia jako protekto
rów: księżne Teresę Lubomirską, księcia Antoniego Lubomirskiego, 
księcia Stanisława Lubomirskiego, Mikołaja Sołtyka -  kasztelana 
przemyskiego, Teresę Sołtykową, Jana Rzymowskiego stolnika 
owruckiego oraz Zofię Rzymowską. Promotorem był Jakub Baran- 
kiewicz, kaznodzieja przeworski, przeorem Jan Lewandowski. Pozo
stałe funkcje to: bracia starsi -  ośmiu, podskarbi, prokuratorowie -  
sześciu, wizytatorowie chorych -  ośmiu, kantorowie -  czterech, mar
szałkowie -  dwóch, jeden chorąży, serwitor bracki, prowizorka, sio
stry starsze -  sześć. Jak widać w działalność bractwa mocno zaanga
żowany był dwór oraz okoliczna szlachta, również finansowo wspie
rająca bractwo np. w 1720 r. Józef i Teresa Lubomirscy ofiarowali do 
zakrystii na bractwo 36 florenów, inni ofiarodawcy przekazywali 
kwoty od 2 do 2 0  florenów45.

43 Tamże, s. 25.
44 Privilegia Atque Origo Almae Confratemitatis SS. Rosarii, tituli S. Spiritus in 
ecclesia parochiali Prevorscensi, Zbiory Muzeum Czartoryskich rkps, sygn. 2146 III.
45 Tamże, b. s.
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Uczestnictwo możnych tak charakteryzuje Jędrzej Kitowicz „Pa
nowie wielcy i panie zapisywani byli na tych elekcjach protektorami 
i konsyliarzami, protektorkami i konsyliarkami różańcowymi, lubo 
więcej nic nie udzielali się w tej konfraterni, jako że jej imion swoich 
pozwalali, celniejsi zaś obywatele miasta mieli sobie za honor być 
różańcowymi przeorami, przeoryszami, kantorami, kantorkami, pod
skarbimi, podskarbinkami etc.”46

Niestety, nie zachowało się wiele informacji na temat pozostałych 
bractw. Wiemy, że bractwo żebracze pełniło funkcje służebne wobec 
parafii i szpitala, w zamian mieli przywilej zbierania jałmużny w ob
rębie miasta. Chorzy i niedołężni mieli zapewnioną pomoc ze strony 
bractwa, głównie ze środków zbieranych w postaci składek cztery 
razy do roku do „skrzynki brackiej”. Obowiązki bractwa szkaplerzne
go przekazuje znów Jędrzej Kitowicz „Nie miało żadnego -  różniące
go się szczególniej od ordynaryjnego -  kościelnego nabożeństwa ani 
procesjów, ani ucztów. Obowiązki tego bractwa były pościć w środy 
na maśle i nosić szkaplerz na gołym ciele”47. Najczęściej noszony był 
jednak na koszuli, czasem przyszywano tylko kawałki płótna z wyha
ftowanymi imionami Jezus i Maryja. Chłopi nosili szkaplerz przewie
szony „jak żołnierze ładownicę” przez prawe ramię. Ten z członków 
bractwa, który nie pościł w środy, powinien odmówić siedem razy 
Ojcze Nasz, siedem Zdrowaś Maryja, i raz Wierzę w Boga48.

W XV wieku wraz z rozwojem miasta ukształtowała się w Prze
worsku organizacja cechów, powoli zdobywająca na znaczeniu. Ce
chy były organizacjami o znaczeniu gospodarczym, regulującymi 
wysokość produkcji, zarobki, technologię i zbyt. Podstawowym cele 
była ochrona interesów członków. Organizacje tej szybko wyszły 
poza sprawy gospodarcze regulując także życie religijne swoich 
członków, na tym poziomie stają się więc odpowiednikiem religijnych 
organizacji brackich.

Związane z klasztorem -  parafią powołują do życia bractwa cecho
we o niezaprzeczalnie religijnym charakterze, gdzie obowiązki regu
lowały statuty. Członkowie bractw cechowych musieli uczestniczyć 
w nabożeństwach brackich, często połączonych z procesjami. Warun

46 J. K i t o w i c z , dz. cyt. s. 26.
47 Tamże, s. 28.
48 Tamże, s. 29.
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kiem przyjęcia w poczet bractwa była moralna postawa kandydata. 
Rysem charakterystycznym były silne troski eschatologiczne, troska 
o zbawienie duszy, kult zmarłych członków bractwa. Prowadzono 
Regestr Zaduszny, a pamięci zmarłych poświecone były msze kwar
talne. Członkowie zobowiązani byli urządzić godny pochówek zmar
łym i uczestniczyć w pogrzebie, na opornych nakładano kary, głownie 
pieniężne49. Dbano również by członkowie nie rozstawali się ze świa
tem bez przyjęcia sakramentów, bywało, iż jeden z mistrzów cecho
wych odwiedzał chorych braci i zaspokajał ich potrzeby duchowe50.

Stało się też zwyczajem, że cechy fundowały, lub opiekowały się 
ołtarzami czy kaplicami wraz z ich wyposażeniem. W Przeworsku 
cech tkaczy miał opiekować się Ołtarzem Wielkim, krawcy ołtarzem 
św. Augustyna, cech płócienniczy św. Sebastiana, bednarzy ołtarzem 
Przemienienia Pańskiego, krawców Najświętszej Panny Marii Różań
cowej, a cech kuśnierzy ołtarzem św. Anny.

Pod koniec średniowiecza system opieki zdrowotnej opierał się na 
szpitalach -  przytułkach (hospitale, xenodochium), które bardziej 
służyły jako placówki doraźnej pomocy, zapewniając chorym, czy 
ludziom w podeszłym wieku schronienie, ubrania, niż jako wyspecja
lizowane placówki w udzielaniu pomocy medycznej51. Szpitale takie 
powstawały na terenie parafii przy istniejących już kościołach, czasem 
jednak fundowano je wraz z kościołem jako znak i świadectwo miło
ści bliźniego i miłosierdzia chrześcijańskiego.

Większa część dokumentów dotyczących szpitala w Przeworsku 
spłonęła w pożarze bramy jarosławskiej w 1545 roku. Nie posiadamy 
więc pewnych informacji na temat fundacji szpitala. Powstał on za
pewne po sprowadzeniu miechowitów do Przeworska w roku 1394, 
którzy bogato uposażeni przez właściciela miasta Jana z Tamowa 
założyli szpital -  przytułek pod wezwaniem św. Ducha52, kierując się

49 E. W i ś n i o w s k i , dz. cyt., s. 67-72.
50 B. K u m o r , dz. cyt., s. 12.
51 Z. B u d z y ń s k i ,  Szpitale miejskie na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej 
u schyłku średniowiecza, „Rocznik Przemyski” 1986, t. XXIV-XXV, s. 129; 
K. O s s a d n i k ,  Szpitalnictwo i służba zdrowia w Przeworsku, w: Siedem wieków 
Przeworska, pod. red. A. K u n y s z a ,  Rzeszów 1974, s. 257-323.
52 K. M o ż d ż a n ,  Szpital -  przytułek św. Ducha OO. Miechowitów (XIV XVIII w.) 
w: Przeworskie Zapiski Historyczne, pod. red. W. D z i e d z i c ,  A. S z o z d y ,  Prze
worsk 1995.
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regułą zakonu, która nakazywała organizowanie i prowadzenie opieki 
nad ubogimi i chorymi.

Być może szpital został ufundowany i wybudowany wraz z kościo
łem św. Michała Archanioła na Przedmieściu Łańcuckim poza mura- 
mi miasta dopiero w 1460 r. przez Rafała Tarnowskiego53. Rafał Tar
nowski miał wtedy szpital uposażyć przeznaczając 2 grzywny rocznie 
na zakup ryb dla ubogich, i taką samą kwotę dla kapelana. W 1477 r. 
przeznaczył na szpital 13 grzywien czynszu rocznego zabezpieczone
go majątkiem w Nowosielcach54.

Położenie szpitala wynikało najprawdopodobniej z obowiązku 
przyjmowania podróżnych i pielgrzymów po zamknięciu bram miej
skich55, przede wszystkim jednak miał przyjmować biedotę i bezdom
nych z miasta i okolicy.

Szpital przylegał bezpośrednio do kościoła św. Michała Archanioła. 
Była to murowana konstrukcja mieszcząca dwie izby, jedna dla męż
czyzn drugą dla kobiet. Pozostałe pomieszczenia to: spiżarnia, sto
łówka, kuchnia, piwnica. Skąpy opis szpitala znajduje się w Księdze 
szpitala. „ Szpital murowany do którego są drzwi ztarte, stare na za
wiasach hakach z klamką wrzeciądzem i skoblami żelaznemi do za
mykania. Stancye -  okna dwa, szyby w ołów oprawione. Piec z kachli 
zielonych. Stancya dla babek -  również dwa okna, piec w mur cho
dzący, ten sam co w stancji dla dziadów. Spiżarnia z drzewa, okno 
w ścianie bez szkła. Piwnica przed kuchnią. Kuchnia lepiona, kotlina 
murowana, w której kocioł miedziany na łańcuchu przybity. Komin na 
słupach czterech lepiony. Szpital murowany pokryty gontem”56 *.

Izby szpitalne były skąpo wyposażone, w łoża i stoły, pomieścić 
mogły około 30 osób. Opalane były od 1 listopada do 31 marca raz 
dziennie. Obiekt ogrodzony był płotem drewnianym, na placu przed 
szpitalem znajdowała się studnia.

Fundatorzy szpitali często zastrzegali sobie możliwość wpływu na 
decyzje dotyczące jego funkcjonowania. W przypadku szpitala prze

53 A. B a b i a r z ,  Działalność dobroczynna Zofii i Antoniego Lubomirskich w Prze
worsku, Rzeszów mps z 1998.
54 Z. B u d z y ń s k i , dz. cyt., s. 140.
55 Podróżnych musiało być dużo Przeworsk był bowiem położony na zachodnich 
krańcach Rusi Czerwonej, i na tzw. szlaku solnym łączącym Halicz z Małopolską.
56 Księga szpitala św. Ducha 1750-1751, Zbiory Muzeum w Przeworsku, sygn. MP-
PA-26, s. 175.
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worskiego trudno w świetle pozostawionych dokumentów jasno okre
ślić zakres władzy właścicieli miasta, oraz egzekucji ich decyzji. 
Trudności również sprawia wyjaśnienie, kto miał większe prawa do 
zarządzania majątkiem szpitalnym, konwent czy spadkobiercy funda
torów, którzy niewątpliwie szpital i ziemie jemu przypisane traktowali 
jako swoja własność. Wydaje się jednak, że pierwotnie władza należa
ła do prepozytury, zwłaszcza po Soborze Trydenckim, który oddaje 
szpitalnictwo w ręce kleru, z zachowaniem funkcji prowizorów 
świeckich.

Nadzór nad przytułkami powierzono biskupom, z prawem ich wizy
tacji57. Administracja miejska miała współdziałać w zarządzaniu ma
jątkiem szpitalnym. W Księdze szpitala czytamy: „iż od naydawniej- 
szych czasów szpital był pod nadzorem proboszczów, a dwór nie mie
szał się w iego sprawy. To proboszcz decydował kogo przyiąć, a kogo 
zwolnić. Proboszczów przyzwoleniem ubogich do szpitala przyimo- 
wano, bronili oni własności szpitala”58, a ponadto „Szpital Wielki 
zowie się szpitalem s. Ducha, nie dlatego, żeby iego kościółek był pod 
tytułem s. Ducha, iest bowiem pod tytułem s. Michała Archanioła 
i innych ss. Archaniołów. Ale że należy do kościoła famego i kon
wentualnego, który iest pod tytułem s. Ducha.”59.

Można przyjąć, że w rzeczywistości władzę nad szpitalem pełnił 
zarówno kościół, jak i księstwo, oraz rada miasta, co było powodem 
wielu konfliktów. W Przeworsku nie było prepozyta szpitala dbające
go o stronę duchową podopiecznych. Obowiązki te wypełniał pro
boszcz parafii uważający się za właściciela dóbr szpitala. Do zarzą
dzania szpitalem powoływany był prowizor, najczęściej członek rady 
miejskiej. „Urząd mieyski ma co rok upatrzyć osobę sposobną, tę za 
Prowizora obrać, który w każdy rok przed s. Janem tak z percepty, 
i iako też expensy uczyni rachunek przed Xiędzem Proboszczem 
Przeworskim i iednym z Urzędu miejskiego uczyni, to też P. P. Pro
wizorowie zaczować maią nie więcey ani mniey znaydowało się ubo
gich tylko dwadzieścia. Z tych tedy gdy którego do szpitala przyjmo
wać będą powinni mieć naypierwszy wzgląd na te osoby, które się 
w mieście porodziły lub tey Parochii Przeworskiey które się zestarza-

57 K. M o żd  ż a n , dz. cyt., s. 149.
58 Księga szpitala św. Ducha 1750-1751, s. 148.
59 Tamże, s. 147.
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ły, albo zkaleczały, wypracowały z Miasta bowiem i z tej Parochii 
ludzie są naypierwszymi kandydatami do szpitala tego.”60

Do obowiązków prowizora należało zarządzanie majątkiem szpita
la, zabezpieczenie środków żywnościowych, nadzór nad świecką ob
sługą szpitala, oraz składanie sprawozdań z dochodów i rozchodów na 
ręce proboszcza61 62.

Poziom wykształcenia prowizorów często pozostawiał wiele do 
życzenia, o czym świadczy list jednego z prowizorów „...poważam 
się, abym od funkcyi Prowizorskiey Szpitala wielkiego Przeworskiego 
mógł być uwolniony z nastepującey okoliczności. Za rozkazem J W X 
Pani Dobrodzieyki ustanowiony na pięć lat na tey funkcyi przebyłem 
y daley z Miłości Bliźniego tę funkcyą trudnić się ani bym(...) gdyby 
nie nowe od Naywyższych Rządów Kraiowych nastąpiły rozporzą
dzenia, że co kwartał do Bahalteryi Lwowskiej rachunki przesłać po
trzeba, a że ani czytać ani pisać nie umiem, dotychczas zdawaniem 
rachunków W Jm Xsiądz Proboszcz zatrudniał się, lecz używszy wiele 
trudności za Mandatami mu... explikować i wcale onych zdawania 
poniechał y na mnie ten cały ciężar zwalił.”

Częste były przypadki nadużyć prowizorów świeckich, w latach 
1752-1755 zakonnicy usunęli świecki zarząd szpitala pod zarzutem 
niegospodarności i sami kierowali zakładem, wywołało to konflikt 
z księciem Antonim Lubomirskim.

Opiekę nad chorymi i ubogimi sprawowali zakonnicy, oni też orga
nizowali życie w przytułku. Ubodzy, którzy swojego czasu nie spę
dzali na żebraniu, lub pracach takich jak grzebanie zmarłych, oraz 
usługiwaniu kościołowi, zobowiązani byli do uczęszczania w prakty
kach religijnych, mszy czy katechizacji. Rytm życia w szpitalu mo
żemy odtworzyć na podstawie regulaminu szpitalnego zatwierdzonego 
przez biskupa Sierakowskiego, a napisanego przez ks. Teofila Ża- 
czyńskiego63.

W okresie letnim ubodzy budzeni byli dzwonem kościelnym 
o czwartej rano, w okresie zimowym o piątej. Gromadzili się w jednej

60 Tamże, s. 192.
61 K. M o z d ż a n  , dz. cyt., s. 151.
62 Dokumenty Dziedziców Przeworska XVII-XVIII w., Zbiory Muzeum w Przewor
sku, sygn. MP-DA-30, s. 83.
63 Za A. B ab i ar z , dz. cyt., s. 37; K. M o ż d ż a n , d z .  cyt., s. 151.
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izbie w celu odmówienia porannych modlitw, co trwało około godzi
ny, następnie udawali się na Mszę Św. do kościoła. Szli ustawieni 
parami, osobno kobiety i mężczyźni. Po mszy już w szpitalu mieli 
obowiązek odśpiewać kilka pieśni religijnych, po czy spożywali 
pierwszy posiłek, w trakcie którego, czytano im Żywoty świętych. 
W trakcie dnia, tych wszystkich, którzy nie mieli zajęć uczono kate
chizmu. Drugi posiłek spożywano wieczorem, po czym odmawiali 
modlitwy, dokonywali rachunku sumienia i kładli się spać. Życie 
w szpitalu było więc zorganizowane w najdrobniejszych szczegółach 
i podporządkowane życiu religijnemu oraz rozwojowi duchowemu 
pacjentów. Ubodzy mieli obowiązek służyć kościołowi i dużą część 
dnia poświęcać na modlitwy. Taki porządek dnia często jednak ulegał 
zmianom, np. w okresach klęsk elementarnych, zwłaszcza epidemii. 
Znany jest list z Konwentu miechowskiego ganiący braci w Przewor
sku za ucieczkę z miasta w okresie zarazy 1588 roku64. W roku 1623 
epidemia dżumy pochłonęła około 500 ofiar, informacje o tym za-

64 Jego treść podano za K. M o ż d ż a n ,  Zarys..., s. 137. „Do wikariuszy przewor
skich -  czcigodni i Bogobojni w Chrystusie Panu, Bracia i Nasi umiłowani. Jesteśmy 
poruszeni wielkim bólem ile razy dowiadujemy się o stracie życia, jakiegoś z Braci 
lub o niebezpiecznym obcowaniu, jednak jak bardzo jesteśmy wstrząśnięci, że na
prawdę nie jeden, lecz podobnie liczni inni zamienili obyczaje z lepszych na gorsze, 
Bractwa nasze osądzą z jakiego powodu w tych dniach zostaliśmy powiadomieni 
przez licznych wiarygodnych dostojników o życiu i obcowaniu waszych zakonników, 
co nas w dziwny sposób poruszyło. Uciekały Bractwa Wasze przed zarazą która 
grasowała w Przeworsku, lecz tym niemniej uciekający chcąc uniknąć utraty ciała 
dopuścili się utraty duszy. Lecz Bóg Najlepszy, Najświętszy dopuszczając plagi na 
ludzi tym samym powoduje i pobudza aby ci tak bardzo pogrążeni zechcieli rozważyć 
rozmiary swych przestępstw, którzy zupełnie bezmyślni, o których powiedziane jest 
„Winowajca kiedy do ciemności podąża nie myśli, aby się nawrócili i potężną rękę 
Boga poznali, lub ci którzy nieco uchylili się od należytego i świętego obowiązku, 
aby ich plaga Boska do sprawowania urzędu zatrzymała”. My zaś dopusty Boże tak 
oczywiste osobliwie pogwałciliśmy z Miasta uciekliśmy, aby uniknąć ruiny ciała, 
otwarcie przy nadarzającej się sposobności doprowadziliśmy do ocalenia życia, a do 
utraty duszy. Kiedy to raczej należało uczynić co powiedziane jest w 5 Exodus: 
„Składamy ofiarę Bogu, aby przypadkiem nie przydarzyła się nam zaraza”. W tym 
zdrowym czasie nie powinniście się zajmować sporami ani rozstrząsaniami, aby 
kontynuować ofiarę i modły, dlatego o obowiązkach naszych przypominamy, Braci 
Waszych napominamy, aby trzody strzegli i w Przeworsku się skupili, ponieważ 
słyszymy, że już z łaski Boga zaraza ustąpiła, abyście odnowili owo dawne święte 
współżycie, aby teraz, co utraciliście złymi obyczajami mogliście dobrym kadzidłem 
przykładem powinni obficie odzyskać.”
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wdzięczamy Nakielskiemu, który pisze „ani Przeworsk nie uniknął 
w tym czasie strasznej zarazy, która jak mówią pochłonęła życie oko
ło 500 ludzi, niektórzy bracia za swoim prepozytem przez ucieczkę 
uniknęli nieszczęścia zarazy. Niemniej w tym czasie brat Aleksy So- 
botius wyczerpany cierpieniem długotrwałej choroby we wsi Urzejo- 
wice, gdzie sprawował urząd wikariusza zmarł, przeżywszy w zakonie 
8 lat”65.

Bracia nie wzięli sobie do serca nauk konwentu miechowskiego 
ganiącego ucieczkę w czasie trwania zarazy, i częściej niż raz opusz
czali w razie zagrożenia swoją parafię, a co za tym idzie również szpi
tal, pozostawiając pacjentów bez opieki. Bramy miasta na czas trwa
nia zarazy pozostawały zamknięte, a życie w mieście zamierało.

W XVII w. Przeworsk nawiedzany był przez epidemie pięciokrot
nie66. Najcięższe ataki epidemii miały jednak nadejść w latach 1707- 
1712, oraz 1721-1725. szczególnie groźna w tym okresie miała być dla 
Przeworska ospa naturalna, brak jednak bliższych danych o ofiarach, jak 
również o roli szpitala i zakonników w czasie trwania tej zarazy.

Szpital funkcjonował utrzymując się z dotacji i zapisów, oraz wła
snych źródeł. Posiadał folwark liczący 48 ha, który uprawiać mieli 
chłopi z Mirociana i Rozborza trzy dni w tygodniu w formie pańsz
czyzny. Źródłem utrzymania był też czynsz z gruntów szpitalnych 
oddanych w dzierżawę chłopom, lub domów będących własnością 
szpitala. W połowie XVIII w. dochody szpitala z gruntów wynosiły 
ok. 180 florenów rocznie67. Datki wpłacane były również przez cechy, 
np. cech kuśnierzy miał oddać 1 zł. 18 gr. na ryby w Wielki Czwartek, 
a także pojedynczych mieszczan: „niewierny Eber Majerowicz Oby
watel Synagogi Przeworskiej płacił corocznie od złotych prowizję 
floren 8 panu Janowi Lewandowskiemu Prowizorowi Szpitala S. Du
cha jako jest w percepcie Regestrów pisano od roku 1740 aż do roku 
1-746”68. W 1768 roku na ubogich przeznaczono 210 zł, prawdopo
dobnie z kwoty uzyskanej z rozbiórki kościoła św. Michała. Ubodzy

65 Tamże, s. 138.
66 M. H o r n , Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i pierwszej połowie XVII w., Warszawa 
1975, s. 48.
67 Księga szpitala św. Ducha 1750-1751, s. 1.
68 Tamże, s. 1
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dwa razy do roku mieli się spowiadać i „komunikować” na intencję 
księstwa, za co pewna kwota miała być zostawiona u prowizora na 
potrzeby szpitala69.

Szpital nie należał, jak wynika z powyższego, do ubogich. Według 
zapisków w Księdze szpitala pacjenci karmieni byli dobrze, „dawano na 
ieden miesiąc Jęczmienia lub Tatarki półmaczków siedem na teraźniej
szą miarę wynosi korczy dwa, miarek trzy z tego zboża Kucharka 
z Palaczem na Folwarku robiła Krupy, którymi się ubodzy dzielili. 
Z mąki razowey Północków trzech to y miarek trzech co tydzień dla 
ubogich chleb pieczono. Na Post Wielki na Śledzie y Piwo dla ubogich 
dawano, i tern na Post Wielki na barszcz dawano mąki żytniej miarek 
sześć”70. Na Boże Narodzenie dawano mięso i wódkę, a także masło 
i ser. Dietę uzupełniały warzywa, marchew, groch, rzepa, kapusta, 
a także kasze. Do posiłków dodawano po kawałku słoniny i trzy razy 
w tygodniu mięsa. Skład posiłków uzależniony był od kalendarza ko
ścielnego, w czasie postu i w piątki podawano barszcz z mąki żytniej, 
śledzie, kasze, w czasie świąt kościelnych posiłek był znacznie wzbo
gacony dodatkowymi porcjami mięsa, chleba i alkoholu.

Stopniowy upadek szpitala rozpoczyna się już w wieku XVI, głów
nie z powodów nadużyć prowizorów świeckich, oraz konfliktów 
władz klasztornych z dziedzicami miasta i jego władzami. Ostatecznie 
Książę Stanisław Lubomirski postanowił szpital zlikwidować, a mają
tek sprzedać. Wywołało to stanowczy sprzeciw proboszcza Sylwestra 
Sadneckiego, który doprowadził do zaprzestania działalności charyta
tywnej prowadzonej na rzecz ubogich przez zakon miechowitów 
w Przeworsku w roku 178071.

69 Tamże, s. 191.
70 Tamże, s. 170.
71 K. M o ż d ż a n  , dz. cyt., s. 152; A. B ab  i a r z , dz. cyt., s. 61.

M I S C E L L A N E A

MAŁGORZATA DELIMATA

WIAROŁOMNI MĘŻOWIE 
PRZED POLSKIMI SĄDAMI KOŚCIELNYMI

Akta sądów kościelnych umożliwiają przyjrzenie się między inny
mi obyczajowości społeczeństwa polskiego -  a co najważniejsze -  
poszerzają naszą wiedzę w kwestii wykroczeń związanych z łama
niem prawa małżeńskiego1. Do najczęstszych należało niewątpliwie 
cudzołóstwo. Wiarołomni mężczyźni pojawiają się w zapiskach są
dowych często (należy jednak zaznaczyć, że nie częściej niż cudzoło
żące kobiety2). Wysuwane przeciwko nim oskarżenia dotyczą nie 
tylko łamania zasad wierności małżeńskiej, ale również zarzutu trzy- 
mywania w domu kochanki oraz -  w skrajnych przypadkach -  maltre
towania żony. Co charakterystyczne, fizyczne lub psychiczne znęca
nie się nad małżonką prawie zawsze szło w parze z cudzołóstwem.

1 Jako prekursorów studiów nad powyższym zagadnieniem należy wymienić Marię 
Koczerską (eadem, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 
1975, s. 72-89) oraz Adama Krawca (idem, Seksualność w średniowiecznej Polsce, 
Poznań 2000, s. 154-160). Ostatnio postulat studiów nad obyczajowością społeczeń
stwa w aktach sądów kościelnych wysunął Jacek Wiesiołowski (idem., Zmiany spo
łecznej pozycji kobiety w średniowiecznej Polsce, w: Kobieta w kulturze średnio
wiecznej Europy. Prace ofiarowane Profesor Alicji Karłowskiej-Kamzowej, PTPN. 
Wydział Nauk o Sztuce. Prace Komisji Historii Sztuki, t. 21, Poznań 1995, s. 44).
2 Na ten temat: M. D e 1 i m a t a , „Mulieres suspectae” -  przypadki niewiernych żon 
w aktach sądów kościelnych, (w druku).

„Nasza Przeszłość” 1.104: 2005, s. 247-258.
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Akta sądów kościelnych pokazują, że zdradzane kobiety nie obawiały 
się oskarżać mężów. Warto jednak zaznaczyć, że, gdy oskarżenie 
dotyczyło zdrady oraz maltretowania, ta pierwsza kwestia stawała się 
drugorzędna.

Stanowcza postawa Kościoła w kwestii łamania zasad wierności 
małżeńskiej wynikała z przekonania o nierozerwalności związku łą
czącego kobietę i mężczyznę. Zgodnie z wykładnią Pisma Świętego -  
dwóch osób złączonych przez Boga, człowiek nie może rozdzielić (Mt 
19, 3-6).

Ojcowie Kościoła ostro potępiali cudzołóstwo, uznając je za ciężki 
grzech. Wypowiedzi Tertuliana w powyższej kwestii były ściśle zwią
zane z problemem odpuszczenia grzechów. Sprzeciwił się on edykto- 
wi papieża Kaliksta (217-222 rok), zgodnie z którym rozgrzeszono 
wszystkich pokutujących za grzech cudzołóstwa i nierządu. Tertulian 
uważał, że powyższa decyzja była sprzeczna z naczelnymi zasadami 
moralności chrześcijańskiej. Dodatkowo do grona winnych cudzołó
stwa włączył osoby zawierające powtórne małżeństwo i odmówił im 
prawa do rozgrzeszenia. Ponieważ cudzołożnicy zawinili wobec 
Stwórcy, jedynie On może im wybaczyć. Takiej władzy nie posiada 
żaden człowiek3.

Święty Cyprian apelował o wykluczenie cudzołożników z grona 
swoich towarzyszy. Uznał on cudzołóstwo za jeden z najcięższych 
grzechów, albowiem osobami dopuszczającymi się tego czynu kieruje 
wolna wola. Dodatkowo niszczą one cudze małżeństwo lub odwiedza
jąc dom publiczny kalają swoje ciało, które jest przecież świątynią 
Boga4. Co charakterystyczne, przestrogi niektórych Ojców Kościoła 
były adresowane głównie do mężczyzn jako osób szczególnie narażo
nych na pokusę zdrady.

Święty Ambroży z Mediolanu zwrócił się bezpośrednio do mężów. 
Radził on im powstrzymać się przed poszukiwaniem kochanek. Bi
skup Mediolanu uznał cudzołóstwo za czyn przeciwny naturze. We
dług niego, Bóg stworzył Adama i Ewę jako męża i żonę. Stanowią 
oni jedno ciało i jednego ducha. W związku z powyższym zdradę

3 T e r t u l i a n ,  O czystości, w: M. M i c h a l s k i ,  Antologia literatury patrystycz
nej, t. 1, z. 1, Warszawa 1969, s. 407-417.
4 C y p r i a n ,  Listy, tłum. W. S z o ł d r s k i ,  wstępem opatrzył M. M i c h a l s k i ,  
oprać. E. S t an u 1 a , PSP, t. 1, Warszawa 1969, s. 158.
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należy rozważać jako próbę rozdzielenia owego ducha5. Problemowi 
cudzołóstwa przyjrzał się również Cezary z Arles. Jego zdaniem, fi
zyczne oddalenie od żony nie usprawiedliwiało zdrady. Co więcej, za 
złamanie zasad wierności małżeńskiej czekało mężczyznę potępienie6.

