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Hereditas Monasteriorum 
vol. 1, 2012, s. 13

Od Redakcji

Mamy przyjemność oddać do rąk czytelników pierwszy tom nowego, interdyscyplinarnego, 
międzynarodowego półrocznika naukowego – „Hereditas Monasteriorum”. Tworząc go, chcie-
liśmy stworzyć miejsce dla publikacji badań i dyskusji naukowej nad szeroko rozumianym 
dziedzictwem klasztornym i poklasztornym.
Łamy „Hereditas Monasteriorum” będą szeroko otwarte dla wszelkich opracowań syntetycz-
nych i analitycznych oraz publikacji inwentarzy, katalogów oraz źródeł historycznych doku-
mentujących dziedzictwo życia klasztornego. Przez dziedzictwo to rozumiemy wkład, jaki 
zakonnicy i klasztory wnieśli w dzieje cywilizacji światowej. W kręgu naszych zainteresowań 
znajduje się zatem różnorodny dorobek materialny i intelektualny wytworzony przez zakonni-
ków oraz jego losy, a także rola, jaką odgrywał i nadal odgrywa w aspekcie religijnym, ducho-
wym, kulturowym, artystycznym, społecznym, gospodarczym etc.

Ze względu na znaczenie kasat klasztornych dla stanu zachowania dziedzictwa poklasztorne-
go dużo miejsca chcemy przeznaczyć na opracowania i publikacje poświęcone dziejom kasat 
(ich przyczynom i przebiegowi, a także dokumentacji wytworzonej w ich trakcie) oraz losom 
zakonników, dóbr, zabudowań i mienia ze skasowanych klasztorów.

Nie ograniczamy zakresu chronologicznego i terytorialnego publikowanych tekstów i źródeł, 
ponieważ jesteśmy zainteresowani dziedzictwem życia klasztornego w ogóle, w tym także 
spoza kręgu kultury chrześcijańskiej.

Będziemy zamieszczać artykuły napisane po polsku (opatrzone streszczeniami angielskimi), 
ewentualnie w jednym z pięciu podstawowych języków europejskich, tzn. po angielsku, fran-
cusku, hiszpańsku, niemiecku lub włosku (opatrzone streszczeniami polskimi i angielskimi).

Do publikowania tekstów zapraszamy zarówno humanistów (m.in. historyków, historyków 
sztuki, archeologów, kulturoznawców, bibliotekoznawców, archiwistów, socjologów, muzyko-
logów, muzealników, filozofów, religioznawców), jak i przedstawicieli innych dyscyplin nauko-
wych.

Bardzo nam zależy, aby oprócz rozpraw, artykułów, recenzji i kroniki naukowej znaczące miejsce 
w „Hereditas Monasteriorum” zajęły edycje źródłowe (w tym pojedynczych, interesujących prze-
kazów) oraz inwentarze, katalogi i spisy klasztornych i poklasztornych artefaktów.

„Hereditas Monasteriorum” jest półrocznikiem ukazującym się w czerwcu i grudniu danego 
roku, wydawanym w formie tradycyjnej oraz dostępnym także online w formie cyfrowej. Prze-
strzegane będą wszystkie zasady (w tym zewnętrzne recenzje tekstów) obowiązujące przy 
wpisie do międzynarodowych indeksów i na listy czasopism punktowanych.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej „Hereditas Monasterio-
rum”: www.hm.kasaty.pl, dostępnej w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Marek DERWICH

redaktor naczelny
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Hereditas Monasteriorum 
vol. 1, 2012, p. 14

From Editorial

We are pleased to deliver into the hands of readers the first volume of the new, interdisci-
plinary, international scientific half-yearbook – “Hereditas Monasteriorum”. By creating it, our
aim was to offer a place for the research publication and scientific discussion on the broadly
understood monastic and post-monastic heritage.

The columns of “Hereditas Monasteriorum” will be widely open for all synthetic and analytical 
studies, as well as for the publications of inventories, catalogues, and historical sources docu-
menting the heritage of monastic life. By this heritage we mean the contribution, which the 
monks and convents have brought to the history of world civilization. Therefore, in the scope 
of our research is the variety of intellectual and material achievements of the monks, and their 
fate, the role that they played and continue to play in the aspects of religion, spirit, culture, art, 
society, economy, etc.

Due to the importance of monastic dissolution for the state of post-monastic heritage preserva-
tion, we want to devote a lot of space for the elaborations and publications on the history of 
suppressions (their causes and course, as well as the documentation produced during their du-
ration), and the fate of the monks, goods, buildings, and properties of the dissolved convents.

We do not restrict the chronological and territorial scope of the published texts and sources, 
because we are interested in the legacy of monastic life in general, including this from the 
outside the Christian culture.

We will publish texts written in Polish (with the English abstracts) or in one of the five main Eu-
ropean languages, namely in English, French, Spanish, German or Italian (with the summaries 
in Polish and English).

We invite to the texts publishing both humanists (eg. historians, art historians, archeologists, 
researchers of library and culture studies, archivists, sociologists, musicologists, museologists, 
philosophers, religious studies researchers), as well as the representatives of other scientific
disciplines. 

We are strongly interested to have a significant place for the source editions (including the
individual, interesting messages) and inventories, catalogues and lists of monastic and post-
monastic artifacts, in addition to theses, articles, reviews, and scientific chronicle in “Hereditas
Monasteriorum”. 

“Hereditas Monasteriorum” is a half-yearbook issued in June and December of the year, pub-
lished in the traditional form and also available on-line in digital form. All the principles valid 
for the entries on the international indexes and the lists of scored scientific periodicals shall be
respected (including the external reviews of texts).  

All the necessary information can be found on the website of “Hereditas Monasteriorum”: 
www.hm.kasaty.pl, available in three language versions: Polish, English and German.

Marek DERWICH

Editor in Chief
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Marcin JEWDOKIMOW
Wydział Nauk Humanistycznych 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dziedzictwo klasztorów w perspektywie  
twórczości Michela Foucaulta

Parcelacja zamiast paruzji

W wydanej po raz pierwszy we Francji w 1975 r.1, a w tłumaczeniu polskim w 1993 r.2 książce 
Nadzorować i karać życie klasztorne oraz związane z nim zasady zostały uznane za źródło, 
choć dalekie i przetransformowane, porządku dyscyplinarnego, który ostatecznie wyłonił 
się na przełomie XVII i XVIII w., a więc takiego, w którym „dyscypliny stały się powszech-
nymi formami dominacji”3. W ujęciu Foucaulta specyficzna dyscyplina staje się w owym
czasie zasadą organizacji społecznej, której trwanie Gilles Deleuze wyznacza aż – mniej 
więcej – do końca XX w., kiedy to zastąpiona zostaje przez zasadę kontroli4. Z perspektywy 
interesującego mnie tu zagadnienia ważna jest nie tyle całościowa charakterystyka spo-
łeczeństw dyscyplinarnych, ile te ich wybrane aspekty, których źródło próbuje przypisać 
Foucault organizacji życia klasztornego. 

Celowo używam tu niejasnego zwrotu „próbuje przypisać”, gdyż w perspektywie „histo-
riografii” foucaultowskiej konkretnej przyczyny danego zjawiska wskazać nie można, co
dobrze obrazuje następujący cytat: 

Być może [wytłuszczenie – MJ] zatem procedury regulatywne, dotyczące życia i nadziei zbawienia we wspólnocie 
zakonnej, stały się zalążkiem metod dyscyplinarnych, organizujących porządek społeczny od przełomu XVII i XVIII w. w krę-
gu cywilizacji zachodniej. Owo być może, do którego powrócę dalej, nie powinno jednak przysłonić głównej przesłanki 
związania monastycyzmu5 z wyłaniającym się wówczas porządkiem dyscyplinarnym: zastąpienia w tym okresie – mówiąc 
skrótowo – przygotowań na paruzję zorientowaną ekonomicznie i politycznie parcelacją, a dokładnie, przy zachowaniu 

1 M. FOUCAULT, Surveiller et punir: Naissance de la Prison, Paris 1975.

2 M. FOUCAULT, Nadzorować i karać: narodziny więzienia, tłum. i posł. T. KOMENDANT, Warszawa 1993.

3 Ibidem, s. 163.

4 G. DELUZE, Postscriptum o społeczeństwach kontroli, http://www.ekologiasztuka.pl/seminarium.foucault/ 
readarticle.php?article_id=18 (dostęp: 20 IX 2012 r.).

5 O znaczeniu tego pojęcia, w tym w kręgu frankofońskim, por. M. DERWICH, Monastycyzm w Polsce średniowiecz-
nej i nowożytnej. Uwagi terminologiczne, [w:] H. GAPSKI (red.), Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa 
Profesora Jerzego Kłoczowskiego, cz. 1, Lublin 1998, s. 255–259 oraz idem, Monastycyzm benedyktyński w średnio-
wiecznej Europie i Polsce. Wybrane problemy (Acta Universitatis Wratislaviensis, 2019, Historia, 135V), Wrocław 
1998, s. 22–26.
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podobnych technik, zastąpienie organizacji mającej na celu zbawienie, ascezę i przygotowywanie świata na ponowne 
przyjście Chrystusa organizacją mającą na celu zwiększenie produktywności6.

Ćwiczenie – w mistycznej lub ascetycznej formie – było sposobem podporządkowania cza-
su ziemskiego osiąganiu zbawienia. Z wolna, w historii Zachodu, będzie ono odwracać 
swój sens, zachowując niektóre ze swych wyznaczników: posłuży do ekonomizacji czasu 
życia, do jego kumulacji w użytecznej postaci i do sprawowania władzy nad ludźmi za po-
średnictwem tak zagospodarowanego czasu. Ćwiczenie, odkąd stało się elementem poli-
tycznej technologii ciała i trwania, nie zmierza już do kulminacji na tamtym świecie, ale do 
doczesnego ujarzmiania, któremu nie ma końca7. 

Zdaniem Foucaulta w XVII w. rozpoczął się proces przejmowania, transformacji i amplifi-
kacji zasad i form dyscypliny charakterystycznej dla życia klasztornego, które z kolei przy-
czyniło się zarazem do zmiany jej – dyscypliny – celów oraz specyfiki, która różni tę nową
dyscyplinę od niewolnictwa, służby, lenna oraz ascezy i „dyscypliny” typu zakonnego, po-
nieważ te strzegą raczej wyrzeczeń niż podnoszenia wydajności, a jeśli nawet żądają od 
człowieka dochowania posłuszeństwa innym, to mają za główny swój cel panowanie każ-
dego nad jego własnym ciałem8.

Aby dokładniej przedstawić powiązanie pomiędzy organizacją życia klasztornego a pew-
nymi cechami społeczeństw dyscyplinarnych, przyjrzę się następującym aspektom tego, 
co społeczne: ciało, organizacja czasu i przestrzeni, jaźń, władza.

Podatne ciała, cel i ujarzmianie

Pierwszym aspektem ujawniania się cech organizacji życia klasztornego w społeczeń-
stwach doby klasycyzmu (1650–1800) i nowoczesnych była według Foucaulta zmiana 
praktyk cielesnych. Nie podkreślał on jednak intymności, której narodziny w XVI w. prowa-
dzą do usunięcia w dyskretny cień pewnych czynności niegdyś dokonywanych publicznie, 
jak np. wycieranie nosa, wydalanie, akt seksualny. Sposoby posilania się, mycia, kochania 
– a w konsekwencji również mieszkania – ulegają zmianom zależnie od samoświadomości, 
wiążącej się z odczuciem intymności ciała9.

A podkreślić trzeba, że intymność, a więc pewien stosunek do własnego ciała, również wią-
że się z inną mniszą praktyką, a więc odosobnieniem, które w średniowieczu zarezerwowa-
ne było dla nielicznych.

Autor Nadzorować i karać w zmianie praktyk cielesnych dostrzega nie tyle rozwój samo-
świadomości, ile wzrost nadzoru. Ciało – jako artefakt kulturowy, ale również organizm 
biologiczny – poddane zostaje według niego nowym, nieobecnym dotychczas formom 
kształtowania i wykorzystywania. Po pierwsze, kontrola nad ciałem staje się bardziej de-

6 M. FOUCAULT, Nadzorować i karać, s. 194.

7 Ibidem.

8 Ibidem, s. 164.

9 P. ARIÈS, Argumenty za historią życia prywatnego, [w:] R. CHARTIER (red.), Historia życia prywatnego, t. 3: Od rene-
sansu do oświecenia, red. wyd. pol. A. ŁOŚ; przekł. M. ZIĘBA, K. OSIŃSKA-BOSKA, M. CEBO-FONIOK; red. nauk. przekł. t. 3 
J. MAROŃ, Wrocław i in. 2005, s. 10.
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taliczna, dotyczy coraz większej liczby szczegółów i jest wywierana na „ruchy, gesty, po-
stawę, tempo”10. Po drugie, przedmiotem kontroli przestaje być „zachowanie lub język 
ciała”11, a staje się „ekonomia, skuteczność ruchów, ich wzajemna harmonia”12. Po trzecie, 
ciągły przymus wywierany na ciało dotyczy „raczej przebiegu czynności niż jej wyników”13 
i – przymus – odnosi się do całości ułożenia czy przebywania ciała w czasie i przestrzeni. 
Tak skonstruowana dyscyplina wytwarza – jak nazywa je Foucault14 – ciała podatne, a więc 
wyćwiczone i podporządkowane, choć jednocześnie silne w sensie produktywnym.

Szczegółowość kontroli nad ciałem pokazuje więc, że „mistyka codzienności łączy się tu 
z drobiazgową dyscypliną”15. Znane do tej pory wyłącznie ciałom mnichów i mniszek 
praktyki rozprzestrzeniają się na teren szkoły, koszar, szpitala czy fabryki, a więc nowych 
przestrzeni społecznych, w postaci regulaminów, kontroli nadzorców i inspektorów kon-
trolujących każdy aspekt aktywności. Również w rozwoju nauki o człowieku i jego ciele 
dostrzega Foucault nie tyle potencjał emancypacyjny, ile nowe formy dominacji, które ze 
szczegółowej inspekcji ciała robią użytek polityczny i ekonomiczny. Wiedza nie prowadzi 
więc do wychodzenia ze stanu niedojrzałości, jak chciał Kant16, ale do wytwarzania nowych 
form dominacji. Łącznika między wiedzą i władzą (savoir-pouvoir, jak pisał Foucault17) nie 
sposób wymazać, wiedzy i władzy rozłączyć. Dlatego wzrostowi nadzoru nad ciałem towa-
rzyszy we wskazanym okresie wzrost wiedzy o nim.

Ta drobiazgowość zainteresowania ciałem jest więc dokładnie taka sama w formie (choć 
inna w celu), jak ta, o której pisał św. Benedykt z Nursji w Regule, opisując choćby, jak po-
winni spać mnisi: 

1. Mnisi będą spali każdy w osobnym łóżku. 2. Otrzymają pościel według rodzaju życia, zgodnie z zarządzeniem swego 
opata. 3. Jeżeli to możliwe, niech śpią wszyscy w jednej sali. Jeśli nie pozwala na to ich wielka ilość, to niech spoczywają po 
dziesięciu albo po dwudziestu ze starszymi, którzy mają nad nimi czuwać. 4. Niech w tej sali świeca pali się aż do rana.

5. Mają spać ubrani, przepasani paskami lub sznurami. Niech podczas snu nie mają przy boku swoich noży, aby się przy-
padkiem przez sen nie skaleczyli. 6. Niech mnisi będą zawsze gotowi. Na dany znak niech wstają bez zwłoki i z pośpiechem 
starają się wyprzedzać na Boże Oficjum, jednak z wszelką powagą i skromnością18.

Przykład norm dotyczących snu mnichów prowadzi nas bezpośrednio do problematyki 
celi i przestrzeni, a więc drugiego według Foucaulta obszaru obecności organizacji życia 
klasztornego w społeczeństwie dyscyplinarnym. Wskazuje on, że poza dbałością o szcze-

10 M. FOUCAULT, Nadzorować i karać, s. 163.

11 Ibidem.

12 Ibidem.

13 Ibidem.

14 Ibidem, s. 162–203.

15 Ibidem, s. 166–167.

16 I. KANT, Rozprawy z filozofii historii, tłum. i wstęp T. KUPŚ, Kęty 2005.

17 M. FOUCAULT, Archeologia wiedzy, przeł. A. SIEMEK, słowem wstępnym opatrzył J. TOPOLSKI, Warszawa 1977.

18 Reguła św. Benedykta, przeł. B. TUROWICZ OSB, [W:] Reguła Mistrza. Reguła św. Benedykta, przeł. T. M. DĄBEK OSB, 
B. TUROWICZ OSB (Źródła monastyczne, 40, Starożytność, 27), Kraków 2006, rozdz. 22, s. 437.
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gół i ciało, nitka – jeśli można tak powiedzieć – wiodąca od kultury monastycznej do spo-
łeczeństw dyscyplinarnych wiedzie również przez formy organizacji społecznej w prze-
strzeni.

Dyscyplina bowiem dokonuje „repartycji jednostek w przestrzeni”19, który to podział czy 
rozdzielenie następuje według kilku zasad. Pierwsza z nich to zasada klauzury, a więc „wy-
znaczenia specjalnego miejsca, wydzielonego i zamkniętego”20, co prowadzi do tego, że 
np. gimnazja podporządkowane zostają klasztornemu wzorcowi organizacji21, a fabryka 
„upodabnia się do klasztoru, fortecy, oblężonego miasta”22. 

Druga zasada dotyczy parcelacji, a więc lokalizacji w konkretnym miejscu, miejscu złożo-
nemu z cel: „każdemu – jego miejsce; w każdym miejscu – ktoś”23. Przestrzeń dyscyplinarna 
to więc przestrzeń złożona z cel. Jak podsumował to zamknięcie Gilles Deleuze:

Jednostka przechodzi stale od jednego zamkniętego obszaru do drugiego, a każdy z tych obszarów rządzi się własny-
mi prawami: najpierw rodzina, potem szkoła („nie jesteś już w domu rodzinnym”), następnie koszary („nie jesteś już 
w szkole”), jeszcze później fabryka, od czasu do czasu szpital, ewentualnie więzienie, będące przestrzenią zamknięcia 
par excellence24. 

To właśnie przestrzeń więzienia, a więc miejsca złożonego z cel, charakterystycznych rów-
nież dla klasztoru, staje się dla Foucaulta analogią i pewnego rodzaju źródłem porządku 
dyscyplinarnego25. 

Trzecią zasadą organizacji przestrzeni jest funkcjonalność rozmieszczenia, mająca przyczy-
nić się do maksymalizacji wykorzystania siły ciała, przekładającej się na produktywność.

Dzięki tym zasadom wzrasta nadzór nad jednostkami, które nie mogą już poruszać się 
swobodnie i bezcelowo, ale znajdują się w miejscach, w których stają się jak najbardziej 
produkcyjne, efektywne i zamknięte.

Oprócz zmian znaczenia przestrzeni w wyłaniającej się w XVII w. nowej formie organizacji 
społecznej charakterystyczna jest zmiana sposobu wykorzystania czasu, w czym również 
dostrzega Foucault reminiscencje funkcjonowania wspólnoty klasztornej: „rozkład zajęć to 
stare dziedzictwo. Jego rozkład został z całą pewnością zaczerpnięty z doświadczeń wspól-
noty zakonnej”26, a jego podstawami są: „ustalenie rytmu, narzucenie określonych czynno-
ści i regulacja powtarzających się cyklów”27. 

19 M. FOUCAULT, Nadzorować i karać, s. 168.

20 Ibidem.

21 Ibidem.

22 Ibidem, s. 169.

23 Ibidem, s. 170.

24 G. DELEUZE, Postscriptum.

25 Nie chodzi tu o jakiekolwiek więzienie, ale o więzienie zaprojektowane przez Jeremy’ego Benthama. Jego 
analiza prowadzi Foucaulta do postawienia tezy o panoptycznej formie władzy, charakterystycznej dla społe-
czeństw dyscyplinarnych. 

26 M. FOUCAULT, Nadzorować i karać, s. 178.

27 Ibidem.
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To dziedzictwo przejawia się w funkcjonowaniu warsztatów, gimnazjów czy „protestanc-
kich armii Maurycego Orańskiego i Gustawa Adolfa”28, zorganizowanych na zasadzie ryt-
micznego układu dnia, przeplatanego ćwiczeniami duchowymi. Organizacja czasu – tak 
samo jak przestrzeni – ma na celu zwiększenie efektywności i wydajności: pracowników, 
uczniów, żołnierzy... Dlatego tak samo, jak w wypadku organizacji przestrzeni, również or-
ganizacja czasu przekłada się na kontrolę nad ciałem, jego kształtowaniem, które następu-
je poprzez unawykowienie zarówno układu przestrzennego, jak i chronologii dnia.

Te wszystkie zmiany przekładają się na stworzenie z ludzi przedmiotów dyscypliny, która 
„»produkuje« indywidua: jest specyficzną techniką władzy, która czyni z jednostek  zara-
zem przedmioty i narzędzia swojego działania”29.

Według Foucaulta dyscyplina produkuje cztery typy indywidualności, czy też raczej indy-
widualność obdarzoną czterema cechami: jest ona parcelarna (dzięki grze przestrzennych 
repartycji), organiczna (dzięki kodowaniu czynności), genetyczna (dzięki kumulacji czasu) 
i kombinatoryczna (dzięki łączeniu sił)30. 

Te cechy jednostki osiągnięte zostają dzięki budowaniu tabel (systemu klasyfikacji), ukła-
daniu musztry (lokowaniu ciała w przestrzeni i nadzorowaniu go), narzucaniu ćwiczenia 
oraz stosowaniu taktyki: „taktyka jako sztuka konstruowania – ze zlokalizowanych ciał, za-
kodowanych czynności i ukształtowanych umiejętności – aparatury, gdzie produkt odręb-
nych sił [...] jest maksymalizowany”31. 

Dlatego autor Nadzorować i karać proces dyscyplinowania jednostki określa mianem assu-
jetissement, którego sens tłumacz – Tadeusz Komendant – oddaje przez specyficzny zapis:
„ujarzmianie”, mający oddać nieodzowność władzy w kształtowaniu ja (self) jednostki.

W takim razie powiedzieć trzeba, że dyscyplinarna organizacja społeczna, związana z prak-
tykami klasztornymi, wytwarza również specyficzne, skrótowo opisane wyżej jednostki,
a jej konstytucja nierozerwalnie związana jest również z rozwojem nauki: „władza produ-
kuje: produkuje realność, produkuje dziedziny przedmiotowe i rytuały prawdy. Jednostka 
i wiedza, jaką można o niej zdobyć, zależy od tej produkcji”32.

Foucault wskazuje, że narodziny porządku dyscyplinarnego stanowią jednocześnie naro-
dziny „anatomii politycznej”33 oraz „mechaniki władzy”34 – metafory te wskazują na włą-
czenie ciała i jego funkcjonowania w obszar zainteresowania władzy oraz oparcie władzy 
na systemie mechanicznym, a więc narzucającym na ciało powtarzalność, predefiniującym
odpowiednie i dopuszczalne ruchy itd. Dyscyplina taka podnosi siły ciała, ale – jak zazna-
cza autor – tylko w rozumieniu ekonomicznej przydatności, w sensie politycznym ciało 

28 Ibidem.

29 Ibidem, s. 205.

30 Ibidem, s. 201.

31 Ibidem.

32 Ibidem, s. 233.

33 Ibidem, s. 164.

34 Ibidem.
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staje się miękkie, wiotkie, podatne. W tej obserwacji ujawnia się właśnie ważne ujęcie pro-
blematyki władzy: jest ona produktywna – wytwarza podmioty, którymi włada, a cel tych 
działań jest jednocześnie ekonomiczny, mają one na celu wzrost produktywności. To wła-
śnie w tym sensie paruzja zostaje zastąpiona parcelacją – nowa anatomia polityczna i or-
ganizacja społeczna jako cel swoich zabiegów stawiają wzrost produktywności, a więc cel 
ekonomiczny. Mistycyzm zainteresowania szczegółem zostaje zastąpiony „zlaicyzowaną 
treścią oraz technicznym i ekonomicznym racjonalizmem”35. Porównanie dyscypliny klasz-
tornej z dyscypliną nowoczesną pokazuje więc, że rządzą nimi różne zasady, ale ich forma 
pozostaje podobna: o ile ta pierwsza miała charakter „anty-lenistwa”36, a więc moralny, 
o tyle ta druga „ustanawia zasadę nieograniczonego teoretycznie wzrostu wykorzystania 
czasu: chodzi tu raczej o jego krańcowe wyczerpanie, niż o rozkład dnia”37.

Należy jednak zadać proste, ale i podstawowe pytanie: w jakim sensie myśleć o organizacji 
klasztornej jako źródle społeczeństwa dyscyplinarnego?

Metody archeologiczna i genealogiczna

Aby wyjaśnić logikę wywodu Foucaulta, a dokładnie sens rozpatrywania życia klasztorne-
go jako jednego ze źródeł nowoczesności, rozpocząć trzeba od przybliżenia dwóch per-
spektyw analitycznych stosowanych przez autora – archeologicznej i genealogicznej. Jak 
podkreśla Barry Smart, przejście od jednej do drugiej metody, które nastąpiło w latach 
70. XX w., to nie tyle zerwanie, ile raczej reorganizacja priorytetów analizy – wynikających 
z wpływów strukturalizmu – z zainteresowania dyskursem na większe i wyraźniejsze sku-
pienie się na instytucjach, praktykach społecznych i technologiach władzy oraz self i ich 
złożonych związkach z formami wiedzy, w skrócie wzajemne oddziaływanie pomiędzy 
praktykami niedyskursywnymi i dyskursywnymi38.

Definiując różnice inaczej, ale nie wyczerpująco, możemy powtórzyć za Smartem, że
archeologia wiedzy jest skierowana na analizę nieświadomych zasad rządzących dyskur-
sami w naukach humanistycznych i regulujących je39, a analiza genealogiczna rozpatruje 
warunki możliwości wyłaniania się nauk humanistycznych jako nierozerwalnie związane 
z technologiami władzy, uobecnionymi w społecznych praktykach40.

Analiza archeologiczna ma na celu przekroczenie tradycyjnej metodologii historii idei, 
w ramach której analiza dotyczy poglądów danych jednostek. Foucault koncentruje się na-
tomiast na „scenie”41, która pozwala jednym poglądom, sądom czy myślom się uobecnić, 
a inne ogranicza. Rezonują tu więc kantowskie „warunki możliwości”42, które Foucault roz-

35 Ibidem, s. 167.

36 Ibidem, s. 184.

37 Ibidem.

38 B. SMART, Michel Foucault, London-New York 2002, s. 39.

39 Ibidem.

40 Ibidem.

41 G. GUTTING, Foucault: a very short introduction, Oxford 2005, s. 34.

42 I. KANT, Krytyka czystego rozumu, tłum. R. INGARDEN, Warszawa 1957, t. 1–2.
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patruje jako zmienne historycznie43. Metoda archeologiczna to zatem badanie warunków 
myślenia, a nie idei danej osoby czy kierunku. Mowa tu o strukturze głębszej, której logika 
transformacji związana jest raczej z warunkami ekonomicznymi i technicznymi (przedmio-
ty) i która – dokładnie tak, jak zakłada się w podejściu strukturalistycznym, materializmie 
historycznym czy metodologii szkoły Annales – przekracza świadomość jednostki (która 
dodatkowo może ukrywać faktyczny sens tej struktury, np. dominację). 

Prace Foucaulta, charakterystyczne dla tego okresu jego twórczości – Historia szaleństwa, 
Narodziny kliniki, Słowa i rzeczy i metodologiczny tekst Archeologia wiedzy – analizują wła-
śnie warunki rozwoju konkretnych problemów, takich jak rozum i nierozum (Historia sza-
leństwa) czy wyłanianie się człowieka jako podmiotu wiedzy oraz praw rządzących syste-
mami wiedzy (Słowa i rzeczy). Metoda archeologiczna to więc „analiza systemów myślenia 
czy dyskursów44, która nie jest hermeneutyką, a zatem nie ma na celu odkrycia ukrytego 
sensu wypowiedzi czy dyskursu. 

Metodę archeologiczną odróżnia od genealogicznej również to, że ta pierwsza jest syn-
chroniczna, druga – diachroniczna. Dlatego w Słowach i rzeczach Foucault pisze: „Fakt, że 
czasem w ciągu paru lat kultura przestaje myśleć tak, jak dotychczas, a zaczyna myśleć 
coś innego i inaczej”45, celowo unikając wskazania możliwych źródeł zmiany oraz innych 
kontekstualnych czynników (np. ekonomia) z nią związanych, podczas gdy w prowadzonej 
analizą genealogiczną Nadzorować i karać jako jedno z tych źródeł – nie tyle zmiany, ile 
obecnego kształtu – wskazuje właśnie życie klasztorne.

Podkreślić trzeba, że nie ma tu mowy o wnioskowaniu przyczynowo-skutkowym, w któ-
rym to życie klasztorne jest konkretną przyczyną (jak np. wynalazek Gutenberga), raczej 
jest ono wskazywane jako dalekie źródło, czyli takie, które nie ma siły deterministycznej, 
a jego związek z „tu i teraz” jest niejasny, choć dostrzegalny. Opis dotyczy więc przemian, 
a nie ich przyczyny, co nie wyklucza, że w ramach tych opisów można wskazywać na po-
jawianie się nowych przedmiotów czy reguł działania, które wywierają kolejne wpływy na 
inne obszary społeczne. 

Jak pisze Foucault, 

przez całe wieki zakony religijne pełniły rolę nauczycieli dyscypliny: specjalistów tempa, wielkich techników rytmu i regu-
larnych zajęć. Jednak dyscypliny, które oddziedziczyły owe metody regulacji czasowej, dokonują ich modyfikacji [wy-
tłuszczenie – MJ]46.

Czy w innym miejscu: 

doba klasyczna jej [pragmatycznej racjonalizacji szczegółu – MJ] nie zapoczątkowała. Nadała jej jedynie 
przyśpieszenie, zmieniła skalę, zaopatrzyła w precyzyjne narzędzia i, być może, znalazła dla niej oddźwięk 
w rachunku różniczkowym czy też opisywaniu najdrobniejszych cech charakteru istot ludzkich. W każdym razie 
„szczegół” z dawien dawna był jedną z kategorii teologii czy ascetyzmu: każdy szczegół jest ważny, ponieważ w oczach 

43 G. GUTTING, Foucault: A very short introduction, s. 36.

44 B. SMART, Michel Foucault, s. 40.

45 M. FOUCAULT, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, tłum. T. KOMENDANT, Gdańsk 2006, s. 57.

46 M. FOUCAULT, Nadzorować i karać, s. 178–179.
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Boga żaden ogrom nie przewyższa wielkością szczegółu, ani nie ma rzeczy tak małej, by On nie zamierzał jej w którejś ze 
swych swobodnych decyzji [wytłuszczenie – MJ]47. 

Oba cytaty ilustrują taki sposób prowadzenia analizy, w którym nie ma mowy o przyczynie, 
ale o różnych dostrzegalnych, choć pozostających dość nieuchwytnymi, zmianach: mody-
fikacjach, przyśpieszeniu, zmianie skali itd., a to wszystko pod auspicjami bezpiecznego,
ale jak najbardziej koniecznego w takim układzie metodologicznym „być może”, stanowią-
cego nie tyle wycofanie się autora z nauki, ile próbę pozostania w niej na sposób etyczny. 
Skoro powiedziało się, że myśl sama sobie stawia granicę, a wiedza zależy od kontekstu 
i nieodzownie związana jest z władzą, pewność wiedzy staje się wątpliwa.

Tekst Nadzorować i karać prezentuje analizę genealogiczną, co dobrze unaoczniają wcześ-
niejsze przykłady, wskazujące właśnie na aspekty niedyskursywne (instytucje i praktyki 
społeczne), jednak wyraźne są tu również zasady analizy archeologicznej, które nie dotyczą 
jednak wyłącznie języka, „poprzez który znamy świat, ale władzy, która zmienia świat”48. To 
właśnie „zaczerpnięcie”49 czy „oddziedziczenie”50 z życia klasztornego praktyk społecznych 
dotyczących ciała, przestrzeni czy czasu staje się źródłem praktyk społecznych w dobie kla-
sycyzmu (1650–1800) i nowoczesności. Życie klasztorne jest więc formatywnym źródłem 
praktyk społecznych, które przyjmują w danym okresie zmodyfikowany kształt i zostają
podporządkowane innemu – jak to już zostało powiedziane – celowi. 

Trzeba podkreślić, że w takim ujęciu klasztor nie jest rozpatrywany jako źródło kultury 
wysokiej i warunków do tworzenia kultury czy inspiracja dla tworzenia kultury51, które to 
kierunki popychają do myślenia o bibliotekach, archiwach, działalności charytatywnej, me-
dycznej lub edukacyjnej, ale jako dalekie źródło codziennych praktyk społecznych, które 
związane są z władzą, wiedzą i podmiotem. Jak pisze Barry Smart,

genealogia stoi w opozycji do tradycyjnej analizy historycznej; jej celem jest „zarejestrowanie pojedynczości [singularity] 
wydarzeń”, odsłonięcie pod jednolitą powierzchnią nie przyczyn, ale rozproszenia i różnicy oraz gry dominacji. Analiza ge-
nealogiczna to synonim niekończącej się interpretacji, która zakłada, że nie ma ukrytego znaczenia ani struktury [founda-
tion], lecz jedynie kolejne warstwy interpretacji, które w efekcie narastania osiągnęły formę prawdy, samowyjaśnianych 
pewników i konieczności, które to właśnie genealogia ma na celu naruszyć52.

Dlatego Foucault pisze: 

„wynalezienie” nowej anatomii politycznej nie powinno być uważane za nagłe odkrycie. Raczej za wielość często drobnych 
procesów, o różnej genezie i rozproszonej lokalizacji, które się wzajemnie krzyżują, powtarzają lub naśladują, wspierają się 

47 Ibidem, s. 166.

48 G. GUTTING, Foucault: A very short introduction, s. 45.

49 M. FOUCAULT, Nadzorować i karać, s. 178.

50 Ibidem, s. 179.

51 M. DERWICH, Monastycyzm w kulturze Polski średniowiecznej. Uwagi problemowe, [w:] A. POBÓG-LENARTOWICZ, 
M. DERWICH (red.), Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 
w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach 4–6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersyte-
tu Wrocławskiego (Sympozja, 9), Opole 1995, s. 17–26; idem, Klasztor a kultura przez wieki. Uwagi metodyczne i zarys 
problemu, referat wygłoszony na konferencji Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury, Warszawa, 10–12 V 2012 r.

52 B. SMART, Michel Foucault, s. 52.
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nawzajem, różnią dziedziną zastosowania, odkrywają punkty wspólne i zarysowują powoli schemat ogólnej metody [...]. 
Za każdym razem pojawiają się jako odpowiedź na wyzwania koniunktury: tu innowacja w przemyśle, tam rozprzestrzenie-
nie się epidemii, gdzie indziej wynalazek fuzji albo pruskie zwycięstwo53.

Klaustralizacja świata według Demyttenaere’a a teza Foucaulta

Taką problematyzację dziedzictwa klasztorów warto porównać z tezą Albertusa Demyt-
tenaere’a o klaustralizacji świata, a więc o procesie równoległym do chrystianizacji, który 
przebiegał w okresie średniowiecznym, a szczególnie wczesnośredniowiecznym54. Klau-
stralizacja, a więc „stawanie się podobnym do klasztoru”55, świata zachodniego następo-
wała – zdaniem autora – poprzez zaszczepianie (implantation) i rozsiewanie (dissemina-
tion) mniej lub bardziej powiązanych ze sobą wspólnot mniszych. Tworzyły one warunki 
dla klaustralizacji i chrystianizacji świata zewnętrznego56. 

Proces ten skutkował głównie przejmowaniem przez inne instytucje społeczne techniki 
odosobnienia i „związanym z nim kształceniem zorganizowanym na sposób hierarchicz-
ny”57. Inne instytucje społeczne kopiowały więc formy organizacji celi, np. seminaria czy 
uniwersytety były „stworzone według zasad rządzących modelami monastycznymi”58: za-
pożyczyły reguły pedagogiczne, instytucjonalne ramy nauki oraz przyjęły zasadę izolacji 
od świata zewnętrznego. Inną techniką zaczerpniętą z klasztorów była spowiedź, która 
przekształciła się – zdaniem autora – 

z techniki duchowej, rozwiniętej w środowiskach monastycznych, w sakrament, uświęcony instrument kontroli ludzkiego 
sumienia, szeroko używany przez biurokratycznie i hierarchicznie zorganizowany Kościół59.

Jak zauważa Marek Derwich, Demyttenaere wskazuje więc, że 

formy życia mniszego, wypracowane dla uzyskania celu ‘idealnego’, zbawienia własnego i całego społeczeństwa, zaadapto-
wane zostały przez to ostatnie dla realizacji celów zupełnie przyziemnych60.

Wydaje się, że mimo pewnego podobieństwa terminologicznego – zaszczepianie, rozsie-
wanie – oraz podkreślenia wątków technik i praktyk – odosobnienie, hierarchizacja – ar-
gumentacja Demyttenaere’a zdecydowanie różni się w założeniach od tez Foucaulta. Po 
pierwsze, autor tezy o klaustralizacji rozpatruje wpływ organizacji klasztornej na świat ze-

53 M. FOUCAULT, Nadzorować i karać, s. 164–165.

54 A. DEMYTTENAERE, The Claustralization of the World, [w:] M. DERWICH, A. POBÓG-LENARTOWICZ (red.), Klasztor w spo-
łeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej 
w Turawie w dniach 8–11 V 1996 przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersy-
tetu Wrocławskiego (Opera ad historiam monasticam spectantia, Series I: Colloquia, 2), Opole-Wrocław 1996,  
s. 23–42.

55 Ibidem, s. 40.

56 Ibidem, s. 41.

57 Ibidem, s. 40.

58 Ibidem, s. 39.

59 Ibidem, s. 41.

60 M. DERWICH, Monastycyzm w dawnych społeczeństwach europejskich. Zarys problematyki, [w:] M. DERWICH,  
A. POBÓG-LENARTOWICZ (red.), Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym, s. 45.
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wnętrzny w sposób ilościowy – im więcej wspólnot mniszych, tym większy nacisk na świat 
zewnętrzny: „powstawaniu i wzrostowi liczby wspólnot mniszych towarzyszył, rozmyślnie 
lub nie, ich narastający nacisk na świat zewnętrzny”61, co z kolei prowadzi bezpośrednio do 
– odrzucanego przez Foucaulta – myślenia przyczynowo-skutkowego. Po drugie, wskazu-
je na podmiotowe przyczyny wdrażania organizacji wspólnot mniszych oraz ich rozprze-
strzeniania się: „potrzebne były zasoby ekonomiczne, szczególnie ziemia uprawiana przez 
rodziny, oraz akceptacja i ochrona przez siły polityczne”62. W argumentacji tej dopatrzeć się 
można i argumentu strukturalnego (zasoby ekonomiczne), i świadomościowego (ochrona 
i akceptacja przez siły polityczne wskazuje na założenie, że jakieś siły polityczne decydo-
wały – rozważnie, świadomie – o tym, żeby wspierać rozwój takiej organizacji społecznej). 
Foucault argument świadomościowy odrzuca zdecydowanie, skoro przecież self jest wy-
tworem władzy, z kolei argumenty strukturalne akceptuje, choć – jak zostało to pokazane 
– w odmiennej niż tu prezentowana wersji. 

Podsumowanie

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że w ujęciu Foucaulta głównym dziedzictwem 
klasztorów jest to, że stanowią one źródło, choć dalekie i przetransformowane, porządku 
dyscyplinarnego, który wyłonił się na przełomie XVII i XVIII w. i – jak twierdzi Gilles Deleuze 
– utrzymywał się mniej więcej do końca XX w., kiedy to zastąpiony został przez porządku-
jącą życie społeczne logikę kontroli. Społeczeństwo dyscyplinarne „przejęło” i przetransfor-
mowało głównie takie aspekty organizacji klasztornej, jak praktyki cielesne oraz organizacja 
czasu i przestrzeni. Te praktyki społeczne uzyskują we wskazanym okresie nowy „sens”, ja-
kim jest zwiększenie wydajności ekonomicznej oraz wytwarzanie nowych form dominacji. 
Dostrzeżenie tego powiązania staje się możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniej analizy 
– genealogicznej, której procedury pozostają w związku z wcześniejszą metodą Foucaulta 
– archeologią wiedzy. 

W przeciwieństwie do rozpowszechnionych ujęć problemu dziedzictwa klasztorów, w któ-
rych traktowane jest ono m.in. jako źródło kultury wysokiej czy działalności charytatywnej, 
dla Foucaulta pozostałością klasztorów są praktyki społeczne. Odosobnienie, nadzór nad 
ciałem czy szczegółowa regulacja tempa dnia stają się w społeczeństwie dyscyplinarnym 
technikami władzy, wytwarzającymi nowe, nieznane we wcześniejszych czasach formy do-
minacji.

Można powiedzieć, że skoro średniowiecze było epoką monastyczną, rozważanie konse-
kwencji tego stanu rzeczy dla epok następnych, jak również dla czasów obecnych, powin-
no zostać podjęte. Dlatego na koniec warto zadać pytanie o aktualność porządku dyscypli-
narnego dziś. Otóż, Gilles Deleuze pisze, że nastąpiła zmiana – przejście od społeczeństw 
dyscypliny do społeczeństw kontroli, co interpretować można jako dokonanie się transfor-
macji organizacji społecznej w takim kierunku, w jakim ślady porządku klasztornego nie są 
już w ogóle dostrzegalne. 

61 A. DEMYTTENAERE, The Claustralization of the World, s. 41.

62 Ibidem, s. 35.
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63 G. DELEUZE, Postscriptum.

64 Ibidem.

Jesteśmy świadkami generalnego kryzysu wszystkich przestrzeni zamknięcia – więzienia, szpitala, szkoły, fabryki, rodziny 
– pisze Deleuze63. I dalej: Z kolei różnorakie ośrodki kontroli (contrôlats) to powiązane ze sobą wariacje, tworzą-
ce system o zmiennej geometrii, której język jest numeryczny (co niekoniecznie znaczy: binarny). Zamknięcia to odręb-
ne formy odlewnicze, podczas gdy mechanizmy kontroli są modulacją, czymś w rodzaju samoczynnie odkształcającej się 
formy (moulage auto-déformant), podlegającej ciągłym przemianom, albo sita, którego dziurki stale zmieniają wielkość. 
Doskonale ilustruje to kwestia płac: fabryka była ciałem, które utrzymywało swe wewnętrzne siły w stanie równowagi, 
z produkcją na możliwie najwyższym i wynagrodzeniami na możliwie najniższym poziomie. W społeczeństwach kontroli 
miejsce fabryki zajmuje jednak przedsiębiorstwo, ono zaś nie jest ciałem, lecz duszą, gazem64.

Wydaje się, że pytanie o to, co oznacza sugerowany rozpad społeczeństw dyscyplinarnych 
dla dziedzictwa klasztorów, warte jest dalszych rozważań.
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Dziedzictwo klasztorów w perspektywie twórczości Michela Foucaulta

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki dziedzictwa klasztorów w perspektywie twórczości Michela Foucaulta. Autor ten 
najpełniej poruszył wątek monastyczny w wydanej w 1975 r. we Francji i 1993 r. w Polsce książce Nadzorować i karać, która stała się 
podstawą realizacji postawionego przed tym artykułem celu. W ujęciu Foucaulta głównym dziedzictwem klasztorów jest to, że stanowią 
źródło, choć dalekie i przetransformowane, porządku dyscyplinarnego, który wyłonił się na przełomie XVII i XVIII w. i – jak twierdzi Gilles 
Deleuze – utrzymywał się mniej więcej do końca XX w., kiedy to został zastąpiony przez porządkującą życie społeczne logikę kontroli.  
W pierwszej części artykułu omówiono te wybrane wątki społeczeństwa dyscyplinarnego, które Foucault rozważa jako związane z orga-
nizacją klasztorną, a więc problematykę ciała i self, czasu i przestrzeni oraz władzy. W drugiej części artykułu autor skoncentrował się na 
metodologii Michela Foucaulta – analizie archeologicznej i genealogicznej – która pozwala mu wskazać (jak sądzę, w sposób zaskaku-
jący i nieoczywisty) powiązanie średniowiecznego monastycyzmu z organizacją społeczną w okresie od przełomu XVII i XVIII do końca 
XX w. W przeciwieństwie do rozpowszechnionych ujęć problemu dziedzictwa klasztorów, w których traktowane jest ono m.in. jako źródło 
kultury wysokiej czy działalności charytatywnej, dla Foucaulta pozostałością klasztorów są praktyki społeczne, których cel – mówiąc 
obrazowo – z przygotowania na paruzję zostaje we wskazanym okresie zastąpiony wydajnością ekonomiczną oraz wytwarzaniem domi-
nacji nad jednostką. Odosobnienie, nadzór nad ciałem czy szczegółowa regulacja tempa dnia stają się w społeczeństwie dyscyplinarnym 
technikami władzy, wytwarzającymi nowe, nieznane we wcześniejszych czasach, formy dominacji.
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The monastic legacy in the view of Michel Foucault’s work

Summary

The purpose of this article is to present the problem of the monastic heritage in the view of Michel Foucault’s output. The monastic issue is 
most fully discussed by the afore mentioned author in his work Discipline and Punish: The Birth of the Prison, originally published in 1975 
in France, and in Poland in 1993. In the Foucault’s point of view, the main legacy of the monasteries is the fact that they constitute the 
source, although far and transformed, of the disciplinary order, which has emerged at the turn of the 17th and 18th centuries, and accord-
ing to Gilles Deleuze – remained roughly until the end of 20th century, when it was replaced by the life ordering logic of social control. 

In the first part of hereby article I will discuss selected threads of disciplinary society, which the author of Discipline and Punish considers 
as related to the organization of monastic life.  Therefore, I will discuss the problem of the body and self, time and space, and power. In 
the second part of the article I will focus on the methodology of Michel Foucault – the archeological and genealogical analysis, which 
enables him to point out, as I believe, in a surprising and not so obvious manner, the link between the medieval convent life and the social 
organization in the period between the turn of 17th and 18th and the end of 20th century. 

Contrary to the widespread views of the monastic legacy problem in which it is considered for instance as the source of high culture or 
charitable activities, the heritage itself for Foucault are the social practices, of which aim was, figuratively speaking, replaced about the
half of 17th century – from the preparation for the Parousia to the emphasis on economic efficiency and the emergence of new form of
domination over the individual. Isolation, the control over the body and detailed schedule of the day distinguishing the monastic life so 
far, are becoming the techniques of power in the forming disciplinary society, generating new, unknown earlier, forms of domination.
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Średniowieczne dziedzictwo sztuki ogrodowej  
klasztorów europejskich*

Wprowadzenie

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej uprawy ogrodu, popularyzacji nowych, nieznanych 
gatunków roślin użytkowych i ozdobnych – to wszystko na europejskim gruncie we wczes-
nym średniowieczu działo się w znaczącym stopniu za przyczyną klasztorów1. Także w Pol-
sce ich rola w rozwoju ogrodnictwa była ogromna. Aleksander Brückner, omawiając rolę, 
jaką w kształtowaniu się kultury na ziemiach polskich odegrali zakonnicy, pisze: „[...] byli 
znakomitymi gospodarzami, kultura krajowa wiele im zawdzięczała; szczególnie wyszła 
z ogrodów klasztornych uprawa wszelkich kwiatów (róż i in.), drzew owocowych szlachet-
niejszych i warzyw”2. 

 1. Średniowieczna wiedza na temat ogrodnictwa

1.1. Wpływy antyczne i arabskie

Ogrody europejskie mają swój początek w Grecji okresu klasycznego, jednak szczegóły 
dotyczące ich wyglądu znamy głównie dzięki starożytnym Rzymianom. Ich dzieła poświę-
cone sztuce ogrodowej, przechowane m.in. w księgozbiorach klasztornych, umożliwiły 
średniowiecznej Europie poznanie antycznej wiedzy na ten temat3. 

Uznaje się, że dziedzictwo w zakresie kształtowania ogrodów, jakie średniowiecze wywo-
dzi z rzymskiego ogrodnictwa, nie istnieje w zakresie kształtowania terenów zieleni i ich 
projektowania, lecz przetrwało tylko w niewielkim stopniu w sferze technik uprawy i skła-
dów gatunkowych roślinności4. Według wybitnego badacza ogrodów średniowiecznych 

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą  
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humanities”  
in the years 2012–2016.

1 B. STĘPNIEWSKA, Kompozycja zieleni, cz. 2: Średniowiecze, Wrocław 1993, passim.

2 A. BRÜCKNER, Dzieje kultury polskiej, t. 1: Od czasów przedhistorycznych do r. 1506, Warszawa 19583, s. 258–259. 
Por. B. STĘPNIEWSKA, Kompozycja zieleni, cz. 2: Średniowiecze, s. 142.

3 J. HARVEY, Medieval Gardens, London 1981, s. 18.

4 Ibidem, s. 22.
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– Johna Harveya – formy, jakie przybierały ogrody, sady i parki pełnego średniowiecza, 
nie były podyktowane ani lekturą dzieł klasycznych, ani nowymi traktatami encyklopedy-
stów. Głównym źródłem inspiracji było ogrodnictwo arabskie i bizantyjskie, z którym Za-
chód miał możliwość zapoznać się w okresie wypraw krzyżowych. Wyższe techniki uprawy 
wprowadzano równolegle z ponownym odkryciem antycznej nauki i technologii, najpierw 
przez uczonych muzułmańskich, a następnie europejskich. Aż do XIV w. najprawdopodob-
niej nie istniały żadne rodzime, europejskie traktaty na temat ogrodnictwa. W całej Europie 
łacińskiej funkcjonowały te same źródła informacji: najpierw traktaty uczonych i prakty-
ków rzymskich, a od XII w. coraz bardziej dostępne tłumaczenia dzieł arabskich. 

To, co pozostało jako spuścizna po antyku i co stanowiło istotny punkt wyjścia do dalszego 
rozwoju ogrodnictwa jako nauki, to cztery kompletne dzieła dotyczące rolnictwa i jedna 
praca encyklopedyczna zawierająca księgi botaniczne o rolnictwie, ogrodnictwie i mate-
ria medica. Były to De re rustica, w porządku chronologicznym: Katona Starszego (Marka 
Porcjusza Katona), Varrona (Marka Terencjusza Varrona), Columelli (Lucjusza Moderatusa 
Columelli) i Palladiusza (Rutiliusa Taurusa Aemilianusa Palladiusa) oraz Historia Naturalia 
Pliniusza Starszego (Gajusza Pliniusza Drugiego)5; najpopularniejsze były traktaty Varrona, 
Columelli oraz, szczególnie, Palladiusza6. Dzieła te bazowały na doświadczeniach charak-
terystycznych dla klimatu południa, pod względem zarówno składu gatunkowego roślin, 
jak i sposobów ich uprawy, były zatem w większości nieużyteczne dla terenów północnej 
Europy7. Poza tym odnosiły się przede wszystkim do uprawy owoców i warzyw, niemal 
pomijając np. uprawę kwiatów czy estetyczne aspekty projektowania ogrodu8.

1.2. Najważniejsze traktaty europejskie

Pierwsze „europejskie” dzieła poświęcone ogrodnictwu powstały w XIII w. Są to: Speculum 
maius Wincentego z Beauvais, Parva naturalia Alberta Wielkiego, prace przyrodnicze Ro-
gera Bacona oraz, najważniejsze z nich, De agricultura Pietra de Crescentisa z mniej więcej 
1305 r., w której jeden rozdział został poświęcony stricte zakładaniu ogrodów9.

1.3. Pierwsze ogrody klasztorne

Już reguła zakonna Izydora z Sewilli podkreślała potrzebę założenia przy klasztorze ogrodu 
– stał się on trwałym elementem każdego klasztoru mniszego. Sławny, pochodzący z IX w. 
plan opactwa Sankt Gallen przedstawia kilka ogrodów. Główny ogród – wirydarz, ogród 
krzyżowy – znajduje się w sercu miejsca dostępnego tylko dla mnichów. Pozostałe ogrody 
położone są osiowo na wschód od kościoła: ogród ziołowy (herbularius) koło szpitalika, 

5 Ibidem, s. 20.

6 Ibidem, s. 21, 23.

7 Ibidem, s. 26.

8 Ibidem, s. 18.

9 Szeroką znajomość tego dzieła ułatwiły tłumaczenia rozprawy na różne języki: około 1350 r. na toskański, 
w 1383 r. na francuski, w 1474 r. na niemiecki, a w 1616 r. na angielski. Pracę tę przełożył na język polski Andrzej 
Trzycieski w 1549 r., L. MAJDECKI, Historia ogrodów. Przemiany formy i konserwacja, Warszawa 19812, s. 61–62.
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ogród warzywny (hortus) oraz ogród owocowy (pomarius), który służył mnichom za cmen-
tarz (na planie drzewa zostały oznaczone wokół centralnie usytuowanego krzyża)10. 

Ogrody zostały także zaznaczone na pochodzącym z połowy XII w. planie opactwa be-
nedyktyńskiego w Canterbury, który uwzględnia m.in. przebieg kanałów i systemów na-
wadniających. Znajdziemy tu wirydarz (ogród krzyżowy) oraz ogrody ziołowy i owocowy 
z cmentarzem. O tym, że cmentarz, podobnie jak w Sankt Gallen, spełniał także funkcje 
ogrodu, świadczą zaznaczone tu: bujna roślinność, drzewa oraz zbiornik na wodę, gdzie 
trzymano ryby, a być może także uprawiano lecznicze rośliny wodne. Na obydwu planach 
podobnie wyglądają nasadzenia roślin w ogrodzonym ogrodzie ziołowym, w pobliżu tere-
nu szpitalnego. Z rysunków wynika też, że rośliny były posadzone na wydłużonych grząd-
kach, wytyczonych w rzędach obok siebie. Plan opactwa z Canterbury różni się od planu 
z Sankt Gallen brakiem ogrodu warzywnego, uwzględniono na nim natomiast ogród dla 
przełożonego opactwa, służący zapewne jedynie przyjemności i odpoczynkowi11.

Ryc. 1. Ogrody na planie idealnego klasztoru z lat 816–830, odnalezionym w bibliotece  
opactwa Sankt Gallen. Za: M. MILECKA, Ogrody cystersów, s. 152, ryc. 70

10 S. HAUSCHILD, Das Paradies auf Erden. Die Gärten der Zisterzienser, Stuttgart 2007, s. 21.

11 Ibidem, s. 24.
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1.4. Wkład cystersów

Biorąc pod uwagę, że cystersi wyrośli z buntu przeciw benedyktynom, wykształcili od-
mienny styl życia i własny porządek przestrzeni, swoistą estetykę i sztukę, trudno nie pod-
dać w wątpliwość tego, że ogrody benedyktyńskie były idealnymi wzorcami dla cystersów. 
Rodzi się zatem pytanie, czy programowo skromni cystersi nie widzieli w ogrodach swych 
starszych braci czegoś równie niewłaściwego jak odrzucone wieże kościelne (cysterski na-
kaz bezwieżowości) czy zbyteczne, ponieważ odwracające uwagę od wewnętrznego prze-
życia, dekoracje kościołów. Co ciekawe, zakon cysterski w XII i XIII w. nie zostawił po sobie 
żadnych śladów piśmiennych na temat ogrodnictwa – tekstów dotyczących hodowli ro-
ślin, receptur medycznych, traktatów o szczególnych metodach uprawy, uprawie winorośli 
czy drzew owocowych lub o sposobach ujarzmiania wody12.

Początkowo ogrody cysterskie miały zapewne charakter ściśle użytkowy i były traktowane 
głównie jako źródło pożywienia dla ascetycznej, wegetariańskiej wspólnoty, która mogła 
żywić się tylko darami ziemi. Pod wpływem estetyki św. Bernarda z Clairveaux szybko na-
brały one znaczenia mistycznego, jako obraz i ziemskie odbicie Boskiego porządku, wido-

Ryc. 2. Christ Church, Canterbury. Plan Wiberta z 1165 r. ukazujący układ przestrzenny klasztoru,  
w tym także jego ogrody i instalacje wodne. Za: M. MILECKA, Ogrody cystersów, s. 153, ryc. 71

12 M. MILECKA, Ogrody cystersów w krajobrazie małopolskich opactw filii Morimondu, Lublin 2009, s. 148.
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my znak upływu czasu, związany z dynamiką pór roku i ciągłych przemian sensualnych we 
wnętrzach ogrodowych.

Anonimowy cysters z Clairvaux w liście z początku XIII w. opisuje swoje opactwo jako miej-
sce pełne słońca, spokoju i miłości, które mnisi uznali za raj. Jest to sielski obraz otaczają-
cych go zadbanych lasów, sadów i winnic, nawadnianych przez liczne kanały, gdzie praca 
w ogrodzie klasztornym sprawia przyjemność dzięki wszechobecnemu spokojowi. Za po-
mocą cytatów z Pieśni nad Pieśniami przeobraża ogrody Clairvaux w raj, w którym chorzy 
odpoczywają na trawie w chłodnym cieniu drzew, ciesząc się kolorami i zapachami roślin, 
delektując się świeżym powietrzem i śpiewem ptaków13.

Ryc. 3. Rekonstrukcje średniowiecznych ogrodów Cîteaux. Za: M. MILECKA, Ogrody cystersów, s. 147, ryc. 67

13 S. HAUSCHILD, Das Paradies auf Erden, s. 9; M. MILECKA, Ogrody cystersów, s. 148–149.
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2. Rośliny w średniowiecznym ogrodzie klasztornym 

Według interpretacji żydowskiego filozofa Filona Aleksandryjskiego Bóg najpierw stworzył 
rośliny, aby człowiek uświadomił sobie, że to On, a nie słońce, jest dawcą życia i wzrostu. 
Całkowita zależność roślin od ziemi, słońca i deszczu ukazywała całkowitą zależność od Bo-
skiej Opatrzności14. Na skutek Boskiej kreacji istnienie roślin poprzedziło stworzenie czło-
wieka, a nawet nieba. Bóg stworzył rośliny, aby były pokarmem dla zwierząt i ludzi, a więc 
w celu utylitarnym: 

Rozkazał, aby się okryła zielenią i kłosami, aby wydała różnego rodzaju rośliny, obfitą trawę na pastwiskach i to wszystko, co 
miało służyć jako pasza dla zwierząt oraz pożywienie dla ludzi. Ponadto sprawił, że zaczęły rosnąć wszelkiego rodzaju drze-
wa. Nie zapomniał o żadnym gatunku zarówno drzew dziko rosnących, jak i tak zwanych szlachetnych. Zaraz w pierwszej 
chwili ich powstania obwiesił je owocami, w przeciwieństwie do obecnego sposobu ich wegetacji. Obecnie bowiem każda 
roślina z osobna rośnie stopniowo, i w różnym czasie, a nie wszystkie razem i w jednej porze15. 

Stworzone w trzecim dniu Wielkiego Aktu rośliny miały być nie tylko podstawowym źró-
dłem pokarmu, ale także źródłem poznania samego Boga. Ta ich rola była w ogrodach 
średniowiecznych niezwykle istotna. Uprawa roślin miała zbliżać człowieka do Boga. Czło-
wiek, inspirując się aktem Boskiej kreacji, rozmnażając rośliny i pielęgnując je, na dany so-
bie, ziemski sposób powoływał do życia niższe stworzenie, które miało mu służyć i być 
częścią Dobra najwyższego:

Przystępując zaś do szczegółowego omawiania uprawy roślin i rolnictwa wypada najpierw wyobrazić sobie najdoskonalsze 
rośliny wszechświata oraz wielkiego Hodowcę i Opiekuna. Zatem najdoskonalszym znawcą sztuki uprawiania roślin jest 
Władca wszechrzeczy, natomiast rośliną, która zawiera w sobie jednocześnie ogromną ilość poszczególnych roślin, wyra-
stających z niej jak gałęzie ze wspólnego korzenia, jest ten świat16. 

Nie ulega zatem wątpliwości, że istotę średniowiecznych ogrodów klasztornych stanowiły 
uprawiane w nich rośliny użytkowe: jadalne, gospodarcze, lecznicze i symboliczne (używa-
ne do błogosławieństwa i ochrony przed złymi mocami).

2.1. Znaczenie symboliczne – rośliny istotną częścią planu Bożego

W klasztorze wszystko nacechowane było religijną symboliką – liturgia, plan i bryła architek-
tury, a nawet lokalizacja były nie przypadkowe, lecz uwarunkowane prawdami wiary i cha-
ryzmatem zgromadzenia17. Zarówno ogród, jak i rośliny w nim uprawiane miały istotne zna-
czenie symboliczne. W Biblii znajdziemy kwiaty symbolizujące nowe życie lub odpuszczenie 
grzechów, czystość i piękno stworzenia, kruchość i niestałość naszego życia na ziemi18.

Dużo roślin połączono z osobą Matki Bożej. Piękno lilii i róży (ulubionych roślin średniowie-
cza) zostało właśnie Jej poświęcone, jako symbol doskonałej czystości i zjednoczonej z Nią 

14 S. KŁOCZOWSKI, Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i średniowiecze, Kraków 
2006, s. 10.

15 FILON ALEKSANDRYJSKI, Pisma, t. 1, przeł. L. JOACHIMOWICZ, Warszawa 1986, s. 42.

16 Ibidem, s. 10.

17 Więcej na ten temat M. MILECKA, Ogrody cystersów, s. 91–97.

18 M. BILIMOFF, Les plantes, les hommes et les dieux, Rennes 2003, s. 116.
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miłości. Girlandy z owoców odmiany Rosa canina, które przesuwano w palcach, odmawia-
jąc Zdrowaś Mario, dały, jak się wydaje, początek różańcowi19. 

Róża dała także swą nazwę rozetom, różycom, witrażom katedr. Papieże, by wynagrodzić 
pobożność panów i książąt, ofiarowywali im róże ze złota. Róże, symbol miłości Bożej, od-
zwierciedlały także piękno stworzenia, jak pisała o tym św. Hildegarda z Bingen: 

Całe Stworzenie jest Ogrodem boskim [...]. Widzę Niebo, bo widzę wszystko to, co Bóg stworzył, Lilię, Różę [...]20.

Symbolika róży była także często wykorzystywana przez mistyków. W XII w. św. Bernard 
z Clairvaux pisał:

Ileż ran na ciele Zbawiciela, tyleż róż [...] lecz przypatrzcie się uważnie zwłaszcza ranie Jego półotwartego serca! Tutaj kolor 
róży jest jeszcze bardziej wyraźny21. 

W późnym średniowieczu róża była odczytywana jako symbol tajemnicy i właśnie jako 
znak tajemnicy srebrna róża znalazła się w herbie Marcina Lutra. W Niemczech zawieszano 
róże nad stołem biesiadnym „na znak, że wszystko, co się tu usłyszało, biesiadnicy powinni 
zachować w tajemnicy”. Róże stanowiły część symboliki alchemików, dla których rola Naj-
świętszej Marii Panny była niezwykle doniosła. „Białe i czerwone róże odsyłały do pierw-
szych zasad, a liczba ich płatków do metali i planet”22. 

Bardzo wcześnie pojawiają się w różnych źródłach (także w pismach św. Hildegardy z Bin-
gen) owoce: jabłka, gruszki, śliwki, nieszpułki, morwy, figi, pigwy, brzoskwinie i wiśnie, 
jednakże żaden owoc nie odgrywał w symbolice chrześcijańskiej tak doniosłej roli jak wi-
nogrono23. Winorośl i wino, które dzięki niej powstaje, były uważane za dary Boga. Na całe 
wieki związane zostały z pokojem i spokojem, a zniszczenie winnicy lub nieurodzajność 
krzewów uważano za omen śmierci i dewastacji. Symboliczne znaczenie wina w chrześci-
jaństwie daje szczególną rangę uprawie winorośli. Winnice, jako rozszerzenie ogrodu wa-
rzywnego, były zakładane na skraju terenu objętego klauzurą, gdzie rozróżnienie między 
ogrodnictwem a pracą w gospodarstwie zależało jedynie od wielkości przedsięwzięcia24. 

Według J. F. Leroux-Dhuys’a uprawa winorośli mogła przetrwać upadek Cesarstwa Rzym-
skiego głównie dzięki biskupom. Utrzymywali oni winnicę wokół swojej siedziby, aby za-
dość uczynić potrzebom komunii eucharystycznej (wówczas pod dwiema postaciami) 
i rzymskiemu zwyczajowi obdarowywania winem wybitnych gości. Wszystkie klasztory 
przejęły tę tradycję, a w szczególności cystersi. Ich winnice szybko stały się jednymi z naj-
sławniejszych25.

19 Ibidem.

20 Ibidem.

21 Ibidem.

22 Ibidem.

23 Ibidem.

24 M. MILECKA, Ogrody cystersów, s. 168.

25 J. F. LEROUX-DHUYS, Les abbayes cisterciennes en France et en Europe, Paris 1998, s. 106. Należy tu przypomnieć, 
że na naszych ziemiach do XIV w. było cieplej, co umożliwiało zakładanie winnic. Mała epoka lodowcowa, mająca 
apogeum w XVII w., uniemożliwiła przetrwanie tych upraw. Obecnie obserwujemy kolejne ocieplenie i pojawia-
nie się na naszych ziemiach winnic.
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2.2. Rośliny podstawą średniowiecznej medycyny 

Podczas gdy lekarze antyku klasycznego zaopatrywali się w składniki do lekarstw w środo-
wisku naturalnym, na terenie, gdzie żyli ich pacjenci (co oczywiście nie wyklucza uprawy 
roślin wykorzystywanych do celów leczniczych), lekarze europejscy (a prawdopodobnie 
także bizantyjscy) pozyskiwali rośliny lecznicze przede wszystkim z ogrodów założonych 
specjalnie w celu ich uprawy. O ich wczesnym pojawieniu się świadczą chociażby plan 
klasztoru w Sankt Gallen czy opis Walahfrida Strabo w jego sławnym Hortulusie26. 

Nowa metoda zdobywania roślin leczniczych wywarła znaczący wpływ na terapię leczni-
czą – dzięki ogrodowi, w którym rośliny takie były hodowane, lekarze przestali być uzależ-
nieni od sezonowej dostępności roślin będących składnikami leków i mogli polegać na za-
pasach zgromadzonych w odpowiednich porach roku, różnych dla zbioru poszczególnych 
„medycznie użytkowych” części roślin. Ponadto taka uprawa umożliwiła standaryzację, po-
nieważ rośliny uprawiane w tych samych warunkach mają tendencję do przejawiania tych 
samych cech charakterystycznych: botanicznych, chemicznych czy farmaceutycznych. 

Te dwa czynniki zmieniły praktykę leczenia farmaceutycznego – nieprzerwanie dostępny 
zapas roślin będących podstawą średniowiecznej farmakopei eliminował technikę zastę-
powania, mającą na celu rekompensowanie braku jakiejś rośliny innym gatunkiem, któ-
ry prawdopodobnie miał podobne cechy lecznicze. 

Święty Benedykt z Nursji poświęcił cały rozdział opiece nad chorymi braćmi (c. 36, De infir-
mis fratribus). Nie tylko zajął się moralnymi aspektami leczenia, które otrzymać mieli chorzy 

26 A. TOUWAIDE, The Legacy of Classical Antiquity in Byzantium and the West, [w:] P. DENDLE, A. TOUWAIDE (ed.), Health 
and Healing from the Medieval Garden, Woodbridge 2008, s. 27.

Ryc. 4. Motyw winorośli pojawia się często w dekoracjach cysterskich –  
kościół opacki w Pontigny. Fot. M. MILECKA
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– „posługujcie im tak, jakby byli samym Jezusem Chrystusem” – ale także wskazał na środki 
terapeutyczne, wchodząc w szczegóły27. Tak czuła chrześcijańska uwaga poświęcona cho-
rym zapoczątkowała proces, który przetransformował benedyktyńskie klasztory w najważ-
niejsze centra wprowadzające postęp w naukach medycznych. Zielniki spisywane i kopio-
wane w klasztorach odgrywały doniosłą rolę jako zbiory receptur sporządzania leków oraz 
swoiste modelowe przykłady ogrodów klasztornych. 

Istotny wkład w rozwój ziołolecznictwa miała św. Hildegarda, która w Physica zebrała całą 
ówczesną wiedzę dotyczącą ziół, opisując ponad tysiąc roślin i podając podstawowy „ze-
staw medyczny”, składający się z 28 ziół stosowanych w leczeniu. Tworzyły go m.in.: alpinia 
galgant, bazylia, bylica pospolita, chrzan, cynamon, cząber ogrodowy, czosnek, gałka musz-
katołowa, gorczyca, goryczka, goździki, hyzop, imbir, koper, liście laurowe, lubczyk, łoboda 
ogrodowa, mięta nadwodna, mięta pieprzowa, pieprz, pietruszka, pokrzywa, rukiew wod-
na, szałwia, szczypior i wrotycz pospolity.

Opactwa benedyktyńskie stały się najważniejszymi wczesnymi miejscami studiowania 
i praktykowania medycyny.  Mnisi sami wyposażali je w odpowiednie pomieszczenia i urzą-
dzenia przeznaczone do opieki nad chorymi oraz wzbogacali swoje biblioteki w teksty, 
które reprodukowały klasyczną wiedzę z zakresu medycyny; zapisywali też rezultaty obser-

27 M. MILECKA, Ogrody cystersów, s. 162.

Ryc. 5. Siostra zakonna opiekująca się chorą w średniowiecznym szpitalu –  
obraz w Muzeum w Beaune. Fot. M. MILECKA
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wacji oraz codzienną praktykę lekarską28. Analiza katalogów bibliotecznych z okresu od VIII 
do XI w. wydaje się potwierdzać decydującą rolę opactwa benedyktyńskiego na Monte 
Cassino w przekazywaniu różnych łacińskich farmakopei wykorzystywanych do tłuma-
czeń dokonywanych później na języki narodowe29. Nie ma pewności co do przepływu 
w średniowieczu tej wiedzy do klasztorów innych zgromadzeń, ale należy przypuszczać, 
że w związku z kontaktami kulturalnymi i gospodarczymi zakonów również i ona przeni-
kała z klasztoru do klasztoru, by w konsekwencji wpłynąć na swoistą „specjalizację” w tej 
dziedzinie domów zakonnych.

2.3. Rośliny podstawą klasztornej diety 

Posiłki w klasztorze były mało wyrafinowane – by nie nazywać ich „prostymi” – ale musiały 
być pożywne. U cystersów główny posiłek w ciągu dnia składał się z dwóch gotowanych 
dań oraz owoców i warzyw dostępnych o danej porze roku, do picia zaś każdy z mnichów 
otrzymywał około pół pinty wina na dzień30. Mnisi w Cluny w XII w. jedli o wiele lepiej 
– główny posiłek składał się z trzech dań: suszonej fasoli, sera lub ryby w środy, soboty 
i w dni świąteczne oraz z warzyw dostępnych w danej porze roku. Warzywa zwykle były 
przygotowywane na tłuszczu i doprawiane solą i pieprzem.

Badania nad odżywianiem się w średniowieczu umożliwiły poznanie gatunków warzyw 
rosnących w ogrodach tego okresu. Na klasztornych grządkach dominowały por i kapu-
sta, ale poszczególne regiony miały swoje specjalności. Warto podkreślić, że ogólny termin 
„zioła” obejmował także czosnek, marchew, ogórecznik lekarski i wiele innych roślin. Wyso-
ko ceniono groch, bób, a także soczewicę, wykę i groszek. Uprawa pietruszki przekraczała 
średnią wielkości upraw innych roślin – na podmokłych terenach paryskich zajmowała ona 
kilka grządek, nawet jedną ósmą warzywnika31. 

W poszukiwaniu gatunków uprawianych warzyw i ziół spożywczych pomocne jest wspo-
mniane dzieło św. Hildegardy, w którym autorka najprawdopodobniej w większości oma-
wia rośliny sadzone w ogrodach jej klasztoru. Wiele z nich było znanych starożytnym Gre-
kom lub Rzymianom: bób (Vicia faba), kapusta i kapusta warzywna (Brassica oleracea), 
ogórek (Cucumis sativus), czosnek (Allium sativum), por (Allium porrum), sałata siewna (Lac-
tuca sativa), cebula (Allium cepa), groch (Pisum sativum), rzodkiew zwyczajna (Raphanus 
sativus), cebula szalotka (Allium ascalonicum) i marek (Sium sisarum). Warto odnotować, że 
niektóre odmiany, dziś powszechnie znane, stały się takie, ponieważ były bardzo popular-
ne u Rzymian. Przykładem jest sałata z Kos, pochodząca z greckiej wyspy o tej nazwie, dziś 
zwana sałatą rzymską32. 

28 M. A. D’ARONCO, Gardens on Vellum: Plants and Herbs in Anglo-Saxon Manuscripts, [w:] P. DENDLE, A. TOUWAIDE 
(ed.), Health and Healing, s. 109.

29 Ibidem, s. 114.

30 T. N. KINDER, Cistercian Europe – Architecture of Contemplation, Grand Rapids Michigan-Cambridge U.K. 2002, 
s. 30.

31 P. PRÉVÔT, Histoire des jardins, Bordeaux 2006, s. 66.

32 M. HALES, Monastic Gardens, New York 2000, s. 87.
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Święta Hildegarda wymienia także: ciecierzycę (Cicer arietinum), glistnik jaskółcze ziele 
(Chelidonium majus), karczoch (Cynara scolymus), koper włoski (Foeniculum vulgare), mar-
chew (Daucus carota), musztardę gorczycę (Sinapis alba), oregano lebiodkę (Origanum 
vulgare), pietruszkę (Petroselinum crispum), portulakę (Portulaca oleracea), rukiew wodną 
(Rorippa nasturtium-aquaticum), rzeżuchę pieprzycę (Lepidim sativum), seler (Apium gra-
veolens), soczewicę (Lens esculenta Moench)33, tykwę (Lagenaria vulgaris), wilczomlecz 
(Euphorbia spp.) i woskownicę (Myrica gale)34. Rośliny aromatyczne i lecznicze także miały 
swoje miejsce w ogrodzie warzywnym. W tekstach często pojawiają się czosnek dęty (ce-
bula siedmiolatka) i szałwia. 