Zgodnie z zaleceniami Ojców Kościoła zdrada jednego z małżon
ków jako ciężki grzech umożliwiała separację (rozłączenie kobiety 
i mężczyzny bez prawa do ponownego małżeństwa)7. W średniowie
czu podobnie jak w starożytności chrześcijańskiej dominowała opinia, 
zgodnie z którą, cudzołóstwo uznawano za grzech8. Dodatkowo zła
manie zasad wierności małżeńskiej traktowane było jako przestęp
stwo. Prawo kanoniczne w interesującej nas kwestii również zalecało 
rozłączenie małżonków bez prawa do powtórnego związku9. Z kolei 
polskie prawodawstwo kościelne interesowało się kwestiami związa
nymi z cudzołóstwem w niezwykle wąskim zakresie, na co wskazuje 
skąpa ilość wskazówek odnośnie zalecanych kar. W statutach arcybi
skupa gnieźnieńskiego Mikołaja Kurowskiego z 1402 roku znaj duj e

5 A m b r o ż y ,  Hexaemeron, tłum. W. S z o ł d r s k i ,  wstępem opatrzył A. B o - 
g u c k i , oprać. W. M y s z o r , PSP, t. 4, Warszawa 1969, s. 150-151.
6 C e z a r y  z A r l e s ,  Kazania, tłum. S. R y z n a r , oprać. E. S t a n u 1 a , PSP, 
t. 52, Warszawa 1989, s. 192-193; kwestii poglądów Ojców Kościoła oraz kanonistów 
na cudzołóstwo i zasadę nierozerwalności małżeństwa przyjrzeli się miedzy innymi 
J. G a u d e m e t ,  Zasada nierozerwalności małżeństwa od początków chrześcijaństwa 
do XII wieku, Prawo Kanoniczne 21 (1978), nr 3-4, s. 117-135; E. G aj d a , „Adulte- 
rium” a trwałość małżeństwa we wczesnym Kościele, w: Rodzina w społeczeństwach 
antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka, pod 
red. J. J u n d z i ł ł a ,  Bydgoszcz 1995, s. 265-279; W. M y s z o r ,  Małżeństwo 
i rozwód w ocenie pisarzy chrześcijańskich II i III wieku, w: Rodzina w społeczeń
stwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka, 
pod red. J. J u n d z i ł ł a ,  Bydgoszcz 1995, s. 241-264 W. P a ł u b i c k i ,  J. I l u k ,  
Małżeństwo i rodzina w dawnym judaizmie i, starożytnym chrześcijaństwie, Gdańsk 
1995, s. 246-265.
7 O tym E. G a j d a , „Adulterium”, s. 267-271; W. P a ł u b i c k i ,  J. I l u k ,  Małżeń
stwo, s. 248-250.
8 Przykładowo: R a b a n  M a u r ,  Enarratio super Deuteronomium, Patrologia Lati- 
na, t. 108, kol. 928A-928B, 941D-942A; B u r c h a r d  z W o r m a c j i ,  Libri de- 
cretorum, Patrologia Latina, t. 140, kol. 827A-827B; B e r n a r d  z C l a i r v a u x ,  
De praecepto et dispensatione, Patrologia Latina, t. 182, kol. 871B-871C.
9 Przykładowo: G r a c j a n ,  Concordia discordantium canonum, Patrologia Latina, 
t. 187, kol. 1479D-1480A, 1510B-1510C; I w o  z C h a r t r e s ,  Decretum, Patrolo
gia Latina, t. 161, kol. 607D-608A; zagadnieniu cudzołóstwa oraz separacji w prawie 
kanonicznym (IV i V wiek) przyjrzała się E. G aj d a , „Adulterium**, s. 271-272.
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my zakaz adresowany między innymi do cudzołożników, zgodnie 
z którym odmówiono im prawa do udziału we mszy świętej10. Z kolei 
w statutach Mikołaja Trąby z 1420 roku czytamy, że cudzołożników 
miał prawo rozgrzeszać wyłącznie biskup, podobnie jak mężobójców, 
dzieciobójców, świętokradców11.

Akta sądów kościelnych znają wiele oskarżeń wysuwanych przez 
zdradzone żony przeciwko wiarołomnym małżonkom. Owe zarzuty 
dotyczyły trzech grup problemów: 1. jednorazowe lub kilkakrotne 
złamanie zasady wierności małżeńskiej; 2 . ucieczka z kochanką;
3. utrzymywanie w domu nałożnicy. Do pierwszej kategorii należy 
przypadek niejakiej Małgorzaty, która oskarżyła swojego męża o cu
dzołóstwo z innymi kobietami (cum aliis mulieribus). Na tej podsta
wie domagała się od sądu unieważnienia małżeństwa12. W podobnej 
sytuacji znalazła się Barbara Głuchowska. Kobieta zeznała, że jej 
małżonek dopuścił się cudzołóstwa zdradzając ją  wielokrotnie z po
dejrzanymi kobietami w domu publicznym (cum suspectis mulieribus 
in domo suspecta lupanari)13. Akta sądów kościelnych ujawniają dra
mat nie tylko zdradzonych, ale również -  w skrajnych przypadkach -  
porzuconych kobiet. Dnia 12 marca 1456 roku konsystorz krakowski 
rozpatrywał sprawę Doroty z Bytomia i Mikołaja Starego. Kobieta 
zeznała, że jej małżonek zostawił ją  przed dwudziestu pięciu laty 
i odszedł do niejakiej Jadwigi, z której doczekał się potomstwa. Na tej 
podstawie Dorota wniosła o separację. Sąd nie tylko przychylił się do 
jej prośby, ale również skazał oskarżonego na pobyt w więzieniu14. 
Zarzut cudzołóstwa oraz ucieczki z domu postawiony został także 
Stanisławowi, młynarzowi z Mościsk. Podczas rozprawy, do której 
doszło 10 marca 1483 roku, jego żona, Anastazja, zeznała, że mężczy-

10 Synody archidiecezji gnieźnieńskiej i ich statuty, Concilia Poloniae. Źródła i studia 
krytyczne, wyd. J. S a w i c k i , t. 5, Warszawa 1950, s. 13; o tym również A. K r a 
w i e c ,  Seksualność, s. 143.
11 Statuta synodalia episcoporum Cracoviensium XIV et XV saeculi ecodicibus manu 
scripptis mandata, additis statutis Vielunii et Calissii a. 1420 conditis, wyd. 
U. H e y z m a n n ,  SPPP, t. 4, Kraków 1875, s. 253.
12 Acta ojficii consistorialis Leopoliensis antiąuissima, wyd. W. R o 1 n y , t. 1, 1482- 
1489, Lwów 1927, nr 365.
13 Acta ojficii consistorialis Leopoliensis antiąuissima, wyd. W. R o 1 n y , t. 2, 1490- 
1498, Lwów 1930, nr 1283.
14 Praktyka w sprawach małżeńskich w sądach duchownych dyjecezji krakowskiej
w wieku XV, wyd. B. U l a n o w s k i ,  AKH, t. 5, Kraków 1889, nr 121.

WIAROŁOMNI MĘŻOWIE 251

zna opuścił ją  przed blisko dziewięcioma laty dla niejakiej Jadwigi 
i domagała się unieważnienia małżeństwa. Ciekawa wydaje się linia 
obrony pozwanego Stanisława, który nie tyle zaprzeczył oskarżeniu 
o ucieczkę oraz cudzołóstwo, co wręcz wyznał, że został przez swoja 
małżonkę wyrzucony z domu {per ipsam Anastasiam a domo et com- 
mansione sua repulsum). Decyzją oficjała lwowskiego Anastazja win
na była przyprowadzić dwóch świadków, którzy potwierdziliby jej 
zeznania15.

Największą tragedią dla zdradzanych kobiet było mieszkanie razem 
z mężem oraz jego nałożnicą Biorąc pod uwagę zarzut szeroko poję
tej zdrady małżeńskiej, akta sądów kościelnych znają niewiele tego 
rodzaju przypadków. Dnia 10 kwietnia 1472 roku toczyła się sprawa 
przeciwko Łazarzowi Dąbrowskiemu. Świadkowie powołani w celu 
zbadania skargi wniesionej przez jego żonę Helenę potwierdzili, że 
mężczyzna żył pod jednym dachem z wyżej wymienioną małżonką 
oraz dwiema kochankami, z których doczekał się potomstwa. Dodat
kowo jeden z zeznających mężczyzn widział pozwanego Łazarza, jak 
ten leżał w łóżku ze swoimi nałożnicami oraz „innymi podejrzanymi 
osobami” {cum aliis suspectis personis), uprzednio wyrzuciwszy mał
żonkę z domu16. Zeznania świadków okazały się niezbędne także 
w sprawie przeciwko Mikołajowi Szczawińskiemu oskarżonemu mię
dzy innymi o trzymanie w domu kochanki. Powołany mężczyzna od
powiadając na pytania sądu oświadczył, że Mikołaj mieszkał z mał
żonką oraz z niejaką Dorotą. Koegzystencja żony, męża oraz jego 
kochanki trwała od czterech do pięciu lat. Słowa mężczyzny potwier
dził drugi świadek, który powołując się na relację przyjaciół oraz 
matki, zeznał, iż oskarżony utrzymywał nałożnicę. Zdaniem świadka, 
kochanka przyznała się jego matce do kontaktów cielesnych z Mikoła
jem17. W większości przypadków związanych z utrzymywaniem 
w domu kochanki akta sądów kościelnych nie zanotowały wyroków. 
Wyjątek stanowi zapiska dotycząca oskarżenia przeciwko Stanisławowi

15 Acta officii consistorialis Leopoliensis antiquissima, t. 1, nr 228.
16 Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, wyd. B. U l a 
n o w s k i ,  t. 2, Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecesum Gneznensis et Pozna- 
niensis, Kraków 1902, nr 1357.
17 Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, wyd. B. U l a 
n o w s k i ,  t. 3, Acta iudciorum ecclesiasticorum dioecesum Plocensis, Vladislavien- 
sis et Gnieznensis, Kraków 1908, nr 262.
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z Zalesia. Podano w niej, że za trzymanie nałożnicy mężczyźnie groziła 
kara pieniężna w wysokości trzydziestu grzywien oraz ekskomunika18.

Akta sądów kościelnych stanowią cenne źródło umożliwiające po
znanie obyczajowości społeczeństwa. Dodatkowo w obliczu nikłego 
zainteresowania prawodawców kościelnych kwestiami związanymi 
z łamaniem zasad pożycia małżeńskiego pozwalają wniknąć w system 
sankcji. Z zapisek wynika, że pokrzywdzone żony najczęściej doma
gały się od sądów unieważnienia małżeństwa. Przykładowo: dnia 23 
maja 1483 roku przed oficjałem lwowskim toczyła się sprawa Małgo
rzaty i Jakuba Wrzaska. Małgorzata zarzucała mężczyźnie liczne 
zdrady, których dopuścił się z innymi kobietami i na tej podstawie 
wystąpiła o separację19. Prośbę o unieważnienie małżeństwa wniosła 
również wspomniana wyżej Anastazja, która została opuszczona przez 
małżonka przed dziewięcioma laty20.

Sądy niekiedy przychylały się do prośby strony pokrzywdzonej. 
W sprawie przeciwko Mikołajowi Staremu oskarżonemu o ucieczkę 
od żony Doroty oraz konkubinat z „podejrzaną kobietą” konsystorz 
krakowski unieważnił małżeństwo odmawiając Dorocie prawa do 
ponownego związku. Powyższy przypadek wydaje się tym bardziej 
interesujący, że Mikołaj został skazany na karę więzienia21. Decyzja 
sądu wskazuje na surowe stanowisko Kościoła zwłaszcza w kwestii 
zatwardziałego cudzołóstwa połączonego z konkubinatem22. W nieco 
innym świetle rysuje się sprawa Prokopa Korawy. Mężczyzna został 
uwięziony na skutek ciążącego na nim podejrzenia o cudzołóstwo. 
Dnia 6  czerwca 1483 roku oficjał lwowski podjął decyzję o wstrzy
maniu kroków prawnych przeciwko oskarżonemu, jednocześnie 
oznajmiając, że, jeżeli w przyszłości pojawią się pod jego adresem 
podobne zarzuty, podlegał on będzie karze w wysokości dziesięciu 
grzywien23. Wyrok stanowił niewątpliwie ostrzeżenie dla mężczyzny, 
który został uwolniony prawdopodobnie z braku dowodów winy. Nie 
tylko za wielokrotne cudzołóstwo groziła kara pieniężna. Zasądzano

18 Acta capitulorum, t. 2, nr 124; o tym równieżM. K o c z e r s k a ,  Rodzina, s. 83.
19 Acta officii consistorialis Leopoliensis antiquissima, t. 1, nr 365.
20 Ibidem, nr 228.
21 Praktyka, nr 121.
22 O tym również A. K r a w i e c , Seksualność, s. 155.
23 Acta officii consistorialis Leopoliensis antiquissima, t. 1, nr 430; o tym również
M. K o c z e r s k a ,  Rodzina, s. 83.
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ją  również w przypadku trzymania w domu kochanki. Dodatkowo 
oskarżonemu grożono ekskomuniką24.

Akta sądów kościelnych milczą w kwestii przyczyn zdrad małżeń
skich. Zdaniem Marii Koczerskiej, powodów należy doszukiwać się 
w kojarzeniu związków małżeńskich przez rodziny25, a co jest z tym 
związane -  w niedobraniu partnerów pod względem charakteru lub 
temperamentu. Wydaje się, że w świadomości społecznej zdrada męż
czyzny wydawała się czymś bardziej naturalnym niż zdrada kobiety. 
Analiza zapisek odnoszących się do cudzołożnic ujawnia niekiedy 
próby wyjaśnienia podjętych przez nie kroków. Dnia 7 lutego 1483 
roku przed oficjałem lwowskim toczyła się sprawa Anny Koniuszec- 
kiej oskarżonej przez męża o ucieczkę oraz cudzołóstwo. W zapisce 
podano, że kobieta porzuciła małżonka „skuszona przez złego ducha, 
bez jakiegokolwiek powodu” ( malignospiritu suggesta, sine quavis 
causa)26. W odniesieniu do zdradzających mężów nie znajdujemy tego 
rodzaju określeń. Cudzołożące żony wydają się również bardziej 
chętne do składania przed sądem wyjaśnień dotyczących przyczyn 
zdrad27.

Wiarołomni mężowie bardzo często dopuszczali się przemocy fi
zycznej lub psychicznej w stosunku do małżonek. Co charaktery
styczne, zapiski pokazują, że zarzut maltretowania przeważnie po
przedzał oskarżenie o zdradę. Dnia 28 września 1492 roku oficjał 
lwowski rozpatrywał sprawę przeciwko Wojciechowi Hydkowi oskar
żonemu przez żonę Małgorzatę o pobicie i wyrzucenie jej z domu. 
Kobieta zeznała, że z powodu srogości Wojciecha przez osiem tygo
dni nie mogła przekroczyć progu domu. Dopiero po tych słowach 
Małgorzata postawiła małżonkowi zarzut cudzołóstwa, a i tak wydaje 
się, że nie należał on do najważniejszych. Kobieta była raczej bardziej 
wstrząśnięta faktem, iż Wojciech wyniósł z domu wszystkie sprzęty, 
o czym dowiadujemy się z dalszej relacji28. Podobną kolejność pro
blemów znajdujemy w zapisce dotyczącej sprawy Elżbiety Niesłu- 
chowskiej i jej męża Jakuba. Kobieta domagała się od oficjała lwow-

24 Przykładowo: Acta capitulorum, t. 2, nr 124; o tym również M. K o c z e r s k a ,  
Rodzina, s. 83.
25 M. K o c z e r s k a ,  Rodzina, s. 40.
26 Acta officii consistorialis Leopoliensis antiquissima, t. 1, nr 204.
27 Ibidem, t. 2, nr 220; Praktyka, nr 126.
28 Acta officii consistorialis Leopoliensis antiquissima, t. 2, nr 885.
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skiego unieważnienia małżeństwa, ponieważ od dnia ślubu była bita 
przez mężczyznę. Z powodu nieustannego maltretowania zdecydowa
ła się uciec od niego. Jako ostatni powód starań o separację Elżbieta 
wymieniła cudzołóstwo, którego dopuszczał się z innymi kobietami 
wyżej wymieniony Jakub29. W sprawach o pobicie sąd wysłuchiwał 
również wyjaśnień oskarżonych mężów. Przy tej okazji dowiadujemy 
się, jakiego rodzaju obrażeń doznawały kobiety z rąk małżonków. 
Dnia 18 maja 1422 roku przed włocławskim sądem kościelnym ze
znawał Jakub z Sędzin, mąż Swachny. Mężczyzna oświadczył, że nie 
bił, ani nie kaleczył żony, nie oszpecił jej twarzy, nie zranił jej rów
nież nożem. Przyznał, że jedynie w przypadku wykroczenia Swachny 
karał ją  w sposób dozwolony -  rózgą. Niewinność Jakuba potwierdzi
ło dwóch świadków pod karą sześćdziesięciu grzywien30.

Zapiski informują nas niekiedy o bardzo drastycznych przypadkach 
znęcania się nad żoną. Dnia 10 marca 1514 roku przed płockim sądem 
kościelnym toczyła się sprawa przeciwko Bartłomiejowi Mikuliczowi. 
Obciążające zeznanie złożył Marcin z Łady. Mężczyzna zapytany, czy 
oskarżony bił żonę, oświadczył, że w ubiegłym roku Bartłomiej zranił 
ją  mieczem w głowę. Rana była na tyle duża, że doszło do poważnego 
uszkodzenia kości czaszki31. Łazarz Dąbrowski oskarżony został nie 
tylko o trzymanie w domu kochanek, ale również o maltretowanie 
małżonki. Według jednego ze świadków zeznających podczas proce
su, mężczyzna zadał swojej żonie Helenie tyle ciosów batem i ostro
gami, iż ta nie była w stanie ani siedzieć, ani stać, ani się ruszać32.

Zarzut znęcania się nad małżonką dotyczył nie tylko kwestii fi
zycznego okaleczania, ale również szarpania odzieży33. Sądy kościel
ne zabraniały także psychicznego znęcania się nad kobietą. Do tej 
grupy zaliczyć należy przypadek niejakiej Małgorzaty. Jej mąż przy
wiódł przed oblicze sądu świadków, którzy zeznali, iż nie ubliżał mał
żonce oraz nie okazywał jej pogardy34. W niektórych przypadkach 
wiarołomni mężowie grozili małżonkom. Janowi Tłuksie został po
stawiony zarzut wielokrotnego cudzołóstwa oraz utrzymywania kon-

29 Ibidem, nr 978.
30 Acta capitulorum, t. 3, nr 463.
31 Ibidem, nr 376.
32 Ibidem, t. 2, nr 1357.
33 Praktyka, nr 2; o tym również M. K o c z e r s k a ,  Rodzina, s. 75,
34 Acta officii consistorialis Leopoliensis antiquissima, t. 1, nr 214.
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kubiny. Dodatkowo jego żona Jadwiga zeznała, że mężczyzna odgra
żał się jej śmiercią, gdyby nie odeszła od niego ( non descesseris 
a me, separaberis per mortem a me)35. Zdradzone i maltretowane żo
ny bardziej cierpiały z powodu zadawanych razów, natomiast łatwiej 
godziły się ze świadomością, że małżonek dopuścił się cudzołóstwa. 
Dnia 18 maja 1492 roku przed sądem oficjała lwowskiego toczyła się 
sprawa przeciwko Mikołajowi, młynarzowi z Biłki, który nie dość że 
systematycznie dopuszczał się zdrady małżeńskiej, to jeszcze znęcał 
się nad żoną fizycznie i obrzucał ją  wyzwiskami. Kobieta zeznała 
przed sądem, że pogodziła się z faktem posiadania przez męża ko
chanki, ale pastwienia się nad nią nie zniesie36.

Oskarżeni mężczyźni najczęściej nie przyznawali się do zarzuca
nych im czynów. Dnia 3 kwietnia 1489 roku toczyła się sprawa prze
ciwko Marcinowi Czechowi, który oświadczył, że nie bił swojej żony 
Anny37. Z zapisek wynika, że za znęcanie się nad żoną groziła kara 
pieniężna. Oskarżony o maltretowanie małżonki Wawrzyniec ze wsi 
Grzęda zeznał pod karą w wysokości trzech marek, że nie bił jej ki
jem38. Wymieniona kwota może wydawać się zbyt niska, jednak nale
ży zaznaczyć, iż pozwany Wawrzyniec był chłopem. Zdradzane i mal
tretowane kobiety były niekiedy wyrzucane przez mężów z domu. Ten 
zarzut pojawił się podczas sprawy przeciwko Mateuszowi Skarbkowi. 
Jego żona Katarzyna oskarżyła go nie tylko o bicie oraz kontakty cie
lesne z innymi kobietami, ale również o wygnanie jej z domu39. 
W niektórych przypadkach oskarżeniu o znęcanie się oraz wyrzucenie 
z domu nie towarzyszył zarzut cudzołóstwa. Dnia 5 stycznia 1498 
roku toczyła się sprawa mieszczanina lwowskiego Mikołaja Helcznara 
i jego małżonki Małgorzaty. Według zeznań kobiety, Mikołaj nie tyl
ko ją  bił, ale także bez powodu wyrzucił z domu. Dodatkowo zagroził 
Małgorzacie, że ją  okaleczy, jeżeli kiedykolwiek do niego wróci40. 
Z kolei Mikołaj przywiódł przed oblicze sądu dwóch świadków, któ
rzy za niego poręczyli i wszystkiemu zaprzeczył41.

35 Ibidem, t. 2, nr 1273.
36 Ibidem, t. 2, nr 793.
37 Ibidem, 1 .1, nr 2513.
38 Ibidem, nr 684.
39 Ibidem, t. 2, nr 808.
40 Ibidem, nr 1804.
41 Ibidem, nr 1947



2 5 6 MAŁGORZATA DELIMATA

Sądy kościelne ostro sprzeciwiały się wszelkim formom znęcania 
się nad żoną. Przy okazji poszczególnych spraw przypominały o pra
wie mężczyzn do karania żon w przypadku drobnych nadużyć. Wyro
kiem sądu z dnia 10 lutego 1473 roku Jan Piwowar, oskarżony o pobi
cie żony Małgorzaty, powinien traktować ją  pod karą dziesięciu grzy
wien jak małżonkę (debet eam servare et diligere, sicut uxorem pro- 
priam et coniugem), to znaczy nie może zadawać jej ran -  w tym 
miejscu zostały wymienione rodzaje broni stosowanej przez mężów 
(topór, nóż, miecz) -  lecz, gdy okaże się nieposłuszna, powinien kar
cić ją  rózgą42. Z zapisek wynika również, że w niektórych przypad
kach mężowie dobrowolnie składali przed obliczem sądu oświadcze
nia, zgodnie z którymi nie będą kaleczyli żon, lecz jedynie łagodnieje 
karcili {non mutilando nec angariando, sed leniter corrigendo)43. Nie
kiedy przyznanie się do karania żony chłostą stanowiło linię obrony 
mężczyzn. Sami oskarżeni lub świadkowie najczęściej przyznawali, 
że w przypadku nieposłuszeństwa małżonek ganili je jedynie rózgą44.

Maltretowanie małżonek stanowiło nadużycie prawa nadanego 
mężczyznom przez Kościół do karcenia kobiet. Przyzwolenie na kara
nie małżonki chłostą wynikało z poglądów na pozycję mężczyzny 
i kobiety w związku małżeńskim45. W starożytności chrześcijańskiej 
utrwaliła się opinia, zgodnie z którą mąż jest głową żony, żona nato
miast ciałem męża. Przykładowo: w „Nauce dwunastu Apostołów” 
podano, że kobieta jako istota podległa mężczyźnie powinna okazy
wać mu posłuszeństwo i szacunek46. Podobne opinie głosili Ojcowie 
Kościoła47. Święty Ambroży, biskup Mediolanu, wyznaczył mężowi 
rolę „kierownika płci słabszej”48. Jego zdaniem, u podstaw wyższego 
statusu mężczyzn nie leży słabość kobiecego charakteru, lecz fakt 
skuszenia Adama przez Ewę. Pisał on: „Słusznie, aby niewiasta miała

42 Acta capitulorum, t. 2, nr 900; o tym również M. K o c z e r s k a ,  Rodzina, s. 75-76.
43 Praktyka, nr 12.
44 Acta capitulorum, t. 3, nr 376, 463; t. 2, nr 1966; o tym również M. K o c z e r s k a ,  
Rodzina, s. 75-76.
45 O tym również M. K o c z e r s k a ,  Rodzina, s. 75.
46 Didaskalia, w: Antologia literatury patrystycznej, t. 1, z. 2, Warszawa 1969, 
s. 105-106.
47 T e r t u 1 i a n , Adversus Marcionem, Patrologia Latina, t. 2, kol. 517B-517C; 
A m b r  o ż y , Hexaemeron, s. 150-151; C e z ar y z A r 1 e s , Kazania, s. 144-145.
48 A m b r o ż y ,  Hexaemeron, s. 150.
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za rządcę tego, którego pobudziła do winy, aby ten z powodu jej ka- 
prysów nie upadł ponownie”49. Poglądy Ojców Kościoła na pozycję 
żony w małżeństwie wpłynęły na kształt myśli średniowiecznej [przy
kładowo: Iwo z Chartres oraz Piotr Lombard również uważali, że 
mężczyzna jest głową kobiety ( caputuxoris, a żona to corpus )50] 
oraz pośrednio na położenie kobiet w kwestiach publiczno-prawnych, 
co przełożyło się na prywatne relacje małżonków.

Zapiski sądów kościelnych pokazują troskę Kościoła o bezpieczeń
stwo pokrzywdzonych kobiet, albowiem w skrajnych przypadkach 
oskarżeni o maltretowanie mężowie przysięgali im zemstę. Bartłomiej 
Mikulicz osadzony w więzieniu za ciężkie pobicie małżonki, obarczył 
ją  odpowiedzialnością za swoje położenie i oświadczył, że, jeśli zo
stanie uwolniony i dopuszczony do żony, to ją  oszpeci (utnie jej nos), 
po czym ucieknie51. Aby zapobiec urzeczywistnieniu podobnych 
gróźb, sądy kościelne wyznaczały poręczycieli, na których nakładały 
obowiązek niedopuszczenia do zemsty pod groźbą kary finansowej52. 
W niektórych przypadkach wyznaczały na przyszłość karę pieniężną 
w stosunku do samych oskarżonych, gdyby targnęli się na życie mał
żonki53. Również w podobny sposób sądy chroniły mężczyzn przed 
ewentualną zemstą ze strony pokrzywdzonych kobiet. W sprawie 
przeciwko Jakubowi z Sędzin sąd zobowiązał ojca poszkodowanej 
Swachny do zaświadczenia pod groźbą kary w wysokości sześćdzie
sięciu grzywien, że jego córka nie podejmie osobiście lub przez przy
jaciół próby zamordowania lub otrucia swojego męża, lecz będzie 
traktowała go z szacunkiem54.

Zapiski dotyczące wiarołomnych mężów charakteryzuje lakonicz
ność. Poza informacjami odnoszącymi się do zdrady oraz drastycz
nymi opisami maltretowania małżonek nie znajdujemy chociażby

49 Ibidem, s. 149; o tym również M. K o s z n i c k i ,  Kobiety w życiu i twórczości 
św. Ambrożego, w: Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w starożytności 
i średniowieczu, pod red. J. J u n d z i ł ł a ,  Bydgoszcz 1999, s. 223.
50 I w o  z C h a r t r e s ,  Panormia, Patrologia Latina, t. 161, kol. 1292C-1292D; 
P i o t r  L o m b a r d ,  Collectanea in epistolas Pauli, Patrologia Latina, t. 192, kol. 
214D-215A.
51 Acta capitulorum, t. 3, nr 376.
52 Ibidem, nr 463.
53 Acta officii consistorialis Leopoliensis antiąuissima, t. 2, nr 1273.
54 Acta capitulorum, t. 5, nr 463.
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wyjaśnień, które umożliwiłyby poznanie przyczyn niewierności męż
czyzn. Co charakterystyczne, w przypadku zdradzających żon akta 
sądów kościelnych zanotowały odpowiednie tłumaczenia. Warto rów
nież zaznaczyć, że cudzołóstwa dopuszczali się przedstawiciele 
wszystkich warstw społecznych. Jedynie problem trzymania w domu 
kochanki odnosił się przeważnie do szlachty55. Mimo względnej rów
nowagi ilościowej pomiędzy przypadkami niewiernych mężów a wia
rołomnych żon w świadomości społecznej zakorzenione było przeko
nanie, że to właśnie mężczyzna jest w sposób szczególny skłonny do 
cudzołóstwa. Przykładowo: Peregryn z Opola na marginesie rozważań 
o małżeństwie zwrócił się do zdradzanej żony. Uznał on, że w wypad
ku dopuszczenia się przez męża cudzołóstwa kobieta ma prawo po
skarżyć się jego matce, aby wpłynęła na postępowanie syna56.

55 Na ten temat M. K o c z e r s k a ,  Rodzina, s. 76.
56 P e r e g r y n  z O p o l a ,  Kazania „de tempore ” i „de sanctis ”, pod red. J. W o l 
n e  g o , Kraków-Opole 2001, s. 82.

ROMAN PELCZAR

INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA SZKOŁY 
PARAFIALNEJ W DOBROMILU Z 1763 R. 

PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW 
OŚWIATY STAROPOLSKIEJ

Przeszłość Dobromila rysuje się podobnie jak innych miast prywat
nych leżących na obszarze przedrozbiorowego województwa ruskie
go. Pierwsza wzmianka historyczna dotycząca tej miejscowości 
(wówczas jeszcze wsi) pochodzi z 1374 r. Osada początkowo zasie
dlona była przez Wołochów, którzy rządzili się prawem ruskim1. Do- 
bromil znajdował się w tym okresie w rękach rodziny Herburtów. 
Jeden z jej przedstawicieli -  Jan Herburt, wojski Samborski i podko
morzy przemyski, w 1531 r. ufundował kościół parafialny, którego 
dochody powiększył później (w 1570 r.) Stanisław Herburt z Felszty- 
na, kasztelan przemyski i lwowski2.

Powstanie łacińskiej parafii w Dobromilu o kilkadziesiąt lat wyprze
dziło formalne przyznanie osadzie praw miejskich. Uczynił to w 1566 r. 
król Zygmunt August na prośbę wspomnianego Stanisława Herburta3 *.

Przez trzy stulecia miasto stanowiło ośrodek administracyjny dóbr 
Herburtów. Było korzystnie położone na trakcie z Węgier do Przemy
śla i Lwowa. Dlatego bardzo ważne miejsce w gospodarce miasta 
odgrywał handel, zarówno lokalny, jak i regionalny, prowadzony

1 A. G i 1 e w i c z , Działalność gospodarcza Władysława Opolczyka, w: Prace histo
ryczne wydane ku uczczeniu 50-lecia Akademickiego Koła Historyków Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie 1878 - 1928, Lwów 1929, s. 97; J. M o t y l e w i c z ,  
Przywileje Żydów dobromilskich z 1612 i 1756 roku, „Rocznik Przemyski” t. 32: 
1996 z. 1, s. 125.
2 M. H e c ,  Stolicia Herburtiw, Dobromil 1937, s. 7; J. M o t y l e w i c z ,  dz. cyt., 
s. 126 - 127.
3 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 2224,
Przywileje Dobromila, s. 7-9; J. M o t y 1 e w i c z , dz. cyt., s. 127.

„Nasza Przeszłość” 1.104: 2005, s. 259-266.
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przez miejscowych kupców. Podstawą prężnie rozwijającego się han
dlu stały się organizowane w mieście targi i jarmarki.