Z klasztorami wiąże się także rozwój sadów i winnic. Główne produkty pochodzące z tej 
grupy plantacji były podzielone na trzy kategorie: jabłka i cydr, inne owoce, wino i likiery. 
Drzewa owocowe, które cieszyły się w średniowieczu dużą popularnością, były przedmio-
tem ochrony. Ich niszczenie było karane wysoką grzywną, a zniszczenie sadów podczas 
wojen uznawano za bardzo poważną stratę. Wiemy, że mnisi wymieniali między sobą na-
siona i sadzonki roślin. Szara reneta, ceniony do dziś gatunek jabłek, to odkrycie cystersów 
z Morimondu, skąd zawędrowało do licznych filii tego opactwa i potem podbiło cały świat. 
Jak pisze L. Moulin:

Mnisi z Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie szczepią gatunki przywiezione z Vendóme, a mnisi z Saint-Germain-des-Pres spro-
wadzają z Reims 300 drzewek śliwkowych dla swojej włości w Cachan koło Paryża. Zakon maltański przewozi ziemię z Sy-
cylii na Maltę, aby w niej hodować drzewa pomarańczowe. Przykłady można by mnożyć. Aż do końca ancien régime’u mnisi 
byli niestrudzonymi krzewicielami postępu w rolnictwie i ogrodnictwie35. 

Ważnym celem uprawy owoców było sporządzanie z nich napojów – w czasach, gdy lu-
dzie często chorowali po wypiciu wody, napoje sfermentowane uważano za bezpieczne, 
a nawet posiadające istotne właściwości lecznicze. Destylowany cydr, czyli alkohol jabłko-
wy, był tak samo mocny jak współczesna brandy, miał te same antyseptyczne właściwości 
i nadawał się do przechowywania miękkich owoców, takich jak brzoskwinie, śliwki i wiśnie. 
Z czasem z cydru wyprodukowano ocet, którego używano do marynowania warzyw i owo-
ców w celu przedłużenia ich przydatności spożywczej36. Kolejnym napojem fermentowa-
nym wyrabianym w klasztorach był napój z gruszek – nieco słodszy niż cydr, podawany do 
posiłków. Owoce były gniecione i składowane w drewnianych pojemnikach, a fermentacja 
zachodziła samoistnie, pod wpływem drożdży obecnych na skórce37. 

Szczególnie charakterystyczne dla średniowiecznej diety jest łączenie leczniczych i spo-
żywczych właściwości roślin, zgodnie z powszechnie obowiązującą w średniowieczu „teo-
rią płynów”. Według niej zarówno rzeczy, jak i istoty żywe są stanowione poprzez szereg 
zawiłych połączeń przeciwstawnych cech zimnych i ciepłych, suchych i wilgotnych (por. 

33 Choć św. Hieronim zabraniał mniszkom spożywania soczewicy, jako... podniecającej seksualnie, zob. L. MOU-
LIN, Życie codzienne zakonników w średniowieczu (X–XV wiek), przeł. E. BĄKOWSKA, Warszawa 1986, s. 183.

34 M. HALES, Monastic Gardens, s. 88.

35 L. MOULIN, Życie codzienne zakonników, s. 184.

36 M. HALES, Monastic Gardens, s. 97.

37 Ibidem, s. 98.
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ryc. 6). Świat był postrzegany jako mieszczący cztery żywioły: ziemię, wodę, powietrze 
i ogień i kreowany przez nie38. Żywioły niewątpliwie są powiązane z czterema cechami: 
ciepło (w ogniu i powietrzu), zimno (w ziemi i wodzie), suchość (w ziemi i ogniu) i wilgoć 
(w powietrzu i wodzie)39. Dokonano klasyfikacji roślin pod względem przynależności do 
żywiołu, planety, a nawet dnia tygodnia. Uważano, że same rośliny szanują wewnętrzną 
hierarchię, której osią i boską linią jest powierzchnia ziemi (por. ryc. 7). Wiedzę tę wykorzy-
stywano przy stosowaniu roślin leczniczych oraz przy dobieraniu najbardziej właściwej dla 
zdrowia diety40. Żywiołom porządkowanym od ognia do powietrza i następnie do ziemi 
odpowiadały rośliny (i zwierzęta) odpowiednio „gorące”, „ugotowane”, „zimne” i „surowe”41. 

Rycina 6 pokazuje zależności, jakie widziano w średniowieczu pomiędzy temperamenta-
mi, porami roku, kierunkami świata, wiekiem oraz płynami ustrojowymi a żywiołami i wy-
nikającymi z nich właściwościami, jak ciepło, zimno, wilgotność czy suchość. Z rysunku 
wynika, że np. żywioł powietrza związany jest z sąsiadującymi z nim właściwościami ciepła 
i wilgoci. Żywioł ten przypisuje się temperamentowi optymistycznemu, wiośnie, wschodo-
wi, dzieciństwu i krwi. Sąsiaduje z żywiołami wody i ognia, a przeciwstawny jest żywiołowi 

38 Istniały dwa rodzaje traktatów o takiej tematyce rozpowszechnianych w późnym średniowieczu: jeden – skła-
dający się z trzech pisemnych tradycji – opisywał zależności między wszystkimi siedmioma planetami a roślinami; 
druga grupa tekstów obejmowała opisy poszczególnych roślin wywodzących swe moce od określonej planety.

39 T. SCULLY, A Cook’s Therapeutic Use of Garden Herbs, [w:] P. DENDLE, A. TOUWAIDE (ed.), Health and Healing, s. 60.

40 Ibidem, s. 66.

41 P. DENDLE, Plants in the Early Medieval Cosmos, [w:] P. DENDLE, A. TOUWAIDE (ed.), Health and Healing, s. 51.

Ryc. 6. Temperament pożywienia. Według R. P. KELLY, za: T. SCULLY, A Cook’s Therapeutic Use, s. 62
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Ryc. 7. Późnośredniowieczny i renesansowy „łańcuch bytów” dla królestwa roślin

ziemi. Z tego wynika, że najbliższe wszystkim cechom przypisywanym temu żywiołowi są 
cechy sąsiadujących z nim żywiołów. Nawet dziś, gdyby rozpatrywać sytuację podobień-
stwa charakterów, pór roku czy wieku, widać wyraźnie te zależności. Charakter optymi-
styczny posunięty do granic rozsądku łatwo przerodzić się może w choleryczny, a minimal-
ny optymizm to przecież nic innego jak flegmatyzm. Podobnie jest z wiekiem człowieka 
– dzieciństwo przechodzi w młodość, która ma część cech dziecięcych, część dorosłych. 
W wieku starczym zaś może się zdarzyć, że człowiek dziecinnieje. Wyraźnie więc obserwa-
cje średniowieczne okazują się trafne, mimo że zostały przeprowadzone tak dawno.

Ludzie średniowiecza pragnęli lepiej poznawać i definiować, a przez to oswajać otaczający 
świat, co czynili poprzez opisywanie zależności, co do których istnienia w przyrodzie mieli 
przekonanie. Z pewnością rola roślin była uznawana za znaczącą. Rycina 8 przedstawia 
zasadę powiązania różnego rodzaju pożywienia z właściwościami poszczególnych żywio-
łów. Przykładowo cebula jest najsilniej związana z żywiołem powietrza, ponieważ w czte-
rostopniowej skali ma najwyższą wartość ciepła i wilgotności. Pieprz czarny i czosnek 
z kolei reprezentują żywioł ognia, ponieważ określone zostały najwyższymi wartościami 
dla ciepła i suchości. Im niższa wartość pożywienia, czyli im znajduje się ono bliżej środka 
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wykresu, tym ma słabsze indywidualne cechy danego żywiołu, a większy udział innych 
żywiołów. Przykładowo orzech laskowy umieszczono przy wartości 1 dla ciepła i przy war-
tości 1 dla suchości. Wiadomo więc, że nieobce będą mu cechy charakteryzujące wilgotne 
czy zimne. 

W średniowieczu znano teorię o doborze diety do charakteru człowieka; jeśli ktoś miał tem-
perament choleryczny, nie podawano mu pożywienia, w którym znajdowałyby się skład-
niki z przedziału ciepło–sucho, by nie wzmagać niekorzystnych cech takiego charakteru. 
Raczej dodawano do pożywienia składniki o przeciwstawnych właściwościach, czyli np. 
śliwki, białka jaja, melony, dynie. Gdy chciano, aby człowiek o charakterze melancholijnym 
stał się bardziej dynamiczny, czyli nabrał korzystniejszych cech charakteru cholerycznego, 
podawano mu więcej czosnku, orzechów i pietruszki, ponieważ znajdują się w przedziale 
ciepło–sucho, a ograniczano podawanie grzybów, liścia laurowego czy soczewicy. Możliwe 
było zatem np. łagodzenie charakteru poprzez podawanie pożywienia, którego składni-
ki miały wartości zbliżone do 1. Gdy chciano nieco umiarkować charakter optymistyczny, 
czyli określany przez cechy ciepła i wilgoci, podawano pacjentowi ogórecznik, kurczaka 
czy mąkę pszenną, a ograniczano cebulę, winogrona i rodzynki. Zabieg taki stosowano 
oczywiście, gdy charakter pacjenta nie wymagał znaczących zmian, lecz jedynie niewiel-
kiej korekty. Gdy potrzebne były znaczące zmiany, sięgano po rośliny ze skrajnymi warto-
ściami prezentowanymi na wykresie. Uważano, że dzięki tej metodzie możliwe jest w pew-

Ryc. 8. Właściwości pożywienia. Według R. P. KELLY, za: T. SCULLY, A Cook’s Therapeutic Use, s. 61
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nym zakresie także leczenie; jeśli lekarz np. uznał, że pacjent ma zbyt dużo „żółtej żółci”, 
zalecał pożywienie ją ograniczające, czyli takie, które na wykresie opisane jest wartością 
1 dla ciepła i suchości; jeśli natomiast kuracja miała wywierać mocniejszy wpływ, należało 
korzystać z pożywienia leżącego jak najdalej po stronie przeciwnej, czyli chory powinien 
spożywać więcej śliwek, dyni czy melona.

Na ryc. 8 każda roślina jest przyporządkowana odpowiedniemu temperamentowi i podda-
na waloryzacji, przykładowo:

– ogórecznik jest ciepły w stopniu 1, wilgotny w stopniu 1, 
– szałwia muszkatołowa – ciepła 1, sucha 1, 
– hyzop – ciepły 3, suchy 3, 
– majeranek – ciepły 2–3, suchy 2–3, 
– mięta – ciepła 2, sucha 2, 
– pietruszka – ciepła 2–3, sucha 2–3, 
– rozmaryn – ciepły 1–2, suchy 1–2, 
– ruta – ciepła 2–3, sucha 2–3, 
– szałwia – ciepła 2–3, sucha 2–3.

Wartości podane w stopniach dla poszczególnych roślin określają, jak dana roślina  wpły-
wa (1 – umiarkowanie, 2 – średnio, 3 – maksymalnie) oraz jakie cechy prezentuje – wilgoć, 
suchość, ciepło, zimno42. 

2.4. Inne wykorzystanie roślin

Roślinom leczniczym nierzadko były przypisywane funkcje magiczne. Wiele roślin wyko-
rzystywano w obrządkach rytualnych. Kilka gatunków roślin powszechnie uprawianych 
w ogrodach uważano za talizmany43. Takie rośliny jak bylica, bukwica, nagietek, ruta czy 
werbena były uważane za ochronne dla tego, kto nosił choć niewielką, jakąkolwiek ich 
część. Cebulka narcyza trzymana w domostwie miała chronić domowników, to samo dzia-
łanie przypisywano rojnikowi. Mimo jego pogańskiej nazwy lub może właśnie z jej powo-
du starano się, aby rósł na dachach i chronił w ten sposób od uderzeń pioruna. 

Gdy talizmany okazywały się nieskuteczne i demony zagrażały człowiekowi i zwierzętom, 
pod ręką była druga linia obrony – rytualne egzorcyzmy i substancje uważane za skuteczne 
w eliminowaniu demonów. Bardzo użyteczna była w takich wypadkach pojedyncza łody-
ga kopru włoskiego lub werbeny, a obrzędy egzorcyzmowania wspomagano czosnkiem, 
piciem wody święconej lub zawieszaniem na sobie łodyg absyntu (bylicy piołunu)44.

Coraz częściej doceniano rośliny wydzielające aromat i wykorzystywano je jako środki 
konserwujące i wzmacniające. Nawet inkaust, niezbędny do pracy w skryptorium, był wy-
rabiany z soku kapuścianego, siarczanu miedzi i z galasówek, długo gotowanych z gumą 

42 T. SCULLY, A Cook’s Therapeutic Use, s. 63–65.

43 J. STANNARD, Alimentary and Medicinal Uses of Plants, [w:] E.B. MACDOUGAL (ed.), Medieval Gardens (Dumbarton 
Oaks Research Library and Collection Trustees for Harvard University), Washington 1986, s. 69–91.

44 W. GAERTE, Wetterzauber im späten Mittelalter nach gleichzeitigen bildlichen Darstellungen, „Rheinisches Jahr-
buch für Volkskunde”, 3, 1952, s. 226–273.
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arabską oraz z dodatkiem piwa lub wina45. Można też było roślinami i wyrobami z nich (np. 
jabłkami lub cydrem) płacić wynagrodzenie, czynsze etc.46

3. W poszukiwaniu gatunków roślin uprawianych  
w średniowiecznym ogrodzie klasztornym

3.1. X–XIII w.

Na pytanie, jakie gatunki uprawiano w średniowiecznych ogrodach klasztornych, częścio-
wo udzielono odpowiedzi w poprzednich rozdziałach. Problem ten na poziomie badań 
szczegółowych nasuwa jednak liczne trudności. Badacze w swych dociekaniach korzystają 
z kilku grup źródeł. Dostępne są trzy spisy roślin pochodzące z X–XIII w., które sugerują, 
że w klasztorach wykorzystywano (a zatem zapewne także uprawiano) dość dużo roślin. 
Pierwszy pochodzi z Księgi lekarskiej. Ułożona w latach 926–946 przez angielskiego mni-
cha o imieniu Bald i napisana przez skrybę Cilda, zawiera przepisy na ziołowe leki przy-
gotowywane przy użyciu bylicy, bukwicy, fiołków, dziurawca, krwawnika i werbeny. Drugi 
–  z Lacungi, księgi czarów ziołowych z XI w., w której opisano zastosowanie lecznicze ta-
kich roślin jak chwastnica, pokrzywa, rumianek, rzeżucha, trybula oraz odmiany jabłoni. 
Ostatni pochodzi z De naturis rerum, napisanej przez opata Aleksandra z Necham w Anglii 
w połowie XIII w., zawierającej opis ogrodu idealnego, w którym rosną m.in.: bylica boże 
drzewko, dyptam, hyzop, kapusta włoska, kolendra, koper włoski, mięta, pieprzyca, pie-
truszka, piwonie, sałata, seler, szałwia, ruta oraz warzywa stosowane do przyrządzenia zup, 
takie jak buraki, łoboda, szczaw oraz malwa47.

Hortulus Walahfrida Strabo oraz plan Sankt Gallen ukazują prawie idealnie zgodne kom-
pozycje ogrodów ziołowych i składy uprawianych w nich roślin – są nimi: kmin (cuminum), 
irys (gladiola), koper (foeniculum), lubczyk (levisticum), mięta (mentha), szałwia (salvia), 
szałwia muszkatołowa (sclaregia), stulisz (sisimbrum), rozmaryn (rosmarinus), ruta (ruta). 
Kolejne grządki zewnętrzne zawierają lilie (lilium) i róże (rosa), jedna grządka zewnętrzna 
jest miejscem hodowli kozieradki (fena greca). Grządki lilii i róż oraz grządki szałwi i ruty 
zostały w obu źródłach usytuowane obok siebie. W obydwu szałwię spotkamy przy wejściu 
do ogrodu, gdzie rośnie obok ruty48. 

Oczywiście istnieją wcześniejsze relacje na temat ogrodów, jednakże wiersz Walahfrida jest 
pierwszym znaczącym i odnoszącym się do rzeczywistości źródłem o koncepcji artystycz-
nej dotyczącym ogrodnictwa w Europie Środkowej. Hortulus, podobnie jak herbularius 
z planu klasztoru w Sankt Gallen, niewiele zawiera informacji na temat ogrodu kuchenne-

45 L. MOULIN, Życie codzienne zakonników, s. 195.

46 M. HALES, Monastic Gardens, s. 97.

47 Ibidem, s. 55.

48 Użytek i piękno nie są w obydwu prezentowanych dokumentach wykluczającym się przeciwieństwem. W Hor-
tulusie flora traci charakter listy. Walahfrid prezentuje bogactwo roślin, które grupuje parami, w taki sposób, że 
walory jednej rośliny przy drugiej zostają uwydatnione. Skala porównań jest różnorodna, autor ogranicza się do 
kształtu i koloru. Cała charakterystyka roślin jest wyeksponowana w sposób bardziej poetycki niż botaniczny, zob. 
H. D. STOFFLER, Kräuter aus dem Klostergarten, Stuttgart 20053, s. 42.
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go. Na planie z Sankt Gallen w ogrodzie ziołowym przedstawione zostały liczne gatunki, 
z których dziś nie wszystkie zakwalifikowalibyśmy do grupy roślin leczniczych. Interesujące 
jest potraktowanie roślin uważanych za zwykłe warzywa jednocześnie jako roślin leczni-
czych.

Warto podkreślić, że ogrody przedstawione na planie z Sankt Gallen i w wierszu Walahfrida 
są przykładem modelu uprawy aktualnego we wczesnym średniowieczu. Analiza składów 
gatunkowych roślin w nich rosnących uwidacznia ścisłe powiązanie z wcześniejszym kapi-
tularzem de villis Karola Wielkiego i listą roślin uprawianych w ogrodach cesarskich49. 

49 Ibidem, s. 33. Jeśli chodzi o kompozycję ogrodu i obsadzenie roślinnością, w Hortulusie Walahfrida i herbu-
lariusie z planu z Sankt Gallen opisany został ogród, który często spotykany jest do dziś, z jego różnorodnymi 
formami, zapachami i kolorami. Krzyż oraz oś środkowa były z reguły wyznacznikiem podziału ogrodu chłop-
skiego. Ogrodzenie, konstrukcja i otoczenie grządek i ścieżek oraz funkcja ogrodu wielozadaniowego wynikały 
z funkcjonalnego i praktycznego wykorzystania przestrzeni ogrodowej. Te obszary zmieniały i nadal zmieniają się 
w zależności od krajobrazu, tradycji i gustu ogrodnika. Powszechne rośliny kuchenne, ale również kwiaty i zioła, 
z którymi wiązano różnorakie oczekiwania, znalazły tu swoje miejsce. Do naszych czasów przetrwały rośliny z listy 
ogrodów ziołowych Karolingów. Przede wszystkim jednakże z powodu kontaktu ze Wschodem i Nowym Światem 
dołączyło do nich później wiele roślin. Wydaje się jednak, że z reguły obok siebie sadzono zawsze szałwię, rutę, 
boże drzewko, lilię i różę stulistną, zob. ibidem, s. 34.

Ryc. 9. Rekonstrukcja roślin na grządkach Hortulusa Walahfrida Strabo.  
Za: M. MILECKA, Ogrody cysterskie, s. 163, ryc. 77
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Stoffler, poszukując „modelowego” składu gatunkowego roślin uprawianych w ogrodzie 
klasztornym, zwraca uwagę na podobieństwo listy roślin z kapitularza de villis do listy ro-
ślin zalecanej przez Johannesa Colerusa50. Były wśród nich m.in.: betonia, buraki, cebula, 
chmiel, chrzan, czosnek, dzięgiel biały i czerwony, fiołek niebieski i biały, goździki, groszek, 
jałowiec, lawenda, lilie, lubczyk ogrodowy, kapusta, kminek, kokornak, koper, majeranek, 
mak, marchew, ogórki, pietruszka, por, rozmaryn, ruta, rzepik, szałwia, wilcza jagoda i ży-
wokost. 

Badacze nie są jednak jednomyślni co do wiarygodności tych źródeł. P. Meyvaert uważa, że 
lista roślin przedstawiona na planie z Sankt Gallen nie jest miarodajna. Brak na niej ważnych 
gatunków stanowiących podstawę mniszego jadłospisu, takich jak bób, kabaczek i por. 
Badacz ten powołuje się na hipotezę B. Bischoffa, który sugeruje, że nazwy warzyw i ziół
na planie z Sankt Gallen zostały dodane później, w celu wypełnienia pustych prostokątów 
oznaczających grządki na planie, a wielkość poletek należy traktować czysto teoretycznie, 
gdyż w żaden sposób nie odpowiada rzeczywistym potrzebom klasztoru. Wskazuje na zbyt 
mały obszar przeznaczony pod uprawę porów, stanowiących w tym czasie podstawę diety 
klasztornej (zupa warmosium, oferowana codziennie braciom, którzy z różnych względów 
nie jedli innych potraw). Jego zdaniem cały obszar między licznymi warsztatami klasztoru 
był wykorzystany pod uprawę roślin, a przestrzeń klasztorna była mniej uporządkowana 
niż wynika to z planu z Sankt Gallen51. Badacz ten uważa, że bardziej wiarygodnym źró-
dłem wiedzy na temat roślin sadzonych w ogrodach klasztornych są księgi rachunkowe, 
i w swych analizach powołuje się na jedną z nich52.

Cennym źródłem informacji jest także analiza znaków klasztornego języka migowego, 
powszechnie używanego wobec konieczności zachowania ciszy, w tym w refektarzu53.
Lista opracowana przez Williama z Hirsau pod koniec XI w. na podstawie zwyczajów 
w Cluny jest najbardziej bogata w treści nas interesujące. Znajdujemy tu podział na rośliny 
„strączkowe” (legumina), do których zaliczono fasolę, groch i soczewicę, oraz „warzywa” 
(olera), do których zaliczono bylicę piołun, cebulę, czosnek, dynię, hyzop, kabaczek, 
koper włoski, koperek, por, różę, rutę, rzepę, rzodkiewkę i seler. Daje nam to obraz upraw 
w ogrodach opactwa w Hirsau. 
Ponieważ podstawowy znak dla „warzywa” (używany jako część znaku dla konkretnych wa-
rzyw) był identyczny ze znakiem dla „pora”, zdaniem tego badacza można przyjąć, że w Hir-
sau, podobnie jak w innych miejscach, pory uprawiane były w dużych ilościach i stanowiły 
fundamentalny element diety. Niektóre z wyszczególnionych roślin były najwyraźniej uży-
wane tylko jako przyprawy; inne były uprawiane do celów medycznych. Znaki dla owoców 
(poma) rzucają światło na miejscowe sady, w których przeważały jabłonie i grusze, a upra-
wiano także brzoskwinie, duże i małe śliwy, jeżyny, duże i małe orzechy, niesplik, pigwy, 

50 Ibidem, s. 35.

51 P. MEYVAERT, The medieval monastic garden, [w:] E. B. MACDOUGALL (ed.), Medieval Gardens, s. 23–53.

52 Księga rachunkowa opactwa Beaulieu w Hamphire – ibidem, s. 35.

53 Więcej na ten temat M. MILECKA, Cysterski krajobraz ciszy, [w:] S. BERNAT (red.), Dźwięk w krajobrazie jako przed-
miot badań interdyscyplinarnych (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 11), Lublin 2008, s. 183–192.
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truskawki, winogrona i wiśnie54. Jadano w Hirsau także „egzotyczne owoce zagraniczne” 
(poma peregrina), tzn. pomum cedrinum (pomarańcze lub cytryny) i kasztany (castanee)55.

3.2. Archeofity w Bierzwniku

Polscy badacze mają także ważne dokonania w zakresie poszukiwań dawnych gatunków 
roślin uprawianych w klasztorach. Na terenie opactwa cysterskiego w Bierzwniku prowa-
dzone były badania archeofitów. Archeofitami botanicy nazywają rośliny, których gatunki 
sprowadzono na obcy teren przed XV w. J. Kujawa-Pawlaczyk, badając rośliny porastają-
ce wzgórze klasztorne, określiła 37 gatunków zaliczanych do archeofitów56. Najliczniejsza 
grupa wywodzi się z terenów śródziemnomorskich. Według niej z przybyciem cystersów 
wiązać można pojawienie się ośmiu gatunków, spośród których najbardziej charaktery-
stycznym jest Rosa villosa – róża jabłkowata, uprawiana ze względu na wielkość owoców. 
Pozostałe to: Clematis viticella – powojnik włoski i Clematis vitalba – powojnik pnący, Galan-
thus nivalis – śnieżyczka przebiśnieg, Ornithogalum umbellatum – śniadek baldaszkowaty, 
Philadelphus lemoniei – jaśminowiec ‘Lemona’, Muscari botryoides – szafirek drobnokwia-
towy i Syringa vulgaris – lilak pospolity. Wśród pozostałych archeofitów znajdujemy wiele 
roślin stosowanych jako lecznicze, np. Malva sylvestris – ślaz dziki i Sisymbrium officinale
– stulisz lekarski (stosowane w leczeniu górnych dróg oddechowych). 

Cenne z punktu widzenia odtworzenia diety cystersów jest określenie roślin uprawnych, 
jak np.: Armoracia lapathifolia – chrzan pospolity czy Chenopodium bonus-henricus – ko-
mosa strzałkowata (roślina sałatowa), a także chwastów współwystępujących z uprawami, 
np.: Agrostemma githago – kąkol polny czy Fumaria officinalis – dymnica pospolita (uprawy 
zbóż). Wiele archeofitów było umiejętnie wykorzystywanych przez cystersów w lecznic-
twie i uprawianych w ogrodach, także w wirydarzu wraz z roślinami ozdobnymi57.

3.3. Tradycyjne gatunki rodzime (europejskie)

Wiele gatunków roślin rodzimych lub całkowicie naturalizowanych w Europie było zna-
nych niezależnie od wiedzy czerpanej z traktatów rzymskich i arabskich. Szeroko dostęp-
ne, niekiedy lokalnie występujące w nadmiarze, stanowiły część krajobrazu naturalnego; 
wykorzystywano je z wyboru lub z konieczności. Gatunki takie jak fiołek, jabłoń, lilia, lesz-
czyna, kapusta, pasternak, pietruszka, szparagi i tymianek należały do ważnych średnio-
wiecznych roślin ogrodowych, znano też ich liczne zastosowania58. Szczegółowe badania 
składów gatunkowych ogrodów średniowiecznych przeprowadziła C. Opsomer-Halleux. 
Wykorzystała ona m.in. zielniki – chociaż przyznaje, że dotyczą flory wybrzeży Morza Śród-
ziemnego, w związku z czym nie nadają się do badań nad ogrodami północnej Europy, 
poza tym należą do tekstów „żywych”, a ponieważ wiedza botaniczna podlegała ciągłym 

54 P. MEYVAERT, The medieval monastic garden, s. 36.

55 Ibidem, s. 37.

56 J. KUJAWA-PAWLACZYK, Archeofity występujące na terenie opactwa cysterskiego w Bierzwniku, „Zeszyty Bierzwnic-
kie”, 4, 2002, s. 101–104.

57 Informacja własna uzyskana na terenie opactwa w Bierzwniku.

58 J. STANNARD, Alimentary and Medicinal, s. 73.
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zmianom, ich zawartość nie musi odpowiadać uprawom miejsca (klasztoru), gdzie zostały 
skopiowane59.

3.4. Nowsze badania

C. Opsomer-Halleux sporządziła zestawienie 143 gatunków roślin ogrodowych, składające 
się z ziół opisanych w zielnikach jako rosnące w ogrodach, roślin opisanych w traktatach 
ogrodniczych i rolniczych jako mające lecznicze właściwości oraz z roślin wzmiankowanych 
w źródłach tradycyjnych, takich jak kapitularz de villis czy Hortulanus Walahfrida60. Rośliny 
zostały ułożone alfabetycznie, według nazw używanych w zielnikach, przy których podano 
ich nazwy botaniczne i potoczne. Zestawienie to pokazało, że wiadomości zaczerpnięte 
z tak różnych kategorii źródeł zgadzają się ze sobą oraz z nowymi ustaleniami badaczy, 
w tym P. Meyvaerta61. 

W ramach realizowanego na Uniwersytecie w Liège projektu THEOREMA opracowano 
wszystkie łacińskie recepty od pierwszego stulecia aż do śmierci Konstantyna Afrykańczyka 
(około 1087 r.), tworząc bazę danych zbierającą tradycyjną medyczną wiedzę, która może 
być wykorzystana do dalszych badań farmakologicznych oraz historycznych. Opracowana 
na tej podstawie lista wykorzystywanych w lecznictwie roślin dowodzi, że rośliny ogro-
dowe były wykorzystywane do przygotowywania leków, ale często nie były ich głównym 
składnikiem. Wykorzystywano także dzikie rośliny oraz egzoty z armarium pigmentorum62. 

4. Formy uprawy i średniowieczne praktyki ogrodnicze 

Metody pracy i narzędzia używane w ogrodzie w zasadzie nie różniły się od tych stosowa-
nych w polu. Rabata ogrodowa znajdowała się z reguły przy ścianie budynku lub tworzyła 
obwódkę wysypanej piaskiem alejki. Ogrody użyźniano nawozem zwierzęcym. Nasiona 
siano z ręki, w rzędach lub w inspekcie. Gdy wykiełkowały i wypuściły pierwsze listki, były 
przerzedzane. Czasami przesadzano do ogrodu rośliny dziko rosnące. W zależności od po-
trzeby stosowano irygację. Larwy owadów usuwano ręcznie, a mrówki i inne stawonogi 
były odstraszane poprzez spryskiwanie gleby rozmaitymi preparatami. Rdze, infekcje grzy-
bowe, pleśń itp. zwalczano, paląc zarażone części roślin63.

Plony zbierano do wiklinowych koszy. Część przeznaczano do natychmiastowej konsump-
cji, resztę przetwarzano i składowano na wiele sposobów (każdy z nich wyrastający z wie-
lowiekowych doświadczeń ludowych)64. Nasiona oraz zioła suszono na powietrzu, a potem 

59 C. OPSOMER-HALLEUX, The medieval garden and Its Role in Medicine, [w:] E. B. MACDOUGALL (ed.), Medieval Gardens, 
s. 100.

60 Ibidem, s. 102.

61 P. MEYVAERT, The medieval monastic garden, s. 23–53.

62 C. OPSOMER-HALLEUX, The medieval garden, s. 104 podkreśla, że dom lekarza na planie z Sankt Gallen zawiera ta-
kie armariolum. Potwierdzenie wykorzystywania roślin egzotycznych w tamtym okresie przynosi także przykład 
opactwa w Corbie, w północnej Francji, które nabywało corocznie z Kalabrii około 100 kg egzotycznych przypraw, 
jak cynamon, gałka, imbir, w celach medycznych. 

63 G. ORLOB, Frühe und mittelalterliche Pflanzenpathologie, Leverkusen 1973.

64 L. COGLIATI ARANO, The Medieval Health Handbook – Tacuinum Sanitatis, New York 1976.
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przechowywano w naczyniach bądź w wyschniętych tykwach. Korzenie były otrząsane 
z ziemi oraz innych zanieczyszczeń i umieszczane w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu, 
z którego później wyewoluowały dzisiejsze piwnice ziemne. Soloną kapustę przechowy-
wano w drewnianych lub glinianych beczułkach. Ogórki i oliwki przygotowywano, doda-
jąc solną zalewę. Nieuszkodzone jabłka wieszano w przewiewnym miejscu, np. na belkach 
piwnicznych, aby uchronić je od gnicia i obijania. Cebula i czosnek były wiązane w pęki 
lub wieszane na sznurach konopnych65. Inne plony składowano w piwnicach, zakopywano 
w czystym, białym piasku, układano w stosach lub beczkach, rozdzielając poszczególne 
warstwy słomą.

Wiele prac w ogrodzie przedstawiono m.in. na osiemnastowiecznych kaflach pieca znajdu-
jącego się w bibliotece opactwa cysterskiego w Salem. Pośród przedstawień wielu innych 
„klasztornych” aktywności pokazano na nich mnichów przy pracach ogrodniczych i rolni-
czych: uprawie ziemi, szczepieniu drzewek owocowych, przycinaniu winorośli, ale także 
sadzeniu roślin na grządkach, siewie i żniwach. Widoczne są na nich metody pracy i stoso-
wane narzędzia oraz religijny kontekst tych czynności. 

65 J. STANNARD, Alimentary and Medicinal, s. 79–80.

Ryc. 10. Prace, prawdopodobnie cystersów, w średniowiecznym ogrodzie klasztornym.  
Za: G. VAN ZUYLEN, Tous les jardins du monde, Paris 1994
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Ryc. 11. Praktyki ogrodnicze cystersów według przedstawień na osiemnastowiecznych kaflach pieca  
w bibliotece opactwa cysterskiego w Salem. Za: J. F. LEROUX-DHUYS, Les abbayes cisterciennes

5. Podsumowanie

Krótkowieczność materiału roślinnego stanowiącego istotę ogrodów oraz stała ewolucja 
sztuki ogrodniczej sprawiły, że nie zachowały się żadne średniowieczne ogrody klasztor-
ne. Mimo to, dzięki źródłom pisanym, bogatej ikonografii oraz badaniom archeologicz-
nym i związanym z nimi specjalistycznym ekspertyzom, wiemy o nich stosunkowo dużo. 
W zachowanych przestrzeniach średniowiecznych klasztorów trudno dziś odczytać ślady 
pierwszych wirydarzy, ogrodów lekarskich i kuchennych oraz sadów-cmentarzy – ich loka-
lizacji zazwyczaj możemy się jedynie domyślać, dopóki archeolodzy nie odnajdą ich pod-
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ziemnych reliktów. Z pewnością wiemy natomiast, że ewoluowały; z czasem zastępowały je 
nowe kompozycje, które pomimo różnorodnych przemian przechowywały jednak choćby 
najmniejszą cząstkę pierwotnych układów. Ważnym postulatem jest, aby w wypadku reno-
wacji klasztorów zwrócić uwagę na prawidłową rewaloryzację ich ogrodów. Niestety, więk-
szość aranżacji zieleni wprowadzanych w naszym kraju na teren odnawianych klasztorów 
odpowiada raczej współczesnym wyobrażeniom o ogrodach i ich funkcjach niż rezultatom 
badań nad dziejami konkretnego założenia ogrodowego. Spowodowana takim postępo-
waniem degradacja zabytkowej przestrzeni często przynosi nieodwracalne szkody. 

Ogrody klasztorne praktycznie do okresu dziewiętnastowiecznych kasat spełniały ważne 
funkcje, daleko wybiegające poza użytkowe. Ich rewaloryzacja będzie miała nie tylko istot-
ne znaczenie krajoznawcze i edukacyjne, ale także proekologiczne. Ukaże bowiem ich tak 
charakterystyczną cechę: dążenie do odnalezienia poprzez ich uprawianie sensu trudu pra-
cy własnej, radości z bezpośredniego kontaktu z ziemią i jej owocami, w zgodzie i harmonii 
z naturą. Radość „wyprodukowania” niewystandaryzowanej istoty żywej, jaką jest roślina, 
troski o nią, a wreszcie zebrania i spożycia plonu tej pracy, niekończąca się cykliczność tych 
czynności mają głęboki wymiar duchowy, tak potrzebny współczesnemu człowiekowi.

Prawidłowo rewaloryzowane ogrody klasztorne mogłyby być zatem nie tylko niematerial-
nymi zabytkami dokumentującymi minione mody w sztuce ogrodowej i zespołami zieleni 

Ryc. 12. Urzekająca czystość kompozycji cysterskiej w zrewaloryzowanym ogrodzie  
w opactwie Fontenay. Fot. M. MILECKA
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dopełniającymi historyczne budowle, ale przede wszystkim inspiracją dla często gubiące-
go się w nowoczesnych metodach ogrodnictwa, wzorcem dla rozprzestrzeniającego się 
i pochłaniającego nasz świat chaosu przestrzennego i bezmyślnej degradacji środowiska 
naturalnego. Tak chyba należy widzieć misję i najważniejszy cel ochrony ogrodów klasztor-
nych w kontekście nowej filozofii egzystencji współczesnego człowieka.

Wychodząc z tych założeń, kierowany przeze mnie zespół badawczy włączył się do prac 
związanych z realizacją projektu badawczego Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skaso-
wanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, 
inwentaryzacja. W ramach podejmowanych przez nas zadań naukowych przeprowadza-
ne będą badania założeń ogrodowych. Dla wybranych zespołów klasztornych zostaną 
przeprowadzone kwerendy archiwalne i biblioteczne oraz badania terenowe, pogłębione 
o analizy stopnia zachowania historycznych układów oraz opracowanie wytycznych kon-
serwatorskich. Wyniki badań będą publikowane i przekazywane służbom konserwator-
skim, w celu jak najlepszej ochrony tego niewątpliwie cennego i, przez kruchość materii 
ogrodowej, delikatnego zasobu.

Jesteśmy przekonani, że rezultaty prac nad poznaniem i rekonstrukcją założeń ogrodo-
wych funkcjonujących w wybranych skasowanych klasztorach będą miały znaczenie nie 
tylko naukowe, ale także praktyczne i przyczynią się do rewaloryzacji przynajmniej niektó-
rych z nich.
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Streszczenie

Tradycja zakonu pustelniczego narodziła się w trakcie pierwszych dwóch setek lat istnienia chrześcijaństwa, ale to św. Benedykt był 
inicjatorem życia zakonnego opartego na jego regule samowystarczalności i wspólnego życia, która to została udoskonalona w szóstym 
stuleciu.  Święty Benedykt w szczególny sposób odniósł się do słów Chrystusa: „Byłem przybyszem, a wyście mnie przyjęli... Byłem chory, 
a odwiedziliście mnie” (Mt 25, 35–36).  Jego filozofia, w której kładł nacisk na ciepłe podejmowanie podróżnych wszystkich stanów oraz
szacunek dla chorych, wpłynęła na ukształtowanie kilku typów ogrodów klasztornych, m.in. ogrodów ziołowych (lekarskich) i kuchen-
nych oraz sadów i cmentarzy. Wkład klasztorów w rozwój ogrodnictwa jest ogromny i obejmuje rozwój i rozpowszechnianie produkcji ro-
ślin, uprawę ziemi, w tym jej nawożenie, rekultywację i irygację. Klasztory przodowały w technikach wykorzystywania wód i zarządzania 
nimi, gospodarki lasami, prowadzenia winnic, sadów oraz ogrodów użytkowych i rekreacyjnych. Rozpowszechnianie wiedzy botanicznej 
i medycznej przez zbieranie, kopiowanie i ilustrowanie rękopisów również zawdzięczamy zakonom. Wielu opatów posiadało rzetelną 
wiedzę ogrodniczą, a także medyczną. W szczególności zakony benedyktynów i cystersów wpłynęły na rozwój rolnictwa i ogrodnictwa, 
poszerzając granice zamieszkanych terenów. Wiele domów zakonnych zajmowało się opieką nad chorymi, dając tym samym początek 
instytucji szpitala. 

Zapisy zakonników zawierają wiele użytecznych wiadomości z zakresu botaniki i medycznego zastosowania roślin. Wiedza ta nie ma 
jednak korzeni chrześcijańskich, została bowiem przeniesiona na grunt europejski wraz z przeniknięciem do kultury chrześcijańskiej sta-
rożytnych traktatów łacińskich. To, co pozostało jako spuścizna po antyku i stanowiło istotny punkt wyjścia do dalszego rozwoju ogrod-
nictwa jako nauki, to cztery kompletne prace dotyczące rolnictwa i jedna praca encyklopedyczna zawierająca księgi botaniczne o rolnic-
twie, ogrodnictwie i materia medica. Istotny rozwój ogrodnictwa jako nauki stosowanej przyniosły czasy Karola Wielkiego i działalność 
kilku wybitnych opatów. Warto wymienić tu Alcuina – opata klasztoru św. Marcina, Benedykta z Aniane – sławnego opata w Languedoc, 
uznawanego za twórcę znanej listy roślin Capitulare de villis) Gozberta – opata Sankt Gallen, czy też opata Haito z Reichenau, a także 
jedyną w tym gronie kobietę – św. Hildegardę z Bingen. Dzięki ich listom, planom, a nawet wierszom (poemat Walahfrida Strabo Hortu-
lus) wiele dziś wiemy na temat średniowiecznych ogrodów klasztornych, ich kompozycji i struktury przestrzennej, składów gatunkowych 
produkowanych roślin oraz ich znaczenia dla współczesnych. Rośliny użytkowe były wówczas bardzo cenione nie tylko z uwagi na walory 
spożywcze i zdrowotne, ale także ze względu na istotną dla średniowiecznej duchowości wartość symboliczną i duchową, a niekiedy 
nawet magiczną. Sądzono bowiem, że każda roślina została stworzona celowo, by służyć człowiekowi, oraz że ma specyficzne, jej tylko
przypisane właściwości. Wiele roślin przeznaczonych do spożycia było jednocześnie uznawanych za lecznicze. W szczególności dotyczyło 
to owoców i warzyw, które miały uznaną wysoką wartość leczniczą i były stosowane w specjalnych dietach, m.in. w prezentowanej bliżej 
w artykule diecie opartej na tzw. teorii płynów. Autorka artykułu, dzieląc się informacjami na temat znaczenia ogrodu i rozwoju prak-
tycznej nauki ogrodnictwa  w średniowiecznym klasztorze, stara się dać odpowiedź na pytanie, jakie rośliny sadzono w średniowiecznych 
ogrodach klasztornych, jakie stosowano wówczas formy uprawy i praktyki ogrodnicze; dzieli się także refleksjami nad problemem ochro-
ny dziedzictwa sztuki ogrodowej klasztorów we współczesnym świecie.

Słowa kluczowe

sztuka ogrodowa, średniowiecze, Europa, klasztor, ogród klasztorny, symbolika roślin, botanika, medycyna, zielarstwo, praktyki magicz-
ne, egzorcyzm, archeofit, rośliny uprawne, praktyki ogrodnicze, dziedzictwo
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Medieval heritage of the European monasteries garden arts

Summary

The tradition of the hermit orders emerged within the first two hundred years of Christianity, but it was st. Benedict who initiated the
idea of the convent life based on the self-sufficiency and common living, improved during the 6th century. St. Benedict referred in a par-
ticular way to the words of Christ: „I was a stranger and you invited me in [...], I was sick and you looked after me” (Matthew 25:35–36). 
By putting the emphasis on warm hospitality for all of the travelers from different states and respect for the ill people, his philosophy
shaped few types of monastic gardens. Among the other gardens there were: herbal (medical), kailyard and the orchard/graveyard. The 
input of the convents in the development of the horticulture is huge if consider the progress and dissemination of plant production, 
but also land cultivation, its fertilization, restoration and irrigation. The orders were leaders in techniques of management and usage 
of waters, forests, keeping the vineyards, orchards, and utilitarian and recreational gardens. The widespread of botanical and medical 
knowledge by collecting, copying and illustrating manuscripts is also owed to the convents. Many abbots had solid knowledge of garden-
ing, but also of medicine according to st. Benedict. In particular, the Benedictines and Cistersians influenced the development of farming
and gardening by expanding the boundaries of inhabited areas. A lot of convents were taking care of ill people, giving the beginning of 
hospital institutions. 

The monks’ records contain many useful information concerning the botanical knowledge and medical use of plants. This knowledge, 
however, has no Christian roots as it was transferred to the European grounds along with the inflow of the ancient Latin treaties to the
Christian culture. What have left as a legacy of antiquity, and what was an important starting point for further development of the 
horticulure as a science, are four complete works on agriculture and one encyclopedic work containing botanical books on agriculture, 
gardening, and materia medica. A significant progress of the horticulture as an applied science have brought the times of Charles The
Great, and several prominent brothers. It is worth to mention here the names of: Alcuin – the abbot of st. Martin monastery, the famous 
Benedict of Aniane – the abbot of Languedoc (considered as the author of the Capitulare de villis plant list), Gozbert of St. Gall, abbot 
Haito of Reichenau, but also the only women among the above mentioned – Hildegard of Bingen. Through their letters, plans, and 
even poems (Hortulus – the poem of Walafrid Strabo), it is now known a lot more about medieval monastic gardens, their composition, 
spatial structure, the species of cultivated plants, and their importance for contemporary people. The useful plants were highly valued 
at that time, not only as the healthy groceries, but also for their importance for medieval spirituality as the spiritual and symbolic value, 
sometimes even magical. It was believed that each plant was created with a purpose, having added specific values, to serve man. Many
plants intented for human consumption were also considered to be sanative. In particular, it concerned fruits and vegetables considered 
as higly therapeutic, so they were used in specially composed diets, i.a. in presented in detail in the article diet, based on the so-called 
theory of liquids. The author of this article, sharing the information about the importance of garden and the developing practical science 
of horticulture in medieval orders, is trying to give answer, which plants were grown in the medieval monastic gardens, which forms of 
cultivation and gardening practices were used, and reflects her thoughts on the problem of protecting the legacy of monastic garden art
in the contemporary world.

Keywords

horticulture, Middle ages, Europe, monastery, monastic garden, symbolism of plants, botany, medicine, herbalism, magical practice, 
exorcism, archaeophyte, cultivated plants, the use of plants, heritage
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Dwie wersje Rocznika miechowskiego  
oraz jego nieznana kontynuacja  

(w świetle analizy Miechovii Samuela Nakielskiego)

Rocznik miechowski – powstanie, losy, wydania

Rocznik miechowski, jedyny znany nam utwór dziejopisarski poświęcony polskim bożo-
grobcom powstały przed Miechovią Samuela Nakielskiego, w znanej nam dziś wersji zaczę-
to spisywać w klasztorze bożogrobców w Miechowie na przełomie XIV i XV w.1 Zasadnicza 
jego część skoncentrowana jest na wydarzeniach związanych z działalnością miechowi-
tów między końcem XIV w. a latami 30. XV stulecia, przy czym zdecydowana większość 
zapisek dotyczy funkcjonowania klasztoru (zarządzanie uposażeniem, prace budowlane, 
wybór współbraci na placówki zależne, wchodzące w skład kongregacji miechowskiej, 
itp.). Jak zauważyła Zofia Kozłowska-Budkowa, zapiski Rocznika miechowskiego z końca 
XIV w. i trzech pierwszych dziesięcioleci XV w. powstawały w miarę na bieżąco, współcześ-
nie do opisywanych wydarzeń. Dzięki jej badaniom wiemy także, że około 1402 r. przed 
zapełnioną już częściowo kartę dodano nową, czystą, którą od razu wypełniono zapiska-
mi obejmującymi wydarzenia z lat 947–13882. Większość z nich siłą rzeczy dotyczy spraw 
niezwiązanych bezpośrednio z dziejami miechowitów (np. chrzest Mieszka I, męczeństwo 
św. Wojciecha, zabójstwo arcybiskupa Tomasza Becketta, „czarna śmierć” w Europie itp.). 
Rocznik miechowski zamyka opis wydarzeń z 1434 r., pod którym, inną już ręką, dopisano 
niedokończoną notę o skandalu wywołanym przez Mikołaja Liszowskiego, prepozyta mie-
chowskiego w latach 1459–1469.

Trzy karty, na których spisano Rocznik miechowski, każda o rozmiarze 25,5 na 34,2 cm, zo-
stały jeszcze w XV w.3 zszyte w jeden kodeks z jakimiś niezidentyfikowanymi legendami 
o świętych oraz kazaniami Peregryna z Opola o świętych Pańskich4. Kodeks liczył 180 kart; 

1 Z. BUDKOWA, Rocznik miechowski, „Studia Źródłoznawcze”, 5, 1960, s. 121–122.

2 Ibidem.

3 O czym świadczył napisany „ręką z XV wieku” roboczy spis treści na pierwszej stronie tego kodeksu, J. KORZE-
NIOWSKI, Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu i innych bibliotek petersburskich. Sprawo-
zdanie z podróży naukowych odbytych w 1891–1892 i w 1907 r. (Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, 
11), Kraków 1910, s. 3.

4 Ibidem, s. 2–3; J. ŁOŚ, W. SEMKOWICZ, Kazania t.zw. Świętokrzyskie, Kraków 1934, s. 16–17.
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tekst Rocznika miechowskiego znalazł się na kartach 136–138. Po kasacie w 1819 r. klasztoru 
w Miechowie trafił on do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a po upadku powstania 
listopadowego wywieziony został wraz z nią do Petersburga, gdzie włączono go do Ce-
sarskiej Biblioteki Publicznej pod sygnaturą Lat. F. 1 vol. 515. Tu korzystali z niego badacze 
niemieccy6 i polscy7, w efekcie czego znajdujący się w nim Rocznik miechowski został od-
kryty i wydany drukiem. Po traktacie ryskim z 1921 r. kodeks ten wrócił do Polski i trafił do 
Biblioteki Narodowej w Warszawie. W 1944 r., zaraz po upadku powstania warszawskiego, 
Niemcy spalili go wraz z tysiącami innych rękopisów. Na szczęście zachowały się wykona-
ne w okresie międzywojennym na szklanych kliszach fotografie trzech kart zawierających 
rocznik. Na ich podstawie Zofia Kozłowska-Budkowa przygotowała jego kolejną, już trze-
cią, edycję8.

Problem dwóch wersji Rocznika miechowskiego w historiografii

W latach 60. XIX w. po raz pierwszy sformułowano tezę, że Rocznik miechowski z kodeksu 
petersburskiego nie był jedyną wersją tego zabytku. Wówczas to Wilhelm Arndt i Richard 
Röpell, jego wydawcy w serii Monumenta Germaniae Historica, stwierdzili, że w Miechovii 
Samuela Nakielskiego9 znajdują się fragmenty Rocznika miechowskiego zapożyczone z ja-
kiejś starej rękopiśmiennej księgi klasztornej („ex codice vetusto conventuali manuscripto”), 
której nie powinno się utożsamiać z kodeksem z Petersburga10. Zwrócili bowiem uwagę, że 
cytowane przez Nakielskiego fragmenty Rocznika różnią się od tych, które znali z rękopisu 
petersburskiego. 

Zawartość wzmiankowanego przez Nakielskiego „codicis manuscripti” frapowała również 
Augusta Bielowskiego, który – niezależnie od wspomnianych badaczy niemieckich – wy-
dał Rocznik miechowski w serii Monumenta Poloniae Historica. Zwracając uwagę na różnice 

5 J. KORZENIOWSKI, Zapiski, s. 2.

6 Annales Mechovienses, Hg. W. ARNDT, R. RÖPELL, [w:] Monumenta Germaniae Historica, Scriptores XIX, Hannoverae 
1866, s. 666–677 (wydanie s. 668–677); Annales Mechovienses, Hg. v. W. ARNDT, R. RÖPELL, [w:] Annales Poloniae, Hg. 
iidem (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, 11), Hannoverae 
1866, s. 93–115 (wydanie s. 95–115).

7 Rocznik miechowski, wyd. A. BIELOWSKI, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 2, Lwów 1872, s. 880–896 (wydanie 
s. 882–896).

8 Z. BUDKOWA, Rocznik miechowski, s. 119–135 (wydanie s. 123–135).

9 S. NAKIELSKI, Miechovia sive promptuarium antiquitatum monasterii Miechoviensis, Cracoviae 1634[–?]. Trudno 
stwierdzić, kiedy dokładnie zakończono wydawanie tego dzieła. Dwie jego pierwsze części (narracja do połowy 
XVI w., czyli do wprowadzenia tzw. komendy nad prepozyturą w Miechowie) funkcjonowały już na rynku czytelni-
czym na początku lat 40. XVII w., o czym świadczy odręczny wpis Piotra Mucharskiego, który otrzymał egzemplarz 
tej książki od jej autora w styczniu 1641 r. (egzemplarz w posiadaniu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, 
sygnatura Sd. 714.921; mikrofilm 9643). Trzecia, ostatnia część Miechovii, zawierająca opis wydarzeń aż po gru-
dzień 1646 r., jak się wydaje (na podstawie analizy treści dzieła, autopsji kilku jego egzemplarzy oraz uwag na kar-
tach katalogowych w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i Bibliotece Narodowej), wyszła drukiem być może  
w 1647 r.

10 W. ARNDT, R. RÖPELL, Einführung, [w:] Annales Mechovienses [MGH.SS],  s. 667; iidem, Einführung, [w:] Annales 
Mechovienses [MGH.SRG], s. 95.
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między powoływanymi w Miechovii fragmentami Rocznika a jego tekstem w kodeksie pe-
tersburskim, pisał:

[...] z porównania zaś przytoczeń owych okazuje się, że miał on [tj. Nakielski – ACh] przed sobą rocznika tego kodex 
inny, jakkolwiek tu i ówdzie różniący się nieco w szczegółach, w głównej jednak rzeczy zgodny z niniejszym [tj. peters-
burskim – ACh]11. 

Większość tych różnic August Bielowski wypunktował w przypisach do swego wydania12.

Głos w tej sprawie zabrał również Heinrich Zeissberg, który stwierdził, że rękopis Roczni-
ka miechowskiego, z którego korzystał Nakielski, zawierał obszerne informacje z lat 1293–
–1348, których nie było lub które były, lecz krótsze, w tekście Rocznika znanego z kodeksu 
petersburskiego13. Zeissberg pisał: 

[...] porównanie z osnową rękopisu, który po kilkakroć przytacza Nakielski, poucza nas, iż powyższym rocznikom [tj. z rę-
kopisu petersburskiego – ACh], co najmniej do roku 1348, służyły za podstawę dawniejsze roczniki, przez prze-
pisywaczy skrócone. Od roku zaś 1360 istnieje między drukowanymi rocznikami miechowskiemi i temi, z których korzystał 
Nakielski, zgodność często co do słowa; aczkolwiek wielokroć napotykane różnice dowodzą, iż Nakielski nie korzystał ze 
znajdującego się obecnie w Petersburgu rękopisu14. 

Jako pierwszy zwrócił również uwagę, że ów „codex manuscriptus”, z którego korzystał Na-
kielski, zawierał zapiski o wydarzeniach wykraczających chronologicznie poza zakres zna-
nego nam tekstu Rocznika miechowskiego15.

Hipotezy te podsumował Jan Dąbrowski, który w swojej syntezie średniowiecznego dzie-
jopisarstwa polskiego pisał:

[...] z Miechovii Nakielskiego widzimy, że w klasztorze bożogrobców miechowskich istniał [...] jeszcze Rocznik miechowski, 
który w porównaniu z obecnie nam znanym [...] wykazuje różnicę tekstu. Istniał więc w Miechowie rocznik dawniejszy, 
sięgający co najmniej do r. 1348, a przez twórcę obecnego rocznika wzięty za podstawę, a zapewne stracony (jak wykazują 
cytaty zeń podane u Bielowskiego)16.

Stanowiska poprzedników nie podzieliła Zofia Kozłowska-Budkowa. Przechodząc do po-
rządku dziennego nad różnicami między tekstem cytowanym „ex codice manuscripto” 
przez Nakielskiego a tym znanym z kodeksu petersburskiego, stwierdziła, że Samuel Na-
kielski cytował na pewno – „chociaż swobodnie” – obecnie znany tekst Rocznika, czyli że, 
w domyśle, ów „codex manuscriptus” to po prostu spalony w 1944 r. kodeks petersburski. 
Według niej świadczą o tym dopiski na marginesie znanego dziś Rocznika miechowskiego, 
przywodzące na myśl te, które Nakielski własnoręcznie uczynił w zachowanym do dziś tzw. 
kopiarzu miechowskim17.

11 A. BIELOWSKI, [Wstęp], [w:] Rocznik miechowski, s. 881.

12 Ibidem, s. 882–886.

13 H. ZEISSBERG, Dziejopisarstwo wieków średnich, przeł. A. PAWIŃSKI I IN., t. 1, Warszawa 1877, s. 61, przyp. 7.

14 Ibidem, s. 61–62.

15 Ibidem, s. 62.

16 J. DĄBROWSKI, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław i in. 1964, s. 68.

17 Z. BUDKOWA, Rocznik miechowski, s. 121.
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Ostatnio Wojciech Drelicharz, szukając źródeł, z których korzystał autor Rocznika miechow-
skiego, doszedł do wniosku, że niezbyt długo przed latami 1395–1397 w Miechowie po-
wstał „starszy rocznik miechowski”. To on posłużył za źródło autorowi, który około 1402 r. 
skopiował z niego zapiski z lat 947–1388, tworząc w ten sposób wstęp do nowego roczni-
ka, którego tekst zachował się w kodeksie petersburskim. Niestety, badacz ten nie odniósł 
się do dyskusji wokół hipotezy o istnieniu w czasach Nakielskiego drugiej wersji Rocznika 
miechowskiego18.

Jak widzimy, większość badaczy uważa, że jeszcze w XVII w. istniały dwie wersje Rocznika 
miechowskiego: ta znana z kodeksu petersburskiego i opartych na nim wydań oraz zaginio-
na, z której korzystał Samuel Nakielski. Jedyna przeciwniczka tej hipotezy, Zofia Kozłow-
ska-Budkowa, udowodniła co prawda, że Nakielski korzystał z Rocznika miechowskiego za-
wartego w kodeksie później zwanym petersburskim, należy jednak zauważyć, że ustalenie 
to nie wyklucza, że ten siedemnastowieczny historyk korzystać mógł równocześnie także 
z jakiejś innej, później zaginionej wersji klasztornej kroniki.

Porównanie źródeł

Głównym argumentem przemawiającym na korzyść tezy, że w czasach Samuela Nakiel-
skiego w Miechowie znajdowały się przynajmniej dwie wersje Rocznika miechowskiego, 
są różnice między przytoczonymi z niego fragmentami w Miechovii a odpowiadającymi 
im partiami tekstu w kodeksie petersburskim. Zobaczmy więc na wybranych przykładach, 
jak Nakielski nazywa źródło, w którym znajdowała się cytowana przez niego kronika klasz-
torna (czyli Rocznik miechowski), oraz jak duże są różnice między tymi cytatami a tekstem 
Rocznika wydanym drukiem.

Samuel Nakielski, powołując się na interesujące nas informacje, źródło cytatu określa jako 
„vetustus manuscriptus codex conventualis” lub, w wersji skróconej, jako „codex manuscrip-
tus”. Tylko dwa razy używa terminu „diariusz”19, pisząc, że czerpie informacje z „diaribus con-
ventus” lub „diaribus conventualibus”. 

Rozbieżności między cytatami z tekstu, którym posługiwał się Nakielski, a dzisiaj znanym 
tekstem Rocznika czasami są niewielkie. Można je wytłumaczyć stylistycznymi aspiracjami 
autora Miechovii, który chciał włączyć płynnie cytowany tekst (drukowany w jego dziele 
kursywą) w narrację (drukowaną antykwą). Jest tak np. w wypadku cytatu dotyczącego 
budowy szpitala bożogrobców na krakowskim Stradomiu. W cytowanym w Miechovii tekś-
cie nie ma co prawda niewielkich fragmentów, które występują w znanym nam tekście 
Rocznika, ale brak ten nie zmienia w zasadniczy sposób przekazu:

Z. BUDKOWA, Rocznik miechowski, s. 129 S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 310
M0CCC0LXXVII0 regnante rege Lodouico Vngarie in Polonia 
cum matre sua Elizabeth regina domus Cracouiensis sancte 
Elyzabeth sita inter Cracouiam et Kazimiriam, in ripa Visle 
fluvii, data est per dictum regem et dictam reginam ipsius

Regnante rege Ludouico Ungariae in Polonia, cum matre sua 
Elizabeta Regina, Domus Cracouiensis SS. Heduigis et Elizabeth, 
sita inter Cracouiam et Casimiriam, in rippa Vistulae fluuij,
data est per Dominum Regem, et Dominam Reginam ipsius 

18 W. DRELICHARZ, Annalistyka małopolska XIII–XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych (Roz-
prawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego – Polska Akademia Umiejętności, 99), Kraków 2003, s. 280–296, 460.

19 S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 104, 509.
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matrem monasterio nostro Mechouiensi. Cuius domus pri-
mus fuit prepositus frater Marcissius plebanus de Sidlow 
et viceprocurator Vislicensis regis Kazimiri. Qui frater super 
muris ut dictum est per regem datis chorum ecclesie texit et 
alia edificia inquantum valuit cum impensis de domo Me-
chouiensi instauravit et ibidem dictus frater Martinus cum 
sua matre nobili de Sweborouicze corporaliter requiescit.

matrem, Monasterio Miechouiensi. Cuius Domus primus fuit 
Praepositus, Frater Marcissius, Plebanus de Sydlow, et Vice-
procurator Visliciensis, Regis adhuc Casimiri. Qui Frater vt sibi 
hoc datum est per Regem, chorum Ecclesiae texit, et alia aedi-
ficia in quantum valuit cum impensis de Domo Miechouiensi
restaurauit, et ibidem decedens Frater Marcissius, cum sua 
matre requiescit. Ita M. SS. Codex.

Zdarzają się jednak różnice znacznie bardziej zasadnicze, o charakterze ściśle faktogra-
ficznym, a nie tylko stylistycznym. Ukazuje to poniższy cytat Nakielskiego z owego „co-
dice manuscripto”. Z jednej strony w tekście wykorzystanym przez niego brak ostatniego 
zdania, które występuje w znanej dzisiaj wersji Rocznika miechowskiego, z drugiej pojawia 
się informacja dodatkowa, której z kolei w niej nie ma, mianowicie o tym, że Ambroży, na-
zwany w Roczniku miechowskim z kodeksu petersburskiego krewnym prepozyta Michała 
z Radomska (i duchownym świeckim20), był synem brata prepozyta i zakonnikiem mie-
chowskim.

Z. BUDKOWA, Rocznik miechowski, s. 129 S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 358
M0CCC nonagesimo nono ipse dominus Michael prepositus 
fratri Helye providit de ecclesia in Vneyow post cessionem 
fratris Pribislay. Cui fratri Pribislao fuit provisum Gnezdne 
de prepositura similiter per dominum Michaelem. Eodem 
anno providit de ecclesia in Wroczirziz nepoti suo Ambrosio. 
Hoc fuit primo per monasterium provisum eidem plebano.

Anno (inquit) Domini 1399. Dominus Michael Praepositus 
Fratri Eliae providit de Ecclesia in Unieiow, post cessionem 
Prybyslai. Qua etiam tempestate ad Ecclesiam Wrocierzyen-
sem Frater Ambrosius eiusdem Michaelis Praepositi nepos ex 
Fratre, in Pastorem fuit constitutus.

Dużą część cytatów zaczerpniętych „ex codice manuscripto” Nakielski wyróżniał kursywą. 
Nie była to jednak reguła, czasami podawał je antykwą, czyli tak jak tekst główny, pocho-
dzący od niego. Również w przypadku tak zredagowanych odwołań do treści „codicis ma-
nuscripti” dostrzec można istotne różnice faktograficzne w stosunku do odpowiadających
im partii w Roczniku miechowskim z kodeksu petersburskiego.

Przypatrzmy się poniższemu zestawieniu informacji na temat pożaru zabudowań klasz-
tornych w połowie XIV w.21 Warto zwrócić uwagę na datację tego wydarzenia: „Hac tem-
pestate” to według Nakielskiego rok 1348, o którym pisał w akapicie poprzednim, a znana 
nam z kodeksu petersburskiego wersja Rocznika miechowskiego umieszcza to zdarzenie 
pod rokiem 1347. Tylko Nakielski podaje datę dzienną tego pożaru.

Z. BUDKOWA, Rocznik miechowski, s. 125 S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 267–268
M0CCCXLVII post dominicam Oculi domus Mechouiensis vix 
consumata per ventum deiecta et contrita fuit. Eodem anno 
intra octavam Corporis Christi alia domus in eodem loco  
constructa per ventum similiter est conminuta et eodem 

Hac tempestate feria quarta post Dominicam Oculi, vt habet 
M. SS. Codex Conuentualis, tam vehemens ac perniciosus 
ventus intra ambitum Claustri Miechouiensis exortus esse 
fertur, vt aedificia nuper constructa, nec dum ad finem in 

20 Przy okazji informacji o śmierci Ambrożego w roku 1401 pojawia się informacja, że był on „plebanus secularis”  
(Z. BUDKOWA, Rocznik miechowski, s. 129).

21 Dostrzegł to również A. BIELOWSKI, por. Rocznik miechowski, s. 884, przyp. 8.
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anno tercia domus in eodem loco reparatur de fragmentis 
sed aliis deterior.

suo opere completa, ad terram vsque prostrauerit. Ex cuius 
ruinis dum iterum instaurata stetissent, eodem anno infra 
Octauas Sacratissimi Corporis Christi, furibundo vrgen-
te vento, iterum ad terram prostrata conciderunt. Tertia 
demum vice ex ruinosis fragmentis, mansio pro Fratribus 
reaedificata, ad haec vsque tempora, cum Dei adiutorio
inconcussa manet: Quae omnia terribilia portenta, erant 
praenuntia imminentium, non Ordini nostro solum, sed toti 
fere Orbi, malorum, vt ex consequentibus apparebit.

Takich większych i mniejszych rozbieżności między treścią dzisiaj nam znanego tekstu 
Rocznika miechowskiego a tekstem Miechovii jest więcej. Najmniej dziwią różnice styli-
styczne (przestawianie szyku wyrazów, skracanie lub dodawanie całych zdań, zmiany in-
terpunkcji, zastępowanie wyrazów ich synonimami). Bardziej zastanawiają liczne różnice 
faktograficzne, które dotyczą m.in. datacji (np. budowę domu przy szpitalu bożogrobców 
na Stradomiu znany nam dziś Rocznik miechowski kładzie na rok 1404, a przywoływany 
przez Nakielskiego „codex manuscriptus” – na rok 140622; przebudowę klasztornego refek-
tarza za rządów prepozyta Jana Oczki pierwsze ze źródeł datuje na 1434 r., a drugie – na 
143623) lub innych istotnych szczegółów z dziejów klasztoru miechowskiego (np. w opisie 
rządów prepozyta Stanisława Stojkowica relacja „ex codice manuscripto” mówi o 13 latach 
prepozytury, w których trakcie Stojkowic wydał ponad 5000 grzywien na powiększanie 
majątku klasztornego, podczas gdy liczby te według znanego nam dziś Rocznika miechow-
skiego to odpowiednio 12 lat i 2000 grzywien)24.

Jaki stąd płynie wniosek? Czy omówione różnice to dowód na to, że Nakielski posługiwał 
się nieznaną nam dziś wersją Rocznika miechowskiego (jak chcieli Wilhelm Arndt, Richard 
Röpell, August Bielowski, Heinrich Zeissberg i Jan Dąbrowski), czy może tylko świadectwo 
tego, że autor Miechovii cytował znany nam dziś Rocznik „swobodnie” (jak to określiła Zofia
Kozłowska-Budkowa)?

Sposób cytowania źródeł narracyjnych w Miechovii

Aby pełniej odpowiedzieć na to pytanie, warto sprawdzić, jak Samuel Nakielski cytował 
w swym dziele inne źródła o charakterze niedokumentowym.

W Miechovii z łatwością znajdziemy cytaty praktycznie w pełni odpowiadające pierwo-
wzorowi, a niewielkie różnice wynikają z zabiegów redakcyjnych. Poza tym, drukując za-
czerpnięty fragment kursywą, Nakielski wyróżniał go w ten sposób wyraźnie od swojego 
własnego tekstu, drukowanego antykwą. Tak jest np. w opisie Krakowa opartym na dziele 
Marcina Kromera.

22 Z. BUDKOWA, Rocznik miechowski, s. 130–131; S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 382.

23 Z. BUDKOWA, Rocznik miechowski, s. 134; S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 460.

24 Z. BUDKOWA, Rocznik miechowski, s. 127–128; S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 351. Różnice te dostrzega również  
A. BIELOWSKI, por. Rocznik miechowski, s. 888, przyp. 8. 
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M. KROMER, Polonia sive de situ25 S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 364
Habet Academiam quoque omnium disciplinarum atque 
doctrinae studiis et professione florentem, olim tamen
quam nunc honestis disciplinis et frequentia praeceptorum 
iuxta ac studiosorum florentiorem, cum principes viri orna-
mentis patriae magis faverent ac studerent, nec dum vel 
luteranismo infectae, vel ferro Turcico divexatae et ferme 
subactae essent gentes finitimae.

Habet (inquit) haec Urbs Academiam omnium disciplinarum, 
atque doctrinae studijs et professione florentem, olim tamen,
quam nunc honestis disciplinis, et frequentia praeceptorum, 
iuxta ac studiosorum florentiorem. Cum Principes Viri orna-
mentis Patriae magis fauerent, ac studerent, nec dum vel 
Lutheranismo infectae, vel ferro Turcico diuexatae, et ferme 
subactae essent gentes finitimae.

Nakielski nie zawsze jednak podawał cytaty kursywą, czasami drukował je tak jak resztę 
tekstu, czyli antykwą. W poniższym zestawieniu widoczne są pewne różnice pomiędzy teks-
tem innego dzieła Kromera w wersji oryginalnej i przytoczonym przez Nakielskiego; są one 
niewielkie i można je wytłumaczyć zabiegami redakcyjnymi – Nakielski pominął np. rok 
wydarzenia, ponieważ podał go we wcześniejszej narracji.

M. KROMER, Polonia sive de origine26 S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 278
Anno Christi 1353. Cum Martius, Aprilis, et Maius vltra 
medium verno ac pene aestiuo calore ad calamos et ari-
stas segetes produxissent, coorto derepente acri frigore 
et gelu, nix duos cubitos alta terram operuit, et in sextum 
vsque diem durauit. Qua soluta postea, cum corruptas esse 
segetes omnes existimarent tanta praeter spem vbertas 
frugum, quanta vix vnquam alias fuit.

Hoc anno in nostra Polonia (teste Cromero) quum Martius, 
Aprilis, Maius, vltra medium, verno ac pene aestiuo calore, 
ad calamos et aristas, segetes produxissent, coorto de repen-
te acri frigore et gelu, nix duos cubitos alta, terram opperuit, 
et in sextum vsque diem durauit, qua soluta, postea, cum 
corruptas esse segetes omnes existimarent, tanta praeter 
spem vbertas frugum, quanta vix vnquam alias prouenit.

Nie zawsze jednak cytaty przytoczone przez Nakielskiego były aż tak wierne. Szczególnie 
w przypadku odwoływania się do tekstów związanych z dziejami miechowitów wprowa-
dzał on do cytowanego materiału uzupełnienia i poprawki. Co istotne, interpolacje te nie 
zawsze zaznaczane były zmianą czcionki (np. z kursywy na antykwę). Obrazuje to poniższy 
cytat z Długoszowych Roczników na temat dwóch biskupów wrocławskich, z których jeden 
(Tomasz) był dobrodziejem bożogrobców. Nakielski pominął informację o okolicznościach 
śmierci biskupa Wawrzyńca, poprzednika biskupa Tomasza, a na jej miejsce wstawił wiado-

25 Cytat za Martini Cromeri Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et Republica regni Polonici libri 
duo, wyd. W. CZERMAK, Kraków 1901, s. 41. Nie wiadomo, z którego wydania korzystał Nakielski, sprawdziłem więc 
wszystkie edycje tego dzieła do lat 30. XVII w. (według K. ESTREICHERA, Bibliografia polska, t. 20, Kraków 1905, s. 280): 
Poloniae, gentisque et reipublicae Polonicae descriptionis libri duo, Francoforti 1575, s. 12 (jest to wydanie pirackie, 
znacznie okrojone i powyższy fragment w nim nie występuje); Polonia sive de situ [...], Coloniae 1577, s. 54; Polonia 
sive de situ [...], Coloniae 1578, s. 49; Polonia sive de situ [...], [w:] Polonicae Historiae corpus [...] ex biblioteca Ioannis 
Pistorii Nidani, t. 1, Basileae 1582, s. 86. Teksty wydań z lat 1577, 1578, 1582 różnią się od edycji Czermaka tylko 
interpunkcją.

26 Za Martini Cromeri Varmiensis Episcopi Polonia sive de origine et rebus gestis Polonorum libri XXX, Coloniae 
Agrippinae 1589, ks. XII, s. 213. Nie wiadomo, z którego wydania korzystał Nakielski, sprawdziłem więc wszystkie 
edycje tego dzieła do lat 30. XVII w. (według K. ESTREICHERA, Bibliografia polska, t. 20, s. 280): Polonia sive de origine 
[...], Basileae 1555, s. 309; Polonia sive de origine [...], Basileae 1558, s. 317; Polonia sive de origine [...], Basileae 1562, 
s. 211; Polonia sive de origine [...], [w:] Polonicae Historiae corpus [...] ex biblioteca Ioannis Pistorii Nidani, t. 2, Basileae 
1582, s. 605. Teksty tych wydań różnią się między sobą tylko interpunkcją.
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mość związaną ze swoim zakonem, którą zaczerpnął z przechowywanego w miechowskim 
archiwum aktu fundacyjnego szpitala bożogrobców w Nysie27.

Jan DŁUGOSZ, Annales28 S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 156
Laurencius Wratislauiensis episcopus cum annos quinque 
et viginti sedisset, septimo Idus Iunii in Prichow moritur et 
in ecclesia Wratislaviensi sepelitur. In cuius locum Thomas 
Polonus nacione et genere nobilis per eleccionem cano-
nicam substitutus est et per Vincencium archiepiscopum 
confirmatus. Qui non solum propter nobilitatem generis de
stirpe enim Koszlyarogy ducebat genus, sed etiam propter 
sciencie et prudencie raras, quibus clarescebat, dotes, opi-
nione et fama aput proprios et finitimos celebris, in arcem
pontificalem sublimari promeruit. Accidit autem prefato
Laurentio mors non vulgaris: ex assiduo siquidem et nimio 
rosarum odoratu morbum rheumatis incurrens, curari non 
poterat.

Laurentius Uratisłauiensis Episcopus, cum annis quinque 
et viginti sedisset, septimo Idus Iunij Anno Domini 1232. in 
Prithkow moritur, et in Ecclesia Uratislauiensi sepelitur. In 
cuius locum Thomas Polonus, genere Nobilis, per Electionem 
Canonicam substitutus est, et per Vincentium Archiepiscopum 
Gnesnensem confirmatus, qui non solum propter nobilitatem
generis, de styrpe enim Kozlarogi ducebat genus, sed etiam 
propter scientiae et prudentiae raras, quibus clarescebat, 
dotes, opinione et fama apud proprios et finitimos celebris,
in Arcem Pontificalem sublimari promeruit. Hic Ordini nostro
in Ciuitate sua Episcopali Nissensi Coenobium extruxit, dote-
mque prouidit, ut inferius dicetur.

Czasami Nakielski wplatał w cytowane fragmenty urywki z innych źródeł. Było tak np. 
w przypadku informacji o fundacji należącego do bożogrobców szpitala św. Jana w Gnieź-
nie. Niewystępujące w cytowanym źródle, czyli w kronice Macieja z Miechowa, określenie 
„pauperes” przy wyrazie „scholares”, datację dzienną, informacje, że to prepozyt miechow-
ski był adresatem fundacji, a Bolesław Pobożny był młodszy od swego brata Przemysła, 
Nakielski zaczerpnął z dokumentu fundacyjnego, którego oryginał przechowywano 
w miechowskim archiwum29. Nakielski ustylizował nawet część tekstu Macieja z Miecho-
wa, korzystając z intytulatury wspomnianego dokumentu („Ego igitur Premysl [...] cum fra-
tre meo minori Boleslao”). Zresztą przytomnie zauważył, że tekst Miechowity współbrzmi 
(„consonat”) z dokumentem funda cyjnym.

MACIEJ Z MIECHOWA, Chronica Polonorum30 S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 167
Anno domini. M. Ducentesimo quadragesimo tercio, Prze-
mislaus et Boleslus germani, duces maioris poloniae, cum 
Helinga matre ipsorum, de consensu Fulconis Archiepiscopi 

Anno (inquit) Domini 1243. Praemyslaus Maioris Poloniae 
Dux, cum Fratre suo iuniori Boleslao et genitrice eorum He-
linga, Miechouiensi Praeposito, et Monasterio ac Ordini S. 

27 S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 162, drukuje dokument fundacyjny szpitala w Nysie; nowsza edycja na podstawie 
Nakielskiego: Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. PIEKOSIŃSKI, t. 2: 1153–1333 (Monumenta Medii Aevi Histo-
rica Res Gestas Poloniae Illustrantia, 9; Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie, 
33), Kraków 1886, nr 415.

28 Joannis Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, t. 3 (libri 5–6), textum recensuit D. TURKOWSKA, 
Varsaviae 1973, s. 263. Wydanie to odnotowuje różnice pomiędzy poszczególnymi rękopisami, żaden z nich nie 
ma aż tak charakterystycznych odmienności, jakimi wykazuje się cytat Nakielskiego. Podobnych do tekstu Nakiel-
skiego odmienności nie posiada również inne teoretycznie źródło tego cytatu, a mianowicie pierwsze wydanie 
kroniki Długosza Historia Polonica Ioannis Dlugossi seu Longini canonici Cracoviensis in tres tomos digesta, autorita-
te Herbulti Dobromilski, Dobromili 1615, s. 581, z którego korzystał on przy pisaniu monografii powszechnej hi-
storii bożogrobców (zob. S. NAKIELSKI, De sacra antiquitate et statu Ordinis Canonici Custodum Sacrosancti Sepulchri 
Domini Hierosolymitani, Cracoviae 1625, s. 133). 

29 Drukuje go zresztą tuż nad omawianą notatką (zob. też: Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1, Poznań 
1877, nr 238).

30 MACIEJ Z MIECHOWA, Chronica Polonorum, Cracoviae 1519, s. 140 (oraz drugie wydanie tego dzieła: Cracoviae 
1521, s. 140). Według K. ESTREICHERA, Bibliografia polska, t. 22, Kraków 1908, s. 357, do czasów Nakielskiego ukazało 
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et sui Capituli contulerunt ordini et conventui sepulchri 
dominici Hierosolimitani Miechoviensis hospitale sancti 
Ioannis in Gnezna, statuendo ut in eo singulae miserabiles 
cunctae et languidae personae, et aliqui scolares, expensis 
magistri seu praepositi praefatae domus, foveantur.

Sepulchri Dominici Hierosolymitani i Hospitale Sancti Ioannis 
in Gnesna, de consensu Fulconis Archiepiscopi et sui Capituli 
Gnesnensis subijciunt, et conferunt, curam et administratio-
nem egenorum, et regimen temporalium eiusdem Hospitalis 
committendo, quarta die Mensis Maij: ordinando et statuen-
do, ut in praefati Hospitalis Domo, cunctae languidae, et mi-
serabiles foueantur personae, et aliqui Scholares pauperes, et 
quod singulis Magister praefatae Domus teneatur prouidere 
de necessarijs et expensis. Ita Miechouiensis. Consonatque 
ipsius authoritas cum literis fundationis.

Przykładów zmieniania, uzupełniania, skracania i poprawiania cytatów z wykorzystywa-
nych źródeł niedokumentowych można u Nakielskiego wskazać więcej. Prezentowanie ich 
tutaj znacznie przekroczyłoby ramy tej publikacji, zasygnalizujmy więc jeszcze tylko kilka 
charakterystycznych przypadków. Cytując epitafium kardynała Jerzego Radziwiłła, znaj-
dujące się w krużgankach klasztoru franciszkańskiego w Krakowie, Nakielski zmienił datę 
dzienną śmierci i wiek zmarłego (zamiast 21 stycznia i 44 lat życia odpowiednio 22 stycznia 
i 54 lata)31. Z kolei przywołując treść napisu pod portretem biskupa Samuela Maciejow-
skiego wiszącym w tychże krużgankach pomylił datę dzienną jego śmierci (7 zamiast 16 
października, jak w napisie)32. W cytacie z Długoszowego Liber beneficiorum dotyczącym 
sprowadzenia do Polski tzw. marków Nakielski uzupełnił niepodaną w oryginalnym prze-
kazie datę roczną tego wydarzenia33. Zmienił również treść relacji Macieja z Miechowa na 
temat fundacji kościoła na cmentarzu krakowskiej parafii św. Szczepana: do tekstu Mie-
chowity dopisał (bez wyróżnienia czcionką) informację o pożarze kościoła cmentarnego 
oraz o jego odbudowie w XVII w. Cytując ten przekaz, poprawił także numerację imion 
królewskich: wspominany przez Macieja z Miechowa król Kazimierz III stał się w Miechovii 
– słusznie! – Kazimierzem IV34. Znacznie też poskracał relację Jana Długosza (w Rocznikach) 
o przejściu przez Polskę wyprawy krzyżowej króla niemieckiego Konrada III35. Na koniec 

się jeszcze jedno wydanie łacińskie tego tekstu: Matthiae de Miechovia Chronica Polonorum, [w:] Polonicae Histo-
riae corpus [...] ex biblioteca Ioannis Pistorii Nidani, t. 2, s. 98. Wydanie Nidanusa nie różni się od pierwodruku, nie 
tłumaczy różnic występujących u Nakielskiego.

31 S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 793–794. Epitafium znajduje się na wschodniej ścianie wschodniego skrzydła kruż-
ganków franciszkańskich w Krakowie. Por. też: Sz. STAROWOLSKI, Monumenta Sarmatarum, Cracoviae 1655, s. 75–76; 
S. TOMKOWICZ, Galerya portretów biskupów krakowskich w krużgankach klasztoru OO. Franciszkanów w Krakowie (Bi-
blioteka Krakowska, 28), Kraków 1905, s. 65.

32 S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 656. Samuel Maciejowski nie zmarł ani 7, ani 16, ale 26 X 1550 r. (zob. W. DWORZACZEK, 
Maciejowski Samuel, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 19, Wrocław i in. 1974, s. 68). Portret hierarchy znajduje się 
obecnie w sali św. Franciszka klasztoru franciszkańskiego w Krakowie. Por. też: Sz. STAROWOLSKI, Monumenta Sarma-
tarum, s. 74; S. TOMKOWICZ, Galerya portertów, s. 39.

33 S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 60; JAN DŁUGOSZ, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, ed. A. PRZEŹDZIECKI, t. 3 (Ope-
ra omnia, 9), Cracovia 1864, s. 468. 

34 S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 564; MACIEJ Z MIECHOWA, Chronica Polonorum, Cracoviae 1521, s. 359. Również inne 
łacińskie wydania Miechowity (Chronica Polonorum, Cracoviae, 1519, s. 356–357; Matthiae de Miechovia Chronica 
Polonorum, [w:] Polonicae Historiae corpus [...] ex biblioteca Ioannis Pistorii Nidani, t. 2, s. 246) nie wykazują takich 
odmienności, jakie prezentuje Nakielski.

35 S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 51; JAN DŁUGOSZ, Annales seu Cronicae, t. 3 (libri 5–6), s. 40–41.
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warto też wspomnieć o przerobieniu przez Nakielskiego wywodu Marcina Kromera na te-
mat elekcji biskupów na tekst o elekcji przełożonych klasztornych36.

O czym świadczą te przykłady? Tylko częściowo rację miała Zofia Kozłowska-Budkowa, pi-
sząc, że Nakielski cytował „swobodnie”, co może sugerować, że cytując, popełniał błędy 
i robił niestaranne skróty. Autor Miechovii często dokonywał w cytowanych tekstach cięć, 
czasami także mylił się, nierzadko jednak zupełnie świadomie uzupełniał je nowymi infor-
macjami. Można więc powiedzieć, że Nakielski cytował nie tylko swobodnie, ale i twórczo. 

Te ustalenia mają zasadniczy wpływ na ocenę poglądów Wilhelma Arndta, Richarda Röpel-
la, Augusta Bielowskiego, Heinricha Zeissberga i Jana Dąbrowskiego. Dowodzą bowiem, 
że nie można zaakceptować ich hipotezy o istnieniu w czasach Nakielskiego drugiej wersji 
Rocznika miechowskiego tylko na podstawie różnic pomiędzy umieszczonymi w Miechovii 
cytatami „ex vetusto codice manuscripto conventuali” a odpowiadającymi im partiami jedy-
nego znanego nam dziś tekstu Rocznika.

Druga, starsza wersja Rocznika miechowskiego

To jednak nie zamyka dyskusji o istnieniu drugiej wersji Rocznika, którą zawierać miał uży-
wany przez Nakielskiego „codex manuscriptus”. Należy bowiem zwrócić uwagę na te miej-
sca w Miechovii, w których znalazły się do niego odwołania, a których nie da się w żaden 
sposób połączyć z treścią dziś nam znanego Rocznika miechowskiego.

Pierwsza z takich relacji, przeoczona przez badaczy, dotyczy śmierci prepozyta szpitala bo-
żogrobców w Nysie i sukcesji jego następcy. Fragment ten (drukowany w Miechovii anty-
kwą) przedstawia się następująco:

Qua etiam tempestate Hugo secundus in Ordine Praepositus Nissensis, qui annorum quindecim spatio illi Coenobio insigni-
ter praefuit, multumque profuit, diem obiit extremum, cui protinus electione Fratrum surrogatus est Lampetrus Silesius, vir 
frui ac prouidus, qui magna charitate pauperibus et infirmis, ac Fratribus illius Domus inseruiebat, illorumque necessitates
procurabat. M. S. Codex Monasterii Miechouiensis37.

Sformułowanie „qua etiam tempestate” odnosi się do okresu śmierci biskupa płockiego 
Gosława i elekcji jego następcy, Jana Wysokiego, o czym Nakielski wspominał tuż przed 
przywołaną relacją, a co pozwalałoby datować je na rok 129538. Znany nam dziś Rocznik 
miechowski nie zawiera żadnych szczegółów z dziejów nyskiej placówki bożogrobców 
w tym okresie.

Mamy zatem dowód na to, że „codex manuscriptus”, o którym wspominał Nakielski, cytując 
treść kroniki klasztornej (Rocznika miechowskiego), nie jest tożsamy z kodeksem peters-
burskim. Przypomnijmy, że w kodeksie przechowywanym w Petersburgu znajdowały się 

36 S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 684; M. KROMER, Monachus sive Colloquiorum de religione libri quatuor binis distincti 
dialogis, Coloniae 1568, s. 669.

37 S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 222.

38 Śmierć biskupa Gosława i wybór Jana Wysokiego miały miejsce w 1295 r., o czym Nakielski wiedział zapewne 
z katalogu biskupów płockich Jana Długosza (por. JAN DŁUGOSZ, Series episcoporum Plocensium, ed. I. POLKOWSKI,  
Ż. PAULI, [w:] idem, Vitae episcoporum Poloniae (Opera omnia, 1), Cracoviae 1887, s. 548). 
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legendy i kazania o świętych Pańskich oraz trzy karty Rocznika miechowskiego. Skoro noty 
o śmierci nyskiego prepozyta nie ma w tym znanym nam Roczniku, a nic nie wskazuje na to, 
że mogła być ona częścią kazań o świętych Pańskich, to wynika z tego, że kodeks używany 
przez Nakielskiego i kodeks z Petersburga to dwie różne księgi. Siłą rzeczy należy w związ-
ku z tym uznać, że istniały dwie wersje Rocznika miechowskiego: jedna w kodeksie określo-
nym przez Nakielskiego jako „vetustus codex manuscriptus”, druga wszyta do kodeksu, który 
w XIX w. zawędrował z Miechowa do Petersburga.

Charakter informacji, jakie niosła ze sobą cytowana powyżej nota o śmierci prepozyta szpi-
tala w Nysie, sugeruje, że najprawdopodobniej pochodziła ona z zaginionej wersji Roczni-
ka miechowskiego. Pewności jednak nie ma. Ze względu na małe rozmiary znanego nam 
Rocznika miechowskiego trudno zakładać, że jego ewentualna zaginiona wersja wypełniła 
cały „codex manuscriptus”, Nakielski inaczej by wówczas ten przekaz nazwał. Musiał zatem 
zawierać także inne teksty, wśród których mógł się znajdować jakiś przekaz o śmierci pre-
pozyta z Nysy. Zatem na pewno wiemy tylko, że informacja ta pochodziła z jakiegoś ręko-
pisu znajdującego się w „codice manuscripto”.

Jeżeli jednak przyjmiemy, że pochodziła ona z zaginionej wersji Rocznika miechowskiego, 
to należałoby uznać, że wersja ta była obszerniejsza i starsza od znanej z kodeksu peters-
burskiego. Należy bowiem zwrócić uwagę, że w znanej dziś wersji Rocznika miechowskiego 
sprawy związane ze szpitalem w Nysie są poruszone tylko dwukrotnie, pod 1345 r., gdy 
złupił go uzurpujący sobie prawo do prepozytury miechowskiej brat Henryk Czech, oraz 
pod 1348 r., gdy uniezależnił się on od władzy klasztoru w Miechowie39. W okresie powsta-
wania tej wersji, tzn. na przełomie XIV i XV w., Nysa już od pół wieku nie była filią Miechowa
i podlegała klasztorowi bożogrobców na praskim Zderazu. 

Informacja o śmierci jednego z prepozytów nyskich pod koniec XIII w., którą znajdujemy 
w wersji Rocznika znanej Nakielskiemu, może zatem wskazywać, że najstarszą część tej wer-
sji zaczęto w Miechowie spisywać już przed 1348 r., tj. przed zerwaniem związków zależno-
ści między klasztorem w Nysie a Miechowem. Gdy około 1402 r. kompilowano kronikarski 
wyciąg, którym poprzedzono redakcję Rocznika miechowskiego z kodeksu petersburskie-
go, zrezygnowano z przytaczania tych informacji o Nysie, które nie wiązały się bezpośred-
nio z dziejami klasztoru w Miechowie. Dlatego być może w tej nowszej wersji Rocznika mie-
chowskiego nie znajdziemy przekazów o poszczególnych prepozytach nyskiego szpitala, 
lecz tylko o okolicznościach rozejścia się dróg Miechowa i Nysy (lata 1345–1348)40.

„Codex manuscriptus”– kolekcja miechowskich źródeł historycznych

Oddzielny problem badawczy stanowią te noty, które Nakielski zaczerpnął „ex codice ma-
nuscripto”, a które dotyczą wydarzeń po 1434 r., czyli po zakończeniu głównego toku nar-
racji znanego nam dziś Rocznika miechowskiego. Heinrich Zeissberg wskazał jeden taki 

39 Z. BUDKOWA, Rocznik miechowski, s. 125.

40 Korespondowałoby to w takim razie z referowanymi powyżej ustaleniami Wojciecha Drelicharza o istnieniu 
„starszego rocznika miechowskiego” (zob. przyp. 18). Pamiętajmy jednak, że domniemywany przez niego zabytek 
powstać miał niedługo przed latami 1395–1397.
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przypadek41, do którego nieco uważniejsza lektura Miechovii pozwala dodać osiem kolej-
nych. Na podstawie „codicis manuscripti” Nakielski informował zatem, że w marcu 1456 r. 
kapituła generalna miechowitów przyjęła statuty kongregacji miechowskiej (kursywą wy-
liczono poszczególne przepisy)42; 16 II 1458 r. Jan z Lelowa przyjął wybór na prepozyta 
miechowskiego43; w połowie czerwca 1482 r. zmarł Jan Bartoszewski, prepozyt szpitala 
bożogrobców na krakowskim Stradomiu, który przekazał klasztorowi miechowskiemu 60 
ksiąg44; 28 IX 1543 r. zmarł prepozyt miechowski Wojciech Cembrowski45; w wyniku elekcji 
po śmierci Cembrowskiego prepozytem miechowskim został Jan ze Lwówka46; w 1545 r. 
Jan ze Lwówka kupił dla kościoła miechowskiego szereg paramentów liturgicznych i na-
kazał wykonać szczegółowo wyliczone prace w miejscowościach należących do majątku 
klasztornego47. Przytacza także: list jednego z miechowitów relacjonującego rozwój prote-
stantyzmu w Małopolsce (z datą Miechów, 3 I 1553 r.)48; zaproszenie na synod w Piotrkowie 
wystosowane przez arcybiskupa gnieźnieńskiego do Stanisława Biedy, prepozyta szpitala 
bożogrobców w Gnieźnie (z datą Łowicz, 7 VIII 1557 r.)49; informację o statutach synodu 
piotrkowskiego i wygłoszonym w jego trakcie kazaniu Stanisława Biedy50. Dodajmy, że wia-
domości dotyczące wydarzeń związanych z wyborem prepozyta Jana ze Lwówka oraz jego 
działalnością gospodarczą są bardzo rozbudowane (w sumie około 2 stron folio druku).

Poza ramy chronologiczne znanej nam dziś wersji Rocznika miechowskiego wykracza też 
źródło określane na kartach Miechovii jako „diaria conventualia”. Na jego podstawie Na-
kielski relacjonował odbudowę klasztoru miechowskiego po pożarze miasta (1506), którą 
zakonnicy zawdzięczali prepozytowi Tomaszowi z Olkusza51. „Diaria”, jak wspomniałem wy-
żej, to drugi z terminów, jakimi posługiwał się Nakielski na określenie źródła, na podstawie 
którego cytował Rocznik miechowski. Jak się wydaje, „dzienniki klasztorne” powinno się 
uznać za część „codicis manuscripti”, nietożsamą jednak z Rocznikiem miechowskim.

Należy dla porządku zaznaczyć, że wspomniane powyżej odwołania do rękopiśmiennego 
kodeksu oraz informacja o śmierci prepozyta szpitala w Nysie są kolejnymi dowodami na 
to, że ów „codex manuscriptus” nie był tożsamy z kodeksem (petersburskim), na którego 
podstawie wydano Rocznik miechowski. Rodzi się w tym miejscu pytanie, skąd je Nakielski 

41 H. ZEISSBERG, Dziejopisarstwo, t. 1, s. 62, przyp. 2. Pomijam wskazany przez Zeissberga cytat „ex codice manu-
scripto”, który w Miechovii umieszczono na s. 460. Dotyczy on przebudowy klasztornego refektarza przez prepo-
zyta miechowskiego Jana Oczkę w 1436 r. W istocie jest to informacja uwzględniona również w znanym nam dziś 
Roczniku miechowskim, ale pod rokiem 1434.

42 S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 503.

43 Ibidem, s. 505–506.

44 Ibidem, s. 542.

45 Ibidem, s. 635.

46 Ibidem, s. 636–638.

47 Ibidem, s. 640–642.

48 Ibidem, s. 657–658.

49 Ibidem, s. 663.

50 Ibidem, s. 664; por. Z. PĘCKOWSKI, Bieda Stanisław, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 523.

51 S. NAKIELSKI, Miechovia, s. 579.
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zaczerpnął. O ile w wypadku informacji o śmierci prepozyta nyskiego można podejrzewać, 
że pochodziła ona ze starszej, nieznanej nam dziś wersji Rocznika miechowskiego, o tyle 
w wypadku innych z tych odwołań nasuwa się podejrzenie, że nawiązywały one do ja-
kiejś zaginionej kontynuacji Rocznika miechowskiego. Uzasadnia taką hipotezę rocznikarski 
charakter niektórych z tych informacji (m.in. okoliczności wyborów prepozytów miechow-
skich; śmierć prepozyta szpitala na Stradomiu; opis rządów prepozyta Jana ze Lwówka). 
Najprawdopodobniej jednak zapiski te nie składały się na jeden zabytek – wydźwięk ideo-
wy i rozbudowany charakter wiadomości o rządach Jana ze Lwówka pozwalają sądzić, że 
w czasie jego panowania ułożono w Miechowie jakiś oddzielny utwór mający opisywać 
jego dokonania. Do tej ewentualnej kontynuacji Rocznika miechowskiego z pewnością 
nie należały podawane in extenso: statuty kongregacji miechowskiej z 1456 r., listy z 1553 
i 1557 r., kazanie synodalne Stanisława Biedy oraz postanowienia synodu piotrkowskiego 
z 1557 r.

Wydaje się zatem, że „codex manuscriptus”, z którego korzystał Samuel Nakielski, stanowił 
coś w rodzaju historycznego silva rerum klasztoru miechowskiego. Znajdowały się w nim 
bowiem źródła o charakterze dokumentowym oraz zapiski historyczne dotyczące wyda-
rzeń związanych z dziejami miechowitów co najmniej od XIII do XVI w. (pewna ich grupa 
stanowiła część źródła określanego przez Nakielskiego jako „diaria conventualia”), a przede 
wszystkim interesująca nas tu zaginiona wersja Rocznika miechowskiego.

Kiedy mógł powstać ów „codex manuscriptus”, czyli kolekcja miechowskich źródeł histo-
rycznych? Datacja ostatniego z cytowanych w nim dokumentów wskazuje, że po synodzie 
w Piotrkowie w 1577 r. W każdym razie w czasach Nakielskiego uchodził za „stary” („vetu-
stus”).

Podsumowanie

Ponowna uważna lektura Miechovii Samuela Nakielskiego pozwoliła zweryfikować funk-
cjonujące w historiografii poglądy na temat dwóch wersji średniowiecznego Rocznika 
miechowskiego. Rację mieli Wilhelm Arndt, Richard Röpell, August Bielowski, Heinrich 
Zeissberg i Jan Dąbrowski, którzy uważali, że w czasach Nakielskiego istniały przynajmniej 
dwie wersje tego rocznika. Doszli jednak oni do słusznego wniosku na podstawie mylnych 
przesłanek. Argumentem nie mogą być bowiem wskazywane przez nich różnice między 
tekstem dzisiaj nam znanego Rocznika miechowskiego a cytatami „z klasztornej kroniki” za-
mieszczonymi w Miechovii. Jak widzieliśmy bowiem, Nakielski cytował źródła w sposób ty-
leż swobodny, co twórczy. Dowodem na istnienie drugiej redakcji Rocznika miechowskiego 
są natomiast pojawiające się w Miechovii odwołania do źródeł, których nie zawierał kodeks 
petersburski. Część z tych odwołań pochodziła z zaginionej wersji Rocznika miechowskie-
go.

Dowiedziony swobodny i twórczy sposób cytowania przez Nakielskiego źródeł narracyj-
nych skłania do refleksji nad wiarygodnością zamieszczonych przez niego w Miechovii edy-
cji źródeł dokumentowych. Tym bardziej, że funkcjonuje ona w obiegu naukowym jako 
rodzaj kodeksu dyplomatycznego, a zatem wydawnictwo bardzo wiarygodne. Ważnym 
postulatem badawczym jest zatem przeprowadzenie krytycznej analizy całości historio-
graficznej twórczości Samuela Nakielskiego.
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Dwie wersje Rocznika miechowskiego  
oraz jego nieznana kontynuacja  

(w świetle analizy Miechovii Samuela Nakielskiego)

Streszczenie

Rocznik miechowski to kronika powstała w średniowieczu w klasztorze kanoników regularnych Stróżów Grobu Bożego w Miechowie. 
W XIX i XX w. dokonano trzech edycji tego dzieła (w latach 1866, 1872, 1960). W czasie II wojny światowej księga z rękopisem, na które-
go podstawie wydano drukiem tę kronikę, bezpowrotnie przepadła, szczęśliwie jednak zachowały się fotografie tekstu Rocznika. Część 
historyków uważała, że jeszcze w XVII w. w klasztorze w Miechowie znajdowały się dwa rękopisy Rocznika miechowskiego: jeden, który 
w XIX i XX w. stał się podstawą wydania klasztornej kroniki, i drugi – zupełnie nieznany. Dowodem na istnienie dwóch wersji tego dzieła 
miały być różnice pomiędzy znanym dziś tekstem Rocznika a cytatami z kroniki klasztornej zawartymi w książce Samuela Nakielskiego 
Miechovia sive promptuarium antiquitatum monasterii Miechoviensis, wydanej w Krakowie w latach 30. i 40. XVII w. W opinii części bada-
czy różnice te świadczą, że Nakielski swe cytaty zaczerpnął z nieznanego rękopisu Rocznika miechowskiego. Analiza cytatów Nakielskiego 
z tekstów innych źródeł narracyjnych wskazuje jednak, że autor Miechovii nie zawsze przekazywał zaczerpnięty tekst wiernie; często 
wprowadzał w nim zmiany i poprawki (dodawał własne zdania, skracał tekst, zmieniał daty itp.). W związku z tym różnice pomiędzy 
znanym dziś tekstem Rocznika a odwołaniami do niego w Miechovii nie mogą być wystarczającym argumentem za przedstawioną po-
wyżej tezą.

Analiza Miechovii wskazuje, że źródło, z którego Nakielski cytował fragmenty kroniki klasztornej, zawierało również inne teksty, których 
nie było w rękopiśmiennej księdze zawierającej znany dziś tekst Rocznika miechowskiego. Zatem w czasach Nakielskiego rzeczywiście ist-
niały dwa rękopisy tego dzieła, umieszczone w dwóch różnych księgach. Najprawdopodobniej nieznana wersja Rocznika miechowskiego 
była obszerniejsza od zachowanej do dziś wersji tej kroniki.

Słowa kluczowe

bożogrobcy, Miechów, Małopolska, Annales Miechovienses, rękopis, annalistyka, Samuel Nakielski, historiografia, źródłoznawstwo
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Two versions and unknown continuation of Annales Miechovienses  
(in the light of the analysis of Miechovia by Samuel Nakielski)

Summary

Annales Miechovienses started in the Middle Ages in the Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem in Miechów. In the 19th and 20th 
centuries three editions of this Annales were done (1866, 1872, 1960). During the World War II the book with the manuscript, on the 
basis of which this chronicle has been issued in print, was irretrievably lost but fortunately, the photographies of the text of Annales were 
preserved. Some of the historians believed, that even in the 17th century in the monastery in Miechów existed two copies of manuscripts 
of the Annales Miechovienses: the first one, that in 19th and 20th centuries became the basis of editions, and the second one – completely 
unknown. The proof of the existence of two different versions was to be the difference between the text presently known as Annales, and 
the quotes from the monastic chronicle included in the Samuel Nakielski’s book Miechovia sive promptuarium antiquitatum monasterii 
Miechoviensis, published in Cracow in the thirties and forties of the 17th century. According to some researches, the differences indicate
that Nakielski drew his quotations from an unknown manuscript of the Annales Miechovienses. However, the analysis of Nakielski’s cita-
tions from other texts, with different narrative sources, indicates, that the author of Miechovia was not always passing the borrowed 
quotes accurately: he often introduced changes and amendments (he was adding his own sententeces, shortening them, changing dates 
etc.). Therefore, the differences between the text of Annales known today, and references to it in Miechovia, could not be a sufficient
argument for the thesis statement outlined above.

The analysis of Miechovia suggests, that the source from which Nakielski was quoting the passages of monastic chronicle, contained ad-
ditionaly other texts missing in the manuscript book, part of which is presently known as the text of Annales Miechovienses. Therefore, it 
is a proof that, indeed, in Nakielski’s times existed two manuscripts of the work, placed in two different books. Presumably, the unknown
version of Annales Miechovienses was more extensive one than the version preserved to this day.
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Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem, Miechów, Little Poland, Annales Miechovienses, manuscript, narrative sources, Samuel Nakiel-
ski, historiography, textual criticism

Hereditas Monasteriorum 
vol. 1, 2012, p. 57–71





Hereditas Monasteriorum 
vol. 1, 2012, s. 73–84

Bogusław CZECHOWICZ
Instytut Historii  
Uniwersytet Opolski

Wokół społeczno-prawnych uwarunkowań  
i jerozolimskich asocjacji kościoła opackiego w Henrykowie

Śląskie kościoły opackie cystersów nie miały przed epoką zwaną barokiem wież – z wy-
jątkiem jednego, henrykowskiego. Wzniesiona w 1608 r. okazała dzwonnica o gotycyzu-
jących formach usytuowana została asymetrycznie po północnej stronie fasady kościoła 
(ryc. 1). Intencje budowy tego osobliwego segmentu bryłowego kościoła opackiego nie 
są tu skrywane. Przeciwnie, ujawniają je inskrypcje eksponowane przez całopostaciowe 
epitafium fundatora wieży – opata Nicolausa Hibnera (ryc. 2). Umieszczone na znacznej
wysokości na zachodniej elewacji wieży, oznajmiają w strefie górnej:

DOMINE DILEXI DECOREM 
DOMVS TVAE ET LOCVM HA 
BITATIONIS GLORIAE TVAE Psal. 26 
Nicolaus Hibner Heinrichouiensis 
Hoc opus fieri fecit Anno Salutis 1608.

Obszerniejsza inskrypcja w części dolnej głosi z kolei: 

TVRRIS FORTISSIMA IEHOVA DEVS 
NOSTER IN COELIS 
SED TVRRIM HANC LAPIDEM AD GRATAM POS= 
TERITATIS MEMORIAM FVNDARI EXTRVI EXOR= 
NARI INTITVIT, PROCVRAVIT CONFECIT ADMO= 
DVM REVERENDVS ET DEVOTVS DOMINVS NICO= 
LAVS ABBAS MONASTERII HENRICHOVIENSIS FIDE= 
LISSIMVS PATRIA SILESIVS E PAGO BORSNICIANO 
CVI NOMEN GOLTZSCH ORIVNDVS AN[N]O AETATIS . LX 
REGIMIIS XXXII A NATO CHRISTO SALVTIS NOSTRAE AVTORE 
M DC VIII 
ET MERITO PIETA [fragm. zniszczony] OMINI TVTISSIMA VIRTVS.

W obu wypadkach mamy do czynienia z parafrazami fragmentów biblijnych. W inskrypcji 
górnej, krótszej, jest to nawiązanie do Psalmu 26, wersetu 8: 

Domine, dilexi habitaculum domus tuae 
et locum habitationis gloriae tuae 
(Panie, umiłowałem mieszkanie domu twego 
i miejsce przebywania chwały twojej). 
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Początek inskrypcji dolnej to trawestacja słów z Księgi przysłów Salomona (18,10): „Turris 
fortissima nomen Domini; ad ipsum currit iustus et exaltabitur” (Imię Pana jest mocną wie-
żą; chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny)1. Mamy tu zatem treści eschatologicz-
ne wyrażone poprzez utożsamienie budowli sakralnej z niebem jako miejscem wiecznej 
chwały Bożej oraz ewokację wiary w Bożą sprawiedliwość i opiekę. Zawarte tu deklara-
cje zdają się jednak raczej sygnałem do głębszego odczytania treści ideowych tej kreacji, 
swego rodzaju zachętą do snucia skojarzeń i wprowadzania dopowiedzeń. Wskazuje na 
to sam fakt, że nie mamy tu cytatów biblijnych, ale parafrazy odwołujące się do erudycji 
czytelnika owych napisów. Rozeznany w bogactwie starotestamentowego przekazu od-
biorca bez trudu mógł – zachęcony słowami „TVRRIS FORTISSIMA IEHOVA DEVS / NOSTER 
[...]” i przywoławszy biblijny ustęp „Turris fortissima nomen Domini” – sięgnąć do dalszych 
wersów tej części Księgi przysłów, by w kolejnym przeczytać „Substantia divitis urbs roboris 
eius et quasi murus excelsus [...]” (Mienie bogacza jest jego warownym grodem i wysokim 

Ryc. 1. Wieża kościoła opackiego w Henrykowie.  
Rys. Artur KWAŚNIEWSKI. Fot. B. CZECHOWICZ

Ryc. 2. Epitafium opata Nicolausa Hibnera na zachodniej
elewacji wieży kościoła opackiego w Henrykowie  

z 1608 r. Fot. B. CZECHOWICZ

1 Łacińskie cytaty biblijne według http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulga-
ta_index_lt.html; w przekładzie polskim według Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy 
przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, Warszawa 1975.



Wokół społeczno-prawnych uwarunkowań i jerozolimskich asocjacji kościoła... 75

murem [...]). Wprawdzie w dalszych ustępach mowa jest o pokorze, niemniej to dyskretne 
zasugerowanie roli dostatku opactwa w budowaniu jego bezpieczeństwa wydaje się do-
brze korespondować z jedną z podstawowych funkcji ideowych wieży jako takiej – znaku 
władzy i bezpieczeństwa. 

***

Wątek obrony praw henrykowskiego opactwa2 pojawia się w wystawionym w Lubinie 
27 XI 1445 r. transumpcie opata Stefana starszego bulli papieża Klemensa VI z 2 II 1351 r., 
w której uwidacznia się problem zawłaszczania majątku cystersów3. Problem, jak widać, 
był aktualny po niespełna 100 latach, co nie może dziwić. Był to wszak okres po wojnach 
husyckich, czas anarchii oraz upadku autorytetu Kościoła rzymskiego i wszelkich jego in-
stytucji. Odpowiedzią na tę sytuację były zapewne reformy w opactwie, przeprowadzone 
w 1447 r. przez opata Jana z polecenia kapituły generalnej zakonu. Obejmowały one litur-
gię, edukację, pracę fizyczną, dyscyplinę i rachunkowość4. Niebawem, 23 I 1455 r., przy-
wileje opactwa henrykowskiego potwierdził król czeski Władysław Pogrobowiec z rodu 
Habsburgów5. Okoliczności wciąż wszakże zmuszały do dalszych potwierdzeń – 17 VII 
1480 r. biskup wrocławski i legat papieski Rudolf transumował odpis nadania dla klasztoru 
dokonanego 31 VIII 1263 r. przez biskupa wrocławskiego Tomasza I6. 

W tym czasie opactwo znajdowało się w księstwie ziębickim, władanym przez potomków 
wyklętego przez papieża króla Czech Jerzego z Podiebradów, którzy jednak po śmierci 
ojca w 1471 r. przeszli na katolicyzm. Trzej ziębicko-oleśniccy wnukowie Jerzego, Albrecht, 
Jerzy i Karol, działając z upoważnienia ich owdowiałej matki Urszuli brandenburskiej, ze-
zwolili w dniu 16 VI 1498 r. zakonnikom na prowadzenie karczmy poza klasztorem zamiast 
tej w jego obrębie, wyrażając przy tym zgodę na produkcję piwa i wina oraz ich sprzedaż 
w majątkach klasztornych7. 

Autorytet opatów rósł w tym czasie, czego wyrazem była zgoda udzielona 10 VI 1501 r. 
przez kardynała Piotra Regina, legata papieskiego na Królestwa Czeskie, Polskie i Węgier-
skie, na noszenie przez opata i jego następców szat pontyfikalnych oraz dokonywanie
niższych święceń kapłańskich i poświęcanie przedmiotów do sprawowania kultu. Starania 

2 O historii opactwa, w tym o jego podstawach materialnych, zob. H. GRÜGER, Heinrichau. Geschichte eines schle-
sischen Zisterzienserklosters 1227–1977 (Forschungen und Quellen zur Geschichte Kirchen und Kulturgeschichte 
Ostdeutschland, 16), Köln-Wien 1978; idem, Die Zisterzienser in Schlesien und ihre Bedeutung für barocke Frömmig-
keit und Kultur, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte”, 44, 1986, s. 67–81; [s. a.], Versuch einer Geschichte des 
vormaligen Fürstlichen Cisterzienser-Stiftes Heinrichau bei Münsterberg in Schlesien, Breslau 1846; S. KOZAK, A. TAR-
NAS-TOMCZYK, M. L. WÓJCIK, Henryków, [w:] A. M. WYRWA, J. STRZELCZYK, K. KACZMAREK (red.), Monasticon Cisterciensae 
Poloniae, t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, Poznań 1999,  
s. 64–78.

3 W. URBAN, Wykaz regestów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, cz. 3: Regesty dokumentów klasztoru 
w Henrykowie, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, 4, 1974, s. 242, nr 157, zob. też s. 237, nr 103 
i 104.

4 Ibidem, s. 242, nr 158.

5 Ibidem, s. 243, nr 160–162.

6 Ibidem, nr 163.

7 Ibidem, nr 165–167.



76 Bogusław CZECHOWICZ

opatów w tej kwestii poparli rzeczeni książęta ziębicko-oleśniccy8. W 1518 r. król Ludwik 
Jagiellończyk potwierdził cystersom prawo zakładania kopalń i wydobywania kruszców9, 
a 10 lat później Karol I, książę ziębicko-oleśnicki, potwierdził 14 lutego w Ząbkowicach Ślą-
skich wszystkie wcześniejsze nadania i przywileje uzyskane przez braci10. W tym samym 
roku – podaje kopiarz klasztorny za obszernym oryginalnym dokumentem przechowywa-
nym w Archiwum Państwowym we Wrocławiu – Karol I wraz z synami, Joachimem, Henry-
kiem, Janem i Jerzym, dając wyraz uznania dla zasług opactwa, obdarował je określonymi 
dobrami materialnymi11. Dziesięć lat potem, 12 III 1538 r., potwierdzenie praw opactwa 
dokonane w 1455 r. przez króla Władysława Pogrobowca raz jeszcze poświadczył (uwie-
rzytelnił) w Nysie biskup wrocławski Jakub12. 15 XII 1548 r. podobny akt wyszedł spod ręki 
urzędnika Nysy działającego w imieniu tamtejszej rady miejskiej13.

Późniejsze lata przyniosły rozpowszechnienie się reformacji. Był to kolejny, po wojnach 
husyckich, cios skierowany w pozycję opactwa. W związku z tym 20 IV 1555 r. król czeski 
Ferdynand I Habsburg nakazał na prośbę biskupa wrocławskiego Baltazara stanom śląskim 
powstrzymanie się od poddawania ludzi Kościoła sądownictwu świeckiemu, zdominowa-
nemu przez ewangelików, i tym samym uciskania śląskiego duchowieństwa trwającego 
przy katolicyzmie (dokument ten zachował się w spuściźnie archiwalnej opactwa henry-
kowskiego)14. Być może wyrazem wdzięczności za to poparcie było 1300 talarów poży-
czone Ferdynandowi przez henrykowski klasztor w 1558 r. (z oprocentowaniem 5%) na 
potrzeby wojny z Turkami. Dług miał być spłacony po czterech latach15. 

Publicznoprawny autorytet opatów henrykowskich ujawnia też dokument legata papie-
skiego u cesarza Maksymiliana II, kardynała Zachariasza, który 13 VIII 1565 r. upoważnił 
opatów klasztorów kanoników regularnych św. Augustyna we Wrocławiu oraz cystersów 
w Henrykowie do zbadania sprawy zamiany winnicy i dziesięcin w Księstwie Krośnieńskim, 
o co prosił biskup wrocławski Kasper16. Pięć lat później generał zakonu, kardynał Hieronim, 
upoważnił opatów cysterskich w Henrykowie i Velehradzie na południowych Morawach 
do przeprowadzenia wizytacji opactw na terenie Koron: Czeskiej, Polskiej i Węgierskiej 
oraz księstw austriackich17.

Także finansowo opactwo stać musiało w przededniu budowy swej niezwykłej wieży nie-
źle, skoro w 1601 r. pożyczyło niemałym przecież i przeżywającym okres prosperity Ziębi-

8 Ibidem, nr 169.

9 Ibidem, s. 244, nr 174.

10 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rep. 84, sygn. 177; A. BRUDER, Najstarszy kopiarz klasztoru cystersów 
w Henrykowie (Acta Universitatis Wratislaviensis, 1267, Historia, 88), Wrocław 1992, s. 118.

11 Ibidem.

12 W. URBAN, Wykaz regestów, s. 243, nr 160.

13 Ibidem, nr 161.

14 Ibidem, s. 244, nr 181.

15 Ibidem, nr 182.

16 Ibidem, s. 245, nr 184.

17 Ibidem, s. 244, nr 182.
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com 100 talarów18. U progu XVII w. raz jeszcze ozwała się potrzeba dokumentowania swo-
ich praw przez odwołanie do przeszłości – niczym historyczne formy kościelnej dzwonnicy 
mocno stojącej na klasztornym gruncie: 3 III 1612 r., zatem niebawem po powstaniu wieży, 
nyska rada miejska potwierdziła wspomniany tu już dwukrotnie akt Władysława Pogro-
bowca z odległej połowy XV w.19

Opactwo – posiadacz wielu majątków na obszarze księstwa ziębickiego – egzystowało 
także w wymiarze życia świeckiego i w sferze praw świeckich. W 1569 r. Podiebradowi-
czowie sprzedali definitywnie swoje ziębickie władztwo, które już wcześniej zmuszeni byli 
zastawiać z powodu problemów finansowych. Dnia 30 V 1570 r. stany księstwa złożyły hołd 
lenny nowemu panu, którym został król czeski i cesarz rzymski Maksymilian II Habsburg. 
Władca zapewnił stany, że księstwo nie zostanie nigdy odłączone od Korony Czeskiej i nie 
będzie już oddawane w zastaw. Władza w imieniu monarchy spoczywała w rękach staro-
sty. Kwestie sporne rozstrzygał i przestępstwa karał sąd złożony ze starosty, opatów obu 
(w Henrykowie i Kamieńcu Ząbkowickim) opactw cysterskich, czterech delegatów rycer-
stwa i dwóch reprezentantów miast – Ziębic i Ząbkowic Śląskich20.

Materialna potęga, świecka (w tym sądownicza) władza nad poddanymi, kościelny autory-
tet – oto główne przesłanki do tego, by swoją opartą na wielowiekowym istnieniu pozycję 
w ówczesnym świecie i miejsce w krajobrazie oznaczyć plastycznym symbolem potęgi, 
trwania i władzy – wieżą. Wzniesiona w 1608 r., jest niejako materialnym ekwiwalentem 
werbalnego komunikatu zawartego w Liber fundations claustri sancte Marie Virginis in Hein-
richow, czyli w Księdze henrykowskiej: 

Quod omnia predicta sint ducis. Hec, fratres, precedentia idcirco descripsimus, quatinus presentes et futuri codnoscant, quia 
nihil omnino circa claustrum possident, nisi feudum domini ducis antiqui Henrici, cognomine barbati et suorum successorum. 
Quod nullus ratione fundationis honoretur nisi duces. Nunc est ratio descripta, quare nullum mino hominem ratione fundatio-
nis huius claustri honoretis, nisi illos sulos, qui ex stripe, illius incliti ducis Henrici antiqui processerunt uel processerint.

(Że wszystko, co wymieniono, jest książęce. To, bracia, wszystko, o czym wyżej była mowa, dlategośmy opisali, aby się 
dowiedzieli obecni i przyszli, że nie posiadają w ogóle dokoła klasztoru nic innego jak tylko ziemie księcia pana starego 
Henryka z przydomkiem Brodatego, oraz jego potomstwa. Aby z tytułu fundacji nikt nie był czczony, tylko książęta. Oto 
opisane zostały powody, dla których żadnego w ogóle człowieka nie macie czcić z tytułu fundacji tego klasztoru, tylko 
wyłącznie tych, którzy z rodu owego sławnego księcia Henryka starego pochodzą lub będą pochodzili)21. 

„Książęca tytulatura” opactwa, powszechnie stosowana w XVII i XVIII w., miała historyczne 
uzasadnienie w takich jak cytowane zapisach i sentencjach. Była ona racją dającą po wy-

18 Ibidem, nr 190. Niebawem jednak (1615 r.) doszło do sporu opactwa z miastem o wyszynk piwa – ibidem, nr 
194 i 195.

19 Ibidem, s. 243, nr 162.

20 M. PTAK, Sądownictwo szlacheckie księstwa ziębickiego do 1570 roku (Acta Universitatis Wratislaviensis, 642, 
Prawo, 110), 1982, s. 61–74.

21 Liber fundations claustri sanctae Mariae Virginis in Heinrichow oder Gründungsbuch des Klosters Heinrichau, ed. 
G. A. STENZEL, Breslau 1854, s. 18. Polski przekład według Księga henrykowska, tłum. i wstęp R. GRODECKI (Biblioteka 
Tekstów Historycznych, 2), Wrocław-Poznań 1949; nowsze wydanie – Wrocław 1990, s. 16. Nowe wydanie kry-
tyczne por. P. GÓRECKI, A Local Society in Transition. The Henryków Book and Related Documents (Studies and Texts 
– Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 155), Toronto 2007.



78 Bogusław CZECHOWICZ

marciu dynastii piastowskiej – czyli tych, „[...] qui ex stripe, illius incliti ducis Henrici antiqui 
processerunt uel processerint [...]” – prawo do sięgania po świeckie prerogatywy i świecką 
symbolikę władzy – wieżę. Późniejsze, osiemnastowieczne nawiązania w formach zwień-
czeń wież kościoła klasztornego benedyktynów w Legnickim Polu (na cześć martyrium 
poległego tu Henryka II Pobożnego) czy kościoła opackiego cystersów w Krzeszowie (dla 
uczczenia książęcych fundatorów i dobrodziejów) do mitr książęcych są znakomitym tego 
potwierdzeniem.

***

Powyższe uwagi nie wyczerpują możliwości odczytania treści ideowych henrykowskiej 
wieży. Na pewne dopowiedzenia pozwala tu rycina opublikowana w książce Bernharda 
Breydenbacha Peregrinatio in terram sanctam, wydanej w Moguncji w 1486 r. Opisana na 
banderoli jako „Hec est dispositio et figura / templi d[o]mi[n]i sepulchri abextia”, przedstawia 
plac ujęty z trzech stron budowlami (ryc. 3). Na wprost widoczna jest fasada zwieńczonej 
kopułą budowli sakralnej, do której wiedzie podwójny, ostrołukowy portal. Z lewej – do-
kładnie tak, jak w Henrykowie (ryc. 4) – przylega do tej budowli wieża ujęta na narożach 
uskokowymi przyporami, kilkukondygnacyjna, w górnej partii artykułowana ostrołuko-
wymi blendami, zwieńczona schodkowymi blankami i hełmem. Można zatem uznać, że 
inspiracja płynąca z ryciny z końca XV w. (oraz ewentualnych innych relacji z Ziemi Świę-

Ryc. 3. Rycina z dzieła Bernharda BREYDENBACHA, Peregrinatio in terram sanctam,  
wydanego w Moguncji w 1486 r., ukazująca fasadę jerozolimskiej Anastazis.  

Według H. MANIKOWSKIEJ, Jerozolima – Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku  
średniowiecza (Monografie Fundacji Nauki Polskiej, Seria Humanistyczna), Wrocław 2008
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Ryc. 4. Fasada kościoła opackiego w Henrykowie  
i północno-zachodni fragment klasztoru. Fot. B. CZECHOWICZ

Ryc. 5. Kruchta kościoła opackiego w Henrykowie. Fot. B. CZECHOWICZ
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tej) pozwoliła nasycić ten układ treścią poprzez takie dodanie wieży, że powstała sytuacja 
przestrzenna przypominająca jerozolimskie relacje przestrzenne przed Anastazis. Budu-
jąc w Henrykowie w początkach XVIII w. kopułową kruchtę, dopełniono ten układ (ryc. 5) 
i w trzech wymiarach zrealizowano to, co drzeworytnik uwidocznił na płaszczyźnie swego 
dispositio et figura.

Rodzi się w związku z tym kilka pytań. Jedno z nich dotyczy powodów nawiązania w po-
czątkach XVII w. do formy i idei Anastazis. Kiedy spojrzeć na niektóre z renesansowych 
epitafiów ulokowanych na elewacjach kościoła, okazuje się, że przekazane językiem ar-
chitektury pragnienie wyobrażenia najświętszego miasta chrześcijan lub jakiejś jego czę-
ści za pomocą wieży nie było jedynym takim działaniem w Henrykowie. Na wschodniej 
elewacji znajdziemy epitafium braci Heinricha i Petera Reitów, cystersów henrykowskich 
zmarłych w 1556 i 1577 r., z pejzażem jerozolimskim, z wyraźnie czytelną centralną Świąty-
nią Salomona22 (ryc. 6). Także późniejsza aktualizacja lub dopełnienie tego jerozolimskiego 
programu – dokonane poprzez budowę kruchty zachodniej – nie powinno budzić zdzi-
wienia, jeśli się uwzględni krzeszowskie dzieło Exitus Filiorum Israel de niami Aegypto [...] 
id est Religiosorum Patrum ac Fratrum in Gratia B. Mariae Virginis Vulgo Grussau Ducali ac 
Celeberrime Monasyterio Sacri Ordinis Cisterciensis [...] z 1716 r. (z uzupełnieniami), w którym 
– jak podaje tytuł – mamy do czynienia z utożsamieniem się przez mnichów cysterskich 
z synami Izraela23. W Henrykowie ma to wszakże tradycję sięgającą jego trzynastowiecznej 
Libri fundations, co trafnie uchwycił niedawno i skomentował Marek Cetwiński24. Ślady je-
rozolimskiej topografii znajdujemy też w barokowym krajobrazie okolic Henrykowa – przy 
drodze do Starego Henrykowa powstała chyba w początkach XVIII w. kaplica. Miejsce to 
na mapie z 1750 r. (sporządzonej wedle pomiaru z lat 30. XVIII w.) określone zostało jako 
„Ollberg” – Góra Oliwna25. 

Nawiązanie do świątyni Grobu Chrystusa zyskuje na znaczeniu wówczas, gdy w grę wcho-
dzi świątynia będąca mauzoleum. Tu sytuacja kościoła opackiego w Henrykowie, w prze-
ciwieństwie do tych w Lubiążu, Trzebnicy czy Krzeszowie, jest niejako upośledzona. Nie 
było w nim grobu fundatora, lecz jedynie uczczona znakomitym pomnikiem nagrobnym 
sepultura czternastowiecznego władcy ziębickiego i jego żony – Bolka II i Judyty (Jut-
ty, Guty, ryc. 7). Niemniej to właśnie wdzięczna pamięć o nich oraz zapisane w kopiarzu 

22 Układ ukazanych tu budowli ma chyba ten sam wzór, co kopia obrazu w zbiorach Szépmũvészeti Múzeum 
w Budapeszcie z przedstawieniem Niesienia Krzyża z około 1530 r. według dzieła Jana van Eycka (?) z około 1420–
–1425 r. – O. PÄCHT, Van Eyck. Die Begründer der altniederländischer Malerei, München 1989, s. 195–200. Na temat 
naśladownictw budowli jerozolimskiej i topografii Jerozolimy istnieje ogromna literatura; z nowszych por.: P. von 
NAREDI-RAINER, Salomos Tempel und das Abendland. Monumentale Folgen historischer Irrtümer, Köln 1994; Z. BANIA, 
Święte miary jerozolimskie. Grób Pański, Anastasis, Kalwaria, Warszawa 1997; W. J. HAMBLIN, R. D. SEELY, Solomon’s 
temple. Myth and history, [London 2007].

23 Rps, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. IV Q 185.

24 M. CETWIŃSKI, „Nowy Izrael”. Księga henrykowska i kształtowanie poczucia wspólnoty mnichów z Henrykowa, [w:] 
A. RADZIMIŃSKI, A. SUPRUNIUK, J. WRONISZEWSKI (red.), Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Pol-
ski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czter-
dziestopięciolecie pracy naukowej, Toruń 1997, s. 71–76.

25 Więcej o tym obiekcie B. CZECHOWICZ, Kaplice w dawnym Księstwie Ziębickim, Wrocław 2012, s. 45.
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nadania, jakie poczynili dla opactwa, dawały mnichom siłę i sens trwania, były historyczną 
i prospektywną – dotyczącą zbawienia dusz książąt pochowanych pierwotnie przed ołta-
rzem głównym – racją dla miejscowych cystersów, sprawujących tu liturgię także w intencji 
uobecnionych nagrobkiem Piasta i jego żony. W ten sposób – nie bez własnej „korzyści 
eschatologicznej”26 – wypełniali oni zobowiązanie zapisane w Księdze henrykowskiej: 

Unde suademus nobis ac nostris successoribus, ut deuocione ardentissima orent et supplicent pro animabus eiusdem ducis 
antiqui H[enrici] et filii sui, etiam H[enrici], a paganis interfecti, instantissimis assiduis orationibus, [...] quicquid tamen hoc 
claustrum in circuitu suo continet, totum elemosina et largitate ipsorum ducum possidet. Unde quod dominus Henricus iunior 
dux a paganis interfectus ista scinit, si uixisset, claustrum istud tempore procedente ad statum bonum promouiset.

Ryc. 7. Litografia ukazująca płytę wierzchnią z nagrobka
tumbowego księcia ziębickiego Bolka II i jego żony  

Judyty w kościele opackim w Henrykowie (pierwotnie  
w prezbiterium, od 1762 r. w kaplicy św. Marii Magdaleny). 
Według H. LUCHSA, Schlesische Fürstenbilder des Mittelalters, 

Breslau 1872

26 Zakonnicy swoje znaczone nagrobkami z XVI–XVII w. pochówki sytuowali w obejściu kościoła, wokół grobu 
książęcego ulokowanego do XVIII w. pośrodku prezbiterium (przed przeniesieniem nagrobka do kaplicy św. Marii 
Magdaleny).

Ryc. 6. Epitafium cystersów henrykowskich,  
braci Heinricha i Petera Reitów, na wschodniej 

elewacji kościoła opackiego w Henrykowie, 
zapewne z okresu krótko po 1577 r.  

Fot. B. CZECHOWICZ
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(Przeto zalecamy sobie samym i swoim następcom, ażeby z najgorętszą pobożnością modlili się i błagali Boga za dusze 
tegoż księcia starego Henryka i syna jego, również Henryka, zabitego przez pogan, w nieustannych i gorliwych modlitwach, 
ponieważ [...] cokolwiek ten klasztor posiada w swej okolicy, wszystko posiada z jałmużny i ze szczodrobliwości samych 
książąt. Że przeto pan Henryk, młodszy książę, zabity przez pogan, wiedział o tym, byłby ten klasztor w następnych czasach, 
gdyby żył, poparł i doprowadził do dobrego stanu)27.
Jerozolimskie asocjacje architektury opactwa henrykowskiego mogą się nie wydawać zbyt 
czytelne, ale cytowany na wstępie przekaz mówiący o zamieszkiwaniu w domu Bożym 
i miejscu chwały Bożej („DOMVS TVAE ET LOCVM HABITATIONIS GLORIAE TVAE”), odnosząc 
się do projekcji związanej z oczekiwanym zbawieniem duszy fundatora wieży, może przy-
woływać Anastazis jako miejsce złożenia doczesnych szczątków Jezusa. Takie odniesienia 
towarzyszyły architekturze chrześcijańskiej przez wieki. Dostrzeżono je także w osiemna-
stowiecznej architekturze cysterskiej Śląska i Czech28. Osobliwość kreacji henrykowskiej 
polega na tym, że nawiązanie do jerozolimskiego archetypu dostrzegamy w części fasado-
wej kościoła, a nie – jak to na ogół bywa – w części wschodniej. 

***

Powyższe uwagi wyczulają na pytanie o kształt średniowiecznej kaplicy św. Jakuba, będą-
cej poprzedniczką eliptycznej kaplicy św. Marii Magdaleny sytuowanej na osi świątyni z lat 
1760–176229. Dotychczasowe próby poszerzenia wiedzy o formie średniowiecznych zabu-
dowań opactwa oparte były na wynikach badań archeologicznych30 lub na analizie prze-
kazów ikonograficznych31. Dokonane przed kilku laty odkrycie w obrębie henrykowskiego 
klasztoru imponujących rozmiarami i bogactwem form portali stawia także wobec pytania 
o kompleksową interpretację architektury opactwa w różnych fazach jej nawarstwiania 
i przekształceń. Niniejszy przyczynek jest skromną próbą wskazania możliwych do pod-
jęcia kierunków takich interpretacji, które nie powinny rezygnować z bogactwa przekazu 
werbalnego zawartego w archiwach i bibliotekach.

27 Liber fundations, s. 19; tekst polski za Księga henrykowska (wyd. 1990), s. 16.

28 J. WRABEC, Kilka uwag o programie ideowym kościoła Najświętszej Maryi Panny Łaskawej w Krzeszowie oraz 
o okolicznościach jego powstania, [w:] H. DZIURLA, K. BOBOWSKI (red.), Krzeszów uświęcony łaską (Acta Universitatis 
Wratislaviensis, 1782), Wrocław 1997, s. 267–270.

29 O kaplicy A. KOZIEŁ, O ambitnym opacie i kiepskim malarzu czyli słów kilka o wystroju malarskim kaplicy św. 
Marii Magdaleny przy kościele klasztornym w Henrykowie, „Karkonosz. Sudeckie Materiały Krajoznawcze”, 8, 1993, 
s. 53–67.

30 Chodzi o liczne prace Ewy Łużynieckiej, która opowiadała się za prostym zamknięciem pierwotnych kaplic 
wschodnich w Henrykowie, co raczej wyklucza nawiązanie do Anastazis; jest to jednak przypuszczenie badaczki, 
które zweryfikować mogą dalsze badania, por. E. ŁUŻYNIECKA, Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne 
cenobia śląskie, Wrocław 2002; E. ŁUŻYNIECKA, E. ŚWIĘCKA, Badania architektury opactwa cysterskiego w Henrykowie 
prowadzone w latach 2003 i 2006, „Architectus”, 20, 2006, 2, s. 21–32; E. ŁUŻYNIECKA, Średniowieczna architektura 
kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP w Lubiążu, [w:] A. KOZIEŁ (red.), Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP 
w Lubiążu. Historia. Stan zachowania. Koncepcja rewitalizacji (Acta Universitatis Wratislaviensis, 3253, Historia Sztu-
ki, 30), Wrocław 2010, s. 23 (konkluzje wiążące także dla Henrykowa).

31 B. CZECHOWICZ, Nieznane źródła ikonograficzne do rekonstrukcji średniowiecznych zabudowań klasztornych 
w Henrykowie, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 41, 1996, 1, s. 69–75.
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kościoła opackiego w Henrykowie

Streszczenie

Nader niezwykłym elementem architektury opactwa cysterskiego w Henrykowie jest jego niesymetrycznie sytuowana wieża z 1608 r. 
Wzniesiono ją z fundacji opata Nicolausa Hibnera i umieszczono na niej całopostaciowe epitafium fundatora. Zawarte na nim inskrypcje
komentują sens powstania budowli poprzez trawestację fragmentów Psalmu 26 oraz Księgi przysłów Salomona. W ich świetle wieża daje 
się interpretować w kontekście eschatologicznym związanym z pamięcią o opacie-fundatorze, ale także jako pomnik opactwa w prze-
strzeni ekonomicznej i strukturze społeczno-politycznej księstwa ziębickiego. Pozycja opactwa opierała się na uzyskiwanych przez wieki 
nadaniach i przywilejach oraz ich potwierdzeniach, więc siłą rzeczy była zakotwiczona w bliższej i dalszej przeszłości. Wzniesiona w dobie 
potrydenckiej, gotycka w swym wyrazie wieża – odwieczny symbol władzy i bezpieczeństwa – jawi się jako monumentalna plastyczna 
paralela tych sięgających średniowiecza nadań.

Porównanie z ryciną z 1486 r. wskazuje, że fasada kościoła opackiego zasobna w wieżę i kopułową kruchtę z XVIII w. mogła być formo-
wana na przestrzeni wielu dekad w nawiązaniu do świątyni kryjącej grób Pański. Spuścizna literacka (historiograficzna) dostarcza kilku
przykładów utożsamiania się cystersów, także henrykowskich, z Narodem Wybranym. Odniesienia do topografii jerozolimskiej można
dostrzec na epitafium dwóch cystersów henrykowskich z XVI w. W przypadku kościoła w Henrykowie jako takiego nie są one zbyt czytel-
ne, ale nasuwa się pytanie o kształt średniowiecznej kaplicy św. Jakuba, sytuowanej na osi świątyni, która w latach 1760–1762 ustąpiła 
miejsca eliptycznej kaplicy św. Marii Magdaleny, gdzie umieszczono średniowieczny nagrobek dobrodziejów opactwa – księcia Bolka 
i jego żony Judyty (Jutty).

Słowa kluczowe

cystersi, Henryków, Śląsk, architektura, społeczne i prawne uwarunkowania kościoła opackiego, symbolika wieży kościelnej, epoka po-
trydencka, eschatologia, epigrafika, topografia Jerozolimy
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Around the social and legal conditions and Jerusalemite associations  
of abbatial church in Henryków

Summary

The most unusual architectural feature of the Cistercian abbey in Henryków is the asymmetrically situated tower from 1608. It was 
erected by the foundation of abbot Nicolaus Hibner, placing the whole figure epitaph of the founder on it. The inscriptions included 
comment on the sense of the creation through the fragmenst of travesty of Psalm 26 and Proverbs of Solomon. In the light of above, the 
tower can be interpreted in the eschatological context associated with the memory of the abbot-founder, but also in the socio-political 
structure of the Duchy of Münsterberg (Duchy of Ziębice). The rank of the convent was based on the grants, privileges and their confir-
mations achieved through the centuries; inevitably, it was anchored in the near or distant past. Built in after Trident era, Gothic in its 
expression, the tower – the eternal symbol of power and security – stands as a monumental artistic parallel of those anchored in the 
medieval past grants. 

The comparison with the drawings from 1486 indicates that the facade of the abbatial church, enriched with a tower and domed vesti-
bule from 18th century, could have been formed over many decades in reference to the temple concealing the tomb of Lord. The literary 
(historiographical) legacy provides several examples of identifying of Cistercians, also those from Henryków, with the Chosen People. The 
references to the Jerusalemite topography can be found on the epitaphs of two 16th century Cistercians from Henryków. Concerning the 
church in Henryków as such, there are not as legible, however, there must be drawn a question about the shape of medieval chapel of st. 
James, situated on the axis of the temple, which from 1760–1762 was replaced with elliptical chapel of st. Mary Magdalene, in which 
the medieval tomb of abbey benefactors was placed – The Duke Bolko and his wife Judith (Jutta).

Keywords

Cistercians, Henryków, Silesia, architecture, social and legal conditions of abbatial church, symbolism of the church tower, post-Trent 
epoch, eschatology, epigraphy, topography of Jerusalem
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Książka i biblioteka bazyliańska w XVII–XVIII w.  
oraz wpływ kasat na stan ich zachowania i opracowania*

Zakon bazylianów (Ordo Sancti Basilii Magni – OSBM) powstał w wyniku reformy kilku 
monasterów prawosławnych, które zgłosiły akces do unii brzeskiej, przeprowadzonej 
na początku XVII w. przez Józefa Welamina Rutskiego, a rozwinął się dzięki nowym 
fundacjom, głównie magnackim. Zorganizowani na wzór zakonów katolickich bazy-
lianie stali się podporą unii, odgrywając bardzo znaczącą rolę m.in. w działalności 
duszpasterskiej, oświatowo-wychowawczej, drukarstwie, gromadzeniu księgozbio-
rów oraz twórczości literackiej i naukowej1. 

W końcu XVIII w. tylko 28 spośród 144 monasterów działało w miastach, pozosta-
łe rozrzucone były na wielkich i odległych od szlaków komunikacyjnych obszarach 
wiejskich ziem litewsko-ruskich i koronnych2. Prowadzona tu działalność – duszpa-
sterstwo, szkolnictwo oraz prace charytatywne (przytułki, szpitale, apteki) – była 
wspomagana przez książki: polskie, łacińskie i ruskie druki, w znacznej części tłoczo-
ne w prowadzonych przez zakon oficynach typograficznych. Kilka starych, średnio-
wiecznych monasterów, które przyłączyły się do unii, wniosło co prawda do nowej 
działalności stare rękopiśmienne ruskie księgi, były jednak one wykorzystywane na 
miejscu, głównie w liturgii.

Drukarstwo bazyliańskie

W produkcji bazyliańskich oficyn typograficznych zasadniczą rolę odegrały trzy naj-
starsze drukarnie, w monasterach w Poczajowie, Supraślu i Wilnie, które zresztą miały 

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą  
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development  
of Humanities” in the years 2012–2016.

1 M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki w działalności zakonu (Acta Uni-
versitatis Wratislaviensis, 779), Wrocław 1986, s. 16–17; M. DERWICH, Klasztory i mnisi (A to Polska właśnie), 
Wrocław 2004, s. 170–173.

2 M. WAWRYK, Narys rozwytku i stanu wasylijans’koho czyna XVII–XX st. Typohraficzno-statystyczna rozwidka 
(Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, Series II, sectio I, Opera, 40), Roma 1979, s. 7–8; M. SZEGDA, Bazylianie, 
[w:] Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 139.
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również duże znaczenie dla dziejów drukarstwa zakonnego pierwszej Rzeczypospolitej3. 
Ukazało się w nich w sumie 1420 druków, w tym blisko 490 cyrylickich w językach cerkiew-
nosłowiańskim i ruskim4. Pozostałe trzy drukarnie, we Lwowie, Mińsku i Uniowie, wydały 
niewiele druków, głównie religijnych, w językach cerkiewnosłowiańskim i polskim, bez 
znaczenia w szkolnictwie. 

Drukowanie ksiąg w zakonie bazylianów regulowała konstytucja Impressio librorum. Pod-
kreślono w niej, że drukarnie mają działać pod nadzorem archymandrytów, w celu:

Pro maiori gloria Divina, scientiarumque incremento, ita nostri literarum studiis operam dent, ut possint utiles libros scribe-
re, illorumque monumentis rem juvare literariam5.

Treść wydawanych przez bazylianów druków była podobna do produkcji oficyn typogra-
ficznych jezuitów, pijarów i innych zakonów – były to druki religijne i świeckie. Cerkiew-
ne druki to księgi religijne, liturgiczne i dla staroobrzędowców, druki świeckie stanowiły 
podręczniki, przede wszystkim bukwary i leksykony, a literatury historyczno-prawniczej 
w języku cerkiewnosłowiańskim prawie w ogóle nie wydawano. W językach polskim i ła-
cińskim bazylianie wydawali literaturę religijną, historyczną, prawniczą, piękną – zwłaszcza 
w drugiej połowie XVIII w. – a także podręczniki, kalendarze, różne dysertacje i traktaty 
filozoficzne i teologiczne6. 

Nakłady ksiąg religijnych, przede wszystkim liturgicznych, były znaczne, a zwiększyły się 
po synodzie zamojskim (1720 r.), którego postanowienia nakazywały drukowanie ksiąg 
dla prawie 10 000 cerkwi unickich7. Mniejsze były nakłady podręczników, nie przekraczały 
zwykle 2000 egzemplarzy, choć nakłady gramatyki języka cerkiewnosłowiańskiego sięgały 
nawet 6000. Nakłady książek łacińskich i polskich były zazwyczaj dziesięciokrotnie mniej-
sze, z wyjątkiem podręczników, poradników i kalendarzy8.

3 Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, z. 5: Wielkie Księstwo Litewskie, oprac. A. KAWECKA-GRYCZOWA, K. KO-
ROTAJOWA, W. KRAJEWSKI (Książka w Dawnej Kulturze Polskiej, 10), Wrocław 1959, s. 42, 265–266.

4 Zob. zestawienie produkcji wydawniczej bazylianów: M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Bazylianie w Koronie i na Litwie, 
s. 67, 77, 177–223 i niepublikowane uzupełnienie w zbiorach autorki; M. CUBRZYŃSKA-LEONARCZYK, Oficyna supra-
ska 1695–1803. Dzieje i publikacje unickiej drukarni ojców bazylianów (Prace Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki 
Narodowej, 3), Warszawa 1993; eadem, Katalog druków supraskich (Prace Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki 
Narodowej, 4), Warszawa 1996.

5 Constitutiones examinandae et eligendae in futuris capitulis Provincialibus denique Generali Ordinis Sancti Basilii 
Magni Patribus et Fratribus..., Poczajów 1772, s. 113–114.

6 Szerzej literatura historyczno-prawna w językach polskim i łacińskim została omówiona przez autorkę w: Li-
teratura o państwie i prawie w księgozbiorach klasztornych na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVII i XVIII 
wieku, [w:] M. DERWICH, A. POBÓG-LENARTOWICZ (red.), Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym (Opera ad 
Historiam Monasticam Spectantia, Seria I, Colloquia, 5), Wrocław i in. 2005, s. 375–385 i eadem, Bazylianie historycy 
Kościoła wschodniego, [w:] M. DERWICH, A. POBÓG-LENARTOWICZ (red.), Klasztor w Kościele średniowiecznym i nowożyt-
nym (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, Seria I, Colloquia, 7), Warszawa i in. 2010, s. 461–471.

7 Archeograficzeskij sbornik dokumientow otnosjaszczichsja k istorii siewiero-zapadnoj Rusi..., t. 9, Wilno 1870, 
s. 308, nr 94; L. BIEŃKOWSKI, Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce XVI–XVIII wieku, [w:] J. KŁOCZOWSKI (red.), Ko-
ściół w Polsce, t. 2, Kraków 1970, s. 998, 1035–1049.

8 M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Bazylianie w Koronie i na Litwie, s. 56–83; M. CUBRZYŃSKA-LEONARCZYK, Oficyna supra-
ska.
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Drukarze bazyliańscy w zmieniających się warunkach polityczno-społecznych próbowali 
godzić konserwatyzm z nowymi prądami w literaturze naukowej i pięknej, które wchodziły 
do Rzeczypospolitej, a zatem i bazylianów, różnymi drogami, m.in. poprzez studiujących 
za granicami kraju zakonników i przywożone przez nich książki. Książki te odznaczały się 
bardzo staranną redakcją i ładną edycją druków, zwłaszcza cerkiewnosłowiańskich ksiąg 
liturgicznych, których wydawano najwięcej.

Literatura religijna

Cerkiewna literatura religijna nie była zróżnicowana ani w tytułach, ani w treści. Księgi litur-
giczne służące odprawianiu bogatej liturgii Kościoła wschodniego i księgi nieliturgiczne, 
czyli akafistniki, kanoniki, kondakary, molitwosłowy, trebniki, służyły powszechnym obrzę-
dom cerkiewnym. 

Na uwagę zasługują tłoczone w drugiej połowie XVIII w. w oficynie poczajowskiej druki
religijne dla duchowieństwa unickiego: Narodowiszczanie (1756, 1768, 1778) i Bohohłasnyk 
(1791)9. Narodowiszczanie był to wydany po cerkiewnosłowiańsku i małorusku katechizm 
zawierający liczne powieści, przypowieści i legendy wzorowane na Złotej legendzie Jakuba 
de Voragine. Cieszył się wielką popularnością wśród kleru unickiego i ludu, któremu czyta-
no i wykładano fragmenty. W polskich zbiorach zachował się w nielicznych egzemplarzach. 
Bohohłasnyk to zbiór pieśni pobożnych w językach ruskim, polskim i łacińskim zebranych 
i opracowanych do druku przez autorów unickich i prawosławnych. Najstarsze pieśni po-
chodzą z XVI i XVII w.; zredagowali je bazylianie, którym Iwan Franko zarzucał nadmierną 
ingerencję w treść i formę pieśni, choć przyznawał, że ten zbiór pieśni jest „jedyną książką 
unicką, która zdobyła sobie trwały i silny wpływ na Ruś prawosławną”10. 

Oficyna w Supraślu mogła się poszczycić także pierwszymi wydaniami Liturgii Jana Złoto-
ustego (1763), modlitewnika Ewchołogion (1766) i Archieratikona (1793)11. 

Druki religijne łacińskie i polskie, których było wiele, bardziej zróżnicowane treściowo niż 
cyrylickie, stanowiły głównie kazania pogrzebowe i okolicznościowe, zbiory nauk religij-
nych, dzieła i dysertacje teologiczne i filozoficzne, traktaty psychologiczne, zbiory modlitw,
opisy cudownych obrazów, żywoty świętych, zbiory medytacji religijnych. Ich autorami 
byli także bazylianie, tacy jak: Aleksy Dubowicz, Leon Kiszka, Ignacy Kulczyński, Gimnazy 
Lewicki, Pachomiusz Woyna Orański, Hipacy Pociej, Tymoteusz Szczurowski, Augustyn To-
maszewski, Porfiry Skarbek Ważyński12. Bazylianie wydawali też kazania i literaturę religij-
ną kaznodziejów z zakonów rzymskokatolickich, m.in. w XVII w. dominikanina Reginalda 

9 M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Bazylianie w Koronie i na Litwie, s. 87, 207–219; Narodowiszczanie, Poczajów 1768; 
E.XXII.41; Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej: BOs.) XVIII.9457; Bohohłasnyk, 
Poczajów 1790, Estreicher nie notuje, zob. F. P. MAKSYMENKO, Kirilićni storodruki ukrains’kich drukaren sco zberigajut-
sja u l’vivs’kich zbirkach (1574–1800), L’viv 1975, poz. 587, egzemplarz jest w Bibliotece Muzeum Zamku w Łańcu-
cie, sygn. DS-203.

10 I. FRANKO, Charakterystyka literatury ruskiej XV–XVIII wieku, „Kwartalnik Historyczny”, 6, 1892, s. 721–722.

11 M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Bazylianie w Koronie i na Litwie, s. 192–207; M. CUBRZYŃSKA-LEONARCZYK, Katalog dru-
ków, poz. 198, 201, 390.

12 M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Bazylianie w Koronie i na Litwie, s. 177–219; M. CUBRZYŃSKA-LEONARCZYK, Katalog dru-
ków, poz. 5, 16, 72, 142, 170, 209, 316, 385–388, 398.
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Tyszkiewicza, bernardynów Franciszka Olędzkiego i Augustyna Wituńskiego, paulina Jana 
Łobżyńskiego, a w okresie powstania kościuszkowskiego patriotyczne kazania po polsku 
i litewsku księdza Maksymiliana Karpowicza (Wilno 1792–1794)13. 

Literatura świecka

Druk literatury świeckiej, sporadycznie wydawanej w XVII w., znacznie zwiększono w na-
stępnym stuleciu. W XVIII stuleciu zaznaczyła się pewna, umowna, specjalizacja drukarń 
bazyliańskich wydających literaturę świecką. W oficynie wileńskiej wydawano dzieła histo-
ryczne i prawnicze, literaturę polemiczną, podręczniki, w oficynie poczajowskiej – przede 
wszystkim podręczniki i poradniki medyczne, a w supraskiej – literaturę piękną, leksykalną 
i poradnikową. 

Literatura piękna

Drukarnia supraska wydała dwukrotnie, w 1722 i 1725 r., pod tytułem Peregrynacja praw-
dziwego opisania Ziemi Świętej, drugą część dzieła Józefa Flawiusza Sława dawnej Jerozoli-
my w tłumaczeniu bernardyna Anzelma Polaka. W 1739 r. w drukarni w Poczajowie pięknie 
wytłoczono niewielkie dzieło karmelity Hilariona Falęckiego Wojsko [...] serdecznych [...] af-
fektów..., które na s. 213 zawierało Pamiętnik królów i książąt polskich, czyli poczet władców 
Polski14. 