Ostatnim przedstawicielem rodu Herburtów dobromilskich był Jan 
Leon. Po jego śmierci około 1630 r. miasto na krótko przeszło w ręce 
Koniecpolskich. Przedstawiciel tego rodu Samuel Koniecpolski, kasz
telan chełmski, został właścicielem Dobromila4. Kolejnymi właścicie
lami zostali Zofia z Koniecpolskich i jej mąż Olbrycht Krasiński. Przy 
Krasińskich miasto pozostało ponad 100 lat, do 1754 r. Wówczas 
znalazło się w rękach Antoniego Lubomirskiego i jego żony Zofii 
Krasińskiej. Małżonkowie podjęli w mieście wiele inicjatyw gospo
darczych i społecznych5.

Początki szkoły parafialnej w Dobromilu rysują się bardzo niejasno. 
Parafię erygowano w I poł. XVI w. (1531 r.) w okresie wzmożonej ak
tywności w diecezji przemyskiej ruchu reformacyjnego. W przywileju 
fundacyjnym parafii brak wzmianki na temat szkoły. Można domniemy
wać, że szkoła mogła powstać około 1570 r., kiedy to ówczesny właści
ciel miasta Stanisław Herburt powiększył uposażenie parafii. Wcześniej 
(w 1559 r.) uczynił to samo z uposażeniem rektora szkoły w należącym 
do niego Felsztynie. Zaznaczył przy tym, że musi to być osoba że stop
niem bakałarza wywodząca się z absolwentów Akademii Krakowskiej6.

Najstarsza odnaleziona przeze mnie wzmianka na temat szkoły 
łacińskiej w Dobromilu pochodzi dopiero z 1646 r. i jest zawarta 
w aktach wizytacji parafii dokonanej za biskupa Pawła Piaseckiego7. 
Wzmianka na temat omawianej instytucji mówi, że nie posiadała ona 
wówczas budynku, a zajęcia z chłopcami odbywały się w szpitalu 
(przytułku). Wynika z tego, że także nauczyciel nie miał odpowied
niego dla siebie mieszkania.

Trudno stwierdzić, jakie były dalsze losy szkoły w Dobromilu. Na 
brak budynku szkoły oraz nauczyciela (organisty) wskazuje także

4 J. M o t y 1 e w i c z , dz.cyt., s. 128-129, 132.
5 Tamże, s. 132-133.
6 J. W a t u l e w i c z ,  Herburtowie fulsztyńscy kościół parafialny Fulsztynie, 
Przemyśl 1904, s. 32-33.
7 Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu (dalej: AAP), sygn. 64/11, Acta actorum... 
P. Piasecki... A.D. 1646; H. B l a ż k i e w i c z ,  Szkolnictwo parafialne w diecezji 
przemyskiej w latach 1636 - 1757 w świetle wizytacji biskupich, „Nasza Przeszłość” 
t. 46: 1976, s. 164; R. P e l c z a r ,  Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sa
nockiej (XIV-XVII1 w.), Warszawa 1998, s. 38, 186.
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wizytacja parafii dokonana w 1753 r. przez bpa przemyskiego Wa
cława H. Sierakowskiego8.

Informacje ze wspomnianej wizytacji dowodzą nieskuteczności 
polecenia wydanego mieszkańcom miasta w 1751 r. przez właściciela 
Dobromila Antoniego Krasińskiego. W instrukcji adresowanej do 
społeczności miasta zobowiązywał ją, aby swoje dzieci uczyła pisania 
i czytania, a następnie przysposabiała do nauki rzemiosła i kupiectwa9.

O losach szkoły po 1763 r. informują akta wizytacji dekanatu nowo- 
miejskiego z lat 70. i 80. XVIII w. Pierwsza z tych wizytacji (z 1774 r.) 
informuje jedynie ogólnie o obecności przy kościele „ministrów kościo
ła”10. W kolejnej, pochodzącej z 1778 r., wizytator odnotował, iż był 
wówczas nauczyciel ( ludimagister), który uczył chłopców. Miał on fun
dację, dzięki której się utrzymywał. Był także organista opłacany przez 
plebana, który ponadto miał fundację 40 fl. za grę na organach i śpiew11.

Kolejna wizytacja (z 1781 r.) nie wymienia już nauczyciela, a jedy
nie organistę12. O dochodach nauczyciela dobromilskiego informuje 
zapis z 1783 r., w którym odnotowano źródła jego finansowania. I tak 
miał wówczas zabezpieczoną sumę 1000  złp. na miejscowej synago
dze z czego rocznie otrzymywał 5 złr. Drugą kwotę w takiej samej 
wysokości ulokowano dla niego na ratuszu miejskim. Z niej otrzymy
wał co roku 7 złr. Do szkoły uczęszczali wówczas chłopcy (pueri) 
z miasta. Nauczyciel (był nim wówczas Adam Lenkiewicz) mieszkał 
w budynku szpitalnym (przytułku)13.

Omawiany dokument przechowywany jest w aktach parafii Dobromil 
znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu. Jest to 
tekst oryginalny, pochodzący z 1763 r., napisany ręką podpisanego na 
końcu ks. Szymona Leszczyńskiego, proboszcza dobromilskiego.

„Informacja” jest formą szczegółowej instrukcji dotyczącej organizacji 
życia miejscowej szkoły parafialnej. Można w niej wydzielić kilka pro-

8 AAP, sygn. 568, Akta parafii Dobromil, s. 66.
9 Biblioteka Akademii Nauk Ukrainy im. Stefanyka we Lwowie, sygn. 142/II, Inwen
tarz klucza dobromilskiego z 1757 r., s. 32-35; J. M o t y l e w i c z ,  Miasta ziemi 
przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i XVIII wieku, Rzeszów-Przemyśl 
1993, s. 230; R. P e 1 c z a r , dz.cyt., s. 67.
10 AAP, Wizytacje dekanalne dekanatu nowomiejskiego 1772-1774, s. 44.
11 Tamże, sygn. 302, Visitado decanatus neomestensis 1778, k. 28.
12 Tamże, sygn. 303, Visitado decanalis... Nova Civitatis... A.D. 1781, s. 55.
13 Tamże, sygn. 304, Status Ecclesiae Parochialis Novae Civitatis...A.D. 1783, k. 31 v.
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blemów. Pierwszym z nich (najbardziej rozbudowanym) jest przygoto
wanie religijne młodzieży uwzględniające najważniejsze elementy nauki 
katolickiej (katechizmu) i obowiązki religijne dzieci w tym zakresie (od
mawianie pacierza, codzienny udział we mszach świętych, comiesięczna 
spowiedź i komunia święta, udział w nabożeństwach wotywnych, wysłu
chiwanie w niedziele i święta nauk i kazań w kościele oraz w szkole).

Proboszcz zobowiązał rektora do zorganizowania pomocy ucz
niowskiej w nabożeństwach w zamian za finansową gratyfikację dla nich. 
Ustalił też godziny rozpoczynania zajęć porannych i popołudniowych.

Kolejnym zagadnieniem uwzględnionym przez proboszcza był 
program nauczania obejmujący pisanie, czytanie i rachunki. Nakazał 
on także organizować uczniom czas wolny (rekreację). Polecił też, 
aby nowymi uczniami opiekowali się uczniowie bardziej zaawanso
wani edukacyjnie.

Bardzo ciekawym fragmentem jest punkt dotyczący systemu kar 
dla uczniów. W przeciwieństwie do powszechnej w szkolnictwie 
praktyki bicia uczniów14 proboszcz proponował kary odziałujące na 
psychikę. Uważał on, że rózga odstrasza młodzież od szkoły. Można 
w tych uwagach odnaleźć odniesienie do Modus instituendae iuventu- 
tis z 1612 r., w którym stwierdzono, że nadmierne karanie powoduje 
jedynie nienawiść do nauki15. „Instrukcja” określała także obowiązki 
kantora kościelnego wobec uczniów.

Warte podkreślenia jest także to, na co zwracali uwagę autorzy 
Modus instituendae iuventutis, mianowicie na rolę nagród i pochwał16. 
Ks. Leszczyński w punkcie 4. zobowiązywał nauczyciela do udziela
nia dobrym uczniom pochwał, co miało budzić w nich pilność i uwagę 
w trakcie nauki szkolnej oraz kazań kościelnych.

Innym ciekawym zapisem jest nakaz nauczania dziewcząt. Miały 
one jednak uczyć się oddzielnie od chłopców. Na ich nauczyciela

14 Szczegółowo o sposobach karania cielesnego uczniów szkół parafialnych pisał 
J. K i t o w i c z , Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985, s. 56- 
57. Potwierdzają to ustalenia historyków oświaty dotyczące np. Małopolski, patrz 
S. K o t , Szkolnictwo parafialne w Małopolsce w XVI - XVIII w., Lwów 1911, s. 75- 
76 (cytuje Kitowicza). Podobnie czyni A. Z ap ar t w pracy Szkolnictwo parafialne 
w archidiakonacie krakowskim od XVI do XVIII wieku, Lublin 1983, s. 319-320.
15 Modus instituendae iuventutis, w: S. K o t ,  dz. cyt., s. 422; A. Z a p a r t ,  dz. cyt., 
s. 319.
16 A. Z ap  ar t , dz. cyt., s. 319.
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wyznaczony został organista. Widać tu wpływ ówczesnych tendencji 
realizowanych przez władze kościelne mówiących o unikaniu wspól
nego nauczania chłopców i dziewcząt. Równocześnie jednak warto 
podkreślić, iż ks. Leszczyński dostrzegał potrzebę edukowania kobiet, 
co w ówczesnych realiach społecznych i kulturalnych w skali kraju 
zdarzało się rzadko17.

Ksiądz Leszczyński mocno wyartykułował obowiązki rodziców. Po 
pierwsze, zagroził im, że nie dopuści ich synów do spowiedzi wielka
nocnej, jeżeli nie pozwolą im na uczęszczanie do szkoły parafialnej. 
Bardzo obszernie kwestię obowiązku szkolnego omówił on w punkcie 
12. Ostrzegł rodziców, iż nie pozwalanie dzieciom na chodzenie do 
szkoły zakończy się dla wszystkich stosownymi karami. Przypomniał 
także o obowiązku opłacania rektora szkoły.

Aby zajęcia odbywały się zgodnie z planem, ks. Leszczyński prze
kazał szkole zegar ścienny.

Tak szczegółowa instrukcja ze strony przełożonego parafii mogła wy
nikać z rywalizacji z analogicznymi instytucjami oświatowymi utworzo
nymi w Dobromilu w połowie XVII w. przez duchowieństwo unickie18. 
Inną przyczyną mogła być rola gospodarcza miasta, stanowiącego cen
trum administracyjne rozległych dóbr szlacheckich. Potrzeba edukacji 
młodzieży obojga płci mogła być determinowana ich potencjalnymi zaję
ciami w przyszłości w branży rzemieślniczej lub kupieckiej19.

O autorze instrukcji wiadomo, że wcześniej pełnił funkcję wikarego 
w Pruchniku (1735 r.) i Krościenku Wyżnym (1738-1740 r.). Później 
został proboszczem w Medyce, następnie dziekanem mościskim, wresz
cie 10 X 1757 r. proboszczem w Dobromilu. Zmarł w czerwcu 1772 r .20

17 Por. S. K o t , dz. cyt., s. 39-40; A. Z a p a r t , dz. cyt., s. 256; S. O l c z a k ,  Szkol
nictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII w. (w świetle wizytacji biskupich), 
Lublin 1978, s. 122-123; S. L i t ak , Struktura i funkcje parafii w Polsce, w: Kościół 
w Polsce, t. II, red. J. K ł o c z o w s k i ,  Kraków 1969, s. 413-414.
18 R. P e 1 c z a r , dz. cyt., s. 192.
19 Por. S. L i t a k , Szkoły parafialne w Polsce w XVIII w. przed powstaniem Komisji 
Edukacji Narodowej, „Roczniki Humanistyczne” t. 25: 1977 z. 2, s. 161; J. M o t y 
l e  w i c z , Miasta..., s. 77.
20 M. K o c i u b i ń s k i ,  Książa diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego do roku 
1772,1.1: Biogramy, Jarosław-Przemyśl 1989, rps w AAP, s. 346-347; A. L o r e n s , 
M. P e l c z a r ,  Sześćset lat doli i niedoli Krościenka Wyżnego i Iskrzyni, Krościenko 
Wyżne 1997, s. 213.
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Informacja dla JM Księdza Rektora Szkoły
(AAP, sygn. 568 -  Akta parafii Dobromil, s. 170-173)

1. Aby pryncypialnie dzieci umieli pacierz czysto bez przydatków, 
Dziesięcioro Przykazania Bożego, Pięcioro Kościelnego, Siedm Sa
kramentów, Pozdrowienie Anielskie, Akty Wiary, Nadziei i Miłości, 
gdy się kropią wodą święconą i naukę chrześcijańską według praktyki, 
dlatego aby bez trudności umieli, umiejąc, nie zapomnieli codziennie 
w powszechne dni z rana, w lecie po mszy św. w kościele, która ma 
się odbywać o godzinie szóstej, na której mają bywać wszystkie, które 
się uczyć będą, w zimie w szkole mają mawiać nabożnie, z wolna, 
podobnie pod wieczór w domu z rodzicami i wszystkimi domowymi, 
umiejąc, aby mawiali usilnie JM x. Rektor ma nakazywać 
i przeciwnym rodzicom ganić, którzy by tego nie chcieli zachować 
zwyczaju, jak będą mieli odpowiedzieć Bogu na strasznym sądzie.

2. Aby mogli te dzieci na dar Ducha Świętego powziąć do świątobli
wości życia i cnót śś., co miesiąc mają się spowiadać i komunikować, 
przed którą spowiedzią miesięczną w sobotę po południu jest obligo
wany JM x. Rektor dać instrukcję do spowiedzi i do komunii osobli
wie z Mariae de Algredo książki.

3. Mają powinność ta dziatwa bywać w każdą niedzielę i święto na 
wotywie śpiewanej, podczas której po Credo JM x. Altrysta lub JM x. 
Wikary ma per puncta mieć medytację z refleksjami krótkimi, aby 
całej medytacji nad pół godziny nie zabawić. Mają bywać na sumie, 
na której w niedzielę każdą ma być nauka, w święto każde kazanie, 
jako i w niedzielę każdą miesięczne ma miewać kazanie ratione expo- 
sitionis śś... JM x. Altarysta, dając naukę, jak według chwały Boga 
i Maryi świątobliwe dni następującego miesiąca żyć po chrześcijań
sku. Podobnie na medytacji dać się nauka powinna. Więc aby tym 
pilniej i pożytecznie dziatwa słuchała medytacji nauk i kazań w każdą 
niedzielę i święto, ma dzwonić się we dzwonek najmniejszy na
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dzwonnicy do szkoły na dziatwę na duchowną naukę, z której wysłu
chanej medytacji nauki lub kazania ma JM x. Rektor z pochwałami 
pilnych dzieci dać instrukcję życia zbawienną. Rektor do kalikowania 
na chór naznaczyć, jednego ma na wszystkie nabożeństwa ze star
szych wzajemnie do służenia w komeżkach do wotywy i sumy. Kali- 
kującemu naznacza się akcydens podczas Veni Creator po 2 gr., pod
czas grania litanii albo mszy św. po gr. 2 .

4. Do szkoły na dzieci ma się dzwonić na dzwonnicy w dzwonek 
mniejszy z rana o ósmej, po południu o pierwszej godzinie.

5. Aby ta dziatwa nie tylko w czytaniu i w pisaniu miała należytą in
strukcję, ale i w li-czbie, dlatego w każdy czwartek z rana mają się 
uczyć liczby, po południu, jeżeli święta jakiego nie będzie, ma być 
dana onym rekryacja, aby jednak podczas rekryacji unikali rozpusty, 
mogą się zabawić śpiewaniem pieśni śś.

6 . Żaden z chłopców ma być dopuszczony do spowiedzi wielkanoc
nej, osobliwie z miasta, którego by rodzice dać nie chcieli do szkoły.

7. Doświadczona jest rzecz, że dzieci więcej pospolicie uważają wstyd 
jako karność, więc tu się podaje, aby niedyskretność onym nie była 
wstrętem do szkoły, ma się one próbować kary całowaniem ziemi za 
kłamstwa: Niech nie będą synem kłamcy starego szatana, mówiąc za 
każdym całowaniem. Za przekleństwa: Jakem się odrzekł na chrzcie 
ciebie szatanie, tak się odrzekam na zawsze, abyś nie pozostał w 
ustach ani w sercu moim i tak podobnie za inne występki. Za złodziej
stwa: Niech nie będę naśładowcą Judasza.

8 . Te dzieci mają mieć naznaczonego sobie kantora, który by onych 
tak w kościele swawolących jako in absentia Rectoris i w szkole 
sprawiedliwie notował.

9. Zaczynający abecadło lub sylabizować albo czytać mają mieć sobie 
przydanych instruktorów umiejących dobrze czytać, aby onym prze
powiadali i pilnowali w uczeniu się.

10. Panienki mieścić się w szkole z chłopcami małymi nie powinny, 
ale mają chodzić do organisty.
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11. Mają rodzice wiedzieć, że dzieci danych do szkoły dla interesu 
jakiego nie mają odrywać od nauki, gdyż pospolicie z absentowania 
się do szkoły nabierają rozpusty, tracąc ochotę do nauki, i gdy się 
stanie przypadek nad nimi jaki, to nie mówią, że to z onych okazji, 
tylko na niedozór w szkole narzekają, więc zabiegając takowym, mają 
być zawsze karani, którzy by absentowali się od szkoły, chociażby 
i rodzice nie kazali, ale gdy jest potrzeba, ma wziąć pozwolenie od 
Rektora, że dla jakiej racji nie może być w szkole. I to się czyni prze
stroga, którzy by krnąbrnie dzieci od szkoły odrywali, mają być są
dzeni w miejskich sądach lub w zamku, ponieważ jak z ćwiczonych 
wielka ozdoba w miastach, tak z prostaków wielka konfuzja, gdyż to 
dla nich samych dobra szkoła jest postawiona. Dlatego absentowania 
się w powinności ex solucji x. Rektorowi nigdy nie mają rachować, 
ale punktualnie mają wypłacać według zwyczaju od dzieci zapisanego 
w zapisie 2 złp., drew furę lub gr 15.

12. Zegarek ścienny dla informacji czasu daję, który sukcesjonalnie 
ma służyć Rektorowi szkoły. Co wszystko pro moliori fide ręką wła
sną podpisuję.

23 II 1763 r.
Szymon Leszczyński, proboszcz dobromilski

NATALIA URSU 1

TRZYNAWOWE ŚWIĄTYNIE DOMINIKAŃSKIE 
NA ZIEMIACH PRAWOBRZEŻNEJ UKRAINY 

W WIEKACH XVII-XIX

Przedmiotem artykułu jest naukowa analiza artystycznej spuścizny 
zakonu dominikańskiego na ziemiach Prawobrzeżnej Ukrainy w wie
kach XVII-XIX. Autor bada świątynie trzynawowe: ich cechy arty- 
styczno-kompozycyjne, semantyczne i stylistyczne.

Spuścizna sztuki sakralnej i jej znaczenie dla krajoznawstwa 
i ochrony zabytków staje się jednym z najczęściej analizowanych pro
blemów w krajach obszaru postsowieckiego. Ukraińscy historycy 
sztuki wykazują ostatnio zainteresowanie także artystycznym dorob
kiem katolickich zakonów; zagadnienia te wcześniej nie były przez 
badaczy poruszane.

Jak wynika z dokumentów archiwalnych, istnienie zakonu domini
kańskiego na Ukrainie sięga XIII stulecia. Niemal do końca XVI w. 
wszystkie kościoły i klasztory dominikańskie wchodziły w skład Pol
skiej Prowincji Dominikańskiej. Od roku 1595 na prośbę prae-
dicatores generał zakonu ustanowił niezależny wikariat ruski, który po 
licznych konsultacjach i zmianach został w 1612 r. postanowieniem 
kapituły w Rzymie przekształcony w Prowincję Ruską, podzieloną na 
kustodie2. Początkowo nowoutworzona Prowincja Ruska, nosząca we
zwanie św. Jacka, składała się z trzech kustodii: Lwowskiej, Podolskiej

1 Natalia Ursu, dr historii sztuki, docent, kierownik Katedry Sztuk Plastycznych
1 Dekoracyjno-użytkowych Uniwersytetu Państwowego w Kamieńcu Podolskim.
2 I. A. S p i e ż  OP, Dominikanie w Kamieńcu Podolskim, w: „Pasterz i twierdza”. 
Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu - Ordyna
riuszowi Diecezji w Kamieńcu Podolskim, Kraków-Kamieniec Podolski 2001, s. 259.

.Nasza Przeszłość” 1.104: 2005, s. 267-286.
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i Pokuckiej3 *. Na ziemiach podolskich powstały ośrodki: Czerwono- 
gródzki (Czerwonogradśkyj, 1331), Kamieniecki (Kamjaneć-Podilśkyj, 
przed 1370), Smotrycki (Smotryćkyj, przed 1375), Latyczowski (Łety- 
czewśkyj, 1595), Szarawiecki (Szariwśkyj, 1607), Czortkowski (Czort- 
kowśkyj, 1610), Barski (Barśkyj, 1627), Jazłowiecki (Jazłowećkyj, 
1635), Sołobkowski (Sołobkiwśkyj, 1650). W 1615 r. do kustodii przy
łączono klasztor dominikanek w Kamieńcu Podolskim (Kamjanci- 
Podilśkomu), w sześćdziesiątych latach XVII w. powstał klasztor 
w Sokolcu (Sokilci), na początku XVIII w. Dominikanie obserwanci 
osiedlili się w Sidorowie (Sydorowi).

la. Czartoryjsk, kościół podominikański, inwentaryzacja pomiarowa z 1878: 
fasada, oryg.: Pocchhckhh rocyaapcTBeHHBiH HCTopHnecKHH apxHB 
b CaHKT-neTepóypre (PTHA). O. 1293. -  Onnc. 166, cnp. JNfo 120.

3 W o ł y n i a k (M. J. Giżycki), Wykaz klasztorów dominikańskich prowincji ruskiej
cz. 2, Kraków 1923, s. 1.
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lb . Czartoryjsk, kościół podominikański, inwentaryzacja pomiarowa z roku 1878: 
elewacja boczna, rzut5, oryg.: Pocchhckhh rocyaapcTBeHHtiH HCTopHnecKHH 

apxHB b CaHKT-IleTepóypre (PTHA). O. 1293. -  Onnc. 166, cnp. N» 120.

Na Bracławszczyźnie wspólnoty dominikańskie powstały w mia
steczkach: Tywrów (Tywriw, 1596), Tulczyn (Tulczyn, przed 1631), 
Murafa (Murafa, 1624), Winnica (Winnycia, 1624), na Kijowszczyź- 
nie w miastach Czarnobyl (Czornobyl,) 1625), Owrucz (Owrucz, 
1628), Lubar (Lubar, 1630), Byszów (Bysziw, 1644), Lipowiec (Ły- 
poweć, 1647), Chodorków (Chodorkiw, 1742).
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Na Wołyniu dominikanie osiedlili się w Łucku (Łucku, 1390), Sta- 
rokonstantynowie (Starokostiantynowi, 1612), Lachowcach (Lachiw- 
ciach, 1612), Targowicach (Targowyciach, 1675), Niewirkowie (Ne- 
wirkowi, 1698), Kamieniu Kaszyrskim (Kameni-Kaszyrśkomu, 1633- 
1644), Czartoryjsku (Czartoryjśku, 1639), Jałowyczach (Jałowyczach, 
1669), Kozyniu (Kozyni, 1738), Kulczynach (Kulczynach, przed 
1763), Berezdowie (Berezdowi ?).

Większość świątyń dominikańskich na początku XIX w. stała się 
kościołami parafialnymi, co uchroniło je przed całkowitym zniszcze
niem; w miarę możności były remontowane. Kościoły Czerwono- 
gródzki (Czerwonogradśkyj), Kozyński (Kozynśkyj), Chodorkowski 
(Chodorkiwśkyj), Łucki (Łućkyj) stały się ruinami lub zostały roze
brane, kościoły Szarawiecki (Szariwśkyj), Winnicki (Winnyćkyj), 
Tulczyński (Tulczynśkyj) funkcjonują jako cerkwie prawosławne. 
Kościół w Jazłowcu -  (Jazłowciu) dałby się jeszcze uratować: stoi bez 
dachu. Okres sowiecki nie sprzyjał pracom restauracyjnym oraz kon
serwacji najcenniejszych zabytków kultury chrześcijańskiej; wręcz 
odwrotnie, w tych właśnie czasach dostrzegamy największy upadek 
budowli sakralnych. Mimo dokonanych zniszczeń, na podstawie za
chowanych jeszcze świątyń oraz różnorodnych źródeł (pisanych, pla
nistycznych, ikonograficznych) można wyciągnąć pewne wnioski.

W niniejszym artykule zgromadzono nieznane dotąd materiały ar
chiwalne, które umożliwiły analizę trójnawowych świątyń dominikań
skich doby baroku. Materiał ten, będąc przyczynkiem do badań nad 
syntezą sztuki dominikańskiej, wypełnia „białe plamy” w historii 
sztuki ukraińskiej.

Charakterystykę stanu badań zacząć należy od mającej wartość 
źródłową publikacji historyka zakonu Szymona Okolskiego Russia 
Florida rosis et liliis, wydanej we Lwowie w 1646 r.4 Autor, od 1641 
r. przeor kamienieckiego klasztoru dominikanów, pochowany w kryp
cie tamtejszego kościoła dominikańskiego, przedstawia krótko historię 
każdego współczesnego mu lub starszego ośrodka dominikańskiego. 
Na przełomie XIX/XX w. korzenie historycznej obecności dominika
nów w Prowincji Ruskiej badali polski historyk-dominikanin S. Ba- 
rącz5 oraz pochodzący z Wołynia M. I. Giżycki6. A. Łysy, w mono-

4 S. O k o 1 s k i , Russia Florida Rosis et Liliis, Leopolis 1646.
5S. B a r ą c z ,  Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, t. 1-2, Lwów 1861.
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grafii opublikowanej w 20 0 0  r., zajmuje się problemami fundacji ko
ścioła w Murafie, a także aspektami stosunków ukraińsko-polskich 
i historią katolicyzmu na Podolu7. Profesjonalne z punktu widzenia 
analizy architektury, lecz potraktowane skrótowo i niepełne są 
wzmianki o niektórych kościołach dominikańskich zawarte w prze
wodnikach po Ukrainie autorstwa D. W. Małakowa8, a także w ilu
strowanym informatorze o zabytkach architektury, znajdujących się 
pod ochroną państwa. Wśród współczesnych publikacji uczonych pol
skich zwracają uwagę m. in. prace J. Kłoczowskiego, J. Kowalczyka, 
J. Ostrowskiego, A. J. Baranowskiego, A. Betleja i J. A. Spieża OP9. 
Rodzimi uczeni ukraińscy badają architekturę katolicką w różnych 
aspektach. S. Jurczenko analizował ukraińskie świątynie o układach 
krzyżowych (z transepem)10, A. Maszczakewycz m. in. historię po
wstania Prowincji Ruskiej św. Jacka11. Spośród licznych na Zachodzie 
studiów nad symboliką sztuki chrześcijańskiej można przykładowo 
przytoczyć prace angielskiego badacza historii i kultury F. Burkhard-

6 W o ł y n i a k (M. J. Giżycki), Wykaz.
7 A. Jt h c h fi , H apucu icm opii MypacpcbKoeo Kocmbojiy, Bimmufl 2000.
8fl. B. M a j i a K O B ,  Tlo BocmoHHOMy Llodojibw, McnyccTBO, M ocKBa 1988.
9 Studia nad historią dominikanów w Polsce 7222-1972, t. 1-2, red. J. K ł o c z o w -  
s k i , Warszawa 1975 (tamże m. in. J. K ł o c z o w s k i , Zakon braci kaznodziejów 
w Polsce 1222-1972, t. 2, s. 19 nn; Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach 
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. I, Kościoły i klasztory dawnego wojewódz
twa ruskiego, t. 1-11, opr. A. B e t l e j ,  E. H e r n i c z e k ,  K. K u c z m a n ,  J. P e 
t rus ,  Kraków 1993-2003; Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożyt
nym od XVI do XVIII wieku, w: Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 
Warszawa, październik 1997, red. A. J. B a r a n o w s k i ,  Warszawa 1998; Domini
kanie w środkowej Europie w XIII-XV wieku. Aktywność duszpasterska i kultura inte
lektualna, red. J. K ł o c z o w s k i ,  J. A. S p i e ż ,  Poznań 2002; I. A. S p i e ż , Do
minikanie, s. 249-273; J. K o w a l c z y k ,  Kościoły późnobarokowe w diecezji Ka
mienieckiej, w: Sztuka kresów wschodnich, cz. 2, Kraków, 1996, s. 85-126; Tenże, 
Późnobarokowe kościoły i klasztory diecezji kijowskiej i dekanatu bracławskiego, 
tamże, cz. 3, 1998, s. 19-43; Tenże, Z badań nad dziełami architektury sakralnej Jana 
de Witte, w: Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od XVI do 
XVIII wieku, Warszawa 1998, s. 327-351; Tenże, Kierunki w póżnobarokowej archi
tekturze sakralnej na Wołyniu, w: Sztuka kresów wschodnich, Kraków 1994, s. 7-16.
10 S. J u r c z e n k o ,  Krzyżowe kościoły Ukrainy w pierwszej połowie XVII w., Biule
tyn Historii Sztuki, Warszawa 1995, s. 283-294.
11 A. M am a k e b h h , PycbKa npoeiuąiM cenmoeo HąKa, w: Icm opin pejiieiu 
e YKpaim. n p a ą i XIII-'i Miotcuap.HayK.KOH(p. , JlbBiB 2003, t. 1, s. 335-337.
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ta12oraz francuskiego uczonego René Gućnon13. Jak wynika z powyż
szej charakterystyki -  problem artystycznej spuścizny zakonu domini
kańskiego na Ukrainie zasadniczo nie był analizowany przez współ
czesnych badaczy ukraińskich.

Najstarsze budowle dominikańskie na terenie Ukrainy -  klasztory 
i kościoły -  były zapewne wznoszone z drewna. Nietrwałość tego 
materiału wobec wydarzeń wojennych i pożarów zmusiła do stosowa
nia konstrukcji murowanych. Dominikanie, wcześnie przenosząc za
chodnioeuropejskie wzory architektoniczne na Ukrainę, wprowadzali 
kamień i cegłę. Głównym materiałem budowlanym stawał się kamień 
ciosowy, o różnych -  w zależności od lokalnych warunków -  kolo
rach i odcieniach. Na przykład kościół w Jazłowcu (Jazłowciu) wznie
siono z miejscowego, twardego kamienia w odcieniu różowo- 
liliowym, skontrastowanego z piaskowcem. Sklepienia prezbiteriów, 
naw, kaplic i krucht z reguły wykonywano z cegły. Niekiedy wyko
rzystanie naturalnego koloru materiałów budowlanych stwarzało nad
zwyczaj ciekawe efekty barwne (kościół w Czortkowie (Czortkowi).