Z tych trzech bazyliańskich oficyn typograficznych wyszło w sumie kilkadziesiąt tytułów 
powieści, sztuk teatralnych i poezji – głównie wierszy panegirycznych i wierszowanych 
poematów. W 1750 r. w Supraślu ukazał się Ezop nowy polski... – opracowany przez Jana 
Stanisława Jabłonowskiego zbiór bajek różnych autorów, także Ezopa. Również w Supraślu 
wydane zostały: Psyche Andrzeja Morsztyna, Andromacha Jeana Racine’a i Hipolit Seneki, 
Podróże kapitana Guliwera Jonatana Swifta (1784–1787). W wydanej w 1784 r. powieści Nu-
rzahad zamieszczony został Rejestr ksiąg, czyli spis książek, które można było nabyć w dru-
karni supraskiej15.

W oficynie poczajowskiej wydane zostały m.in. utwory Wacława Rzewuskiego, Natręt 
(1759), Mowy i listy (1761), Zabawki wierszopiskie (1762). Najmniej literatury pięknej wydali 
bazylianie wileńscy, zdecydowaną większość już po ostatnim rozbiorze w 1794 r.16

Podręczniki

Dużą grupę druków bazyliańskich stanowiły podręczniki cyrylickie, polskie i łacińskie. Do-
minowały bukwary i leksykony, katechizmy i różna literatura pomocnicza nauczająca. Już 
w XVII w. oficyna wileńska wydała dwie bardzo ważne prace bazylianina Pachomiusza Ohi-
lewicza: Hermenie (1652) i jego poszerzoną wersję, Ecphonemata liturgiey greckiey... (1671). 
Oba dziełka zostały całkowicie zaczytane, ocalały tylko pojedyncze egzemplarze. Wydali je 
bazylianie w językach polskim i ruskim, ale ciekawostką edytorską jest fakt oddania tekstu 

13 Zob. przyp. 12.

14 E.XVI.163.

15 M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Bazylianie w Koronie i na Litwie, s. 202, poz. 560; E.XXIII.209.

16 M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Bazylianie w Koronie i na Litwie, s. 177–187, 207–219.
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ruskiego czcionkami łacińskimi. Rozchwytywanymi drukami były bukwary17. Pierwsze wy-
danie ukazało się w oficynie w Uniowie (1698), następne w Supraślu (1715, 1727, 1737, 1754, 
1761, 1792). Suprascy bazylianie wydrukowali także Leksikon jazyka sławienskogo (1772) 
i Azbukę (1781). Drukarnię poczajowską opuściły trzy wydania Bukwara (1748, 1760, 1765) 
oraz Ałfawit sławianorusskij (1776) i Leksikon siriecz słowiesnik sławienskij imiejuszcz w siebie 
słowiesa pierweje sławienskija azbucznyje posemże polskija. Błagopotrebnyj k wyrazumieniju 
słowies sławieńskich obretajuszczysja w knigach cerkownych izobrażen (1722, 1772, 1803). 
Leksikon, pierwszy słownik polsko-cerkiewnosłowiański, był aktualny przez cały XVIII w.18

Podręczniki wydawane w oficynach bazyliańskich po polsku i łacinie cenione były nie tylko 
w szkołach bazyliańskich. W 1767 r. w oficynie supraskiej wydrukowano Krótkie zebranie hi-
storyi i geografii polskiej – podręcznik autorstwa Teodora Wagi (1739–1801). Bazylianie po-
czajowscy w 1764 i 1771 r. wydrukowali łaciński podręcznik retoryki dla młodzieży szkolnej 
Epithome praeceptorum rhetoricorum, w 1771 r. także Mowy Cycerona przeciwko Katylinie. 
W 1772 r. wyszła u nich Ethologia czyli nauka prawdziwej szczęśliwości Tymoteusza Szczu-
rowskiego. W oficynie wileńskiej wydrukowano m.in. skierowaną do zakonników bazyliań-
skich odbywających nowicjat Szkołę bazyliańską zamykającą nauki... autorstwa bazylianina 
włoskiego Piotra Mennitiego (1764), Tractatus de vera religione (1766) oraz Instuitutiones 
iuris canonici (1765)19. 

Wizytacje przedstawicieli Komisji Edukacji Narodowej w szkołach bazyliańskich były zwy-
kle dla nich korzystne; wykazywały poprawny dobór i stan wykorzystywanych podręcz-
ników. Dzięki nim wiemy, że używano m.in. wydanych w drukarni poczajowskiej Prawd 
geometrycznych Tadeusza Świeżawskiego (1776) i Gramatyki rossyjskiej Michała Lubowicza 
(1778)20. Inne używane w szkołach bazyliańskich podręczniki pochodziły z drukarń kra-
kowskich i warszawskich.

Literatura naukowa i popularnonaukowa

W oficynie wileńskiej już w 1644 r. wydrukowano Kalendarz prawdziwy cerkwi Chrystusowej 
bazylianina Jana Dubowicza. W 1700 r. wytłoczono tu dzieło Juliusza Flory O początkach 
i dziejach narodu rzymskiego, w 1765 popularnonaukowe opracowanie Antoniego Gueva-
ry Zegar monarchow z życia Marka Aureliusza w tłumaczeniu Antoniego Feliksa Roszkow-
skiego, a w 1776 dziełko Tadeusza K. Podleckiego Historya Indyi Wschodnich21 i Lexykon 

17 Ibidem, s. 99, 180, poz. 55; E.XXIII.301. K. Estreicher nie notuje wydania z 1652 r., pisze o nim we wstępie do 
Ecphonematy (1671) Pachomiusz Ohilewicz, zob. BOs.XVII.5373.

18 M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Bazylianie w Koronie i na Litwie, s. 177–220; M. CUBRZYŃSKA-LEONARCZYK, Katalog dru-
ków, poz. 50; E.XXI.248; wydanie z 1772 r. notuje tylko E.XXI.160.

19 M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Bazylianie w Koronie i na Litwie, s. 177–220.

20 E.XXX.99; E.XXI.486. Por. Raporty generalnych wizytatorów szkół Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Księ-
stwie Litewskim (1782–1792), oprac. K. BARTNICKA, I. SZYBIAK (Archiwum Dziejów Oświaty, 6), Wrocław 1974; Instrukcje 
dla wizytatorów generalnych szkół Komisji Edukacji Narodowej 1774–1794, oprac. K. BARTNICKA, I. SZYBIAK (Archiwum 
Dziejów Oświaty, 7), Wrocław 1976; I. SZYBIAK, Nauczyciele szkół średnich Komisji Edukacji Narodowej, Wrocław 
1980.

21 M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Bazylianie w Koronie i na Litwie, s. 178, poz. 28; E.XV.350; s. 180, poz. 62; s. 181, poz. 
101; E.XVII.462; s. 183, poz. 158; E.XVIII.213.
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geograficzny bazylianina Hilariona Karpińskiego. Tu także w 1771 r. wydrukowano Ignace-
go Kulczyńskiego Menologium bazyliańskie, czyli żywoty świętych Kościoła wschodniego 
z bogatą dokumentacją historyczną, a w latach 1781–1783 wszystkie trzy części cenionego 
za krytycyzm dzieła bazylianina Ignacego Stebelskiego, Dwa wielkie światła na horyzoncie 
połockim...22

W oficynie supraskiej również drukowano literaturę historyczną. Do najważniejszych tu-
tejszych druków z tej dziedziny należą: Janina zwycięskich tryumfów Jana III króla polskie-
go Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego (1754), Antiquitates Ecclesiae Ruthenicae bazylia-
nina Maksymiliana Ryłły (1760), Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego Stanisława Staszica 
(1785). 

Najmniej dzieł historycznych wydała typografia poczajowska. Z jej druków wymienić się 
godzi Myśli o teraźniejszych okolicznościach Rzeczypospolitej (1756), kontrowersyjny druk 
przypisywany Wacławowi Rzewuskiemu, skazany na zniszczenie już w 1758 r., oraz prze-
druk Specimen Ecclesiae Ruthenicae bazylianina Ignacego Kulczyńskiego23.

Ten krótki przegląd publikacji historycznych, które wyszły z oficyn bazyliańskich, wskazuje
m.in. na fakt wydawania dzieł współbraci, w większości wykształconych poza granicami 
Rzeczypospolitej, znających źródła i korzystających z dobrej literatury zagranicznej. Tę 
uwagę można także odnieść do publikacji z innych dziedzin: prawa, psychologii, geogra-
fii, medycyny, także filozofii i teologii. Śledząc bibliografię druków bazyliańskich, dostrzec
można nazwiska pisarzy bazylianów, których prace wychodziły z drukarń Wilna, Supraśla 
i Poczajowa. 

Tłumaczenia

Do grona bazyliańskich pisarzy religijnych często wydawanych w wymienionych oficynach
należeli: Aleksy Dubowicz, Leon Kiszka, Gimnazy Lewicki, Jan Hieronim Nerezjusz, Tymo-
teusz Szczurowski, Augustyn Tomaszewski, Porfiry Skarbek Ważyński24, znani m.in. z tłu-
maczeń z włoskiego, francuskiego, angielskiego, niemieckiego, greckiego i łaciny na język 
polski i, przede wszystkim, cerkiewnosłowiański oraz ruski. Takimi tłumaczami byli też Ju-
lian Dobryłowski i Makary Neronowicz, którzy przekładali na cerkiewnosłowiański dzieła 
polskie. Znajomość języków obcych wśród bazylianów była dość dobra, co wynikało z ich 
częstych i licznych podróży zagranicznych, głównie do Italii, gdzie w generalnym klaszto-
rze pw. Sergiusza I Bakha w Rzymie pełnili funkcje administracyjne w zakonie, studiowali 
i penetrowali archiwa i biblioteki25. Z zagranicznych podróży przywozili książki, które po 
ich śmierci zasilały księgozbiory biblioteczne.

22 M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Bazylianie historycy, s. 467–469.

23 Ibidem, s. 462–472.

24 Ibidem.

25 Przykładem jest Ignacy Kulczyński, który swój dwukrotny pobyt w Rzymie w charakterze prokuratora za-
konu wykorzystał do studiowania rękopiśmiennych dokumentów i lektury drukowanych dzieł. Zebrał bogate 
materiały źródłowe do wspomnianego dzieła Menologium bazyliańskie i innych pism opublikowanych w Rzymie 
po łacinie.
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Zasięg oddziaływania druków bazyliańskich

Druki z oficyn bazyliańskich trafiały do szerokiego grona odbiorców, nie tylko w Rzeczy-
pospolitej, ale także w Rosji (tu zwłaszcza księgi dla staroobrzędowców). Szlachta i miesz-
czanie czytali chętnie kalendarze, żywoty świętych, opisy cudów i cudownych obrazów, 
poradniki drukowane mówionym językiem ruskim i po polsku – bazylianie chętnie się ję-
zykiem polskim posługiwali26. Wydawanie druków w językach polskim i łacińskim w XVII 
i XVIII w. stawiało oficyny bazylianów w jednym rzędzie z drukarniami innych zakonów: 
jezuitów, pijarów, dominikanów, karmelitów, misjonarzy. 

Znaczenie

Działalność drukarską bazylianów należy rozpatrywać przede wszystkim jako zjawisko kul-
turalne zacieśniające związki ze sprawami Rzeczypospolitej. Bazylianie z prowincji litewskiej 
wykazywali zdecydowanie większą chłonność kultury polskiej i zachodniej niż ci z później 
powstałej prowincji obejmującej ziemie wschodnie należące do Korony. Ta bowiem zacho-
wała znaczną odrębność obrzędów religijnych, nawiązujących do Kościoła wschodniego, 
i większą podatność na wpływy kultury kształtowanej przez Akademię Mohylańską, rusy-
fikowaną po 1654 r. Tej odrębności nie stłumiły nawet ustawy synodu zamojskiego, któ-
re według opinii przeciwników unii latynizowały liturgię i obrzędy Kościoła wschodniego. 
Niewątpliwym zaniedbaniem bazylianów była słaba agitacja na rzecz unitów i ich kultury 
ludowej i religijnej oraz na rzecz interesów społecznych i gospodarczych Rusinów27.

Księgozbiory własne zakonników

Posiadanie prywatnych książek przez zakonników było sprzeczne z przepisami reguły i kon-
stytucji zakonnych, ale z nieprzestrzeganiem zakazu posiadania własnych księgozbiorów 
radzono sobie, przejmując książki po śmierci zakonnika, które zostawały w tym klasztorze, 
gdzie miłośnik ksiąg dokonał żywota. Wielu bazylianów nie rozstawało się z książkami, były 
im niezbędne do uprawiania twórczości kaznodziejskiej, religijnej, teologicznej, historycz-
nej, a także prawniczej. Jak ważne i zasobne musiały być biblioteki bazylianów w Wilnie, 
Żyrowicach, Supraślu, skoro mogły powstawać dzieła tej miary, co wspomniane opracowa-
nie historyczne Ignacego Stebelskiego, w którym autor dokonał przeglądu wykorzystanej 
literatury łacińskiej, polskiej i obcej oraz ocenił bogate źródła cerkiewnosłowiańskie28?

Badania nad starodrukami pochodzącymi z bibliotek bazyliańskich przechowywanymi 
obecnie w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu po-
zwoliły ustalić nazwiska około stu bazylianów związanych z książką i biblioteką29. Są wśród 

26 Ignacy Kulczyński, Pachomiusz Orański i Ignacy Stebelski wydanie swoich dzieł w języku polskim tłumaczyli 
powszechnym używaniem tego języka na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej oraz przekonaniem, że ich dzie-
ła wydane w języku polskim trafią do Polaków, przybliżając im problemy Kościoła wschodniego i jego wiernych.

27 W. CHARKIEWICZ, Zmierzch unii kościelnej na Litwie i Białorusi, Słonim 1929, s. 44; L. BIEŃKOWSKI, Organizacja Ko-
ścioła wschodniego, s. 1025.

28 Ignacy STEBELSKI, Dwa wielkie światła na horyzoncie połockim z cieniow zakonnych powstające, t. 1–3, Wilno 
1781–1783, E.XXIX.265; BOs. XVIII.8501; M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Bazylianie historycy, s. 461–471.

29 Wyniki badań własnych autorki. Por. U. PASZKIEWICZ, Inwentarze inwentarzy i katalogów bibliotek na wschod-
nich ziemiach Rzeczypospolitej: Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1510–
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nich mnisi, którzy – sądząc z liczby posiadanych książek – kupowali je i gromadzili we wła-
snym zakresie. Inni określani są jako opiekunowie bibliotek i posiadacze książek. 

Wśród tych pierwszych można wymienić superiorów monasterów: Herakliusza Bielkiewi-
cza (Bilcza), Doroteusza Michalskiego (Buczacz), Benedykta Krzyżanowskiego (Czortków), 
Anastazego Dziedzickiego (Krasnopuszcza), Korneliusza Sroczyńskiego (Ławrów), Hilario-
na Łętskiego (Trembowla) i Antoniego Stopkiewicza (Zamość)30.

Wśród tych drugich: Jozafata Bułhaka, późniejszego metropolitę, dysponującego specjal-
nym pozwoleniem Stolicy Apostolskiej na czytanie ksiąg zakazanych; Hilariona Karpiń-
skiego, pisarza i historyka; opata monasteru w Połocku Jakuba Kizikowskiego, który miał 
piękną bibliotekę; Józefa i Maksymiliana Narolskich, posiadających własne księgozbiory; 
Augustyna Sławińskiego, rektora szkoły klasztornej w Buczaczu, nauczyciela matematyki, 
profesora Akademii Zamojskiej31. 

Porfiry Barankiewicz32 posiadał XVII-wieczne wydania Szymona Stanisława Makowskiego 
Pars hiemalis concionum dominicalium33 i Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego Apparatus 
sacerdotum34, a z XVIII-wiecznych – mowy pogrzebowe Felicjana Giedzińskiego35 i Wojcie-
cha Alojzego Zabielskiego36, mowy i kazania Antoniego Benedykta Konstantego Lubomir-
skiego37, Melchiora Mężyńskiego38, Józefa II Ossolińskiego39 i Samuela Wysockiego40. Czyż-
by parał się pisarstwem kaznodziejskim i wygłaszał kazania? Bibliografie nie odnotowują 
jego utworów. 

Inny bazylianin, Sylwester Koblański, podarował w 1750 r. bibliotece monasteru lwowskie-
go wydany w Krakowie u Floriana Unglera (1530) traktat Michała Wrocławczyka, który trafił 
do niego „post obitum R. Hieronymi Żurakowski Ordinis S.B.M”41. Hipolit Lenkiewicz prze-
kazał bibliotece monasteru dobromilskiego tłumaczone przez Wojciecha Tylkowskiego SJ 

–1939) (Polskie Dziedzictwo Kulturalne, Seria B, Wspólne Dziedzictwo), Warszawa 1998; Suplement 1, Warszawa 
2000; Suplement 2, Poznań 2006; do druku przygotowany jest Suplement 3.

30 M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Bazylianie w Koronie i na Litwie, s. 165–167.

31 Ibidem, s. 143–167; eadem, Biblioteki klasztorne prowincji koronnej zakonu bazylianów w XVIII wieku, „Z Badań 
nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”, 16, 1995, s. 21–47; eadem, Sławiński Augustyn, [w:] Polski słownik 
biograficzny, t. 38, z. 4, Warszawa-Kraków 1999, s. 606–608.

32 Książki opatrzone nazwiskiem Porfirego Barankiewicza w zbiorach starych druków BOs. opatrzone są sygna-
turami: XVII.17925, XVII.5490, XVIII.17307, XVIII.306 adl., XVIII.17308, XVIII.17314, XVIII.310, XVIII.313, XVIII.28745.

33 Kraków 1668; E.XXII.59.

34 Poznań 1685; E.XXXII.251–252.

35 E.XVII.135.

36 E.XXXIV.27.

37 E.XXI.473.

38 E.XXII.320.

39 E.XXIII.486.

40 E.XXXIII.464–465.

41 BOs.XVI.Qu.2395; E.XXXIII.360.
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dziełko Paola Segneriego dotyczące ratowania grzeszników42. Wincenty Michałowicz dał 
bibliotece klasztornej w Dobromilu książeczkę niewielkiego formatu (12°), wydaną w dru-
giej połowie XVIII w. przez pijarów warszawskich – Erazma z Rotterdamu Colloquia familia-
ria ad usum iuventutis scholasticae expurgata43.

Biblioteki klasztorne

Zainteresowanie bazylianów książkami przejawiało się także w gromadzeniu księgozbio-
rów i prowadzeniu bibliotek klasztornych. Ich konstytucje zakonne określały powinności 
bibliotekarzy i opiekunów bibliotek, wytyczały cele gromadzonym księgozbiorom, które 
miały służyć posłudze religijnej zakonników i prowadzeniu zajęć szkolnych oraz umożli-
wiać pracę pisarską światłych i uczonych mnichów44. Bazylianie wydatkowali pewne kwoty 
na planowe kupno książek, wspomagali biblioteki klasztorne legatami i darami, prywat-
nymi zakupami książek, opracowywali posiadane księgozbiory i kładli wielki nacisk na 
udostępnianie zbiorów, starając się równocześnie nie dopuścić do rozproszenia posiada-
nych ksiąg. W znanej nam już Szkole bazyliańskiej zamykającej nauki... Piotra Mennitiego 
znajduje się instrukcja, jak używać książek. Nie należy zatem ślinić palców, zaginać rogów 
kart, pozostawiać jako zakładek patyków w książce, trzymać zapalonej świecy nad czytaną 
książką itd.45

Stare, średniowieczne monastery zachowały po przystąpieniu do unii swoje rękopiśmien-
ne zwykle księgozbiory, przechowały je i znacznie pomnożyły w XVII i XVIII w. Duże bi-
blioteki, ze starymi księgozbiorami w językach greckim, cerkiewnosłowiańskim i ruskim, 
funkcjonowały w monasterach w Wilnie, Żyrowicach, Supraślu, Lwowie, Poczajowie, a od 
końca XVIII w. także w Dobromilu, Krechowie, Borunach46. Wszędzie tam, gdzie prowadzo-
no nowicjat, szkoły bazyliańskie i studia filozoficzno-telogiczne, istniały biblioteki, zwykle 
specjalistyczne, wyposażone w literaturę dydaktyczną. 

Katalogi zakonników bazyliańskich z rzadka wymieniają przy ich nazwiskach funkcję bi-
bliotekarza. Prawdopodobnie funkcję tę sprawowali, oprócz swoich normalnych zajęć, inni 
funkcyjni mnisi: przełożeni klasztorów, nauczyciele, profesorowie, rektorzy studiów zakon-
nych, prefekci drukarń. Nazwiska bazylianów kupujących i użytkujących książki pojawiają 
się natomiast w zapisach proweniencyjnych na poszczególnych egzemplarzach oraz w in-
wentarzach bibliotek klasztornych47. 

42 BOs.XVIII.55974. Wydane w 1760 r. we Lwowie u J. Filipowicza; E.XXVII.347.

43 BOs.XVIII.11799; E.XIV.322.

44 Constitutiones examinandae et eligendae, s.112–113, 191–192.

45 P. MENNITI, Szkoła bazyliańska zamykająca nauki dla dobrego wychowania nowicjuszów i professow Z. S. Bazyle-
go W..., Wilno 1764, s. 220. Szerzej o tym dziele w artykule autorki: Podręcznik wychowania bazyliańskiej młodzieży 
zakonnej, [w:] J. GWIOŹDZIK, P. P. BARCZYK (red.), Studia z dziejów wychowania i kształcenia od średniowiecza do XIX 
wieku (Ars educandi. Źródła, 1), Mysłowice 2009, s. 208–216.

46 Poświadczają to inwentarze inwentarzy opracowane przez U. PASZKIEWICZ, Inwentarze inwentarzy i katalogów 
bibliotek.

47 Ibidem.
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Rozproszenie bibliotek po kasatach klasztorów

Po 1839 r., gdy Rosja ukazem carskim zlikwidowała unię na zabranych Rzeczypospolitej zie-
miach, księgozbiory bazylianów uległy prawie całkowitemu rozproszeniu, choć w gorszej 
sytuacji były księgozbiory cerkwi unickich, które palono, a te, które uniknęły zniszczenia, 
po usunięciu kart z treścią niezgodną z obowiązującą państwową religią zostały rozproszo-
ne po cerkwiach prawosławnych i są obecnie prawie nie do odnalezienia.

Jak bardzo księgozbiory bazylianów zostały w wyniku kasat rozproszone, pokazują m.in. 
badania wpisów proweniencyjnych w starodrukach ossolińskich. Z bogatego księgozbio-
ru Porfirego Barankiewicza zachowało się co prawda aż 12 druków, jednakże z mogących 
liczyć po kilkadziesiąt książek księgozbiorów Atanazego i Wincentego Michałowiczów za-
chowały się po cztery druki48. W wielu innych wypadkach zachowały się jedna lub dwie 
pozycje.

Ile było bibliotek bazyliańskich?

Zasadne pozostają pytania: ile było bibliotek bazyliańskich, ile mogły zgromadzić książek 
i ile druków zachowało się z rozproszonych księgozbiorów klasztornych we współczesnych 
archiwach, bibliotekach i muzeach polskich i obcych, głównie austriackich, białoruskich, 
litewskich, rosyjskich i ukraińskich, a także bułgarskich, rumuńskich i węgierskich? Przyj-
muje się, że każdy monaster bazyliański posiadał bibliotekę, w której zgromadził od kilku-
dziesięciu do kilkuset, a w największych klasztorach nawet do kilku tysięcy woluminów. 
Czy wszystkie były ujawniane w inwentarzach i katalogach klasztornych? W XVII i XVIII w. 
liczba bibliotek mogła się zmieniać tak, jak liczba monasterów, ale na pewno znacznie 
przekraczała liczbę 144 placówek. Wykazują to odnajdywane w zbiorach zagranicznych 
inwentarze i katalogi bibliotek zakonnych z dawnych ziem Rzeczypospolitej i według tych 
źródeł liczba bibliotek bazyliańskich mogła przekraczać 17049.

Zdecydowanie więcej bibliotek zakonu znajdowało się w prowincji koronnej, gdzie liczba 
klasztorów nie była stabilna. Inwentarze inwentarzy i katalogów bibliotecznych opraco-
wane przez U. Paszkiewicz ujawniają około 150 miejscowości, w których funkcjonowały 
klasztory bazyliańskie i ich biblioteki. W klasztorach tych spisano ponad 300 inwentarzy, 
ponieważ księgozbiory spisywane były zwykle kilkakrotnie50. Nie są to liczby ostateczne, 
gdyż w zbiorach rosyjskich i białoruskich są jeszcze nierozpoznane i niedostępne materiały 
archiwalne skrywające inwentarze klasztornych bibliotek, w tym bazyliańskich. 

Najlepiej rozpoznane są monastery i ich biblioteki z zaboru austriackiego, gdzie wpraw-
dzie reformy terezjańskie i józefińskie już po pierwszym rozbiorze dały początek kasatom 
majątków zakonnych, w tym bibliotek, ale zachowały się w znacznej liczbie inwentarze bi-

48 Proweniencje spisane z książek bazylianów są w zbiorach własnych autorki.

49 Liczba ta może przekroczyć 180, ze względu na druk zapowiadanego Suplementu 3 do opracowań U. Pasz-
kiewicz.

50 Według U. PASZKIEWICZ, Inwentarze inwentarzy i katalogów bibliotek, w niektórych klasztorach bazyliańskich 
wielokrotnie spisywano inwentarze biblioteczne, m.in. w Wilnie, Lwowie, Krasnopuszczy, Pohoni, Ławrowie, 
Ułaszkowcach, Złoczowie, Słowucie (siedziba żeńskiego klasztoru bazylianek), Sućkowie, Borunach, Dobrzanach, 
Krystynopolu, Hoszowie.



Książka i biblioteka bazyliańska w XVII–XVIII w. oraz wpływ kasat na stan ich... 95

blioteczne i majątkowe klasztorów, zawierające spisy posiadanych książek51. Bogaty zbiór 
archiwaliów bazyliańskich prowincji litewskiej, przechowywany w Petersburgu, w Bibliote-
ce Instytutu Historycznego Akademii Nauk Rosji i Bibliotece Narodowej Rosji, jest prawie 
niedostępny. Jego rozpoznanie pomogłoby ujawnić stan bibliotek bazyliańskich na pół-
nocno-wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej przed ostatnim rozbiorem52.

Brak katalogów proweniencji

Poważnym problemem dla badacza dawnych bibliotek, także bazyliańskich, jest brak kar-
totek proweniencyjnych w naukowych zbiorach bibliotecznych w kraju i za granicą. Szcząt-
kowe kartoteki w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych w Rosji, na Litwie, 
Białorusi i Ukrainie sygnalizują, że prowadzone kompleksowe, zespołowe i międzynaro-
dowe prace mogłyby być owocne. Bazyliańskich zapisów i znaków proweniencyjnych nie 
ujawniały też wydawane w latach 60.–80. XX w. drukowane katalogi biblioteczne dawnego 
Związku Radzieckiego. Dopiero katalogi z końca XX stulecia i pierwszej dekady XXI w. za-
wierają w opisie starych druków także znaki własnościowe53.

Podsumowanie

Powyższy krótki przegląd roli książki w zakonie bazylianów w XVII i XVIII w. ukazuje ich 
mocne związki z książką i biblioteką. Przeprowadzona w 1882 r. w Drohomilu przy pomo-
cy jezuitów reforma zakonu pomogła wskrzesić jego działalność duszpasterską, szkolną, 
pisarską i drukarską w zaborze austriackim i w drugiej Rzeczypospolitej. Do uratowanych 
z kasaty książek, dzięki aktywności pisarskiej bazylianów (głównie w monasterach w Do-
bromilu i Krechowie) i drukarskiej ich oficyn (oficyna bazyliańska w Żółkwi działała do
1945 r.), doszły liczne nowe. Po wejściu omawianych terenów w granice Związku Radziec-
kiego książki te trafiły przede wszystkim do dwóch bibliotek lwowskich, Biblioteki Aka-
demii Nauk Ukrainy i Biblioteki Uniwersyteckiej. Współczesne transgraniczne konferencje 
bibliotekarzy coraz częściej poruszają problem naukowego opracowania zbiorów polskich 
pozostawionych za wschodnią granicą, co w przyszłości być może pozwoli na opracowa-
nie rozproszonych księgozbiorów, także bazyliańskich.

51 W zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej i Biblioteki Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie zachowała się pokaźna 
liczba inwentarzy bazyliańskich, zostały zmikrofilmowane i przechowywane są w zbiorach mikrofilmowych Bi-
blioteki Narodowej w Warszawie i Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

52 Zbiory żyrowickich bazylianów były przechowywane po części w prywatnym, bogatym księgozbiorze P. Do-
brochtowa, po rewolucji październikowej i wojnie polsko-rosyjskiej 1920 r. znalazły się ostatecznie w kolekcji 
rzadkiej książki Biblioteki Instytutu Historycznego Akademii Nauk Rosji w Petersburgu.

53 Można tu wymienić drukowane katalogi ukraińskich bibliotek prowincjonalnych, m.in. Starodruky Reci Po-
spolitoj XVII-XVIII st. u Wolyns’kych knigozbirnjach. Katalog, oprac. S. V. POZICHOWS’KA, L. O. POZICHOWS’KYJ, Luck 2006, 
i skierowaną do druku pracę zbiorową: W. WALECKI, S. SIESS-KRZYSZKOWSKI (red.), „Libri recogniti. Nowe inspiracje do 
badań nad starodrukami polskimi w Bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy, Kraków.
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Książka i biblioteka bazyliańska w XVII–XVIII w.  
oraz wpływ kasat na stan ich zachowania i opracowania

Streszczenie

Książka w zakonie bazylianów w XVII i XVIII w. stanowiła pomost pomiędzy kulturą Wschodu i Zachodu Europy. Towarzyszyła sukcesom 
i klęskom zakonu, łączyła dwa światy kultury religijnej chrześcijaństwa – religii rzymskokatolickiej i prawosławnej. Bazylianie mieli swo-
je placówki na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej, działali zgodnie z regułą św. Bazylego Wielkiego i konstytucjami zakonnymi, byli 
formacją mnichów, ale ich działalność kwalifikowała ich do zakonów kleryckich. Prowadzili działalność duszpasterską, charytatywną,
edukacyjną (szkoły elementarne, średnie i wyższe filozoficzno-teologiczne), drukowali i wydawali książki w językach łacińskim, polskim
i cerkiewnosłowiańskim tłoczone cyrylicą, tłumaczyli dzieła obce, parali się pisarstwem religijnym i świeckim, głównie historycznym. 
Wydali ponad 1400 druków, które zostały wydrukowane w ich sześciu oficynach typograficznych. Gromadzili księgozbiory i utrzymy-
wali własne biblioteki klasztorne, których liczba była równa liczbie ich placówek zakonnych. Był to zakon ludzi wykształconych; wielu 
bazylianów studiowało za granicą, głównie w Italii, znali języki obce, podróżowali po Europie, byli szanowanymi kaznodziejami i spo-
wiednikami, uznanymi nauczycielami i pisarzami, co potwierdzają bibliografie polskie, białoruskie, rosyjskie i ukraińskie. W szkolnictwie
i drukarstwie stanowili (po jezuitach i pijarach) znaczną siłę zakonną, podejmowali rywalizację z innymi zakonami łacińskimi w różnych 
formach działalności. Zniszczeni w zaborze rosyjskim ukazem carskim z 1839 r., po reformie w 1882 r. odrodzili się w zaborze austriackim. 
Nadal działają w Polsce.
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The book and library of the Basilian Fathers in 17th and 18th centuries  
and the impact of the dissolution on the state of their conservation  

and scientific description

Summary

The book in the Congregation of St. Basil in 17th and 18th centuries has constituted a bridge between the cultures of Eastern and Western 
Europe. It has participated in the successes and failures of the order, it joined the two worlds of Christian spiritual culture – the Roman 
Catholic Church and the Easter Orthodox Church. The Basilians had their facilities on the eastern lands of the Polish Republic, were acting 
in accordance to the rule of st. Basil the Great and the religious constitutions, were the formation of monks, but their activities qualified
them for clerical orders. They have led extensive pastoral activities, charity, led elementary schools, philosophical and theological high 
schools and colleges, printed and published books in Latin, Polish, Church Slavonic stamped in Cyrillic, translated foreign works, they 
were engaged in religious and secular writing, mostly historical. They issued more than 1,400 prints, which were printed in their own six 
typographic publishing houses. The Basilian Fathers were gathering and maintaining their own monastic libraries, whose number was 
equal to the number of their religious institutions. It was an order of well-educated people, many of them studied abroad, mainly in Italy, 
spoke foreign languages, travelled across the Europe, were respected preachers and confessors, regarded teachers and writers – what is 
confirmed by Polish, Belarusian, Russian, and Ukrainian bibliographies. They were significant monastic force in education and printing
right behind the Jesuits and Piarists, they undertook competition with other Latin convents in different forms of activity. Destroyed by
the tsarist ukase during the Russian annexation, they were reborn during the Austrian occupation after reform in 1882, they are still 
active in Poland. 
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Klaryski krakowskie a powstanie kościuszkowskie 1794 r.

Zwyczajne i nadzwyczajne wydatki na wojsko

Krakowski klasztor klarysek należał do najbogatszych w Małopolsce, nic zatem dziwnego, 
że często jako jeden z pierwszych, wraz z także bardzo dobrze uposażonym opactwem 
norbertanek zwierzynieckich, był zmuszany do ponoszenia nie tylko obciążeń wynikają-
cych z obowiązującego w Rzeczypospolitej prawa, tzn. pogłównego (subsidium charita-
tivum) oraz hiberny, czyli obowiązku kwaterunku zimowego wojska1, ale także różnych 
nadzwyczajnych kosztów, w tym szczególnie uciążliwych, związanych z utrzymaniem ob-
cych wojsk. W klasztornych księgach rachunkowych z XVIII w. znajduje się sporo wzmianek 
o wydatkach na cele wojskowe i kontrybucje wojenne, zwłaszcza w okresie wojny pół-
nocnej. W imieniu wspólnot gromadzkich ze swoich wsi klasztor płacił m.in. rozmaite po-
datki na rzecz wojska saskiego, szwedzkiego czy rosyjskiego, wykupywał zarekwirowane 
towary, bydło i konie oraz zatrzymanych ludzi, fundował żołnierzom wódkę i ubranie oraz 
dostarczał obrok dla koni2.

Wydatki w okresie zaborów

Podczas konfederacji barskiej siostry łożyły zarówno z potrzeby serca na rzecz konfede-
ratów (w 1768 r. przeznaczyły dla nich 50 beczek soli, za sam wywóz beczek z kopalni 
w Wieliczce płacąc 1400 złp), jak i z musu na walczące z nimi wojska rosyjskie (na buty, 
jedzenie dla żołnierzy w szpitalu oraz łapówki dla oficerów, wręczane im we własnoręcznie 
wyszywanych przez nie sakiewkach lub w postaci własnych wypieków, zwłaszcza słynnych 
korzenno-miodowych pierniczków)3. Po 1772 r., gdy majątki klasztoru leżące w pobliżu 
Częstochowy znalazły się w zaborze pruskim, doszły jeszcze opłaty na utrzymanie wojsk 
pruskich. 

1 W. KRIEGSEISEN, „Krzywda nad wszystkie krzywdy-hiberna w Polszcze”. Problem świadczeń kleru katolickiego na woj-
sko Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, 8, 2001,  
1/15, s. 19–37. W 1715 r. tylko hiberna kosztowała klaryski krakowskie 3898,10 złp, podczas gdy ich dochód w tym 
roku wyniósł 14 119,20 złp, Archiwum Klarysek Krakowskich (dalej: AKK), sygn. E 73: Percepta i expensa za przeło-
żeństwa JMC Panny Zuzanny Vieyskiey Xieni na drugie triennium obraney 26 XI 1715.

2 AKK, np. sygn. E 70: Księga rachunkowa JMC Panny Konstancji Glińskiej Xieni obraney na drugie triennium 20 XI 
1709 [i z 1710 r.]; sygn. E 73: Percepta i expensa za przełożeństwa JMC Panny Zuzanny Vieyskiey.

3 AKK, sygn. E 117: Summariusz percept i expens za przełożeństwa JMC Panny Salomei Hebdowny Xieni obraney 
dnia 19 IX 1768.
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W latach 1772–1774 siostry musiały żywić przechodzące przez ich wsie lub stacjonujące 
w ich pobliżu obce wojska, na co wydały 13 369,20 złp4. Przykładowo z leżącego nieopodal 
Częstochowy Mykanowa ,,dla Moskali przebywających w twierdzy na Jasnej Górze dostar-
czono mięso, słoninę i baraninę, dla wojsk austriackich siano, owies i mięso, dla pruskich 
zaś zboże, groch, kaszę, piwo i gorzałkę, a także mleko kwaśne i słodkie”. Kontrybucje na 
podobne cele ściągano również z Rokitna, Umianowic, Baranowa czy Skały. Od 1775 r. 
klaryski płaciły też na wojsko Rzeczypospolitej podymne (dymowe, kominowe); w 1791 r., 
przy ogólnych wydatkach poniesionych na cele wojskowe w kwocie 5113 złp, wyniosło 
ono 231 złp od 25 klasztornych kominów5. Wszystkie zobowiązania nakładane na klasztor 
klaryski uiszczały, jak pokazują księgi rachunkowe, zgodnie z żądaniami i regularnie, jak-
kolwiek, czemu trudno się dziwić, z wielką niechęcią. 

Kontrybucje i podatki na rzecz powstania kościuszkowskiego

Także podczas powstania kościuszkowskiego w 1794 r. siostry sumiennie wykonały zarzą-
dzenia władz powstańczych, które natychmiast po ich ogłoszeniu były drukowane i dostar-
czane do wszystkich klasztorów6. Nie można jednak stwierdzić, jakie było ich nastawienie 
emocjonalne do tego patriotycznego zrywu, gdyż w latach 1785–1799 w klasztorze nie 
prowadzono kroniki. Czy różne formy pomocy klarysek dla powstania wynikały z ich po-
stawy i były tak spontaniczne, jak to można było zaobserwować w przypadku ofiarności 
mieszczan krakowskich i w ogóle ludności województwa krakowskiego, w tym także bie-
doty7? Inne klasztory zadziałały szybciej i bardziej spektakularnie. Na przykład Magdalena 
Otfinowska, ksieni norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem, już przed 29 III 1794 r. ofia-
rowała powstańcom 2 armatki, 2 moździerze i 7 śmigownic8 o wartości 7700 złp (broń ta była 
w posiadaniu klasztoru zapewne jako pozostałość po konfederacji barskiej9) oraz 52 sztuki 
bielizny na bandaże10.

4 AKK, sygn. E 123: Rachunki z dóbr z lat 1772–1774.

5 AKK, sygn. E 148: Percepta i expensa za przełożeństwa JMC Panny Xieni Eleonory Szczepanowskiey za 1791 r. 
W tym czasie, po zmianie zasad w 1775 r. (Prawa, konstytucje i przywileje Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego [...], [w:] Volumina legum, t. 8, Petersburg 1860, s. 135), podatek ten płacono od liczby kominów na 
dachach, a jeżeli nie było kominów, to od chałupy. W wypadku klarysek policzono zapewne kominy na dachach 
zabudowań klasztornych i na dachach zabudowań folwarku klasztornego na Wesołej.

6 Katalog Archiwum Klasztoru Sióstr Bernardynek przy kościele św. Józefa w Krakowie, oprac. R. GUSTAW, K. KACZMAR-
CZYK, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 20, 1970, s. 80. 

7 T. KORZON, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta 1764–1794. Badania historyczne ze stanowiska eko-
nomicznego i administracyjnego, t. 3, Kraków-Warszawa 18972, aneksy. Znany jest także wkład w powstanie Jana 
Kantego Wodzickiego, opata cystersów w podkrakowskiej Mogile, który 6 V 1794 r. ofiarował 2 zaprzęgi konne
i zobowiązał się je utrzymywać przez miesiąc. Nie wiadomo jednak, czy uczynił to prywatnie z własnych funduszy, 
czy w imieniu zakonników, zob. ibidem, s. 470. 

8 Lekkie działa o długiej lufie, nabijane od tyłu.

9 J. BIENIARZÓWNA, Kraków w 1794 roku, [w:] J. WYROZUMSKI (red.), Kraków w powstaniu kościuszkowskim. Materiały 
z sesji naukowej odbytej 28 maja 1994 roku (Rola Krakowa w Dziejach Narodu, 14), Kraków 1996, s. 17.

10 P. P. GACH, Zakony w powstaniu kościuszkowskim, [w:] J. ZIÓŁEK (red.), Sukmana i krzyż. Studia z dziejów insurekcji 
kościuszkowskiej. Zagadnienia militarne i organizacyjne. Udział duchowieństwa. Legenda Naczelnika  (Rozprawy Wy-
działu Historyczno-Filologicznego – Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 56), Lublin 
1990, s. 155; T. KORZON, Wewnętrzne dzieje Polski, s. 457.
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Pierwszy apel do duchowieństwa o dobrowolną ofiarę na cele wojskowe został wydany 
w formie odezwy przez naczelnego wodza powstania, Tadeusza Kościuszkę, 24 III 1794 r.11 
Tego samego dnia obywatele Krakowa i mieszkańcy województwa krakowskiego podjęli 
uchwałę o poborze rekruta do wojska regularnego, tj. wszystkich zdolnych do noszenia 
broni mężczyzn w wieku między 18. a 28. rokiem życia. Klasztory miały płacić podatek, 
którego wysokość była uzależniona od liczebności konwentu12. Klaryski zapewne podatek 
ten zapłaciły. Prawdopodobnie odpowiedziały też na dwie odezwy, jedną skierowaną do 
kobiet, z prośbą o przygotowanie szarpi i bandaży, a drugą do duchowieństwa o modli-
twę za powodzenie insurekcji13. Z pewnością z ich wsi wyruszyli też chłopi powołani pod 
broń decyzją Komisji Porządkowej Województwa Krakowskiego – jeden młody mężczyzna 
z 5 dymów, uzbrojony w karabin lub długą na 11 stóp pikę i siekierę oraz zaopatrzony 
w buty, 2 koszule, czapkę, płachtę oraz prowiant (suchary) na 6 dni. Rekruci ci mieli otrzy-
mywać żołd wynoszący 15 złp14. W sumie w 1794 r. klaryski krakowskie wydały na cele 
związane z powstaniem 3948 złp 29 gr15.

Dnia 14 IV 1794 r. Komisja Porządkowa na rozkaz Kościuszki ogłosiła kolejny pobór rekru-
tów. Z 50 dymów miano wystawić w ciągu 7 dni jednego człowieka konno, uzbrojonego 
w 2 pistolety i pałasz lub pikę16. Nowy pobór służył stworzeniu konnej milicji wojewódz-
kiej. Klaryski krakowskie podlegały temu zarządzeniu. W klasztornej księdze rachunko-
wej zachował się wpis zawierający wyszczególnienie wydatków, jakie poniosły zakonnice 
w kwietniu tego roku na wyposażenie jednego rekruta, który przy okazji dostarcza infor-
macji na temat wyglądu żołnierskiego stroju17:

Expens na rekruta w potrzebie na woyne
na sukmanę chłopską 15 złp
na rękę temuż rekrutowi 9 złp
za pałasz18 16 złp
za pendent19 i klamrę 4 złp
za pistolety 18 złp
za konia 288 złp
za kulki 3 złp

11 Tadeusz Kościuszko, jego odezwy i raporta uzupełnione celniejszymi aktami odnoszącemi się do powstania naro-
dowego 1794, wstęp i objaśnienia L. NABIELAK, Kraków 1918, s. 44–48.

12 Ibidem, s. 39.

13 T. KUPCZYŃSKI, Kraków w powstaniu kościuszkowskiem (Biblioteka Krakowska, 44), Kraków 1912, s. 83.

14 B. SZYNDLER, Tadeusz Kościuszko 1746–1817, Warszawa 1991, s. 186.

15 AKK, sygn. E 153: Percepta i expensa za przełożeństwa JMC Panny Xieni Eleonory Szczepanowskiey w RP 1794, 
s. 45. 

16 Tadeusz Kościuszko, jego odezwy i raporta, s. 98.

17 AKK, sygn. E 153: Percepta i expensa za przełożeństwa JMC Panny Xieni Eleonory Szczepanowskiey w RP 1794, 
s. 53–56.

18 Broń sieczna z ciężką głownią.

19 Częściej pendant, niewłaściwie używana na ziemiach polskich w XVIII i XIX w. nazwa rapci – kompletu złożo-
nego z pasa na biodra i pasków z haczykami lub klamrami, służącymi do przypinania białej broni. 
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za sukno na lejbik20 8 złp
za zgrzebło i szczotkę 3 złp
krawcowi od roboty lejbika 3 złp
za szlafnicę21 3 złp
na traktament22 rekrutowi na miesiąc 15 złp
na siano dla konia 12 złp 12 gr
za templak23 do pałasza 0,15 zł
za paski do ostróg 1 złp
za kańczug24 nowy 2 złp
za siodło z puśliskami25 i z popręgiem26 z ostrzami ze strzemieniami z munsztukiem27 i ze wszystkim porządkiem 52 złp
za ładownicę28 czarną i sprzączkę mosiężną 10 złp
za treslę29 nową z cuglami i wędzidłami 4 złp 15 gr
za sukno na czaprak30 10 złp
od roboty tego czapraka 4 złp
za 2 rzemienie na piki 1 złp
od przybicia chorągiewki 0,15 zł
za buty 14 złp
za pióro 3 złp
za ostrogi 1 złp 20 gr 

W sumie wydano zatem 499 złp 77 gr31. Nie wiemy niestety, czy klaryski uzbroiły znanego 
sobie człowieka (może poddanego), zgłaszającego akces do powstania, czy też przekazały 
wszystko stosownym władzom. Ze spisu widać, że musiały zostać wydane wytyczne co 
do tego, jak ma wyglądać strój, broń i rząd koński członka milicji wojewódzkiej32. Siostry 

20 Górna część munduru wojskowego lub ubioru jeździeckiego.

21 Tu – pierwsza krakuska, zwana czapką wolności, inaczej czapką frygijską, która w okresie rewolucji francu-
skiej stała się symbolem wolności. W Polsce nazywana szlafmycą, stała się wkrótce nocnym nakryciem głowy.

22 Żołd, wikt żołnierski.

23 Inaczej temblak, czyli taśma lub rzemień przy broni siecznej służące do przełożenia przez przegub dłoni; od 
początku XVIII w. był odznaką oficerską.

24 Bicz z plecionego rzemienia osadzony na krótkim kiju.

25 Dwa zwisające po bokach siodła rzemienie, na których zawiesza się strzemiona.

26 Szeroki pas służący do zapięcia siodła pod brzuchem konia.

27 Część uzdy konia (kiełzna) umieszczona w jego pysku, służąca do powodowania wierzchowcem na zasadzie 
dźwigniowego ucisku na jego żuchwę.

28 Drewniane, skórzane lub blaszane pudełko na naboje.

29 Tręzla – uzda umożliwiająca jeźdźcowi kierowanie koniem.

30 Podkładka pod siodło.

31 W księdze rachunkowej podano sumę 504 złp 7 gr – jest to albo błąd rachunkowy, albo w zestawieniu czegoś 
nie wpisano, a wpisano znaną sobie kwotę.

32 Podobne zarządzenie zostało wydane 18 września; wyszczególniono w nim cennik za takie wyposażenie: 
pałasz – 15 złp, sukmana – 10 złp, czapka – 3,15 złp, buty – 6 złp, płachta (czaprak) – 2,12 złp, koń – 216 złp, siodło 
– 72 złp. Dodatkowo w spisie znajdują się koszule za 6 złp i kożuch, gdyż nadchodziła zima, za 14 złp. Zob. Akty 
Powstania Kościuszki, wyd. S. ASZKENAZY, W. DZWONKOWSKI, t. 2: Protokóły i dzienniki Rady Zastępczej Tymczasowej 
i Rady Najwyższej Narodowej, cz. 2, Kraków 1918, s. 172. 
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zapewniły też rekrutowi miesięczne utrzymanie i żołd na ten okres, a także siano dla jego 
konia33. Władze spodziewały się, że pobór przyniesie 1000 żołnierzy milicji konnej, tymcza-
sem do końca maja udało się zebrać zaledwie 217 rekrutów34. 

Dnia 30 IV 1794 r., w Winiarach, Kościuszko zarządził rekwizycję kościelnych kosztowności 
na cele sprawy narodowej. W wydanym wówczas dokumencie wyrażał nadzieję, że ducho-
wieństwo chętnie przekaże powstańcom wszelkie cenne rzeczy, zwłaszcza że pobór miał 
mieć charakter pożyczki i po zakończeniu powstania wszyscy ofiarodawcy mieli otrzymać 
rekompensatę równą szacunkowej wartości „darów”35. Wykonanie tego zarządzenia Na-
czelnik zlecił Komisji Porządkowej, która odpowiedni akt wydała 6 maja36. Pobór miał się 
odbywać w tajemnicy, przełożeni danej instytucji kościelnej byli zobowiązani do złożenia 
przysięgi, że oddali wszystkie kosztowności, w razie wątpliwości miano rewidować skarbce 
i przeglądać prywatny majątek duchownych. Jeszcze tego samego dnia zarządzenie zaak-
ceptował, w imieniu biskupa krakowskiego Feliksa Pawła Turskiego, audytor i sędzia gene-
ralny kurii biskupiej, ks. Augustyn Lipiński, który wydał też stosowne dyspensy37. Już 8 maja 
do klasztoru klarysek przybył w asyście kilku urzędników przewodniczący Komisji Porząd-
kowej, kasztelan czechowski Stefan Florian Dembowski38, oraz powołani przez Komisję do 
zważenia i zbadania próby kruszcu złotnicy krakowscy, Marcin Lekszycki39 i Michał Bertold. 
W pisanej po latach kronice klasztornej klarysek zanotowano, że siostry zostały zmuszo-
ne40 do wydania sreber w ilości 244 grzywien i 2,5 łuta, głównie sprzętów liturgicznych 
(kielicha, ampułek z tacką, kociołka na wodę święconą, dzwonka, lichtarzy, postumentu do 
krzyży, antepedium do głównego ołtarza) oraz biżuterii41. Klaryski otrzymały rewers na za-
rekwirowane srebra, ale późniejsze wydarzenia polityczne spowodowały, że nigdy ich nie 
odzyskały. Złożony w cyrkule krakowskim na żądanie władz zaborczych, rewers ten zaginął 
podczas wycofywania się wojska austriackiego z Krakowa w 1809 r.42 

Już z własnej woli klaryski przeznaczyły na wojsko powstańcze cetnar43 żelaza na piki, 
a także owies i żyto dla koni oraz pewną kwotę na milicję miejską44.

33 Tadeusz Kościuszko, jego odezwy i raporta, s. 98.

34 J. LUBICZ-PACHOŃSKI, Kościuszko na Ziemi Krakowskiej, Warszawa-Kraków 1984, s. 208. 

35 A. ZAHORSKI, Uzbrojenie i przemysł zbrojeniowy w powstaniu kościuszkowskim, Warszawa 1957, s. 161–162.

36 Ibidem, s. 163–165.

37 Ibidem, s. 165–166; T. KUPCZYŃSKI, Kraków w powstaniu kościuszkowskiem, s. 183–187.

38 W. KONOPCZYŃSKI, Stefan Florian Dembowski, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 5, Kraków 1939–1946, s. 98.

39 J. SAMEK, Marcin Lekszycki, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 17, Wrocław i in. 1972, s. 17. W 1787 r. na zamówie-
nie klarysek wykonał on puszkę na komunikanty, kadzielnicę i łódkę na kadzidło.

40 Jak pisały: „wzięto srebra dla insurekcji”, AKK, sygn. A 37: Akta klasztoru PP. Franciszkanek S. Jędrzeja w Krako-
wie i elekcyi ksień i innych potocznych dziejów tego klasztoru od r. 1784, s. 9.

41 Wartość zarekwirowanych sreber wynosiła ponad 20 618 złp, ibidem.

42 Z. PIĘTA, Polskie klaryski pod zaborami i w Księstwie Warszawskim 1772–1815, Warszawa-Rzym 1981, s. 218.

43 Między 52 a 65 kg. 

44 AKK, sygn. E 153: Percepta i expensa  za przełożeństwa JMC Panny Xieni Eleonory Szczepanowskiey w RP 1794, 
s. 48–52.
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Wydatki na utrzymanie okupacyjnych wojsk pruskich

Po opanowaniu 15 VI 1794 r. Krakowa przez wojska pruskie miejscowe klasztory zostały 
zmuszone do utrzymywania żołnierzy pruskich. Zapisy z klasztornej księgi rachunkowej 
pokazują, że klaryski zakupiły dla nich płótno na bandaże i na sienniki, gdy koszarowali na 
Kleparzu, ponadto obrok dla koni, słomę, drewno, świeczki i miski, a także szyły im koszule 
i bieliznę. W sumie kosztowało to klasztor w 1794 r. 4621 złp 50 gr45. W roku następnym na 
utrzymanie wojsk pruskich zakonnice wydały prawie dwa razy tyle – 8500 złp (na dymowe, 
piwo, słomę do lazaretu, czopowe od waru piwa, mąkę i zboże)46. Takie finansowe obciąże-
nie klasztoru miało wyraźnie charakter represyjny47.

Przymus czy patriotyzm?

Brak źródeł nie pozwala stwierdzić, w jakiej mierze wydatki na rzecz powstania kościusz-
kowskiego wynikały z konieczności wykonania rozporządzeń władz powstańczych, a w ja-
kiej z patriotycznej postawy sióstr. Zbyt optymistyczne wydaje się twierdzenie Piotra P. 
Gacha, że powstanie kościuszkowskie i walka zbrojna spotkały się z powszechną aprobatą 
ze strony klasztorów48. Społeczeństwo polskie, w tym także duchowieństwo, było w tej 
kwestii mocno podzielone, mając niewątpliwie na względzie niedawne krwawe wydarze-
nia w rewolucyjnej Francji. 

W 1809 r.

O ile o stosunku klarysek krakowskich do powstania kościuszkowskiego niewiele można 
powiedzieć, o tyle nie sposób im odmówić patriotyzmu podczas wojny w 1809 r. W inwen-
tarzu zawierającym wykaz ubytków złota, srebra i kosztowności z XVIII i początku XIX w. 
znajduje się także spis cennych przedmiotów przekazanych przez zakonnice w sierpniu 
1809 r. na wojnę w obronie Księstwa Warszawskiego, opatrzony znamiennym tytułem: 
Ofiara dla Ojczyzny w potrzebie49.

Podsumowanie

O udziale klasztorów żeńskich w ponoszeniu kosztów różnych operacji militarnych na zie-
miach polskich w XVIII w. wiadomo niewiele. Z pewnością wiedzę tę udałoby się wzboga-
cić po zbadaniu klasztornych kronik i ksiąg rachunkowych z tego okresu. 

45 Ibidem, s. 46–51.

46 AKK, sygn. E 154: Percepta i expensa za przełożeństwa JMC Panny Xieni Eleonory Szczepanowskiey w RP 1795, 
s. 41–42.

47 Podobne represje dotknęły wszystkie klasztory, nawet te, które powstania w żaden sposób nie wspomog-
ły, zob. D. ZŁOTKOWSKI, Udział Zakonu Ojców Paulinów w życiu społeczno-politycznym Rzeczypospolitej w XVIII wieku 
(Rozprawy Monograficzne – Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, 1, Ziemia Częstochowska, 21), Częstochowa
1994, s. 113–116.

48 P. P. GACH, Zakony w powstaniu, s. 168.

49 AKK, sygn. B 22 III: Ubytki złota, srebra i kosztowności.
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Klaryski krakowskie a powstanie kościuszkowskie 1794 r.

Streszczenie

Od początku XVIII w., zwłaszcza w okresie wojny północnej, klasztor klarysek w Krakowie ponosił wiele wydatków związanych z utrzy-
maniem wojsk polskich i obcych (saskich, szwedzkich, rosyjskich, pruskich). Do tych obciążeń dochodziły kontrybucje wojenne, a także 
wykup zaaresztowanych ludzi oraz sprzętów, żywności, koni i bydła zarekwirowanych podczas przemarszu poszczególnych oddziałów 
przez wsie należące do zakonnic. Po wybuchu powstania kościuszkowskiego (24 III 1794 r.) klaryski sumiennie wykonywały wszystkie 
zalecenia władz powstańczych związane z finansowaniem tego patriotycznego zrywu: wyposażyły rekruta do milicji konnej, zakupując
mu ubranie, konia z rzędem i broń oraz zapewniając miesięczny żołd; dostarczały też ludzi do obrony, przygotowywały bandaże. Szcze-
gólnie dotkliwa była dla nich rekwizycja (w formie pożyczki) klasztornych sreber, głównie cennych sprzętów liturgicznych, których nigdy 
nie odzyskały. Po upadku Krakowa (15 VI 1794 r.) zakonnice zostały zmuszone do utrzymywania oddziałów wojsk pruskich stacjonujących 
w mieście.

Słowa kluczowe

klaryski, Kraków, powstanie kościuszkowskie, rozbiory Polski, fiskalizm, zabór mienia, kontrybucja wojenna, podatek, patriotyzm, fi-
nansowe wsparcie



106 Patrycja GĄSIOROWSKA

Hereditas Monasteriorum 
vol. 1, 2012, p. 99–106

Patrycja Gąsiorowska
Polish Biographical Dictionary 
Institute of History 
Polish Academy of Sciences in Cracow

The Clarisses from Cracow and the Kościuszko Uprising in 1794

Summary

Since the beginning of 18th century and especially during the Great Northern War, the convent of st. Clare was bearing many expenses 
in order to maintain Polish and foreign (the Saxon, Swedish, Russian, and Prussian) armies. Additionally, there were the costs of war 
contributions and also buyouts of the equipment, food, horses, cattle, and people arrested or confiscated during the marches of separate
troops through the villages belonging to the nuns. At the outbreak of Kościuszko Uprising (24th March 1794) the Clarisses were dutifully 
performing all recommendations of the insurgent authorities, related with financial support of this patriotic spurt: they have equiped the
recruit for the equestrian militia ensuring him clothes, tacked up horse, weapons, the wage; additionally, they have provided people for 
defense and also prepared bandages. Especially painful for them was the requisition (in the form of a loan) of silver, mostly in the form of 
valuable liturgical equipment, which they have never recovered. After the fall of Cracow (15th June 1794) the sisters were forced to keep 
the Prussian troops that were stationed in the city.

Keywords

Order of St. Clare, Cracow, Kościuszko Uprising, partition of Poland, fiscalism, requisition, war contribution, tax, patriotism, financial
support
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Le marquis d’Albon (1866–1912)  
et son Cartulaire général de l’ordre du Temple1

Hereditas monasteriorum a semblé un cadre tout à fait approprié pour ranimer la mémoire 
du marquis André d’Albon et de son œuvre. Certes, ce nom est probablement peu familier 
à la plupart des historiens du monachisme « traditionnel », mais il est en revanche bien 
connu des spécialistes des ordres religieux-militaires et notamment du Temple. Si ce sa-
vant n’a pas laissé une œuvre historique fondamentale, son travail de dépouillement systé-
matique des archives de l’ordre du Temple constitue le fondement de bien des recherches 
conduites sur cette institution. Son Cartulaire général de l’ordre du Temple constitue depuis 
sa parution, en 1913, une édition de référence pour toute recherche portant sur les débuts 
de ce nouveau mouvement régulier, mais les transcriptions de sources réalisées par d’Al-
bon et restées à l’état manuscrit demeurent en revanche sous-utilisées2. La modeste am-
bition de cet article est donc de présenter à grands traits le contenu et les potentialités de 
ce fonds d’Albon actuellement conservé à la Bibliothèque Nationale de France. Ce faisant, 
nous nous sommes efforcés d’inscrire le travail de cet érudit dans le contexte heuristique
de son temps. Si elle a quelques prétentions à apporter certaines informations utiles, notre 
démarche souhaite également honorer la mémoire d’André d’Albon dans la mesure où 
2012 marque aussi le centenaire de sa disparition3. 

Retracer ce parcours humain et intellectuel ne fut guère difficile : ce notable inséré dans la
bonne société lyonnaise eut ses nécrologues et un biographe en la personne de Humbert 
de Terrebasse4. Certes, cette courte biographie de 45 pages parue dès 1913 ne se dépar-
tit pas d’une certaine tentation hagiographique, mais les deux hommes se connaissaient 
bien et l’on peut donc suivre Terrebasse sur bien des détails. Toutefois, ce dernier parta-

1 La première partie de cet article a été rédigée par Damien Carraz et la seconde par Marie-Anna Chevalier.

2 Cartulaire général de l’ordre du Temple (1119?–1150), éd. A. D’ALBON, Paris 1913, 466 p. (cité : CGOTemple).

3 C’est à ce titre qu’une version abrégée de cet article a été présentée au colloque « Vienne 1311–1312. Au 
crépuscule des Templiers », qui s’est tenu à Vienne (Isère), les 29 et 30 III 2012. 

4 H. DE TERREBASSE, Le Marquis d’Albon 1866–1912. Notes biographiques, Lyon 1913. Voir la fiche de cet érudit dans 
le « Dictionnaire prosopographique de la France savante » sur le site web du CTHS (http://cths.fr/an/prosopo). 
Une nécrologie du marquis d’Albon figure par ailleurs dans l’« Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de 
France », 1913, p. 84 et dans le « Bulletin de la Diana », 19, 1913, p. 25–26.
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geait avec les cercles d’érudition locale une certaine « lugdunolâtrie »5 qui transparaît bien 
ici puisque seule est éclairée la vie du marquis dans la région lyonnaise, tandis que ses 
activités parisiennes sont entièrement délaissées. En outre, d’Albon a laissé une correspon-
dance conservée dans sa collection à la Bibliothèque Nationale et il est possible que les 
archives de plusieurs sociétés savantes dont il fut membre renferment aussi des papiers 
le concernant6. Mais dans le cadre de cette contribution qui n’est, encore une fois, qu’une 
première approche du personnage, notre objectif n’était pas de nous plonger dans ces 
archives privées.

Le Cartulaire général de l’ordre du Temple étant le témoin d’une époque, il nous a semblé 
utile d’évoquer d’abord le parcours intellectuel et la production historique d’un gentil-
homme érudit tout à fait typique de son temps. Les conditions de l’élaboration du car-
tulaire du Temple, à la fois dans sa version publiée et dans sa partie essentielle restée 
manuscrite, nous retiendront ensuite. On s’attachera notamment aux enseignements du 
cartulaire publié sur l’histoire et l’extension du Temple dans le Levant des croisades au 
cours des premières décennies de l’existence de l’ordre, avant d’examiner dans leur globa-
lité les documents manuscrits consacrés à la « Syrie ». L’apport du cartulaire publié par An-
dré d’Albon sur les circonstances de l’émergence et de l’installation de l’ordre en Orient est 
en effet indiscutable, bien qu’un certain nombre de documents édités par lui l’ait déjà été
auparavant. L’ouvrage contribue à la compréhension du contexte qui a permis la création 
et l’officialisation de ce nouveau phénomène de société incarné par les ordres religieux-
militaires. Il permet en outre de mettre en évidence les principaux soutiens du Temple, en 
particulier en Orient, et de montrer comment ces bienfaiteurs ont manœuvré pour con-
vaincre les autorités religieuses récalcitrantes d’accepter la fondation d’une institution qui 
démontrait son utilité dans le contexte bien particulier de l’après-croisade. Le cartulaire 
manuscrit rassemble, quant à lui, une grande variété d’actes concernant différents aspects
de la présence des frères du Temple et de l’Hôpital au Proche-Orient. Il s’agit essentielle-
ment de donations, de ventes, ou encore de demandes ou de décisions d’arbitrage dans 
des querelles, souvent territoriales, qui opposaient les ordres entre eux. Un corpus de let-
tres témoigne de l’importance de la correspondance des dignitaires de ces institutions 
avec les souverains occidentaux et, en particulier avec les princes et rois d’Angleterre, très 
représentés dans ce recueil. 

I. Une vie, une œuvre 

1. Un gentilhomme érudit de son temps 

André Levieux d’Albon est né à Paris en 1866. Sa famille descendrait des Albon, une lignée 
bien attestée en Lyonnais et en Forez à partir du XIIIe siècle au moins7. Sous l’Ancien Régi-

5 L’expression est de C. PELLISSIER, Loisirs et sociabilités des notables Lyonnais au XIXe siècle, t. 1, Lyon 1996, p. 107.

6 La Société La Diana possède quelques correspondances du marquis d’Albon avec Vincent Durand (quatre 
lettres) et avec la famille Brassart (treize lettres) (communication de Jessica Auroux, Attachée de conservation du 
patrimoine, que nous remercions).

7 S. TOUZEAU, La famille d’Albon en Lyonnais à la fin du Moyen Âge : exemple d’une ascension nobiliaire, mémoire de 
maîtrise, Université de Lyon 3, 2001. 
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me, la famille a donné son lot de vaillants capitaines et de prélats. Son père Raoul d’Albon, 
3e marquis du nom, était établi à Paris, mais lorsqu’il hérita de son frère le château d’Avau-
ges, ce domaine en Lyonnais devint le nouveau centre familial8. André et son frère eurent 
la mauvaise fortune de perdre tôt leur père, en 1879, puis leur mère quatre ans plus tard. 
Une gouvernante de langue allemande puis un précepteur se chargèrent de l’éducation 
domestique qui seyait à ces fils de bonne famille. Bien que « médiocre », selon l’apprécia-
tion de Terrebasse, c’est ce précepteur, chargé de la formation classique d’André, qui éveilla 
son intérêt pour les vieux parchemins et qui, le premier, lui parla des Templiers. Le jeune 
marquis obtint ensuite à Paris son baccalauréat ès lettres et sciences puis commença des 
études de droit, bien vite interrompues par l’appel sous les drapeaux, au 21e régiment des 
Dragons à Troyes. Mais, de santé fragile, André ne suivit pas ses ancêtres dans la carrière 
militaire. Il revint bien vite dans ses domaines lyonnais où il vécut désormais comme un 
gentleman farmer, occupé à l’administration de ses propriétés et veillant à l’entretien de 
son patrimoine – il hérita de son frère tôt disparu la forteresse de Septème, dans l’Isère, 
qu’il fit restaurer. Il épousa Marie de Nettancourt-Vaubécourt (1871–1952), une dame qui
serait issue d’une branche, a priori illégitime, de la vénérable descendance des Dauphins 
de Viennois, eux-mêmes héritiers biologiques du lignage des comtes d’Albon. Cette allian-
ce, qui lui donna trois enfants, permit ainsi de réunir deux rameaux de la famille d’Albon, 
celle du Lyonnais-Forez et celle du Dauphiné9. 

Sa sociabilité fut tout à fait conforme à celle des notabilités de son temps10. Le marquis 
était généreux avec les œuvres de bienfaisance et se montrait paternaliste avec les syn-
dicats agricoles. Mais il fréquentait avant tout les sociétés savantes locales : La Diana de 
Montbrison, l’Académie Delphinale, les Bibliophiles Dauphinois et la Société de l’histoire 
de France le comptent parmi leurs membres11. Il s’investit surtout dans la très sélecte So-
ciété des Bibliophiles lyonnais, justement fondée par son ami Humbert de Terrebasse, et 
dont d’Albon devint président quelques mois avant sa mort12. Comme beaucoup de no-
bliaux de province, bien que « peu curieux des vanités du Tout-Paris », il prenait ses quar-
tiers d’hiver dans la capitale. Peu attiré par les activités sportives mais bibliophile averti, il 
aimait surtout enrichir la bibliothèque familiale et s’enfermer dans son cabinet de travail.

La condition sociale d’André d’Albon lui laissa donc le temps de faire de l’histoire. Comme 
pour beaucoup de nobles, c’est d’abord en travaillant à ses propres origines généalogiques 

8 Saint-Romain-de-Popey (Rhône). On peut consulter la notice sur ce château dans la base Mérimée (http://
www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee). 

9 Nous tenons ce renseignement de M. Jean-Claude Bazin qui travaille sur les origines généalogiques des Albon 
et que nous remercions vivement.

10 Telle qu’elle est notamment retracée par C. PELLISSIER, Loisirs et sociabilités.

11 S’investit-il dans quelque société parisienne ? Son nom n’apparaît en tout cas pas dans R. HESSE, Histoire des 
sociétés de bibliophiles en France de 1820 à 1930, vol. 1 : Les sociétés parisiennes d’avant-guerre, Paris 1929. 

12 Le 21 IV 1910, il fait partie des quatorze membres conviés au banquet du 25e anniversaire de la Société, 
L. GALLE, À travers vingt-cinq années de bibliophilie lyonnaise, Lyon 1910. Entre 1885, date de sa fondation, et 1914, 
cette Société réunit trente-sept adhérents, érudits et collectionneurs issus de l’aristocratie et de la bourgeoisie 
de Lyon et sa région. Nous n’avons pas consulté : D.-F. GALINDO, Érudition et bibliophilie en France au XIXe siècle : la 
société des bibliophiles lyonnais (1885–1914), cénacle d’amis des livres, société savante et association d’éditeurs ama-
teurs en province sous la Troisième République, thèse de doctorat, Université Lumière-Lyon 2, 2008.
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qu’il élargit ses curiosités à l’histoire de sa région. Il s’intéressa notamment aux chanoines 
de Lyon au XVIIe siècle et conçut le projet de publier, avec Jean Beyssac, le volume de la 
Gallia Christiana pour la province ecclésiastique de Lyon. Les guerres de religion en Forez 
ou en Ardèche le retinrent également13. Peut-être son intérêt pour les Templiers l’amena-t-
il à entreprendre une prosopographie des francs-maçons lyonnais dans les années précé-
dant la Révolution ? A priori, ses centres d’intérêt historiques ne sauraient rendre compte 
de son opinion politique. À notre connaissance, le marquis ne semble guère s’être engagé 
dans les affaires publiques et dans la vie politique agitée de la IIIe République. Nous sa-
vons seulement par son biographe que c’était un bon chrétien et que « profondément 
découragé par la politique ambiante, il se bornait à suivre d’un œil attristé les spasmes de 
la patrie ». Était-il dreyfusard ou anti-dreyfusard ? Il apparaît en tout cas à ses yeux qu’avec 
les lois anticléricales des années 1900, la République du « Père Combes » renouait avec 
l’acharnement déployé par la monarchie de Philippe le Bel contre les Templiers14.

D’Albon n’a pas grand chose d’un historien engagé. Et l’histoire qu’il pratique n’est en rien 
originale ; c’est celle du « culte rendu au document », pour reprendre une expression de 
Charles Carbonell15. Cet érudit autodidacte n’est pas passé par l’École des Chartes, comme 
tant de ses nobles confrères parmi lesquels Joseph Delaville Le Roulx, décédé un an avant 
lui16. Mais en plusieurs pages et quelques anecdotes, son biographe loue ses talents paléo-
graphiques et son habileté pour dénicher la pièce d’archive rare. Terrebasse le décrit com-
me un pionnier arpentant les fonds d’archives et dont la démarche tient plus du collection-
neur que de l’historien17. À côté de la masse documentaire sans précédent qu’il a amassée 
sur l’ordre du Temple, il n’a publié sur le sujet qu’un seul article portant sur la mort du maî-
tre Eudes de Saint-Amand (1171–1179)18. On lui doit également une sérieuse édition d’une 

13 A. D’ALBON, Quelques documents sur la première guerre religieuse en Forez, « Bulletin de la Diana », 9, 1897 ; 
idem, Ephémérides sur la ville de Bourg-Saint-Andéol pendant la première guerre de religion, « Revue du Vivarais », 
6, 1898.

14 Évoquant la liquidation des biens du Temple, Terrebasse conclut : « Notre présomptueuse civilisation, en nos 
contemporaines liquidations des biens de l’Église, versera, fatalement, en cette vieille et opportune ornière », 
H. DE TERREBASSE, Le Marquis d’Albon, p. 17. Le point de vue s’inscrit pleinement dans l’opinion des ouvrages confes-
sionnels du XIXe s. qui s’accordent à voir dans le règne de Philippe le Bel l’origine de la sécularisation néfaste de la 
société française, C. AMALVI, L’histoire des Templiers à l’école et au foyer familial de 1848 à nos jours, [dans :] A. BAUDIN, 
G. BRUNEL, N. DOHRMANN (dir.), Templiers. De Jérusalem aux commanderies de Champagne, Paris 2012, p. 167–173. Sur 
l’anticléricalisme et la laïcisation forcée des années 1901–1907 : V. DUCLERT, La République imaginée, 1870–1914 
(Histoire de France), Paris 2010, p. 441–461.

15 Ch.-O. CARBONELL, Histoire et historiens : une mutation idéologique des historiens français, 1865–1885, Paris 1976. 
« L’école documentaire put le compter parmi ses plus fervents et tenaces disciples » écrit H. DE TERREBASSE, Le Mar-
quis d’Albon, p. 10.

16 P. DURRIEU, Joseph Delaville Le Roulx, « Bibliothèque de l’École des Chartes », 72, 1911, p. 722–726 ; et J.-B. DE 
VAIVRE, Un anniversaire : le centenaire de la disparition de Joseph Delaville Le Roulx, « Bulletin de la Société de l’His-
toire et du Patrimoine de l’Ordre de Malte », 25, 2011, p. 70.

17 H. DE TERREBASSE, Le Marquis d’Albon, notamment p. 12–13. « Ses instincts de pionnier le portaient plus à clas-
ser méthodiquement les pièces [...] qu’à en assurer les bénéfices par un littéraire assemblage », ibidem, p. 24. Sur 
l’esprit de collectionneur des notables : C. PELLISSIER, Loisirs et sociabilités, p. 186 et suiv.

18 A. D’ALBON, La mort d’Odon de Saint-Amand, grand-maître du Temple, 1179, « Revue de l’Orient latin », 20, 1911, 
p. 279–282.



Le marquis d’Albon (1866–1912) et son « Cartulaire général de l’ordre du Temple » 111

version française du Livre des Juges, rédigée dans le troisième quart du XIIe siècle pour les 
Templiers d’Angleterre19. Encore ne put-il achever ce travail qui parut à titre posthume en 
1913, par les soins de la Société des Bibliophiles lyonnais, mais sans l’étude philologique 
des cinq manuscrits qui avait été prévue. Si sa bibliographie ne comporte guère qu’une 
dizaine d’articles au total20, sa puissance de travail, soulignée par son biographe, n’est pas 
à mettre en cause. De fait, d’Albon a dépensé toute son énergie, souvent mise à mal par 
des crises de goutte récurrentes, à son Cartulaire général de l’ordre du Temple21. 