Nasilenie procesu wznoszenia kamiennych budowli nastąpiło po 
nawale tureckiej XVII wieku, chociaż już na początku tegoż stulecia 
dominikanie dysponowali kilkoma murowanymi świątyniami (Sza- 
rawka -  Szariwka, Latyczów -  Letycziw, Jałowiec -  Jazłoweć, Ka
mieniec Podolski -  Kamjaneć-Podilśkyj, Czartoryjsk -  Czartoryjśk, 
Niewirków -  Newirkiw, Targowice -  Targowyci). W dużym zakresie 
wykorzystywano wapień muszlowy oraz piaskowiec z kamieniołomów 
Kitajgrodu (Kitajgoroda), Zińkowa (Zińkowa), Skały Podolskiej (Skały 
Podilśkoji) i z innych miejscowości. Wprowadzano marmurowe 
i alabastrowe detale architektoniczne (kamieniołomy Czamokozyneckie 
-  Czomokozynećki), posadzki w świątyniach wykonywano z twardego, 
szlifowanego kamienia trebowlańskiego o odcieniach ciemnozielonych 
i czerwono-fioletowych. Rzeźbiarskie detale architektoniczne fasad, 
rzeźby w fasadach i ołtarze we wnętrzach wykonywano z miękkiego 
piaskowca (Kamieniec Podolski -  Kamjaneć Podilśkyj, Jazłowiec -  
Jazłoweć, Kozyn -  Kozyn) i inne).

12 T. E y p K x a p ÆT ,  CaKpcuibHoe ucKyccmeo Bocmoxa u 3anada. JlpuHifunbi u Me- 
modbi, „AjieTena” 1999.
13 R. G u é n o n , Le Symbolisme de la Croix, Paris 1957.
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Większość kościołów zakonnych na terenie Prawobrzeżnej Ukrainy 
wzniesiono z czasem z kamienia, w oparciu o wzorcowe rozwiązanie, 
oparte o plan podłużny (prostokątny), o dyspozycji jednonawowej lub 
trójnawowej. Wyjątek stanowią drewniane kościoły Kijowszczyzny, 
najbiedniejszej części prowincji dominikańskiej, gdzie pojawiły się tyl
ko dwie budowle kamienne (Lubar -  Lubar, Owrucz -  Owrucz). Wśród 
dominikańskich kościołów prawobrzeżnej Ukrainy można wyodrębnić 
umownie trzy typy: bazylikowy, pseudobazylikowy i halowy.

2. Murafa, kościół podominikański, widok ogólny (fot. autor, 1998)

Jest sprawą interesującą, że system bazylikowy, o najgłębszej tradycji 
historycznej, stosowany był przy wznoszeniu późnych budowli, dopiero 
w końcu XVIII i w XIX stuleciu (Tywrów -  Tywriw, Murafa -  Murafa, 
Czortków -  Czortkiw, Tulczyn -  Tulczyn, Czartoryjsk -  Czartoryjśk, 
Kozyn -  Kozyn, Niewirków- Newirkiw i inne). Znajduje to wytłuma
czenie w dążności do doskonałego naśladowania wzorów historycznych 
nie tylko w drugorzędnych elementach zdobniczych, lecz także w samym 
systemie architektonicznego organizowania przestrzeni sakralnej. Ko
ścioły w Murafie (Murafi; il. 2), Kozyniu (Kozyni; il. 5), Lachowcach 
(Lachiwciach; il. 6) i w Tywrowie (Tywrowi; il. 8) mają dwuwieżowe 
fasady i trój nawową dyspozycję rzutów. Kościół pod wezwaniem Niepo
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kalanego Poczęcia N. P. Marii w Murafie (Murafi) może służyć za wzór 
typowej bazyliki trójnawowej. Na znanej litografii wykonanej według 
akwareli Napoleona Ordy, który w 1865 r. wędrował po Ukrainie reje
strując starodawne zabytki architektoniczne, można zobaczyć -  po lewej 
stronie -  świątynię, dominującą nad innymi budowlami w zespole pała
cowym Joachima Karola Potockiego. Sposób przedstawienia został wy
brany przez malarza po mistrzowsku: dzięki zastosowaniu silnego skrótu 
perspektywicznego można zobaczyć główną nawę kościoła nakrytą dwu
spadowym dachem oraz umieszczone w dwóch strefach okna: górne, 
mniejsze, doświetlające nawę główną oraz dolne w nawie bocznej. Bocz
ne nawy mają własne dachy. W latach 1821-1823 dachy pokryto gon
tem14, później dachówką angielską, pomalowaną farbą olejną na kolor 
perłowy15. Wyraźnie rysuje się transept, nakryty własnym dachem. Wi
dok z lotu ptaka pozwala odczytać symboliczny dla świątyni chrześcijań
skiej kształt kościoła: krzyż łaciński. Nad prezbiterium znajduje się wie
życzka na sygnaturkę z małym dzwonkiem pod barokową kopułką 
o skomplikowanym, cebulastym wykroju.

Prezbiterium kościoła w Tywrowie (Tywrowi) wyodrębnione zostało 
na zewnątrz przez załamanie linii dachu: nieco niższego i węższego od 
dachu nakrywającego główną nawę świątyni. Tendencja do nadania bu
dowli kształtu krzyża łacińskiego widoczna jest w kościele dominikań
skim w Czortkowie (Czortkowi; arch. Jan Sas Zubrzycki): program trzy
nawowej bazyliki obejmuje tu także wydatny transept, którego ramiona 
zakończone są absydami, podpartymi przez dwustopniowe szkarpy. 
Prawdopodobnie przewidywano także absydowe zamknięcie prezbite
rium, co dałoby trójlistny kształt krzyża; przy prezbiterium wzniesiono 
jednak budynek klasztorny (obecnie zrujnowany), co zadecydowało 
o dzisiejszym zamknięciu prezbiterium ścianą prostą. Plan kościoła 
wzbogaciło dobudowanie do naw bocznych niewielkich absydiol, któ
rych wnętrza pełnią role kaplic. Przed wejściem znajduje się kruchta 
(narteks) z wieżą i parą mniejszych wież po bokach.

14 KaM’HHeub-no,aijii>cbKHH £ep>KaBHHH MicbKHH apxiB (Kn/tMA). -  O. 685. -  
PHMCbKO-KamriHUbKa ,ayxoBHa KOHCHCTOpia. -  On. 4, cnpaBa Ny 23, rok 1824, s. 500.
15 KFIflMA. — O. 685.- PHMCbKO-KaTOJinubKa ŷxoBHa KOHcncTopifl. — On. 4. — 
cnpaBa JSTi» 58, rok 1850, s. 459.
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3. Tulczyn, kościół podominikański, wnętrze (fot. autor, 2004)
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O kształtowaniu przestrzeni, albo -  szerzej -  o twórczej roli architekta 
budowli sakralnej w kształtowaniu przestrzeni decydują światopogląd 
i sposób rozumienia świata, przy czym zmysłowość ( , /m ra ’j  stoi tu na 
równi z ontologią („teorią”) sacrum. Architektura świątyni -  to realizacja 
pewnego modelu odczuwania, postrzegania i pojmowania świata, świato
poglądu, tworzenia świata. Według św. Augustyna Salomon wzniósł 
świątynię jako zapowiedź Kościoła i Ciała Chrystusa. Jak stwierdza Teo- 
doryt, świątynia Salomona jest prototypem wszystkich świątyń zbudo
wanych na świecie16. Formy i style są architektonicznymi wyrazami 
i symbolami tych realizacji17. Bazylikowe kościoły dominikańskie nie są 
tu wyjątkiem: stale w nich odzwierciedla się idea analogii między świą
tynią a Ciałem Chrystusa, idea duchowej jedności Wszechświata, synteza 
jego nadprzyrodzonych i materialnych początków. Św. Augustyn uważał, 
że nawa uosabia ciało, a ołtarz -  duszę. Niektórzy średniowieczni liturgi- 
ści, np. Honoriusz z Autun i Guillelmus Durandus z Mende porównują 
plan katedry z przedstawieniem Ukrzyżowanego. Jego głowie odpowiada 
absyda, rozprostarte ręce -  to transept, tułów i nogi -  nawa, serce i zara
zem głowa znajdują miejsce w ołtarzu głównym. W tym kontekście zro
zumiałe zdają się niektóre odstępstwa architektów od ściśle osiowej sytu
acji ołtarza głównego, który mógłby sugerować pochylenie głowy Chry
stusa na krzyżu (katedra i kościół dominikański w Kamieńcu Podolskim 
(Kamjanci-Podilśkomu). Odnoszenie miejsca ołtarza głównego do głowy 
Chrystusa znajdować mogło odzwierciedlenie w tradycyjnej orientacji 
kościoła ku wschodowi. Taką orientację miały kościoły dominikańskie 
w Sokolcu (Sokilci), Sołobkowcach (Solobkiwciach), Czartoryjsku 
(Czartoryjśku; il. 1), Latyczowie (Letyczewi), Szarawce (Szariwci), Ba
rze (Bari), Murafie (Murafi), Kamieńcu Podolskim (Kamjanci Podilśko- 
mu). Właściwa dla sztuki nowożytnej rezygnacja z orientowania kościo
łów na rzecz efektownej ekspozycji widokowej dostrzegalna jest w Smo- 
tryczu (Smotryczu), Łucku (Lucku) i Tywrowie (Tywrowi) (orientacja na 
południe) oraz Lachowcach (Lachiwciach; orientacja ku zachodowi). Na 
rzucie krzyża łacińskiego, wyraźnie występującym w bazylikowych 
świątyniach dominikańskich dzięki transeptowi, wznoszono też kościoły

16 T. B y p K x a p ^ T ,  CaKpcuibHoe ucKyccmeo s. 57.
17 K). Kp HBo p y HKO,  TendeHięii po36umKy cynacnoi caKpanbHoi apximeKmypu
YKpaiHu, w: Icmopin pejiieiü e YKpami. IJpaifi XI-ï Mi.jtCHap.nayK.kohc/j. , JTlbíb 2001, 
t. 2, s. 288.
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pseudobazylikowe i halowe, gdzie ramię poprzeczne akcentują boczne 
kaplice (kościoły dominikanów w Kamieńcu-Podolskim -  Kamjanci 
Podilśkomu, Latyczowie -  Letyczewi, Szarawce -  Szariwci i inne).

Do budowli pseudobazylikowych zalicza się główna świątynia ku
stodii podolskiej w Kamieńcu Podolskim (Kamjanci-Podilśkomu), 
wyróżniająca się zróżnicowaną dyspozycją przestrzenną. Nawy bocz
ne, nieznacznie niższe od głównej, nie mają własnych okien (co decy
duje o typie pseudobazylikowym), nakryte są jednak oddzielnymi, 
pulpitowymi dachami, niższymi od dachu głównego o wyraźnie zaak
centowanej strukturze mansardowej. Architektura naw bocznych 
wzbogacona jest przez parę symetrycznie względem siebie usytuowa
nych kaplic kopułowych; trzecią kaplicę nakrywa sklepienie koleb
kowe. Dach nad nawą główna i prezbiterium -  z konchą nad trój- 
boczną absydą -  ma wspólną kalenicę.

W kompozycji większości świątyń dominikańskich spotykamy pro
porcje oparte na znanym od czasów antycznych „złotym podziale”. Ter
min ten powstał dzięki Leonardowi da Vinci, który zilustrował traktat 
geometryczny De divina proportione autorstwa Lukki Paccioliego, na
uczyciela Piera della Francesca. W księdze, wydanej w Wenecji w 1509 
r., harmonia „złotej” liczby podana jest symbolicznie: całość -  to Duch 
Święty, dłuższy odcinek -  Bóg Ojciec, krótszy -  Syn Boży18. Właśnie 
Trójca św. leży u podstaw harmonii wszechrzeczy, w tym i harmonii ar
chitektury sakralnej. Stosunek długości, szerokości ¡wysokości świątyń 
typu bazylikowego (Murafa -  Murafa, Niewirków -  Newirkiw, Tulczyn 
-  Tulczyn, il. 3, Łuck -  Lućk, il. 4, Czortków -  Czortkiw, Tywrów -  Ty- 
wriw) idealnie odpowiada kanonowi „złotego podziału”. Świątynie jed- 
noprzestrzenne Owrucza (Owrucza), Lubara (Lubara), Latyczowa (Lety- 
czewa), Jazłowca (Jazłowcia), Szarawki (Szariwki), Sydorowa (Sydoro- 
wa) bądź powtarzają te proporcje, bądź przynajmniej wyraźnie się do 
nich zbliżają; niewielkie rozbieżności są wynikiem drobnych, później
szych przekształceń. W pierwotnych założeniach wyraźnie zaznacza się 
świadome stosowanie szlachetnej filozofii boskich proporcji i ich symbo
liczne pojmowanie.

18 H. O. Y p c y ,  SoMomuù nepemun y  KOMntnuifiï, 36.HayK.npaub KTIJtny, 
KaM’íiHeub-rioaijibCbKHH 1997, Ban. 3, s. 62.
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Reprezentacyjną częścią każdego zespołu jest fasada kościoła. Na
wet przy identycznych planach budowli -  fasady dają możliwość róż
norodnego, indywidualnego traktowania kompozycji architektonicz
nej, decydując o najsilniej utrwalonym w pamięci widoku świątyni. 
Forma architektoniczna portalu kościoła -  to swoiste resume budowli 
sakralnej. Forma ta wiąże się z religijnym znaczeniem wrót, z ludzką 
i boską naturą Chrystusa i Jego słowami: Ja jestem bramą. Jeśli ktoś 
wejdzie przeze mnie -  będzie zbawiony (J. 10, 9). Wrota świątyni -  to 
jeden z symboli Chrystusa; nic dziwnego, że główne wejście kompo
nowane bywało z nadzwyczajną starannością, że portal i flankujące go 
wieże niosą wielki ładunek semantyczny, duchowy i estetyczny. Cha
rakterystyczna dla średniowiecznej architektury sakralnej rozeta, ko
smologiczny symbol koła oraz biegu i zmienności czasu, nie jest 
oczywiście obecna w fasadach nowożytnych świątyń dominikańskich, 
pojawia się natomiast w późnych, neogotyckich kościołach w Czort- 
kowie (Czortkowi) i w Barze (Bari).

Szczególną rolę odgrywa akcentująca fasadę nisza, obecna w więk
szości analizowanych tu kościołów dominikańskich. W architekturze 
sakralnej nisza symbolizować może -  w odniesieniu do świątyni jero
zolimskiej -  miejsce Święte Świętych. Jest to ideowe i kompozycyjne 
centrum fasady, miejsce Objawienia, niezależnie od tego, czy zostało 
tu umieszczone przedstawienie np. Bogurodzicy (obrazy w kościołach 
w Winnicy -  Winnyci, Czartoryjsku -  Czartoryjśku, Murafie -  Mura- 
fi), czy jest to tylko forma wyłącznie architektoniczna. Forma niszy 
odtwarza plan prostokątnej bazyliki zamkniętej półkolistą absydą. 
Portal z niszą to jakby zewnętrzny ołtarz, który jednocześnie ukrywa 
i odsłania tajemnice miejsca Świętego Świętych oraz charakter we
zwania świątyni.

Fasady świątyń dominikańskich na terenie Prawobrzeżnej Ukrainy 
można pod względem kompozycyjnym podzielić na trzy grupy: jed- 
nowieżowe, dwuwieżowe i bezwieżowe. Wśród bazylik trójnawo- 
wych przeważają fasady dwuwieżowe: Murafa (Murafa), Tywrów 
(Tywriw), Lachowcy (Lachiwci), Kozyn (Kozyn), Winnica (Winny- 
cia; il. 9); rzadsze są jednowieżowe (Czortków -  Czortkiw) i bezwie
żowe (Czartoryjsk -  Czartoryjśk). Przykładowo można dokładniej 
przeanalizować barokową bazylikę w Murafie (Murafi), której fasadę 
wyróżnia bogactwo architektonicznych podziałów i dekoracji. Fasada 
wraz z wieżami podzielona jest profilowanymi gzymsami na trzy
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kondygnacje. Akcentują ją  potężne pilastry korynckie o gładkich trzo
nach. Hełmy wież, o skomplikowanych formach, są charakterystyczne 
dla późnego baroku. Wieże, podzielone na kondygnacje i bogato arty
kułowane, były pierwotnie w górnych partiach ażurowe, pełniąc funk
cję dzwonnic. Zwieńczenie fasady wraz z tympanonem, ujęte jest po 
bokach parą dynamicznie potraktowanych wolut i oparte o ślepą balu
stradę. W środkowym polu zwieńczenia, w arkadowej, ujętej pila- 
strami wnęce, umieszczone jest obecnie malowidło o znacznych roz
miarach, utrzymane w biało-błękitnej gamie barwnej, przedstawiające 
N.P. Marię Niepokalanie Poczętą; zdecydowanym akcentem barwnym 
jest złota korona na Jej głowie. Malowidło harmonizuje z ogólną kolo
rystyką kościoła, z błękitno-szarym tłem skontrastowanym z bielą po
działów architektonicznych. Koloryt ten odbiera się jako podniosły, 
odpowiadający wezwaniu świątyni. Dominikanów charakteryzował 
szczególny kult Matki Boskiej. Maryjne cechy dominikańskiej du
chowości odzwierciedlały się nie tylko w wezwaniach poszczegól
nych kaplic i ołtarzy, lecz i w nadawaniu świątyniom dominikańskim 
wezwań związanych z życiem N. P. Marii i tajemnicami wcielenia 
Syna Bożego. Według tradycji -  sama N. P. Maria, za pośrednictwem 
św. Dominika -  podarować miała wiernym modlitwę różańcową. 
Dlatego większość kościołów dominikańskich poświęconych jest Ma
rii. W Łucku (Lucku) i Czarnobylu (Czornobylu) noszą wezwanie 
Wniebowzęcia N. P. Marii, w Barze (Bari) -  św. Anny i Matki Bożej 
Miłosierdzia, w Szarawce (Szariwci) -  Zwiastowania N.M.P., w Mu- 
rafie (Murafi) i u dominikanek w Kamieńcu Podolskim (Kamjanci- 
Podilśkomu) -  Niepokalanego Poczęcia (później św. Michała Archa
nioła), w Sidorowie (Sydorowi) -  N. P. Marii, etc.

Na trójkątnym tympanonie wieńczącym fasadę świątyni w Murafie 
(Murafi) wspierają się trzy piramidki z ciosowego kamienia, z krzy
żami. Na wolutach flankujących górną kondygnację fasady umiesz
czone są postumenty z kamiennymi wazonami. Środkową kondygna
cję fasady akcentuje oparty na wolutowej konsoli balkon z drzwiami 
prowadzącymi na chór muzyczny. Za główne cechy fasady kościoła 
w Murafie (Murafi) można uznać -  w sensie ideowym -  kult N. P. 
Marii, zaś pod względem kompozycyjnym -  wyraźną artykulację po
ziomą i pionową.
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Nie mniej interesująco przedstawia się -  prezentująca całkowicie 
odmienny świat form -  fasada kościoła w Czortkowie (Czortkowi), 
eklektycznego, neogotyckiego z elementami neoromańskimi. Jest ona 
zdominowana przez trójkondygnacjową wieżę, flankowaną przez parę 
niskich, wielobocznych wieżyczek. Ostrosłupowy hełm wieży i na
miotowe nakrycia wieżyczek podporządkowane są „ruchowi” ku górze, 
zaakcentowanemu przez elementy konstrukcyjne i dekoracyjne. Usko
kowy portal ma dwudzielny podział, z filarem międzyścieżowym. Nad 
portalem zwieńczonym wimpergą z pinaklami i krzyżem na osi, 
umieszczono trójlistną rozetę z witrażowym przeszkleniem. Ponad nią 
znajduje się arkada o formach przejętych z architektury romańskiej 
i gotyckiej, od prostego, arkaturowego pasa pod nakryciami wież aż do 
skomplikowanych wzorów ślepych, przecinających się arkadek. Górna 
kondygnacja centralnej wieży przepruta jest ze wszystkich stron bliźni
mi oknami, zwieńczonymi przez wsparte na konsolach półkoliste arka
dy. Uwagę zwraca barwność fasady, wydobyta przez zróżnicowanie 
materiałów budowlanych: czerwonej cegły, szarego piaskowca o chłod
nym tonie i spatynowanej w kolorze zielonym blachy hełmu centralnej 
wieży. Dachy pokryte są dachówką tworzącą wzór „rybiej łuski’5.

6. Łachowce, kościół podominikański, akwarela Napoleona Ordy z 1865 r.: 
oryg.: Muz. Naród, w Krakowie, sygn. III-r.a., 4184 (teka Wołyń).
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Podsumowując można skonstatować, że w ostatnich czasach da się 
spostrzec wyraźne zainteresowanie zabytkami katolickiej architektury 
sakralnej. Są one coraz częściej zwiedzane przez turystów, są przed
miotem artykułów naukowo-badawczych. Tematy dotychczas zabro
nione staja się coraz bardziej aktualne.

7. Niewirków, kościół podominikański, fasada (fot. J. Walczewski)

Na terenie Podola formę bazylikową -  spośród czternastu świątyń 
dominikańskich -  ma wzniesiony w późnym okresie (XIX w.) kościół 
w Czortkowie (Czortkowi), podczas gdy późnobarokowy kościół 
w Kamieńcu Podolskim (Kamjanci-Podilśkomu) otrzymał strukturę 
pseudobazylikową. Wszystkie cztery kościoły Bracławszcyzny (Ty- 
wrów -  Tywriw, Winnica -  Winnycia, Tulczyn -  Tulczyn, Murafa -
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Murafa) są trójnawowymi bazylikami. Na Kijowszczyźnie bazyliki 
w ogóle nie występują. Najwięcej świątyń trójnawowych powstało na 
Wołyniu (Łuck -  Łuck, Kozyn -  Kozyn, Lachowce -  Lachiwci, 
Czartoryjsk -  Czartoryjśk, Niewirków -  Newirkiw).

Świątynie wykazują regionalne zróżnicowanie. Większość kościo
łów dominikańskich Prawobrzeżnej Ukrainy ma dyspozycję salową, 
jednoprzestrzenną. Świątynie takie nie wymagały nadmiernych nakła
dów i wysiłków budowlanych; niewielka kubatura mogła pomieścić 
stosunkowo dużo wiernych. Dlatego z reguły nie było potrzeby wzno
szenia wielkich budowli bazylikowych. Tradycją było wznoszenie 
kościołów z kamienia oraz wykonywanie sklepień z cegły.

8. Tywrów, kościół podominikański, fasada, inwentaryzacja pomiarowa z 1834 r.; 
oryg.: PTHA. O. 821. -  Onnc. 150, cnp. Ns> 543.

Analizowane bazyliki ujawniają symbolikę właściwą architekturze 
sakralnej, odzwierciedlającą się w organizacji zewnętrznej i we
wnętrznej przestrzeni oraz w orientacji budowli. W rezultacie można 
wyznaczyć trzy wzajemnie powiązane wymiary, na których opiera się
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komponowanie dominikańskich bazylik: kosmologiczny, teologiczny 
oraz metafizyczny. Każdy z nich ma w analizowanych budowlach ce
chy właściwe dla duchowości zakonu kaznodziejskiego.

Pierwszy wymiar widoczny jest zwłaszcza w sztuce wznoszenia 
budowli, w ich architekturze; drugi -  w tematyce obrazów; trzeci na
pełnia mistyczną treścią wszystko, co zostało stworzone.

Kościoły w Murafie (Murafi), Czartoryjsku (Czartoryjśku), Kozy- 
niu (Kozyniu), Winnicy (Winnyci), Lachowcach (Lachiwciach) 
i Tywrowie (Tywrowi) zbudowano w stylu późnego baroku, kościół 
w Łucku (Łucku) wzniesiono w stylu przejściowym z baroku do kla
sycyzmu, kościoły w Tulczynie (Tulczyni) i Niewirkowie (Newirko- 
wi) -  w stylu klasycystycznym, kościół w Czortkowie (Czortkowi) 
jest eklektyczny z przewagą neogotyku.

*'**"'''* T y ’.—T--------- R—  * ................. ”---------- ----------------------- TT-----I—B------»S f M
.

9. Winnica, kościół podominikański, fasada, inwentaryzacja pomiarowa z 1828 r.; 
oryg.: PITiA. O. 821. -O nnc. 150, cnp. JM° 554.
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Elementem programu analizowanych bazylik są wieże, które 
w przeszłości pełniły funkcję dzwonnic. Po dwie wieże flankowały 
fasady kościołów w Winnicy (Winnyci), Murafie (Murafi), Lachow- 
cach (Lachiwciach), Kozyniu (Kozyni) i Tywrowie (Tywrowi), jedna 
wieża dominuje w fasadach kościelnych Kamieńca Podolskiego (Ka- 
mjancia Podilśkogo), Szarawki (Szariwki) i Czortkowa (Czortkowa).

Omówione bazyliki są budowlami reprezentatywnymi dla okresów 
historycznych, w których powstawały: dla ówczesnych uwarunkowań 
technicznych i rozwiązań artystyczno-kompozycyjnych. Mają wiele 
cech wspólnych z podobnymi budowlami na terenach północnych 
Niemiec, Czech i Polski. Architektura kościołów dominikańskich za
sługuje na pilną uwagę; winna być przedmiotem nowych badań na
ukowych, poszukiwań, analiz i publikacji.

Tłum. z języka ukraińskiego: Wincentyna Krasnopolska

* * *

NATALIA URSU

Threenave churches of Dominican order on the land 
of Right-bank Ukraine in the 17th-19th century

Summary

The article analyses the artistic heritage of Dominican order on the territory o f Right- 
bank Ukraine from scientific point o f view. The author investigates architectural con
structions of monks, their artistic, compositional and space peculiarities.

STANISŁAW CIEŚLAK SJ

Wkład Jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów i pod zaborami, pod redakcją naukową Ireny Stasie- 
wicz-Jasiukowej, Wydawnictwo WAM, Kraków-Warszawa 
2004, ss. 756.

O wzrastającym w ostatnich latach zainteresowaniu Towarzystwem 
Jezusowym, owianym czarną legendą, świadczy wiele publikacji, 
wśród nich m.in. książka Jezuici a kultura polska, wydana pod redak
cją o. Ludwika Grzebienia SJ i o. Stanisława Obirka SJ, zawierająca 
materiały sympozjum, które odbyło się w Krakowie w dniach 15-17 
lutego 1991 roku, z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego 
Loyoli (1491-1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego 
(1540-1990). Prof. Janusz Tazbir, wybitny historyk zajmujący się 
dziejami ruchów religijnych oraz kultury w Polsce XVI-XVII wieku, 
sekretarz Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, od
powiadając na pytanie, jakie były najważniejsze osiągnięcia nauki 
polskiej w 1993 roku, wymienił dwie prace zbiorowe traktujące 
o wkładzie dwóch wielkich zakonów do rozwoju Polski: wyżej wy
mienioną Jezuici a kultura polska oraz Pijarzy w kulturze polskiej' .

Po przeszło 10 latach od wspomnianego sympozjum i publikacji 
książkowej, wśród specjalistów z różnych dziedzin wiedzy, skupio
nych w Komitecie Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, 
zrodziła się myśl ukazania całościowego i obiektywnego, a wolnego 
od zakorzenionych stereotypów i opartego na badaniach źródłowych, 
wkładu członków Towarzystwa Jezusowego do nauki i kultury Rze
czypospolitej. Na czele dużej grupy wybitnych polskich uczonych

1 „Nasze Sprawy”. Wiadomości z Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezu
sowego, Kraków, 1 (1994), s. 16.

„Nasza Przeszłość” t.104: 2005, s. 287-293.
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pozyskanych dla tej idei, świadomych wieloletnich zaniedbań na tym 
polu oraz istnienia publikacji ukazujących jezuitów tendencyjnie bądź 
wręcz w fałszywym świetle, stanęła pani prof. dr hab. Irena Stasie- 
wicz-Jasiukowa, historyk nauki i kultury, profesor Uniwersytetu War
szawskiego, przewodnicząca Komitetu Historii Nauki i Techniki 
PAN. Owocem kilkuletnich, intensywnych prac badawczych specjali
stów z różnych dziedzin nauki oraz ich ścisłej współpracy z jezuitami, 
jest przeszło 700-stronicowe dzieło pt. Wkład Jezuitów do nauki 
i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami. Promo
cja dzieła odbyła się w dniu 10 stycznia 2005 roku w Sali Konferen
cyjnej Muzeum Techniki w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki. 
Warto nadmienić, że miejsce promocji dzieła -  Pałac Kultury i Nauki, 
był wznoszony w latach 1952-1955, w okresie komunistycznych rzą
dów pierwszych sekretarzy: Józefa Stalina w ZSRR i Bolesława Biu- 
reta w Polsce. Według przyjętego założenia Pałac był darem narodu 
radzieckiego dla Polski oraz symbolem przyjaźni polsko-radzieckiej. 
Nie dopuszczano zapewne wówczas myśli, aby z jego pomieszczeń 
mieli kiedykolwiek korzystać uczeni wypowiadający się pochlebnie
0 roli w życiu społecznym Kościoła katolickiego czy też o działalno
ści jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Na początku plenarnego posiedzenia Komitetu Historii Nauki
1 Techniki Polskiej Akademii Nauk, którego program obejmował przede 
wszystkim promocję omawianej książki, prof. Irena Stasiewicz- 
Jasiukowa zaznaczyła, że w zamyśle pomysłodawców inicjatywy miała 
powstać książka, natomiast wyszło wielkie dzieło... Dzieło, ozdobione 
wieloma i starannie dobranymi ilustracjami pochodzącymi ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej Księży Jezuitów w Krakowie, opatrzone informa
cjami o autorach i recenzentach oraz indeksem osób, zawiera 29 artyku
łów, napisanych przez 26 autorów polskich i zagranicznych, reprezentu
jących cztery pokolenia znakomitych uczonych, obok młodych badaczy -  
nestorów nauki polskiej. Wśród autorów zagranicznych znajdujemy arty
kuły Richarda Butterwicka z Belfastu i Eugenii Ulćinaite z Wilna. W tym 
szacownych gronie zaprezentowali się także polscy jezuici, profesorowie 
Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM: Ludwik 
Grzebień, Ludwik Piechnik, Roman Darowski, Jerzy Paszenda, Bogdan 
Lisiak i Jerzy Kochanowicz, dzieląc się swoją wiedzą i warsztatem na
ukowym. Cztery pierwsze artykuły wprowadzają czytelnika w proble
matykę jezuicka, pozostałe artykuły zostały umieszczone w dwóch dzia

łach: nauka i kultura. Artykuły mówiące o zaangażowaniu jezuitów 
w działalność naukową obejmują: filozofię i nauki przyrodnicze, mate
matykę i astronomię, technikę, architekturę i sztuki plastyczne, języko
znawstwo oraz historię. Natomiast artykuły umieszczone w dziale kultura 
ukazują: wkład jezuitów w kulturę muzyczną okresu staropolskiego, teatr 
jezuicki w Tarnopolu (1820-1886), osiągnięcia drukarzy Akademii Po
tockiej, prezentację kontekstu i bibliografii zawartości „Miesięcznika 
Potockiego” (1818-1829), kontrowersje wokół Stefana Łuskiny SJ (1725- 
1793) -  dziennikarza i redaktora „Gazety Warszawskiej” oraz Jana Bo- 
homolca SJ (1724-1795)-oświeconego filantropa.

Jak podkreśla prof. Irena Stasiewicz-Jasiukowa w słowie od Re
daktora Naczelnego, w wyniku wieloletnich badań źródłowych przed
stawiciele różnych dziedzin nauki dochodzili w swych syntetyzujących 
artykułach do identycznego wniosku: ocena działalności naukowej 
polskich jezuitów na przestrzeni wieków była dokonywana przeważnie 
powierzchownie, gdyż niemal wyłącznie przez pryzmat ich religijnego 
światopoglądu oraz światopoglądowej polemiki, zacierając obraz 
faktycznych osiągnięć członków Towarzystwa Jezusowego w wielu 
dyscyplinach. A osiągnięcia te nie odbiegały od poziomu ogólnoeuro
pejskiego, zaś uczeni jezuiccy, jak np. Adam Adamandy Kochański, 
znajdowali się w centrum ówczesnych społeczności uczonych. Drugi 
stereotyp myślenia, prowadzący do fałszywych wniosków, to ocena 
naukowych dokonań w przeszłości z punktu widzenia naszej teraźniej
szości. Artykuły, znajdujące się w oddawanym do rąk czytelników to
mie, weryfikują i ten jaskrawo nielogiczny stereotyp myślenia (s. 6-7). 
W kontekście przytoczonej opinii warto dodać, że w historiografii za
chodniej w przeciwieństwie do polskiej dominuje pozytywny obraz 
wkładu jezuitów do nauki i kultury.

Książka, która została starannie przygotowana do druku i wyszła 
w dwóch rodzajach okładek (miękkiej i twardej) w jezuickim Wy
dawnictwie WAM, stanowi interesujący i zarazem rzetelny opis zaan
gażowania jezuitów na polu nauki i kultury w Rzeczypospolitej, 
w której w chwili kasaty w 1773 roku Towarzystwo Jezusowe liczyło 
ponad 2300 członków działających w czterech prowincjach oraz po
siadało m.in. Akademię Wileńska i 65 kolegiów. Niewątpliwie książ
ka jest interesującą publikacją nie tylko dla osób zainteresowanych 
historią Towarzystwa Jezusowego, lecz także w przyszłości powinna 
być nieodzowną pozycją bibliograficzną dla każdego badacza nauki

WKŁAD JEZUITÓW DO NAUKI I KULTURY 2 8 9
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i kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz historii Towarzy
stwa Jezusowego. Nie ulega także wątpliwości, że stanowi excel
lence punkt wyjścia dla dalszych szczegółowych badań naukowych na 
tym polu. Wreszcie po tę książkę powinni sięgnąć sami jezuici polscy 
w celu głębszego poznania wkładu starszych współbraci do skarbca 
nauki i kultury narodowej.

Program posiedzenia zawierał kilka wystąpień. Jako pierwszy zabrał 
głos prof, dr med. Roman Meissner (Poznań), który wygłosił referat: 
Jezuici w medycynie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zabo
rami. Prof. Meissner zwrócił uwagę, że aczkolwiek jezuici nie zajmo
wali się medycyną w sensie ścisłym, niemniej Konstytucje zakonu za
chęcają do praktykowania uczynków miłosierdzia oraz nakazują, aby 
nowicjusze w ramach prób nowicjackich odbywali przez miesiąc posłu
gę w szpitalu. Przejawem tej postawy była troska nie tylko o własnych 
chorych, lecz także o bliźnich, szczególnie znamienny jest przykład 
posługi zarażonym na skutek epidemii. Taka posługa, podejmowana 
z czystej miłości Boga, zyskiwała jezuitom nie tylko uznanie, lecz także 
wielu przyjaciół. Największa zaraza panująca podczas wojny północnej 
spowodowała w latach 1709-1711 śmierć przeszło 150 jezuitów, głów
nie litewskich. Wielu z nich niosło zarażonym ludziom pomoc medycz
ną i duchową. Zagadnieniem, które nie znalazło się w omawianej publi
kacji i czeka na opracowanie, są apteki jezuickie, zakładane w domach 
zakonnych. Niektóre kolegia posiadały osobne ogrody, często przy 
willach jezuickich, w których uprawiano zioła lecznicze. Z aptek tych, 
przy których istniały swoiste laboratoria przygotowujące leki, korzystali 
nie tylko domownicy, lecz także ubodzy i dobrodzieje zakonu. Na za
kończenie mówca wspomniał o błogosławionym Janie Beyzymie 
(1850-1912), który zbudował leprozorium na Madagaskarze.

Następnie głos zabrała prof. Stasiewicz-Jasiukowa, która ujawniła 
słuchaczom okoliczności towarzyszące Narodzinom koncepcji i reali
zacji dzieła. Punktem wyjścia wystąpienia było stwierdzenie, że 
w historiografii polskiej utarł się stereotyp ukazywania w świetle po
zytywnym pijarów, zwłaszcza na tle kultury XVIII wieku, natomiast 
jezuitów w negatywnym.

Kolejnym mówcą był o. prof, dr hab. Ludwik Grzebień SJ ( 
Rektora IGNATIANUM), który zwrócił uwagę na konieczność pilnego 
wydawania archiwaliów zakonnych: kronik, diariuszów, koresponden
cji itp. Tylko wówczas będzie można prowadzić dalsze, rzetelne bada
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nia nad historiąjezuitów w Polsce. Zauważył, że Towarzystwo Jezuso
we działało w Rzeczypospolitej, która była niezwykle kulturowo- 
społecznie zróżnicowana, co wymaga prowadzenia jednoczesnych ba
dań nad zwyczajami naszych wschodnich sąsiadów. Przy okazji zwrócił 
uwagę na wielkie zasługi o. Stanisława Bednarskiego, który zgromadził 
w Krakowie osobne archiwum fotokopii z Archiwum Rzymskiego To
warzystwa Jezusowego (ARSI) i Archiwum Watykańskiego, tworząc 
w ten sposób warsztat naukowy dla przyszłych badaczy.

Z kolei o. mgr Andrzej Paweł Bieś SJ, jeden z redaktorów omawia
nego dzieła, wyjaśnił Problemy warsztatu technicznego promowanego 
dzieła, a po nim wybitny znawca historii filozofii jezuickiej, o. prof. 
dr hab. Roman Darowski SJ, tłumaczył Znaczenie promowanego 
dzieła dla środowiska Jezuitów. Darowski wskazywał także na kie
runki pracy dla badaczy interesujących się filozofią jezuicką. Jednym 
z nich jest opracowanie filozofii Marcina Śmigleckiego (1563-1618), 
uważanego za najwybitniejszego logika i najlepszego pisarza filozo
ficznego dawnej Polski. Obszerny jego traktat pt. Logica (ss. 1632, 
Ingolstadt 1618, Oksford 1634, 1638, 1658), który wyrósł z wykładów 
prowadzonych w Akademii Wileńskiej 1586/1687, uwzględniający 
wiele problemów metafizycznych, był przez długi czas najlepszym 
z najlepszych i najbardziej rozpowszechnionych podręczników na Za
chodzie, zwłaszcza w Anglii, gdzie używano go aż do połowy XIX 
wieku. Kolejne postulaty badawcze to: pełniejsze opracowanie filozo
fii Mariana Morawskiego SJ (1845-1901) i filozofii politycznej słyn
nego kaznodziei Piotra Skargi SJ (1536-1612) (są tylko przyczynki) 
oraz opracowanie problematyki etycznej w XVI i XVII wieku.

Na zakończenie tej części posiedzenia wystąpił prof. dr hab. Ry
szard Wacław Wołoszyński (Warszawa-Mysłowice), który mówił 
Oznaczeniu promowanego dzieła dla poznania dziejów nauki pol
skiej. Mówca zaznaczył, że ktokolwiek zajmie się rzetelnie kulturą, 
nauką i oświatą w Rzeczypospolitej musi mówić o jezuitach. Wskazał 
także na problemy badawcze: np. jak zmieniały się w historiografii 
polskiej poglądy na temat jezuitów, począwszy od publikacji prof. 
Janusza Tazbira do dzisiaj. Jak pojawiły się i znikały stereotypy o je 
zuitach poczynając od Hugona Kołłątaja (1750-1812), członka Komi
sji Edukacji Narodowej i Towarzystwa Ksiąg Elementarnych.

Po krótkiej przerwie w posiedzeniu nastąpiła ożywiona i ciekawa 
dyskusja, w której głos zabrali jezuici, autorzy książki oraz zaproszeni
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goście. Mówcy zgłaszali postulat opracowania historii jezuitów na tle 
innych zakonów w Polsce oraz przypominali m.in. zasługi wybitnych 
historyków zakonu: o. Stanisława Załęskiego, o. Stanisława Bednar
skiego i o. Jana Poplatka, których dzieła zainspirowały wielu badaczy 
do podjęcia dalszych badań nad historią zakonu jezuitów. Stanisław 
Załęski (1843-1908) jest pierwszym historykiem zakonu, który w kon
tekście debaty nad przyczynami upadku Rzeczypospolitej i zarzutów 
kierowanych pod adresem jezuitów, opublikował pracę o charakterze 
apologetycznym pt. Czy jezuici zgubili Polską? (Lwów 1872). Jego 
główną pracą o jezuitach było wielotomowe dzieło Jezuici Polsce 
(Lwów-Kraków 1900-1906), które wyprzedziło podobne opracowania 
innych narodów i mimo braków syntetycznego ujęcia jest nadal cenną 
publikacją opartą na źródłach archiwalnych często już dziś nieistnieją
cych. Niestety, Załęski nie wykształcił uczniów. Samorodnym talentem 
okazał się absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stanisław Bednar
ski (1896-1942), który po przepracowaniu gruntownych kwerend kra
jowych i zagranicznych przygotował pracę doktorską pt. Upadek i od
rodzenie szkół jezuickich w Polsce (Kraków 1933), nagrodzoną przez 
Polską Akademię Umiejętności. Jej tematem jest odrodzenie szkół 
w latach 1740-1773, natomiast wcześniejszy okres potraktowany został 
skrótowo. Ponadto Bednarski opublikował wiele broszur i artykułów 
naukowych i popularnych. Niezwykle owocną i dynamiczną działalność 
naukową Stanisława Bednarskiego przerwała II wojna światowa. Dwu
krotnie aresztowany przez hitlerowców, poniósł śmierć w obozie kon
centracyjnym w Dachu. Jest Sługą Bożym i obecnie trwa jego proces 
beatyfikacyjny. Innym wybitnym historykiem zakonu jest Jan Poplatek 
(1903-1955), autor wielu cennych monografii historycznych o jezuitach 
polskich. W rękopisach pozostawił wiele prac, niektóre z nich wydano 
po jego śmierci: Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce 
(Wrocław 1957), Komisja Edukacji Narodowej, Udziały byłych jezu
itów w pracach Komisji Edukacji Narodowej (Kraków 1973), Słownik 

jezuitów artystów (uzupełniony przez J. Paszendę, Kraków 1972). 
W tym kontekście należy wspomnieć przynajmniej jeszcze kilku innych 
historyków jezuickich: Bronisława Natońskiego (1914-1989), Ludwika 
Piechnika (historia szkolnictwa jezuickiego), Jerzego Paszendy (archi
tektura jezuicka), Romana Darowskiego (jezuicka filozofia) i Ludwika 
Grzebienia (autora ponad 1000 prac z historii zakonu, w tym twórca 
Encyklopedii wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995,
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Kraków 1996). Publikacje tych jezuitów stanowiły i nadal stanowią 
źródło inspiracji dla wielu naukowców, którzy po 1989 roku podejmują 
w sposób nieskrępowany badania nad różnorodną działalnością i twór
czością synów św. Ignacego Loyolli, działających w Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów i pod zaborami.

W dyskusji padło wiele rzetelnych, kompetentnych i obiektywnych 
wypowiedzi, którym towarzyszyły ciepłe i serdeczne słowa uznania 
zarówno pod adresem jezuitów, jak i autorów omawianej publikacji, 
określanej jako wzór dla dalszych opracowań. Dyskutanci podsuwali 
przy tej okazyjne tematy i problemy, które nie zostały ujęte w dziele, 
wysuwając postulat pod adresem władz Komitetu Historii Nauki 
i Techniki PAN, aby kontynuowano badania naukowe i przygotowano 
do druku kolejny tom Wkładu Jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypo
spolitej Obojga Narodów i pod zaborami. Postulat ten jawi się jako 
oczywisty, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że omawiane dzieło nie tylko 
nie wyczerpało wszystkich aspektów różnorodnej działalności jezu
itów na polu nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
i pod zaborami (np. brak publikacji o Sodalicjach Mariańskich istnie
jących w szkołach jezuickich czy też o związkach jezuitów z magnate- 
rią i szlachtą -  mecenasami i benefaktorami zakonu), lecz także świa
domie pozostawiono nietknięty okres międzywojenny. Nie ulega wąt
pliwości, że historia jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
zawiera jeszcze wiele nieznanych lub mało znanych rozdziałów, które 
czekają na świeckich i zakonnych historyków nauki i kultury.
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Jerzy Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w X V II  i X V III  
wieku, Lublin 2004, Wydawnictwo KUL, ss. 308.

1. Problematyka pracy

W dziejach Kościoła katolickiego oprócz jednostek ważną rolę od
grywały różne społeczności. Jednymi z bardziej znanych, które 
w przeszłości odcisnęły swoje piętno na dziejach Kościoła katolickiego, 
były wspólnoty brackie. Jako forma życia religijnego pojawiły się już 
w okresie wczesnochrześcijańskim, w IV wieku. Pewniejsze jednak 
ślady historyczne ich istnienia i rozwoju pochodzą z końca Vil i VIII 
stulecia. Wielki rozwój bractw na Zachodzie nastąpił w XI-XIII w., 
w okresie tzw. przebudzenia ewangelicznego i funkcjonowania komun 
miejskich. Na ziemiach polskich bractwa najwcześniej -  w XIII - poja
wiły się na Śląsku a około sto lat później w diecezjach: warmińskiej, 
chełmińskiej oraz krakowskiej. W wiekach następnych działały już na 
terenie wszystkich polskich diecezji. Bractwa religijne wraz ze szkoła
mi i szpitalami kształtowały życie religijne wiernych w parafiach. 
W XVII i XVIII w. nie było chyba żadnego odcinka życia społecznego, 
do którego nie dotarłyby bractwa i stowarzyszenia religijne. Zawsze 
istniały i działały pod patronatem kościelnym od strony duchowej, ści
śle religijnej i organizacyjnej. Spełniały rolę służebną i użyteczną wo
bec osób wiernych, a także konsekrowanych. Ich liczebność, charakter 
i profil kształtowały czas, w którym przyszło im zaistnieć.

Prowadzone od drugiej połowy ubiegłego stulecia studia nad dzie
jami Kościoła katolickiego w Polsce uwidaczniają coraz bardziej 
z jednej strony rolę, jaką odgrywały stowarzyszenia kościelne, w tym 
przede wszystkim bractwa w życiu religijnym, zwłaszcza do końca 
XVIII wieku, z drugiej zaś potrzebę badań w tym zakresie. Kontynu
owane na tym odcinku badania są wciąż niewystarczające. Autorzy

„Nasza Przeszłość” 1.104: 2005, s. 295-301.
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podejmujący tę problematykę ograniczają się najczęściej do przedsta
wienia dziejów oraz struktury poszczególnych typów bractw. Na sku
tek tego brakuje pracy będącej syntetycznym, całościowym ujęciem 
zagadnienia bractw. Ostatnio taką próbę podjął Jerzy Flaga, wydając 
bogatą w materiały źródłowe książkę pt. „Bractwa religijne w Rze
czypospolitej w XVII i XVIII wieku”.

W przedmowie autor stwierdził, iż skoncentrował się na bractwach 
religijnych, jakie istniały i funkcjonowały od XVI do XVIII wieku. 
„Postąpiłem tak, nie tylko dlatego, że był to -  jak wspomniałem -  czas 
najbardziej intensywnego ich rozwoju, ale także dlatego, że wspólnoty 
brackie, zorganizowane w późniejszym czasie, tzn. w XIX i XX wie
ku, miały już inny charakter” -  argumentuje swój wybór Jerzy Flaga.

Jerzy Flaga od lat związany jest z Katolickim Uniwersytetem Lubel
skim, gdzie pracuje jako samodzielny pracownik naukowy na Wydziale 
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Jego zainteresowania 
koncentrują się wokół organizacji i stowarzyszeń religijnych, ze szcze
gólnym zwróceniem uwagi na bractwa religijne, oraz działalności dusz
pasterskiej zakonów w okresie staropolskim. Jest autorem wielu arty
kułów na ten temat oraz między innymi takich pozycji książkowych, 
jak: „Działalność duszpasterska zakonów w drugiej połowie XVIII 
wieku”, Lublin 1986, „Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonne
go w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku”, Lublin 1998.

2. Podstawa źródłowa

Autor wykorzystał dla znalezienia materiałów zbiory 20 archiwów, 
z których zdecydowana większość to archiwa parafialne (10). Jednak
że wydaje się, iż największą partię zabranego materiału stanowią ar
chiwalia znajdujące się w archiwach kurialnych (Kraków, Lublin) 
oraz zakonnych (oo. bernardynów, franciszkanów, księży misjonarzy). 
Wykorzystane zostały nadto archiwalia rzymskie z Archiwum Kon
gregacji Soboru w Archiwum Watykańskim w Rzymie oraz Archivum 
Romanum Societatis Jesu.

W swojej książce J. Flaga odwołuje się także do literatury przed
miotu, zarówno tej związanej z problematyką, jak i z terenem objętym 
badaniem. Zaprezentował ją  autor i ustosunkował się do rezultatów 
dotychczasowych badań we wstępie.
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3. Konstrukcja pracy

Książka liczy siedem rozdziałów. Otwiera ją  specjalny rozdział 
I, poświęcony omówieniu wykorzystanej podstawy źródłowej. Jest to 
pewne novum, wbrew praktyce zamieszczania podstawy źródłowej 
z reguły we wstępie przy przedstawieniu stanu badań. Autor, jak za
znaczył we wstępie, uczynił tak z dwóch powodów: „Po pierwsze jest 
to zasadniczo pierwsze tego rodzaju całościowe opracowanie zagad
nienia instytucji bractw religijnych w Rzeczypospolitej w XVII 
i XVIII wieku. Dlatego wskazane wydawało się pokazanie pełnego 
kompletu źródeł, jakie istnieją i mogą być wykorzystane dla zapre
zentowania badanej problematyki. Po wtóre, podobnie jak we wszyst
kich pracach o charakterze historycznym, również w obecnym stu
dium materiał źródłowy stanowi podstawowy element, który winien 
być pokazany w całej swej rozciągłości.”

I rzeczywiście autor w rozdziale I dokładnie zaprezentował i omó
wił materiał źródłowy, wykorzystany do napisania książki. Ukazał 
tutaj wielką wartość akt wizytacyjnych, jako tych najcenniejszych 
w podjętych badaniach. Akta wizytacji przekazują dwa zasadnicze 
typy informacji na temat bractw: wszystkie czynności prawne związa
ne z aktem wprowadzenia konfraterni oraz już samo funkcjonowanie 
tychże instytucji; podawane są tutaj dane o obowiązkach, dochodach 
oraz niekiedy o wyposażeniu w sprzęt liturgiczny. Lektura akt wizyta
cyjnych w większym stopniu pozwala na postawienie zagadnień ani
żeli na ich całkowite wyczerpanie. Akta wizytacji są jednak jednym ze 
źródeł, jeśli nie jedynym, które pozwala na przedstawienie tego inte
resującego zjawiska, jakim były instytucje bractw, dla określonego 
okresu czasu na większym terenie. W dalszej części rozdziału J. Flaga 
omówił znaczenie ksiąg brackich oraz starodruków. W tych ostatnich 
można znaleźć historie poszczególnych bractw, odpowiednie ustawy, 
zwane statutami lub konstytucjami, wykazy przywilejów i odpustów 
przyznawanych bractwom przez Stolicę Apostolską.

W rozdziale drugim zatytułowanym „ Podstawy prawne wymagane 
przy zakładaniu bractw religijnych” autor -  na podanych przykładach 
-  zaprezentował postawy prawno-organizacyjne stowarzyszeń 
i bractw w okresie potrydenckim (postanowienia ustawodawcze Ko
ścioła i przepisy). Chodzi więc o erygowanie, statuty, odpusty, przy-
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wileje. Jak zauważył we wstępie , „stanowi on próbę wypełnienia luki, 
jaka istnieje w dotychczasowej literaturze przedmiotu”.

Jednym z podstawowych zagadnień w badaniach nad bractwami 
jest ich ustrój i struktura wewnętrzna. Temu zagadnieniu poświęcony 
został rozdział trzeci pt. „Ustrój i struktura wewnętrzna bractw religij
nych.” Autor pokazał w nim, że istotną cechą było to, iż we wszyst
kich typach bractw, niezależnie od czasu ich powstania i przynależno
ści instytucjonalnej do odpowiednich typów kościołów, występował 
taki sam ustrój. Ponadto w rozdziale tym przedstawił i omówił rów
nież poszczególne urzędy funkcjonujące w ramach konfraterni.

W rozdziale czwartym -  najobszerniejszym -  pt. „Rozwój bractw 
i ich dynamika” został przedstawiony historyczny aspekt tworzenia się 
i działalności bractw, i stowarzyszeń z uwzględnieniem szczegóło
wych zagadnień, takich jak: rodzaje bractw, ich stan liczbowy oraz 
rozmieszczenie terytorialne w badanym okresie. Zagadnienie to 
J. Flaga przedstawił na przykładzie przeprowadzonych badań w pięciu 
staropolskich diecezjach: kamienieckiej, krakowskiej, płockiej, prze
myskiej i żmudzkiej. Wybór tych diecezji -  jak zaznaczył sam autor -  
„został podyktowany stanem opracowania bractw znajdujących się na 
ich terenie. Posiada jednak również niepodważalne uzasadnienie me
rytoryczne i metodologiczne. Diecezje te reprezentują różne części 
Rzeczypospolitej (...). Taki wybór diecezji daje możliwości porów
nawcze dla bractw występujących na ich obszarze.”

Autor przedstawił stan liczbowy bractw na wskazanym terenie dla 
połowy XVIII wieku, który był wynikiem ich rozwoju i „narastania” 
przez cały wiek XVII i pierwszą połowę XVIII. Jednocześnie proces ten 
skomentował, pokazując, jaki wpływ na liczby poszczególnych typów 
bractw miały cześć i kult oddawane odpowiednim tajemnicom wiary 
i świętym. Na podstawie badań wykazał, iż wówczas w pięciu bada
nych diecezjach istniały 1024 wspólnoty brackie, wśród których 57 % 
stanowiły konfraternie maryjne, 30 % -  noszące wezwania świętych 
a 11 % -  bractwa trynitame i chrystologiczne. Te pierwsze najbardziej 
rozwinięte były w diecezji krakowskiej, w której stanowiły blisko 60 % 
stanu wszystkich konfraterni. Drugą grupę pod względem liczebności 
stanowiły bractwa poświęcone różnym świętym. Według badań J. Fla
gi, bractwa noszące wezwania świętych nie miały już -  tak jak w przy
padku maryjnych -  charakteru uniwersalnego -  lecz często były zwią
zane z kultami lokalnymi. Tutaj we wszystkich omawianych diecezjach
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najbardziej licznie reprezentowaną była konfraternia św. Anny. Liczeb
ność pozostałych bractw poświęconych czci świętych kształtowała się 
bardzo różnorodnie w poszczególnych diecezjach.

Interesującym w treść i wnioski jest rozdział piąty pt. „Rekrutacja 
członków do bractw religijnych”, stanowiący jakby dopełnienie oma
wianej problematyki. Zagadnienie rekrutacji członków autor przed
stawił na podstawie badań jednego wybranego archidiakonatu lubel
skiego, stanowiącego część diecezji krakowskiej. Dokładna analiza 
materiałów źródłowych pozwoliła mu na wyciągnięcie kilku cieka
wych wniosków, między innymi, że bractwa wzbudzały zaintereso
wanie wśród wiernych w pierwszym okresie swojego funkcjonowania 
w danej parafii (najliczniej zapisywano się do nich w pierwszych la
tach istnienia, szczególnie w dniu ich wprowadzenie), natomiast wraz 
z ich „starzeniem się”, miało miejsce systematyczne zmniejszanie się 
liczby członków. Ciekawym zjawiskiem zanotowanym przez autora 
jest fakt, iż istnieje wiele przykładów świadczących, że do bractw 
wpisywano nie tylko osoby żyjące, ale również zmarłych.

Głównym celem bractw dewocyjnych zaprowadzanych przy ko
ściołach parafialnych było ożywienie i rozbudzenie życia religijnego 
oraz podniesienie poziomu moralnego wiernych. Dlatego istotnym 
elementem działania bractw religijnych były praktyki religijne jego 
członków, na które składały się: Msza św., życie sakramentalne, ofi- 
cjum, obowiązkowe modlitwy prywatne, procesje, ćwiczenia asce
tyczne itp. Temu zagadnieniu poświęcony jest rozdział szósty książki 
pt. „Przejawy życia religijnego bractw”. Ponieważ wszystkich kon
fraterni na terenie omawianych pięciu diecezji było tak dużo (1024), 
że objęcie ich odpowiednimi badaniami stało się po prostu niemożli
we, autor przedstawił przejawy życia religijnego na przykładzie kilku 
wybranych wspólnot brackich. Wyszedł bowiem z założenia, że mimo 
tego uzyskany obraz pozwoli ocenić rolę bractw w życiu religijnym, 
społecznym, kulturalnym i moralnym społeczeństwa w XVII i XVIII 
wieku. Należy także dodać, iż autor w badaniach uwzględnił praktyki 
dewocyjne z rozróżnieniem na praktyki stałe i czasowe. Pamiętać 
również trzeba, że spośród praktyk pobożnych jedne były jednakowe 
dla wszystkich bractw, inne właściwe tylko dla niektórych. Swoje 
wyniki badań J. Flaga oparł tutaj na dwóch typach źródeł: statutach 
poszczególnych bractw oraz odpowiednich modlitewnikach, które
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najczęściej były zamieszczane wraz ze statutami i przywilejami brac
kimi w starodrukach.

Bracką działalnością objęte były prawie wszystkie płaszczyzny 
tworzące życie ludzi XVII i XVIII wieku. Ich działalność nie omiesz
kała dotknąć również sfery charytatywnej i wychowawczo-oświa- 
towej. Dlatego też rozdział siódmy -  ostatni -  zatytułowany „ Dzia
łalność charytatywna, wychowawcza i edukacyjna bractw religijnych” 
traktuje o tym zagadnieniu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
działalność charytatywną. Podobnie jak w przypadku działalności 
religijnej, także i tutaj autor zaprezentował ją  wybiórczo, na przykła
dzie wybranych wspólnot brackich, uważając, iż prowadzona przez 
poszczególne bractwa działalność społeczna i charytatywna była 
w zasadzie wszędzie do siebie podobna.

4. Próba oceny merytorycznej

To wszystko, co zostało zaakcentowane powyżej sprawia, że praca 
napisana jest w sposób bardzo dojrzały. Podsumowując bowiem wi
dzimy, iż najpierw -  zgodnie z przyjętym założeniem, o czym czytamy 
w Zakończeniu -  autor pokazał w swej pracy, na jakiej podstawie 
prawnej bractwa powstawały i działały a następnie, jak przedstawiał się 
ich stan liczbowy i wreszcie, jak licznie zapisywali się do nich wierni. 
Dopiero po naświetleniu tych zagadnień, ukazał czytelnikowi rolę 
bractw na odpowiednich płaszczyznach życia społecznego. Widać więc 
w całej pracy logikę rozumowania i opisywania podjętego zagadnienia.

Czytając książkę J. Flagi wyczuwa się, iż wyniki swoich badań 
zestawił z poczuciem „niedoskonałości” i pewnych braków. Daje te
mu wyraz w Zakończeniu, gdzie czytamy: „Ukierunkowanie obecne
go studium na ukazanie różnych form działalności wspólnot brackich 
sprawiło, że pominięto w niej jedno z ważnych zagadnień, a mianowi
cie stronę materialną bractw, czyli podstawy bytowe. Powodem tego 
było także i to, że strona materialna, na której bractwa opierały swój 
byt, jest bardzo szerokim zagadnieniem i może stanowić przedmiot 
odrębnej rozprawy. (...) Z podobnych powodów nie podjęto w pracy 
-  poza przytoczeniem kilku wybranych przykładów -  fenomenu 
bractw cerkiewnych oraz stycznych w wielu punktach ze wspólnotami 
brackimi instytucji cechów rzemieślniczych”. Pewnym brakiem jest
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również i to -  z czego „tłumaczy się” autor we wstępie -  że „pomi
nięto w studium (...) zjawisko upadku i zanikania bractw, stanowiące 
pewien proces, odwrotny do ich powstawania”. Według niego dla 
dokładniejszego poznania tego procesu należałoby objąć badaniami 
wszystkie stulecia, co jednak było niemożliwe ze względu na ramy 
czasowe pracy.

Dojrzałość warsztatu badawczego i pisarskiego autora potwierdza 
także różnorodność zastosowanych metod w pracy. Spotykamy się 
tutaj z analizą odpowiedniego materiału źródłowego po to, aby wycią
gnąć właściwe, poprawne wnioski. Autor stosuje także metodę staty
styczną, wykorzystując różne dane liczbowe dla ilustracji pewnych 
zagadnień. Szkoda tylko, że przy omawianiu niektórych kwestii, nie 
zostały one poparte odpowiednimi zestawami tabelarycznymi, po
zwalającymi jeszcze klarowniej ukazać je czytelnikowi. Wreszcie 
w swoim warsztacie badawczo-pisarskim autor odwołuje się do meto
dy porównawczej, polegającej na zestawieniu i porównaniu własnych 
stwierdzeń z odpowiednimi konstatacjami uzyskanymi dla tych sa
mych zagadnień przez innych autorów. Niestyety również i w tym 
przypadku brak zestawów tabelarycznych.

To wszystko o czym powiedzieliśmy powyżej, pozwoliło autorowi 
na poprawne ukazanie badanych zagadnień oraz na pewno było po
mocnym w dokonaniu odpowiednich uogólnień i postawienie końco
wych wniosków.