Dès 1898, le projet était arrêté dans son esprit. Était-ce pour tenter de réparer la disper-
sion des archives qui avait suivi la suppression inique du Temple et la spoliation honteuse 
de ses biens22 ? La publication du Procès parisien par Jules Michelet en 1851 et nombre 
d’autres sur le même sujet « ne lui semblaient point avoir donné une satisfaction complète 
à la critique » car il avait pu constater bien des lacunes et des erreurs. Fut-il inspiré par le 
Cartulaire général de l’ordre des Hospitaliers auquel travaillait au même moment son con-
frère Delaville Le Roulx ? L’une comme l’autre œuvre s’inscrivent de toute façon dans cette 
fièvre des éditions documentaires qui, dans cette Europe des Nations, s’est emparé des
savants depuis le début du siècle23. D’Albon se lança donc dans le rassemblement, aussi 
complet que possible, de tous les actes jadis conservés par les Templiers et cela, à peu près 
dans toute l’Europe ! Malgré sa santé précaire, il se mit ainsi à sillonner les dépôts d’archi-
ves publiques non seulement de France, où il explora une dizaine de fonds, mais aussi 
d’Italie (Vatican, Rome, Bologne), de Malte, d’Espagne et du Portugal (quatre dépôts), d’An-
gleterre (trois) et de Belgique (deux). C’est au total une trentaine de centres, archives et 
bibliothèques, qu’il visita personnellement, souvent accompagné d’un collaborateur fidèle
en la personne de M. Gardère. Pour compléter ses dépouillements, il organisa un réseau de 
correspondants à travers toute l’Europe qui lui permit d’obtenir transcriptions mais aussi 
photographies des pièces d’archives24. La correspondance conservée dans sa collection 

19 A. D’ALBON, Le Livre des Juges. Les cinq textes de la version française faite au XIIe siècle pour les chevaliers du Tem-
ple, Lyon 1913 (avec un « avertissement » de Jean Beyssac). Ce projet de publication avait été approuvé dès 1908 
par la Société des Bibliophiles, L. GALLE, À travers vingt-cinq années, p. 25.

20 En bon bibliophile, H. DE TERREBASSE, Le Marquis d’Albon, p. 24–27, donne la liste des articles assortie d’un 
résumé analytique. On retrouve cette bibliographie dans É.-G. LÉONARD, Gallicarum militiae Templi domorum Ea-
rumque praeceptorum seriem secundum Albonensia apographia in bibliotheca nationali parisiensi asservata, Paris 
1930, p. VIII. 

21 Dès 1901, d’Albon laissait poindre une certaine résignation face à l’inefficacité des traitements divers. Pour le 
contexte médical de l’époque : C. PELLISSIER, La médicalisation des élites lyonnaises au XIXe siècle, « Revue d’histoire 
moderne et contemporaine », 43, 1996, p. 652–671.

22 Selon l’appréciation de H. DE TERREBASSE, Le Marquis d’Albon, p. 16–17, probablement fidèle à la pensée de son 
sujet. 

23 L. HALPHEN, Introduction à l’histoire, Paris 1946, p. 87–88, dresse une liste des vastes collections documen-
taires publiées dans les principaux pays européens au cours du XIXe siècle. Pour une approche plus récente : 
O. GUYOTJEANNIN, Les grandes entreprises européennes d’édition de sources historiques des années 1810 aux années 
1860, [dans :] B. DELMAS, C. NOUGARET (dir.), Archives et nations dans l’Europe du XIXe siècle, actes du colloque organisé 
par l’École nationale des chartes (27–28 avril 2001) (Ėtudes et rencontres de l’Ėcole des chartes, 16), Paris 2004, p. 
135–170.

24 La Collection conservée à la Bibliothèque nationale de France (BnF) renferme notamment des clichés des 
manuscrits suivants : règles de la bibliothèque de Bruges (vol. 65), de la bibliothèque de l’Accademia dei Lincei 
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atteste des contacts ainsi noués en péninsule Ibérique, dans les Iles Britanniques ou en 
Belgique25. Peut-être est-ce une certaine familiarité avec la langue germanique acquise 
auprès de sa gouvernante qui l’amena à tisser des liens privilégiés avec la Suisse et avec 
l’Allemagne. Ainsi développa-t-il de fructueux échanges avec quelques pionniers de l’his-
toire méthodique appliquée à l’ordre du Temple, comme Gustav Schnürer (1860–1941), 
professeur à Fribourg et éditeur de la Règle26, ou Hans Prutz (1843–1929), alors professeur 
à l’université de Königsberg27. Mais d’Albon fut dépassé par l’ampleur de son projet. En 
effet, il ne s’était pas limité à colliger les sources diplomatiques, mais avait étendu ses in-
vestigations au corpus législatif de l’ordre et à l’abondante documentation produite par le 
Procès. Il se résigna donc à ne publier une édition exhaustive des actes conservés que pour 
les trente premières années de l’ordre et à se limiter à la France pour les pièces postérieu-
res à 1150. La maladie lui laissa une petite quinzaine d’années pour travailler à son œuvre, 
avant de l’emporter, le 8 XII 1912.

2. Le cartulaire

Le marquis corrigeait en effet les épreuves du volume 1 de son Cartulaire général de l’ordre 
du Temple lorsque la mort le terrassa. Son fils Antoine, qui fut à la bonne école paléogra-
phique de son père puis de l’École des Chartes, se chargea d’en mener la publication à bien 
en 191328. Rappelons que le terme de « cartulaire » est ici impropre puisqu’il ne correspond 
en aucun cas à la définition des diplomatistes, aujourd’hui comme déjà au XIXe siècle29. 
Si les puristes savaient pertinemment ce qu’était stricto sensu un cartulaire médiéval, la 
publication de recueils factices d’actes relatifs à une institution, provenant de fonds di-
vers et classés dans l’ordre chronologique, était alors très à la mode30. Il s’agit donc d’une 

(Rome) et du British museum (vol. 67) ; déposition du maître Jacques de Molay tirée du Reg. Aven. Benedicti XIII 
(vol. 69). Le vol. 69 contient en outre des clichés de sceaux. Pour une liste des manuscrits de la règle répertoriés 
à ce jour :  S. CERRINI, Une expérience neuve au sein de la spiritualité médiévale : l’Ordre du Temple (1119/20–1314). 
Étude et édition des Règles latine et française, thèse de doctorat, Université Paris IV-Sorbonne 1997, p. 40–55.

25 Sa correspondance conservée dans la Collection témoigne des échanges qu’il développa avec l’érudition 
européenne. Le vol. 1 contient des lettres adressées au recteur et au chapelain de l’église Saint-Louis-des-Français 
à Rome et à Gustav Schnürer (il eut des contacts réguliers avec ce savant dont plusieurs tirés à part sont conser-
vés). On trouve encore des lettres d’Espagne (vol. 59, fol. 424–432), des Iles Britanniques (vol. 61, fol. 261 et 302, 
dont l’une de Léopold Delisle ; et vol. 63), des archives de Bruges (vol. 65). Le vol. 69 contient enfin les correspon-
dances avec les pays germaniques (où tous les dépôts régionaux furent ciblés) et l’Italie.

26 G. SCHNÜRER, Die ursprüngliche Templerregel (Studien und Darstellungen aus dem Gebiete der Geschichte,  
III/1–2), Freiburg 1903.

27 H. PRUTZ, Geheimlehre und Geheimstatuten des Tempelherren Ordens: eine kritische Untersuchung, Berlin 1879 ; 
idem, Entwicklung und Untergang des Tempelherrenordens. Mit benutzung bisher ungedruckler Materialen, Berlin 
1888.

28 CGOTemple ; reprint accompagné du fascicule complémentaire publié en 1922 : Madrid 2010 (avec intro-
duction de C. DE AYALA MARTINEZ).

29 Voir la définition donnée par A. GIRY, Manuel de diplomatique, Paris 1894, p. 28–33.

30 Ibidem, p. 34, donne quelques exemples, tout en fustigeant la désignation impropre de ces cartulaires fac-
tices : « Cette dénomination est d’autant moins justifiée [...], que ces publications se composent de documents
auxquels manquent l’unité de provenance, caractère essentiel des anciens cartulaires. Il vaut mieux nommer 
Recueil de chartes les compilations de cette espèce ».
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collection de 600 actes s’échelonnant entre 1119 et 1150, pour laquelle d’Albon n’a pas 
hésité à puiser dans de véritables cartulaires templiers, en coupant ainsi les chartes de leur 
contexte diplomatique et codicologique originel31. Il n’y avait là rien de très choquant pour 
les conceptions épistémologiques du temps et J. Delaville Le Roulx a procédé exactement 
de la sorte pour son immense Cartulaire des Hospitaliers. Le cartulaire du Temple ne fut pas 
suivi d’autres volumes, comme l’avait prévu André d’Albon, mais son épouse fit paraître,
en 1922, un Fascicule complémentaire contenant la table des actes et les noms de lieux32. À la 
même époque, elle confia à la Bibliothèque Nationale de France la totalité des dossiers ras-
semblés par son époux. Cette collection est actuellement conservée en 71 volumes sous 
les cotes « Nouvelles acquisitions latines » 1 à 7133. 

Pour aborder ce fonds, on dispose d’un guide précieux dont la réalisation avait été confié
par Mme d’Albon à Émile Léonard : le Gallicarum militiae Templi domorum paru en 193334. 
Il s’agit d’une nomenclature des maisons du Temple en France et des listes de dignitaires 
dressées à partir des transcriptions conservées dans la collection. Les index des lieux et 
des noms propres font toujours de cet ouvrage un outil très précieux, notamment pour 
les enquêtes prosopographiques35. L’ouvrage de Léonard reprend en outre la liste des 71 
volumes de la collection dont on peut résumer le contenu comme suit :

Vol. 1–4 : bulles et lettres pontificales concernant le Temple  
Vol. 5–58 : volumes relatifs aux commanderies de l’espace français (Flandre incluse)  
Vol. 59 : Syrie-péninsule Ibérique   
Vol. 60–63 : Iles Britanniques  
Vol. 64–68 : les règles36 (latine et française)  
Vol. 69 : pièces diverses : actes relatifs au Procès, à l’Europe du Nord et du Centre  
Vol. 70 : listes de dignitaires  
Vol. 71 : pièces relatives à d’autres ordres militaires (Montjoie, Hôpital) ou hospitaliers 
(Saint-Antoine). 

31 Tous les actes n’étaient donc pas inédits, puisque figurent des pièces tirées de cartulaires qui avaient déjà fait
l’objet d’une publication et dont on trouve la liste p. XVII–XXIII.

32 CGOTemple. Fascicule complémentaire contenant la table des actes et les noms de lieux, Paris 1922, 135 p.

33 H. OMONT, Nouvelles acquisitions du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale pendant les an-
nées (1921–23), « Bibliothèque de l’École des Chartes », 85, 1924, p. 11–16. 

34 É.-G. LÉONARD, Gallicarum militiae Templi domorum Earumque praeceptorum seriem secundum Albonensia apo-
graphia in bibliotheca nationali parisiensi asservata, Paris 1930. Cet ouvrage, tiré d’une thèse complémentaire et 
à ce titre rédigé en latin, est assez rare. Il en existe cependant une version partielle traduite en français sous les 
auspices du Groupe International d’Etudes Templières : M. MELVILLE, Traduction de l’introduction au cartulaire d’Al-
bon par E.-G. Léonard avec notes complémentaires, « Les Cahiers du Temple », éditions du GIET, 1986.

35 Le « proœmium », p. XI–XV, présente aussi un état de la recherche sur les Templiers au début du XXe siècle qui 
n’est pas sans intérêt dans une perspective historiographique.

36 On trouve notamment l’édition de H. DE CURZON, La règle du Temple, Paris 1886, d’après BnF Fr. 1977, collation-
née avec le manuscrit des arch. de la Côte d’Or II. 111 (BnF, nouv. acq. lat. 64). De son côté, la règle latine de BnF 
lat. 15045 est collationnée avec le ms 37 de la bibliothèque de Nîmes (BnF, nouv. acq. lat. 66). D’Albon avait ainsi 
réuni le matériau nécessaire à une nouvelle édition critique de la règle et l’on peut se demander si telle était son 
intention. S’il existe plusieurs éditions et traductions de la législation produite par l’ordre, notons qu’une véritable 
édition scientifique des règles (latine et française) n’existe toujours pas. L’édition annoncée de la thèse de S. CER-
RINI, Une expérience neuve au sein de la spiritualité médiévale, se fait en effet attendre...
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Quelle est finalement la valeur de ce corpus documentaire pour l’historien ? Bornons
nous à évoquer rapidement les volumes relatifs à la Provence et au Bas-Languedoc (vol. 5 
à 12) que nous avons particulièrement fréquentés37. La quasi-totalité des fonds suscepti-
bles de renfermer des actes relatifs au Temple a été explorée : fonds propres de l’ordre (ar-
chives départementales à Marseille et archives municipales d’Arles), archives des évêchés 
et des chapitres, registres de la cour des comtes de Provence où figurent de nombreuses
pièces relatives au procès, et même des transcriptions d’érudits des XVIIe–XVIIIe siècles con-
servées dans différentes bibliothèques municipales (collections Massilian à la bibliothèque
d’Avignon et Peiresc à celle de Carpentras...). Seuls ont été négligés les archives du clergé 
régulier, les archives communales et les fonds notariaux. Cela confirme que d’Albon s’est
adressé à des relais qui connaissaient parfaitement les ressources locales38. D’autre part, 
les fonds auxquels le marquis et ses correspondants eurent accès reflètent l’état actuel des
archives, abstraction faite des changements de cotes et des reclassements. Dans le cas de 
la Provence en tout cas, la collection n’offre donc pas de copies d’actes qui auraient été
perdus depuis.

Pour chaque acte, la transcription indique la cote, la présence d’éventuelles traces de sceau 
et parfois même le contenu de certaines analyses dorsales. Les corrections et annotations 
marginales montrent que d’Albon eut le temps de reprendre ces transcriptions en vue d’une 
édition39. Les transcriptions elles-mêmes, clairement de plusieurs mains, sont assez sûres. 
Les abréviations non résolues ou les lectures incertaines sont laissées entre parenthèses40. 
D’après Terrebasse, d’Albon était attaché à la transcription intégrale des actes, du moins 
jusqu’en 1250, « la phraséologie bureaucratique devenant dès lors insignifiante ». En réa-
lité, il est fréquent que les clauses juridiques ou bien les parties faisant intervenir fidéjus-
seurs et garants ne soient pas transcrites. Les actes exceptionnellement longs, comme les 
inventaires dressés à l’arrestation des Templiers, subissent aussi de nombreuses coupes. 
Enfin, chartriers et cartulaires ne sont pas exclusivement retranscrits ; les munimina, c’est-
à-dire les portions d’archives laïques passées dans les fonds des commanderies, sont systé-
matiquement délaissés41. Les actes trop longs ou bien difficilement lisibles ont également
pu être écartés. Ainsi, par exemple, 18 actes ont été oubliés sur les quelque 85 que compte 
le chartrier de la commanderie d’Avignon. 

37 Dans le cadre d’une thèse de doctorat : D. CARRAZ, L’Ordre du Temple dans la basse vallée du Rhône (1124–1312). 
Ordres militaires, croisades et sociétés méridionales (Collection d’histoire et d’archéologie médiévales, 17), Lyon 
2005.

38 Le vol. 11, fol. 313–319, conserve des lettres d’U. Chevalier (1911), G. de Manteyer (1904), J. Fournier (1907), et 
même du prieur de Lérins (1904). Pour le Toulousain, d’Albon s’est adressé à E. Cabié et à P.-A. Verlaquet (vol. 21). 
On trouve traces d’autres correspondants locaux dans les vol. 41, 43, 47, 50, 52 et 56.

39 « La détermination des dates, ou les identifications toujours très subtiles, a été l’œuvre personnelle et exclu-
sive de M. d’Albon », J. BEYSSAC, [dans :] CGOTemple, p. X.

40 Ce que confirme son biographe, H. DE TERREBASSE, Le Marquis d’Albon, p. 19 : « il ne s’égara jamais dans la voie 
peu sûre des amendements et des identifications discutables ».

41 Par exemple, les actes concernant le chevalier Peire de la Milice dans le chartrier de la commanderie d’Avi-
gnon. Sur ce personnage : D. CARRAZ, L’Ordre du Temple, p. 405–406. 
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Le fabuleux réservoir de copies provenant de l’Europe entière offert par le « cartulaire »
manuscrit a sommeillé quelques décennies sur les étagères de la Bibliothèque Nationale 
avant que les chercheurs n’en découvrent le potentiel. Le guide d’Émile Léonard en avait, 
certes, révélé tout l’intérêt mais, paradoxalement, la mine d’informations qu’il fournis-
sait lui-même a pu dispenser certains érudits d’aller à la source42. Les historiens français 
qui ont renouvelé l’historiographie templière, comme Laurent Dailliez43 et surtout Alain 
Demurger44, n’ont pas été attirés par ce corpus. Ce n’est finalement qu’à la fin des années
1990, qu’un regain d’intérêt scientifique pour les ordres militaires a conduit une jeune gé-
nération de chercheurs à s’intéresser à cette collection. Si elle ne dispense en aucun cas de 
consulter les pièces originales, cette collection s’avère en effet précieuse pour amorcer une
enquête documentaire. Elle nous fut très utile dans nos premiers pas de chercheur, même 
si nous avons bien vite préféré la calligraphie des parchemins aux pattes de mouche de 
certaines transcriptions du XIXe siècle. Pour une étude nécessitant un large dépouillement 
de sources, le cartulaire offre un regroupement fort commode de milliers d’actes. Jochen
Burgtorf l’a utilisé dans cette perspective pour son étude prosopographique du Couvent 
du Temple en Orient45. Ce vaste fonds regroupé à Paris s’avère en effet bien pratique pour
le savant pressé qui n’a pas la possibilité de visiter les dépôts régionaux. Plusieurs cher-
cheurs étrangers travaillant sur le Temple en France à l’échelle régionale, comme Dominic 
Selwood46, Jochen Schenk47 ou Christian Vogel48, y ont recouru, mais en s’abstenant bien 
souvent d’aller aux actes originaux. Pourtant, il est évident que cette collection ne saurait 
suffire à une étude poussée de l’intégration de l’ordre dans un milieu donné, et a fortiori
à toute réflexion sur les pratiques liées à l’écrit et à la gestion des archives.

42 Ainsi, E. BONNET, Les maisons de l’ordre du Temple dans le Languedoc méditerranéen, « Cahiers d’histoire et ar-
chéologie », 1934, 7, p. 513–525, et 8, p. 158–178, s’est contenté de plagier Léonard sans consulter aucune archi-
ve.

43 Cet auteur énigmatique prétend s’être reposé « uniquement sur des documents du Temple », parmi lesquels 
les cartulaires édités et ne s’être fié qu’aux originaux concernant le Procès, L. DAILLIEZ, Les Templiers ces inconnus, 
Paris 1972, p. 8. 

44 « Non je n’ai pas regardé d’Albon. Ou plutôt je crois me souvenir y avoir fait un sondage (j’ai dû demander 
deux ou trois cartons) pour voir ce qu’il y avait dedans. Dans la mesure où on trouvait ailleurs les documents, 
je n’ai pas poussé plus loin. A tort sans doute. Depuis je n’ai plus revu cela » (communication par e-mail du 6 III 
2012). 

45 J. BURGTORF, The Central Convent of Hospitallers and Templars. History, Organization, and Personnel (1099/1120–
1310) (History of Warfare, 50), Leiden 2008, p. 8 : « This book utilizes the entire Collection d’Albon which has been 
neglected by scholars but has proven to be a gold-mine for prosopographical research ».

46 D. SELWOOD, Knights of the Cloister. Templars and Hospitallers in Central-Southern Occitania (1100–1300), Wood-
bridge 1999. Les limites inévitables d’une recherche en grande partie basée sur des « sources de seconde main » 
sont pointée par D. CARRAZ, Templiers et Hospitaliers en France méridionale (XIIe–XIIIe siècles). À propos d’un ouvrage 
récent, « Provence historique », 50, 2000, p. 207–237.

47 J. SCHENK, Templar Families. Landowning Families and the Order of the Temple in France (c. 1120–1307) (Cam-
bridge studies in medieval life and thought, 4th ser., 79), Cambridge 2012. 

48 C. VOGEL, The Mobility of Templars from Provence, [dans :] J. BURGTORF, H. NICHOLSON (ed.), International Mobility 
in the Military Orders (Twelfth to Fifteenth Centuries): Travelling on Christ’s Business (Religion & Culture in the Middle 
Ages), Cardiff 2006, p. 114–128.
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II. L’ordre du Temple en Orient d’après le cartulaire de d’Albon

1. L’enseignement du cartulaire publié sur la naissance du Temple 

Par la publication de son cartulaire, le marquis d’Albon a rassemblé et mis au jour des actes 
qui, non seulement, explicitent la pertinence de cette nouveauté apparaissant pour beau-
coup comme une aberration, mais montrent aussi comment l’ordre a pu se développer en 
bénéficiant de donations de toutes sortes de part et d’autre de la Méditerranée. Outre ces
éléments sur la fondation et la croissance du Temple, ce travail de compilation nous dévoile 
l’étendue de sa sphère d’influence – par la présence de ses membres – au Proche-Orient et
ce, dès les premières décennies de son existence. Ainsi, cet ouvrage demeure incontourna-
ble pour la connaissance de l’ordre pour la période qu’il couvre, celle des trente premières 
années du Temple (d’environ 1119 à 1150), mais aussi pour la compréhension des périodes 
postérieures, avec la mise en place des premiers réseaux politiques de l’ordre. 

Le document le plus ancien publié dans le cartulaire de d’Albon est une lettre de Bau-
douin II adressée à Bernard de Clairvaux49. Baudouin était alors roi de Jérusalem et se dé-
signait également dans la suscription de l’acte comme prince d’Antioche puisqu’il exerçait 
la régence de cette principauté50. Cette indication a permis à André d’Albon de proposer 
une fourchette de sept ans pour dater ce document – entre le 28 VI 1119 et le 15 X 1126 –, 
correspondant à la durée de cette régence. Cette datation a ensuite été affinée et certains
historiens estiment que cette lettre fut rédigée en 112051. Ce document est particulière-
ment éclairant sur les circonstances de la fondation de l’ordre du Temple. Le souverain 
y présente une double requête à l’abbé : il le sollicite pour aider les Templiers à obtenir la 
confirmation apostolique de leur ordre et lui fait part de leur volonté d’obtenir une « règle
de vie précise » (« certam vite normam »). Bernard de Clairvaux était alors un personnage 
influent et son intercession auprès du souverain pontife pouvait permettre aux deux Tem-
pliers envoyés par le roi de Jérusalem, André et Gondemar (Gundemarus)52, d’obtenir son 
approbation pour la création de leur ordre. Baudouin II précise également qu’il a confié
à ces frères la tâche de solliciter des subsides et des secours du pape pour faire face à la 
menace musulmane qui pèse sur le royaume de Jérusalem. 

Ce texte est révélateur des besoins impérieux de combattants pour protéger les États latins 
d’Orient nés une vingtaine d’années auparavant. Les diverses sollicitations de Baudouin II 

49 CGOTemple, p. 1, n° 1.

50 Il devint régent d’Antioche après la mort du prince Roger de Salerne lors du désastre de l’Ager Sanguinis, le 
28 VI 1119, et le resta jusqu’à l’avènement de Bohémond II en 1126. Baudouin II assura également cette fonction 
de régent à Édesse, en 1122, après l’emprisonnement du comte Josselin Ier de Courtenay, le 3 septembre, par le 
seigneur d’Alep, Bâlak. 

51 M. BARBER, The new knighthood: a history of the Order of the Temple, Cambridge 1994, p. 12, reprend la datation 
de d’Albon puisqu’il indique que ce document a été écrit avant octobre 1126, alors que P.-V. CLAVERIE, Les débuts 
de l’ordre du Temple en Orient, « Le Moyen Âge », 111, 2005, p. 553, apporte plusieurs arguments en faveur d’une 
datation en 1120. 

52 P.-V. CLAVERIE, Les débuts de l’ordre, p. 551–553, identifie André avec l’oncle de saint Bernard, André de Mont-
bard ; quant à Gundemarus, il pense qu’il s’agirait du nom déformé de G. de S. Audomaro, c’est-à-dire de Godefroy 
de Saint-Omer.
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auprès de Bernard de Clairvaux ont une même finalité : celle de donner à son royaume les
moyens de se défendre, que ce soit par l’officialisation de l’existence des Templiers – ac-
teurs dans la protection des personnes et des Lieux saints – à travers l’obtention d’une 
règle et l’approbation pontificale, ou par l’envoi d’aides de toutes sortes – matérielle et
humaine – par le pape. Ainsi, cette lettre témoigne du fait que la création du Temple a été 
encouragée par les plus hautes autorités du Proche-Orient latin et que, malgré des effec-
tifs encore assez faibles53, cet ordre était apprécié par les princes chrétiens pour son appui 
militaire. À l’époque de cette requête, les Templiers étaient présents dans le royaume de 
Jérusalem, et peut-être aussi, eu égard à l’estime que Baudouin II leur portait, dans les 
autres territoires sur lesquels il avait autorité, à savoir la principauté d’Antioche et le comté 
d’Édesse. Malgré l’envoi de sa lettre, Baudouin II n’obtint pas les résultats escomptés et 
Hugues de Payns dut se rendre en personne en Occident en 1127 afin de mener à bien le
projet de l’ordre. 

Ce sont deux autres lettres, dont le marquis d’Albon nous livre des extraits, adressées cet-
te fois par Bernard de Clairvaux aux patriarches de Jérusalem et d’Antioche à plusieurs 
années d’intervalle, qui prouvent que l’abbé avait finalement pris acte de la requête de 
Baudouin II et qu’il avait désormais, non seulement intégré l’idée de l’existence d’un ordre 
religieux-militaire, mais qu’il s’était encore fait le défenseur de cette « nouvelle milice ». En 
effet, dans une première lettre adressée au patriarche de Jérusalem54 et datée par d’Albon 
entre 1130 et le 21 VIII 1131, puis dans une seconde, destinée au patriarche d’Antioche 
Raoul de Domfront55, datée par l’éditeur entre le 2 VIII 1135 et le 30 XI 114156, Bernard 
recommandait les Templiers aux deux dignitaires de l’Église latine d’Orient ; il les désigne 
même comme « milites Dei qui Templum Ierosolymitanum inhabitant » dans sa lettre au pa-
triarche d’Antioche et insiste sur leur rôle de défenseurs de l’Église. On peut s’interroger sur 
les répercussions de ce dernier document et se demander s’il n’a pas abouti à des dona-

53 En effet, pour Guillaume de Tyr (l. 12, ch. 7 ; Willelmi Tyrensis archiepiscopi Chronicon, ed. R. B. C. HUYGENS 
(Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, 63 A), Turnhout 1986, p. 554), ils étaient neuf et cet effectif resta
fixe pendant neuf ans, mais d’après Michel le Syrien (Chronique de Michel le Syrien, patriarche jacobite d’Antioche 
(1166–1199), éd. et trad. J.-B. CHABOT, t. 3, Paris 1905, réimpr. anastatique, Bruxelles 1963, p. 201–202 ; Extrait de 
la chronique de Michel le Syrien, éd. et trad. É. DULAURIER, [dans :] Recueil des historiens des croisades, Documents 
arméniens, Paris 1869, t. 1, p. 331–332), ils étaient trente, ce qui reste un nombre assez faible, ne permettant pas 
encore une extension géographique développée.

54 Le patriarche serait Guillaume selon d’Albon et Jean Mabillon qui propose de dater la lettre aux alentours 
de 1135 (CGOTemple, p. 27, n° 35 ; Patrologiae latinae cursus completus, Series secunda, ed. J.-P. MIGNE (cité : PL), 
t. 182 : S. Bernardi Abbatis primi Clarae-Vallenis Opera Omnia, ed. J. MABILLON, Petit-Montrouge 1854, col. 336–337, 
n° 175). Selon P.-V. CLAVERIE, L’ordre du Temple en Terre sainte et à Chypre au XIIIe siècle (Sources et études de l’histoire 
de Chypre, 53), Nicosie 2005, t. 3, p. 353–354, n° 423), il s’agirait plutôt du prédécesseur de Guillaume, Étienne de 
Chartres, qui propose par conséquent un autre créneau de datation, entre le 27 VII 1128 et le 20 VI 1130. 

55 G. DÉDÉYAN, Les Arméniens entre Grecs, Musulmans et Croisés. Étude sur les pouvoirs arméniens dans le Proche-
Orient méditerranéen (1068–1150) (Bibliothèque arménologique de la Fondation Calouste Gulbenkian), Lisbonne 
2003, p. 568, 763–764 ; et Cl. MUTAFIAN, Les sièges ecclésiastiques latins en Cilicie orientale (XIIe–XIVe siècle), [dans :] 
L. BALLETTO (cura), Oriente e Occidente tra Medioevo ed Età moderna. Studi in onore di Geo Pistarino (Collana di Fonti 
e Studi – Università degli Studi di Genova. Sede di Acqui Terme, 1), Acqui Terme 1997, p. 906. Ce patriarche avait 
également exercé les fonctions d’archevêque latin de Mamistra jusqu’en 1135.

56 Extrait dans CGOTemple, p. 76, n° 106.
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tions aux Templiers dans la principauté d’Antioche et dans certaines régions ciliciennes57. 
Avant d’être publiées de manière partielle par d’Albon, ces deux lettres l’avaient déjà été 
dans leur intégralité par Jean Mabillon dans le tome 182 de la Patrologie latine de Migne, 
consacré à l’œuvre de saint Bernard58. Bernard de Clairvaux ne manqua pas non plus d’en-
tretenir une correspondance épisodique avec la reine de Jérusalem, Mélisende, à laquelle 
il fit parfois part, au milieu de diverses considérations morales, de son intérêt pour les Tem-
pliers, se réjouissant de la relation qu’elle entretenait avec leur ordre : « fratres de Templo 
diligas et familiares habeas59 ». D’Albon ne publia qu’une seule des lettres de saint Bernard 
adressée à la reine de Jérusalem, alors que quatre d’entre elles figurent dans la Patrolo-
gie latine. Il y est d’ailleurs parfois question du neveu de l’abbé de Clairvaux, André de 
Montbard, d’abord sénéchal du Temple avant d’en devenir le maître (entre 1153 et 1156) ; 
celui-ci, si l’on en croit la correspondance de son oncle, semblait côtoyer régulièrement la 
souveraine.   

2. L’étendue de l’influence de l’ordre à travers la présence  
de ses membres en Orient (d’après le cartulaire publié)

Hormis ces correspondances impliquant hauts dignitaires ecclésiastiques et souverains, 
et dans lesquelles l’ordre du Temple fait l’objet d’une attention et de recommandations 
particulières, d’autres documents révèlent l’influence croissante et l’extension de l’aire
d’implantation des Templiers : il s’agit des actes de donations en leur faveur mais aussi des 
différentes chartes où ils apparaissent comme témoins. En effet, l’importance des dona-
tions en biens, en terres ou en rentes réalisées au profit du Temple témoigne de l’intérêt
des donateurs pour cet ordre nouveau. Ce geste leur permettait de contribuer indirecte-
ment à la défense de la Terre sainte et des pèlerins. D’Albon a publié un certain nombre 
de ces actes précoces (puisque antérieurs à 1150), mais il s’agit essentiellement de ceux 
concédés en Occident. Au milieu de ces donations d’importance variable figure ainsi celle,
particulièrement remarquable – mais qui ne sera pas suivie des faits – du roi Alphonse Ier 
d’Aragon qui lègue son royaume aux ordres du Temple, de l’Hôpital et du Saint-Sépulcre 
en octobre 113160.  

57 Même si, en 1132, le Roubênien Lewon Ier avait reconquis les principales villes de la plaine cilicienne sur les 
Francs d’Antioche. En 1136, ce prince arménien, capturé par Raymond de Poitiers, accepta de rendre au nouveau 
prince d’Antioche les villes de Cilicie champêtre et de s’allier aux Francs contre les Grecs. Vinrent ensuite les cam-
pagnes de 1137–1138 et de 1141–1143 de Jean Comnène qui remirent en cause l’extension territoriale des Francs 
en Cilicie, puisque au printemps 1137, il parvint à leur reprendre Tarse, Adana et Mamistra ; cf. G. DÉDÉYAN, Pouvoirs 
arméniens, p. 584, 593–598, 720 et suiv. ; et Cl. CAHEN, La Syrie du Nord à l’époque des croisades et la principauté 
franque d’Antioche, Paris 1940, p. 354, 358–366. Pour une source complémentaire sur l’implantation des Templiers 
dans la principauté d’Antioche, voir JEAN KINNAMOS, Chronique, trad. J. ROSENBLUM (Publications de la Faculté des 
lettres et des sciences humaines de Nice, 10), Nice 1972, p. 26. Jean Kinnamos, nous offre, à l’occasion de cette
expédition du basileus, la mention la plus précoce de la présence des templiers dans la principauté d’Antioche. 

58 S. Bernardi opera, col. 336–337, n° 175, et col. 599–600, n° 392. 

59 Extrait dans CGOTemple, p. 221, n° 340 (lettre intégralement publiée dans S. Bernardi opera, col. 494–496,  
n° 289). 

60 Extrait dans CGOTemple, p. 30–31, n° 40 (charte déjà éditée dans Colección de documentos inéditos del Ar-
chivo general de la Corona de Aragón, éd. P. DE BOFARULL Y MASCARÓ, Barcelona 1847–1910, t. 4, n° 2, p. 9 ; et dans 
Cartulaire général de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (1100–1310), éd. J. DELAVILLE LE ROULX, Paris 
1894–1906 (cité : CGOHospitaliers), t. 1, n° 95, p. 85). 
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Il est également possible de mesurer la place grandissante prise par les Templiers dans les 
cours des États latins du Levant et auprès de leurs dirigeants à travers leur présence récur-
rente comme souscripteurs de divers actes, impliquant en particulier d’autres ordres mi-
litaires ou institutions religieuses. Ainsi, ils apparaissent comme témoins à Antioche, pour 
un privilège octroyé au chapitre du Saint-Sépulcre par le prince Raymond de Poitiers et sa 
femme Constance le 19 IV 114061 ; à Tripoli, pour une vente confirmée dans cette ville par
le comte Raymond II, son épouse Hodierne et leur fils Raymond, en 1142–114362 ; à Jérusa-
lem, pour deux chartes émises par Baudouin III, l’une en 1144 concernant une confirmation
d’échange avec les chanoines du Saint-Sépulcre, et l’autre en 1150 approuvant un achat de 
terres aux alentours de Jérusalem par l’ordre de Saint-Lazare63, ainsi que pour une dona-
tion aux infirmes de Saint-Lazare confirmée par Barisan d’Ibelin en 114864 ; puis à Césarée, 
dans le royaume de Jérusalem, pour la confirmation d’un don au chapitre du Saint-Sépul-
cre de Jérusalem par Gautier, seigneur de Césarée, en 114565. Sur cette présence précoce 
des frères dans tous les États créés par les Francs après la première croisade, d’Albon nous 
livre des documents primordiaux dans son cartulaire publié. Cependant, la majeure partie 
d’entre eux était déjà éditée dans divers recueils comme la Patrologia latina (t. 155 et 182), 
le Cartulaire de l’église du Saint-Sépulcre de Jérusalem édité par Eugène de Rozière en 1849, 
les Archives de l’Orient latin et le Cartulaire général des Hospitaliers de Saint-Jean publié par 
Joseph Delaville le Roulx. Le cartulaire d’Albon présente toutefois l’intérêt non négligeable 
de regrouper ces chartes qui étaient jusqu’alors dispersées dans différentes publications.

Pour autant, ce cartulaire est loin d’être exhaustif sur les documents diplomatiques qui 
concernaient les Templiers dans les États latins. N’y figure pas, par exemple, la lettre écrite 
en 1150 par le sénéchal du Temple, André de Montbard, au maître de l’ordre, Évrard des 
Barres, où il fait mention de l’expédition lancée par le roi de Jérusalem Baudouin III dans la 

61 Extrait dans CGOTemple, p. 143, n° 206. En réalité, les Templiers sont témoins de deux chartes du 19 IV 1140 
émises par le prince d’Antioche et sa femme en faveur du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, il s’agit d’un 
certain Pierre, chanoine du Temple (« canonicus Templi »), et de Drogon et Goisbert, chevaliers de ce même ordre 
(« Templi milites »). D’Albon ne publie que la première de ces deux chartes. Elles sont également éditées dans 
PL, t. 155, col. 1184–1185 et 1185–1187 ; Cartulaire de l’église du Saint-Sépulcre de Jérusalem d’après les manu-
scrits du Vatican, éd. E. DE ROZIÈRE, Paris 1849, p. 169–172, n° 88, et p. 172–178, n° 89 ; et Le cartulaire du chapitre 
du Saint-Sépulcre de Jérusalem, éd. G. BRESC-BAUTIER (Documents relatifs à l’histoire des Croisades ,15), Paris 1984, 
p. 176–178, n° 76, et p. 178–183, n° 77.

62 Extrait dans CGOTemple, p. 194, n° 298 (cf. Cartulaire de l’église du Saint-Sépulcre, p. 187–189, n° 95 ; PL, t. 155, 
p. 1195–1196 ; et Regesta Regni Hierosolymitani (MXCVII–MCCXI), ed. R. RÖHRICHT, Innsbruck 1893 (cité : RRH), p. 
55–56, n° 195). 

63 Extrait dans CGOTemple, p. 213, n° 328, et p. 363, n° 591 (cf. Cartulaire de l’église du Saint-Sépulcre, p. 65–68, n° 
34 ; PL, t. 155, p. 1127–1129 ; Archives de l’Orient latin, t. 2 : Documents, Paris 1884, B, p. 128 ; et RRH, p. 57, n° 226, 
p. 65, n° 258). 

64 Extrait dans CGOTemple, p. 316, n° 512 (cf. Archives de l’Orient latin, t. 2, p. 12–127 ; et RRH, n° 252). 

65 Extrait dans CGOTemple, p. 227, n° 353. Les témoins sont deux chevaliers du Temple, Hoste de Saint-Omer et 
Raoul de Patinges. Voir aussi Cartulaire de l’église du Saint-Sépulcre, [dans :] PL, t. 155, col. 1169–1170, n° 71 ; Recueil 
des historiens des croisades, Les assises de Jérusalem, Paris 1843, t. 2, p. 511, n° 29 ; Le cartulaire du chapitre du Saint-
Sépulcre, p. 150–151, n° 59 ; et, analyse dans RRH, p. 60, n° 237. 
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principauté d’Antioche, lors de laquelle les frères jouèrent un rôle important et payèrent 
un lourd tribut66.

Ainsi le cartulaire de d’Albon, aussi important soit-il, est insuffisant pour se faire une idée
assez fine des actions dans lesquelles les templiers étaient impliqués dans le Levant. Il
permet toutefois de percevoir la volonté politique commune, s’élaborant progressive-
ment, des souverains de Jérusalem et d’Antioche dans un premier temps – dès les années 
1120 –, et des autorités religieuses occidentales, principalement celle de Bernard de Clair-
vaux, dans les années 1130, visant à fortifier l’ordre du Temple naissant et à favoriser son
implantation dans les États latins d’Orient. 

3. Quelques éléments de typologie sur les documents 
 relatifs à l’Orient figurant dans le cartulaire manuscrit  

Le volume 59 de la collection manuscrite rassemblée par le marquis d’Albon est consa-
cré, pour partie, aux Templiers de « Syrie », terme englobant ici l’ensemble des États latins 
d’Orient et l’Arménie cilicienne (l’autre partie portant sur la péninsule Ibérique). Ce dossier 
sur l’Orient de 117 folios contient 76 documents répartis en 42 chartes et/ou analyses ou 
encore extraits de chartes, dont les dates s’échelonnent de 1166 à 1278, et 34 lettres et 
mentions de lettres rédigées entre 1195 et 1301. 

Les chartes recopiées ou les analyses de chartes sont de plusieurs types. Plus de la moitié 
d’entre elles (22 en tout) portent sur des décisions prises soit par les ordres du Temple et de 
l’Hôpital, soit par d’autres instances – le plus souvent représentatives de la papauté –, pour 
régler les différends entre ces deux ordres ou impliquant d’autres institutions ou seigneurs.
Les Teutoniques n’apparaissent dans ce cadre qu’à l’occasion de l’analyse du fameux ac-
cord, déjà publié par Ernest Strehlke en 186967 puis par J. Delaville Le Roulx68, entre les 
trois principaux ordres militaires, le 9 octobre 1258, « sur toutes les contestations qu’ils 
avaient entre eux et qui pourraient advenir dans la suite dans les royaumes de Jérusalem, 
de Chypre, d’Arménie, dans la principauté d’Antioche et dans le comté de Tripoli ». Il s’agit 
donc d’accords, ou de confirmation d’accords, de compromis, d’arbitrages, de procès et
de sentences, voire de missions à Rome pour instruire le pape et le sacré collège des dis-
putes entre les deux ordres pour des questions de concessions territoriales. La plupart des 
différends opposant le Temple et l’Hôpital portent sur des répartitions de revenus, l’usage
de fours, de moulins, de fontaines, et parfois sur des villes entières comme pour la cité de 
Gibel (Djabala). Ces chartes témoignent à la fois de la fréquence de ces formes d’empié-

66 Cette expédition avait pour objectif de secourir cette terre attaquée par les Turcomans après la mort de 
Raymond Ier. Dans sa lettre, André évoque l’équipement de cent vingt chevaliers et de mille combattants armés, le 
prêt de 7 000 besants d’Acre et 1 000 besants de Jérusalem obtenu par le Temple pour cette campagne, lequel ne 
permettait pas de pallier le manque d’hommes, d’armes et d’argent. Il évoque également la mort de nombre de 
frères qui l’avaient accompagné à Antioche et demande au maître, reparti pour l’Occident, de revenir d’urgence 
en Orient, ce qu’Évrard ne manqua pas de faire. Cf. PL, t. 189, p. 434–436, n° 26 ; et, analyse dans RRH, p. 66, n° 261. 
Voir aussi A. DEMURGER, Les Templiers. Une chevalerie chrétienne au Moyen Âge, Paris rééd. 2005, p. 331 ; et A. FOREY 
Military Orders and Crusades (Collected studies series, CS 432),  Aldershot 1994, p. 77.

67 Tabulae Ordinis Theutonici ex tabulari regii berolinensis codice potissimum, ed. E. STREHLKE, Berlin 1869 (2e éd., 
préface et ajouts de H. E. MAYER, Jérusalem 1975), p. 98–103, n° 116. 

68 CGOHospitaliers, t. 2, p. 859–863, n° 2902. 
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tement mutuel sur ce que chaque ordre estimait lui appartenir ou lui revenir mais elles 
démontrent aussi que dans nombre de cas, les maîtres du Temple et de l’Hôpital parve-
naient à s’entendre sans intervention extérieure. C’est surtout lorsque les enjeux étaient 
particulièrement importants et que la situation était brouillée dès l’origine par deux do-
nateurs différents qui confiaient, chacun à un ordre différent, un territoire qu’ils estimaient
leur appartenir, comme ce fut le cas pour Gibel, que l’arbitrage du pape ou de son légat 
leur parut opportun69. D’autres interventions de légats sont toutefois signalées, comme 
lorsqu’en 1235, les Hospitaliers défendirent leur cause dans un procès qui les opposait aux 
Templiers qui empêchaient l’écoulement du cours d’eau servant à faire fonctionner l’un de 
leurs moulins70. D’autres chartes indiquent la résolution de discordes entre des Templiers 
et des évêques, comme celui de Valénie (au nord du comté de Tripoli, auj. Bâniyâs), pour un 
hôpital, un four et deux jardins (en mars 1182)71, ou entre le maître du Temple et certains 
seigneurs, comme pour le compromis conclu entre l’ordre et le prince d’Antioche Bohé-
mond VII en septembre 127872. Le maître du Temple apparaît également comme témoin 
de sentences impliquant l’Hôpital, comme lors de la résolution de Pélage d’Albano, légat 
du Saint-Siège entre le chapitre de l’église de Saint-Sépulcre et la maison de l’Hôpital à 
propos d’une terre située dans la région de Tyr (août 1222)73. Il est également arrivé que 

69 Analyse dans BnF, nouv. acq. lat. 59, fol. 24 (ici d’Albon a recopié l’analyse en français publiée dans CGO-
Hospitaliers, t. 2, p. 292, n° 1725). La querelle de succession d’Antioche, définitivement réglée en 1219, eut des 
répercussions à plus long terme pour les ordres qui avaient pris position pour l’une ou l’autre des parties. C’est 
en particulier la concession de Gibel à la fois aux Hospitaliers et aux Templiers qui fut symptomatique du malaise 
né des divisions entre seigneurs chrétiens et entre ordres militaires. En effet, le roi d’Arménie, préoccupé par le 
fait d’assurer un allié à son petit-neveu, fit concéder, au nom de ce dernier, le 22 V 1207, la ville de Gibel, encore 
aux mains des musulmans, à l’ordre de l’Hôpital. Cette donation fut confirmée par Raymond-Roubên à plusieurs 
reprises. La possession de Gibel par les Hospitaliers ne fut effective qu’après le décès d’al-Malik al-Zâhir, donc 
après 1216, une fois la ville abandonnée par les musulmans. Le prince d’Antioche profita de la situation pour
lancer une expédition qui aboutit à la prise de Gibel, qu’il confia à frère Joubert, châtelain de Margat. Cependant, 
la possession de cette ville par l’Hôpital fut remise en question en 1219, lorsque Bohémond IV revint au pouvoir à 
Antioche, lui-même s’étant engagé à livrer cette ville aux Templiers en récompense de leur soutien. Le légat ponti-
fical Pélage tenta d’aplanir le différend entre les deux ordres en procédant à un partage en 1221. La réconciliation 
entre les frères de l’Hôpital et le prince d’Antioche ne fut possible, quant à elle, que dix ans plus tard, avec la conc-
lusion d’un accord, le 17 X 1231, grâce à l’intervention du patriarche de Jérusalem et légat du Saint-Siège, Géraud 
de Lausanne. Sur cette question voir aussi ibidem, t. 2, p. 70–71, n° 1262 ; p. 176, n° 1442 ; p. 241, n° 1606 ; p. 427, n° 
1999 ; p. 427–428, n° 2000 ; p. 428, n° 2001 ; p. 428–429, n° 2002 ; et analyses dans : RRH, p. 220, n° 820 ; p. 251–252, 
n° 949 ; R. GROUSSET, Histoire des Croisades et du Royaume franc de Jérusalem, Paris rééd. 2006 (1ère éd. 1934–1936), t. 
3, p. 264 ; Cl. CAHEN, La Syrie, p. 629–630, 634 ; L. GARCÍA GUIJARRO RAMOS, Papado, cruzadas y ordenes militares. Siglos 
XI–XIII, Madrid 1995, p. 195–196 ; et M.-A. CHEVALIER, Les ordres religieux-militaires en Arménie cilicienne. Templiers, 
hospitaliers, teutoniques et Arméniens à l’époque des croisades (Orient chrétien médiéval), Paris 2009, p. 167–168. 

70 Analyse dans BnF, nouv. acq. lat. 59, fol. 31 (on trouve également l’analyse de ce document, dont l’original est 
perdu, dans J. DELAVILLE LE ROULX, Inventaire des pièces de Terre sainte de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, « Revue 
de l’Orient latin », 3, 1895, p. 83, n° 244 ; CGOHospitaliers, t. 2, p. 483, n° 2107 ; RRH, additamentum, ed. R. RÖHRICHT, 
Innsbruck 1904, p. 65, n° 1061 a ; et P.-V. CLAVERIE, L’ordre du Temple, t. 3, p. 106, n° 79). 

71 Analyse dans BnF, nouv. acq. lat. 59, fol. 13. 

72 Analyse dans ibidem, fol. 53 (également publiée dans J. DELAVILLE LE ROULX, Inventaire, p. 104, n° 364 ; RRH, ad-
ditamentum, p. 97, n° 1424 b ; et P.-V. CLAVERIE, L’ordre du Temple, t. 3, p. 179, n° 186). La principauté d’Antioche ayant 
été conquise par les Mamelouks en 1268, Bohémond VII n’était plus que le souverain titulaire d’un État inexistant. 

73 Analyse dans BnF, nouv. acq. lat. 59, fol. 27 (également publiée dans J. DELAVILLE LE ROULX, Inventaire, p. 80,  
n° 226 ; CGOHospitaliers, t. 2, p. 305 ; RRH, additamentum, p. 61, n° 958 ; et P.-V. CLAVERIE, L’ordre du Temple, t. 3,  
p. 274, n° 315). 
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le maître du Temple, Thomas Bérard, s’associe à plusieurs seigneurs et princes, dont le roi 
d’Arménie Hét‘um Ier, pour faire office d’intermédiaire lors d’une transaction réalisée entre
le maître de l’Hôpital, Hugues Revel, et le prince d’Antioche, Bohémond VI, laquelle aboutit 
le 21 IV 1259 à la conclusion d’une « paix perpétuelle » entre les deux parties et à la restitu-
tion à l’ordre de tous ses biens fonciers et immobiliers dans la principauté d’Antioche et le 
comté de Tripoli, ainsi qu’à l’octroi d’une rente de deux mille anguilles par an à l’Hôpital74.

À côté de ces chartes à dimension juridique, d’Albon présente une dizaine d’actes de do-
nations, de ventes ou de confirmations. Les Templiers en furent parfois les bénéficiaires : 
ils reçurent des territoires de la part des rois de Jérusalem (d’Amaury Ier, en 116675) et de 
seigneurs installés dans les États latins, comme celui de Margat qui leur confirme par plu-
sieurs actes la donation de casaux, biens et droits76. Certaines « donations » sont réalisées 
par l’ordre lui-même. Ainsi en 1175, le maître Eudes de Saint-Amand octroya une rente 
annuelle de 20 besants au monastère Saint-Sauveur du mont Thabor – il s’agissait en réa-
lité d’une forme d’échange puisque le monastère venait de confier un casal à l’ordre77. Les 
Templiers apparaissent également dans ces chartes en tant que fiduciaires, témoins ou
encore voisins d’un territoire concédé78. 

D’autres documents que l’on ne peut classer dans les catégories établies ci-dessus figurent
dans ce recueil. Nous ne pouvons qu’évoquer rapidement certains d’entre eux, particulière-
ment dignes d’intérêt pour notre connaissance de l’histoire du Temple, comme la lettre du 
roi d’Angleterre Henri III au maître Armand de Périgord dans laquelle il alloue à son ordre 
la somme de cinq cents marcs pour contribuer au paiement de la rançon des frères cap-
turés lors des combats contre les musulmans près des forteresses amaniques de Baghrâs 
et Darbsâk en 123779. D’Albon nous livre aussi deux lettres écrites par Armand de Périgord 

74 Analyse dans BnF, nouv. acq. lat. 59, fol. 47 (et dans J. DELAVILLE LE ROULX, Inventaire, p. 95, n° 314 ; idem, Les 
Archives, la bibliothèque et le trésor de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Malte, BEFAR 1ère série, Paris 1883, p. 196, 
n° 89 ; CGOHospitaliers, t. 2, p. 868, n° 2917 ; et RRH, p. 335, n° 1284).

75 BnF, nouv. acq. lat. 59, fol. 3 (charte en latin recopiée sur l’original de Madrid, Archivo histórico nacional, 
Ordre de Malte, Langue d’Aragon, Grand prieuré de Navarre, liasse 712, n°1). Acte publié par J. DELAVILLE LE ROULX, 
Chartes de Terre sainte, « Revue de l’Orient latin », 11, 1907–1908, p. 183–185, n° 2 ; et analyse dans P.-V. CLAVERIE, 
L’ordre du Temple, t. 3, p. 53–54, n° 10. 

76 Analyses dans BnF, nouv. acq. lat. 59, fol. 2 et 16 (analyses de ce dernier acte, dont l’original est perdu, pu-
bliées dans J. DELAVILLE LE ROULX, Inventaire, p. 68, n° 152 ; RRH, additamentum, p. 41, n° 626 ; et P.-V. CLAVERIE, L’ordre 
du Temple, t. 3, p. 65, n° 25). 

77 Analyse dans BnF, nouv. acq. lat. 59, fol. 4 (analyses de l’acte original perdu publiées dans J. DELAVILLE LE ROULX, 
Inventaire, p. 60, n° 111 ; RRH, additamentum, p. 32, n° 535 a ; et P.-V. CLAVERIE, L’ordre du Temple, t. 3, p. 56, n° 14). 

78 BnF, nouv. acq. lat. 59, fol. 5–6, 11–12, 27, 38 (publiés dans Bullarium equestrris ordinis Sancti Jacobi de Spatha, 
ed. A.-F. AGUADO DE CORDOVA, Madrid 1719, p. 22–23 ; RRH, p. 143–144, additamentum, p. 32, n° 539 ; p. 61, n° 958 a ; 
p. 69, n° 1110 a ; J. DELAVILLE LE ROULX, Inventaire, p. 61, n° 114 ; p. 80, n° 226 ; p. 86, n° 262 ; CGOHospitaliers, t. 2, 
p. 305, n° 1754 ; E. BENITO RUANO, Santiago, Calatrava y Antioquía, « Anuario de Estudios Medievales », 1, 1964, p. 
550–551 ; idem, Estudios Santiaguistas (Publicaciones – Colegio Universitario de León, Unidad de Investigación, 
8), León 1978, p. 13–28 ; et P.-V. CLAVERIE, L’ordre du Temple, t. 3, p. 249, n° 287 ; p. 250–251, n° 288 ; p. 274, n° 315 ; 
p. 116–117, n° 95). 

79 BnF, nouv. acq. lat. 59, fol. 34 (publié dans Calendarium Rotulorum Patentium in Turri Londinensi: Printed by 
Command of His Majesty King George III. [...] in Pursuance of an Address of the House of Commons of Great Britain, ed. 
Th. ASTLE, S. AYSCOUGH, Londres 1802, p. 19 ; et analyse dans P.-V. CLAVERIE, L’ordre du Temple, t. 3, p. 110, n° 85). Lors 
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au commandeur de son ordre en Angleterre, Robert de Sandford, l’une de 1240 et l’autre 
de 1244, lui décrivant de manière précise la situation politique au Proche-Orient. Le maître 
évoque en particulier, dans la première, la conclusion d’un accord entre les chrétiens et le 
sultan de Damas qui leur remit tout le territoire à l’ouest du Jourdain, et, dans la seconde 
(écrite quelques mois avant le désastre de La Forbie), les projets de tractations du sultan du 
Caire avec les Francs pour contrer le sultan de Damas et les autres émirs syriens80. 

Il est surprenant que ces correspondances aient été classées avec les chartes et non avec 
les lettres. Pour en venir à celles-ci, sur les 34 retranscrites ou citées par d’Albon, sept ont 
été écrites par le maître de l’Hôpital, dont cinq par Geoffroy de Donjon (1193–1202) qui
les a toutes adressées au roi de Navarre Sanche VII (1194–1234) entre 1195 et 1202 pour le 
tenir informé des événements qui touchaient la Terre sainte, du rôle des différents acteurs
politiques du Levant, musulmans et Francs, des destructions commises contre les cités et 
les châteaux des chrétiens d’Acre à l’Arménie, en passant par Tripoli et Antioche, et du sort 
des prisonniers chrétiens81. Le maître Guillaume de Châteauneuf (1243–1258) écrivit éga-
lement au roi de Navarre Thibaut Ier (1234–1253)82, tandis qu’une dernière lettre, datée de 
1273, est adressée par Hugues Revel au comte de Flandre pour lui annoncer l’élection de 
Guillaume de Beaujeu comme maître du Temple83.

Parmi les lettres des frères du Temple transmises dans le cartulaire manuscrit figure l’im-
portant récit que fait le maître Philippe du Plessis (1201–1209) à l’abbé de Cîteaux, Arnaud 
Amalric84, du violent tremblement de terre de 1202 ; il constitue l’une des rares sources 
évoquant de manière précise les désastres causés par ce séisme sur les villes et les châ-

de la dernière bataille particulièrement désastreuse pour l’ordre, Matthieu Paris évoque plus de cent chevaliers 
du Temple parmi les tués ainsi que trois cents arbalétriers et d’innombrables fantassins, cf. Matthaei Parisiensis, 
monachi sancti Albani, Chronica majora, ed. H. R. LUARD (Rerum Britannicarum medii aevi scriptores, 57), London 
1872–1883, t. 2, p. 399 ; t. 3, p. 405–406 ; sur les circonstances qui ont entouré ces combats et les réactions pro-
voquées par le sort des Templiers, voir aussi M.-A. CHEVALIER, Les ordres religieux-militaires en Arménie cilicienne,  
p. 182–187. 

80 BnF, nouv. acq. lat. 59, fol. 36, 39–41 (lettres déjà publiées dans Matthaei Parisiensis, t. 4, p. 64–65, 288–281 ; 
analyses dans RRH, p. 285, n° 1095 ; p. 298, n° 1119, et dans P.-V. CLAVERIE, L’ordre du Temple, t. 3, p. 494–495, n° 559 ; 
p. 501–502, n° 565). 

81 Ces cinq lettres de Geoffroy de Donjon sont retranscrites par d’Albon dans BnF, nouv. acq. lat. 59, fol. 59–60,
62–64, 66–67, 68–69, 73–75 ; en réalité les deux dernières sont recopiées d’après une seule et même  lettre (analy-
ses des trois premières lettres dans RRH, p. 194, n° 728 ; p. 200, n° 752 ; p. 210, n° 789 ; tandis que la dernière est pu-
bliée dans H. E. MAYER, Two unpublished letters on the Syrian Earthquake of 1202, [dans :] S. A. HANNA (dir.), Medieval 
and Middle Eastern Studies in Honor of Aziz Suryal Atiya, Leyde 1972, p. 306–308, réimpr. dans idem, Kreuzzüge und 
lateinischer Osten, London 1983 ; et dans S. A. GARCÍA LARRAGETA, El gran priorado de Navarra de la Orden de San Juan 
de Jerusalén. Siglos XII–XIII, Pamplona 1957, vol. 2, n° 85 ; voir aussi les lettres n° 86 et 87 sur les autres requêtes de 
Geoffroy et la réponse du roi Sanche). 

82 Ibidem, fol. 76–77 (lettre publiée dans S. A. GARCÍA LARRAGETA, El gran priorado de Navarra, vol. 2, n° 304 ; ana-
lyse dans RRH, p. 301–302, n° 1140). 

83 Ibidem, fol. 55–56 (publiée dans Six lettres relatives aux croisades, éd. P.-E.-D. RIANT, [dans :] Archives de l’Orient 
latin, vol. 1, Paris 1881, p. 390–391, n° 5 ; CGOHospitaliers, t. 3, p. 290–291, n° 3507 ; analyses dans RRH, p. 361,  
n° 1387 ; et P.-V. CLAVERIE, L’ordre du Temple, t. 3, p. 565, n° 636). 

84 Il fut abbé de Cîteaux de 1200 à 1212 avant d’être nommé archevêque de Narbonne et légat par le pape. 
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teaux de Terre sainte, en particulier à Acre, Tyr et Tripoli. Il décrit également les autres maux 
qui ont touché au même moment les États chrétiens tels que les ravages causés par une 
grave épidémie de peste ou encore la réconciliation du frère et du fils de Saladin, respec-
tivement al-‘Adil, sultan d’Égypte, et al-Zâhir, émir d’Alep, à leurs dépens puisque les deux 
princes ayyûbides s’unirent pour dévaster les territoires du Temple85. 

La correspondance des Templiers avec les rois d’Angleterre (ou leur « justiciar ») est parti-
culièrement bien représentée dans ce recueil puisqu’une sous-partie contenant dix-huit 
lettres ou mentions de lettres y est entièrement consacrée86. Dans la sous-partie suivante 
intitulée « Lettres des templiers de Terre sainte », la majorité des huit lettres (ou mentions 
de lettres) a également le roi d’Angleterre pour destinataire87. Une telle prééminence peut 
s’expliquer à la fois par l’importance des investigations du marquis d’Albon dans les archi-
ves londoniennes (au London Record Office), par un certain intérêt du roi Henri III Planta-
genêt (1216–1272) pour le Levant88, mais surtout par l’implication de son fils Édouard Ier 
(1272–1307) dans la huitième croisade et les affaires d’Orient. En effet, Édouard avait prit la
croix alors qu’il n’était pas encore roi et joint ses troupes à celles du roi de France ; lorsque 
les croisés décidèrent de quitter Tunis après les ravages causés par l’épidémie qui coûta 
la vie à Louis IX, le prince Édouard décida de poursuivre sa croisade. Il débarqua à Acre le 
9 V 1271, mais ne put mener que quelques expéditions de faible envergure – en coordi-
nation avec les ordres militaires – en raison de l’insuffisance des effectifs et du manque de 
cohésion entre les barons du royaume de Jérusalem ; il obtint toutefois 10 000 cavaliers de 
l’Ilkhân Abagha au mois de novembre suivant89. En dépit de ces résultats peu probants, 
la présence d’Édouard permit d’apporter quelques améliorations au sort des Francs du 

85 BnF, nouv. acq. lat. 59, fol. 70–71 (lettre publiée dans H. E. MAYER, Two unpublished letters, p. 308–310 ; M.-L. 
BULST-THIELE, Sacrae Domus Militiae Templi Hierosolymitani magistri. Untersuchungen zur Geschichte des Templeror-
dens 1118/19–1314 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-Historische 
Klasse, 3, Folge, 86), Göttingen 1974, p. 360–362 ;  traduction dans M. BARBER, K.  BATE, The Templars. Selected sources 
translated and annotated (Manchester medieval sources series), Manchester-New York 2002, p. 99–100 ; analyses 
dans H. E. MAYER, Two unpublished letters, p. 303–305, réimpr. idem, Kreuzzüge ; et P.-V. CLAVERIE, L’ordre du Temple, t. 
3, p. 403–404, n° 473). 

86 BnF, nouv. acq. lat. 59, fol. 79–103. Certaines de ces lettres ont été publiées ou analysées par M.-L. BULST-THIELE, 
Sacrae Domus Militiae Templi, p. 260, p. 365, n° 6 et par Ch. KOHLER, Ch.-V. LANGLOIS, Lettres inédites concernant les 
croisades (1275–1307), « Bibliothèque de l’École des Chartes », 52, 1891, p. 53–61. 

87 BnF, nouv. acq. lat. 59, fol. 104–117. 

88 Malgré cet intérêt, Henri III ne s’engagea pas personnellement dans les croisades de saint Louis. Il voulait 
d’ailleurs empêcher les barons anglais de participer à la septième croisade aux côtés du roi de France, sans y par-
venir, il ne put que reporter leur départ d’un an. Son propre frère, Richard de Cornouailles, fit même envoyer 1 000
livres en Terre sainte par l’intermédiaire des Hospitaliers ; cf. J. RICHARD, Histoire des croisades, Paris 1996, p. 351. 
Henri III décida cependant de prendre la croix et en informa les maîtres des trois principaux ordres par une lettre 
datée de juin 1252 dans laquelle il s’engageait à partir d’ici quatre ans ; il ne put cependant honorer sa promesse, 
cf. Th. RYMER, Foedera, conventiones, literae, et cujuscunque generis acta publica, inter reges angliae [...] ab ineunte 
saeculo Duodecimo, viz. ab anno 1101, ad nostra usque tempora, habita aut tractata, London 1727–1735, t. I, p. 473 ; 
et Ch. TYERMAN, England and the Crusades, 1095–1588, Chicago-London 1988, p. 111–120. 

89 Selon F. AMADI, Chroniques d’Amadi et de Strambaldi, éd. R. DE MAS LATRIE, t. 1, Chronique d’Amadi, Paris 1891, p. 
212 et G. BOSIO, Dell’istoria della sacra religione et illustrissima militia di San Giovani gierrosolimitano, Roma 1594–
1604 ; trad. Histoire des chevaliers de Saint-Jean, Paris 1629, p. 47, Édouard arriva en Terre sainte avec 5 000 cava-
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royaume d’Acre car sa capacité à s’allier avec les Mongols (ainsi que l’intercession de Char-
les d’Anjou) incita Baybars à accorder une trêve de dix ans, dix mois et dix jours au roi 
de Jérusalem (et de Chypre) Hugues III le 21 IV 127290. Avant de repartir en Angleterre, 
Édouard Ier renforça les défenses d’Acre et laissa un contingent de chevaliers à sa solde. 
Ainsi les Templiers (comme les Hospitaliers91), qui trouvèrent en lui un souverain réceptif 
aux souffrances de la Terre sainte, lui écrivirent fréquemment, en français ou en latin, après
son départ de Syrie pour lui signaler les mouvements des Mamelouks et des Mongols au 
Proche-Orient, leurs affrontements, ainsi que les ravages causés par les raids, la sécheresse
et la famine, l’exhortant parfois à venir leur porter secours. Il envoya d’ailleurs des troupes 
commandées par Othon de Grandson qui combattirent aux côtés de celles des ordres et de 
celles envoyées par le roi de France au moment de la prise d’Acre92. Une lettre de Jacques 
de Molay atteste la continuité de ces échanges épistolaires à l’époque des expéditions de 
l’Ilkhân Ghâzân au Proche-Orient (1299–1303)93.  

liers et 10 000 fantassins ; d’après le Pseudo-Smbat, La chronique attribuée au Connétable Smbat, trad. G. DÉDÉYAN 
(Documents relatifs à l’histoire des croisades, 13), Paris 1980, p. 124, avec 2 000 hommes ; mais selon AL-MAKRÎZÎ, 
Histoire des sultans mamlouks de l’Égypte, trad. É. QUATREMÈRE, Paris 1845, vol. 1, 2ème partie, p. 86, avec 300 cava-
liers seulement. Sur la croisade de ce prince, cf. L’Estoire de Eracles empereur et la conqueste de la terre d’Outremer, 
[dans :] Recueil des historiens des croisades, Historiens occidentaux, Paris 1859, t. 2, p. 460–461 ; Gestes des Chiprois, 
[dans :] Recueil des historiens des croisades, Documents arméniens, Paris 1906, t. 2, p. 777–779 ; Annales de Terre 
sainte, éd. R. RÖHRICHT, G. RAYNAUD, [dans :] Archives de l’Orient latin, t. 2, p. 454 A, 455 B ; Chronique de Hét’um l’Histo-
rien (XIIIe siècle), éd. V.-A. HAKOBYAN, [dans :] Chroniques Mineures, t. 2, Erevan 1956, p. 75 (en arménien) , AL-MUFAD-
DAL, Histoire des sultans mamlouks, éd. et trad. E. BLOCHET, [dans :] Patrologie orientale, Paris 1919, t. 12, p. 54–548 ; 
AL-MAKRÎZÎ, Histoire des sultans mamlouks, vol. 1, 2ème partie, p. 100–102 ; Cl. CAHEN, La Syrie, p. 719–720 ; R. GROUSSET, 
Histoire des Croisades, t. 3, p. 652–656 ; idem, L’Empire des steppes. Attila, Gengis-Khan, Tamerlan, Paris rééd. 2004 
(1ère éd. 1965), p. 445 ; et J. RICHARD, D’Älğigidäi à Ġazan : la continuité d’une politique franque chez les Mongols d’Iran, 
[dans :] D. AIGLE (dir.), L’Iran face à la domination mongole (Bibliothèque iranienne, 45), Téhéran 1997, p. 63. 

90 CGOHospitaliers, t. 3, p. 330–331, n° 3584 ; L’Estoire de Eracles, p. 462 ; Annales de Terre sainte, p. 455 A–B ; 
MARINO SANUDO, Liber secretorum, Hanovre 1611 (reprint par J. PRAWER, Toronto-Jérusalem 1972), p. 224 ; Chronique 
de Hét’um l’Historien, p. 76 ; The chronography of Gregory Abû’l Faradj, the son of Aaron, the Hebrew physician com-
monly known as Bar Hebraeus being the first part of his political history of the world, trad. E. A. WALLIS BRUDGE, Lon-
don 1932, p. 449 ; Ayyubids, Mamlukes and Crusaders, selections from the Tārīkh al-Duwal wa’l-Mulūk of Ibn al-Furāt, 
éd. et trad. U. et M. C. LYONS, introduction historique et notes J. S. C. RILEY-SMITH, Cambridge 1971, p. 130–131 ;  
AL-MUFADDAL, Histoire des sultans mamlouks, t. 12, p. 527–528 ; AL-MAKRÎZÎ, Histoire des sultans mamlouks, vol. I, 2ème 

partie, p. 86–87, 102–103 ; R. GROUSSET, Histoire des Croisades, t. 3, p. 656–657 ; Cl. CAHEN, La Syrie, p. 719–720 ; et  
A. DEMURGER, Jacques de Molay, Le crépuscule des Templiers (Biographie Payot), Paris 2002, p. 59.

91 CGOHospitaliers, t. 3, p. 330–331, n° 3584 ; p. 417–418, n° 3766 ; p. 424–428, n° 3782. 

92 A. DEMURGER, Jacques de Molay, p. 86. Le roi de Chypre et de Jérusalem, Henri II, les rejoignit après le début des 
hostilités et repartit dès le 15 mai (cf. E. EDBURY, The Kingdom of Cyprus and the Crusades, 1191–1374, Cambridge 
1991, p. 99). Sur la participation d’Othon de Grandson, cf. CH. TYERMAN, England and the Crusades, 1095–1588, Chi-
cago-London 1988, p. 236–237, 239–240.

93 BnF, nouv. acq. lat. 59, fol. 114–117 (lettre dédoublée, retranscrite par deux mains différentes). Cette lettre 
qui daterait du 8 IV 1301 fut publiée dans M.-L. BULST-THIELE, Sacrae Domus Militiae Templi, p. 366 (analyse ibidem, 
p. 358 ; A. DEMURGER, Jacques de Molay, p. 341, n° 11 ; et P.-V. CLAVERIE, L’ordre du Temple, t. 3, p. 606–607, n° 696). 
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Conclusion

Le marquis d’Albon fut un hobereau érudit tout à fait représentatif de son temps. Comme 
lui, beaucoup de nobles consacraient leurs loisirs aux œuvres historiques en privilégiant la 
noblesse et l’Église. À l’image de d’Albon, ces nobles qui devinrent historiens baignaient 
dans un environnement culturel favorable : « le châtelain érudit appartient à l’infime mi-
norité des intellectuels privilégiés parce qu’il est un privilégié devenu intellectuel » pour 
reprendre l’heureuse formule de Charles Carbonell94. Comme d’Albon, les savants qui par-
ticipaient à leur manière à la construction de l’Europe des Nations vouaient un culte tout 
particulier au document d’archive. 

Si son cartulaire manuscrit s’avère être beaucoup plus riche, précis et varié sur l’Orient que 
le cartulaire publié – lequel nous livre toutefois certains actes fondateurs de l’ordre du 
Temple –, en particulier grâce à la transmission d’un plus grand nombre de documents et 
d’actes inédits, il n’en demeure pas moins incomplet et déséquilibré, puisque nous avons 
pu constater que la part belle était faite à la correspondance avec les rois d’Angleterre, tan-
dis que les échanges avec d’autres souverains ou avec des autorités ecclésiastiques y ap-
paraissaient de manière plus secondaire. Par ailleurs, certaines chartes recopiées dans le 
volume manuscrit sont très difficilement lisibles ce qui les rend peu exploitables. Dans son
ensemble, l’immense travail de cet érudit à partir des dépôts d’archives européens ou des 
divers recueils publiés à son époque permet à l’historien d’avoir accès à un vaste corpus 
de documents diplomatiques sur l’ordre du Temple éparpillés jusqu’alors, et que d’autres 
compilations ont permis de compléter en grande partie par la suite.

Il demeure néanmoins un immense travail pour répertorier le contenu des 71 gros volu-
mes conservés à la Bibliothèque Nationale de France. Ce corpus, qui offre une base de tra-
vail irremplaçable, pourrait servir à lancer de futures publications de sources concernant le 
Temple. Cela n’aurait peut-être pas grand sens, selon les conceptions actuelles de l’édition 
documentaire, de publier un volume 2 ou 3 du Cartulaire général du l’ordre du Temple. Mais 
la compilation fournie par la collection pourrait servir à l’édition de types documentaires 
ciblés, comme les inventaires des biens du Temple dressés dans le cadre du Procès et de la 
dévolution des biens à l’Hôpital95.  

94 Ch.-O. CARBONELL, Histoire et historiens, p. 229. 

95 Plusieurs auteurs ont récemment montré la richesse de ces inventaires qui livrent notamment des ren-
seignements précieux sur les pratiques liturgiques et sur les dévotions des Templiers ou encore sur l’organisation 
architecturale de leurs maisons. On peut renvoyer, pour une présentation suggestive des apports de ce type de 
source, à un article de J. Burgtorf qui a travaillé à partir des copies (dont on a évoqué les limites plus haut) du 
fonds d’Albon : J. BURGTORF, The Trial Inventories of the Templars’ Houses in France : Select Aspects, [dans :] J. BURGTORF, 
H. NICHOLSON, P. CRAWFORD (ed.), The Debate on the Trial of the Templars (1307–1314), Aldershot 2010, p. 105–116. 



Le marquis d’Albon (1866–1912) et son « Cartulaire général de l’ordre du Temple » 127

Damien Carraz 
Uniwersytet im. Blaise’a Pascala, Clermont-Ferrand 2

Marie-Anna Chevalier
Uniwersytet im. Paula Valéry, Montpellier 3

Markiz d’Albon (1866–1912)  
i jego Kodeks dyplomatyczny zakonu templariuszy

Streszczenie

Specjaliści od dziejów zakonu templariuszy dobrze znają markiza d’Albon. Jego Kodeks dyplomatyczny zakonu templariuszy, wydany 
w 1913 r., jest podstawą wszystkich badań dotyczących początków pierwszego zakonu rycerskiego w historii. Gorzej znamy jego rękopi-
śmienny kodeks dyplomatyczny znajdujący się w Bibliotece Narodowej w Paryżu. 71 tomów stanowi nieoceniony zbiór kopii z najrozma-
itszych źródeł z całego okresu funkcjonowania zakonu, sporządzonych w głównych archiwach europejskich.

Pierwsza część artykułu przedstawia intelektualną drogę oraz metody pracy naukowca, który był przede wszystkim uczonym szlachcicem 
swojej epoki. Jego projekt sporządzenia pełnego zbioru źródeł templariuszy doskonale pasuje do gorączki dokumentowania, która ogar-
nęła ówczesnych uczonych europejskich. W części tej omówiono również metodę pracy podczas sporządzania rękopiśmiennego kodeksu 
dyplomatycznego oraz jego znaczenie dla dzisiejszego badacza.