Trzeba przyznać, iż praca Jerzego Flagi imponuje ilością podanej 
wiedzy, uszczegółowieniami. Jest ważnym kompendium wiedzy 
w labiryncie zagadnień, jakimi są bractwa w okresie staropolskim. 
Stanowi także zachętę do zapoznania się z nimi, szczególnie dziś na 
początku XXI w., w którym dawne idee brackie powinny zostać 
przywrócone i wcielone na nowo w życie katolików świeckich oraz 
całego Kościoła katolickiego.
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Vyskupo Ignoto Jakübo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 
1782 m., opr. Vytautas Jogéla, Lietuviq Katalikij Mokslo Aka- 
demija, Lietuvos Istorijos Instituías, Viinius 2001, ss. XVI + 944.

Staraniem Litewskiej Katolickiej Akademii Nauk i Instytutu Histo
rii Litwy został wydany szósty tom Źródeł do dziejów Litwy. W skład 
kolegium redakcyjnego wydawnictwa weszli -  bp dr Jonas Boruta SJ, 
dr Antane Kućinskaite i dr hab. Vacys Milius, recenzentami byli 
dr Sigitas Jagelevićius i Eligius Raiła.

W tomie opracowanym przez Vytautasa Jogela udostępniono dru
kiem dwa źródła -  Wizytację dekanatu kowieńskiego z 1782 r. (s. 1- 
571) oraz Opis parafii dekanatu kowieńskiego z 1784 r. (s. 572-865). 
Część zasadniczą poprzedza Przedmowa (s. V-VI) i Wprowadzenie 
(s. IX-XIII) autorstwa V.Jogela. Charakterystykę rękopisów i zasady 
wydania przedstawił Romualdas Firkovićius (s. XIV-XVI). Tom za
mykają słowniki -  terminów z zakresu liturgii, wyposażenia wnętrz 
kościelnych i prawa kościelnego (s. 867-876) oraz nazw tkanin 
(s. 877-880). Trzeci słowniczek zawiera zestawienie dawnej termino
logii, nazw sprzętów, budowli, miar itp. (s. 881-886). Słowniki zesta
wił Rimantas Jasas, wybitny znawca i wydawca rękopiśmiennej spu
ścizny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Korzystanie z publikacji 
ułatwiają indeksy -  osobowy (s. 887-906) i geograficzny (s. 907-943) 
sporządzone przez Giedriusa Lelkaitisa.

Wizytacja z roku 1782 i Opis z roku 1784 zostały spisane w języku 
polskim. Wydawcy zdecydowali się na zamieszczenie obok tekstu 
źródła w języku oryginału jego tłumaczenia na litewski. Autorami 
przekładu są wspomniani Romualdas Firkovićius (przełożył Opis) 
i Rimantas Jasas (przełożył Wizytację).

,Nasza Przeszłość” 1.104: 2005, s. 303-311.



Biskup Massalski w pełni dostrzegał rolę wizytacji generalnych 
i dziekańskich jako ważnego elementu w administrowaniu biskup
stwem. Szczególną wagę przywiązywał do starannego przygotowania 
odwiedzin pasterskich. Temu celowi służyły listy biskupie zapowiada
jące wizytę i wcześniej rozsyłane formularze, według których spisywa
no protokoły wizytacyjne. Problematyka wizytacji duszpasterskich 
Ignacego Jakuba Massalskiego została omówiona w znakomitej mono
grafii poświęconej rządom Księcia Biskupa w diecezji wileńskiej autor
stwa ks. Tadeusza Kasabuły.1 W tym miejscu wspomnieć wypada jedy
nie o zachowanej spuściźnie archiwalnej pozostałej po przedsięwzię
ciach wizytacyjnych podejmowanych w latach 80. XVIII wieku.

W Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym w Wilnie 
przechowywane są tomy akt wizytacji poszczególnych dekanatów die
cezji wileńskiej: wołkowyskiego z roku 1780 (sygn. 694/1/3474), po- 
łockiego z 1782 (694/1/3487), pobojskiego z 1788 (694/1/3488), bra- 
sławskiego z 1784 (694/1/3505), wiłkomierskiego z 1784 (694/1/ 
3507). Księga zawierająca akta wizytacji dekanatu kowieńskiego, wy
dane drukiem w omawianej publikacji, znajduje się w tymże Archiwum 
pod sygnaturą 694/1/3491. Oprócz wymienionych tomów akt w wileń- 
skich zbiorach rękopisów przechowywane są protokoły wizytacyjne 
(z wizyt dziekańskich i generalnych) poszczególnych parafii. W Archi
wum Historycznym m. in.: parafii niemenczyńskiej (694/1/3485), para
fii pw. św. Piotra i Pawła w Wilnie (694/1/3489), parafii jałowskiej 
(694/1/3490) z 1782, parafii giegużyńskiej (694/1/3498), petrykowskiej 
(694/1/3499), wołmiańskiej (694/1/3500), oszmiańskiej (694/1/3513), 
bielickiej (694/1/3984), grodzieńskiej -  famej (694/1/3985), jezioro- 
skiej (694/1/3987), parafii w Iszczołnie (694/1/3988) i kościoła w Wer
kach (694/1/3989), parafii krzemienickiej (694/1/3990), michaliskiej 
(694/1/3991), miednickiej (694/1/3992), Szumskiej (694/1/3993) z 1783 
oraz parafii gieranońskiej (604/1/7605) i porozowskiej (694/1/3995) 
z 1784. Akta wizytacji kościołów parafialnych w Niecieczy z roku 1782 
(F57B53-832) i w Szczuczynie (wraz z filią w Jatwisku) przeprowa
dzonej w roku 1783 (sygn. F4-2994) przechowywane są w Dziale Rę
kopisów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. W tej samej instytucji 
znajdują się protokoły, wcześniejszych nieco, wizytacji kościoła w Ra- 
doszkowiczach z 1770 (F4-4428) i w Repli z 1774 r. (F57B53-946).
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1 T. K a s a b u ł a ,  Ign acy  M assa lsk i b iskup w ileń sk i, Lublin 1998, s. 207-239.
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W Bibliotece Uniwersyteckiej wśród akt wizytacyjnych i inwentarzy 
kościołów (kilkaset jednostek archiwalnych) przechowywane są proto
koły z duszpasterskich odwiedzin parafii w Duksztach (F57B53-385) 
i Repli (F57B53-947) z 1782, w Rudominie (F57B53-990) i Różance 
(F57B53-967) z 1783 oraz w Kiemieliszkach (F57B53-508) z roku 
1786 przeprowadzonych za rządów Księcia Biskupa.

Podobnie udokumentowane jest przedsięwzięcie biskupa Massal
skiego mające na celu zgromadzenie materiałów do powstającej 
w końcu XVIII stulecia mapy Rzeczypospolitej. Stosowny list do 
dziekanów w sprawie przeprowadzenia opisów parafii według spe
cjalnie przygotowanego wzorca został wydany przez kancelarię bi
skupią w roku 1784. Zgodnie z wolą biskupa plebani mieli opisać 
obszar im podległy i niezwłocznie odesłać ankiety dziekanom, któ
rych zadaniem było dokładne sprawdzenie otrzymanych materiałów 
i szybkie zwrócenie ich do Wilna. Ogromne przedsięwzięcie przebie
gało nadzwyczaj sprawnie. Do końca roku 1784 większość dziekanów 
przesłała opisy do kancelarii biskupiej, jedynie na obszarze rozległych 
dekanatów we wschodniej i południowo wschodniej części diecezji 
wystąpiły opóźnienia.2

Materiały rękopiśmienne -  oryginały i kopie -  pozostałe po tym am
bitnym przedsięwzięciu przechowywane są w Wilnie i Kijowie. Orygi
nały spisane własnoręcznie przez plebanów znajdują się w Litewskim 
Państwowym Archiwum Historycznym w Wilnie. Tom opatrzony sy
gnaturą 694/1/3994 zawiera opisy parafii z terenu dekanatów: olwickie- 
go, simneńskiego, augustowskiego, grodzieńskiego, knyszyńskiego, 
trockiego i kowieńskiego. Tom 694/1/3504 z dekanatów: świrskiego, 
oszmiańskiego, brasławskiego, wileńskiego, wołkowyskiego, różań
skiego, kupiskiego, pobojskiego, wiłkomierskiego, kowieńskiego i ra- 
duńskiego. Tom 694/1/3508 z dekanatów: połockiego, brasławskiego, 
świrskiego, różańskiego, bobruj skiego, mińskiego, nowogródzkiego, 
Słonimskiego, radoszkowickiego, lidzkiego i kowieńskiego. W tym 
samym archiwum znajdują się kopie opisów uporządkowane i zszyte 
według dekanatów. Pod sygnaturą: 376/1/1 -  dekanat pobojski (stara 
sygnatura: S.A. nr 18580), 376/1/2 -  dekanat raduński (S.A. nr 19246), 
376/1/3 -  dekanat kowieński (S.A. nr 19247), 376/1/4 -  dekanat trocki 
(S.A. nr 19248), 376/1/5 -  dekanat oszmiański (S.A. nr 19249), 376/1/6

2 Tam że , s.217-218.



-  dekanat świrski (S.A. nr 19251), 376/1/7 -  dekanat brasławski (S.A. 
nr 19252), 376/1/8 -  dekanat kupiski (S.A. nr 19253), 376/1/9 -  dekanat 
wiłkomierski (S.A. nr 19254), 376/1/10 -  dekanat miński (S.A. 
nr 19255), 376/1/11 -  dekanat radoszkowicki (S.A. nr 19259), 376/1/12
-  dekanat wileński (S.A. nr 19245). Następne dwanaście tomów kopii 
jest przechowywanych w Bibliotece Ukraińskiej Akademii Nauk 
w Kijowie. Podobnie jak zbiór wileński materiały są usystematyzowane 
według dekanatów. Tom zawierający opisy dekanatu połockiego opa
trzony jest sygnaturą Fl-6000, dekanatu bobrujskiego -  Fl-6001, deka
natu lidzkiego -  F I-6002, dekanatu nowogródzkiego -  F I-6003, deka
natu Słonimskiego -  F I-6004, dekanatu różańskiego -  F I-6005, dekanatu 
wołkowyskiego -  F I-6006, dekanatu grodzieńskiego -  FI-6007, deka
natu knyszyńskiego -  FI-6008, dekanatu augustowskiego -  F I-6009, 
dekanatu olwickiego -  F1 -6010, dekanatu simneńskiego -  F 1 -6011.

W omawianej publikacji udostępniono drukiem opisy parafii deka
natu kowieńskiego zawarte w tomie opatrzonym sygnaturą 376/1/3 
(dawna: S.A. nr 19247) przechowywanym w LPAH w Wilnie. Wy
dawcy już przed laty zwrócili uwagę na wartość źródłową opisów. 
Przed piętnastu laty Wiesława Wernerowa opublikowała opisy parafii 
dekanatu knyszyńskiego.3 Opisy dekanatu knyszyńskiego ukazały się 
drukiem po raz drugi w ramach serii wydawniczej „Źródła do dziejów 
kartografii”, niestety bez bardzo wartościowych indeksów. W tym 
samym tomie wydane zostały także materiały dotyczące dekanatu 
augustowskiego.4 Wcześniej opublikowane zostały opisy parafii deka
natu grodzieńskiego.5 Na publikację oczekuje przygotowany do druku 
przez Krzysztofa Jodczyka opis parafii dekanatu brasławskiego.6 Do
tychczasową wiedzę na temat powstania opisów i miejsc przechowy
wania pozostałej po tym przedsięwzięciu spuścizny archiwalnej 
przedstawił Józef Maroszek we wstępie do tomu zawierającego wyda
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3 Opisy parafii dekanatu knyszyńskiego z roku 1784, opr. W. W e r n e r o w a ,  opr. in
deksów J. M a r o s z e k ,  L. P o s t o ł o w i c z ,  Studia Podlaskie, 1990, t. 1, s. 99-217.
4 Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z roku 1784. Dekanat knyszyński i augustow
ski, opr. W. W e r n e r o w a ,  Warszawa 1996.
5 Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z roku 1784. Dekanat grodzieński, opr. 
W. W e r n e r o w a ,  Warszawa 1994.
ÓK. J o d c z y k ,  Dekanat brasławski w świetle opisów parafii z 1784 roku, Białystok
2003. (maszynopis).

WIZYTACJE DEKANATU KOWIEŃSKIEGO 3 0 7

nie -  w formie faksymile -  materiałów przechowywanych w Wilnie 
pod wspomnianymi sygnaturami 694/1/3504 i 694/1/3508.7

Przedstawione wyżej informacje uwidaczniają ogromne potrzeby 
wydawnicze w zakresie publikacji omówionych materiałów archiwal
nych. Protokoły wizytacyjne dekanatu kowieńskiego z roku 1782 są 
jedynym tak dużym zbiorem akt wydanych drukiem spośród spuści
zny wizytacyjnej diecezji wileńskiej z końca XVIII wieku. Opis para
fii dekanatu kowieńskiego z roku 1784 ukazuje się jako czwarty -  po 
dekanacie augustowskim, grodzieńskim i knyszyńskim. Dysproporcja 
między materiałami pozostającymi w rękopisach i opublikowanymi 
drukiem dobitnie pokazuje doniosłość przedsięwzięcia podjętego 
przez Vytautasa Jogela.

W przedmowie do publikacji wydawca przedstawił losy zwieńczo
nego sukcesem przedsięwzięcia edytorskiego.

Prace nad wydawnictwem zostały zapoczątkowane przed ośmioma 
laty pod patronatem profesora Vytautasa Merkysa ówczesnego dyrekto
ra Instytutu Historii Litwy. Początkowo partnerem Instytutu współpra
cującym przy wydaniu książki miała być Fundacja kulturalna Jana 
Pawła II. Niestety, brak środków finansowych zadecydował o wycofa
niu się Fundacji z przedsięwzięcia. Mimo to prace nad wydawnictwem 
były kontynuowane. Roli współwydawcy podjęła się Litewska Katolic
ka Akademia Nauk. Badacze przygotowujący edycję prowadzili dysku
sje na temat celowości zamieszczania litewskiego tłumaczenia źródła 
wraz z oryginalnym tekstem polskim. Ostatecznie, mimo przedłużającej 
się procedury wydawniczej, zdecydowano się na wydanie dwujęzyczne. 
Tłumaczenie litewskie ma na celu poszerzenie grona odbiorców książki 
i ułatwienie pracy zawodowym historykom, (s. V)

Na zakończenie przedmowy Vytautas Jogela kieruje słowa podzię
kowania do osób współpracujących przy realizacji projektu. Warto 
przytoczyć wymienione nazwiska, są wśród nich badacze z powodze
niem zajmujący się dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego -  Algis 
Baliulis, Romualdas Firkovićius, Zigmas Kiaupa, Elmantas Meilus, 
Regina Merkiene, Edmundas Rimśa, Antanas Tyla, Darius Vilimas. 
Dorobek naukowy, przynajmniej kilku spośród wymienionych osób,

7 Przyszłość kultury Polaków na Kresach. Tom 2. Kraj rodzinny matki mej, red. 
J. M a r o s z e k ,  Białystok-Drohiczyn 2000.
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znany jest polskim historykom zajmującym się nowożytnymi dziejami 
litewskiej części Rzeczypospolitej, (s. VI)

We wprowadzeniu jedynie skrótowo omówiono potrydencką prak
tykę wizytacyjną Kościoła. V. Jogela ograniczył się do zasygnalizo
wania problemu odsyłając czytelnika do charakterystyki zagadnienia 
zawartej w jednej z nowszych prac Stanisława Litaka.8 Następnie 
autor wspomina o wizytacji biskupa Massalskiego z roku 1764 i 1774 
oraz przedsięwzięciu podjętym w latach 70. XVII wieku przez Miko
łaja Słupskiego sufragana białoruskiego i archidiakona wileńskiego, 
którego celem było zwizytowanie wszystkich kościołów w diecezji 
wileńskiej, (s. IX)

Więcej miejsca poświęcono zaprezentowaniu tematyki związanej 
z publikowaną wizytacją oraz stanem diecezji i dekanatu kowieńskie
go około 1782 roku. Autor (za ks. Wincentym Przyałgowskim9) po
daje, że w czasie kiedy z polecenia Massalskiego wizytowano diecezję 
dzieliła się ona na 26 dekanatów, w których znajdowały się 422 para
fie, 85 filii i 60 altarii. Kościołów murowanych było 110, drewnia
nych 405. 81 parafii prowadzili zakonnicy. W stosunku do 119 parafii 
prawa kolatorskie posiadał monarcha, (s. X)

Massalski -  reprezentujący nowy, oświeceniowy typ biskupa -  wraz 
ze swym najbliższym współpracownikiem, ks. Antonim Kruszewskim 
starannie przygotował scenariusz, według którego miały przebiegać 
odwiedziny duszpasterskie parafii. Szczególną wagę przywiązywano do 
osobistego podjęcia wizytatora przez plebana. Jedynie rządca parafii 
mógł przedstawić informacje potrzebne do protokołu wizytacyjnego. 
Działanie takie miało na celu uniknięcie nadużyć. 31 października 1781 
roku, wraz z diecezjalną rubrycelą, wydane zostały wytyczne dotyczące 
sposobu przeprowadzenia zbliżającej się wizytacji. Plebani mieli przy
gotować odpowiedzi na 27 pytań dotyczących zarządzanych przez nich 
parafii. Zadanie miały ułatwić stosowne wskazówki. Po skończonych 
odwiedzinach w parafii Massalski nakazywał dziekanom przesłanie 
dwóch egzemplarzy protokołu wizytacyjnego do Wilna. Na wyraźne 
polecenie biskupa dokumenty miały być spisane w języku polskim, 
(s. X-XI).

8 Akta wizytacji generalnej diecezji inflanckiej i kurlandzkiej czyli piltyńskiei z 1761 
roku, wyd. S. L i t a k , Toruń 1998.
9 W. P r z y a ł g o w s k i ,  Żywoty biskupów wileńskich, Petersburg 1860, t. 3, s. 182.
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W dalszej części wprowadzenia Vytautas Jogela scharakteryzował 
sytuację w dekanacie kowieńskim w początku lat 80. XVIII wieku. 
Spośród dziesięciu parafii wchodzących w skład dekanatu dwie (Wy
soki Dwór i Poporcie) prowadzili dominikanie (jedynie w Wędziagole 
nie było księdza). Plebani w większości byli ludźmi stosunkowo mło
dymi, średnia wieku wynosiła ok. 30-40 lat. Na terenie dekanatu ko
wieńskiego, w kościołach i kaplicach dworskich, pracowało ponad 40. 
księży. Większość mieszkańców obszaru stanowili Litwini -  katolicy. 
Drugą grupę pod względem liczebności stanowili Żydzi. Wśród nie
licznie reprezentowanych mniejszości byli Cyganie i Tatarzy. Nieste
ty, autor nie informuje czytelników o zamieszkujących dekanat Pola
kach. Podaje jedynie, że język polski był używany w kościołach obok 
litewskiego. W parafialnych szkołach uczyło się zaledwie nieco ponad 
200 dzieci. W ostatnich akapitach wprowadzenia V.Jogela krótko 
wspomina o przedsięwzięciu podjętym przez biskupa Poniatowskiego, 
na terenie diecezji wileńskiej realizowanym pod kierunkiem Massal
skiego, mającym na celu przygotowanie materiałów do powstającej 
mapy Rzeczypospolitej. Opisy parafii z roku 1784 zostały wydane 
wraz z wcześniejszą o dwa lata wizytacją gdyż stanowią jej ważne 
dopełnienie, (s. XII-XIII)

Na zakończenie części wstępnej Romualdas Firkovićius przedstawił 
podstawę edycji i omówił przyjętą metodę wydawniczą. Księga wi
zytacji o formacie 22,3 cm na 36 cm zawiera 146 numerowanych kart. 
Na wykonanej z cienkiego kartonu okładce umieszczono tytuł: „Wi
zyty zr. 1782” oraz numery: „Nr 3” i „Nr 314”. Następnie pod na
główkiem „Rejestr w tey Xiędze naydujących się Beneficiow” spisano 
kościoły leżące na terenie dekanatu. Na tylnej stronie okładki, także 
czarnym atramentem, zapisano: „1782”, „Nr 3” i „Nr 10”. Papier, 
którego powstanie datowane jest na lata 1779-1781, posiada znaki 
wodne. Na ostatniej karcie księgi odciśnięto pieczęć z wizerunkiem 
kluczy św. Piotra. Prawie cała księga pisana jest jedną ręką (z wyjąt
kiem kart 141-146), występują krótkie uzupełnienia tekstu, poprawki 
i wpisy osób zatwierdzających. Opisy parafii dekanatu kowieńskiego 
spisano w księdze o formacie 34,4 cm na 22,5 cm. Tom liczący 69 
numerowanych kart w wieku XIX opatrzono tytułem: „Dekanat Ko
wieński R-u 1784”. Papier, podobnie jak w księdze wizytacji, posiada 
znaki wodne. Dzięki nim wiadomo, że powstał on w holenderskiej 
wytwórni D.C. Blauw wiatach 1768, 1779. Przygotowując edycję
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wydawcy -  uwzględniając obecną praktykę wydawniczą na Litwie 
i w Polsce — kierowali się zasadami określonymi w Instrukcji opraco
wanej pod redakcją Kazimierza Lepszego. 10 Dla ułatwienia odbioru 
źródła wydawcy wprowadzili modyfikacje w układzie graficznym 
publikowanego tekstu (m.in.: tabele, druk rozstrzelony, akapity), 
(s. XIV-XV) Publikowanie równolegle tekstu polskiego i litewskiego 
skłoniło wydawców do rozdzielenia przypisów tekstowych i rzeczo
wych. Tekst polski opatrzono przypisami tekstowymi podając w nich 
informacje o zewnętrznej postaci rękopisu i osobliwościach oryginal
nej pisowni źródła. Także oryginalną paginację uwidoczniono tylko 
w tekście polskim, natomiast przypisy rzeczowe umieszczono jedynie 
pod tłumaczeniem litewskim.

Prezentowana publikacja odznacza się wysokim poziomem edytor
skim. Wydawcy w sposób przemyślany i konsekwentny zrealizowali 
swój zamysł. Z oczywistych względów dla historyków władających 
językiem polskim tłumaczenie na litewski nie ma większego znacze
nia. Redakcja pragnąc zwiększyć dostępność publikowanego dzieła 
zdecydowała się na podjęcie niezwykle czasochłonnych prac transla- 
torskich. Dzięki temu zabiegowi grupa odbiorców książki znacznie się 
zwiększyła -  szczególnie o osoby spoza kręgu zawodowego history
ków. Tym bardziej należy docenić ogromny trud i podkreślić wielką 
pracochłonność przedsięwzięcia. Translacja staropolskiego oryginału 
wymagała ogromnej wiedzy i kompetencji. Romualdas Firkovićius 
i Rimantas Jasas w pełni wywiązali się z podjętego zadania.

Wydaje się, że wydawcy -  niesłusznie -  potraktowali Opis parafii 
dekanatu kowieńskiego jedynie jako dodatek do części zasadniczej za 
jaką uznali o dwa lata wcześniejszą Wizytację. Zaowocowało to nada
niem książce tytułu nieadekwatnego do jej rzeczywistej zawartości. 
Już na okładce i stronie tytułowej powinna znaleźć się informacja, iż 
wydawnictwo zawiera publikację dwóch źródeł -  Wizytacji z roku 
1782 i Opisu z roku 1784.

Dzięki trudowi podjętemu przez litewskich historyków do obiegu 
naukowego zostały wprowadzone źródła o trudnym do przecenienia 
znaczeniu badawczym. Rozbudowany kwestionariusz pytań wizyta

10 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do potowy XIX wieku, red. 
K. L e p s z y ,  Wrocław 1953.
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cyjnych i szczegółowy formularz opisu pozwoliły na precyzyjne 
utrwalenie obrazu dekanatu kowieńskiego u schyłku Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów.

Należy mieć nadzieję, że praca rozpoczęta przez Vytautasa Jogela 
i jego współpracowników doczeka się rychłej kontynuacji w postaci 
udostępnienia drukiem kolejnych tomów akt wizytacji i opisów parafii 
należących do pozostałych dekanatów diecezji wileńskiej. Jak wyżej 
wykazano, spuścizna archiwalna pozostała po przedsięwzięciach ad
ministracyjnych i duszpasterskich podejmowanych przez biskupa 
Ignacego Jakuba Massalskiego jest znacząca i w pełni zasługuje na 
opracowanie i wydanie drukiem.
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Martin Homza, Mulieres suadentes. Presviedcajúce źeny. Śtii- 
die z dej in żenskej panovníckej svátosti v strednej a vo vycho- 
dnej Europe v 10.-13. storoci, LUC, vydavatePské druzstvo 
Bratislava, Slovensky ústav v Rime, Katedra slovenskych dejin 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Pro- 
glas, Bratislava 2002, ss. 184 + VIII tabl.

Autor należy do młodszej generacji historyków słowackich zajmu
jących się historią kultury w średniowieczu i wczesnym okresie no
wożytnym. Jego badania obejmują zarówno historię macierzystego 
regionu -  Spiszu, kwestie źródłoznawstwa (analiza Kroniki węgier
sko-polskiej), jak i zagadnienia wchodzące w zakres hagiografii na
ukowej. Do dwóch ostatnich nurtów nawiązuje omawiana książka, 
którą uznać można za ważny głos w dyskusji nad modelami świętości 
kobiecej w średniowieczu oraz nad Kroniką węgiersko-polską. Wpi
suje się nią Autor w żywy dziś, szczególnie w historiografii anglosa
skiej, nurt gender studies, czyli badań nad kobiecością w historii. Do
dajmy, że książka ta stanowiła podstawę habilitacji, uzyskanej przez 
doc. Homzę na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie.

Książka składa się z kilku rozdziałów, publikowanych już wczOf 
śniej w czasopismach naukowych. Swoją drogą należy wyrazić żal, że 
Autor nie zdecydował się poinformować o tym czytelników w nocie 
wydawniczej. Jedyna wzmianka o zależności jednego z fragmentów 
książki od wcześniej powstałego tekstu znajduje się w przyp. 1 na 
s. 144. Nie wystarczyło moim zdaniem suche przytoczenie tytułów 
w wykazie literatury, z których dociekliwy czytelnik mógł wysnuć 
różne wnioski. Można odnieść wrażenie, że Martin Homza nie chciał 
się przyznać, że jego książka jest niejako „składanką” prac wcześniej
szych. A przecież nie umniejsza to jej wagi. Sceptyczny początkowo

„Nasza Przeszłość” 1.104: 2005, s. 313-318.
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czytelnik dostrzega, że powiązanie artykułów, nie przepisanych prze
cież in extenso (jak sprawdziłem to w przypadku rozdziału przed
ostatniego), ujawnia nowe ich walory, które przy oddzielnej ich lektu
rze pozostają niekiedy ukryte.

Myślą przewodnią pracy jest analiza modelu świętości kobiecej 
przejawiającego się w hagiografii i historiografii środkowo- i wschod
nioeuropejskiej (cenna uwaga o wspólnocie kulturowej Pragi, Ostrzy- 
homia i Kijowa w tym okresie, s. 160). Kwerendzie poddał Autor po
staci św. Ludmiły czeskiej, Olgi ruskiej, Dąbrówki polskiej, Adelajdy 
węgierskiej oraz Heleny -  Jeleny chorwackiej. Wzorem dla ich przed
stawienia była hagiografia św. Heleny, odkrywczyni relikwii Krzyża 
św. oraz matki cesarza Konstantyna Wielkiego. W pierwszym rozdziale 
(s. 23-45) analizuje rolę tych księżnych pań w chrystianizacji ich kra
jów. Swoją drogą terminu tego (w wersji słowackiej brzmi on sváté 
princezny) używał nie tylko Gabor Klaniczay (s. 159), ale również -  za 
Jadwigą Żychlińską- Brygida Klirbis (księżne panie piastowskie). Pod 
wpływem hagiografii bizantyjskiej rozwinął się w całej Europie topos 
ewangelizującej królowej (Małgorzata Borkowska OSB) czy też ewan
gelizującej kobiety (tytułowa mulier suadens). Przegląd losów bohate
rek pracy pokazuje wspólne cechy ich biografii: wpływ na bliskiego 
mężczyznę: męża, syna, wnuka, wykorzystany dla nawrócenia go na 
wiarę chrześcijańską i utwierdzenia go w prawdach tej wiary. Władczy
nie oddawały się działalności charytatywnej wspierając młody Kościół, 
fundując zwłaszcza nekropolie dynastyczne, czyli dbając o ciągłość 
dynastycznej tradycji.

Analizie wzorca św. Heleny poświęcony jest następny rozdział pracy 
(s. 46-79). Autor wykazuje, że w hagiografii można mówić o dwóch 
typach przedstawień: samej Heleny oraz Heleny i jej syna, Konstantyna 
Wielkiego. Pierwszy typ popularny był zwłaszcza w Europie łacińskiej 
i koncentrował się na jej cnotach. Helena występuje tu jako matka 
i założycielka chrześcijańskiej dynastii oraz wskrzesicielka kultu Krzyża 
św., którego relikwie odkryła i przeniosła do Konstantynopola. Kult ten 
w omawianym okresie żywy był w całej Europie. Drugi typ -  świętej 
pary -  spotykamy zwłaszcza w świecie bizantyjskim, ale w wersji zmo
dyfikowanej występował też w katolickiej części naszego regionu. O ile 
ruskie latopisy przyrównują wprost Olgę i jej syna, Włodzimierza Wiel
kiego, do Heleny i Konstantyna, źródła chorwackie wspominają 
o Helenie-Jelenie i jej synu Stefanie, którego imię upamiętnia św. Szcze
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pana. Wzorzec ten przejęty został, zdaniem Autora, przez Węgrów, gdzie 
w Kronice węgiersko-polskiej występuje Adelajda i jej syn, św. Stefan. 
Cały ten motyw oparty jest na ewangelicznym opisie związku Maryi i Jej 
Syna, Jezusa Chrystusa.

Cechy omawianego toposu znajduje M. Homza również w charak
terystyce Ludmiły, której poświęca więcej uwagi. Rozdział ten (s. 80- 
109) zainteresuje nie tylko badaczy wątków hagiograficznych, ale 
również historyków literatur słowiańskich, zwłaszcza czeskiej. Autor 
rzetelnie omawia oba cykle hagiograficzne: św. Ludmiły oraz 
św. Wacława, w których scharakteryzowana jest postać pierwszej 
czeskiej męczennicy, babki pierwszego męczennika i współpatronki 
Czech. Koncentracja uwagi na homilii Factum est z przełomu XII 
i XIII w., pozwala na prześledzenie zmian w wizerunku Ludmiły. 
Początkowo koncentrowano się na jej pokorze i pobożności, znajdują
cej wyraz w uczynkach miłosierdzia. Jest to „pobożność Joba” (s. 94- 
95). Później podkreśla się jej wykształcenie i czynne wspieranie Ko
ścioła. Jej postać przyrównuje się do Jaeli, Judyty, Estery, a zwłaszcza 
Najświętszej Maryi Panny. To ostatnie nawiązanie nie było niczym 
nadzwyczajnym dla żeńskiej świętości. W analizowanej homilii obok 
porównań Ludmiły do Maryi mamy mariańskie epitety np. Stella ma- 
tutina oraz podkreślanie pierwszeństwa księżnej w przyjęciu chrze
ścijaństwa w Czechach. Przy okazji M. Homza analizuje krótko roz
wój kultu maryjnego w Europie sugerując (s. 107, przyp. 150) ko
nieczność napisania studium europejskiej hymnologii maryjnej. Obraz 
Ludmiły w Factum est odpowiada nowemu typowi pobożności maryj
nej, wprowadzonej przez mendy kantów.

Wykształcenie cechowało też Adelajdę, żonę Gejzy węgierskiego. 
Poświęconym jej rozdziałem (s. 110-143) oraz rozważaniami nad 
imionami w Kronice węgiersko-polskiej (s. 144-158) autor porusza 
problematykę tej Kroniki, którą od lat gruntownie analizuje. Podstawą 
uwag był artykuł opublikowany w Historickym ćasopisie, R. 47, 1999, 
z. 3, s. 357-382, z którego napisałem recenzję, opublikowaną w Stu
diach Źródłoznawczych, t. 38, 2000, s. 125-127. Przedmiotem moich 
zarzutów było wtedy przyjęcie przez M. Homzę realnego istnienia 
księżnej krakowskiej. Wydaje się, że Autor bardzo by chciał, by 
Adelajda żyła w końcu X w. i rzeczywiście była matką św. Stefana 
(np. s. 143). Jednak w kilku miejscach swej pracy zajmuje on pojed
nawcze stanowisko, słusznie podkreślając, że ważna w trakcie jego
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analizy jest nie realna egzystencja księżnej, lecz przekonanie kronika
rza o jej realnym życiu (np. s. 41). Zresztą wyjaśniam, że obecnie 
wcale nie neguję rzeczywistego istnienia Adelajdy, tylko przesuwam 
jej życie do innego czasu -  do połowy XI w. Uważam też, że rzeczy
wiście była matką świętego władcy -  tyle, że Władysława. Zgadzam 
się też z Autorem, że na jej postać w znacznej mierze mogła wpłynąć 
osoba Salomei, przypuszczalnie jednej z inspiratorek spisania Kroniki. 
Inna sprawa, że na s. 160 jest ona przedstawiona wręcz jako twórczyni 
wizji Adelajdy, co jest już twierdzeniem nie dającym się udowodnić 
na podstawie znanych źródeł.

Z założenia o przemieszaniu realnych postaci należałoby wyjść 
zresztą i w innych fragmentach analizy i nie próbować doszukiwać się 
słowiańskiego księcia, teścia Akwili w osobach władców wielkomo- 
rawskich (s. 123). Zgadzam się obecnie z M. Homzą, że w Kronice 
czytelna jest tradycja wielkomorawska, ale jednak przefiltrowana 
wyraźnie przez chorwacki (dalmacki? sławoński?) umysł. Tu uparcie 
pozostaję przy swoim stanowisku, że w Kronice Sclauonia ma dwa 
znaczenia: jedno szerokie, pokrywające się z Węgrami jako całością 
i drugie wąskie, obejmujące część Chorwacji (por. s. 125 przyp. 76). 
Niestety, lektura 3 rozdziału Kroniki w żaden sposób nie pozwala 
przenieść wydarzeń gdzieś na terytorium Wielkich Moraw. Przy oka
zji wątku chorwackiego należy sprostować błąd -  przypuszczalnie 
literówkę. Między śmiercią Zvonimira w 1089 r. a zajęciem Chorwa
cji przez Kolomana Uczonego (1102) nie mogło upłynąć dvesto rokov 
(s. 126), lecz tylko 13 lat.

W świetle badań M. Homzy Kronika węgiersko-polska jawi się 
jako osobny nurt dziejopisarstwa węgierskiego, podający alternatyw
ny model początków węgierskiej państwowości w stosunku do ofi
cjalnej historiografii z kręgów Gęsta Ungarorum. Tutaj Węgrzy Aqu- 
ili (w postaci tej widzi Autor zlepek Attyli, któregoś z wodzów Awa
rów oraz Arpada) podbijają tereny Słowiańszczyzny. Czynią to z woli 
Bożej. Ich małżeństwa z lokalnymi Słowiankami są przejawem po
koju między dwiema społecznościami (s. 128 przyp. 8 6 ). W ten spo
sób stanowią one równoprawnych poddanych Królestwa Węgierskie
go. Model ten, wychodzący z tradycyjnej dla historiografii słowackiej 
teorii gościnnego przyjęcia Węgrów, rozwinął Autor ostatnio w arty
kule Na tri krdle roku 1722, Proglas, R. 14-15, 2004, nr 1, maj 2004,
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s. 22-23, 26; por. s. 131 przyp. 107; 133 omawianego dzieła. Dostrze
ga on wręcz w Kronice pierwszy przykład pohostinskej teorii.

Cenne są uwagi Autora nad znaczeniem imienia Aquila, nawiązują
cego moim zdaniem do postaci korynckiego Żyda, znanego z Dziejów 
Apostolskich (18,2). Doc. Homza mniej przekonująco widzi tu nawią
zania do innej osoby o tym imieniu, żyjącej pół wieku później. Był to 
Grek, nawrócony na judaizm, który przełożył Biblię z hebrajskiego na 
grecki (nie łacinę, jak sugeruje się w omawianej książce, s. 151), por. 
F. Gryglewicz, Akwila, Encyklopedia Katolicka, t. 1, Lublin 1985, 
s. 286; J. Szlaga, Akwila i Pryscylla, tamże, loco cit. Słusznie nato
miast zwraca się uwagę, że słowo aąuila znaczy ‘orzeł’. Wszelkie 
konotacje ewangeliczne, leksykalne i znajomość losów Akwili skła
niają Autora do stwierdzenia, że imię Akwila nadane zostało przez 
kronikarza pierwszemu władcy węgierskiemu świadomie. To stwier
dzenie należy zaakceptować. Wygląda więc, że pojawiająca się 
w redakcji krótszej forma Attilajest tylko uczoną emendacją kopisty.

Osoby Akwili oraz Adelajdy niosą za sobą przesłanie sakralizujące 
dynastię. Sakralizacja ta dokonuje się przez zastosowanie schematu 
mulier suadens do charakterystyki (rzekomej) księżny krakowskiej 
oraz toposu świętej pary do relacji jej i jej (rzekomego) syna Stefana. 
Również nazwanie jej męża, Gejzy, Yessem nawiązuje do ojca Dawi
da, stojącego u korzeni drzewa genealogicznego prowadzącego do 
Jezusa Chrystusa. W ten sposób i węgierska dynastia po przyjęciu 
chrztu upodabnia się do pobożnej dynastii izraelskiej. W ten sposób 
uzasadnia się zdaniem Autora jej wybitne miejsce w państwie, ale 
i Bożą opiekę, jaką cieszą się jej członkowie (s. 132-134). Kronika 
węgiersko-polska dzięki badaniom Martina Homzy odsłania kolejną 
swoją tajemnicę. Można ją  uznać za traktat polityczno-teologiczny 
opisujący porządek społeczny w państwie węgierskim.

Na pewnej dowolności opiera się moim zdaniem kwalifikacja wy
stępujących w Kronice postaci do różnych kategorii w zależności od 
ich znaczenia w akcji. Do kategorii głównych bohaterów przypisano 
większość występujących w niej władców węgierskich, natomiast 
w grupie postaci o znaczeniu pomocniczym umieszczono Bolesława 
polskiego. Wydaje mi się, że osoba ta, będąca kontaminacją Bolesła
wa Chrobrego i Szczodrego (a jeśli przyjmiemy podzielaną przez nas 
obu hipotezę o powstaniu Kroniki w kręgach Kolomana halickiego 
i Salomei, to może i Bolesława Wstydliwego) w końcowej partii Kro-
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niki przejmuje rolę głównego bohatera. To z jego punktu widzenia 
patrzymy na wydarzenia rozgrywające się na Węgrzech. On, mimo że 
pozbawiony sakry królewskiej, wynosi na tron królów węgierskich. 
Nie można zatem degradować go tylko do postaci drugorzędnej.

Omawiana książka skłania do uważnej lektury. Niekiedy można 
z Autorem polemizować, na pewno jednak zawsze można z niej sporo 
się nauczyć. Dlatego warto, aby ustalenia doc. Martina Homzy doty
czące toposu mulier suadens, kultu środkowoeuropejskich księżnych 
pań czy też nowe ustalenia pogłębiające naszą znajomość Kroniki 
węgiersko-polskiej trafiły do obiegu naukowego również w Polsce.

RAFAŁ KUŚMIERCZYK

Olczak S. K.: Kościoły parafialne w archidiakonacie włocław
skim XVI-XVIII w., Lublin 2004.

W przeszłości życie religijne wiernych było ściślej niż dziś związa
ne z instytucją parafii, a ściślej z parafialną świątynią. Podstawową 
oznaką przynależności wiernych do parafii był udział w praktykach 
religijnych, życiu sakramentalnym oraz słuchanie słowa Bożego. Ten 
fakt podkreślało istnienie przymusu parafialnego, zasady, zgodnie 
z którą mieszkańcy parafii byli zobowiązani uczestniczyć w nabożeń
stwach niedzielnych i świątecznych oraz wypełniać wszystkie prakty
ki sakramentalne we własnym kościele parafialnym1. Dlatego z uwagą 
należy przyjąć monografię lubelskiego historyka Stanisława K. Ol
czaka, której tematem są kościoły parafialne w archidiakonacie wło
cławskim w okresie od XVI do XVIII wieku. W polskiej historiografii 
problematyka ta nie była dotychczas podejmowana w tak szerokiej 
pod względem czasu i przestrzeni skali, a publikowane prace nie 
przekraczały rozmiarów artykułu i dotyczyły raczej niewielkich tery
toriów i krótkich okresów2.

1 W. W ó j c i k ,  „Prawa parafialne” według polskiego ustawodawstwa partykularne
go do 1564 r., RTK 2(1956) s. 191-194, 198; A. R o j e w s k i ,  Życie liturgiczne 
wiernych archidiakonatu dobrzyńskiego w świetle akt wizytacji biskupich z lat 1597- 
1609, SPłoc. 6(1978) s. 172; S. B y l i n a ,  Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku 
średniowiecza, Warszawa 2002, s. 15-19; I. S k i e r s k a ,  Miasto w kościele. Obo
wiązek mszalny w wielkich miastach średniowiecznej Polski, w: Ecclesia et civitas. 
Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. M a n i k o w s k a ,  
H. Z a r e m s k a ,  Warszawa2002, s. 389-400.
2 Do prac wymienionych przez S.K. O l c z a k a  we Wstępie (s. 11) można dodać 
jeszcze artykuły E. P i e k a r z ,  Struktura organizacyjna parafii w dekanacie kazi
mierskim w drugiej połowie XVIII wieku, RHum 2(1966) s. 59-107; A. R o j e w s k i ,  
Stan obiektów kultowych i ich adaptacja do wymogów reformy trydenckiej 
w archidiakonacie dobrzyńskim w latach 1597-1609, SPłoc. 8(1980), s. 179-213.

„Nasza Przeszłość” 1.104: 2005, s. 319-335.
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Prowadzenie badań nad kościołami wynika z założenia, że świąty
nia posiadała (i posiada) szczególne znaczenie dla osób do niej 
uczęszczających. Znajdowało to swój wyraz w kształcie architekto
nicznym kościoła oraz organizacji i wystroju wnętrza, które całkowi
cie odróżniały świątynie od innych budynków. Jest oczywiste, że mu
siały one przede wszystkim odpowiadać potrzebom kultu. Jednakże 
stan budynków sakralnych może być traktowany także jako odbicie 
mentalności ludzi, którzy tam przybywali oraz przemian, jakie zacho
dziły w religijności. Charakterystyczne dla poszczególnych kościołów 
wezwania i elementy wystroju wnętrza, zwłaszcza ołtarze i umiesz
czane w nich obrazy wiele mogą powiedzieć badaczom przeszłości 
o dominujących w danym okresie kultach religijnych.

Autor podjął te zagadnienia w 5 rozdziałach swej pracy, przedstawia
jąc kolejno: rozmieszczenie kościołów i wewnętrzne podziały admini
stracyjne archidiakonatu; charakter miejscowości, w której stał kościół 
(miasto-wieś), rodzaj patronatu oraz materiał budowlany; charaktery
styczne elementy architektoniczne: wieże, dachy, podłogi i stropy, a także 
cmentarze, w badanym okresie lokalizowane wokół parafialnych świą
tyń; stan zachowania kościołów, przyczyny zniszczeń oraz informacje 
o naprawach i odbudowach; ołtarze -  najważniejszy element wyposaże
nia wnętrza kościołów; wezwania kościołów oraz treści obrazów umiesz
czonych w ołtarzach. Celem pracy było zebranie i usystematyzowanie 
zawartych w źródłach informacji o obiektach sakralnych.

Podstawowym źródłem do przeprowadzonych analiz były akta wi
zytacyjne diecezji włocławskiej. Wizytacje, przeprowadzane w jed
nym momencie czasowym dla dokładnie określonego terytorium po
siadają charakter przekrojowy. Jednocześnie stosowanie w kolejnych 
seriach akt bardzo podobnego formularza sprawia, że uzyskane dane 
są porównywalne. Dzięki temu autor mógł do analizy danych wyko
rzystać metody statystyczne. Tekst omawianej książki został wzboga
cony o ponad 60 tabel, mapy oraz umieszczony na końcu książki 
aneks. Należy jednak wspomnieć, że autor nie wyzyskał wszystkich 
zachowanych serii akt, a tylko te obejmujące większość badanych 
kościołów (s.14-16). Tylko w niewielkim stopniu wykorzystano wi
zytacje z lat 1626 i 1632-38, nie do końca wyzyskano wizytacje prze
prowadzone w końcu XVI w., koncentrując się raczej na danych za
wartych w wizytacjach XVIII-wiecznych.
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Już w pierwszym rozdziale pracy, zatytułowanym „Sieć i rodzaje ko
ściołów” autor napotkał poważny problem, związany z ustaleniem liczby 
kościołów parafialnych oraz ich przynależności administracyjnej. Kwe
stie te są kluczowe, ze względu na przyjętą w pracy jako podstawową 
metodę statystyczną i łączą się z rozpoznaniem stanu prawnego parafii 
oraz zmianą statusu niektórych kościołów parafialnych na filialne w ba
danym okresie. Warto zatem bliżej przyjrzeć się temu problemowi.

S. K. Olczak przyjął za S. Librowskim3 i S. Litakiem4 podział na 
kościoły parafialne i kościoły pomocnicze (kaplice). Ta ostatnia kate
goria oznacza zarówno kościoły filialne, jak i kaplice publiczne, pry
watne i szpitalne. Wspomniani autorzy podkreślali, że spotykane 
w źródłach określenia nie zawsze pozwalają na jednoznaczne roz
strzygnięcie, z jakiego rodzaju kościołem mamy do czynienia. Być 
może z tego właśnie względu prezentowany podział S. Librowski 
uzasadniał nie tyle terminami zaczerpniętymi z zapisów źródłowych, 
ile kryterium braku „urzędowego duszpasterstwa” w kaplicach. Pod
stawową kwestią dla określenia charakteru kościoła byłaby zatem 
kategoria pełnionych funkcji i posiadania (lub nie) stałej obsady dusz
pasterskiej (plebana), a nie jedynie określenia stosowane przez wizy
tatorów5. Trzeba również pamiętać, że kościoły filialne od zwykłych 
kaplic różniły się posiadaniem własnego uposażenia oraz określonego 
terytorium (okręgu), zatem pełniły funkcje niemal identyczne z ko
ściołami parafialnymi6. W tego rodzaju przypadkach jedyną różnicą 
pomiędzy samodzielną parafią a kościołem filialnym był brak własne-

3 S. L i b r o w s k i ,  Wizytacje diecezji włocławskiej, cz. 1. Wizytacje diecezji ku
jawsko-pomorskiej, t. 1. Opracowanie archiwalno-źródłoznawcze, z. 1, Wstęp ogól
ny, ABMK 8(1964) s. 39.
4 S. L i t a k ,  Struktura terytorialna kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku, 
Lublin 1980 s. 20-22.
5 Zapomina się czasem, że terminy filia, ecclesia filialis były stosowane w dwóch 
odmiennych znaczeniach: 1. placówka duszpasterska zależna od któregoś z kościołów 
parafialnych (kościół filialny); 2. kościół będący ośrodkiem parafii (kościół parafial
ny). W tym przypadku nazwa odnosiła się do faktu wydzielenia części okręgu starszej 
parafii (matrix) i utworzenia z niej nowej parafii (filia). Na terenie archidiakonatu 
włocławskiego sytuację taką obserwujemy w parafii Łanięta, wydzielonej z okręgu 
parafialnego w Białotarsku.
6 W. W ó j c i k ,  „Prawa parafialne”, s. 166-167; S. L i b r o w s k i ,  Wizytacje 
diecezji włocławskiej, cz. 1, t. 1, s. 39; J. R y b c z y k ,  Filialny kościół, w: Encyklo
pedia katolicka, t. 5, red. L. B i e ń k o w s k i ,  P.  H e m p e r e k ,  S.  K a m i ń s k i
i inni ,  Lublin 1989, kol. 195-196.
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go plebana i wykonywanie obowiązków duszpasterskich przez kapła
na wyznaczonego przez plebana parafii, której dana filia podlegała. 
Według określenia E. Wiśniowskiego „bardzo często więc afiliacja 
oznaczała w praktyce przejście kościoła pod zarząd plebana sąsiedniej 
parafii, z punktu widzenia zaś funkcji kościoła nie wprowadzała żad
nych zmian. Formalnie jednak parafia przestawała istnieć [podkr. 
-  R. K.]”7. Należy zatem uznać, że tam, gdzie kościołem zarządzał 
pleban innej parafii, to nawet jeśli w wizytacji nie stosowano wprost 
określeń w rodzaju filia  lub ecclesia filialis mamy do czynienia z ko
ściołem filialnym, a nie parafialnym.

Na tej podstawie można zakwestionować niektóre ustalenia S. K. Ol
czaka odnośnie statusu co najmniej 2 kościołów, uznawanych przez niego 
za parafialne, mianowicie kościołów w Zgłowiączce oraz w Bytoniu. 
W obu tych miejscowościach funkcjonowały początkowo samodzielne 
parafie, jednak już w początkach XVI w. zostały one podporządkowa
ne parafii w Lubrańcu, gdzie duszpasterstwo sprawowali augustianie 
z tamtejszego klasztoru. Zatem brak samodzielnego duszpasterstwa 
oraz pobieranie uposażenia przez prepozyta z Lubrańca przesądzać 
musi o uznaniu ich za kościoły filialne8. Sam autor w dalszej części 
pracy wspomina o tym, że kościół w Bytoniu był afiliowany do 
klasztoru w Lubrańcu (s. 63). Uznanie tych 2 kościołów za filialne 
powoduje konieczność skorygowania szczegółowych danych umiesz
czonych w tabelach oraz wyników wykonanych obliczeń, jednak 
w skali całego archidiakonatu nie zmienia zasadniczych wniosków 
sformułowanych przez autora omawianej pracy.

7 E. W i ś n i o w s k i ,  Rozwój organizacji parafialnej w Polsce do czasów reforma
cji, w: Kościół w Polsce, t. 1, red. J. K ł o c z o w s k i ,  Kraków 1966, s. 277-280.
8 Ad hanc ecclesiam [do parafii w Lubrańcu -  R.K.] duae parochiales incorporatae 
pertinent, una in Zglowiąetka 1514, altéra in Bithom, villa regali, anno Dni 1516 
unitae, quas nunc praepositus Lubranensis per vicarios administrât, MHDW, 23, s. 38- 
39 [1594]. Ad hanc ecclesiam [w Lubrańcu] duae ecclesiae parochiales pertinent: 
altéra in Zgłowiątka 1514, altéra in Bytom villa regali, anno Dni 1516, quas praepo
situs Lubranensis per vicarios administrât, MHDW, 20, s. 38 [1598]. Zgłowiątka. 
Incorporata Lubranensi Conventui [...] Ecclesia ibidem parochialis [...] incorporata 
ecclesiae Lubranensi anno Dni 1514, MHDW, 20, s. 45 [1598], Bithom. Incorporata 
Conventui Lubranensi, MHDW, 20, s. 47 [1598]. Zob. także MHDW, 19, s. 78; 
MHDW, 22, s. 115; ABKP.Wiz. 8(72), k. 129 (Parochiae Zglowiatcensis 
et Bythonensis Monasterio Lubranecensis incorporatae); ABKP.Wiz. 13(17), k. 589.
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Mniejszą wagę dla wyników pracy ma uznanie niektórych kaplic za 
kościoły filialne, bowiem informacje o nich wykorzystane zostały jedynie 
pomocniczo. Uwaga ta dotyczy m.in. kaplic w Ruszkach oraz kaplic p.w. 
św. Stanisława i św. Wojciecha we Włocławku. Wydaje się, że nie moż
na ich uznać za kościoły filialne, bowiem nie posiadały własnego uposa
żenia oraz wyodrębnionych okręgów parafialnych. W dotychczasowej 
literaturze przedmiotu były one przeważnie określane mianem kaplic9. 
Wprawdzie S. Litak wykazywał je dla 1772 r. jako kościoły filialne, ale 
ze wstępu do jego pracy wynika, że termin „kościół filialny” dla uprosz
czenia obejmował również kaplice i był zasadniczo tożsamy z określe
niem „kościół pomocniczy”10 11 *. Do grona kościołów filialnych S.K. Ol
czak zaliczył również kaplicę zamkową p.w. św. Mikołaja w Kowalu 
(s. 37)".

9 Powstanie kaplicy w Ruszkach było konsekwencją zajęcia przez protestantów ko- 
ścioła w Kościelnej Wsi. Powstała ona przed rokiem 1594 dzięki Mikołajowi Trzebu- 
chowskiemu (Ruszkowskiemu), i jego żonie, a uczęszczali do niej przede wszystkim 
wierni z terenu parafii Kościelna Wieś. Pierwsza informacja o kaplicy pochodzi 
z wizytacji parafii Siniarzewo przeprowadzonej w 1594 r. MHDW, 23, s. 18 [1594]; 
zob. także MHDW, 20, s. 133-134 [1598]; Z. G u 1 d o n , Rozm ieszczenie w łasności 
ziem skiej na K ujaw ach w IIp o ło w ie  X V I w., Toruń 1964, s. 27, przyp. 35. Wydaje się, 
że kaplica ta przez krótki okres po powstaniu pełniła funkcje zbliżone do parafial
nych, jednak po przywróceniu na początku XVII w. w kościele parafialnym kultu 
katolickiego kaplica w Ruszkach była wykorzystywana w niewielkim stopniu, AB
KP.Wiz. 13(17), k. 158-160.
Kaplica św. Stanisława we Włocławku nie pełniła żadnych funkcji parafialnych. 
W XVI w. była związana z kolegium wikariuszy katedralnych. W latach 1625-1644 
przebywali przy niej sprowadzeni do Włocławka franciszkanie-reformaci. W później
szym okresie przy kaplicy znajdowało się hospicjum dla starych kapłanów, MHDW, 
18, s. 86-89 [1584], A. J.  S z t e i n k e ,  K ościół Wszystkich Św iętych i k la szto r fra n -  
ciszkanów -reform atów  we W łocławku 1625-1997 , Włocławek 1998, s. 17-18; 
W. K u j a w s k i ,  W łocławek w czasach now ożytnych i je g o  dzieje kościelne, 
w: Włocławek. D zieje m iasta , t. 1, O d początków  do 1918 roku , red.J. S t a s z e w 
s k i ,  Włocławek 1999, s. 237.
Kaplica p.w. św. Wojciecha we Włocławku została ufundowana w 1639 r., po przeję
ciu przez franciszkanów-reformatów innej włocławskiej kaplicy p.w. Wszystkich 
Świętych, i była obsługiwana przez duchownych z parafii p.w. św. Jana Chrzciciela 
we Włocławku, ABKP.Wiz. 13(17), k. 234-235, A. J. S z t e i n k e ,  K ościół W szyst
kich Św iętych , s. 18; W . K u j a w s k i ,  Włocławek w czasach nowożytnych, s. 238-239.
10 S . L i t a k ,  Struktura terytorialna kościoła, s. 21-23.
11 W 1639 r. wizytator odnotował, że kaplica została częściowo rozebrana przez staro
stę przy okazji remontu zamku, ABKP.Wiz. 13(17), k. 299-300.
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Zastrzeżenia budzi również fakt, że autor w wielu przypadkach nie 
wykorzystał istniejącej już literatury przedmiotu, zwłaszcza przy 
ustalaniu podziałów administracyjnych i sieci parafialnej, czasu po
wstania kościołów oraz ich charakteru i funkcji12. Doprowadziło to 
między innymi do powtarzania zarzuconych już w historiografii są
dów o fundacji w Chalnie klasztoru norbertanek, przeniesionych na
stępnie do Strzelna (s. 35-36)13. Podobnie datę wybudowania muro
wanego kościoła w Kościelnej Wsi określa się w nowszej literaturze 
na podstawie badań archeologicznych nie na XII w., ale na pierwszą 
połowę XIII w.14

Niekiedy dyskusyjne lub błędne są informacje odnoszące się do 
czasu powstania oraz zniszczenia niektórych kościołów i kaplic. 
Wydaje się, że w części wynikały one z rozbieżnych informacji za
czerpniętych z wykorzystanej literatury przedmiotu. Według auto
rów kalendarza diecezji włocławskiej murowany kościół w Kowalu 
został wybudowany w 1600 r. po spaleniu się poprzedniego13, nato
miast w opisie zawartym w Katalogu Zabytków Sztuki wskazuje się 
lata 1604-1608 jako czas budowy nowego kościoła16. Po konfronta
cji tych danych z zapisami źródłowymi wydaje się, że bardziej

12 Z najważniejszych pominiętych publikacji należy wymienić: Z. G u l d o n ,  
J. P o w i e r s k i ,  Podziały adm inistracyjne Kujaw i ziem i dobrzyńskiej w XJII-X IV  
w ieku , Warszawa 1974; Z. G u l d o n ,  Rozm ieszczenie , gdzie wiele informacji na 
temat podziałów terytorialnych oraz rozwoju sieci parafialnej; Włocławek. Dzieje 
m iasta , t. 1, O d począ tków  do 1918 roku , red. J. S t a s z e w s k i ,  Włocławek 1999, 
zwłaszcza artykuły W. Kujawskiego i R. Hankowskiej; L. K a j z e r , Średniow ieczna  
i now ożytna K ościelna Wieś w świetle archeologicznych badań terenow ych , w: K o
ścielna Wieś na Kujawach. Studium  osadnicze , red. L. K a j z e r , Łódź 1994, s. 107- 
158, gdzie informacje o datowaniu kościoła w tej wsi.
13 Por. B. K ii r b i s , Najstarsza tradycja klasztoru panien norbertanek w Strzelnie, 
RH 40(1974) s. 24; K. H e w n e r ,  Piotr Włostowic czy Piotr Wszeborowic? 
O fundacji i fundatorze klasztoru norbertanek w Strzelnie, NP 94(2000) s. 66-70; 
D. K o r c z e w s k i ,  Dzieje klasztoru norbertanek w Strzelnie do początku XVI 
wieku, Inowrocław 2001, s. 53-64.
14 J. B i e n i a k , Kościelna Wieś i jej dziedzice w średniowieczu, w: Kościelna Wieś 
na Kujawach. Studium osadnicze, red. L. K aj z e r , Łódź 1994, s. 41; L. K a j z e r ,  
Średniowieczna i nowożytna Kościelna Wieś, s. 108, 143, 152-153, 157.
15 D iecezja w łocław ska 2000, oprać. W. F r ą t c z a k ,  W.  K u j a w s k i ,  
A.  P o n i ń s k i  i i nni ,  Włocławek 2001, s. 366.
16 KZSzP, t. 11, z. 18, s. 141. Autorzy opracowania niestety nie podają precyzyjnie 
źródeł informacji, co utrudnia ich weryfikację
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prawdopodobna jest data 1604-160817, brak też w źródłach wzmianki 
o tym, że nowy budynek został wzniesiony po pożarze. S.K. Olczak 
podał zarówno datę 1600 r. (s. 32 i aneks) jak i daty 1604-1608 (s. 49, 
tabela 13), trudno zatem określić, którą z nich uznał za poprawną. 
Błędnie została ustalona data wybudowania innego murowanego ko
ścioła w Łaniętach, który powstał nie w 1611 r. a w 1644 r.181 tu autor 
nie wykazuje konsekwencji, gdy twierdzi, że kościół w Łaniętach 
jeszcze w połowie XVII w. był drewniany (s. 89).

Kolejny przykład dotyczy kaplicy p.w. św. Wojciecha we Wło
cławku, która została wybudowana dopiero w 1639 r.19 i zastąpiła 
istniejącą od 1600 r. kaplicę p.w. Wszystkich Świętych20. W oma
wianej pracy brak informacji o tej ostatniej kaplicy, za to istnienie 
kaplicy p.w. św. Wojciecha autor stwierdził już w końcu XVI w. 
(s. 25 i 238). Informacja o pożarze kościoła w Kłóbce zanotowana 
w wizytacji z 1639 r.21 odnosiła się prawdopodobnie do pożaru 
z 1562 r.22, a nie przełomu XVI i XVII w. (s. 110).