Druga część przedstawia wkład markiza d’Albon do poznania dziejów templariuszy na Wschodzie. Kodeks dyplomatyczny wydany dru-
kiem zawiera wprawdzie ważne akty wydane przez władze Państw Krzyżowych, jednakże znaczna ich część była już wcześniej opubli-
kowana. Niepublikowane wcześniej teksty, zebrane w tomie 59 tego wydawnictwa, są cenniejsze dla historyka. Znajdujemy tu ugody 
zawarte między templariuszami a szpitalnikami, dokumenty wydane przez chrześcijańskie państewka na Bliskim Wschodzie, jak również 
bardzo użyteczne kolekcje korespondencji.  

Wydano już dużo źródeł dotyczących dziejów Bliskiego Wschodu, jednakże olbrzymi zbiór zebrany przez markiza d’Albon, który ciągle 
jeszcze nie został gruntownie zbadany, może służyć pomocą przy różnych przyszłych inicjatywach związanych z edycją źródeł dotyczą-
cych zakonu templariuszy. 
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Marquis of Albon (1866–1912)  
and his The Cartulary of the Templar Commandery 

Summary

The specialists researching the Templars history are familiar with the marquis of Albon: his The Cartulary of the Templar Commandery 
(Cartulaire général de l’Ordre du Temple) issued in 1913 is the basis of all studies on the beginnings of the first chivalric order in history.
The less known is The handwritten cartulary, collected by the insatiable of work writer: 71 volumes stored in the French National Library 
provides an unmatched set of copies from various sources, drafted in the main European archives, starting with the same origin and 
ending with the trial of the convent.

The first part of the article presents an intellectual way and working methods of a researcher, who was above all a noble scholar of his
age. His project to prepare a complete set of sources on the Knights Templar is matching perfectly to the excitement caused by the will-
ingness to document, which seized then the researchers across the Europe concerned about their own participation in the great national 
work. It is additionally mentioned about the method, which presided the realization of the cartulary written by hand, as well as its value 
for contemporary historian.

The second part shows the contribution of the marquis’ of Albon art in relation to the awareness of the history of the Order of Oriental 
Templars. The published cartulary indeed contains important acts issued by the authorities of the Crusader states, but a large number 
of them were already issued elsewhere. Drawn up and unpublished copies collected in the volume 59 of this issue appear to be even 
more valuable for the historian. One can find here especially agreements between the Templars and the Hospitallers, diplomas issued by
Christian principalities of the East, as well as very useful series of correspondence. While significant number of the copies concerning the
East is already present in various publications, then the huge edition by marquis of Albon did not reveal all of the secrets and could serve 
as a basis for future publishing ventures, which are the sources regarding Knights Templar. 
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Un lieu qui parle : la modélisation architecturale 3D  
vers une quatrième dimension

Dans son livre1, devenu depuis sa parution une référence en matière d’architecture reli-
gieuse, Albert Levy nous fait prendre conscience du rôle de l’organisation spatiale d’une 
église comme étant l’expression d’une intention formelle d’offrir un espace dédié à la spi-
ritualité. Cette forme est modelée et modulée pour remplir une fonction spécifique, celle
d’élever l’esprit de ceux et celles qui fréquentent le lieu-dit. Dans notre projet, nous partions 
avec ce donné qui deviendra le creuset de notre réflexion sur un lieu qui, une fois capturé
numériquement et transféré en modèle 3D, peut offrir des possibilités insoupçonnées, en
termes muséographiques, et nous allons tenter d’en rendre compte sommairement dans 
ce court article.

D’abord, nous allons en faire un bref historique tout en évoquant le contexte de réalisa-
tion ; puis, nous verrons comment un lieu peut entrer en dialogue avec ses visiteurs, un peu 
comme la Chapelle des Ursulines de Québec qui se trouve être « le théâtre d’un dialogue 
entre les religieuses et le Christ »2. La spatialité religieuse exprime en effet une narration,
porte en quelque sorte un récit selon Levy, et le défi de ce projet – qui reste encore entier
– est de donner au lieu une voix qui saura communiquer à ses visiteurs, transformés pour 
l’occasion en invités. Prenant appui sur ces considérations pratiques et théoriques, nous 
allons enfin prospecter du côté de l’avenir, en explorant les avenues d’utilisation de l’im-
mersion numérique par la projection 3D à des fins culturelles et patrimoniales.

Le projet de numérisation 3D de la Chapelle intérieure du Monastère des Ursulines de 
Québec3, réalisé par le LAMIC en 2010 et 2012, s’inscrit dans une activité de recherche plus 
large, encadrée par un projet intitulé « Nouveaux terrains d’apparition » (NTA) : exploration 

1 A. LEVY , Les machines à faire-croire , vol. 1  : Formes et fonctionnement de la spatialité religieuse (La bibliothèque 
des formes) , Paris 2003.

2 Paroles de Christine Cheyrou , directrice du Musée des Ursulines de Québec et collaboratrice à ce projet.

3 Ce projet a été développé grâce à une subvention CRSH dont le chercheur principal est Luc Courchesne et au 
soutien financier du projet du Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine dirigé par Luc Noppen et
Lucie K. Morisset de l’Institut du patrimoine de l’UQÀM. 
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formelle et symbolique de la téléprésence immersive4. L’objectif premier du mandat du LA-
MIC dans ce projet a été de réaliser la portion muséographique en procédant à la capture 
numérique de la Chapelle pour en faire une maquette 3D présentée dans le Panoscope 
360°5 (Courchesne, 2000). Au final, l’objectif de notre mandat aura été de permettre au vi-
siteur du modèle numérique d’interagir dans l’exploration patrimoniale qu’il peut en faire 
en entrant en relation directe avec divers éléments (artistiques ou architecturaux) qui lui 
sont offerts en capsules sous forme d’une documentation dynamique (commentaire parlé,
illustré, filmé ou sonore) à partir d’un lien ‘cliquable’ de type hypertexte.

Avant d’entrer plus en détails, on doit d’abord rappeler que la fonctionnalité du musée 
a toujours été celle de séparer les éléments culturels de leur milieu d’origine. Dans son type 

4 Le projet « Nouveaux terrains d’apparition » (CRSH – Courchesne , Dubé , Massumi) a pour objectif  : 1) de 
faire une étude formelle et fonctionnelle des technologies qui permettent la téléprésence immersive ; 2) de pro-
poser des contextes dans lesquelles l’interaction d’interlocuteurs à distance pourra se faire ; et 3) d’observer ces 
interactions pour tenter de mesurer l’impact de ce contexte sur les individus et de comprendre ses effets sur les
questions identitaires et sociales.

5 Le Panoscope 360° est un dispositif et une méthode dont l’objectif est de simplifier la création de contenus
immersifs et leur présentation. Il propose une approche monocanale qui a recours à l’anamorphose pour obtenir 
un champ visuel immersif. Cette technique permet de « redresser » une image pré-déformée à l’aide d’un dispo-
sitif optique. Dans l’approche retenue pour le Panoscope , l’image anamorphique se présente comme un disque 
où l’horizon trace un cercle au 4/5e du rayon. Une fois projetée sur l’écran hémisphérique du Panoscope à l’aide 
d’un appareil muni d’une optique grand angle (360° x 180°) , l’horizon apparaît à la hauteur des yeux , autour de 
l’observateur se tenant au centre du dispositif.

Ill. 1. Le Panoscope 360° de Luc Courchesne. Photo J. KENNEDY
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de collecte, tous reconnaissent la perte évidente que cette coupure occasionne en isolant 
l’œuvre de son contexte et en la détachant de son sens ou usage premier. Du moins, c’est 
ce principe qui fonde le musée dès ses origines modernes au XVIIe siècle. 

Dans ce projet de reproduction architecturale, nous avons procédé différemment en ce
sens que nous avons tenté de saisir le lieu dans sa totalité par la capture numérique, pour 
ensuite le reproduire en laboratoire (clonage) et vérifier dans quelle mesure cette saisie,
une fois réinscrite dans l’espace, peut traduire l’ambiance d’ensemble du lieu choisi, tout 
en respectant le «  genius loci  ». Nous savons d’emblée que le virtuel ne pourra jamais rem-
placer le réel et que l’appréciation in situ du patrimoine original n’a pas son égal. Cepen-
dant, par cette traduction, au sens qu’en donne le philosophe-historien Paul Ricoeur6, nous 
essayons de mieux comprendre le processus de translation et de voir en quoi la qualité du 
lieu est reproductible, voire transmissible.

Pour nous convaincre de la valeur patrimoniale de ce projet de maquette 3D virtuel d’un 
des éléments du Monastère des Ursulines de Québec, on n’a qu’à penser au plan-relief 
Duberger7 (1806–1808) exposé depuis 1981 au Parc de l’Artillerie à Québec où de nom-

Ill. 2. Modèle 3D de la Chapelle des Ursulines de Québec – vue intérieure. Photographie-support visuel  
de L.-A. COUTURIER, capture numérique 3D de MCG3D et modélisation 3D du LAMIC

6 P. RICOEUR , La traduction , Paris   2003.

7 B. POTHIER , La Maquette de Québec , Ottawa 1978. La maquette comprend 18 sections et mesure au total 
27’ x 20’ et elle représente la ville de Québec au début du XIXe siècle , de la rivière Saint-Charles au fleuve , et de la
Basse-Ville aux Plaines. Expédiée à Londres en 1861 , le plan-relief de Québec est offert aux Musées nationaux du 
Canada pour revenir au pays à l’occasion du Tricentenaire de fondation de Québec en 1908.
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breux visiteurs viennent prendre connaissance des aspects historiques de la capitale au 
XIXe siècle. Il s’agit d’une synthèse historique qui n’a pas d’équivalent.

Modèle numérique intelligent ou « smart scan » 

À ce stade, notre modèle 3D présente de nombreuses qualités visuelles (réalisme, esthé-
tisme, authenticité, justesse d’échelle, etc.) et nous sommes à même d’offrir la possibilité
d’interroger certains éléments du modèle qui suscitent l’intérêt du visiteur. Le mode d’in-
teractivité fait usage d’un appareil iPhone (Apple), détourné de ses fonctionnalités initia-
les pour en faire un pointeur omnidirectionnel ; il permet à l’usager de se déplacer dans 
le modèle virtuel et de déclencher par un clic une téléportation en dehors du modèle, 
dans une sorte de « cabinet d’étude » muséal donnant accès à une masse d’informations 
sur l’élément choisi. 

Cette première expérience est assez concluante pour nous permettre à cette étape (jan-
vier 2012) d’envisager des suites intéressantes pour ce genre de visite virtuelle à l’intérieur 
d’un lieu historique auquel ce nouveau dispositif cognitif peut répondre. C’est-à-dire qu’il 
peut être intelligent parce que l’utilisateur, en mode visite, peut interagir en interrogeant 
certains éléments du lieu patrimonial (peintures, sculptures, accessoires liturgiques, etc.) 
à partir du modèle numérisé (ex situ). Ce que nous souhaitons à moyen terme, c’est pouvoir 

Ill. 3. Modèle 3D de la Chapelle des Ursulines de Québec – vue extérieure. Capture  
numérique 3D de MCG3D et modélisation 3D du LAMIC
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aller au-delà de l’espace intérieur du Chœur de la chapelle tout en respectant la complexité 
sémantique du lieu et rendre le scan du lieu simulé « intelligent » et partageable.

Car, au-delà de cette première étape, le grand défi reste à saisir le lieu en 3D avec un degré 
de précision capable d’offrir une expérience d’interactivité souple et dynamique, ce qui
n’est pas encore le cas. Dans un futur rapproché (2013), nous voudrions améliorer la défi-
nition du modèle tout en l’allégeant afin de pouvoir pousser plus loin les fonctionnalités
d’interrogation de certaines sections. Il faudra ajouter un niveau de performativité tant 
dans le rendu graphique que dans le mode d’interactivité si l’on veut atteindre les quali-
tés de navigation fluide dans l’exploration volumétrique du modèle. Du coup, nous ferons
avancer un champ d’exploration architecturale et surtout l’interactivité sémantique qu’un 
modèle 3D projeté en mode panoscopique peut susciter.

Interactivité autonome et à distance en duplex : in situ / ex situ 

Cette exploration dynamique, faite dans le cadre d’une visite virtuelle, pourrait en effet
être mise en relation avec le réel (la Chapelle intérieure des Ursulines de Québec toujours 
existante) où l’interactivité se ferait, non seulement de manière autonome dans le modèle 
numérique, mais en rapport médiatisé avec le lieu authentique. En effet, nous pourrions
imaginer un autre visiteur ou mieux un guide, un expert qui, évoluant dans le site original, 
pourrait interagir à distance avec le visiteur dans le modèle numérisé (expérience immer-
sive) et même, faire la visite des lieux avec lui, en duplex : l’un dans le Panoscope, l’autre 
dans le lieu réel. Cette liaison permettrait d’établir un mode de coopération à distance 
(télé-collaboration) de deux personnes qui participent à une même visite – ici mutualisée 
– où l’un prolonge l’expérience de l’autre.

À travers ce projet de numérisation 3D de site, nous croyons pouvoir offrir des avenues
de valorisation unique en son genre. Selon notre appréciation, le « scan intelligent » offre
des possibilités d’innovation extraordinaires que les nouvelles générations vont pouvoir 
s’approprier plus facilement à travers les technologies numériques qui permettent des ap-
plications multiples et transversales en associant le ludique et le cognitif.

Vers une expérience de la réalité complexe

Si le processus de transposition numérique et de virtualisation des espaces de la chapelle 
historique ouvre des possibilités muséologiques insoupçonnées, il ouvre également sur de 
nouveaux modes de relation à l’espace qui s’offrent de plus en plus à nous à mesure que
nous apprenons à maitriser les technologies numériques et leur capacité à composer des 
espaces virtuels habitables. Ainsi, au dialogue renouvelé avec l’espace physique existant 
(patrimoine bâti), s’ajoute désormais la possibilité de créer de nouveaux types d’espaces 
habitables qui, une fois investis et branchés les uns aux autres, permettent l’émergence de 
nouvelles formes d’interaction interpersonnelle et sociale. 

La numérisation de la chapelle, ce «  théâtre d’un dialogue entre les religieuses et le Christ  », 
appartient au premier mode de l’expérience du virtuel ; il permet d’approfondir les méca-
nismes formels de ce dialogue et offre, dans une certaine mesure, une expérience esthéti-
que analogue qui pourrait être associée à la spiritualité qui a inspiré sa construction. Fondé 
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sur le patrimoine bâti ce mode d’expérience appartient aux pôles physique et physique 
augmenté du modèle de réalité mixte proposé par Milgram et Kishino (1994)8.

Un deuxième mode de l’expérience du virtuel inaugure de nouveaux types d’espaces dont 
certains se feront porteurs d’aventure, de sens et même de spiritualité au même titre que 
la chapelle historique pour ceux et celles qui l’ont construite et habitée jusqu’à aujourd’hui. 
Affranchis jusqu’à un certain point du patrimoine bâti jusqu’à l’abstraction pure dans cer-
tains cas, ces nouveaux espaces d’expérience appartiennent aux pôles virtuels et virtuels 
augmentés du modèle de réalité mixte de Milgram et Kishino. Ils servent autant l’imagi-
naire des artistes que les objectifs de ceux qui souhaitent édifier ou, plus simplement, faire
apparaitre les nouveaux contours d’une réalité enrichie. L’industrie du jeu vidéo, qui utilise 
l’interaction et l’immersion pour « mettre en jeu » l’observateur devenu visiteur, participant 
et souvent acteur principal de l’expérience, en offre d’innombrables exemples.

Un troisième mode de l’expérience du virtuel enrichit considérablement les deux pre-
miers en permettant l’expérience partagée d’espaces de la réalité mixte. La mise en réseau 
de dispositifs comme le Panoscope donne ainsi naissance au concept de téléprésence 
immersive9 qui met en relation et en interaction les participants distants. On y observe de 
nouvelles formes d’interaction interpersonnelle et sociale au sens de Berthet10 dans son 
concept de terrain d’apparition. Il y évoque le « jeune homme du Ritz » dans l’œuvre de 
Proust pour expliquer l’importance du contexte dans la formation du sujet et des moda-
lités de son interaction sociale. Ce développement évoqué plus haut pour enrichir l’expé-
rience virtuelle de la Chapelle historique des Ursulines grâce à l’interaction en direct d’un 
expert sur place avec des visiteurs distants, a le potentiel de devenir, par la multiplication 
des usages et de la disponibilité, une composante essentielle de l’expérience des divers 
modes d’une réalité mixte en agissant comme creuset des questionnements identitaires 
et des courants sociaux. 

McLuhan a expliqué comment les outils que nous créons finissent par nous transformer11. 
Il est intéressant ici de comparer les décalages entre l’expérience de la chapelle physique et 
celle de sa transposition virtuelle réalisée grâce à un enregistrement par balayage. À tou-
tes les époques, la spiritualité a fait appel aux techniques d’avant-garde pour traduire la 
relation complexe avec l’ « au-delà ». La nôtre ne fait pas exception. Quel message peut-on 
décoder dans ces deux médiums immersifs qui, en nous plongeant chacun à leur façon au 
coeur de leur espace, agissent sur nous de façon inconsciente ?

8 Nous proposons ici une adaptation de ce modèle qui considère non plus des réalités physique et virtuelle 
mais plutôt une expérience unifiée de la réalité comportant des pôles physique et virtuel (Courchesne , 2010).

9 La téléprésence immersive est une technologie mettant en présence des interlocuteurs distants dans un en-
vironnement virtuel partagé , à l’aide de dispositifs d’immersion visuelle et sonore.

10 F. BERTHET , « Éléments de conversation » , Théorie de la mondanité , [dans  :] R. BARTHES (ed.) , La conversation 
(Communications, 30) , Paris 1979.

11 « We shape our tools and thereafter our tools shape us » , F. MCLUHAN , Q. FIORE , The Medium Is the Massage  : An 
Inventory of Effects , Berkeley CA 1967.
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Ekspresyjna przestrzeń – ku czwartemu wymiarowi  
w trójwymiarowym modelowaniu architektury w czasie rzeczywistym

Streszczenie

Projekt utworzenia laserowego skanu kaplicy klasztoru urszulanek w Quebecu i umożliwienia jej immersyjnego, wirtualnego zwiedzania 
prezentuje nowy rodzaj traktowania przestrzeni realizowany za pomocą nowoczesnej technologii. Panoskop (projektu Luca Courche-
sne’a z 2000 r.), wyposażony w wielokierunkowy kontroler, umożliwia alternatywne poznawanie kaplicy, co otwiera nowe ścieżki do 
interpretacji tychże przestrzeni, w wymiarach formalnych i symbolicznych. Nawet jeśli model wirtualny nie zastąpi fizycznego oryginału 
świątyni, to i tak oferuje doświadczenie wzbogacone o kilka warstw informacji. Umożliwia on ponadto interakcję pomiędzy „zdalnymi” 
zwiedzającymi i ekspertami pracującymi w czasie rzeczywistym, zmieniając ją w dynamiczny dialog na temat różnych aspektów i wy-
miarów tego historycznego miejsca. Przykład tego projektu wnosi swój wkład do toczącej się dyskusji nad nowymi modelami rzeczywi-
stości rozszerzonej (Milgram i Kishino 1994) i ich znaczeniem w kontekście interpretacji dziedzictwa religijnego. 
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A Telling Space : Toward a 4th dimension in real-time 3D architectural modeling

Summary

The project to produce a 3D laser scan of the Chapelle des Ursulines (Ursulines’ shrine) in Quebec City and to create the experience of an 
immersive virtual visit, illustrates the new types of relations to space afforded by information technologies. The Panoscope (Courchesne
2000) equipped with an omnidirectional controller offers an alternative experience of the shrine that opens new roads for the interpre-
tation of the formal and symbolic dimensions associated with such spaces. If the virtual model will never replace the original physical 
shrine, it nevertheless offers an experience enriched by multiple layers of information. Furthermore, it allows for the live interaction
between remote visitors and experts into a dynamic dialogue about the various aspects and dimensions of this historical site. Such 
a project finally contributes the ongoing discussion about the new models for mixed reality Milgram et Kishino (1994) and their value in
the interpretation of patrimonial heritage.
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Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych 
w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w.  

Stan źródeł i miejsca ich przechowywania*

Biblioteki są ważnym miejscem, dzięki któremu tworzy się i kształtuje kultura zarówno 
jednostki, jak i całych wspólnot. W tradycji dominikańskiej biblioteka zajmuje szczególne 
miejsce jako nieodzowny element studiów, na które przecież zakon kładzie duży nacisk. 
Stąd też biblioteki były zakładane zaraz po fundacji klasztoru, a dotyczyło to zwłaszcza 
tych wspólnot zakonnych, w których mieściły się zakonne szkoły1. Zatem wraz z pojawia-
niem się wspólnot dominikańskich na ziemiach polskich zaczęły tworzyć się księgozbiory 
biblioteczne, które były nieodłącznym elementem życia dominikańskiego. Zrozumiałe jest, 
że inne i bardziej bogate księgozbiory posiadały te klasztory, które w swoich murach mie-
ściły nowicjat, a tym bardziej domy studiów. W małych klasztorach, których było dużo na 
ziemiach polskich w okresie oświecenia, znajdowały się niewielkie księgozbiory, złożone 
zazwyczaj z najpotrzebniejszych książek, głównie potrzebnych do pracy kaznodziejskiej. 

W naszych rozważaniach skupimy się jedynie na bibliotekach tych klasztorów, które po roz-
biorach Polski znalazły się na terenie Cesarstwa Rosyjskiego (na tzw. Ziemiach Zabranych). 
A trzeba zaznaczyć, iż na tych terenach zakon św. Dominika posiadał aż 86 klasztorów. 
Wszystkie one zostały zlikwidowane przez władze rosyjskie, tak że do 1914 r. nie przetrwał 
żaden z nich2. Wraz z klasztorami ucierpiały majątki, dzieła sztuki, księgozbiory i archiwa. 
Ich rozproszenie sprawia trudność dotarcia do nich. Wiele po prostu przepadło bezpow-
rotnie w wyniku zniszczeń. Jednym z ważniejszych zagadnień jest poznanie księgozbiorów 

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.
Za wszelką pomoc w dotarciu do źródeł z archiwów litewskich, białoruskich i ukraińskich pragnę podziękować dr 
Lilii Kowkiel z Krakowa, dr Iwonie Pietrzkiewicz z Krakowa, dr Jolancie Gwioździk z Katowic, dr Natalii Sinkevych 
z Kijowa i prof. Arvydasowi Pacevičiusowi z Wilna.

1 Zob. A. POTOCKI, Biblioteka w dominikańskim studium, „Teofil”, 18, 2002, 2, s. 159–169; R. SZPOR, Biblioteka i archi-
wum świadkami życia wspólnoty dominikańskiej, „Życie i Myśl”, 27, 1977, 10, s. 45–56; P. MURRAY, „Eat the Book”. Study 
in the Dominican Tradition, „Angelicum”, 81, 2004, 2, s. 405–430.

2 O sytuacji klasztorów dominikańskich na Ziemiach Zabranych zob. M. MIŁAWICKI, Położenie klasztorów domi-
nikańskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1795–1914, [w:] A. BARCIAK (red.), Święty Jacek 
Odrowąż i dominikanie na Śląsku, Katowice 2008, s. 331–363.
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klasztornych, które świadczą o kulturze umysłowej mieszkających w klasztorach zakonni-
ków. Rozmiaru zniszczeń zasobów bibliotecznych – nie tylko zakonu dominikańskiego, ale 
w ogóle zakonów – przez władze trzech państw zaborczych nigdy nie da się dokładnie po-
znać. Ale kwerenda źródłowa pozwala przynajmniej w pewnym stopniu przyjrzeć się tym 
zniszczeniom.

Źródłami, które przynajmniej w jakimś stopniu mogą nam pomóc w poznaniu stanu bi-
bliotek i zarazem zniszczeń spowodowanych przez kasaty, są inwentarze bibliotek klasz-
tornych3. Tworzone one były zazwyczaj przez klasztornych bibliotekarzy, a także przez 
wizytatorów klasztorów czy urzędników, którzy dokonywali inwentaryzacji kasowanego 
majątku klasztornego w końcu XVIII i w XIX w. Dlatego też źródła te są bardzo cenne dla ba-
dacza dziejów bibliotek klasztornych, czy szerzej – kultury książki w klasztorach. Tym bar-
dziej – jak zaznacza Arvydas Pacevičius, badacz dziejów bibliotek klasztornych na Litwie 
– że jedynym śladem istnienia klasztornych księgozbiorów są właśnie inwentarze i katalogi 
biblioteczne4. W naszych rozważaniach zatem chcemy się przyjrzeć, jaki jest stan zachowa-
nia tego typu źródeł dla bibliotek klasztorów dominikańskich, które niegdyś znajdowały 
się na Ziemiach Zabranych Imperium Rosyjskiego, a później uległy likwidacji i rozproszeniu 
albo zniszczeniu. Zagadnienie jest o tyle ważne, iż bez tej wiedzy trudno głębiej opraco-
wać badania poświęcone kulturze książki czy w ogóle kulturze umysłowej w klasztorach. 

Zastanawiając się nad stanem zachowania interesujących nas źródeł, już tu warto zaznaczyć, 
iż obecnie jest sporo prac dotyczących właśnie tego zagadnienia. Szczególną uwagę nale-
ży zwrócić na opracowania Marii Pidłypczak-Majerowicz5, Edwarda Różyckiego6, a przede 

3 Więcej zob.: J. SKOCZEK, Inwentarze biblioteczne jako źródło do dziejów kultury Polski epoki Odrodzenia, „Sprawo-
zdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, 21, 1957, s. 267–270; K. WARDA, Inwentarze bibliotek klasztornych 
jako źródło do dziejów książki polskiej w XIX w., „Studia o Książce”, 15, 1985, s. 115–123; B. BIEŃKOWSKA, Inwentarze księ-
gozbiorów prywatnych jako źródło do badań nad dziejami czytelnictwa, ibidem, t. 18, Wrocław 1989, s. 65–75; K. MIGOŃ, 
Dawne katalogi biblioteczne jako źródło wiedzy o kulturze książki, „Roczniki Biblioteczne”, 49, 2005, s. 301–310.

4 A. PACEVIČIUS, Biblioteki klasztorne na Litwie w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku: stan – rozwój – losy, [w:] 
H. GAPSKI, J. KŁOCZOWSKI (red.), Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej X–XX wiek. Materiały z międzynaro-
dowego seminarium pt.: Atlas ruchu zakonnego w Europie Środkowo-Wschodniej X–XX wiek. Lublin, 25–27 listopada 
1993, Lublin 1999, s. 372.

5 M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Stan badań nad bibliotekarstwem zakonnym na ziemiach litewsko-koronnych Rze-
czypospolitej XVII–XVIII w. Komunikat, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, Seria A, 44–45, 
1989/1990, s. 89–91; eadem, Biblioteki i bibliotekarstwo zakonne na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII–
–XVIII wieku (Acta Universitatis Wratislaviensis, 1815, Bibliotekoznawstwo, 20), Wrocław 1996; eadem, Źródła do 
dziejów bibliotek zakonnych w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych w Wilnie i Lwowie, „Sprawozdania Wrocław-
skiego Towarzystwa Naukowego”, Seria A, 51, 1996, s. 19–21; eadem, Katalogi bibliotek zakonnych na Białorusi 
we współczesnych zbiorach rękopiśmiennych, [w:] J. GWIOŹDZIK, J. MALICKI (red.), Wspólnota pamięci. Studia z dziejów 
kultury ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Liber Amicorum, 1), Katowice 2006, s. 215–227; eadem, Badania 
proweniencyjne w zbiorach starych druków bibliotek naukowych w Polsce i na Białorusi, [w:] J. GWIOŹDZIK, E. RÓŻYCKI 
(red.), Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI–XX wiek). Paralele i różnice (Prace 
Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2262), Katowice 2004, s. 457–462; eadem, Inwentarze bibliotek 
zakonnych w białoruskich zbiorach archiwalnych i bibliotecznych w Mińsku, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami 
Historycznymi”, 1, 2006, s. 9–16. 

6 E. RÓŻYCKI, Materiały źródłowe do dziejów polskiej książki w archiwach i bibliotekach Lwowa, Kijowa, Mińska i Wil-
na, „Roczniki Biblioteczne”, 31, 1987, 2, s. 305–317; idem, Inwentarze rękopiśmienne bibliotek oraz inne materiały 
dotyczące dziejów polskiej książki na kresach dawnej Rzeczypospolitej, „Roczniki Biblioteczne”, 39, 1995, 1–2, s. 143–
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wszystkim spisy inwentarzy autorstwa Urszuli Paszkiewicz7. Większość ważniejszych pol-
skich książnic również prezentuje posiadane u siebie inwentarze i katalogi bibliotek, w tym 
również klasztornych8. Tomasz Makowski natomiast, omawiając rękopisy dominikańskie 
w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, wymienia rękopiśmienne inwentarze kilku 
klasztorów, ale głównie z terenów zaboru austriackiego9. Bogaty materiał źródłowy został 
wykorzystany także w pracach Iwony Pietrzkiewicz10 i Jolanty Gwioździk11. Ciekawy prze-

–149; idem, O bibliotekach na Podolu w pierwszej połowie XIX wieku (na podstawie materiałów Rosyjskiego Państwo-
wego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu), [w:] A. JURECZKA, F. LEŚNIAK, Z. NOGA (red.), Księga Jubileuszowa 
profesora Feliksa Kiryka (Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Folia, 21, Studia Historica, 3), Kraków 
2004, s. 405– 411.

7 U. PASZKIEWICZ, Rękopiśmienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 
1553–1939) (Polskie Dziedzictwo Kulturalne, Seria B, Wspólne Dziedzictwo), Warszawa 1996; eadem, Inwentarze 
i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1510–1939) (Polskie Dziedzictwo Kulturalne, 
Seria B, Wspólne Dziedzictwo), Warszawa 1998; eadem, Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczy-
pospolitej do 1939 roku. Suplement 1 (Polskie Dziedzictwo Kulturalne, Seria B, Wspólne Dziedzictwo), Warszawa 
2000; eadem, Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku. Suplement 2 (Polskie 
Dziedzictwo Kulturalne, Seria B, Wspólne Dziedzictwo), Poznań 2006. Zob. także eadem, Wybrane problemy doku-
mentacji zbiorów bibliotecznych na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej do 1939 roku, „Roczniki Biblioteczne”, 45, 
2001, s. 55–89. Autorka przygotowała także bibliografie inwentarzy i katalogów bibliotecznych już wydanych, 
por. U. PASZKIEWICZ, Bibliografia inwentarzy i katalogów księgozbiorów polskich i założonych w Polsce do 1939 r., cz. 1: 
Księgozbiory instytucjonalne w układzie topograficznym, Warszawa 1990.

8 Z. STANISZEWSKI, Inwentarze biblioteczne wieku XVII i XVIII w rękopisach Ossolineum, „Ze Skarbca Kultury”, 7, 1955, 
1, s. 192–214; W. JABŁOŃSKA, Inwentarze i katalogi biblioteczne w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich, „Ze Skarbca Kultury”, 20, 1969, s. 73–179; M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Księgozbiory zakonne 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, 10, 
1999, s. 281–294; D. OTWINOWSKA, Inwentarze i katalogi biblioteczne w zbiorach rękopiśmiennych biblioteki XX. Czar-
toryskich w Krakowie, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, 48, 2003, s. 411–435.

9 T. MAKOWSKI, Rękopisy dominikańskie w zbiorach Biblioteki Narodowej, „Przegląd Tomistyczny”, 9, 2003, s. 175–183.

10 I. PIETRZKIEWICZ, Badania nad bibliotekami klasztornymi w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim 
(na przykładzie krakowskiej kongregacji kanoników regularnych), [w:] Т. І. РОШЧЫНА (склад.), Maтэрыялы Другіх 
Кнігазнаўчых Чытанняў. „Кніжная куљтура Рэчы Паспалітай” (Miнск, 15–16 верасня 2000), Miнск 2002, 
s. 158–169; eadem, Biblioteki klasztorów słonimskich w świetle zachowanych inwentarzy, „Nasza Przeszłość”, 
101, 2004, s. 463–474 (przedruk: V. N. ZAJCEV, „Белорусский Сборник”, 3, 2005, s. 66–74); eadem, Zakonni-
cy i książki. O bibliotekach klasztorów męskich Mińska, [w:] Т. І. РОШЧЫНА (склад.), Здабытки. Дакументальные 
Помнікі на Беларусі, Βып. 7: Maтэрыялы Трэтих Міжнародных Кнігазнаўчых Чытанняў. „Кніга Беларусі: 
Повязь часоў” (Miнск, 16–17 верасня 2003), Miнск 2005, s. 6–24; eadem, Zakonne Wilno. Klasztory męskie. 
Teksty – książki – biblioteki, [w:] R. SLIUŽINSKAS (red.), Baltijos regiono istorija ir kultūra. Lietuva ir Lenkija. Socia-
line istorija, kultūrologija = History and Culture of Baltic Region. Lithuania and Poland. Social history, cultural 
sciences (Acta historica universitatis Klaipedensis, 14), Klaipeda 2007, s. 185–194; eadem, Biblioteki brzeskich 
klasztorów katolickich – rekonesans badawczy, [w:] А. М. МЯСНЯНКІНА, Т. С. КАВЕНЬКА (склад.), Берасцейскія кні-
газборы. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі „Берасцейскія кнігазборы: пра-
блемы і перспектывы даследавання” (Брэст, 30–31 кастрычніка 2008 г.), Брэст 2010, s. 308–322; eadem, 
Kasaty a rozpraszanie księgozbiorów klasztorów żeńskich w Rzeczypospolitej (XVIII–XIX wiek), [w:] A. RADZIMIŃSKI,  
D. KARCZEWSKI, Z. ZYGLEWSKI (red.), Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX 
wieku), Bydgoszcz-Toruń 2010, s. 500–515.

11 J. GWIOŹDZIK, Staropolskie biblioteki klasztorów żeńskich na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej, [w:] Кніжная 
култура Речі Поспалітай, Мінск 2002, s. 124–136; eadem, Dzieje księgozbiorów żeńskich klasztorów kontempla-
cyjnych wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku, [w:] J. GWIOŹDZIK, E. RÓŻYCKI (red.), Kultura książki ziem, 
s. 419–425; eadem, Wileńskie mniszki w kręgu kultury słowa w dobie staropolskiej, [w:] M. T. LIZISOWA (red.), Kultura 
i języki Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kraków 2005, s. 259–276; eadem, Zakonne Wilno. Klasztory żeńskie. Teksty 
– książki – biblioteki, [w:] R. SLIUŽINSKAS (red.), Baltijos regiono istorija ir kultūra, s. 195–206.
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gląd badań nad książką i biblioteką klasztorną na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego 
przedstawiła ostatnio Agnieszka Bajor12. Zagadnienia poświęcone bibliotekom klasztor-
nym obecne są także w badaniach naszych wschodnich sąsiadów. Wśród badaczy białoru-
skich należy wspomnieć o Lilii Kowkiel, Tatianie Roszczynie i Władimirze Denisowie13. Jeżeli 
zaś chodzi o badaczy litewskich, to na szczególną uwagę zasługują badania Arvydasa Pa-
cevičiusa14. Wszyscy oni w swoich pracach wykorzystali wiele cennych źródeł dotyczących 
dominikańskich bibliotek. Dzięki tym pracom możemy poznać bogactwo materiałów źró-
dłowych – nie tylko inwentarzy – które przechowują archiwa i biblioteki państw Europy 
Wschodniej. O tym bogactwie szczególnie dużo mówią pojawiające się ostatnio pomoce 
w formie repetytoriów lub inwentarzy archiwów, zwłaszcza tych we wschodnich krajach 
Europy, jak Białoruś, Ukraina czy Rosja15. Cenne informacje są prezentowane w źródłach do 

12 A. BAJOR, Książka i biblioteka klasztorna w Wielkim Księstwie Litewskim – metody i zagadnienia badawcze. Prze-
gląd, [w:] J. GWIOŹDZIK, J. MALICKI (red.), Wspólnota pamięci, s. 197–214.

13 Л. КОВКЕЛЬ, Из истории библиотек гродненских монастырей, [w:] Наш Радавод, кн. 4, ч. 1: Матэрыялы 
Міжнароднай Науковай Канферэнцыі «Царква і культура народаў Вялікага Княства Літоўскага і Беларусі 
XIII – пач. XX стст.» (Гродна, 28 верасня – 1 кастрычніка) 1992 г., Гродна 1992, s. 164–167; Т. РОЩИНА, Слоним 
в истории книжной културы Великого княжества Литовского ХVIII века: книгоиздание и книгособирание, 
[w:] J. GWIOŹDZIK, E. RÓŻYCKI (red.), Kultura książki ziem, s. 119–127; В. ДЕНИСОВ, Библиотеки минских каталических 
монастырей ХVIII-XIX веков, [w:] ibidem, s. 419–425.

14 A. PACEVIČIUS, Biblioteki klasztorne na Litwie, s. 370–372; idem, Vienuolynų bibliotekos lietuvoje 1795–1864 me-
tais. Dingęs knygos pasaulis, Vilnius 2005; idem, Zaginiony świat książki: biblioteki klasztorne na Litwie pod władzą 
carów, [w:] J. GWIOŹDZIK, J. MALICKI (red.), Wspólnota pamięci, s. 243–254; idem, W poszukiwaniu tożsamości. Kultura 
książki w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie oświecenia, [w:] J. GWIOŹDZIK, E. RÓŻYCKI (red.), Kultura książki ziem,  
s. 47–57.

15 Zob. np. D. BUTĖNAS (red.), Lietuvos centrinio walstybinio istorijos archyvo fondų. Žinynas 1, Vilnius 1990, s. 202, 
205, 207–208; Przewodnik po zbiorach rękopisów w Wilnie, oprac. M. KOCÓJOWA, Kraków 1993; Inwentarz materiałów 
do dziejów Kościoła katolickiego w Archiwum Wileńskiego Gubernatora Wojennego, oprac. M. RADWAN (Materiały do 
Dziejów Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji, 1), Lublin 1997; Inwentarz materiałów do dziejów Ko-
ścioła katolickiego w mińskich archiwach gubernatorskich, oprac. idem (Materiały do Dziejów Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej i w Rosji, 2), Lublin 1998; Inwentarz materiałów do dziejów Kościoła katolickiego w Archiwum 
Grodzieńskiego Gubernatora Cywilnego, oprac. idem (Materiały do Dziejów Kościoła Katolickiego w Rzeczypospo-
litej i w Rosji, 3), Lublin 1998; Inventarium documentorum et actorum Ecclesiae Mohiloviensis (1783–1926), ed. idem, 
Sankt Petersburg 1998; idem, Repertorium wizytacji kościołów i klasztorów w archiwach Petersburskiego Kolegium 
Duchownego (1797–1914) (Materiały do Dziejów Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji, 4), Lublin 
1998; idem, Kościół katolicki w archiwach Departamentu Wyznań Obcych rosyjskiego MSW. Repertorium (Materiały 
do Dziejów Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji, 7), Lublin 2001; idem, Repertorium archiwów archi-
diecezji mohylewskiej i diecezji mińskiej (Materiały do Dziejów Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji, 
8), Lublin 2001; idem, Archiwa diecezji łucko-żytomierskiej. Repertorium (Materiały do Dziejów Kościoła Katolickie-
go w Rzeczypospolitej i w Rosji, 9), Lublin 2003; idem, Ecclesiastica w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycz-
nym w Sankt Petersburgu (Źródła i Monografie - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II, 324), Lublin 2008; K. POŻARSKI (red.), Historia Kościoła Rzymskokatolickiego w Rosji i Polsce w doku-
mentach archiwów, bibliotek i muzeów Sankt Petersburga. Zarys – przewodnik, cz. 2, Sankt Petersburg-Warszawa 
2000 (publikacja dwujęzyczna polsko-rosyjska); М. РАДВАН, A. СОКОЛОВ (ред.), Католическая Церковь в архивах 
Департамента Духовных Дел Иностранных Исповеданий МВД, т. 1–4, Санкт-Петерсбург 2000; С. І. ПАЎЛОВІЧ, 
Т. М. МАЛЬЦАВА (склад.), Архіў уніячкіх мітрапалітаў. Дакументы да гісторыі царквы ў Беларусі ХVІ–ХХ стст. 
у фондах гістарычных архіваў Літы і Расіі. Даведнік, Мінск-Полацк 2005 (mowa tam także o materiałach doty-
czących klasztorów rzymskokatolickich, w tym dominikańskich); W. RoSOWSKI, Akta wizytacyjne diecezji kamieńskiej 
i łucko-żytomierskiej (koniec XVIII w. – początek XX w.) w zasobach archiwów na Ukrainie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne”, 97, 2012, s. 333–359. 
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badań nad polskim dziedzictwem kulturowym16. Należy również zaznaczyć, iż wiele infor-
macji o stanie bibliotek klasztornych podali Bogusław Kraszewski17, ks. Jan Kurczewski18, 
Franciszek Radziszewski19, Edward Chwalewik20 i ks. Bronisław Ussas21. 

I

Na terenie Ziem Zachodnich cesarstwa jedna z najbogatszych bibliotek dominikańskich 
znajdowała się w Grodnie. Ordynariusz diecezji wileńskiej z końca XVIII w., biskup Józef Kos-
sakowski, omawiając grodzieńskie kościoły, o klasztorze dominikanów pisał, iż „najwięcej 
czyni zaszczytu i sławy klasztorowi temu i dawniejszemu jego przeorowi ks. [Dominikowi] 
Siwickiemu, zebrana przez niego i dotąd nowemi dziełami pomnożona, biblioteka. Zbiór jej 
ksiąg dawnych i teraźniejszych daje jej dziś pierwszeństwo między wszystkimi księgarnia-
mi w Litwie będącymi”22. O bibliotece grodzieńskiej pisał nawet ojciec polskiej bibliologii, 
Joachim Lelewel. Przyznał, że liczne biblioteki zakonne „tak żywo wzrosły, że najstarszym 

16  Z. GACA-DĄBROWSKA, Sytuacja w badaniach nad dziejami bibliotek i bibliotekarstwa w XIX i XX w., [w:] „Studia 
o Książce”, 12, 1982, s. 67–85; M. J. LECH, Problematyka księgoznawcza w zasobach archiwaliów dziewiętnastowiecz-
nych, „Studia o Książce”, 15, 1985, s. 69–85; Z. STRZYŻEWSKA, Materiały w archiwach rosyjskich do badań nad wspólnym 
dziedzictwem kulturowym, [w:] J. KOWALCZYK (red.), Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego, Warszawa 1993, 
s. 53–59; R. ŻAUNIERKIEWICZ, Zespoły akt instytucji Kościoła Rzymskokatolickiego w Narodowym Archiwum Historycz-
nym Białorusi (XVII–XX w.), „Białostocczyzna”, 55, 1999, 3, s. 9–20; T. KRAHEL, Archiwa kościelne w archiwach i bibliote-
kach Wilna, ibidem, s. 21–25; J. MAROSZEK, Źródła rękopiśmienne do dziejów północno-wschodniej Polski w zbiorach 
moskiewskich, „Białostocczyzna”, 49–50, 2000, 3–4, s. 3–8; H. SIEMIANCZUK, Źródła do dziejów wyznań chrześcijańskich 
do końca XVIII w. w zasobie Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Grodnie, ibidem, s. 32–38. O źródłach 
w naukach bibliologicznych (raczej o charakterze metodologicznym) zob. K. MIGOŃ, Problematyka źródłoznaw-
cza w bibliologii, „Studia o Książce”, 15, 1985, s. 3–17; M. KOCÓJOWA, Rozważania nad wyborem podstawy źródłowej 
w badaniach bibliologicznych (na przykładzie okresu niewoli narodowej), ibidem, s. 19–37; B. BIEŃKOWSKA, Kilka uwag 
i propozycji w sprawie badań księgozbiorów historycznych, „Studia o Książce”, 16, 1986, s. 3–14.

17 B. KRASZEWSKI, Archiwa, biblioteki i muzea polskie, „Przegląd Bibliograficzny”, 1, 1905, 8–9, s. 165–167; 10–11, s. 
196–200.

18 J. KURCZEWSKI, Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych zawierające dzieje i prace biskupów 
i duchowieństwa djecezji wileńskiej oraz wykaz kościołów, klasztorów, szkół i zakładów dobroczynnych i społecznych, 
Wilno 1912, s. 321–324.

19 F. RADZISZEWSKI, Wiadomość historyczno-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach publicznych 
i prywatnych tak niegdyś byłych jako i obecnie istniejących w krajach dawną Polskę składających, a mianowicie: w Kró-
lestwie Polskiem, Galicyi, W. Ks. Poznańskiem i Zachodnich guberniach Państwa Rossyjskiego porządkiem abecadło-
wym miejsc ułożona, Kraków 1875. Zob. także L.J.T., O bibliotekach w Polsce (z powodu dzieła: Wiadomość o zna-
komitszych bibliotekach w Królestwie Polskim, Galicji, Wielkim Księstwie Poznańskim itd., przez Fr. Radziszewskiego), 
„Biblioteka Warszawska”, 1877, 1, s. 37–53.

20 E. CHWALEWIK, Zbiory polskie. Archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości 
w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone, t. 1–2, Warszawa-Kraków 1926–
–1927.

21 B. USSAS, Z dziejów grabieży i niszczenia polskiego mienia kościelnego przez Rosjan w świetle świadectw rosyj-
skich (1655–1925), „Przegląd Powszechny”, 53, 1936, 4, s. 45–66; 5, s. 185–203. Po ks. Ussasie zachowały się mate-
riały w Państwowym Archiwum Historycznym w Wilnie (Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas (dalej: LVIA), F. 378), 
w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL (zob. H. MAŃKOWSKA, Zbiór rękopisów ofiarowanych przez ks. B. Ussasa Bibliotece
Uniwersyteckiej KUL, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 39, 1979, s. 57–126) oraz w Archiwum OO. Dominika-
nów w Krakowie (dalej: ADK), Pl 8.

22 Cyt. za: J. KURCZEWSKI, Biskupstwo wileńskie, s. 527.
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wyrównywały”. Jako przykład, obok bibliotek klasztornych w Sieciechowie, Miechowie czy 
na Łysej Górze, podaje bibliotekę grodzieńskich dominikanów. Do nich również zalicza do-
minikańskie biblioteki w Warszawie i Wilnie, których – jak sam zaznacza – nie widział. „I ze 
wszystkich zakonnych bibliotek – przyznaje – najmniej znam dominikańskie. Grodzieńską 
w prawdzie widziałem, i moje niedbalstwo, żem jej nie zrozumiał i czystego nawet o tej 
pięknej bibliotece wyobrażenia nie mam. Do innych nie mogłem znaleźć dostępu”23. W in-
nym natomiast miejscu pisze o niej: „Biblioteka dominikańska w Grodnie, w wiele pięknych 
dzieł od niejakiego czasu uposażona, w pięknej konserwie utrzymywana, oby użyteczną 
być mogła!”24. Józef Jodkowski podaje, iż dominikanie wraz ze szkołą przejęli po jezuitach 
również część biblioteki. Z inwentarza klasztoru z 1804 r. wynika, iż biblioteka klasztorna 
liczyła już 10,5 tys. tomów25. Inwentarz klasztoru z 1805 r. mówi o liczbie około 11,5 tys. 
woluminów, akta wizytacji grodzieńskich dominikanów z 1820 r. natomiast – o 10 tys.26, 
podobnie zresztą akta z roku 1830. Wizytator zanotował tam: „Biblioteka i gabineta w pięk-
nych, wielkich y należycie urządzonych salach. Regestr ksiąg w bibliotece do 10 tys. ksiąg 
i wiele rękopisów znakomitszych autorów posiada” (prefektem biblioteki był wówczas 
o. Augustyn Kodelski, profesor filologii klasycznej w grodzieńskiej szkole)27.

W 1833 r. grodzieński klasztor został skasowany, a biblioteka wraz z całym majątkiem skon-
fiskowana. Inwentarz biblioteki podominikańskiej sporządzony w roku 1848 liczył już tylko 
3520 tomów, w tym 12 łacińskich inkunabułów, 197 książek z XVI w. i 195 z pierwszej po-
łowy XVII w. Większość pochodziła z oficyn zachodnioeuropejskich, a tylko 10 pochodziło 
z Wilna, 45 z Krakowa i 10 z innych miast Rzeczypospolitej28. Znaczy to więc, że po kasacie 
klasztoru książki przeszły do szkoły, część potem do innych instytucji. W 1833 r., po kasacie 
klasztoru i przemianowaniu szkoły na rosyjskie gimnazjum państwowe, o. Michał Kandyd 
Zielonka przekazał władzom rosyjskim inwentarz szkolny z biblioteką, jednak nie była tam 
włączona biblioteka klasztorna. Jodkowski pisze, iż zakonnikom „zabrano wszystkie dobra, 
place, fundusze, zabudowania klasztorne wraz z cennymi zbiorami i biblioteką liczącą ok. 

23 J. LELEWEL, Bibliograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela 
Bandtke „Historja drukarń krakowskich” – tudzież „Historja biblioteki Uniw. Jagiell. w Krakowie” a przydany katalog 
inkunabułów polskich, t. 2, Wilno 1826 (reprint: Warszawa 1927), s. 111–112 i przyp. (z).

24 Ibidem, t. 2, s. 156.

25 J. JODKOWSKI, Gimnazjum po-dominikańskie w Grodnie, Grodno 1924, s. 4, 19.

26 LVIA, F. 694-1-4020: Akta wizytacji kościołów i klasztorów grodzieńskich i dekanatu brzeskiego za rok 1820, 
k. 212v–213. W raporcie ogólnym Uniwersytetu Wileńskiego i szkół mu podlegających przesłanym w 1805 r. na 
ręce księcia Adama J. Czartoryskiego podano, że biblioteka klasztorna liczy 9 tys. dzieł, spośród których nauczy-
ciele gimnazjum „znayduią wszystkie potrzebne xięgi do nauki”. Ponadto zaznaczone tam zostało, że niejaki bi-
bliofil z Warszawy na bieżąco uzupełnia ich zbiory, przesyłając książki z nauk matematycznych, sztuki (Vilniaus 
Universiteto Bibliotekos, Rankraščių Skyrius (dalej: VUB RS), F. 2-KC 237, s. 148–149; zob. także uwagi z innego 
podobnego raportu – VUB RS, F. 2-KC 238, s. 200). Por. U. PASZKIEWICZ, Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschod-
nich Rzeczypospolitej do 1939 roku. Suplement 2, s. 503.

27 LVIA, F. 694-1-3798: Акт визитаций Гродненского костела и монастыря ксендзов Доминиканов 1830 г.,  
k. 21v, 25v; por. Нацыянальны Гістарычны Архіў Беларусі у Гродна (dalej: НГАБ у Гродна), Ф. 14, оп. 1, д. 566.

28 VUB RS, F. 3-151: Pars Librorum Bibliothecae Ordinis Praedicatorum Mandato Imperatorio suppressi Anno Domi-
ni. 1833 [...] 1849 (inwentarz sporządzony przez Mieczkowskiego); por. M. B. TOPOLSKA, Czytelnik i książka w Wielkim 
Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku (Książki o Książce), Wrocław 1984, s. 191–192.
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15 tys. tomów”29. Warto zaznaczyć, iż wiele książek, głównie w języku polskim, które po 
likwidacji szkoły dominikańskiej przeszły wraz z biblioteką do rosyjskiego gimnazjum, było 
niszczonych. Dyrektor gimnazjum, Bałwanowicz, jeszcze w 1867 r. informował kuratora na-
ukowego okręgu wileńskiego, że w „magazynie”, tj. w bibliotece tegoż gimnazjum, znajdu-
ją się polskie książki (np. trzy katechizmy, Historia Biblijna ks. Kozłowskiego, modlitewnik 
Złoty Ołtarzyk, trzy części gramatyki Sierocińskigo i trzy tomy Wypisów Łyszkowskiego). Na 
jego zapytanie, co z nimi ma zrobić, kurator polecił usunąć je z magazynu i zniszczyć30.

Istniejący w Wilnie główny klasztor litewskiej prowincji dominikanów – pw. Ducha Świę-
tego – zapewne posiadał bogaty księgozbiór. Można tak przypuszczać chociażby dlatego, 
iż znajdowało się tam Studium Generale i nowicjat. Maria Barbara Topolska, powołując się 
na Wiktora Wittyga, podaje, iż w połowie XVII w. księgozbiór owego klasztoru liczył 5317 
woluminów31. Władysław Zahorski podaje, iż księgozbiór wileński mógł liczyć nawet 5000 
dzieł, Józef Ignacy Kraszewski i Franciszek Radziszewski natomiast piszą o ponad 600032. 
Pożar z 1812 r. zniszczył również część jego księgozbioru. Według akt wizytacji klasztoru 
z 1823 r. biblioteka posiadała 3480 woluminów. Warto zaznaczyć, iż akta te odsyłają do 
regestru biblioteki z 1817 r., tu tylko podając zestawienie według dziedzin33. Radziszewski 
podaje, że w roku 1842, a więc dwa lata przed kasatą, klasztorna biblioteka liczyła 5300 to-
mów34. Musiał więc znacznie powiększyć się jej zasób. Niewykluczone, że udało się przejąć 
część księgozbiorów ze skasowanych klasztorów.

Ciekawy jest również księgozbiór klasztoru w Poporciu. Jak zaznacza Arvydas Pacevičius, 
w pewnym momencie właśnie ów klasztor stał się składowiskiem książek z różnych skaso-
wanych w prowincji litewskiej klasztorów, jakby centralną biblioteką litewskiej prowincji 
dominikanów35. Według regestru ksiąg z 1804 r., zamieszczonych w aktach wizytacji, bi-
blioteka ta liczyła ich 102236. W ciągu 30 lat jej księgozbiór wzrósł tylko o 56 woluminów37. 
Ponad połowę tego posiadał klasztor w Poławieniu – już tylko 573 księgi. Dla porówna-

29 J. JODKOWSKI, Gimnazjum po-dominikańskie w Grodnie, s. 23, 34.

30 Por. P. KUBICKI, Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861–1915. Materiały z urzędowych 
świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych, cz. 2: Dawna Litwa i Białoruś, t. 4: 
Niszczenie przez rząd rosyjski katolickich kościołów, kaplic, klasztorów, dzwonnic, budynków kościelnych, zabieranie 
dzwonów, bibliotek, kielichów itd. Domówienie i zestawienie w tablicach, Sandomierz 1938, s. 243.

31 M. B. TOPOLSKA, Czytelnik i książka, s. 192.

32 LVIA, F. 1135-8-10: Archiwum historyka Władysława Zahorskiego, k. 97; J. I. KRASZEWSKI, Wilno od początków jego 
do roku 1750, t. 2, Wilno 1842, s. 82; F. RADZISZEWSKI, Wiadomość historyczno-statystyczna, s. 112; por. I. M. KOZŁOWSKA, 
Starodruki z biblioteki OO. Dominikanów z Wilna w Bibliotece im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Lublin 1999, s. 55 (pra-
ca magisterska napisana pod kierunkiem dr Marii Judy; mps w ADK).

33 LVIA, F. 694-1-3671: Wizytacje kościołów i klasztorów w Wilnie, k. 469v. Księgozbiór ten prawdopodobnie tyle 
samo liczył woluminów w 1830 r. (LVIA, F. 694-1-3777: Wizytacje kościołów i klasztorów augustianów, bernardynów, 
dominikanów, pijarów w Wilnie; por. A. PACEVIČIUS, Vienuolynų bibliotekos, s. 149).

34 F. RADZISZEWSKI, Wiadomość historyczno-statystyczna, s. 112.

35 A. PACEVIČIUS, Vienuolynų bibliotekos, s. 82.

36 VUB RS, F. 57-Б53-916: Akta Wizyty Generalnej Klasztoru XX. Dominikanów Poporskiego Roku 1804, k. 16–35.

37 VUB RS, F. 3-152: Bibliotheca Conventus Poporcensis Ordinis Praedicatorum sub Priorectus Adm. Rndi. Patris S.T. 
Praesentati Raymundi Stasinlewicz conscripta Anno Domini 1834.
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nia warto zaznaczyć, iż działy były prawie podobne, czasami inaczej połączone38. Bardzo 
duży księgozbiór posiadała biblioteka dominikanów połockich. Sporządzony w 1873 r., tj. 
osiem lat po kasacie klasztoru (1865), inwentarz biblioteki zawierał 11 735 książek39. Jak 
zaznaczał gubernator witebski, do klasztoru połockiego została przeniesiona biblioteka ze 
skasowanego klasztoru w Zabiałach (również na terenie tej guberni)40. Biblioteka domini-
kańska w Zabiałach służyła przede wszystkim zakonnikom, którzy pracowali jako nauczy-
ciele w prowadzonej przez klasztor szkole powiatowej. Rapport Ogulny Uniwersytetu i Szkół 
iego Wydziału przesłany JOXciu Kuratorowi Roku 1805 podawał, że w bibliotece klasztornej 
dominikanów prowadzących szkołę zabialską „znayduie się rozmaitych dzieł 1200 odpo-
wiadaiących wygodzie nauczycielow daiących nauki”41.

Dużo klasztorów miało jednak niewielkie księgozbiory. Biblioteka klasztoru na wileńskich 
Łukiszkach, według wizytacji z 1820 r., posiadała jedynie 26 woluminów, znacznie więcej 
miały biblioteki w Ostrowcu (144) i w Szumsku (192)42. Wielkość niektórych księgozbiorów 
dominikańskich w diecezji wileńskiej podaje także ks. Jan Kurczewski: według jego danych 
w bibliotece klasztoru Ducha Świętego znajdowało się 3480 woluminów (czyli tyle, ile po-
daje wizytacja z 1823 r.), w Dereczynie – 1143 tomy, w Słonimie – 470, w Różanymstoku 
– 600 i w Łyskowie – 145043. Ludwik Kondratowicz (ps. Władysław Syrokomla), uczeń w pro-
wadzonej przez dominikanów szkole w Nieświeżu, we wspomnieniach z 1853 r. pisze, iż 
klasztor nieświeski posiadał małą bibliotekę, „złożoną z dzieł treści moralnej i ascetycznej”. 
„Nie przypominam – wspomina – czy się tam coś znajdowało z szacowności bibliograficz-
nych, oprócz Rymów Kochanowskiego pierwszej edycyi, i oddziału prohibitów religijnych, 
gdzie możeby się coś znalazło z pism różnowierczych z XVI wieku, które gorliwość ortho-
doksalna późniejszej epoki starała się wyniszczyć i palić”44. Jan Chodźko natomiast podaje, 
że ów księgozbiór jest niewielki45. Na przykład w Szumsku na księgozbiór składały się dzie-

38 VUB RS, F. 3-236: Cathalogus Librorum Conventus Połavenensis Ord. Praed. Sub Prioratu Ah.P.ST. L[ecto]ris Praedi-
catioris G[ene]r[a]lis Martini Rokocki comparatus Anno D[omi]ni 1828 Mensis Julii Die 26.

39 VUB RS, F. 3-153: Опись Латинским, Польским, Французским, Италыяанским, Англинским, Русским, 
Нимецким книгам и разного собер [...] хранящимся в библиотеке прежде бывшаго Полацкого Доминиканскаго 
монастыряб 1873.

40 Por. M. SZULKIN, Zamykanie bibliotek polskich na Litwie po roku 1863. Wygłoszone na zebraniu Związku Bibliote-
karzy Polskich w Wilnie 24 września 1931 r., „Przegląd Historyczny”, 30, 1932, s. 86–87.

41 VUB RS, F. 2-KC 237: Rapport Ogulny Uniwersytetu i Szkół iego Wydziału przesłany JOXciu Kuratorowi Roku 1805, 
s. 258–259. Podobnie podaje również raport w następnym roku (VUB RS, F. 2-KC 31, s. 480–481), a nawet „Wiado-
mości o Uniwersytecie, gimnazjum, szkołach powiatowych, parafialnych, pensjach damskich i konwiktach” z roku 
1807 także podawały, że biblioteka klasztorna przy szkole w Zabiałach liczyła 1200 dzieł „pomocnych do nauk” 
(VUB RS, F. 2-KC 238, s. 322), z informacji zawartych w tych „Wiadomościach...” w 1822 r. wynika natomiast, że 
biblioteka szkoły zabialskiej liczy 4000 ksiąg (ibidem, s. 1151).

42 LVIA, F. 694-1-3670: Wizyty za rok 1820 w Dekanacie wileńskim, poboyskim, oszmiańskim, k. 176–178v (Ostro-
wiec), 199v–200 (Szumsk); LVIA, F. 694-1-3671: Akta wizytacji kościołów i klasztorów wileńskich, k. 490–490v (Wilno-
-Łukiszki).

43 J. KURCZEWSKI, Biskupstwo wileńskie, s. 323–324.

44 W. SYROKOMLA, Wędrówki po moich niegdyś okolicach. Wspomnienia, studja historyczne i obyczajowe, Wilno 
1853, s. 95–96.

45 J. CHODŹKO, O niektórych kościołach na Litwie, „Pamiętnik Religijno-Moralny”, seria 2, 4, 1859, 10, s. 365.
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ła, które klasztorowi przekazały inne klasztory. Kronika Kościoła i Klasztoru Szumskiego XX. 
Dominikanów położonego w Dyecezyi Wileńskiej Guberni Wileńskiej Powiecie Wileńskim De-
kanacie Wileńskim Parafii Szumskiej. 1848 podaje, że biblioteka „składa się z 219 voluminów 
ofiarowanych przez inne Klasztory, gdzie w Bibliotekach znaydowały się duplikaty”. Ubó-
stwo tej biblioteki – jak zaznacza owa Kronika – brało się stąd, że klasztor po 1812 r., a więc 
po wojnie napoleońskiej, nie był już w stanie wzbogacić się o nowe pozycje książkowe46.

Jan Chodźko mówi jeszcze o bibliotekach dwóch klasztorów, mianowicie w Klecku i Zasła-
wiu. Księgozbiór klecki zatem według jego danych był szczupły, zasławski natomiast już 
znacznie większy, gdyż liczył około 300 ksiąg47. Ignacy Borejko Chodźko podaje, że księ-
gozbiór zasławski liczył dokładnie 357 tomów. W ogóle Borejko, opisując stan klasztorów 
znajdujących się na terenie diecezji mińskiej około 1830 r., podał, jak liczne były w nich 
biblioteki. I tak w Stołpcach biblioteka liczyła tomów 79, w Mińsku – 153 („Zanotowano 
tylko 70 ksiąg teologicznych łacińskich i 83 w języku polskim o rozmaitej treści”), Rzeczycy 
– 274, Pińsku – 889, Rakowie – 55, Duniłowiczach – 163, Klecku – 65, Chotajewiczach – 86 
i w Drui – 247. Co do klasztorów w Nieświeżu i Chołopieniczach, wspomniał, iż brak infor-
macji o ich bibliotekach. Napisał natomiast, że w Ziembinie biblioteka liczyła jedynie kilka 
tomów, a było tak z powodu zniszczeń, jakie dotknęły klasztor w czasie wojny w 1812 r.48 

Jedną z przyczyn uszczuplenia księgozbiorów klasztornych były kataklizmy, np. powodzie 
czy pożary, a także działania wojenne. Podobnie bowiem wojna z 1812 r. zniszczyła klasztor 
dominikański w Werkach, a wraz z nim i bibliotekę. W wizytacjach z 1820 r. można prze-
czytać, iż „Nieprzyjaciel grabiąc Kościół z całego sprzętu, a klasztor ze wszelkiej ruchomo-
ści, nie przepuścił biblioteki, wytracając z niej książki”. Księża zostali wówczas wypędzeni, 
a w klasztorze była stajnia49. Pożar w 1801 r. zniszczył natomiast bibliotekę klasztoru do-
minikańskiego w Brześciu Litewskim, tak że w 1820 r. było tylko 20 tomów50. Podobny los 
spotkał bibliotekę dominikanów w wileńskich Łukiszkach; pożar w 1812 r. strawił niemal 
cały księgozbiór51. Akta wizytacji klasztoru z 1818 i 1820 r. podają liczby książek – pierwsze 

46 VUB RS, F. 4-A 2438: Kronika Kościoła i Klasztoru Szumskiego XX. Dominikanów położonego w Dyecezyi Wileń-
skiej Guberni Wileńskiej Powiecie Wileńskim Dekanacie Wileńskim Parafii Szumskiej. 1848, k. 2.

47 J. CHODŹKO, O niektórych kościołach na Litwie, s. 384, 388.

48 I. B. CHODŹKO, Diecezja mińska około 1830 roku, cz. 2: Struktury zakonne (Materiały do Dziejów Kościoła Kato-
lickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji, 6), Lublin 1998, s. 42, 45, 47, 49, 52–53, 55, 57, 59–60, 62–64. W. SYROKOM-
LA, Wędrówki po moich niegdyś okolicach, s. 201, wspominając „dwupiętrowy skromny klasztorek” dominikanów 
w Stołpcach, pisał: „nie zawierał zdaje się ani biblioteki – bo za taką uważać nie można kilkunastu xiąg wizytami 
kościelnemi objętych”. Na koniec stwierdza: „Z resztą zacni Ojcowie żyli tu przez lat górą dwieście, nie zostawiszy 
po sobie żadnej głośnej pamiątki”. Liczbę dominikańskich księgozbiorów dla klasztorów prowincji litewskiej po-
daje A. PACEVIČIUS, Vienuolynų bibliotekos, s. 149–150.

49 LVIA, F. 694-1-3670: Wizyty za rok 1820 w dekanacie wileńskim, poboyskim, oszmiańskim, k. 708. Podobne in-
formacje znajdujemy w Kronice Kościoła i Klasztoru Werkowskiego XX. Dominikanów położonego w Dyecezyi Wileń-
skiej z 1848 r.; dowiadujemy się z niej, że zbiór ksiąg biblioteki owego klasztoru spłonął w 1812 r. (tutaj Kronika 
odsyła do wizytacji z 1804 r.), a ponadto zaznaczono tam, że obecnie, tj. w 1848 r., biblioteka liczy zaledwie 243 
księgi. Jeszcze sześć lat wcześniej (1842) klasztor skupował książki własnym nakładem, ale teraz liczba dzieł się nie 
zwiększała (VUB RS, F. 4-A 2601, k. 2).

50 LVIA, F. 694-1-4020: Akta wizytacji kościołów i klasztorów grodzieńskich i dekanatu brzeskiego za rok 1820,  
k. 639v.

51 I.  M. KOZŁOWSKA, Starodruki z biblioteki OO. Dominikanów z Wilna, s. 53.
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17, a drugie 25 książek – wymieniając ich tytuły52. Z pewnością przed pożarem księgozbiór 
był znacznie większy. 

Jeżeli chodzi o klasztor nieświeski, to wizytator szkół w guberni mińskiej, Józef Twardow-
ski, w aktach wizytacji generalnej odbytej w 1819 r. zaznaczył, iż znajdująca się w murach 
klasztornych biblioteka liczyła 2000 ksiąg, jednak – jak pisze – „nie zdaje się, by to być mog-
ło”. Zaznacza przy tym, iż katalogu nie widział i nie mógł „się od kogo zainformować, jakie 
ona zawiera dzieła”53. Jego wątpliwości zdają się potwierdzać wcześniejsze raporty z wizyt 
tej szkoły. Już w 1782 r. Franciszek Bieńkowski nie podaje żadnych informacji o bibliote-
ce, jedynie o znajdującej się przy szkole drukarni. Rok później Dawid Z. Pilchowski pisał, 
że w bibliotece miało znajdować się wiele książek starożytnych, „najwięcej teologicznych 
i ascetów, bez układu porządku, bez regestru”54. 

Podobnie sprawa miała się w klasztorze nowogródzkim. Można przypuszczać, iż domini-
kanie, mimo prowadzenia szkoły, mieli niewielki księgozbiór. Kurator Uniwersytetu Wileń-
skiego, książę Adam Czartoryski, w jednym ze swoich sprawozdań z wizytacji szkoły w No-
wogródku pisał, że posiada ona bardzo szczupłą bibliotekę. „Mają – pisał – tymczasowe 
pomieszczenie dzieła lubo w małej liczbie. Chęć nabycia więcej onych jest, ale nie ma na to 
szczególnych funduszy”55. Jednak, jak zaznacza Lilia Kowkiel, ta „szczupła” biblioteka szkol-
na posiadała ponad 500 dzieł56.

Klasztorne księgozbiory często były narażone na szkody z powodu niedbalstwa samych 
zakonników lub na kradzieże tzw. książkołapów, którzy wybierali z klasztornych księgo-
zbiorów co cenniejsze egzemplarze i włączali do własnej biblioteki. Zakonnicy mogli część 
książek, które były im potrzebne do pracy naukowej czy duszpasterskiej, przechowywać 
we własnej celi. Tak więc brali książki na misje lub rekolekcje czy inne parafialne uroczy-
stości, na które byli zapraszani57. To właśnie oznaczają zapisy na niektórych książkach: „Pro 

52 LVIA, F. 694-1-3671: Akta wizytacji klasztorów w diecezji wileńskiej 1820–1822, k. 490; LVIA, F. 694-1-4014: Akta 
wizytacji klasztorów w diecezji wileńskiej 1818 r., k. 224.

53 J. TWARDOWSKI, Wizytacja jeneralna szkół i zakładów edukacyjnych w guberni Mińskiej odbyta w roku 1819, [w:] 
Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, t. 10, Kraków 1904, s. 335.

54 P. TRAFIŁOWSKI, Biblioteki szkolne na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1782–1792 w świetle rapor-
tów wizytatorów generalnych Komisji Edukacji Narodowej, „Almanach Historyczny”, 5, 2003, s. 97.

55 LVIA, F. 1135-4-44: Wizyty Uniwersytetu i jego wydziału odbyte przez J. O. Xięcia Kuratora [Adama Czartoryskie-
go] w latach 1818–1822, k. 122.

56 L. KOWKIEL, Czytelnictwo i księgozbiory prywatne na Nowogródczyźnie w 1. połowie XIX wieku, [w:] E. FELISIAK,  
E. KONOŃCZUK (red.), Wilno i ziemia mickiewiczowskiej pamięci. Materiały III Międzynarodowej Konferencji w Białym-
stoku 9–12 IX 1998 w trzech tomach, t. 1: W kręgu spraw historycznych (Biblioteka Pamięci i Myśli, 25, Non Omnis 
Moriar), Białystok 2000, s. 189.

57 Zob. L. ZALEWSKI, Biblioteki klasztorne w diecezji lubelskiej i podlaskiej a pisma Staszica, Lublin 1928 (nadbitka 
z: Z. KUKULSKI (red.), Stanisław Staszic 1755 – 1826. Księga zbiorowa z ilustracjami, Lublin 1928). W ADK pod sygn. 
Wa 95 znajduje się książka pt. Urządzenie dla Południowych i Nowo-wschodnich Pruss (Wrocław 1797), która od 
końca zapisana jest przez dominikanów. Jest to Książka do zapisywania pożyczonych Ksiąg z Biblioteki Klasztorney 
XX. Dominikanów Warszawskich od roku 1830, zamieszczone są w niej nazwiska zakonników i innych czytelników, 
którzy wypożyczali książki. Przy niektórych wpisach odnotowano informację o zwróceniu książek. Wśród czytelni-
ków są wymienieni ojcowie kaznodzieje, którzy w swoich celach trzymali biblioteczne książki dotyczące głównie 
Pisma Świętego i kaznodziejstwa. Taką księgę wypożyczeń prowadziły również biblioteki w Dereczynie (VUB RS, 
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Cella Patris Praedicatoris”, „Pro Cella Patrum Praedicatorum” itp.58 W niektórych klasztorach 
bowiem kaznodzieja generalny był opiekunem biblioteki (np. w Niewirkowie na Wołyniu59) 
lub w jego celi księgozbiór się znajdował (np. w Ostrowcu60).

O kradzieżach czy innych formach pozyskania zbiorów z bibliotek klasztornych pisał już 
Joachim Lelewel. Podając, w jaki sposób Załuski wzbogacał swoją bibliotekę, zaznaczył, 
iż jednym ze źródeł pozyskania były biblioteki klasztorne, w tym należące do dominika-
nów61. Opisana jest również sprawa „odwiedzenia” dominikańskiej biblioteki w Krakowie 
przez Tadeusza Czackiego62. Jan Ambroży Wadowski omówił sprawę kradzieży biblioteki 
dominikanów lubelskich. Odwiedzający tę bibliotekę Czacki, Niemcewicz, Biernacki, Tre-
tera, Działyński okradali ją z różnych „dzieł do historii polskiej, z rękopisów i edycji sław-
niejszych”. Wadowski podał nawet, że niektórzy wręcz całymi wozami księgi zabierali. 
W ten sposób zbiory dominikańskie w Lublinie „szły w świat”63. Czasami, jak w przypadku 
bibliofila piotrkowskiego Andrzeja Edwarda Koźmiana, książki z bibliotek klasztornych były 
pozyskiwane drogą legalną, jako zakup lub dar64. Z pewnością do podobnych sytuacji do-
chodziło w bibliotekach dominikańskich na interesującym nas obszarze65. Dodatkowym 

F. 3-162: Cathalogus Bibliothecae Conventus Derecinensis Ordo Praedicatorum A.D. 1826, b.p., gdzie znajduje się 
rubryka „Libri, qui postiultivam conscriptionem Bibliotheces Conventus Derecinensis praetio comparati et por-
tim, portim gratis illuvenerunt”), i Poporciu (VUB RS, F. 4-A-4442: Księga zapisowa wydawanych ksiąg z Biblioteki 
Poporckiej roku 1844; por. także A. PACEVIČIUS, Vienuolynų bibliotekos, s. 219–221). 

58 Na pewno nie oznacza to, jak chcą niektórzy autorzy katalogów, że książki te należały do dominikanów (Ordo 
Praedicatorum), jak to wynika z ich indeksów (zob. np. V. RAČIUS, Vilniaus universiteto bibliotekos elzevyrai katalogas 
(Lietuviškai knygai, 450), Mokslas 1994, s. 298; N. FEIGELMANAS, I. DAUGIRDAITĖ, P. RAČIUS, Vilniaus unversiteto biblio-
tekos paleotipai katalogas (Fontes Historiae Universitatis Vilnensis), Vilnus 2003, s. 936). Występujące określenie 
praedicatoris (praedicatorum) w tym wypadku nie oznacza nazwy zakonu, do którego miałaby należeć książka, 
ale przeznaczenie dla ojców kaznodziejów (Patris Praedicatoris), którzy przecież byli w różnych zakonach. Napisy 
takie można było znaleźć także m.in. na książkach bibliotek bernardyńskich (por. E. LENART, Biblioteki bernardyńskie 
w Polsce od 2. połowy XV do końca wieku XVIII, [w:] W. F. MURAWIEC, D. A. MUSKUS (red.), Pięćset pięćdziesiąt lat obecno-
ści OO. Bernardynów w Polsce (1453–2003), Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 660–661).

59 „Takowa Biblioteka mieści się na Loży Kościelnej nad Skarbcem w Wieżyczce na Wieży południowey. Klucz 
od niey u Mieyscowego Kaznodziei” (Державний Архів Житомирськоі Області (dalej: ДАЖО), Ф. 90, оп. 1, спр. 
707, k. 3v).