Wśród spalonych kościołów (tabela 35) nie odnotowano kościoła 
w Łaniętach, który spłonął ok. 1564 r.23 Nieprawdziwa jest również 
informacja o wybudowaniu w miejsce spalonej w 1584 r. świątyni 
w Osięcinach jedynie kaplicy (s. 110), bowiem przeniesiono tu cały

17 W 1639 r. zanotowano, ze kościół został ufundowany przed 35 laty, zatem w 1604
r. , ABKP.Wiz. 13(17), k. 269.
18 Nowy murowany kościół w Łaniętach ufundował kolator parafii Wawrzyniec Sta- 
mirowski, starosta kowalski w latach 1633-1639, a budowę dokończyła po jego 
śmierci wdowa, ABKP.Wiz. 13(17), k. 326. Prawdopodobnie błąd jest wynikiem 
nieprawidłowego odczytania niewyraźnie zapisanej daty; o roku 1644 jako początku 
budowy kościoła zaświadcza zapis relacji biskupa włocławskiego Mikołaja Gniewo
sza z roku 1644 (Relacje biskupów włocławskich z Archiwum byłej Kongregacji 
Soboru w Rzymie (A rchivo della Congregazione del C oncilio), odpisy relacji prze
chowywane są w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego).
19 ABKP.Wiz. 13(17), k. 234-235.
20 W 1600 r. ufundowana została we Włocławku kaplica p.w. Wszystkich Świętych, 
którą obsługiwali księża z parafii. Od 1639 r. kaplicę objęli franciszkanie-reformaci, 
którzy na jej miejscu zbudowali w latach 1639-1644 murowany kościół i klasztor, 
ABKP.Wiz. 13(17), k. 234-235, A. J. S z t e i n k e ,  K ościół W szystkich Św iętych ,
s. 18; W.  K u j a w s k i ,  W łocławek w czasach now ożytnych , s. 238-239.
21 ABKP.Wiz. 13(17), k. 309.
22 KZSzP, t. 11, z. 18, s. 137.
23 MHDW, 22, s .  18 [1584].
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drewniany budynek kościoła z zajętej przez protestantów parafii 
w Zakrzewie24.

Na duże uznanie zasługuje podjęty w pracy pionierski w dużej mie
rze wysiłek rozpoznania na podstawie zapisów wizytacyjnych technicz
nych szczegółów wznoszenia kościołów. W większej części nie istnieją 
już one w chwili obecnej, a te które się zachowały są to przeważnie 
budowle murowane, które z biegiem czasu ulegały różnorakim prze
róbkom. Znane z literatury informacje na temat świątyń drewnianych są 
wynikiem prowadzonych przez historyków sztuki badań nielicznych 
zachowanych budowli, natomiast rzadko korzystano z historycznych 
opisów budynków do dziś nie istniejących. Z tego powodu podstawo
wym problemem w pracy była próba odczytania staropolskich i łaciń
skich określeń stosowanych w źródłach w kontekście znanej z literatury 
terminologii fachowej. Wydaje się, że wysiłek ten został uwieńczony 
sukcesem, choć i w tym zakresie można mieć kilka uwag.

Pewne nieporozumienia dotyczą zamieszczonych w pracy, a za
czerpniętych z literatury przedmiotu informacji na temat sposobów 
wznoszenia drewnianych konstrukcji (s. 41-42). I tak na przykład autor 
prawidłowo opisując system sum i ko wo—łątkowy nazywa go słupowo- 
ramowym, podczas gdy ta ostatnia nazwa oznacza wcześniej wspomina
ną przez niego konstrukcję szachulcową (szkieletową). W innym miej
scu stwierdza, że najstarszym typem konstrukcji była sumikowo-łątko- 
wa, podczas gdy w rzeczywistości najstarsze budowle wznoszono naj
prawdopodobniej w konstrukcji zrębowej, z biegiem czasu udoskonala
nej. Mylnie również uznał, że konstrukcja wieńcowa (zrębowa) wyma
gała od cieśli większych kwalifikacji, niż „proste konstrukcje szkiele
towe” (s. 42). Przeciwnie, belki do konstrukcji słupowo-ramowej mu
siały zostać najpierw poddane starannej obróbce w warsztacie, 
a następnie przetransportowane na plac budowy, co znacznie podnosiło 
koszty, podczas gdy drewno do wniesienia budowli w konstrukcji 
wieńcowej cieśle mogli sami obrabiać w sąsiedztwie wznoszonego 
budynku25. Według obliczeń M. Kutznera na początku XVI w. budowa 
niewielkiego drewnianego kościoła w konstrukcji zrębowej kosztowała

24 MHDW, 22, s. 51 [1584]; MHDW, 23, s. 44 [1594]; MHDW, 20, s. 137 [1598]; 
ABKP.Wiz. 13(17), k. 133.
25 Zob. uwagi o sposobie wznoszenia budowli drewnianych R. B r y k o w s k i ,  
W ielkopolskie kościo ły drew niane, Poznań 2001, s. 10-14.
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od 4 do 15 grzywien, a w przypadku konstrukcji słupowo-ramowej 
koszt ten wzrastał do 25-30 grzywien26. Pojawia się poza tym pytanie, 
czy rzeczywiście konstrukcja szachulcowa była mniej znana niż zrębo
wa na terenie Kujaw, skoro wiedza o tym sposobie budowania docierała 
do Polski w okresie średniowiecza m.in. z sąsiedniego Pomorza; nie 
wolno również zapominać, że takie rozwiązania konstrukcyjne stoso
wano powszechnie przy wznoszeniu dzwonnic (zob. s. 93)27. Co więcej, 
także przy omawianiu tych zagadnień autor nie był konsekwentny 
w swych sądach, bowiem na s. 52 znajdujemy wzmiankę o tradycyjnej 
kulturze ludowej, „stosującej prostą konstrukcję zrębową”.

Pewnych uzupełnień wymagają również interpretacje w zakresie 
stosowanych form architektonicznych kościołów, czynione na pod
stawie zapisów wizytacyjnych. Można się bowiem spierać, czy forma 
murowanego kościoła w Łaniętach, wzniesionego w 1644 r. (a nie 
1611 r.) jest charakterystyczna dla renesansu lub manieryzmu, jak 
chce autor, czy raczej dla baroku. S. K. Olczak podał tylko, że kościół 
„był formae crucis”, podczas gdy w aktach wizytacyjnych umieszczo
no opis kościoła wzniesionego na planie krzyża greckiego z kopułą na 
przecięciu nawy i transeptu28. Ciekawe byłoby także pokazanie nowej 
formy drewnianego kościoła w Lubieniu, wybudowanego w okresie 
pomiędzy 1626 r. a 1639 r„ o którym nie znajdujemy informacji 
w omawianej książce. Opis ufundowanego przez Arnolfa Kryskiego 
kościoła zawiera wzmiankę o dwóch kaplicach z lewej i prawej strony 
nawy, co wskazuje, ze wzniesiono go na planie krzyża. Według 
R. Brykowskiego tego rodzaju nowe rozwiązanie planistyczne poja
wiło się w Wielkopolsce w XVII w. i było związane z odejściem 
od dotychczasowej gotyckiej bryły drewnianych kościołów. Inspiracją

26 M. K u t z n e r ,  Wielkopolska, Kujawy, ziemia łęczycka i sieradzko-wieluńska, 
w: Dzieje Sztuki Polskiej, t. 2, Architektura gotycka w Polsce, cz. 1, red. 
T. M r o c z k o , M .  A r s z y ń s k i ,  Warszawa 1995, s. 164-165; tenże, Wielkopolski 
kościół szlachecki u schyłku średniowiecza, w: Podług nieba i zwyczaju polskiego. 
Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, 
Warszawa 1988, s. 107.
27 R. B r y k o w s k i ,  Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 11; M . K o r n e c k i ,  
Kościoły drewniane w Małopolsce. Zagadnienie uwarunkowań oraz systematyki 
typów i form architektury (od średniowiecza do XX wieku), Kraków 1999, s. 106.
28 ABKP.Wiz. 13(17), k. 326. Por. A. M i ł o b ę d z k i ,  Architektura p o lska  XVII 
w ieku [Dzieje Sztuki P olskiej, t. 4, cz. 1], Warszawa 1980, s. 63, gdzie charakterystyka 
barokowej architektury.
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do wznoszenia drewnianych świątyń na planie krzyża łacińskiego były 
barokowe budowle murowane29.

Nie wiadomo również, z jakiego powodu autor zaniedbał obserwa
cję wieżyczek sygnaturkowych. Jest to o tyle ważne, że był to element 
bardzo charakterystyczny, wzbogacający i przekształcający w oma
wianym okresie gotycką bryłę drewnianych kościołów30. Mimo to 
w zakończeniu 2 rozdziału zostało umieszczone stwierdzenie, 
że „wszystkie świątynie -  murowane i drewniane, stojące w miastach 
i na wsiach -  wyposażone były w małe wieżyczki z umieszczoną 
w nich sygnaturką” (s. 96). Należałoby zapytać, skąd autor o tym wie, 
skoro nigdzie w tekście fakt ten nie został wykazany. W pracy przy
wołuje się jedynie zawarte w wizytacjach informacje o obecności 
dzwonów zwanych sygnaturkami (signans campana, sygnarek, cam
pana pro dando signo servit), które jednak mogły być zawieszone 
bądź w wieżyczce (turricula in verdee templi) bądź wewnątrz ko
ścioła {in medio ecclesiae).

Należałoby również skorygować i uzupełnić niektóre informacje 
o konkretnych elementach architektonicznych kościołów. I tak między 
innymi wykaz murowanych kościołów z dachami drewnianymi w 2 
połowie XVII w. (s. 78) należałoby powiększyć o miejski kościół 
w Przedeczu31. Zawarte w wizytacjach informacje o dachach krytych 
szkudłami dotyczą nie tylko kościoła w Byczynie (s. 76), bowiem 
spotykamy je między innymi w opisach kościołów w Osięcinach oraz 
w Przedeczu z 1626 r.32. Niepełny jest również wykaz kościołów, 
w których odnotowano posadzki marmurowe, bowiem taką posadzkę 
posiadało już od początku XVII w. prezbiterium kościoła w Kowalu33.

Dyskusyjne są niektóre ustalenia poczynione przez autora. Przede 
wszystkim wątpliwości budzą dokładne opisy różnych rodzajów po
kryć dachowych sporządzanych z drewna: gontów, szkudeł i dranic 
(s. 79). Charakterystyka ta została oparta na literaturze dotyczącej 
budownictwa drewnianego z końca XIX i 1. połowy XX wieku. Trud

29 ABKP.Wiz. 13(17), k. 334-335. Zob. R. B r y k o w s k i ,  W ielkopolskie kościoły  
drew niane , s. 45-46; A. M i ł o b ę d z k i ,  Architektura , s. 63, 336.
30 R. B r y k o w s k i ,  Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 42.
31 ABKP.Wiz. 8(72), k. 62; ABKP.Wiz. 13(17), k. 346.
32 ABKP.Wiz. 8(72), k. 62, 130.
33 ABKP.Wiz. 8(72), k. 38; ABKP.Wiz. 13(17), k. 268.
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no zatem utrzymywać, że dotyczą one również okresu XVI-XVIII w.34 
Przykładowo autor utrzymuje, że szkudły były wytwarzane z drewna 
osikowego, podczas gdy zabytki języka staropolskiego świadczą
0 sporządzaniu ich z drewna dębowego, a zatem z materiału droższe
go i trwalszego. Wydaje się również, że określenie „dranica” było 
w omawianym okresie synonimem terminu „szkudły”, a jego użycie 
w opisach budynków wynikało raczej z odmiennej technologii lub 
materiału używanych do wytwarzania tych pokryć dachowych35. Wąt
pliwości pojawiają się również przy lekturze fragmentów dotyczących 
fundamentów świątyń (s. 118-119), bowiem wspominane przez autora 
„przyciesie” to prawdopodobnie nie właściwy fundament, ale podwa
liny -  belki, które układano na kamiennym lub drewnianym funda
mencie, a dopiero na nich sytuowano całą konstrukcję budowli. 
Z kolei wspominane przez autora (s. 55) „osobne drzwi” wiodące do 
zakrystii, to zapewne drzwi łączące zakrystię z wnętrzem kościoła, 
bowiem w omawianym okresie dla zabezpieczenia przechowywanych 
przedmiotów budowano zakrystie bez zewnętrznych otworów 
drzwiowych, a czasem nawet i bez okien36.

Jednym z najciekawszych elementów omawianej pracy jest próba 
określenia wielkości kościołów, co w powiązaniu z danymi o liczbie 
parafian pozwala oszacować, na ile budynki kościelne odpowiadały 
celom, dla których je wznoszono. Podstawową funkcją kościoła było
1 jest umożliwienie wiernym uczestniczenia w liturgii. Autor skrupu
latnie przeanalizował określenia wielkości budynków stosowane przez 
wizytatorów oraz wyliczył rozmiary kościołów w oparciu o dane za
warte w XVlIl-wiecznej wizytacji dziekańskiej. Wynikiem jest usta
lenie, że w większości przypadków wielkość wnętrza była właściwa 
dla liczby parafian, a wierni mogli uczestniczyć w nabożeństwach we 
wnętrzu kościoła. Sam autor zauważa jednak, że obliczenia te nie są 
dokładne, bowiem część powierzchni naw zajmowały ołtarze boczne, 
konfesjonały i ambona. Do wymienionych elementów wyposażenia

34 I. T ł o c z e k ,  Polskie budow nictwo drew niane , Wrocław 1980, gdzie np. na 
s. 190 znajdujemy informację, że szkudły to deszczułki darte z osikowego drewna, 
służące do pobijania daszków  kopulastych (sic!). Definicja ta nie odnosi się do 
opisywanych przez S.K. Olczaka zagadnień.
35 Szkudła , w: Słow nik staropolski, t. 8, Wrocław 1977-1981, s. 566. Zob. także 
R. B r y k o w s k i ,  W ielkopolskie kościoły drew niane , s. 18.
36 R.  B r y k o w s k i ,  Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 39.
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naw trzeba dodać jeszcze chrzcielnicę, którą często otaczano barierką, 
oraz ławki dla wiernych (ławki kolatorskie stawiano w prezbiterium). 
Wbrew opinii S. K. Olczaka (s. 65) informacje o ławkach stojących 
w nawach znajdujemy już w wizytacjach z pierwszej połowy XVII 
wieku37. Ważnym jest natomiast wniosek o powiększaniu rozmiarów 
kościołów przy okazji wznoszenia nowych świątyń, tak, aby mogły 
one pomieścić zwiększającą się z czasem liczbę parafian.

Kolejnym ważnym wnioskiem wypływającym z pracy S. K. Olcza
ka jest stwierdzenie udziału wszystkich parafian we wznoszeniu no
wych kościołów i odbudowie zrujnowanych, przy stosunkowo naj
większym zaangażowaniu kolatora parafii. Nie wydaje się jednak, aby 
to zaangażowanie można było powiązać z fabryką kościoła (zob. 
s. 133nn), stałym funduszem przeznaczonym według kościelnego 
ustawodawstwa na bieżące potrzeby parafii, w tym remonty i napra
wy. W praktyce kwoty pozyskane przez zarządzających fabryką wi- 
tryków nie były duże i przeznaczano je przede wszystkim na zakupy 
świec, wina, mąki, kadzidła itp. W XVIII w. fabryki kościoła nie ist
niały już w wielu parafiach archidiakonatu włocławskiego. Z tych 
powodów dość kosztowne remonty i budowę świątyń finansowano 
w inny sposób, uciekając się do hojności pozyskiwanych fundatorów 
oraz przeprowadzania nadzwyczajnych zbiórek38.

W czwartym rozdziale pracy S. K. Olczak podjął próbę przedsta
wiania najważniejszego z elementów wyposażenia wnętrz kościel
nych, mianowicie ołtarzy. Znajdujemy tu wiele informacji o liczbie 
ołtarzy, materiale wykonania oraz wyposażeniu. Mimo to, podobnie 
jak w przypadku konstrukcji świątyń, pojawia się kilka pytań odno
szących się do szczegółów konstrukcji ołtarzy.

Przede wszystkim zaskakuje brak omówienia zmian zachodzących 
w budowie ołtarzy. W Polsce od pierwszej połowy XVII w. dość po
wszechnie wymieniano ołtarze na nowe, renesansowe i barokowe, 
odmienne w sposobie konstrukcji od gotyckich ołtarzy szafkowych. 
Prześledzenie tego procesu pozwoliłoby być może ukazać przynajm
niej zarys niezwykle ciekawego zjawiska „barokizacji” wnętrz ko

37 Np. ABKP.Wiz. 8(72), k. 76v, 131; ABKP.Wiz. 13(17), k. 118, 133,355, 397.
38 Por. E. W i ś n i o w s k i ,  Kościół parafialny i jego funkcje społeczne w średnio
wiecznej Polsce, STV 2(1969) s. 230-231; M. K u t z n e r ,  Wielkopolski kościół
szlachecki, s. 111.
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ścielnych na terenie oddalonym przecież od głównych centrów kultury 
i sztuki ówczesnej Polski. Ustalenie sposobu budowy jest również 
o tyle ważne, że niektóre z odnotowanych wzmianek na temat stanu 
zachowania ołtarzy, przede wszystkim te o złym stanie dekoracji ma
larskiej (zob. s. 160), mogły odnosić się w przypadku ołtarzy szafko
wych do umieszczanych w nich obrazów. Ostrożniej należałoby także 
interpretować stosowane przez XVII- i XVIII-wiecznych wizytato
rów określenia stary {vêtus). Wydaje się, że nie zawsze terminy te 
odnosić należy do stanu zachowania ołtarza; możliwe, że oznaczały 
one po prostu starą formę ołtarza szafkowego. Przykładowo opisywa
ne przez S.K. Olczaka jako stare (= zniszczone, zaniedbane) ołtarze 
główne kościołów w Grabkowie i Osięcinach (s. 164), zostały okre
ślone w wizytacji z 1639 r. jako vétusté operis, a zatem wykonane 
w starej formie, najprawdopodobniej ołtarzy gotyckich39 *. Chociaż 
S.K. Olczak kwestie te zauważył, uznając je za zasługujące na uwagę 
(s. 171), niestety nie podjął ich w swej pracy.

Innym problemem, który należałoby dokładniej omówić w nawią
zaniu do konstrukcji ołtarzy jest kwestia przenoszenia tabernakulów 
na ołtarze główne. W tekście pracy informuje się tylko, że w archidia
konacie włocławskim proces ten nie zakończył się przed 1639 r., gdyż 
jeszcze w 3 kościołach cyboria umieszczone były poza ołtarzami 
głównymi (s. 155).

Ostatni, piąty rozdział został poświęcony zbadaniu zależności po
między wezwaniami kościołów a tematyką obrazów umieszczanych 
w ołtarzach. Podobne ustalenia mogą służyć do badania dominujących 
na danym terenie kultów oraz uchwyceniu przemian zachodzących 
w tym zakresie, stąd ich znaczenie wykracza poza prosty opis wyglą
du kościołów. Trudności w precyzyjnym ustaleniu patrociniów oraz 
tematyki obrazów -  czego autor był w pełni świadom -  wynikały 
z różnic zapisów w kolejnych wizytacjach, których przyczyną były 
między innymi: odnotowywanie tylko fragmentu wezwania w przy
padku wezwań wieloczłonowych, znaczna ogólnikowość opisów 
przedstawień ołtarzowych, a także stosowane zwykle zapisywanie 
tematyki tylko jednego z kilku obrazów umieszczanych w ołtarzu. 
Zgodzić się również należy z sądem autora, że chociaż wezwanie ołta
rza mogło być identyczne z tematyką wizerunku, to nie było to regułą

39 ABKP.Wiz. 13(17), k. 134, 303.
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i nie można ich w prosty sposób utożsamiać. Pamiętając o tych za
strzeżeniach i problemach, docenić należy wynik pracy polegający 
na rozpoznaniu i opisaniu kilkudziesięciu patrociniów kościołów oraz 
ponad 100 różnych tematów obrazów ołtarzowych, choć i tu można 
wskazać pewne niedociągnięcia i błędy.

W tabeli 53 podano, że w latach 1582-1599 wśród wezwań kościo
łów tytuł św. Marcina jako poboczny został odnotowany jeden raz, 
podczas gdy wezwanie to jako drugorzędne pojawiło się co najmniej 
dwukrotnie40. Wezwanie św. Mikołaja w tym okresie wystąpiło co 
najmniej raz jako poboczne41, choć w tabeli brak tej informacji. Brak 
również w wizytacjach podanej przez autora informacji o istnieniu 
w kościele w Brześciu Kujawskim kaplicy p.w. św. Anny (s. 188); 
wizytatorzy odnotowywali jedynie istnienie w tamtejszym kościele 
parafialnym ołtarza o tym wezwaniu. Kaplica p.w. św. Anny istniała 
za to w Lubrańcu42, jednak w pracy nie podano o niej żadnych infor
macji. W kościołach parafialnych spotykamy (poza Brześciem Kujaw
skim) również inne ołtarze i kaplice noszące wezwanie św. Anny, 
m.in. w kościołach w Błennej oraz w Kowalu43.

W przypadku obrazów S.K. Olczak ograniczył się do badania zapi
sów wizytacji z 1639 r. oraz wizytacji XVIII-wiecznych, które zawie
rają najwięcej opisów wystroju ołtarzy. Nie otrzymaliśmy zatem żad
nego materiału porównawczego odnoszącego się do XVI w., zaś autor 
nie podał powodów takiego postępowania. Można tylko przypuszczać, 
że o takim wyborze zadecydowała szczupłość zapisów wizytacji XVI— 
wiecznych, w których o wiele rzadziej odnotowywano tematykę obra
zów, za to częściej podając wezwania ołtarzy. Wydaje się jednak, 
że tam gdzie to możliwe pożyteczne byłoby prześledzenie zmian 
w tematyce obrazów ołtarzowych, czy zestawienie znanych wezwań 
XVI-wiecznych i umieszczanych w okresach późniejszych wizerun
ków. Pozwoliłoby to być może na wyciągnięcie wniosków o zmianach 
jakie zachodziły w kultach. Wydaje się bowiem, że w zapisach wizy
tacji z końca XVI w. uchwytne są wezwania i tematyka obrazów 
z okresu wcześniejszego, przed wprowadzeniem reform soboru try-

40 W wizytacji z 1584 r. przy kościołach w Chalnie i Choceniu, MHDW, 22, s. 45, 55.
41 W 1584 r. odnotowano je w Grabkowie, MHDW, 22, s. 8.
42 MHDW, 20, s. 49; ABKP.Wiz. 13(17), k. 98.
43 MHDW, 19, s. 100-101; MHDW, 20, s. 23; MHDW, 22, s. 42; ABKP.Wiz. 13(17), 
k. 271.
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denckiego, w tym reform związanych z propagowaniem nowych kul
tów. Przykładem może tu być popularny w średniowieczu kult 
św. Urszuli i Towarzyszek, którego załamanie w Polsce wiązać można 
z potrydencką reformą liturgii44. W 1584 r. wezwanie 11 tysięcy 
Dziewic odnotowano przy 2 ołtarzach bocznych: we Włocławku 
i w Kowalu. Tytuł pierwszego z nich przemianowano prawdopodob
nie przed 1594 r. na Pięć Ran Pańskich, razem z kaplicą, w której się 
znajdował45. Drugi ołtarz był usytuowany w kaplicy znajdującej się po 
lewej stronie kościoła w Kowalu. Jego wezwanie w 1584 r. zapisano 
jako św. Anny i 11 tysięcy Dziewic. Po wybudowaniu na początku 
XVII w. nowego kościoła o kulcie św. Urszuli i Towarzyszek świad
czyły tylko wezwanie świątyni oraz dekoracja malarska ołtarza głów
nego, bowiem w 1639 r. w miejscu ołtarza św. Anny w bocznej kapli
cy funkcjonował inny ołtarz p.w. św. Małgorzaty46.

Należy również uzupełnić niektóre informacje zawarte w tabelach 
przedstawiających treści obrazów analizowane w pracy. I tak w tabeli 
55 nie uwzględniono odnotowanego w 1639 r. obrazu „Chrzest Jezu
sa” znajdującego się w ołtarzu głównym kościoła we Włocławku47. 
Brak również informacji o dwóch obrazach przedstawiających Zdjęcie 
z krzyża, a umieszczonych w 1639 r. w ołtarzach głównych w Brze
ściu Kujawskim i Świerczynie48. Nie wydaje się również, aby po
prawnie została określona tematyka obrazów zanotowanych przez 
autora jako „Miłosierdzie Boże”. Chodzi tu zapewne o obrazy, które 
w wizytacji z 1639 r. opisywano terminem Compassionis Domini. 
Taka forma zapisu wskazywać może na przedstawienie w formie pie
ty, sceny Ukrzyżowania ze stojącą u stóp Krzyża Maryją lub dwuoso
bowej grupy Chrystusa bolesnego i Maryi jako Corredemptrix, 
a zatem na przedstawienie pasyjne49. W tabeli 56 brak informacji

44 Zob. M. G.  B o r k o w s k a ,  K ult liturgiczny Urszuli w Polsce do X V I w., 
RHum 2(1966) s. 193-194.
45 MHDW, 18, s. 80-81; MHDW, 23, s. 62.
46 MHDW, 19, s. 100-101; ABKP.Wiz. 13(17), k. 270-271.
47 ABKP.Wiz. 13(17), k. 177.
48 ABKP.Wiz. 13(17), k. 6, 465.
49 Zob. G. N i t z ,  Com passio BMV, in: M arienlexikon, Hrsg, von R. B ä u m r ,  
L. S c h e f f c z y k ,  Z.  B a n d ,  Bd. 2, St. Ottilien 1989, s. 82; T. D o b r z e 
n i e c k i ,  Wybrane zagadnienia ikonografii pasyjnej w  sztuce polskiej, w: Mąka 
C hrystusa w czoraj i dziś, red. H. D.  W o j t y s k a ,  J.J.  K o p e ć ,  Lublin 1981, 
s. 140-146.
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0 obrazie „Matka Boska z Dzieciątkiem” znajdującym się w 1639 r. 
w bocznym ołtarzu kościoła w Kowalu50 51. S.K. Olczak pominął też 
informacje o obrazach opisywanych jako imagines BV Mariae Maio- 
ris, być może w typie rzymskiego obrazu S. Maria Maggiore5]. 
W następnej tabeli 57 brak jest informacji o obrazach św. Stanisława
1 św. Wojciecha umieszczonych w 1639 r. w głównym ołtarzu ko
ścioła w Kłobii52. W świetle rozróżnień poczynionych przez autora 
(s. 190) niezrozumiałe jest umieszczenie w tabeli 58 informacji o obra
zach archaniołów Gabriela, Michała i Rafała, znajdujących się jakoby 
w 1639 r. w ołtarzach kościoła w Kruszynie (zob. s. 201). Informacje 
zawarte z tej wizytacji świadczą jedynie o fakcie nadania tym ołta
rzom wezwań Archaniołów, a nie o dekoracji malarskiej z tego typu 
przedstawieniami53.

Cennym i ciekawym uzupełnieniem wywodów S. K. Olczaka są 
zamieszczone na końcu książki, wykonane w większości przez autora 
fotografie istniejących do dziś kościołów z omawianego okresu. Mate
riał ten można by ewentualnie uzupełnić poprzez wykorzystanie spo
rządzonych w XIX w. akwarel przedstawiających nie zachowane 
do dziś obiekty54.

Nie ułatwiają lektury mniejsze i większe błędy w treści pracy 
i w przypisach. Najpoważniejszym z nich wydaje się być błędne po
dawanie stron w tekstach wizytacji. I tak na przykład w przypisie 6 na 
s. 141 odsyła się do tekstu wizytacji z 1598 r., ale odnoszącego się 
do innych niż podaje autor parafii. Błędny jest praktycznie każdy od
nośnik dotyczący wizytacji z lat 1639-47, bowiem otrzymujemy in
formacje nie o miejscu, gdzie znajduje się w źródle konkretny zapis, 
ale o stronie, na której rozpoczyna się tekst wizytacji parafii. Żeby 
odnaleźć potrzebną informację należy zatem samodzielnie przewerto- 
wać kilka lub nawet kilkanaście stron źródła. Z drobniejszych niedo-

50 ABKP.Wiz. 13(17), k. 270.
51 W 1639 r. tego typu obrazy odnotowano np. w kościołach w Chodczu, Lubieniu 
i Modzerowie, ABKP.Wiz. 13(17), k. 335, 368, 435-436. Zob. A. D u c a y , Rom, in: 
Marienlexikon, Hrsg, von R. B ä u m e r ,  L. S c h e f f c z y k ,  Bd. 5, St. Ottilien 
1993, s. 527.
52 ABKP.Wiz. 13(17), k. 70.
53 ABKP.Wiz. 13(17), k. 42-43.
54 Duży zbiór akwarel zawiera publikacja M. W a l i c k i ,  Sprawa inwentaryzacji 
zabytków w dobie Królestwa Polskiego (1827-1862), Warszawa 1931.
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ciągnięć znalezionych w pracy należy wskazać błędne określenie lat 
życia Karola Boromeusza na s. 9. Przypis 50 na stronie 120 odsyła do 
nie istniejących przypisów w rozdziale II pracy. W przypisie 1 na 
s. 139 odsyła się do fragmentów prac, które nie mają związku z poru
szaną w treści tematyką. Z kolei przypis 20 na s. 144, który powinien 
dokumentować kościoły z trzema ołtarzami, odsyła do przypisu 14 we 
wstępie pracy, który przedstawia głównie rozporządzenia synodalne 
na temat umieszczanych w ołtarzach obrazów. Tabela na stronie 91 
powinna nosić numer 25, a nie 21. Na s. 142 błędnie podano daty 
wizytacji przeprowadzonych przez bpa Hieronima Rozrażewskiego 
w Chalnie: wzmiankowane zdanie powinno mieć następujące brzmie
nie: „Na przykład w 1582 r. [jest: 1592 r.] biskup Rozdrażewski prze
kazał informację, że w murowanym kościele w Chalnie znajduje się 
tylko jeden ołtarz, gdy 12 lat później [jest: 10 lat wcześniej] ten sam 
wizytator odnotował tam trzy ołtarze”. Także podana na s. 146 data 
wizytacji kościoła we Włocławku -  1588 r. -  jest błędna i należy ją  
poprawić na 1598 r. Na s.177 autor odsyła do wcześniejszego omó
wienia wezwania kościoła w Brześciu Kujawskim, podczas gdy 
w rzeczywistości analizował wezwania świątyni w Piotrkowie Kujaw
skim (s. 175-176). W tabelach 56 i 57 błędnie podano daty wizytacji 
(1637-1649), powinno być 1639-1647. Brak również w tabeli 
1 umieszczonej w aneksie do pracy rubryki zawierającej informacje 
na temat dekanatu bobrownickiego. Z drobniejszych uwag dotyczą
cych błędów redakcyjnych czy literówek, występujących w każdej 
pracy i najczęściej niezależnych od autora trzeba wskazać błędne cy
towanie nazwiska Adama Miłobędzkiego w formie „Miłobęcki”, kon
sekwentnie występujące w przypisach i bibliografii.

Podsumowując powyższe uwagi można stwierdzić, że otrzymali
śmy pracę ciekawą, pokazującą skalę problemów, jakie jeszcze stoją 
przed badaczami dziejów Kościoła i zawierającą wiele postulatów, 
które należałoby rozwinąć w dalszych badaniach. Wydaje się, że po
stawiony przez autora cel zebrania materiału na temat kościołów ar
chidiakonatu włocławskiego w okresie XVI-XVIII w. w dużej mierze 
został osiągnięty. Pozostaje czekać na podjęcie bardziej szczegóło
wych badań, które zapewne pozwolą na uzupełnienie i rozwinięcie 
uzyskanych przez S. K. Olczaka wyników.
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