60 VUB RS, F. 4-A-1454: Inwentarze Konwentu Ostrowieckiego OO. Dominikanów, k. 205.

61 J. LELEWEL, Bibliograficznych ksiąg dwoje, t. 2, s. 110.

62 J. A. KOSIŃSKI, Doskonały książkołap. Wizyta Tadeusza Czackiego w bibliotece dominikanów krakowskich, „Rocz-
niki Biblioteczne”, 2, 1960, 1/2, s. 223–229. Zob. także I. PIETRZKIEWICZ, Stan krakowskich bibliotek klasztornych w la-
tach 1795–1815, [w:] J. JAROWIECKI (red.), Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 6, cz. 1 (Pra-
ce Monograficzne – Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 366), Kraków 2003,  
s. 212–220.

63 Zob. J. A. WADOWSKI, Kościoły lubelskie na podstawie źródeł archiwalnych, Kraków 1907, s. 192–196; por. E. SŁOD-
KOWSKA, Biblioteki w Królestwie Polskim 1815–1830 (Z Dziejów Kultury Czytelniczej w Polsce, 11), Warszawa 1996, 
s. 80.

64 Por. A. CHAMERA-NOWAK, Biblioteka Andrzeja Edwarda Koźmiana w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, 15, 2004, s. 198–199, 215, 233, 235–236, 248.

65 Zob. R. MARCINIAK, A. MĘŻYŃSKI, Polskie biblioteki wielkoziemiańskie (rodowe, ordynackie, fundacyjne) w okresie 
zaborów, cz. 2, „Studia o Książce”, 16, 1986, s. 241–242. Szerzej na temat tej formy pozyskania książek do bibliotek 
rodowych zob. J. PACHOŃSKI, Drukarze, księgarze i bibliofile krakowscy. 1750–1815, Kraków 1962, s. 235–261; J. A. 
KOSIŃSKI, Biblioteka fundacyjna Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Wrocław 1971, s. 67–75.
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impulsem takiego postępowania było to, że często zakonnicy odpowiedzialni za bibliotekę 
o nią nie dbali. Wspominany już Ignacy Borejko Chodźko, opisując klasztor dominikański 
w Stołpcach, odnotował, iż w bibliotece klasztornej „książki nie są porządnie utrzymane, 
prawie w każdej brakuje początku i końca”66.

Najpoważniejsze jednak straty księgozbiorom klasztornym przyniosły kasaty. Na terenie Kró-
lestwa Polskiego pierwsze większe konfiskaty klasztornych zbiorów bibliotecznych nastąpi-
ły cztery lata po utworzeniu Królestwa. Odpowiedzialny za ich przeprowadzenie był Samuel 
Bogumił Linde. Wówczas książki ze skasowanych przez władze Królestwa klasztorów zostały 
przewiezione do Warszawy, by wzbogacić zasób Biblioteki Uniwersyteckiej. Na szczęście 
wśród kasowanych klasztorów nie było żadnego dominikańskiego. Nie znaczy to jednak, że 
Linde nie zabrał książek z bibliotek dominikańskich. Tak było np. w Gidlach czy Sandomie-
rzu67. Dopiero konfiskaty po 1832 r. w wyraźny sposób – co było już zaznaczone – dotknęły 
Zakon św. Dominika. Można przypuszczać, że zarówno dzięki Lindemu, jak i za sprawą póź-
niejszych kasat w 1832 r. część bibliotek i opisujące je katalogi bądź inwentarze trafiły do 
Biblioteki Publicznej w stolicy Królestwa. Kiedy po powstaniu listopadowym konfiskowa-
no Warszawską Bibliotekę Publiczną, by przewieźć ją do Petersburga, odpowiedzialni za to 
Aleksander Krasowski i Dymitr Popow w Przeglądzie znalezionych w Warszawskiej Bibliotece 
Publicznej katalogów i rejestrów książek, nabytych od roku 1817 zaznaczyli, iż brak katalogów 
bibliotek ze zlikwidowanych w 1819 r. klasztorów. „Wg oświadczenia pana Zaorskiego – piszą 
– 38 spisów tych książek przekazano do Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne-
go. Liczba książek zabranych z klasztorów wynosiła około 50 tysięcy tomów”68. Interesująca 
jest jednak uwaga Piotra Bańkowskiego, iż przy likwidacji wielu ważniejszych bibliotek czy 
archiwów, jak np. Archiwum Koronnego, bibliotek w Nieświeżu, Krzemieńcu, Puławach i De-
reczynie, książnice te posiadały spisy przejmowanych książek czy dokumentów archiwal-
nych. Inne niestety, m.in. Biblioteka Publiczna w Warszawie, takowych nie miały; „były tam 
jednak – pisze Bańkowski – katalogi zwiezionych do niej w r. 1819 księgozbiorów klasztor-
nych”69. Część Biblioteki Publicznej została wywieziona, a część zgorzała w ogniu. W takiej 
sytuacji, wydaje się, bezpieczniejsze byłoby dla książek pozostawienie ich w bibliotekach 
klasztornych. Stało się niestety inaczej i wiele tomów przepadło bezpowrotnie70.

66 I. B. CHODŹKO, Diecezja mińska około 1830 roku, cz. 2: Struktury zakonne, s. 42.

67 Zob. E. SŁODKOWSKA, Biblioteki w Królestwie Polskim 1815–1830, s. 62–97; T. MOSKAL, Zbiory bibliotek kościelnych 
diecezji sandomierskiej przejęte przez Samuela Bogumiła Lindego w 1819 roku, [w:] J. WALKUSZ (red.), Kościół w Polsce. 
Dzieje i kultura, t. 4, Lublin 2005, s. 219–236. Dla dziejów bibliotekarstwa polskiego w Księstwie Warszawskim i Kró-
lestwie Polskim źródła wydał M. ŁODYŃSKI, Materiały do dziejów państwowej polityki bibliologicznej w Księstwie War-
szawskim i Królestwie Polskim 1807–1831 (Książka w Dawnej Kulturze Polskiej, 8), Wrocław 1958. Na temat sytuacji 
bibliotekarstwa, m.in. kościelnego, pod zaborami zob. także K. MALECZYŃSKA, Książki i biblioteki w Polsce zaborów 
(Książki o Książce), Wrocław 1987; L. ZALEWSKI, Biblioteka seminarium duchownego w Lublinie i biblioteki klasztorne 
w diecezji lubelskiej i podlaskiej, Warszawa 1926 (o bibliotekach dominikańskich – s. 58–65).

68 Por. Z. STRZYŻEWSKA, Konfiskaty warszawskich zbiorów publicznych po Powstaniu Listopadowym. Biblioteka Uni-
wersytetu Warszawskiego i Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Materiały i dokumenty z archiwów rosyjskich 
(Polskie Dziedzictwo Kulturalne, Seria C, Materiały i Dokumenty), Warszawa 2000, s. 39.

69 P. BAŃKOWSKI, Rękopisy rewindykowane przez Polskę z Z.S.R.R. na podstawie Traktatu Ryskiego i ich dotychczaso-
we opracowania, Kraków 1937, s. 22.

70 M. ŁĘTOWSKI, Wiadomość krótka o bibliotekach i zbiorach książek polskich za naszego wieku: jak i gdzie, u kogo?, 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 6, 1963, s. 350–351.
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Na terenie Ziem Zabranych sytuacja wyglądała podobnie71. Ogłoszony w 1832 r. ukaz 
O zniesieniu niektórych klasztorów... przyczynił się do zakończenia rozwoju bibliotek klasz-
tornych. Księgozbiory zaczęły ulegać rozproszeniu. Biblioteki 42 skasowanych klasztorów 
weszły pod zarząd Izby Skarbu Państwowego, którą bardziej interesowały kosztowności 
klasztorne niż książki. Książki „świeckie” trafiały do bibliotek szkolnych i Muzeum Archeolo-
gicznego w Wilnie, „religijne” przekazywano seminariom duchownym, a tzw. zastrzeżone 
przez Komitet Cenzury książki pojechały do Petersburga72. Obecnie spora część bibliote-
ki dominikańskiej klasztoru Ducha Świętego w Wilnie i klasztoru w Grodnie znajduje się 
w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. Opublikowany katalog tzw. paleotypów 
z tej biblioteki pokazuje, iż zbiory te były niczego sobie. Ponadto w jej zasobach są poje-
dyncze pozycje z innych klasztorów, głównie prowincji litewskiej73. Potwierdza to także 
źródło, jakim jest spis książek z bibliotek poklasztornych, które zostały włączone do nowo 
powstałej Biblioteki Publicznej w Wilnie74.

Zbiory biblioteki klasztoru grodzieńskiego trafiły do biblioteki gimnazjum. Duża część 
dominikańskiego księgozbioru znajduje się obecnie w bibliotece Państwowego Muzeum 
Historyczno-Archeologicznego w Grodnie. Edward Chwalewik wspomina, iż na 3000 wo-
luminów 905 pochodziło właśnie z dominikańskiej biblioteki75. Ponadto w guberni gro-
dzieńskiej przejęto książki ze skasowanych w 1832 r. klasztorów dominikańskich w Elnie 

71 Konfiskatę mienia kościelnego, głównie bibliotek poklasztornych, omówił m.in. B. USSAS, Z dziejów grabieży 
i niszczenia polskiego mienia kościelnego.

72 A. PACEVIČIUS, Biblioteki klasztorne na Litwie, s. 372.

73 Są tam np. paleotypy z następujących klasztorów dominikańskich: Ostrów, Dereczyn, Grodno, Kowno, Kleck, 
Krasnybór, Kraków, Lublin, Poporcie, Rosienie, Różany, Słonim, Stołpce, Wilno, Wilno-Łukiszki, Zabiały (zob. N. FEI-
GELMANAS, Lietuvos inkunabulai, Vilnius 1975, passim; V. RAČIUS, Vilniaus universiteto bibliotekos; N. FEIGELMANAS, I. 
DAUGIRDAITĖ, P. RAČIUS, Vilniaus unversiteto bibliotekos). W. TATARKIEWICZ, Materjały do dziejów nauczania filozofji na
Litwie, [w:] Archiwum Komisji do badań historji filozofji w Polsce, t. 2, cz. 2, Kraków 1926, s. 1, 6, omawiając studia 
filozoficzne w WKL, odwołuje się głównie do rękopisów filozoficznych, które w XIX w. znalazły się w zasobach 
Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, m.in. pochodzących z klasztorów dominikańskich, takich jak: 
Chotajewicze, Grodno, Mińsk, Orsza, Poporcie, Szkłów, Zabiały, czy do skryptów profesorów kolegiów domini-
kańskich w Wilnie, Zabiałach, Poporciu, Rosieniach, Nieświeżu, Dereczynie, Mińsku i Pińsku. Zob. np. rękopisy 
z biblioteki klasztornej w Szkłowie (VUB RS, F. 3-1218; F. 3-914; F. 3-842; F. 3-1271; F. 3-1326) i w Zasławiu (VUB RS, 
F. 3-514).

74 Zob. VUB RS, F. 3-165: Каталог наличным книгам по части Духовной составленный комитетом для 
распределения помонастырских библиотек, установленным в. г. Минске [...] 1841 года (закрытые 1841 году), 
k. 28–29 (Chotajewicze), 30–33 (Chołopienicze), 34–34v (Stołpce), 35–38v (Zasław), 47–47v (Raków), 51–52v (Rze-
czyca), 63–63v (Kleck), 66–67v (Mińsk), 76–79v (Druja). Por. U. PASZKIEWICZ, Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem 
wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1510–1939), s. 41, 44, 142, 194, 205–206, 212; A. PACEVIČIUS, Biblioteki klasz-
torne na Litwie, s. 372. Por. także inny podobny katalog – LMAB RS, F. 22-29: Каталог книгам для публичной 
библиотеки, составленный Комитетом для распределения помонастырских библиотек, установленным 
в. Губернском городе Минске 1841 года.

75 E. CHWALEWIK, Zbiory polskie. Archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w oj-
czyźnie i na obczyznie, t. 1: A–M, Warszawa-Kraków 1926 (reprint Kraków 1991), s. 114. Zob. także В. І. ШОЦІК, А. І. 
САЎЧУК, Г. Г. ПАЎЛОЎСКАЯ (аўт.-склад.), Каталог выданняў XV–XVI стагоддзяў. З фондаў Гродзенскага дзяржаўнага 
гісторыка-археалагічнага музея, Слонім 2003. O losach części księgozbioru klasztoru grodzieńskiego, który 
początkowo znalazł się w grodzieńskim gimnazjum państwowym i którego część w okresie międzywojennym 
włączono do zasobów nowo tworzącego się wówczas Muzeum w Grodnie, pisał J. JODKOWSKI, Muzeum w Grodnie. 
Zarys dziejów powstawania i rozwoju 1920–1922, Grodno 1923, s. 8, 10, 14–15).
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(382 tomy) i Wasiliszkach (297 tomów), które wraz z książkami z innych klasztorów – karme-
litów w Lidzie (251) i Żołądku (163) oraz franciszkanów w Szejbakpolu (283) i kanoników 
laterańskich w Krzemienicy (1435) – trafiły pod zarząd radcy guberni. Biblioteki znajdowały 
się również w innych klasztorach, które na terenie tej guberni podległy kasacie, mianowi-
cie: w Połonce, Walówce, Buchowiczach i Koniuchach76. Jednak losy ich księgozbiorów nie 
są znane. Książki z klasztoru w Poporciu, które zapakowano w 54 paki zbite w deski, zostały 
wysłane w 1864 r. do Zarządu Kuratorium Naukowego w Wilnie77. 

Do innych bibliotek byłego ZSRR trafiała część książek początkowo przekazanych Carskiej 
Bibliotece Publicznej w Petersburgu, a także zapewne wiele książek bezpośrednio po kasa-
tach. Niektóre katalogi, jak np. katalog rękopisów Biblioteki Narodowej im. Wernadskiego 
w Kijowie, podając proweniencje, wskazuje na dominikańskie pochodzenie części zbiorów. 
Do biblioteki tej książki trafiały np. przez seminarium duchowne w Żytomierzu, a nawet 
przez Sobór św. Zofii w Kijowie78.

Niestety wiele książek uległo całkowitemu zniszczeniu. Jeszcze w XVIII w. pożar strawił bi-
blioteki dominikańskie w Łucku (1703), Nowogródku (1751), Wilnie i Oszmianach (1797)79. 
W pierwszych dekadach XIX w. spłonęły przecież księgozbiory klasztoru św. św. Filipa i Ja-
kubów na wileńskich Łukiszkach, o czym była już mowa. Wspominaliśmy też o zniszczeniu 
biblioteki w Werkach. Dewastacji ulegały również książki, które zostawały na pastwę losu, 
złodziei i pogody w murach skasowanych klasztorów. „Izczezły” – jak zaznacza ks. Ussas 
– księgozbiory dominikańskie w Ziembinie, Połonce i Buchowiczach, z liczącego natomiast 
865 woluminów księgozbioru klasztoru w Mereczu 538 książek zginęło w niewyjaśnionych 
okolicznościach80.

II

Konieczność sporządzania inwentarzy, czyli spisywania książek, jakie znajdowały się 
w klasztornej bibliotece, wynikała z zakonnego ustawodawstwa. Reguły dominikańskie 
nakazywały robienie spisów książek81. Można przypuszczać, że nie zawsze wywiązywano 
się z tego nakazu, skoro kapituły prowincjalne o tym przypominały. Tak było np. na kapitu-
le prowincjalnej w Przemyślu w 1609 r. Każdemu klasztorowi nakazywała ona sporządzać 
inwentarz majątku w dwóch egzemplarzach. Jeden przekazywano do archiwum klasztoru, 

76 P. KUBICKI, Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny, cz. 2, t. 4, s. 354–355.

77 WOŁYNIAK [J. M. GIŻYCKI], Zniesione kościoły i klasztory rzymskokatolickie przez rząd rosyjski w wieku XIX w diecezji 
łuckiej, żytomierskiej i kamienieckiej (gub. wołyńskiej, kijowskiej i podolskiej), „Nova Polonia Sacra”, 1, 1928, s. 16.

78 Zob. np. Б. ЗДАНЕВИЧ (уклад), Академія Наук Української РСР. Центральна Наукова Бібліотека. Каталог 
Інкунабул, Київ 1974, passim.

79 M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Biblioteki i bibliotekarstwo zakonne, s. 104.

80 B. USSAS, Z dziejów grabieży i niszczenia polskiego mienia kościelnego, s. 196.

81 Warto zaznaczyć, iż nawet współczesne ustawodawstwo dominikańskie zaleca opiekę nad biblioteką pro-
wincjałowi, który jest zobowiązany do jej wizytowania. Tak zresztą było w wielu innych zakonach w wiekach 
wcześniejszych.
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drugi – do archiwum prowincji82. Dzięki temu zachowało się ponad 20 inwentarzy biblio-
tek różnych klasztorów dominikańskich prowincji polskiej z początku XVII w.83

Pytanie, jakie się pojawia, brzmi: czy wszystkie klasztory posiadały inwentarze swoich ma-
jątków, w tym bibliotek? Wydawałoby się, że tak robiono, ale gdy przyjrzymy się lubel-
skiemu klasztorowi dominikanów, uświadomimy sobie, że mogło być zupełnie odwrotnie. 
Kiedy po skasowaniu tego klasztoru władze chciały przejąć bibliotekę, okazało się, że nie 
ma żadnego inwentarza. Wówczas zatrudniono specjalistę, który takowy spis książek ska-
sowanego właśnie klasztoru miał przygotować. To miało bowiem ułatwić konfiskatę biblio-
teki i przetransportowanie jej do Petersburga84. Można zatem przypuszczać, iż nie wszyscy 
bibliotekarze klasztorni wywiązywali się z obowiązku sporządzania inwentarzy.

Przyglądając się niektórym inwentarzom, można mieć jednak wątpliwości co do zawartych 
w nich informacji. Nie dotyczą one tytułów pozycji, lecz raczej ich liczby. Ponadto nie za-
wsze zakonnicy podawali rzeczywisty stan księgozbiorów bibliotecznych, zwłaszcza gdy 
przygotowywali go dla wizytatorów85. Odkrycie kilku inwentarzy z tego samego klasztoru 
pozwoliłoby prześledzić zarówno ewolucję biblioteki, jak i zainteresowania książką w róż-
nych okresach. Już po zasobach księgozbiorów klasztornych widać, iż kładziono różny na-
cisk na studia, czytelnictwo. W klasztorach, w których mieściło się zakonne studium czy 
prowadzono szkołę publiczną, zbiory biblioteczne były bogatsze i bardziej różnorodne, 
zawierały wiele pozycji nie tylko o tematyce kościelnej, ale także z tzw. dziedzin świeckich, 
jak historia powszechna, matematyka, medycyna czy geografia. Księgozbiory konwentów 
podrzędnych natomiast – liczące zaledwie kilka lub kilkanaście tomów – składały się głów-
nie z pozycji dotyczących Pisma Świętego, teologii dogmatycznej, moralnej i ascetycznej 
oraz kaznodziejstwa. 

Przyglądając się trzem bibliotekom klasztornym, które znajdują się w różnych prowincjach 
– polskiej, ruskiej i Kongregacji bł. Czesława na Śląsku – zobaczymy, że struktura księgozbio-
rów była podobna, podobny był również zakres literatury, jaką gromadzili dominikanie. 
Wyróżniały je pewne pozycje, których posiadanie wynikało ze specyfiki danego miejsca:
klasztory Kongregacji bł. Czesława gromadziły książki w języku niemieckim, w klasztorach 
wschodnich można było natomiast spotkać się czasami z książką cyryliczną lub litewską. 
Duża natomiast część zbiorów klasztorów polskiej prowincji była w języku polskim, choć 
należy dodać, że we wszystkich tych klasztorach nie brakowało pozycji w języku łacińskim, 
a także włoskim i francuskim.

Inwentarze przybierały różną postać. Niektóre z nich były bardzo obszerne, co wynika-
ło z bogatego księgozbioru. Układ inwentarza oparty był zazwyczaj na poszczególnych 

82 K. ZAWADZKA, Biblioteka klasztoru dominikanów we Wrocławiu (1226–1810), [w:] J. KŁOCZOWSKI (red.), Studia nad 
historią dominikanów w Polsce 1222–1972, t. 2, Warszawa 1975, s. 333.

83 Są to inwentarze bibliotek klasztorów w: Bochni, Brześciu, Chełmie, Gdańsku, Hrubieszowie, Janowie, Kościa-
nie, Lublinie, Łucku, Opolu, Oświęcimiu, Piotrkowie, Samborze, Sejnach, Sieradzu, Sochaczewie, Środzie, Wilnie, 
Włodzimierzu Wołyńskim, Wrocławiu, Żmigrodzie i Żninie.

84 M. RADWAN, Deportacja księgozbioru lubelskich dominikanów (1886–1888), [w:] A. KRAWCZYK, E. JÓZEFOWICZ-WISIŃ-
SKA (red.), Lublin a książka, Lublin 2004, s. 287–292.

85 M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Księgozbiory zakonne w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, s. 282. 
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działach. Jedynie w przypadku inwentarzy krótkich, zawierających zaledwie kilkanaście 
pozycji, nie stosowano takiego układu. W większości tych dokumentów znajduje się dział 
obejmujący książki dotyczące nauki św. Tomasza z Akwinu, który – jak wiadomo – był chlu-
bą Zakonu Kaznodziejskiego i głównym Mistrzem, którego studiowano. Następnie można 
wyszczególnić pisma Ojców Kościoła, Pismo Święte, książki z zakresu teologii moralnej, do-
gmatycznej, historii Kościoła, a przede wszystkim ascetyki i kaznodziejstwa. Te dwie ostat-
nie dziedziny w większości inwentarzy stanowią zasadniczą część. Widać więc, iż zawartość 
większości bibliotek klasztornych była nastawiona na życie ascetyczne i pracę kaznodziej-
ską. W wielu inwentarzach był jeszcze jeden dział, zwany „Libri prohibiti”, obejmujący dzie-
ła znajdujące się na indeksie ksiąg zakazanych. Korzystać z nich mogli tylko ci zakonnicy 
– głównie magistrowie i doktorzy teologii – którzy otrzymali na to specjalne zezwolenie86. 

Najczęstszą praktyką było układanie pozycji według działów. W klasztorze w Poporciu 
inwentarz biblioteczny był ułożony według następujących działów: „Biblia, SS. Patres et 
Expositores” – 55 pozycji, „Ius Canonicum” – 40, „Theologi Scholastici” – 137, „Theologi Mo-
rales” – 49, „Concionatores et catechisti” – 265, „Ascetae” – 111, „Historici” – 81, „Ius Civile” 
– 55, „Philosophi et Mathematici” – 131, „Geographi” – 12, „Poetae” – 26, „Gramatici” – 32, 
„Rethorici” – 41, „Libri Prohibiti” – 21 oraz pisma periodyczne – 22 (17 to „Kurier Litewski” 
z lat 1814–1833)87. Podobnie przedstawia się inwentarz biblioteki klasztoru w Poławieniu: 
„Libri Ascetici” (129 tomów), „Concionatores” (168), „Theologici et Controversi” (67), „Histo-
ria et Geographia” (66), „Literatura” (62), „Iuristici” (17) „Philosophici, Phisici et Mathematici” 
(29), „Biblia Sacra et Cathechisti” (31) i „Medici” (4)88. W Połocku natomiast sporządzony już 
późno, w 1873 r., a więc osiem lat po kasacie klasztoru, inwentarz biblioteczny podzielony 
został według języków. Nawięcej pozycji jest w języku łacińskim (5070 tomów), a potem 
kolejno – francuskim (2563), polskim (1949), niemieckim (1265), rosyjskim (306), włoskim 
(138) i angielskim (11). Oddzielna grupa książek, którą wyróżniał Opis..., składała się z lek-
sykonów (106 tomów), z „Востогныхь Библий” (27), „Книгь писанныхь” (247) i rękopisów 
(53)89.

Oczywiście zrozumiałe jest, iż w małych klasztorach, gdzie i księgozbiory nie były liczne, 
ten podział był zupełnie inny. Właśnie w mniejszych bibliotekach podział ksiąg mógł do-

86 Por. I. PIETRZKIEWICZ, Prohibita w zbiorach Biblioteki Bożego Ciała, kanoników regularnych w Krakowie, [w:]  
M. KONOPKA, M. ZIĘBA (red.), Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiarowana profesor Wacławie Szeliń-
skiej, Kraków 1999, s. 75–89.

87 VUB RS, F. 3-152: Bibliotheca Conventus Poporcensis Ordinis Praedicatorum sub Priorectus Adm. Rndi. Patris S.T. 
Praesentati Raymundi Stasinlewicz conscripta Anno Domini 1834. Warto zauważyć, iż zawarty w aktach wizytacji 
wykaz książek, nawet według działów, nie zawsze oddaje właściwy układ katalogu. Akta z 1804 r. mają bowiem 
następujący podział: księgi duchowne (236 tomów), kaznodziejskie (101), „starodawnych Mędrców” (79), teolo-
giczne (36), filozoficzne (33), historyczne (109), z retoryki (59), tzw. „rozmaite” (115) i gramatyczne (254). Widać 
nawet, iż liczby tytułów z danej dziedziny są inne; niektóre wzrosły, inne natomiast, jak np. w przypadku historii, 
zmalały.

88 VUB RS, F. 3-236: Cathalogus Librorum Conventus Połavenensis Ord. Praed. Sub Prioratu Ah.P.ST. L[ecto]ris Prae-
dicatoris G[ene]r[a]lis Martini Rokocki comparatus Anno D[omi]ni 1828 Mensis Julii Die 26.

89 VUB RS, F. 3-153: Опись Латинским, Польским, Французским, Италыяанским, Англинским, Русским, 
Нимецким книгам и разного собер.
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konywać się według ich formatu, z czym spotykamy się w bibliotece klasztoru w Wysokim 
Dworze, której inwentarz został zapisany w aktach wizytacji z 4 IX 1804 r.90

Zdarzało się jednak również tak, iż wymieniony inwentarz pełnił jednocześnie funkcję ka-
talogu. Podawał on półkę, na której dana pozycja się znajdowała. Na przykład w liczącej 
734 tytuły bibliotece w Dereczynie, jak to wynika z katalogu z 1812 r., zastosowano układ 
działów, dodatkowo oznaczony literami alfabetu od A do R91. Tymi literami oznaczono rów-
nież półki w bibliotece. Dzięki temu można było łatwo się domyśleć, gdzie danej książki 
należy szukać. 

Czasami inwentarze stanowią oddzielną całość, jeden dokument, innym razem są włączo-
ne do innego, będąc jego integralną częścią. Tak jest np. w przypadku wizytacji kanonicz-
nych, sprawozdań czy  inwentarzy kościelnych, które są po prostu spisem wszystkich dóbr 
ruchomych i nieruchomych oraz praw i obowiązków kościoła i probostwa, a w wypadku 
zakonów – również klasztoru. Mam tu na uwadze zwłaszcza wizytacje kanoniczne. 

Trzeba zaznaczyć, iż tego rodzaju dokument jest charakterystyczny przede wszystkim dla 
kościołów i parafii diecezjalnych, będących pod jurysdykcją biskupa danej diecezji. Księgi 
z protokołami wizytacyjnymi posiadamy jednak dopiero z drugiej połowy XVI w. Wizyta-
cje parafii były dwojakiego rodzaju: zewnętrzne i wewnętrzne. Efektem pierwszego typu 
wizytacji był więc inwentarz parafii, zawierający opis kościoła, zakrystii, skarbca, biblioteki 
parafialnej, majątku kościelnego, budynków i beneficjum plebańskiego, innych benefi-
cjów (o ile przy kościele istniały), cmentarza, kaplic w parafii, szkoły, szpitala dla ubogich; 
poza tym przedstawiał stan religijno-moralny wiernych. Wizytacja wewnętrzna polegała 
na spisaniu protokołu o prowadzeniu się proboszcza i innych kapłanów. Czasami był to 
oddzielny dokument, innym razem włączano go do inwentarza parafii, tworząc jeden akt 
wizytacji92. To drugie rozwiązanie jest najczęstsze w wizytacjach dziewiętnastowiecznych. 
Klasztory, z racji swej egzempcji, czyli wyłączenia spod jurysdykcji biskupa, nie podlegały 
tej wizytacji. Oczywiście były wyjątki. Dopiero pod koniec XVIII w. klasztory zostały pod-
dane jurysdykcji biskupów i od tej pory we wszystkich klasztorach przeprowadzano wizy-
tacje kanoniczne93. Tak więc zachowane po nich akta są bardzo istotne i wartościowe dla 
studiów nad inwentarzami bibliotecznymi czy w ogóle bibliotekami klasztornymi. 

Gdy przyjrzymy się niektórym aktom wizytacji, to zobaczymy, że właśnie taki charakter 
ma część tego dokumentu. Nie brak tam wzmianek o bibliotekach, a nawet całych spisów 

90 VUB RS, F. 57-Б53-286: Działo się czasu Generalnej Wizyty w Wysokim Dworze w klasztorze XX. Dominikanów 
Dnia 4 września 1804 Roku, k. 5v–7v.

91 VUB RS, F. 3-162: Catalogus librorum Conventus Derecinensis Ord. Praedicatorum 1812.

92 O aktach wizytacji zob. S. LITAK, Akta wizytacyjne parafii z XVI-XVIII wieku jako źródło historyczne, „Zeszyty Na-
ukowe KUL”, 5, 1962, 3 (19), s. 41–58; idem, W sprawie publikacji i rejestracji akt wizytacji kościołów i parafii, „Archiwa, 
Biblioteki i Muzea Kościelne”, 14, 1967, 14, s. 133–149; H. E. WYCZAWSKI, Przygotowanie do studiów w archiwach ko-
ścielnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989, s. 256–260; А. Л. ЗІНЧЕНКО, Акти візитації монастирів і костьолів 18 - 1 
п.19 ст. як історичне джерело, „Подільська старовина”, 1993, s. 205–213. Ogólnie na temat źródeł do dziejów 
Kościoła katolickiego i zakonów w Polsce zob. S. LIBROWSKI, Źródła do wewnętrznych dziejów Kościoła w Polsce w rę-
kopiśmiennych zbiorach kościelnych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 7, 1963, s. 77–94.

93 H. E. WYCZAWSKI, Przygotowanie do studiów, s. 312.
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księgozbiorów, z tytułami i autorami; czasami jedynie podano liczbę ksiąg lub zestawie-
nia biblioteczne94. Zdarza się oczywiście i tak, że wizytacje ani słowem nie wspominają 
o istnieniu biblioteki w danym klasztorze, a tym bardziej brak inwentarza bibliotecznego, 
czy chociażby liczby znajdujących się w klasztorze książek. Jako przykład można podać 
wizytacje klasztoru dominikańskiego w Lachowcach (obecnie Biłogirja) na Wołyniu; spo-
rządzone w latach 1824–1829 akta wizytacji tego klasztoru o bibliotece milczą95. Nie wyni-
ka to z braku biblioteki; najwidoczniej przygotowujący owe dokumenty wizytator biskupa 
łucko-żytomierskiego po prostu nie uznał takiej informacji za istotną. Jeszcze w 1823 r. pi-
szący protokół wizytacyjny klasztoru lachowskiego biblioteki nie pominął, podał nawet jej 
inwentarz96. Na szczęście zachowała się wizytacja tego klasztoru z 1837 r., bardzo ważna 
dla badacza bibliotek klasztornych, gdyż na 13 kartach zapisanych po obu stronach (a więc 
na 26 stronach) zamieszczono cały inwentarz owej biblioteki97.

Materiał źródłowy dotyczący w ogóle Kościoła rzymskokatolickiego na Ziemiach Zabra-
nych Imperium Rosyjskiego w polskich archiwach i bibliotekach jest szczątkowy98. Wię-
cej dokumentów mają archiwa i biblioteki państw wschodnich, które niegdyś wchodziły 
w skład państwa polsko-litewskiego. Bogate w interesujące nas materiały są archiwa na 
Litwie, Ukrainie i Białorusi. Duża część, jak wiadomo, trafiła także do archiwów i bibliotek 
rosyjskich, np. w Moskwie czy Petersburgu. Tam głównie należy szukać również interesu-
jących nas inwentarzy bibliotecznych czy akt wizytacji. Niewielka tylko ich liczba trafiła do 
Polski w postaci mikrofilmów i fotokopii (np. z Centralnego Państwowego Historycznego 
Archiwum ZSRR w Leningradzie czy z Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum 
Litewskiej Republiki Radzieckiej w Wilnie)99. 

Oprócz inwentarzy bibliotecznych i wizytacji w zachowanym materiale źródłowym znajdu-
je się wiele innych przekazów, w których sporo miejsca poświęcono dominikańskim biblio-

94 Por. U. PASZKIEWICZ, Wybrane problemy dokumentacji zbiorów bibliotecznych, s. 73.

95 ДАЖО, Ф. 90, оп. 1, спр. 597, k. 1–6v (z 1824 r.); спр. 648, k. 1– 6v (z 1825 r.); спр. 704, k. 1–5 (z 1826 r.); спр. 
757, k. 1–6v (z 1827 r.); спр. 810, k. 1–6v (z 1828 r.); спр. 860, k. 1–6; спр. 861, k. 1–6 (oba to akta wizytacji klasztoru 
z 1829 r.) (kopie wszystkich tych akt znajdują się w ADK).

96 ДАЖО, Ф. 90, оп. 1, спр. 551 (kopia w ADK, Lch 2).

97 ДАЖО, Ф. 90, оп. 1, спр. 1072, k. 23v–36v (kopia w ADK).

98 H. KRAJEWSKA, Księgi metrykalne i inne akta z archiwów urzędów parafialnych i gmin wyznaniowych z terenów 
tzw. zabużańskich, [w:] T. ZIELIŃSKA (red.), Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator po zasobie, War-
szawa 1992, s. 158; Z. KRUPSKA, Parafie rzymskokatolickie archidiecezji lwowskiej, diecezji łuckiej, pińskiej i przemyskiej 
(grupa zespołów), [w:] F. RAMOTOWSKA (red.), Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zasobie, 
t. 2: Epoka porozbiorowa, Warszawa 1998, s. 600.

99 Zob. np. Katalog mikrofilmów i fotokopii poloników z archiwów zagranicznych, z. 8, oprac. J. GODLEWSKA, B. KU-
BICZEK, Warszawa 1992, s. 51 (Fond 821: Departament Spraw Duchownych Wyznań Obcych Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, opis 1402: Regesty Kapituły Żmudzkiej y innego Duchowieństwa przy Katedrze znajdującego 
się oraz po Parafiach y innych miejscach przebywającego – Funduszach, na koniec o Zakonnych Zgromadze-
niach Oboiey Płci Infirmaryów w szpitalach pod Alfabetem Sporządzony, 1804 [sygn. F. 821, op. 125, nr 3158, kl. 
mikr. 1218]), s. 74 (Fond 525, opis 1528: Inwentarz biskupstwa żmudzkiego, 1740 r. [sygn. F. 525, op. 8, nr 622, kl. 
mikr. 78]; Fond 669, opis 1530: Wizyty klasztorów płci oboiey Dyecezyi Żmudzkiej [sygn. F. 669, op. 2, nr 228, kl. 
mikr. 472], opis 1531: Materiały dotyczące J. Prekrera, sekretarza Konsystorium rzymsko-katolickiego w Telszewie, 
1873–1874 r. [sygn. F. 669, op. 3, nr 1496, kl. mikr. 60]).
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tekom. Wystarczy jako przykład podać zachowane w Państwowym Archiwum Historycz-
nym Białorusi w Grodnie materiały dotyczące bibliotek klasztorów rzymskokatolickich z lat 
1852–1854 czy 1864–1873 (a więc już po kasatach), które często przecież przekazywane 
były innym instytucjom100. W Dziale Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego za-
chowały się spisy książek obcych i książek polskich, które po 1864 r. zostały przejęte przez 
odpowiednie służby101. Ponadto bardzo ciekawy zbiór dokumentów zachował się w Cen-
tralnym Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie – dotyczy on tworzenia w Wilnie w latach 
1865–1869 Biblioteki Publicznej. Właśnie jej przekazano wiele księgozbiorów klasztornych, 
w tym także dominikańskich102. W Dziale Rękopisów Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk 
znajduje się zespół dokumentów z 1840 r., które opisują klasztory i wymieniają 191 skaso-
wanych klasztorów, ponadto opisują biblioteki guberni grodzieńskiej, w tym m.in. klaszto-
rów dominikańskich w Wasiliszkach, Elnie, Walówce i Koniuchach103.

W niniejszym tekście pragnąłem jedynie zasygnalizować problem bibliotek klasztorów 
dominikańskich, a w sposób szczególny stan zachowania inwentarzy i katalogów tychże 
bibliotek. Los klasztorów i ich bibliotek we wszystkich zaborach Rzeczypospolitej był po-
dobny; obecnie biblioteki są zniszczone albo rozproszone. Gdzieniegdzie można jeszcze 
odnaleźć na książkach proweniencję dominikańską, jednak nasza wiedza o stanie księgo-
zbiorów i kulturze książki oraz czytelnictwa wśród zakonników jest prawie nieznana. Mam 
nadzieję, że kolejne odnalezione inwentarze i katalogi pozwolą lepiej poznać kulturę inte-
lektualną klasztorów braci kaznodziejów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, szczegól-
nie z prowincji ruskiej i litewskiej, które po rozbiorze w większości znalazły się w Imperium 
Rosyjskim.

Na koniec chciałbym poczynić uwagę odnośnie do zamieszczonego poniżej aneksu. Pró-
buję w nim przedstawić stan zachowanych inwentarzy oraz miejsce ich obecnego prze-
chowywania. Nie jest to oczywiście kompletny obraz źródeł; obejmuje jedynie te, do 
których udało mi się dotrzeć. Kwerendę swoją ograniczyłem do archiwów i bibliotek li-
tewskich, białoruskich i ukraińskich. Na Litwie zostały przejrzane materiały rękopiśmienne 
Centralnego Archiwum Historycznego Litwy w Wilnie (Lietuvos Valstybes Istorijos Archy-
vas) i Działu Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego (Vilniaus Universiteto Biblio-
tekos, Rankraščių Skyrius); na Białorusi – Państwowego Archiwum Historycznego Białorusi 
w Mińsku (Нацыянальны Гістарычны Архіў Беларусі у Мінску) i Państwowego Archiwum 

100 Por. НГАБ у Гродна, Ф. 1, оп. 6, д. 950; оп. 22, д. 1533; оп. 28, д. 305.

101 VUB RS, F. 3-172; F. 3-186.

102 LVIA, F. 378-73-1790. Mowa tam np. o tym, że do owej biblioteki mają wejść księgozbiory z bibliotek domi-
nikańskich w powiecie nowogródzkim, w Szkłowie, Połocku i Witebsku (k. 12v, 19); ponadto znajduje się tam ko-
respondencja związana z przewiezieniem biblioteki dominikańskiej z Połocka (k. 35–39), zawiadomienie o prze-
kazaniu biblioteki połockich dominikanów niejakiemu Afnasjewowi, opiekunowi szkoły powiatowej w Połocku 
(k. 83), oraz prośba Korniłowa (z dnia 16 III 1866 r.) skierowana do Naczelnika Guberni Północno-Zachodniego 
Kraju (Северно-Западный Край) o przekazanie biblioteki fachowcom, którzy pewną grupę książek – zwłaszcza 
książki zakazane – umieszczaliby w tajnych pomieszczeniach (k. 105v). W archiwum tym warto również zajrzeć do 
F. 567-2-3690, który również dotyczy książek i bibliotek klasztornych (z lat 1835–1857).

103 LMAB RS, F. 378-72-2430; por. P. KUBICKI, Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny, cz. 2, t. 4, s. 353–
–354.
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Historycznego Białorusi w Grodnie (Нацыянальны Гістарычны Архіў Беларусі у Гродна); 
na Ukrainie natomiast – Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy 
w Kijowie (Центральний Державний Історичний Архів України у Києві), Centralnego 
Państwowego Archiwum Historycznego we Lwowie (Центральний Державний Історич-
ний Архів України у Львові), Państwowego Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żyto-
mierzu (Державний Архів Житомирськоі Області) i Państwowego Archiwum Obwodu 
Chmielnickiego w Chmielnickim (Державний Архів Хмельницької Області). Trzeba tutaj 
zaznaczyć, że w tym ostatnim archiwum obwodowym znajdują się także zbiory po spalo-
nym Archiwum Miejskim w Kamieńcu Podolskim (Кам’янець-Подольський Державний 
Міський Архів); zbiory te stanowią oddzielną kolekcję – Фонди колишнього Кам’янець-
-Подольського міського архіву періоду до 1917 р.104 Kwerendzie jednak nie zostały podda-
ne zbiory archiwów rosyjskich, które również są bogate – jak tu kilkakrotnie zaznaczałem 
– w wizytacje kościelne oraz w inwentarze i katalogi biblioteczne. 

Dane o inwentarzach (i) i wizytacjach kanonicznych, w których znajdują się wykazy książek 
(w), przedstawiłem według diecezji. Jak widać, głównie są to jednak inwentarze zamiesz-
czone w protokołach wizytacyjnych. Udało się odnaleźć inwentarze dla 62 klasztorów spo-
śród 87, które znajdowały się na Ziemiach Zabranych Cesarstwa Rosyjskiego. Stanowi to 
ponad 71% wszystkich klasztorów. W większości są to niestety pojedyncze inwentarze i po-
chodzą głównie z lat 20. XIX w. Jest to o tyle zrozumiałe, że większość klasztorów przestała 
istnieć w początkach lat 30. tego stulecia w wyniku represji po powstaniu listopadowym. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że dosyć spory odsetek (około 29%) stanowią klasztory domini-
kańskie, dla których nie udało mi się odnaleźć inwentarzy bibliotecznych. Są oczywiście 
zachowane akta wizytacji dla większości z nich, jednak nie ma tam zamieszczonych in-
wentarzy bibliotecznych, są jedynie niewielkie wzmianki, takie jak liczba ksiąg lub tylko 
zestawienie biblioteczne księgozbioru. Procentowo najmniej inwentarzy udało się odna-
leźć dla klasztorów znajdujących się w diecezji łucko-żytomierskiej – niespełna połowę (6 
na 13). W porównaniu ze wszystkimi klasztorami dominikanów w guberniach zachodnich 
stanowi to zaledwie 8%. Najlepiej, jak się wydaje, sytuacja wygląda w wypadku klasztorów 
diecezji wileńskiej (nie udało się znaleźć inwentarza tylko dla jednego spośród 24 klaszto-
rów) oraz mińskiej i kamienieckiej, dla których udało się znaleźć inwentarze biblioteczne 
w 100%. W przypadku klasztorów podolskich udało się znaleźć inwentarze dla wszystkich 
klasztorów (również sióstr dominikanek w Kamieńcu Podolskim), gdyż zachował się poszyt 
sporządzonych w 1824 r. akt wizytacji wszystkich 12 klasztorów dominikańskich (a więc 
i mniszek kamienieckich). Również 100% inwentarzy posiadamy dla dwóch klasztorów, 
które znajdowały się na terenie diecezji żmudzkiej.

Mam świadomość, że owych źródeł jest znacznie więcej, jednak do dzisiaj nie udało mi się 
do nich dotrzeć (stąd dla niektórych klasztorów nie podałem żadnych źródeł). Część z nich 
z pewnością jest cytowana przez badaczy dziejów zakonnych XIX w., część zaś, do których 
nie dotarłem, przytacza Urszula Paszkiewicz. Do sprawdzenia pozostało jeszcze wiele wizy-

104 Por. O. КАЧКОВСЬКИЙ, Ю. РУДЕНКО, Є. ФРАНСКЕВИЧ (автори-упорядники), Державний архів Хмельницької 
області. Анотований реєстр описів, т. 1: Фонди колишнього Кам’янець-Подольського міського архіву періоду 
до 1917 р., Київ 2003.
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tacji, których repertoria opracował ks. Marian Radwan. Te jednak, które zostały zamieszczo-
ne w aneksie, pokazują rozmiar źródeł oraz ich rozproszenie po niemal wszystkich ważniej-
szych archiwach państw Europy Wschodniej. Dla klasztorów z diecezji mińskiej większość 
materiałów znajduje się w archiwum mińskim, gdzie znalazły się dokumenty konsystorza 
diecezji mińskiej; tam też znajdują się materiały po innych diecezjach, ale sporadycznie. 
Podobnie sprawa ma się z archiwami wileńskim i ukraińskimi w Kijowie oraz Żytomierzu. 
W Chmielnickim zachowały się tylko materiały z diecezji kamienieckiej. W Żytomierzu 
znajdują się głównie materiały po diecezji łucko-żytomierskiej; trzeba jednak pamiętać, 
że przez jakiś czas nie istniała diecezja kamieniecka i jej tereny weszły pod jurysdykcję die-
cezji łucko-żytomierskiej, stąd też część materiałów z Podola można znaleźć właśnie w ar-
chiwum w Żytomierzu. Bogaty jest zasób Państwowego Archiwum Historycznego Litwy 
w Wilnie oraz zasoby bibliotek wileńskich, gdzie poza materiałami z diecezji wileńskiej zna-
lazły się także materiały z innych diecezji, których tereny obecnie wchodzą w skład państw 
litewskiego i białoruskiego. Znajomość podziału diecezji w poszukiwaniach archiwalnych 
jest bardzo istotna. Obecnie bowiem podział polityczny Europy Wschodniej wygląda cał-
kowicie inaczej niż w XIX w. Wówczas było przecież jedynie Cesarstwo Rosyjskie, podzie-
lone na gubernie. Z ich granicami pokrywały się granice diecezji. Tak więc np. do diecezji 
mohylewskiej należały takie miejscowości, jak chociażby Kijów czy Czarnobyl. Skoro więc 
źródła po tej diecezji znajdują się głównie w Mińsku, tam też należy szukać materiałów 
po klasztorach dominikańskich w Kijowie (chodzi tu o budowany przez dominikanów na 
początku XIX w. kościół św. Aleksandra) i Czarnobylu.

Ponadto należy zaznaczyć, że w poniższym aneksie nie uwzględniono bibliotek klaszto-
rów należących do żeńskiej gałęzi Zakonu Kaznodziejskiego, a więc klasztorów mniszek 
dominikańskich w Kamieńcu Podolskim i Nowogródku105. Tu jedynie warto zaznaczyć, że 
w zachowanej w archiwum w Chmielnickim (na Ukrainie) kolekcji Archiwum Miejskiego 

Tabela 1. Stan klasztorów (według diecezji), dla których udało się odnaleźć  
inwentarze biblioteczne lub nie udało się ich odnaleźć  

w archiwach i bibliotekach białoruskich, litewskich i ukraińskich

Lp. Nazwa diecezji

Liczba klasztorów 

razem w diecezji dla których inwentarzy  
nie odnaleziono

dla których inwentarze 
odnaleziono

liczba % liczba %
1 mohylewska 23 5 21,74 18 78,26
2 kamieniecka 11 0 0 11 100
3 łucko-żytomierska 13 7 53,85 6 46,15
4 mińska 13 0 0 13 100
5 wileńska 24 1 4,17 23 95,83
6 żmudzka 2 0 0 2 100

Razem 86 24 27,91 62 72,09

105 O bibliotekach sióstr zakonnych, w tym także dominikanek, pisały głównie dr Jolanta Gwioździk i Iwona 
Pietrzkiewicz.
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w Kamieńcu Podolskim znajdują się m.in. wizytacje z klasztoru sióstr dominikanek kamie-
nieckich (skasowanego w 1864 r.)106, w Państwowym Archiwum Historycznym Białorusi 
w Mińsku natomiast zachowały się materiały po klasztorze dominikanek nowogródzkich, 
gdzie także są wzmianki o ich bibliotece klasztornej107.

106 Державний Архів Хмельницької Області, Ф. 685, оп. 4, спр. 21, k. 421–422 (według nowego podziału, 
kiedy cała sprawa została podzielona na trzy części – t. 3, k. 140–141). Zachowały się akta wizytacji z 1824 r., na 
które powołują się późniejsze wizytacje: z lat 1825 i 1827.

107 Zachowały się np. katalogi biblioteki sióstr dominikanek w Nowogródku z roku 1858 (Нацыянальны 
Гістарычны Архіў Беларусі у Мінску, Ф. 1781, оп. 32, д. 187) i z 1864 (ibidem, Ф. 1781, оп. 24, д. 15725, k. 39–42v). 
Por. także U. PASZKIEWICZ, Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1510–1939), 
s. 304–305.
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Aneks

Stan zachowanych inwentarzy bibliotecznych  
klasztorów dominikanów z Ziem Zabranych Cesarstwa Rosyjskiego

Lp. Miejscowość Data kasaty
Zachowane inwentarze

rok źródła108 miejsce przechowywania źródła

diecezja mohylewska

1 Agłona 1903 1818 (w) НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 26, д. 1396
2 Bielica 1832 1820 (w) НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 26, д. 1427
3 Byszów 1832 1785 (w)

1820 (w)
НГИАБ у Мінску, Ф. 3330, оп. 1, д. 15

НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 26, д. 1409
4 Chodorków 1832 1820 (w) НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 26, д. 1409
5 Czarnobyl 1832 1820 (w) НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 26, д. 1409
6 Czaszniki 1832 1811 (i)

1824 (i)
ЦДІАУ у Львові, Ф. 201, оп. 4Δ, спр. 684
ЦДІАУ у Львові, Ф. 201, оп. 4Δ, спр. 684

7 Dudakowicze 1832
8 Hołowczyn 1832
9 Kijów 1820 (?) 1820 (w) НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 26, д. 1409

10 Kniażyce 1832 1818 (w) НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 26, д. 1396
11 Malatycze 1832
12 Orsza 1845 1818 (w) НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 26, д. 1396
13 Ostrowno 1832 1828 (w)

1839 (i)
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 26, д. 1397

НГИАБ у Мінску, Ф. 2001, оп. 1, д. 141
14 Packów 1832 1819 (w)

1832 (w)
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 26, д. 1404

НГИАБ у Мінску, Ф. 2001, оп. 1, д. 142
15 Połock 1865 1818 (w)

1849 (w)
1873 (i)

НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 26, д. 1396
VUB RS, F. 4-A 2334

VUB RS, F. 3-153
16 Posin 1832 1818 (w) НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 26, д. 1396
17 Rewel ?
18 Ruszona 1832 1818 (w) НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 26, д. 1396
19 Smolany 1832
20 Szkłów 1832 ? VUB RS, F. 3-172
21 Uszacz 1832 1818 (w) НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 26, д. 1396
22 Witebsk 1832 1818 (w) НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 26, д. 1396
23 Zabiały 1857 1816 (i)

1818 (w)
LVIA, F. 567-2-525

НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 26, д. 1396

108 Skróty w nawiasach przy datach oznaczają rodzaj źródła: (w) – akta wizytacji (czasami ujęte są jedynie ze-
stawienia biblioteczne, które głównie znajdują się w tego typu dokumentach); (i) – inwentarz biblioteczny lub 
katalog biblioteki.
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diecezja kamieniecka

24 Bar 1832 1824 (w) ДАХО, Ф. 685, оп. 4, спр. 21109

25 Kamieniec Podolski 1842 po 1816 (i)
1823 (w)
1824 (w)

AGAD, Zbiór A. Czołowskiego, poz. 258
ДАХО, Ф. 685, оп. 4, спр. 23
ДАХО, Ф. 685, оп. 4, спр. 21

26 Lataczów 1832 1741 (w)
1824 (w)

BN PAU-PAN, rps 2002110

ДАХО, Ф. 685, оп. 4, спр. 21111

27 Murafa 1850 1823 (w)
1824 (w)

ДАХО, Ф. 685, оп. 4, спр. 23
ДАХО, Ф. 685, оп. 4, спр. 21112

28 Smotrycz 1832 1824 (w) ДАХО, Ф. 685, оп. 4, спр. 21113

29 Sokulec 1832 1824 (w) ДАХО, Ф. 685, оп. 4, спр. 21114

30 Sołobkowce 1832 1804 (w)
1824 (w)

НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 299
ДАХО, Ф. 685, оп. 4, спр. 21115

31 Szarawka 1832 1824 (w) ДАХО, Ф. 685, оп. 4, спр. 21116

109 Źródło to dotyczy wszystkich klasztorów znajdujących się na terenie diecezji kamienieckiej. Stanowi ono 
jedną księgę z wizytacjami klasztorów dominikańskich w tej diecezji dokonanymi w 1824 r. Są to jedne z najob-
szerniejszych protokołów wizytacyjnych opisujących klasztory dominikańskie w diecezji kamienieckiej. W przy-
padku wizytacji z lat późniejszych (1825–1828) odsyłają do wizytacji z 1824 r. (ДАХО, Ф. 685, оп. 2, спр. 2, k. 34v; 
спр. 3, k. 220v; спр. 4, k. 188v; спр. 5, k. 378). Podobnie ma się sprawa z wizytacjami innych klasztorów na Podolu. 
Szerzej o tym źródle zob. M. MIŁAWICKI, Zaplecze gospodarcze klasztorów dominikańskich w diecezji kamienieckiej 
w świetle wizytacji z 1823 roku, [w:] A. MARKIEWICZ, M. MIŁAWICKI (red.), Dominikanie na ziemiach polskich w okresie 
nowożytnym (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, 5), Kraków 2009, s. 485–517. 
Niestety w tytule niesłusznie jest podany rok 1823. Taki rok podany jest w inwentarzu archiwum chmielnickiego, 
tymczasem w źródle widnieje rok 1824. Zapis w inwentarzu wprowadził mnie w błąd. Za uwagę dziękuję Wale-
remu Franczukowi.

110 Zob. A. MARKIEWICZ, Kościół dominikański pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Latyczowie w świet-
le wizytacji diecezji kamienieckiej z roku 1741, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, 49, 2004,  
s. 111–124 (o książkach na s. 123).

111 Wizytacje z lat 1825, 1826, 1827 i 1828 odsyłają do protokołu wizytacyjnego z 1822 r. (ДАХО, Ф. 685, оп. 2, 
спр. 2, k. 49; спр. 3, k. 93; спр. 4, k. 95; спр. 5, k. 284v).

112 W protokole wizytacyjnym z 1825 r. wizytator klasztoru murafskiego podaje, że biblioteka „słowo w słowo 
tak się ma w sobie iak do Wizyty 1824 roku podano”(ДАХО, Ф. 685, оп. 2, спр. 2, k. 53); podobnie sprawa ma się 
w przypadku protokołów z wizyt późniejszych: z 1826 r. (ДАХО, Ф. 685, оп. 2, спр. 3, k. 205v), z 1827 r. (ДАХО,  
Ф. 685, оп. 2, спр. 4, k. 173v) i z 1828 r. (ДАХО, Ф. 685, оп. 2, спр. 5, k. 406).

113 Zachowały się także wizytacje z lat późniejszych (ДАХО, Ф. 685, оп. 2, спр. 2, 3, 4), jednak nie ma tam inwen-
tarzy biblioteki; jest jedynie odwołanie się do wizytacji klasztoru z 1822 r.

114 W aktach wizytacji klasztoru sokuleckiego z 1825 i 1826 r. podano, że w wykazie stanu biblioteki w wizytacji 
z roku poprzedniego nic się nie zmieniło (ДАХО, Ф. 685, оп. 2, спр. 2, k. 65v; спр. 3, k. 247v; niestety akta wizytacji 
z 1824 r. nie zachowały się). Podobnie czyni kolejny protokół z wizytacji, który został sporządzony w latach 1826, 
1827 i 1828, chociaż odwołuje się jedynie do wizytacji z 1822 r. (ДАХО, Ф. 685, оп. 2, спр. 5, k. 83).

115 W zachowanych aktach wizytacji tego klasztoru z 1826 r., podobnie jak w przypadku wizytacji innych klasz-
torów, omawiając bibliotekę klasztorną, zaznaczono, że stan jest taki sam, jaki został przedstawiony w wizycie 
z 1824 r. (ДАХО, Ф. 685, оп. 2, спр. 3, k. 249v; niestety akta wizytacji tego klasztoru z 1824 r. nie zachowały się do 
naszych czasów).

116 Akta wizytacji z 1825 r. odsyłają do protokołów wizyt z lat 1822 i 1824, zaznaczając, że są w tym samym 
stanie (ДАХО, Ф. 685, оп. 2, спр. 2, k. 67v).
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32 Tulczyn 1832 1823 (w)
1824 (w)

ДАХО, Ф. 685, оп. 4, спр. 23
ДАХО, Ф. 685, оп. 4, спр. 21117

33 Tywrów 1832 1823 (w)
1824 (w)

ДАХО, Ф. 685, оп. 4, спр. 23
ДАХО, Ф. 685, оп. 4, спр. 21118

34 Winnica 1832 1824 (w) ДАХО, Ф. 685, оп. 4, спр. 21119

diecezja łucko-żytomierska

35 Czartorysk 1832
36 Jałowicze 1850
37 Kamień Koszyrski 1796 (w) ЦДІАУ у Києві, Ф. 2227, оп. 1, спр. 651120

38 Kozin (rezydencja) 1832
39 Kulczyny (rezydencja) 1832
40 Lachowce

(obecnie: Biłogirja)
1857 1821 (i)

1823 (w)
1837 (w)

ADK, Lch 2
ДАЖО, Ф. 90, оп. 1, спр. 551121

ДАЖО, Ф. 90, оп. 1, спр.1072

117 Warto zaznaczyć, że akta wizytacji tego klasztoru z 1827 (ДАХО, Ф. 685, оп. 2, спр. 4, k. 126v) i 1828 r. 
(ДАХО, Ф. 685, оп. 2, спр. 5, k. 326) w przypadku omawiania inwentarzy różnych sprzętów i biblioteki odsyłają do 
protokołu z 1824 r., w wizycie z 1825 r. natomiast (ДАХО, Ф. 685, оп. 2, спр. 2, k. 71v) zanotowano, że jeżeli chodzi 
o bibliotekę i garderobę kościelną, „nic nie przybyło ani ubyło”.

118 W aktach wizytacji klasztoru dominikańskiego w Tywrowie z 1826 r., przy opisie biblioteki klasztornej, od-
wołano się do wizytacji z 1825 r. (ДАХО, Ф. 685, оп. 2, спр. 3, k. 12v), w aktach z 1827 r. natomiast odsyła się do 
protokołu akt z 1826 r. (ДАХО, Ф. 685, оп. 2, спр. 4, k. 103v), a z 1828 r. – do wizyty z roku poprzedniego (ДАХО, 
Ф. 685, оп. 2, спр. 5, k. 315v). Niestety protokół wizytacji z 1825 r. nie zachował się (a przynajmniej nie udało mi się 
do niego dotrzeć). Można jednak przypuszczać, że i on odsyła do wizytacji z roku poprzedniego, a pełny inwen-
tarz biblioteki zawierają właśnie akta wizytacji z 1824 r.

119 W aktach wizytacji klasztoru dominikańskiego w Winnicy z lat późniejszych nie podano już inwentarza bi-
blioteki klasztornej, jednak odesłano do protokołu z wizyty z 1824 r. Warto jednak zaznaczyć, że późniejsze proto-
koły rejestrują nabytki biblioteczne. W 1825 r. doszło kilka książek naukowych: „Gramatyk Francuskich 4. Wypisów 
Francuskich 2. Gramatyk Niemieckich Kamińskiego 2. Golszeda 1. Kotszula 1. Historya Nowego i Starego Testa-
mentu Tomów 3. Wypisów Rosyjskich 6. Salkistiusza Dzieła xiążek 4. Gramatyk Rosyjskich 2. Dzieła Horacyusza 6. 
Wirgiliusza dwa exemplarze. Słownik Bantkiego tomów 4. Geometrya Luyera 1. Wypisy Niemieckie 1. Krasickiego 
tom trzeci 1. Zasady wymowy świętey 1 Exemplarz” (ДАХО, Ф. 685, оп. 2, спр. 2, k. 77). Podobne informacje za-
warto w wizytacji z roku 1826 (ДАХО, Ф. 685, оп. 2, спр. 3, k. 129; drugi egzemplarz tej wizytacji (pisany inną ręką): 
ibidem, k. 132v), w wizytacji z roku 1827 natomiast, również odwołującej się do wizytacji z 1824 r., zaznaczono, że 
poza książkami, które doszły w 1825 r. (a wspomniano o tym w wizytacji z 1826 r., na którą w 1827 r. się powoła-
no), dołączyły kolejne pozycje: pięć tomów Kazań księdza Lisikiewicza, dwa tomy Homilii księdza Cachnina oraz 
cztery tomy Kazań w Różnych Materyach (ДАХО, Ф. 685, оп. 2, спр. 4, k. 114v). Akta wizytacji klasztoru winnickiego 
z 1828 r. podają: „Biblioteka klasztorna jak do wizyt przeszłych opisana jest tak sama, przybyło cztery tomy Rosyj-
skiej Retoryki autora Grecza, Gramatyk Francuskich trzy...” (ДАХО, Ф. 685, оп. 2, спр. 5, k. 305).

120 Warto zaznaczyć, że również wizytatorzy diecezji łucko-żytomierskiej w protokołach wizytacyjnych odsyłali 
do protokołów z lat ubiegłych. W przypadku klasztoru dominikańskiego w Kamieniu Koszyrskim akta wizytacji 
z lat 1826–1830 odsyłają do wizytacji z roku poprzedniego (ДАЖО, Ф. 90, оп. 1, спр. 698, k. 3; спр. 747, k. 3; спр. 
797, k. 3; спр. 854, k. 3; спр. 900, k. 3).

121 Por. uwagi powyżej w tekście (s. 152), gdy mowa jest o takich protokołach wizytacyjnych, gdzie w ogóle 
nie ma mowy o bibliotekach. Jako przykład takich akt wizytacyjnych podałem te, które zostały sporządzone po 
wizytacjach klasztoru dominikańskiego w Lachowcach w latach 1824–1829.
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41 Lubar 1864 1822 (w)
1864–1894 (i)

ADK, Lu 1
ДАЖО, Ф. 178, оп. 7, том 2, спр. 2418122

42 Łuck123 1850 1607 (i)
1832 (w)

ADK, Łc 2124

ДАЖО, Ф. 90, оп. 1, спр. 1
43 Niewirków 1832 1819 (w) ДАЖО, Ф. 90, оп. 1, спр. 377125

44 Owrucz 1831
45 Stary Konstantynów 1832
46 Targowica 1832
47 Włodzimierz 1850 XVIII w. (i) ADK, Wł 1

diecezja mińska

48 Chołopienicze 1832 1796 (i)
1830 (w)
1841 (i)
1841 (i)

НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 32, д. 186126

LVIA, F. 694-2-39
VUB, RS, F. 3-165

LMAB, RS, F. 22-29
49 Chotajewicze 1832 1796 (i)

1819 (w)
1828 (w)
1841 (i)

НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 32, д. 186
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 381
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 413

VUB RS, F. 3-165

122 Cała sprawa dotyczy likwidacji klasztoru przez władze rosyjskie. Wśród korespondencji związanej z kasatą 
placówki dominikańskiej znajdują się różne inwentarze klasztorów, w tym także i biblioteki.

123 Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż pod koniec XVIII w. łuccy dominikanie posiadali drukarnię. Wychodzące 
z niej książki z pewnością musiały znajdować się w tej bibliotece klasztornej. Niektóre egzemplarze wydane w tej 
oficynie typograficznej znajdują się chociażby w Narodowej Bibliotece Ukrainy im. W. Wernadskiego w Kijowie 
(por. І. ЦІБОРОВСЬКА-РИМАНОВИЧ, Рідкісне видання XVIII століття друкарні Луцького домініканського монастиря 
у фондах Національної Ьібліотеки України імені В.І. Вернадського, [w:] Наукові праці Національної Ьіьліотеки 
України ім. В.І. Вернадського, вип. 10, Київ 2003, s. 149–156). Ostatnio o drukarni tej powstał również artykuł 
w Polsce, autorstwa H. GIERTYCH-RUSIŃSKIEJ, Działalność typograficzna dominikanów łuckich w latach 1787–1831, [w:] 
A. MARKIEWICZ, M. MIŁAWICKI (red.), Dominikanie na ziemiach polskich, s. 349–368.

124 Katalog został wydany w: Н. СІНКЕВИЧ, Духовне та інтелектуальне життя волинських домінікан XVI–XVII 
поч. ст. через призму монастирських бібліотек: реконструкція та аналіз книгозбірень, [w:] Просемінарій. 
Медієвістика, історія Церкви, науки та культури, вип. 6, Київ 2007, s. 186–219.

125 W aktach wizytacji klasztoru w Niewirkowie z roku 1822 opisano bibliotekę klasztorną („kościelną” – jak 
sam wizytator określa), z tym że nie podano inwentarza i do żadnej wcześniejszej wizytacji nie odesłano; tutaj 
jedynie podano zestawienie biblioteczne: Kazania: w języku polskim – 46, w języku łacińskim – 11 (razem 57); 
pozycji teologicznych w języku łacińskim – 5; pozycji o tematyce ascetycznej: w języku łacińskim – 15, po polsku 
– 19 (razem 34) oraz o tematyce historycznej – 8 tomów (wszystkie w języku polskim). Księgozbiór klasztoru 
niewirkowskiego liczył w 1822 r. 94 woluminy. Do tego dochodzi 30 tomów ksiąg liturgicznych, w wizytacjach 
określanych jako „księgi kościelne i parafialne” (ДАЖО, Ф. 90, оп. 1, спр. 503, k. 5). Tak samo bibliotekę opisano 
w aktach wizytacji z roku 1823 (ДАЖО, Ф. 90, оп. 1, спр. 556, k. 6), 1824 (ДАЖО, Ф. 90, оп. 1, спр. 603, k. 2), 1825 
(ДАЖО, Ф. 90, оп. 1, спр. 655, k. 3), 1826 (ДАЖО, Ф. 90, оп. 1, спр. 707, k. 3–3v), 1827 (ДАЖО, Ф. 90, оп. 1, спр. 
762, k. 2–2v), w aktach z 1828 r. natomiast podano, że biblioteka liczyła już 280 woluminów, ale także odwołano  
się do protokołów z poprzednich wizytacji (ДАЖО, Ф. 90, оп. 1, спр. 815, k. 2), podobnie i w aktach z roku 1829 
(ДАЖО, Ф. 90, оп. 1, спр. 866, k. 2).

126 Jest to Regestr bibliotek po klasztorach w Guberni Mińskiej leżących, znajdujących się 1796 r. Zostały tam 
przedstawione spisy katalogów bibliotek klasztorów dominikańskich, franciszkańskich, bernardyńskich, karme-
litów bosych, benedyktynów w Horodyszczu i kolegium pijarskiego w Lubieszowie. Spośród klasztorów domi-
nikańskich znalazły się tam inwentarze bibliotek klasztorów w Chołopieniczach, Chotajewiczach, Drui, Klecku, 
Mińsku, Nieświeżu, Pińsku i Zasławiu (por. M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Inwentarze bibliotek zakonnych w białoruskich 
zbiorach archiwalnych i bibliotecznych w Mińsku, s. 13–14).
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50 Druja 1832 1796 (i)
1841 (i)

НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 32, д. 186
VUB RS, F. 3-165

51 Duniłowicze 1850 1796 (i)
1838 (w)

НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 32, д. 186
VUB RS, F. 57-Б 53-386

52 Kleck 1832 1796 (i)
1804 (w)
1818 (w)
1829 (w)
1841 (i)

НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 32, д. 186
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 292
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 348
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 437

VUB RS, F. 3-165
53 Mińsk127 1832 1708–1709 (i)

1796 (i)
1804 (w)
1818 (w)
1828 (w)

1841 (i)128

ADK, Pr 28
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 32, д. 186
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 293
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 349
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 412

VUB RS, F. 3-165
54 Nieśwież 1867 1796 (i)

1817 (w)
1858 (i)
1864 (i)

НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 32, д. 186
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 350
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 32, д. 187

НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 24, д. 115725
55 Pińsk 1864 1708–1709 (w)

1796 (i)
1818 (w)

ADK, Pr 28
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 32, д. 186
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 351

56 Raków 1832 1797 (w)
1804 (w)
1818 (w)
1841 (i)

НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 253
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 295
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 352

VUB RS, F. 3-165
57 Rzeczyca 1832 1818 (w)

1819 (w)
1829 (w)
1841 (i)
1841 (i)

НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 353
VUB RS, F. 4-A 2140

НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 439
LMAB RS, F. 22-29
VUB RS, F. 3-165

58 Stołpce 1832 1708–1709
1804 (w)
1818 (w)
1841 (i)

ADK, Pr 28
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 297
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 354

VUB RS, F. 3-165
59 Zasław 1832 1796 (i)

?
1841 (w)
1841 (i)

НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 32, д. 186
VUB RS, F. 3-514
VUB RS, F. 3-165

LMAB RS, F. 22-29

127 O bibliotece dominikanów mińskich zob. Ю. М. ЛАЎРЫК, Бібліятэка менскага канвенту дамініканаў  
у XVIII ст., [w:] А. А. КАВАЛЕНЯ (рэдкал), Мінск і Мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 510-годдзя атры-
мання Менскам магдэбургскага права). Матерыялы Міжнароднай навукова-практычнай конферэнуыі. 
Мінск, 4–5 верасня 2009 г., Мінск 2010, s. 41–48; ponadto por. I. PIETRZKIEWICZ, Zakonnicy i książki. O bibliotekach 
klasztorów męskich Mińska, [w:] Т. І. РОШЧЫНА (склад.), Здабытки. Дакументальныя Помнікі на Беларусі, вып. 
7: Maтэрыялы Трэтих Міжнародных Кнігазнаўчых Чытанняў. „Кніга Беларусі: Повязь часоў. (Miнск, 16–17 
верасня 2003), Miнск 2005, s. 6–24.

128 Inwentarz ten zawiera opis książek z dwóch klasztorów mińskich: dominikańskiego i franciszkańskiego, 
razem w pozycjach 1400–1447 wykazano 276 tomów, a pozycja 1447 zbiorczo rejestruje 223 tomy (por. U. PASZ-
KIEWICZ, Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1510–1939), s. 117).
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60 Ziembin 1832
1796
1796

1813 (w)
1817 (w)
1829 (w)
1858 (i)

НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 240
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 253
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 322
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 347
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 27, д. 436
НГИАБ у Мінску, Ф. 1781, оп. 32, д. 187

diecezja wileńska

61 Brześć Litewski129 1831 1818 (w)
1822 (w)

LVIA, F. 694-1-4014
LVIA, F. 694-1-4020

62 Buchowicze 1832 1818 (w)
1830 (w)

LVIA, F. 694-1-4014
LVIA, F. 694-1-4094

63 Debreczyn 1832 1741 (i)
1812–1826 (i)

1821 (w)
1834 (i)

VUB RS, F. 4-A 2258
VUB RS, F. 3-162

LVIA, F. 694-1-4021
НГАБ у Гродна, Ф. 31, оп. 2, д. 126130

64 Grodno 1865 1803 (w)
1804 (w)
1805 (w)
1822 (w)
1849 (i)

VUB RS, F. 13-184
VUB RS, F. 57-Б 53-338

LMAB RS, F. 43-8222
LVIA, F. 694-1-4020

VUB RS, F. 4-151
65 Jelna (Elna) 1832 1820 (w) LVIA, F. 694-1-4021
66 Kalwaria Wileńska  

(Wilno-Werki)
1850

67 Koniuchy 1832 1820 (w) LVIA, F. 694-1-3675
68 Kowno 1845 1812 (w)

XIX w. (w)
LVIA, F. 694-1-4014

LVIA, F. 604-1-12764
69 Merecz 1832 1804 (w)

1818 (w)
1821–1832 (w)  

1822 (w)

VUB RS, F. 57-Б 53-755131

LVIA, F. 694-1-4014
LMAB RS, F. 136-10

LVIA, F. 567-2-1002132

70 Nowogródek 1850 1708–1709 (w)
1820 (w)

ADK, Pr 28
LVIA, F. 694-1-3675

129 O bibliotece dominikanów brzeskich zob. np. I. PIETRZKIEWICZ, Biblioteki brzeskich klasztorów katolickich – re-
konesans badawczy, [w:] А. М. МЯСНЯНКІНА, Т. С. КАВЕНЬКА (склад), Берасцейскія кнігазборы, s. 308–322.

130 Na kartach 160–161 znajdują się także streszczenia inwentarza z 1820 r., zarówno w języku polskim, jak 
i w rosyjskim.

131 Są to akta wizytacji generalnej przeprowadzonej przez ks. Jana Wiszniewskiego. Na kartkach 5–11v jest 
przedstawiony opis kościoła pojezuickiego oraz m.in. Regestr Ksiąg Bibliotecznych. Może to sugerować, iż 180 
dzieł, o których tam mowa, wcześniej należało do biblioteki jezuickiej, a po kasacie klasztoru jezuitów wraz ze 
szkołą przejęli ją dominikanie (por. U. PASZKIEWICZ, Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej 
do 1939 roku. Suplement 1, s. 142).

132 Są to akta wizytacji generalnej Szkoły Powiatowej w Mereczu, którą prowadzili tamtejsi dominikanie (por. 
U. PASZKIEWIECZ, Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku. Suplement 2, s. 264–
–266).
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71 Ostrowiec 1861 1737 (i)
1759–1760 (i)

1770 (i)
1780 (i)
1795 (i)
1797 (i)

1804 (w)
1820 (w)
1830 (w)

VUB RS, F. 4-A 1454
VUB RS, F. 4-A 1935
VUB RS, F. 4-A 1935
VUB RS, F. 4-A 1935
VUB RS, F. 4-A 1935
VUB RS, F. 4-A 1935
LVIA, F. 694-1-3775
LVIA, F. 694-1-3670
VUB RS, F. 4-A 1936

72 Oszmiana 1850 1818 (w) LVIA, F. 694-1-4014
73 Poławeń 1862 1804 (w)

1818 (w)
1828 (w)

VUB RS, F. 4-A 2328
LVIA, F. 694-1-4014

VUB RS, F. 3-236
74 Połonka 1832 1820 (w) LVIA, F. 694-1-4021
75 Poporcie 1864 1804 (w)

1812 (w)
1818 (w)
1834 (i)
1844 (i)
1849 (i)

1852 (w)
1864 (w)

VUB RS, F. 57-Б 53-916
LMAB RS, F. 18-179
LVIA, F. 694-1-4014

VUB RS, F. 3-152
VUB RS, F. 4-A 4442

VUB RS, F. 3-151
LVIA, F. 604-1-4491

VUB RS, F. 57-Б 53-917
76 Skopiszki 1832 1818 (w)

1818 (w)
LVIA, F. 525-8-739

LVIA, F. 694-1-4014
77 Słonim133 1845 1818 (w) LVIA, F. 694-1-4014
78 Szumsk 1859 1818 (w)

1820 (w)
LVIA, F. 694-1-4014
LVIA, F. 694-1-3670

79 Troki 1864 1818 (w) LVIA, F. 694-1-4014
80 Walówka 1832 1804 (i)

1820 (w)
LMAB RS, F. 43-18973134

LVIA, F. 694-1-3675
81 Wasiliszki 1832 1820 (w) LVIA, F. 694-1-4021
82 Wilno135 1844 1605 (i)

1804 (w)
1818 (w)
1828 (w)
1830 (w)

1844–1849 (i)

ADK, Wd 1
LMAB RS, F. 43-18973
LVIA, F. 694-1-4014136

LMAB RS, F. 43-20920
LVIA, F. 694-1-3777

VUB RS, F. 3-149

133 O bibliotece dominikanów słonimskich zob. I. PIETRZKIEWICZ, Biblioteki klasztorów słonimskich w świetle za-
chowanych inwentarzy, „Nasza Przeszłość”, 101, 2004, s. 463–474. Warto zaznaczyć, że według relacji niejakiego 
Krzysztofa Pokroszyńskiego już w 1680 r. biblioteka tegoż klasztoru miała liczyć 470 tomów książek – B. ALEKSAN-
DROWICZ, Z przeszłości Słonima i ziemi słonimskiej, Słonim 1935, s. 32.

134 V. ABRAMAVIČIUS, Feodalinių žemės valdų Lietuvoje inventorių aprašymas, Vilniaus 1963, poz. 1089, podaje inną 
sygnaturę tego inwentarza: VKF 1915.

135 O bibliotece dominikanów wileńskich pisała I. PIETRZKIEWICZ, Zakonne Wilno, s. 185–194.

136 Akta wizytacji klasztoru Ducha Świętego z 1820 r. przy omawianiu biblioteki odsyłają do wizytacji z 1817 r., 
gdzie znajdował się inwentarz biblioteczny tego klasztoru (LVIA, F. 694-1-3671, k. 469v).
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83 Wilno-Łukiszki 1844 1697–1727
1804 (w)
1818 (w)
1820 (w)

VUB RS, F. 4-A 3860 (3861)
VUB RS, F. 57-Б 53-15

LVIA, F. 694-1-4014
LVIA, F. 694-1-3671

84 Wysoki Dwór 1832 1804 (w)
1818 (w)

VUB RS, F. 57-Б 53-286
LVIA, F. 694-1-4014

diecezja żmudzka

85 Kalwaria Żmudzka 1889 1816 (i)
1820 (i)

1820 (w)

ADK, Kż 1137

ADK, Kż 9
LVIA, F. 669-2-224138

86 Rosienie 1880 1820 (w)
1831 (w)

LVIA, F. 669- 2-224
LNB RS, F. 130-118139

Skróty:

ADK – Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
BN PAU-PAN – Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
LMAB RS – Lietuvos Mokslų Akademijos Bibliotekos, Rankraščių Skyrius (Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, Dział Rękopi-

sów)
LNB RS – Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo Bibliotekos, Rankraščių Skyrius (Litewska Biblioteka Narodowa im. M. Mazvydasa, Dział 

Rękopisów)
LVIA – Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas (Centralne Archiwum Historyczne Litwy w Wilnie)
VUB RS – Vilniaus Universiteto Bibliotekos, Rankraščių Skyrius (Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, Dział Rękopisów)
ДАЖО – Державний Архів Житомирськоі Області (Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu)
ДАХО – Державний Архів Хмельницької Області (Państwowe Archiwum Obwodu Chmielnickiego w Chmielnickim)
НГИАБ у Гродна – Нацыянальны Гістарычны Архіў Беларусі у Гродна (Państwowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie)
НГИАБ у Мінску – Нацыянальны Гістарычны Архіў Беларусі у Мінску (Państwowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku)
ЦДІАУ у Києві – Центральний Державний Історичний Архів України у Києві (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Ki-

jowie)
ЦДІАУ у Львові – Центральний Державний Історичний Архів України у Львові (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we 

Lwowie) 

137 Jest to biblioteka szkoły dominikańskiej w Kalwarii Żmudzkiej.

138 Wydany przez A. PACEVIČIUSA, Žemaičių Kalvarjos dominikonų bibliotekos autoriai ir knygos 1820 metais, „Kny-
gotyra”, 36, 2000, s. 290–309. Szerzej o samej bibliotece klasztornej zob. idem, Knygos kultūra Žemaičių Kalvarijos 
dominikanų vienuolyne: komunikacinis aspektas, [w:] A. BUTRIMAS, N. MARKAUSKAITĖ, A. VITĖNAS, A. PACEVIČIUS, Žemaičių 
Kalvarija: vienuolynas bažnyčia ir Kryžiaus kelio stotys (Žemaitijos Vienuolynai), Vilnius 2003, s. 149–179.

139 U. PASZKIEWICZ, Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku. Suplement 2,  
s. 349, podaje, że w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Sankt Petersburgu znajduje się Elenchus librorum conven-
tualis Rosiniensis Ordinis Praedicatorum, pochodzący z XIX w. 
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Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych  
w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w.  

Stan źródeł i miejsca ich przechowywania

Streszczenie

Badania nad bibliotekami dominikańskimi są słabo zaawansowane, chociaż istnieją już pewne opracowania. Najsłabiej znane są dzieje 
bibliotek klasztorów braci kaznodziejów na wschodnich rubieżach pierwszej Rzeczypospolitej, które po rozbiorach znalazły się na terenie 
Cesarstwa Rosyjskiego (w historiografii polskiej nazywanych Ziemiami Zabranymi, a w rosyjskiej – ziemiami zachodnimi). Leżące na tym
terenie klasztory dominikańskie jurysdykcyjnie należały do trzech prowincji – polskiej (część guberni wołyńskiej), ruskiej (druga część 
guberni wołyńskiej, ponadto całe gubernie podolska i kijowska) oraz litewskiej (gubernie wileńska, mińska i grodzieńska). Klasztory 
były różnej wielkości i od tego często zależała także wielkość ich księgozbiorów bibliotecznych. Do niedawna niewiele wiedzieliśmy 
o tych zbiorach, ponieważ nie były znane inwentarze i katalogi biblioteczne. Dlatego ważne jest ich odkrycie i na ich podstawie ustalenie 
wielkości księgozbiorów poszczególnych klasztorów.

Kwerenda w archiwach i bibliotekach państw Europy Wschodniej przyniosła bardzo dobre rezultaty, gdyż okazało się, iż w ich zasobach 
znajdujemy wiele cennych źródeł na ten temat. W niniejszym tekście autor skupia uwagę przede wszystkim na dwóch zasadniczych 
rodzajach źródeł: inwentarzach i katalogach bibliotecznych. Udało się odnaleźć wiele szczegółowych spisów książek, wraz z opisami za-
wierającymi tytuł, miejsce i rok wydania oraz format. Konstrukcja inwentarzy zasadniczo jest jednolita: książki są pogrupowane według 
dziedzin, takich jak: Pismo Święte, teologia dogmatyczna, teologia moralna, historia Kościoła, historia powszechna (świecka), apologe-
tyka, czasami także księgi zakazane (libri prohibiti). Spisy książek zawierają także wizytacje kanoniczne przeprowadzane przez biskupów 
lub ich delegatów, które również można w jakimś sensie uznać za inwentarze; podobnie jak samoistne inwentarze, są pogrupowane 
według dziedzin. Zarówno w inwentarzach, jak i w wizytacjach książki rzadko podzielone są według formatów. Układ taki spotykamy 
tylko w kilku przypadkach bardzo niewielkich księgozbiorów.

Tekst zawiera omówienie stanu badań nad bibliotekami dominikańskimi na wschodnich kresach pierwszej Rzeczypospolitej, a potem 
w guberniach zachodnich Imperium Rosyjskiego. Widzimy, iż badania te – chociaż ciągle niezbyt zaawansowane – prowadzone są nie 
tylko w Polsce, ale także u wschodnich sąsiadów. Następnie na podstawie zebranego materiału źródłowego krótko zarysowano sytuację 
bibliotek klasztornych w okresie zaborów. W końcu przedstawiono stan i miejsce zachowania inwentarzy i różnych zbiorów bibliotecz-
nych, w tym wizytacji. Na końcu zamieszczono wykaz źródeł, z podaniem roku, z którego pochodzą, miejsca przechowywania (archiwum 
lub biblioteka) oraz sygnatury. W wykazie tym nie uwzględniono jednak archiwów i bibliotek rosyjskich, co wymaga kolejnych kwerend. 
Ograniczono się do zbiorów polskich, ukraińskich, białoruskich  i litewskich. Z pewnością nie jest to pełny wykaz źródeł, ale już on poka-
zuje, jak ważne jest prowadzenie kwerend w tych zasobach, kryjących wiele cennego materiału. Szczególnie dotyczy to klasztorów, które 
w XIX w. uległy kasatom, a ich archiwa i zbiory biblioteczne zostały zniszczone lub rozproszone. Obecnie właśnie jedynie te źródła mogą 
pomóc nam poznać księgozbiory klasztorne, a co za tym idzie – także kulturę intelektualną zakonników.

Słowa kluczowe

dominikanie, księgozbiór, zachodnie gubernie, Cesarstwo Rosyjskie, Polska, Ukraina, Białoruś, Litwa, sekularyzacja, inwentarz, spis, ka-
talog, biblioteka, archiwum, wizytacja, kultura intelektualna
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Inventories and directories of Dominican monasteries dissolved  
in the western gubernias of the Russian Empire in 19th century.  

Status of the sources and places of their storage

Summary

The researches on the Dominican libraries are poorly advanced, although they already have some scientific descriptions. The least known
is the history of the monastic libraries of brothers preachers on the eastern fringe of the First Polish Republic, which after the partitions 
were the part of the Russian Empire (in the Polish historiography known as “the taken lands”, and in Russian “the western lands”). The Do-
minican convents on those lands were under the jurisdiction of three provinces – Polish (part of the Volynian province), Russian (second 
part of the Volynian province, but also the whole Podolian and Kievan provinces), and Lithuanian (Vilnius, Minsk and Grodno provinces). 
The monasteries varied in size and thus their library collections had also different number of volumes. We did not have the knowledge on
that matter so far, as there were no known inventories and catalogues providing such information. Therefore, it is important to discover 
them, and to determine on this base the sizes of the collections of each monastery. 

The query in the archives and libraries in Eastern Europe has brought very good results, as it turned out that there can be found many 
valuable sources on this subject.  This paper focuses mainly on the two essential types of sources: inventories and library catalogues. 
A lot of inventories containing detailed lists of books with titles, places, dates of publication and formats were found. The structure of the 
inventories is basically unified: the volumes are grouped by fields, such as for instance: Bible, dogmatic theology, moral theology, history
of the Church, general history (secular), apologetics, sometimes also banned books (libri prohibiti). The records of volumes contain also 
cannonical visitations, performed by the bishops or their delegates, which can also be considered as a kind of inventory; similarly to the 
intrinsic inventories, they are grouped by fields. Rarely, both in the inventories and visitations, there can be found groupings by formats;
there are only few examples, this concerns only very small collections. 

This paper provides an overview on the state of research of Dominican libraries in the eastern borderlands of the First Polish Republic, and 
later on the western provinces of the Russian Empire. Although those surveys are still week, they can be found not only in Poland, but 
also in the neighbouring eastern countries. Afterwards, basing on the collected source material, the situation of the monastic libraries 
during the annexation period is briefly outlined. Finally, the status and locations of stored inventories and other types of collections (and
therefore the visitations) are presented. At the end of this work is placed a list of the sources with the year of origin, the current storage 
in archives or libraries, and the signature. This list does not include, however, the Russian archives and libraries. That requires another 
queries. The essay is limited only to Polish, Ukrainian, Belarusian, and Lithuanian collections. Certainly, this is not a complete list of 
sources, but it shows how important is carrying out queries in the sources containing a lot of valuable material. It especially concerns the 
convents dissolved in 19th century, whose archives and collections were destroyed or dispersed. Nowadays, only those sources can help us 
to learn the monastic collections, and thus the intellectual culture of brothers.  

Keywords

Dominicans, collection of books, western gubernias, Russian Empire, Poland, Ukraine, Belarus, Lithuania, secularization, inventory, direc-
tory, catalog, library, archive, visitation, intellectual culture
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Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Starodruki z biblioteki klasztornej bernardynów w Przeworsku  
w zbiorach Biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie*

Zarys dziejów klasztoru i biblioteki

Fundowany w 1465 r. przez marszałka Rafała Tarnowskiego klasztor bernardynów w Prze-
worsku był dziesiątą fundacją tego zakonu w Polsce. Należał najpierw do prowincji polskiej, 
następnie, od 1637 r., do ruskiej, od 1785 r. do galicyjskiej, a od 1918 r. ponownie do pol-
skiej. Na rozwój i świetność klasztoru wpłynęły hojne darowizny Lubomirskich, od 1621 r. 
właścicieli dóbr przeworskich. Po 1772 r. znalazł się pod władzą austriacką, a w wieku XIX 
przeżywał wraz z całą prowincją głęboki kryzys, szczęśliwie jednak odrodził się i przetrwał 
do dnia dzisiejszego1. 

Pomimo zapowiedzi Kamila Kantaka sprzed blisko stulecia2 żadna z bibliotek bernardyń-
skich nie doczekała się monograficznego opracowania. Dysponujemy zaledwie zarysem
dziejów biblioteki bernardynów bydgoskich3 oraz opracowaniami poświęconymi książ-
nicom bernardynów krakowskich4 i poznańskich5. Szczęśliwie ostatnio Emilian Lenart za-

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.

1 A. CHADAM, Przeworsk, [w:] H. E. WYCZAWSKI (red.), Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, 
Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 278–284; K. GRUDZIŃSKI, Odnowa galicyjskiej prowincji Bernardynów pw. Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w II połowie XIX w., [w:] J. KŁOCZOWSKI i in. (red.), Zakony franciszkańskie 
w Polsce, t. 3: Franciszkanie w Polsce XIX wieku, Niepokalanów 1996, s. 239.

2 K. KANTAK, Bernardyni polscy, t. 2: 1573–1795–1932, Lwów 1933, s. 302.

3 Biblioteka bernardynów, Bydgoszcz [1993].

4 W. F. MURAWIEC, Księgozbiory prowincji bernardynów i konwentu reformatów w Krakowie – jako przejaw intelektu-
alnych zainteresowań zakonników w XVI–XVIII w., [w:] idem, Reforma potrydencka zakonu braci mniejszych w Polsce 
(w. XVI–XVIII), Kraków 1990, s. 64–123; idem, Księgozbiory krakowskie zakonu braci mniejszych – bernardynów i refor-
matów – w świetle not proweniencyjnych w XVI–XVIII w., „Folia Historica Cracoviensia”, 2, 1994, s. 41–59.

5 S. B. TOMCZAK, Biblioteka bernardynów w Poznaniu do końca XVI wieku, [w:] J. KŁOCZOWSKI (red.), Zakony francisz-
kańskie w Polsce, t. 1: Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 2–3: Franciszkanie na ziemiach polskich, Kraków 
1989, s. 159–175.
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rysował dzieje bibliotek bernardyńskich do końca XVIII w.6 Autor szacuje, że w zbiorach 
klasztornych oraz innych bibliotek (np. Biblioteki XX. Czartoryskich, Biblioteki Kórnickiej, 
Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego) znajduje się około 37 000 
tomów o proweniencji bernardyńskiej7. 

Mamy bardzo niewiele informacji o dziejach biblioteki bernardynów przeworskich. Wiado-
mo np., że pod koniec XV w. klasztor otrzymał woluminy w darze od Michała Bala, wika-
riusza prowincji, a w XVI stuleciu liczne inne darowizny8. 28 II 1659 r. zakonnicy otrzymali 
100 zł „za przechowywanie ksiąg i reparację ksiąg ziemskich przemyskich”9. Wśród dar-
czyńców z tego okresu K. Kantak wymienia Stanisława Firkowicza, który „na początku stu-
lecia hojnie obdarował książkami Przeworsk”10. Według niego w 1933 r. biblioteka liczyła 
jeszcze kilkadziesiąt inkunabułów, „podczas gdy wiele rękopisów i druków z niej popłynęło 
do innych książnic”, w tym do Biblioteki XX. Czartoryskich11.

„Niepowetowaną stratą była grabież biblioteki” przez działających od końca XVIII w. „książ-
kołapów” 12. A. Chadam podkreśla, w XIX w. „klasztor poniósł dotkliwe straty w zbiorach 
archiwalnych i w bogatej dotychczas bibliotece”13 – według K. Kantaka wręcz „z poszcze-
gólnych zaś konwentów ucierpiał najwięcej przeworski”14.

Na tropie książkołapa: Erwin Rödel i biblioteka sieniawska Czartoryskich

Bezcenne informacje na temat bernardyńskiej biblioteki przeworskiej zawiera korespon-
dencja bibliotekarzy biblioteki puławskiej Czartoryskich, ewakuowanej do Sieniawy, ma-
jątku Czartoryskich leżącego kilkanaście kilometrów od Przeworska. Ponieważ podczas 
pośpiesznej ewakuacji utracono część zbiorów, ich właściciel, książę Władysław Czartory-
ski15, zlecił swoim bibliotekarzom uzupełnienie tych braków, co czynili, informując go li-

6 E. LENART, Biblioteki bernardyńskie w Polsce od 2. połowy XV do końca XVIII wieku, [w:] W. F. MURAWIEC, D. A. MU-
SKUS (red.), Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Polsce (1453–2003), Kalwaria Zebrzydowska 2006, 
s. 659–677.

7 Ibidem, s. 660.

8 A. CHADAM, Przeworsk, s. 279.

9 R. KOZYRSKI, Problematyka franciszkańska na forum sejmików ruskich w drugiej połowie XVII wieku, [w:] H. GAPSKI, 
C.S. NAPIÓRKOWSKI (red.), Franciszkanie w Polsce XVI–XVIII wieku (Zakony franciszkańskie w Polsce, 2), cz. 2, Niepoka-
lanów 2003, s. 269. 

10 K. KANTAK, Bernardyni polscy, t. 2, s. 301.

11 K. KANTAK, Bernardyni polscy, t. 1: 1453–1572, Lwów 1933, s. 169. Ponownie informację tę – „samych inkunabu-
łów do stu” – podaje w t. 2, s. 339.

12 S. KOZAK, J. POLACZEK (oprac.), Kościół i klasztor oo. Bernardynów w Przeworsku (Ars et Historia, 4), Przemyśl 1999, 
s. 14.

13 A. CHADAM, Przeworsk, s. 282.

14 K. KANTAK, Bernardyni polscy, t. 2, s. 567.

15 Władysław Czartoryski (3 VII 1828 – 23 VI 1894) – syn Adama Jerzego Czartoryskiego i Anny Zofii z Sapiehów; 
założyciel Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie, opartego na zbiorach rodowych przewiezionych z Sieniawy, 
gdzie trafiły po ewakuacji Puław.
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stownie o swych poczynaniach. W liście Karola Druziewicza16, bibliotekarza sieniawskiego, 
do Józefa Łepkowskiego17, bibliotekarza Czartoryskich w Krakowie, z 6 V 1874 r. czytamy: 

Polecił mi także J[aśnie] W[ielmożny] Xiążę, abym w Przeworsku obejrzał bibliotekę klasztorną u XX. Bernardynów – i wzglę-
dem nabycia takowej na rzecz biblioteki Sieniawskiej. Żebym się rozmówił z Xiędzem Gwardyanem. Byłem w Przeworsku. 
Rzeczywiście klasztor posiada księgozbiór ksiąg dawnych i rękopisów – jak od XV wieku począwszy. Są książki kompletne 
z tytułami, miejscami drukarni i rokiem. Są defektowne i to w znacznej liczbie – bez tytułów, początku i końca. We wtorek 
pojechałem do Leżayska, gdzie się znajduje na teraz Xiądz prowincyał ze Lwowa, wizytując klasztory. Przedstawiłem się mu 
od JWX z propozycją, że gdy księgozbiór w klasztorze przeworskim leży bez użytku, bez dozoru, bez ładu czyby nie zechcieli 
odstąpić w części do zbiorów Xięcia Władysława Czartoryskiego w Sieniawie. Bardzo chętnie przyjął propozycję i powie-
dział, że dziś lub jutro będzie u niego w Leżaysku Gwardyan z Przeworska. Że poleci mu, ażeby mi wolno było przejrzeć, 
przebrać i co się okaże dla biblioteki JW Xięcia, aby spisać, a nawet wydać18. 

Podobną informację, lecz już bardziej pesymistyczną, przesłał księciu Czartoryskiemu w li-
ście z 23 maja tegoż roku: 

Pisałem W[aszej] X[iążęcej] Mości pod bytność w Krakowie przez pośrednictwo Pana Łepkowskiego o tem, że byłem w Prze-
worsku i zwiedziłem bibliotekę u XX Bernardynów. Jest tam dosyć duży zbiór ksiąg z wieku XV, XVI, XVII w wielkim niepo-
rządku zapylone pajęczyną i kurzem – wiele jest defektów. Są i rękopisy na pergaminie. Nic nie wiedzą, co mają. To jest 
to wszystko złożone na górze w jednej izdebce i tak w zaniedbaniu. Jeździłem do X[ię]cia prowincyała do Leżayska, który 
odbywa wizyty w klasztorach, prosząc od WX M[o]ści o pozwolenie przejrzenia tych księgozbiorów (nie powiedziałem, 
że już tam byłem). Oświadczył mi że będzie u niego Xsiądz gwardyan z Przeworska, że da mu polecenie, aby wolno nam 
było przejrzeć, spisać i wybrać co by dla nich było bez użytku, a do zbiorów Xiązęcych były przydatne i każe nawet wydać 
za rewersem. Wiem, że X[iądz] Gwardyan otrzymał od X[ię]dza prowincyała stosowne polecenie. Teraz z powodu powodzi 
trudno dostać się przez San bo i pod Jarosławiem most woda zniosła. Jak tylko przeprawa na Sanie będzie, pojadę i spra-
wozdanie z tego, co się okaże, prześlę19.

Z ilustrującej te wysiłki dokumentacji dowiadujemy się także o stratach, jakie poniósł 
prezentowany księgozbiór bernardyński w wyniku działań Erwina Rödla, przeworskiego 
antykwariusza i znanego książkołapa20. Po raz pierwszy jego nazwisko w kontekście in-
teresującego nas klasztoru21 pojawia się w sporządzonym przez K. Druziewicza wykazie 
otrzymanych od Rödla ksiąg, na którym zanotowano m.in.: „29 września 1872 – dał Pan 
Redel autograf Franciszki Krasińskiej – synowej Króla Jana, a żony królewicza Jakuba – bez 

16 O poszukiwaniu książek przez Druziewicza zob. J. NOWAK, Karola Druziewicza podróże biblioteczne po kongre-
sówce i Galicji w latach 1860–1879, „Przegląd Humanistyczny”, 38, 1994, 3, s. 87–97. Biogramy zob. K. BUCZEK, Druzie-
wicz Karol, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 5, Kraków 1946, s. 401 oraz T. FRĄCZYK, Druziewicz Karol, [w:] I. TREICHEL 
(red.), Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa-Łódź 1972, s. 185.

17 Józef Łepkowski (1826 – 27 II 1894) – profesor archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; w latach 1859–1884 
kierownik biblioteki książęcej w Sieniawie, dyrektor Muzeum i Biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie.

18 Rps 12254, nr 1563: list K. Druziewicza do J. Łepkowskiego z 6 V 1874 r. Wszystkie przytoczone listy są prze-
chowywane w Bibliotece XX. Czartoryskich w Krakowie. 

19 Ibidem, nr 1611: list K. Druziewicza do księcia Władysława Czartoryskiego z 23 V 1874 r.

20 J. NOWAK, Erwin Redel antykwariusz przeworski i jego penetracje bibliotek klasztornych 1871–1876. Przyczynek do 
dziejów „książkołapstwa” w Galicji, „Nasza Przeszłość”, 88, 1997, s. 329–353.

21 Już wcześniej jednak zaczął dostarczać pewne materiały, które „otrzymywał” z archiwum miejskiego w Prze-
worsku, por. J. NOWAK, Erwin Redel, s. 332.
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daty; 6 luty 1873 – przysłał dwie księgi (rękopisy) in folio z lat 1539–1560” (tu też informacja 
o czterech księgach, które przesłał wcześniej, z 1461, 1494, 1590 i b.d.); „5 kwietnia 1873 
przysłał Redel dwa rękopisy – 1476 i 1481 in folio” 22. W sumie znajdujemy tu informacje 
o 15 rękopisach, w tym o przywilejach „króla Zygmunta i Władysława”, które jednak do-
stawcy zwrócono, oraz o kwotach, jakie za nie otrzymał. 

Jako że Rödel znany był z nie do końca uczciwych zasad pozyskiwania cennych książek, 
książę Czartoryski nigdy oficjalnie nie dał mu pełnomocnictwa na reprezentowanie swoich 
interesów. Niechęcią darzył też antykwariusza Józef Łepkowski. Obydwaj nie pochwalali 
sposobów działania Rödla, jasno dając mu do zrozumienia, że nie akceptują jego przed-
sięwzięć. 

Rödel, przedstawiający się jako wielki miłośnik ksiąg, skarżył się na to w liście do Druzie-
wicza z 24 X 1874 r.23 Nie przeszkodziło mu to w innym liście informować Druziewicza24, 
że bernardyni ze Lwowa są oburzeni sprzedażą książek do Sieniawy i ogłosili zakaz hand-
lu z nim, ale pewien jest, że dzięki rozległym kontaktom księcia Czartoryskiego powróci 
dobra passa i będzie możliwe dalsze eksplorowanie bibliotek klasztornych. Jednocześnie 
zawiadamiał, że udaje się właśnie do zakrystiana bernardynów lwowskich, i prosił, by nie 
powiadamiać Czartoryskiego o tych zamiarach. Jak wynika z listu wysłanego z Przeworska 
11 XII 1874 r.25, prośba o wstawiennictwo została spełniona, informował w nim bowiem, 
co znalazł u lwowskich bernardynów, karmelitów i dominikanów, którzy nie chcą nicze-
go sprzedawać, lecz przekażą wszelkie posiadane duplikaty na własność tak wspaniałej 
biblioteki tworzonej przez księcia. Prosił jednak o pismo w tej sprawie do przełożonych 
odwiedzanych klasztorów. 

W tymże liście wyjawił metody działania, za które był ganiony: „Jednemu księdzu piątka, 
drugiemu winem, piwem oczy zasmarować bym się starał, w przy dobrych chęciach i jakim 
takim sprytcie ja z szanownemi Ojcami radzić sobie umie”. Nie omieszkał powtórzyć przy 
okazji prośby, by księcia poinformować o jego staraniach, lecz nie o metodach26. Dodawał 
również, że obecnie mieszka u bernardynów w Przeworsku, i bardzo prosił Druziewicza 
(zwanego w każdym liście Wielmożnym Panem Dobrodziejem) o wyasygnowanie pewnej 
kwoty dla gwardiana przeworskiego klasztoru, który zapewne przybędzie z kwestą do sie-
niawskiego pałacu. Kilka dni później Druziewicz poinformował Czartoryskiego27 o odkry-
ciach Rödla we Lwowie i prosił o pisma, które zjednałyby mu, dla dobra biblioteki sieniaw-
skiej, przełożonych klasztornych. 

Zachowana korespondencja pomiędzy Druziewiczem a Rödlem, z przewagą listów wysy-
łanych przez tego drugiego, wskazuje na ich stałe kontakty, szczególnie podtrzymywane 
przez przeworskiego antykwariusza. Co do Druziewicza, to 4 I 1874 r. pisał do Łepkowskie-

22 Rps 12254, b.nr.: notatki K. Druziewicza.

23 Zob. J. NOWAK, Erwin Redel, s. 335.

24 Rps 12254, nr 1687: list E. Rödla do K. Druziewicza z 7 XII 1873 r.

25 Ibidem, nr 1725: list E. Rödla do K. Druziewicza z 11 XII 1874 r.

26 Ibidem.

27 Ibidem, nr 1726: list K. Druziewicza do księcia Władysława Czartoryskiego z 15 XII 1874 r.
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go: „Redlowi musiałem podać należytą resztę za dostarczone rękopisy – bo już zanadto 
naprzykrzał się – i dobrze że już zakończyło się z niem” 28. Jak dowodzi cytowana wyżej, 
późniejsza korespondencja, pomimo wszystkich zastrzeżeń, jakie kierowano pod adresem 
Rödla, był on dla biblioteki sieniawskiej i prób przywrócenia zbiorom puławskim dawnego 
stanu zbyt cenny, aby zerwać z nim kontakty.

Z dostępnych listów i notatek wyłania się obraz sukcesywnego uszczuplania biblioteki ber-
nardynów w Przeworsku przez Rödla. Z przytoczonej już notatki Druziewicza, w której od-
notował nabytki Rödla uzyskane 29 IX 1872, 6 II 1873, 5 IV 1873, 21 VI 1873, 3 VII 1873 i 17 X 
1873 r., wynika, że było to 15 rękopisów, z których dwa zwrócono nadawcy. 23 V 1874 r. 
Druziewicz informował księcia Czartoryskiego o 21 woluminach rękopisów i akt grodzkich, 
obejmujących lata 1591–1695, w formacie in folio, nabytych od Rödla 2 maja tegoż roku za 
105 zł reńskich, które – jak pisze bibliotekarz – „zabrałem do Sieniawy i złożyłem w bibliote-
ce, zapisawszy w księdze przybytków” 29. 

Niezwykle cennych informacji do badań nad zbiorem przeworskim dostarcza list Druziewi-
cza do Łepkowskiego z 5 VII 1874 r.30, w którym czytamy: 

P. Redel sporządził spisy książek, jakie się znajdują w bibliotece XX Bernardynów – spisał już 927 a jeszcze w brulionie 
ma około 200 – jak donosiłem WPanu – zarządził to JW X[iąż]ę pod tu na czasie bytności – Widziałem się z Księdzem 
Prowincyałem. Oświadczył że niektóre z tych możemy nabyć do biblioteki Xiążęcej. Wypisałem z tych pism niektóre dzieła 
i księgi i ten spis [...] w brulionie przesyłam Panu dobrodziejowi – może wolnym czasem przejrzysz go. Starać się będę 
sprawdzać z katalogami naszemi i zanotuję, gdyby było duplikatem. Jak Pan Dobrodziej przybędziesz do Sieniawy – to 
zadecydujemy. 

Wynika z niego, że w roku 1874 biblioteka klasztorna liczyła co najmniej 1127 dzieł cennych 
i poszukiwanych, przy założeniu, że Rödel jako znawca tematu i zapalony książkołap nie spi-
sywał ksiąg niegodnych uwagi. Przy okazji niejako poznajemy także mechanizmy groma-
dzenia zbiorów w Sieniawie. Odpowiadając na ten list, J. Łepkowski 24 IX 1874 r. stwierdził, 
że „załączony spis książek biblioteki oo. Bernardynów w Przeworsku nie przedstawia nic 
(z kategoryi rzadkości bibliograficznych polskich) czemby zbiory J[aśnie] O[świeconego] 
X[ięc]ia zbogacić można”. Dodał jednak, że wybrał pewną liczbę kazań, które poleca nabyć, 
jeśli są zachowane w dobrym stanie, ale „ma się rozumieć, że kupno wtedy tylko właściwe, 
gdyby było nader tanio załatwione”. Zalecał też kupić wszystkie rękopisy31. Drugą część 
spisu Rödel wysłał Druziewiczowi 17 VII 1874 r., informując o tym w zachowanym liście. 
Pod jego tekstem adresat zamieścił następującą notatkę: „w dniu 13 sierpnia 1874 wziął 
P. Redel napowrot spisy – do przepisania i do zwrotu”32.  Kolejne spisy sporządzone przez 
sieniawskiego bibliotekarza 20 września33 i 6 października34 informują o nabyciu od Rödla 

28 Ibidem, nr 1492: list K. Druziewicza do J. Łepkowskiego z 4 I 1874 r.

29 Ibidem, nr 1611: list K. Druziewicza do księcia Władysława Czartoryskiego z 23 V 1874 r.

30 Ibidem, nr 1630: list K. Druziewicza do J. Łepkowskiego z 5 VII 1874 r.

31 Ibidem, nr 1649: list J. Łepkowskiego do K. Druziewicza z 24 IX 1874 r.

32 Ibidem, nr 1633: list E. Rödla do K. Druziewicza z 17 VII 1874 r.

33 Ibidem, nr 1645: notatka K. Druziewicza z 20 IX 1874 r.

34 Ibidem, nr 1633: spis sporządzony przez K. Druziewicza 6 X 1874 r.
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odpowiednio 10 pozycji za cenę 20 zł reńskich, wypłaconych z kasy dnia następnego, oraz 
siedmiu pozycji również za taką kwotę. 

Do grupy najcenniejszych akt poświadczających bogactwo biblioteki bernardynów prze-
worskich należy Spis rękopisów i ksiąg drukowanych otrzymanych z księgozbioru w klasztorze 
OO. Bernardynów w Przeworsku do biblijoteki JO Xięcia Władysława Czartoryskiego w Sienia-
wie dnja 10 października 187435. Na 17 stronach Rödel odnotował 182 pozycje (rękopisy 
i druki), opisując je mniej lub bardziej starannie, podając informacje o autorze, tytule, ofi-
cynie, miejscu i roku wydania, formacie, liczbie tomów, a w niektórych przypadkach także 
o defektach i liczbie kart lub stron. Ze spisu tego wynika, że najstarszy sprowadzony wolu-
min pochodził z roku 1474, najmłodszy – z 1695, z wieku XV było 48 tytułów, z wieku XVI 
– 106 tytułów, a z XVII – cztery tytuły. Dokładną datę podano przy 158 opisach. Informacje 
o roku wydania rzucają też pewne światło na zainteresowania Rödla, działającego zgodnie 
z instrukcjami, o których pisał w liście do Druziewicza z 11 XII 1874 r.: „Stosownie do po-
lecenia przez JO Księcia Pana mnie nadanego starałem się według nabycia dzieł żadkich 
[sic!]”36. Spis ten nie zawiera opisów druków późniejszych niż XVII-wieczne, a i tych jedy-
nie cztery. Zważywszy, że w wieku XVIII w klasztorze bernardynów przeworskich działały 
nowicjat i studium, należy przyjąć, że biblioteka klasztorna posiadała i druki nowsze. Oto 
przykładowe opisy z tego unikatowego spisu: 

[137] Księga in folio wielka w oprawie z desek skóra stara potargana. /: z 8ma narożnikami mosiężnymi i dwoma pośrodku. 
W niej Psalmy nuty kościelne na pergaminie. Kart. /niektóre uszkodzone/ sztt. 98 /: niekompletna; [22] in 4-to Legenda 
Sancti Thome de Aquino 1496 Venetia vol. 1; [66] in 4-to Opus postillorum et sermonum Jordani de Tempore – stronic 460 /: 
w oprawie z białego pergaminu:/ Exemplarz dobry – Impressum Argentine A.D. 1483; [69] Mundus Symbolicus dr Philippi 
Picinelli R.D. Augustin Ereth – Colonie Agrippine Sumplibus Joh. Theodori Boetli 1695 /: przepisane Eleonorze Maryi Kró-
lowej Polskiej w 2ch tomach z indexami/; [123] Zdaje się bez tytułu ale z XV wieku. Bez miejsca druku i roku. /Prologus in 
stellarum Corone Benedicte Virginis Marie/ z rękopisami – na początku jedna karta na pergaminie, w środku kilka kart, a na 
ostatku jedna. XII ksiąg z Tabulą oporis? W skórzanej oprawie z klamerkami. 

Jak widać, zapisy są na tyle dokładne, że mogą stać się podstawą rekonstrukcji części zagi-
nionej biblioteki przeworskiej.

Kolejne wieści o przesyłkach z Przeworska zawiera notatka z podpisem Rödla z 15 paździer-
nika38, w której poświadcza, że „za przywiezienie dwóch pak z książkami i zapakowanie 
tych oraz robotę pak potrzebnych otrzymałem Sześć Reńsk.”, oraz list Rödla do Druziewicza 
z 19 X 1874 r.39, w którym książkołap informuje: „Dziś dopiero zakończyłem pakowanie ksią-
żek, przesyłam więc pak cztery – piąte i ostatnie furman zabrać nie mógł – ta przy okazji 
odesłana będzie”. 

Jak już wiemy, nie wszystkie „nabytki” przesyłane lub przywożone przez Rödla z Przewor-
ska do Sieniawy były akceptowane i przyjmowane do biblioteki. Dobrze ilustruje to nie-

35 Ibidem, nr 1704: spis sporządzony przez E. Rödla 10 X 1874 r.

36 Ibidem, nr 1725: list E. Rödla do K. Druziewicza z 11 XII 1874 r.

37 Liczba w nawiasie kwadratowym oznacza numer porządkowy w spisie.

38 Rps 12254, nr 56: notatka E. Rödla z 15 X 1874 r.

39 Ibidem, nr 1677: list E. Rödla do K. Druziewicza z 19 X 1874 r.
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datowana notatka K. Druziewicza, wskazująca, że niekiedy wyboru dokonywał sam książę 
właściciel:

Że z księgozbioru OO. Bernardynów sprowadzono księgi, książki i rękopismów różnych – wszystkie treści religijnej przejrzał 
sam JOX. Odłączono uszczerbione przez myszy i mole ponadpsute książki. Defektowe bez tytułów. [...] Wybrane oddzielone 
i tych robi się spis. Dla sprawdzenya przez znawców biegłych w bibliografii. Coby za nie klasztorowi zapłacić należało. Sa-
mych defektów – okazała się paka. Ta zabita zapieczętowana odeśle się klasztorowi40. 

Zdaje się, że Rödel, aby wkupić się w łaski, przekazywał część pozyskanych ksiąg w darze. 
K. Druziewicz zanotował pod datą 3 VII 1873 r.: „rękopis na pergaminie z 1602 r.” – Hieroni-
ma na Jarosławiu Lubomirskiego – „darem dla biblioteki”41. 

Trudno wątpić, że biblioteka sieniawska była tylko jednym z odbiorców ksiąg dostarcza-
nych przez Rödla, pochodzących m.in. z klasztoru bernardynów przeworskich. Wszak an-
tykwariusz utrzymywał się z handlu książkami. Jednym z takich odbiorców mogła być Bi-
blioteka Ossolińskich we Lwowie, na co wskazuje zachowana korespondencja Rödla z jej 
dyrektorem42.

Odwiedzający bibliotekę bernardynów przeworskich K. Druziewicz i E. Rödel nie mieli do-
brego zdania na temat dbałości zakonników o księgi, zarzucając im nie tylko niegospodar-
ność i niedbałość, lecz przede wszystkim niewiedzę o posiadanych zbiorach i brak szacunku 
dla nich. Z ich korespondencji wyłania się obraz biblioteki zasobnej, jednak zaniedbanej, 
ze zbiorami zakurzonymi i podniszczonymi. K. Druziewicz pisał: „Jest tam dosyć duży zbiór 
ksiąg z wieku XV, XVI, XVII w wielkim nieporządku zapylone pajęczyną i kurzem – wiele jest 
defektów. Są i rękopisy na pergaminie”43. Podkreślał także: „Nic nie wiedzą, co mają”44. Po-
równując stan zachowania księgozbioru po bernardynach przeworskich znajdującego się 
obecnie w Bibliotece XX. Czartoryskich w Krakowie ze stanem zachowania biblioteki ber-
nardynów in situ w Przeworsku, można dojść do wniosku, że niezbyt etyczna działalność 
Rödla i Druziewicza przyczyniła się do uratowania najważniejszej części tej biblioteki. 

Według Janusza Nowaka efektem działań Rödla w Przeworsku w latach 1871–1876 było 
przekazanie bibliotece w Sieniawie 11 dyplomów pergaminowych pochodzących z okresu 
od XV do XVII w., 30 rękopisów z Archiwum Miejskiego (m.in. ksiąg miejskich ławniczych, 
sądowych, wójtowskich i regestrów), 10 innych rękopisów o zasięgu czasowym od XVI do 
XVIII w. oraz około 300 starodruków pochodzących z przeworskich bibliotek klasztornych 
– bernardynów i bożogrobców45. 

40 Ibidem, nr 1700: notatka K. Druziewicza, b.d.

41 Ibidem, b.nr.: notatka K. Druziewicza z 3 VII 1873 r.

42 J. NOWAK, Erwin Redel, s. 347.

43 Rps 12254, nr 1611: list K. Druziewicza do księcia Władysława Czartoryskiego z 23 V 1874 r.

44 Ibidem.

45 J. NOWAK, Przeworskie kolekcje archiwalne i biblioteczne w Bibliotece XX Czartoryskich w Krakowie, z dziejów gro-
madzenia, [w:] I. SAPETOWA (red.), 600 lat Przeworska w tekstach archiwalnych, drukach i zabytkach sztuki: katalog 
wystawy muzealnej, Przeworsk 1993, s. 117.
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Charakterystyka kolekcji: noty proweniencyjne

Kwerenda przeprowadzona w Bibliotece XX. Czartoryskich pozwoliła na identyfikację 
41 starodruków z proweniencją biblioteki przeworskich bernardynów, w tym 33 inkuna-
bułów i ośmiu druków szesnastowiecznych46. Wszystkie mają jedną wspólną cechę – obec-
ność odręcznych wpisów poświadczających ich przynależność do tej konkretnej biblioteki. 
W zbadanych woluminach nie odnaleziono innych znaków proweniencyjnych oprócz tych 
wpisów, które były jedynym sposobem oznaczania własności. Zakonnicy nie stosowali pro-
toekslibrisów, ekslibrisów, superekslibrisów ani pieczęci. Wpisy umieszczano zazwyczaj na 
wyklejce przedniej lub tylnej, skromnej stronie tytułowej lub frontyspisie, ewentualnie na 
ich odwrocie, na pierwszej stronie tekstu. Rzadziej pojawiają się na kolejnych kartach czy 
na ostatniej stronie. Części notatek nie udało się w pełni odczytać, ale jednoznacznie wska-
zują one klasztor w Przeworsku jako właściciela. 

Najpopularniejszym sformułowaniem zamieszczanym w należących do bernardynów wo-
luminach jest Pro loco Przeworscensi, wpisane m.in. na skromnej stronie tytułowej w Postilla 
super Epistolas et Evangelia Wilhelma z Paryża [16]47, na pierwszej stronie tekstu Sermones 
de sanctis Hugona de Prato Florido [20], na karcie 24. Praeceptorium divinae legis Jana Ni-
dera [31], na przedniej wyklejce i karcie 18. Liber Discipuli Jana Herolta [17] – tu napisy 
w formie skróconej: Pro loco Przewo i Pro loco przeworscen, dwukrotnie na stronie tytułowej 
Sermones de sanctis Oswalda de Lasco [32] oraz w tej samej części Repertorium in Postillam 
Mikołaja z Lyry [30]. 

Drugi z rodzajów wpisów wskazuje konkretnie na klasztor bernardynów i/lub kościół kon-
wentualny św. Barbary, np. Ex Bibliotheca Conventus Praevorscen. FF Bernardinorum ad S: 
Barbaram applicatus Anno 1521 na pierwszej stronie krakowskiego wydania dzieła Arysto-
telesa Expositio De Anima [4], przy czym jest to także jeden z nielicznych przykładów da-
towanych; Loci Przeworscensis sub Titulo s. Barbarae na verso karty trzeciej na wiedeńskim 
wydaniu dzieła Stanisława Hozjusza Confessio catholicae fidei [19]; Loci Przeworscens P.P. 
Bernardinorum w Quadragesimale Jana Gritscha [14]; Conventus Presuorscensi ad S. Barba-
ram na stronie tytułowej Stellarium coronae Beatae Mariae Virginis Pelbarta z Themeswar 
[38]; Pro Monasterio Pzeworscen. Ordinis Maiorus de Observantiae na stronie tytułowej dzieł 
Wilhelma Alvernusa [15].

Jedynie na dwóch woluminach widnieje zapis wskazujący na bibliotekę sensu stricto: na 
stronie tytułowej Sermones de tempore et de sanctis Meffreta [26] oraz w De Civitate Dei św. 
Augustyna [5].

Charakterystyka kolekcji: czytelnicy

W zaledwie kilku przypadkach umieszczono dane konkretnego czytelnika woluminu. Przy-
kładowo brat Cyprian pojawia się czterokrotnie w Sermones de sanctis perutiles Michała 
z Węgier [27] – na frontyspisie, pierwszej, piątej i ostatniej stronie tekstu. W tym samym 

46 Pełny spis w aneksie.

47 Liczby oznaczają numery w aneksie.
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starodruku znajdujemy także noty zawierające imiona trzech innych braci zakonnych – Ja-
kuba, Piotra i Szymona, oraz dwie daty – 1589, 1599. Ogólnie w tym tomie znaleziono 14 
wpisów, które w całości lub we fragmentach udało się odczytać, oraz kilka nieczytelnych. 
Pojawiające się imiona zakonników wskazują na indywidualne korzystanie ze zbiorów, 
zgodnie z potrzebami, także we własnych celach, o czym świadczą noty: pro cella predi-
catoris, pro cella predicatoris in Przeworsko, pro cella predicatoris in loco Przeworzensi, pro 
cella predicatus, występujące m.in. na karcie pergaminowej wklejonej do bloku Decretum 
Gratiana [12], na pierwszej karcie niezadrukowanej Quadragesimale de floribus sapientiae 
Ambrożego ze Spiry [1], na drugiej stronie przedniej wyklejki Supplementum Summae Pisa-
nellae Mikołaja z Ausmo [29], na stronie pierwszej Annotationes Margaritarum Decretalium 
[2] czy też w Mariale: Officium et missa Bernardyna z Bustis [9]. 

Charakterystyka kolekcji: daty wykorzystania

Cennymi notatkami będącymi dowodami tzw. życia książki są odręczne wpisy datowe 
wskazujące na konkretne lata, m.in.: 1565 r. w wymienionych już dziełach Hozjusza [19] 
i Bernardyna z Bustisy [9], 1589 i 1599 r. w Michała z Węgier Sermones de sanctis perutiles 
[27], 1731 r. w Summa casuum conscientiae Baptysty z Salis [7]. Interesującego przykładu 
datowania dostarcza jeden z egzemplarzy Stellarium coronae Beatae Mariae Virginis Pel-
barta z Themeswar [37], w którym kolejni użytkownicy odnotowali na ostatniej stronie 
druku daty: 1520, 1600, 1601, 1602 i dopisywali ostatnie cyfry z kolejnych lat – 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10. 

Charakterystyka kolekcji: oznaki użytkowania

Oprócz wymienionych już rodzajów wpisów, wskazujących na lokalizację (klasztor w Prze-
worsku), konkretnego czytelnika (imiona zakonne braci) i daty wykorzystania, informacji 
o życiu woluminów dostarczają robione przez czytelników komentarze oraz zaznaczenia 
w formie podkreśleń w tekście. W części woluminów znajdują się liczne oznaki lektury – glo-
sy oraz podkreślenia, np. w Michała z Węgier Sermones Quadragesimales [28] czy w Grze-
gorza IX Decretales [13]. W kilku czytelnik zaznaczył swą obecność jedynie we fragmencie 
tomu, np. w dziele Roberta Caracciolusa Sermones de laudibus sanctorum [10], do około 1/3 
objętości bloku. Ciekawym przykładem funkcjonowania książki w środowisku jest jeden 
z egzemplarzy Sermones dominicales Oswalda de Lasco [34], w którym na odwrocie przed-
niej wyklejki zapisano całostronicowy tekst kazania rozpoczynającego się od słów: „Mądry 
malarz, chcąc pokazać się osobom ludzkim...”. Z kolei np. w Quadragesimale de floribus sa-
pientiae Ambrożego [1] oraz w Złotej legendzie Jakuba z Voragine [21] brak jakichkolwiek 
oznak kontaktu czytelnika z tekstem, co może świadczyć albo o nadzwyczajnej dbałości 
o książkę, albo o braku jej recepcji. 

Zdarza się również, że woluminy mają niewypełnione miejsce pozostawione na inicjały, 
np. dzieła Wilhelma Alvernusa [15], lub inicjały zostały wykonane jedynie częściowo, np. 
w Sermones quadragesimales de peccatis Roberta Caracciolusa [11]. 
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Charakterystyka kolekcji: tematyka

Przechowywane w Bibliotece XX. Czartoryskich woluminy wskazują na celowe i przemy-
ślane gromadzenie księgozbioru przez przeworskich zakonników. Z racji funkcjonowania 
przy klasztorze nowicjatu oraz dwóch studiów (języka łacińskiego i teologii moralnej) 
w zbiorze obecne były m.in.: Antonina Florentinusa Summa theologica [3], Baptysty z Salis 
Summa casuum conscientiae [7], Wilhelma z Paryża Postilla super Epistolas et Evangelia [16], 
Jana Herolta Liber Discipuli [17]. Nieodzowne w nauczaniu były popularne mamotrekty 
(mamotrepkty), czyli słowniczki objaśniające trudne słownictwo z ksiąg świętych, stąd też 
w omawianym zbiorze znalazły się dwa wydania Mammotrectus super Bibliam Jana Mar-
chesinusa [23 i 24]. Do tej samej grupy zaliczymy również Repertorium in Postillam Mikołaja 
z Lyry [30] czy też Złotą legendę Jakuba z Voragine [21]. Nie bez powodu trafił też zapewne 
do Przeworska druk z krakowskiej oficyny Floriana Unglera wydany z przeznaczeniem dla 
krakowskiego gimnazjum – Arystotelesa Expositio De Anima [4] – czy wydane w Wiedniu 
dzieło Stanisława Hozjusza Confessio catholicae fidei [19]. Sztuki kaznodziejskiej uczono, 
korzystając m.in. z Postillae de tempore et sermones Jordana z Kwedlinburga [25].

***

Biblioteka XX. Czartoryskich obecność druków z librarii przeworskich bernardynów za-
wdzięcza w znacznej mierze bibliofilskim zamiłowaniom księcia Władysława Czartoryskie-
go, umiejętnościom jego bibliotekarzy oraz działalności, nie zawsze godnej polecenia, 
antykwariusza przeworskiego. Z pewnością dalsze badania pozwolą na odkrycie resztek 
księgozbioru bernardynów przeworskich znajdujących się w innych bibliotekach, takich 
jak np. Biblioteka Jagiellońska48 czy wrocławskie Ossolineum.

48 W katalogu proweniencyjnym odnaleziono dwie pozycje: S. Ambrosius, Omnia opera, Basel: Erasmus Rot-
terdamus, 1527, t. 4 (sygn. 8604 Cim.) oraz Marcus Tullius Cicero, Brutus, Basel: [Thomas Guarin, po 5 VIII] 1564; 
Michael Toxites, Commentarii..., Basel: Off. Oporiniana, VI 1568, (sygn. 1825–1826 Cim.).
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Wykaz druków XV- i XVI-wiecznych z proweniencją klasztoru bernardynów  
przeworskich w zbiorach Biblioteki XX. Czartoryskich49 

1. AMBROSIUS DE SPIRA, Quadragesimale de floribus sapientiae, Venezia: Bonetus Locatellus, 
1488/1489 (sygn. 66 II Inc.).

2. Annotationes Margaritarum Decretalium, [Basel]: [Nicolaus Kessler], [około 1496] (sygn. 
101 B II Inc.) [współoprawny z Bartholomaeus Sibylla, Speculum peregrinarum questionum, 
Strasbourg: Ioannes Grüninger, 1499 (sygn. 101 C II Inc.)].

3. ANTONINUS FLORENTINUS, Summa theologica, t. 1–4, Strasbourg: Ioannes Grüninger, 1496 
(sygn. 137 III Inc.).

4. ARISTOTELES, Expositio [De Anima] Tri[um] libror[um] De Anima familiaris exposit[io] ... in 
Gimnasio Cracoviensi congesta, Kraków: [Florian Ungler], 1513 (sygn. 2017 I Cim.).

5. AURELIUS AUGUSTINUS SANCTUS, Divi Aurelii Augustini hipponensis episcopi ad Marcell: De ci-
vitate Dei ... cum commentariis Thomae Valois et Nicolai Trineth: nec non additionibus Jacobi 
Passavantii, atque theologicis veritatibus Francisci Maronis, Basel: Adam Petri, 1515 (sygn. 
2324 III Cim.) [współoprawny z Aurelius Augustinus sanctus Divi Aurelij Augustini hippo-
nensis episcopi De summa Trinitate que Deus ... libri quindecim ... cui theologicae veritates ... 
Francisci Maronis, Basel: Adam Petri, 1515 (sygn. 2325 III Cim.).

6. AURELIUS AUGUSTINUS SANCTUS, Sermones ad heremitas; Homiliae duae, [Strasbourg]: [Ioan-
nes Prüss], [przed 1487] (sygn. 187 A II Inc.) [współoprawny z Ioannes de Verdena, Sermo-
nes Dormi secure de tempore, [Basel]: [Meffret Typographus]: [= Bertholdus Ruppel], [około
1489] (sygn. 187 B II Inc.), oraz z Ioannes de Verdena, Sermones Dormi secure de tempore et 
de sanctis, Basel: [Typographus Meffret]: [= Ruppel Bertholdus], 1489 (sygn. 187 C II Inc.).

7. BAPTISTA DE SALIS, Summa casuum conscientiae, Venezia: Paganinus de Paganinis, 1499 
(sygn. 247 I Inc.).

8. BARTHOLOMAEUS DE CHAIMIS, Confessionale, [Heidelberg]: [Lindelbachi Typographus]: 
[= Henricus Knoblochtzer], [przed 1485] (sygn. 241 A I Inc.) [współoprawny z Ioannes Ni-
der, Manuale confessorum, [Köln]: [Bartholomaeus de Unkel], [około 1481/1484] (sygn. 241 
B I Inc.).

9. BERNARDINUS DE BUSTIS, Mariale: Officium et missa Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae
Virginis, Strasbourg: Martinus Flach, 1496 (sygn. 47 III Inc.).

10. ROBERTUS CARACCIOLUS, Sermones de laudibus sanctorum, Augsburg: Erhardus Ratdolt, 
1489 (sygn. 189 II Inc.).

11. ROBERTUS CARACCIOLUS, Sermones quadragesimales de peccatis etc., Offenburg: [Typogra-
phus Caraccioli]: [= Kilianus Fischer], 1496 (sygn. 74 II Inc.).

12. GRATIANUS, Decretum, Basel: Ioannes Froben, 1493 (sygn. 69 II Inc.).

13. GREGORIUS IX, Decretales, Venezia: Thomas de Blavis, 1486 XII 22. (sygn. 178 A III Inc.) 
[współoprawny z Bonifacius VIII, Liber sextus Decretalium, Venezia: Andreas Torresanus: Bar-
tholomaeus de Blavis, 1485 (sygn. 178 B III Inc.), oraz z Clemens V, Constitutiones, Venezia: 
Andreas Torresanus: Bartholomaeus de Blavis, 1485 (sygn. 178 C III Inc.)].

49 Opis bibliograficzny na podstawie katalogu elektronicznego Biblioteki XX. Czartoryskich.
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14. Ioannes GRITSCH, Quadragesimale, [Strasbourg]: [Typographus Iordani]: [= Husner Geor-
gius], 1490 XII 31. (sygn. 61 A III Inc.) [współoprawny z Corona Beatae Mariae Virginis (ser-
mones), [Strasbourg]: [Iordani Typographus]: [= Georgius Husner], [przed 1488] (sygn. 61 B 
III Inc.)].

15. GUILLERMUS ALVERNUS, Opera, [Nürnberg]: [Georgius Stuchs], [po 1496] (sygn. 177 III Inc.).

16. GUILLERMUS PARISIENSIS, Postilla super Epistolas et Evangelia, Nürnberg: Caspar Hochfeder, 
1496 (sygn. 81 II Inc.).

17. IOANNES HEROLT, Liber Discipuli de eruditione Christifidelium, [Basel]: [Ioannes Amerbach], 
[po 1485] (sygn. 35 III Inc.).

18. Homiliarius doctoru[m] ... cum postillis totius in margine collocatis, Lyon: Johannes Clein 
Allemannus, 1516 (sygn. 2334 III Cim.). 

19. STANISŁAW HOZJUSZ, Confessio catholicae fidei, Wien: Michael Zimmermann, 1560 (sygn. 
1226 III Cim.).

20. HUGO DE PRATO FLORIDO, Sermones de sanctis, Heidelberg: [Lindelbachi Typographus]:  
[= Henricus Knoblochtzer], 1485 (sygn. 48 A III Inc.) [współoprawny z Iordanus de Quedlin-
burg, Sermones de sanctis, Strasbourg: Ioannes Grüninger, 1484 (sygn. 48 B III Inc.).

21. IACOBUS DE VORAGINE, Legenda aurea, Basel: Nicolaus Kessler, 1486 (sygn. 157 III Inc.).

22. IOANNES DE TURRECREMATA, Questiones evangeliorum de tempore et de sanctis et Flos theolo-
giae, [Vienne]: Eberhardus Frommolt, 1481 (sygn. 41 III Inc.).

23. IOANNES MARCHESINUS, Mammotrectus super Bibliam, Köln: Ioannes Koelhoff, 1479 (sygn.
53 III Inc.).

24. IOANNES MARCHESINUS, Mammotrectus super Bibliam, Venezia: Franciscus Renner, 1483 
(sygn. 242 I Inc.).

25. IORDANUS DE QUEDLINBURG, Postillae de tempore et sermones, Strasbourg: [Iordani Typogra-
phus]: [= Georgius Husner], 1483 (sygn. 133 IV Inc.).

26. MEFFRET, Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae, [Basel]: [Nicolaus Kes-
sler], [przed 1483] (sygn. 30 III Inc.).

27. MICHAEL DE HUNGARIA, Sermones de sanctis perutiles, Hagenau: Heinrich Gran, 1526 V 19. 
(sygn. 2378 II Cim.)

28. MICHAEL DE HUNGARIA, Sermones Quadragesimales Bige salutis ..., Hagenau: Heinrich Gran, 
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Starodruki z biblioteki klasztornej bernardynów w Przeworsku  
w zbiorach Biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie

Streszczenie

Artykuł jest wstępem do badań nad księgozbiorem klasztoru bernardynów w Przeworsku. Nieliczne wzmianki w literaturze świadczą, że 
placówka posiadała bogatą bibliotekę, z której świetności do dziś pozostało niewiele. Jej fragmenty – niegdyś zaniedbane, rozkradane, 
rozdawane – można odnaleźć m.in. w zbiorach biblioteki klasztoru bernardynów w Krakowie i w Bibliotece XX. Czartoryskich. Zbiór 
rękopisów oraz zasób druków piętnasto- i szesnastowiecznych tej drugiej stały się podstawą do badań nad zapomnianym, a w latach 
świetności klasztoru – cennym zbiorem.

Głównym bohaterem tekstu jest Erwin Rödel, przeworski antykwariusz, jeden z głównych dostawców rękopisów i książek do sieniawskiej 
biblioteki Czartoryskich, powstałej wskutek represji po powstaniu listopadowym i konieczności ewakuacji zbiorów z Puław. Poważnie 
uszczuplony zasób puławianki był uzupełniany i powiększany dzięki darom oraz licznym kontaktom bibliotekarzy sieniawskich, m.in. 
Karola Druziewicza i Józefa Łepkowskiego, z antykwariuszami oraz bibliotekami klasztornymi. Rödel zasłużył się Czartoryskim, sprowa-
dzając do Sieniawy liczne cenne zbiory biblioteczne, nie zawsze jednak zdobywał je w sposób uczciwy i zgodny z polityką bibliotekarską 
książnicy, ściągając tym samym na nią problemy wynikające z pretensji poprzednich właścicieli woluminów, których zbiory uszczuplał 
czy wręcz dekonstruował. Z zachowanych dokumentów wynika, że klasztor w Przeworsku w wyniku działań Rödla utracił 11 dyplomów 
pergaminowych z okresu od XV do XVII w., 30 rękopisów z archiwum miejskiego (m.in. księgi miejskie ławnicze, sądowe, wójtowskie 
i regestry), 10 innych rękopisów o zasięgu czasowym od XVI do XVIII w. oraz około 300 starodruków (z biblioteki klasztornej bernardynów 
oraz od bożogrobców). Na przynależność części z nich do omawianej biblioteki wskazują liczne wpisy proweniencyjne przedstawione 
w tekście.

Słowa kluczowe

starodruk, rękopis, biblioteka klasztorna, bernardyni, Przeworsk, Erwin Rödel, sekularyzacja, rodzina Czartoryskich, kolekcja książek, 
Biblioteka Czartoryskich
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The early printed books from the monastery’s library of Bernardine Fathers  
in Przeworsk in the collections of The Czartoryski Library in Cracow

Summary

The article is an introduction to the research of the book collection of Bernardine Fathers convent in Przeworsk. A few references in 
literature inform that the facility had a rich library, of which presently little remained of its former glory. Its fragments – once neglected, 
stolen, given away – can be found i.a. in the collections of the Bernardine Fathers in Cracow and The Czartoryski Library. The set of 
manuscripts and the resource of 15th and 16th centuries prints became the basis of research on the forgotten, but in the years of splendor 
valuable, collection. 

The main character of the text is Erwin Rödel – antiquary from Przeworsk, one of the main “suppliers” of the manuscripts and books to 
the Czartoryski library in Sieniawa, stemming from the repression after the November Uprising and the need to evacuate the collections 
from Puławy. Seriously depleted resource from Puławy was replenished and expanded thanks to the donations and numerous contacts of 
librarians from Sieniawa, such as Karol Druziewicz and Józef Łepkowski, with antiquaries and monastic libraries. He was well-deserved to 
Czartoryski family, bringing to Sieniawa many valuable library collections, not always gained fairly and in accordance with the librarian 
policy, however, and as a result – causing also problems arising from the claims of the previous owners, whose collections he diminished 
or even deconstructed. The preserved documentation shows that the monastery in Przeworsk through the actions of Rödel has lost 11 
parchment diplomas dated from 15th to 17th centuries, 30 manuscripts from the City Archive (i.a. books of city assessors, courts, voyts, 
and registries), 10 other manuscripts of the time range from 16th to 18th centuries, and about 300 old prints (partly from the monastic 
library of Bernardines, partly from the fahters of The Holy Sepulchre). The belonging to the presented library is indicated by numerous 
provenance entries described in the text.
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early printed book, manuscript, monastery’s library, Bernardine Fathers, Przeworsk, Erwin Rödel, secularization, Czartoryski Family, col-
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Archiwum Diecezjalne w Kielcach

Katalog rubrycel i schematyzmów polskich cystersów  
znajdujących się w księgozbiorze podręcznym  

Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (1788–1816)*

Wzorem do podjętej pracy prezentacji zbioru rubrycel i schematyzmów cysterskich były 
katalogi ks. Stanisława Librowskiego1. W niniejszym katalogu wykorzystano wszystkie 
ważne założenia i rozwiązania Librowskiego, których nie ma potrzeby tu streszczać. W nie-
których kwestiach zastosowano własne rozwiązania – chodzi o sprawdzenie, które dru-
ki są notowane w Bibliografii polskiej Estreicherów. Zgodnie z praktyką ośrodka Archiwa, 
Biblioteki i Muzea Kościelne nazwano omawiane druki rubrycelami i schematyzmami. 
Choć żaden z druków cysterskich zachowanych w Kielcach nie ma w tytule haseł rubricella 
i schematismus, to jednak użycie w tytule artykułu tych przyjętych i często używanych po-
jęć wpływa na komunikatywność i jest działaniem mającym na celu ujednolicanie metod 
badawczych. W tekście artykułu zamiennie stosowane są pojęcia: „rubrycela” i „kalendarz” 
oraz „schematyzm” i „katalog”. Wydaje się bowiem, że pojęcia „kalendarz” oraz „katalog”, 
obecnie popularne, w sposób najlepszy uogólniają dawne hasła tytułów starych i nowych 
druków. Odpowiednio rubricella, ordo, ordinarium to kalendarz; schematismus, elenchus, 
designatio to katalog.

W Archiwum Diecezjalnym w Kielcach znajduje się pokaźny zbiór kalendarzy i katalogów 
różnych diecezji i prowincji zakonnych Polski. Zbiór obejmuje druki z XIX i XX w. oraz kilka 
starodruków. Druki te trafiały do Kielc z rozległego terytorium dawnej Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów: od Poznania do Mohylewa, od Wilna do Lwowa i Kamieńca Podolskiego; 
a także z terytoriów niepolskich – z Tyraspola. W kolekcji szczególne miejsce zajmuje zbiór 
kalendarzy i katalogów cysterskich. W tym zbiorze zachowało się najwięcej (pięć) staro-
druków oraz sześć druków dziewiętnastowiecznych; 11 druków stanowi cenną dla historii 
Kościoła kolekcję drukowanych źródeł. Druki kalendarzy diecezjalnych i zakonnych są czę-

Hereditas Monasteriorum 
vol. 1, 2012, s. 189–205

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.

1 S. LIBROWSKI, Katalog rubrycel i schematyzmów diecezji i zakonów historycznej Polski, znajdujących się w księgo-
zbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, cz. 1–2, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, cz. 1: 
23, 1971, s. 213–310; cz. 2: 27, 1973, s. 57–130.
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ścią biblioteki podręcznej kieleckiego konsystorza i kurii, przechowywanej w Archiwum 
Diecezjalnym. 

W odniesieniu do druków cysterskich trudno określić ich pochodzenie. Rubrycele na lata 
1788, 1789 i 1791 posiadają wpisy świadczące o tym, że były używane na parafii w Złot-
nikach, które leżą obecnie w powiecie jędrzejowskim, a w epoce staropolskiej wchodziły 
w skład dóbr opactwa jędrzejowskiego. Zanotowane są w nich nazwy wiosek z terytorium 
parafii oraz sporządzone akty metrykalne w odpowiednich miejscach rubryceli. Noty te 
były następnie przepisywane z rubryceli-raptularza do księgi metrykalnej. W Archiwum 
Diecezjalnym w Kielcach przechowywane są księgi metrykalne parafii Złotniki. Porównanie 
zapisów metrykalnych z tychże rubrycel-raptularzy z zachowanymi aktami metrykalnymi 
potwierdza, że akta zapisane początkowo w rubryceli trafiały następnie do ksiąg metrykal-
nych parafii Złotniki. rok

Proboszczem w Złotnikach był wówczas przeor cystersów w Jędrzejowie, Bernard Klusz-
czyński. W katalogach na lata 1788, 1789 oraz 1791 Kluszczyński figuruje jako„Curat[us] in 
Złotniki”. W schematyzmach na lata 1788 i 1789 podano informację, że Robert Chorążycki 
był wikariuszem w Złotnikach. W schematyzmie na rok 1791 odnotowano Chorążyckiego 
jako zakonnika bez funkcji. Malachiasz Jastrzębski był wówczas komendarzem w Złotni-
kach. W latach 1788–1791 proboszczem Złotnik pozostawał przeor jędrzejowski Klusz-
czyński2. Skoro w parafii Złotniki działali w tym czasie wikariusz, a następnie komendarz, 
należy zakładać, że akta metrykalne i inne notatki były sporządzane w rubrycelkach nie 
przez proboszcza i przeora (w jednej osobie), lecz przez wikariusza i komendarza. 

Być może te trzy rubrycele trafiły jako archiwalia bezpośrednio z parafii Złotniki do Archi-
wum Diecezjalnego w Kielcach. Być może pośrednikiem był ks. Wincenty Bogacki. Direc-
torium na rok 1799 posiada pieczęć (X. W. Bogacki). Świadczy to o przynależności do ks. 
Wincentego Bogackiego (1867–1953), który działał w diecezjach kieleckiej i łomżyńskiej. 
Był redaktorem kilku czasopism3. Być może wcześniejsze druki znalazły się w rękach Bo-
gackiego, przejęte z parafii Złotniki. Jeśli chodzi o druki dziewiętnastowieczne, mogły one 
trafić drogą urzędową współcześnie do Konsystorza Kieleckiego, który funkcjonował od 
1807 r. W odniesieniu do omawianych rubrycel nie można wykluczać, że któreś z nich mo-
gły trafić do Kielc ze zlikwidowanego w 1819 r. opactwa w Jędrzejowie.

Cystersi polscy w czasach nowożytnych tworzyli Prowincję Polską, na której czele stał opat-
-wizytator. W tytułach rubryceli na lata 1788, 1789 i 1791 używa się stwierdzenia „ad usum 
Provinciae Poloniae”, którym objęte są klasztory na terenie Polski i poza rozbiorowymi 
granicami Polski – na obszarze Prus i Austrii. W roku 1788 klasztory zostały wymienione 
w porządku alfabetycznym, z wyłączeniem Lądu, jako opactwa opata-wizytatora; „ordine 
alphabetico (excepta Landa)”: Ląd, Jędrzejów, Bledzew, Szczyrzyc, Koprzywnica, Korono-
wo, Mogiła, Obra, Oliwa, Ołobok, Owińska, Paradyż, Pelplin, Przemęt, Sulejów, Kimbarówka 
(klasztor żeński – „Monasterium Vallis Angelicae”), Kimbarówka (klasztor męski – „Monaste-
rium Vallis Umbrosae”), Wąchock, Wągrowiec, Wistycze, Wschowa (kolegium). W rubryceli 

2 Tytuły źródeł w aneksie.

3 D. KRZEŚNIAK-FIRLEJ, Bogacki Wincenty, [w:] Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium Kieleckiego 1727–
–2001. Księga jubileuszowa, oprac. D. KRZEŚNIAK-FIRLEJ, W. FIRLEJ, A. KALETA, Kielce 2002, s. 23–27.
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na rok 1789 klasztory wymieniono w podobnej kolejności, dodano jednak przed Wschową 
Kraków („Collegium Cracoviense ad S. Petrum”). Również w rubryceli na rok 1791 zacho-
wano tę samą kolejność; z powodu uszkodzenia druku nie można jednak określić, jakie 
klasztory wymieniono na końcu, katalog kończy się na Wistyczach. Kalendarz na rok 1793 
nie zawiera współwydanego katalogu klasztorów i osób. 

Pomimo przeszkód, jakie pojawiły się w wyniku zaborów, cystersi usiłowali utrzymać więź 
w ramach przedrozbiorowej Prowincji Polskiej. Jej wizytatorem w latach 1784–1790 był 
Benedykt Lubstowski. Jedność próbował utrzymać opat-wizytator Wojciech Niegolewski 
z Jędrzejowa. Jednak na polecenie Niegolewskiego opactwa w zaborze pruskim wybrały 
własnego wizytatora. Na terenach zaboru pruskiego funkcję opata-wizytatora pełnili ko-
lejno: opat Bledzewa Onufry Wierzbiński w latach 1795–1803, opat Lądu Antoni Raczyński 
w latach 1803–1809, opat Bledzewa Władysław Żórawski w latach 1816–1818. Po trzecim 
rozbiorze Polski sześć opactw zaboru austriackiego utworzyło Prowincję Obojga Galicji4.

Cztery zachowane w Kielcach kalendarze zawierają współwydane katalogi opactw i osób 
z czasu istnienia Prowincji Obojga Galicji. Są to kalendarze na lata: 1799, 1803, 1805, 1809. 
Katalog drukowany w tych kalendarzach jako współwydany obejmuje sześć opactw daw-
nej Polski, tworzących na terenie pierwszego i trzeciego zaboru austriackiego Prowincję 
Obojga Galicji: Jędrzejów, Sulejów, Wąchock, Koprzywnicę, Mogiłę, Szczyrzyc. 

Po rozbiorach większość opactw polskich znalazła się w granicach Prus. Wydawały one 
własny kalendarz i katalog. W Archiwum Diecezjalnym we Włocławku zachowała się rubry-
cela wraz ze współwydanym schematyzmem z czasów opata-wizytatora Onufrego Wierz-
bińskiego na rok 1800; ponadto rubrycela z katalogiem na rok 1808. Katalog dołączony do 
rubryceli na rok 1808 został wydany z polecenia opata-wizytatora Antoniego Raczyńskie-
go. W tytule tegoż katalogu użyto sformułowania określającego klasztory znajdujące się 
w nieistniejącym Królestwie Polskim. W tym samym tytule Raczyński został określony nie 
jako wizytator w Królestwie Polskim, lecz jako wizytator „per Poloniam et Prusiam”. Sche-
matyzmy współwydane z kalendarzem na lata 1800 i 1808 obejmują opactwa: Bledzew, 
Koronowo, Ląd, Obrę, Oliwę, Ołobok, Owińska, Paradyż, Pelplin, Przemęt, Wągrowiec5. 

Zachowany w Kielcach kalendarz na rok 1811 został wydany na polecenie opata Lądu Anto-
niego Raczyńskiego. W tytule nie określono jednak, że Raczyński jest opatem-wizytatorem 
na Księstwo Warszawskie. Poprzednio, przed utworzeniem Księstwa Warszawskiego, Ra-
czyński był opatem-wizytatorem opactw polskich w granicach Prus (w latach 1803–1809). 
W katalogu na rok 1811 wymienione zostały opactwa z byłego zaboru pruskiego: Ląd, Ble-
dzew, Koronowo, Obra, Oliwa, Ołobok, Owińska, Pelplin, Przemęt, Wągrowiec. Faktycznie 
były to opactwa z terenów Księstwa Warszawskiego oraz z terenów Pomorza, które nie 
weszły w skład Księstwa Warszawskiego – np. Pelplin i Oliwa. 

Lista opactw w schematyzmach włocławskich na lata 1800 i 1808 oraz w zachowanym 
w Kielcach na rok 1811 jest identyczna. W schematyzmie na rok 1811 nie wymieniono 

4 P. P. GACH, Cystersi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1772–1914, [w:] A. WYRWA, J. STRZELCZYK, 
K. KACZMAREK (red.), Monasticon Cisterciense Poloniae. Dzieje i kultura męskich klasztorów cysterskich na ziemiach 
polskich i dawnej Rzeczypospolitej od średniowiecza do czasów współczesnych, t. 1, Poznań 1999, s. 77–80.

5 S. LIBROWSKI, Katalog rubrycel i schematyzmów, cz. 2, s. 77–78.
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opactw Prowincji Obojga Galicji, mimo że od 1809 r. Jędrzejów, Sulejów i inne znajdowały 
się w granicach Księstwa Warszawskiego. Zapewne opactwa Prowincji Obojga Galicji utrzy-
mały łączność w ramach własnej prowincji, a także wydawały własny kalendarze i katalogi 
wzorowane na tych z lat 1799, 1803, 1805 i 1809.

Katalog na rok 1815 był wydany dla opactw Księstwa Warszawskiego. Obejmuje on na-
stępujące opactwa: Jędrzejów, Bledzew, Koronowo, Koprzywnicę, Ląd, Mogiłę, Obrę, Oli-
wę, Ołobok, Owińska, Paradyż, Pelplin, Przemęt, Sulejów, Wągrowiec, Wąchock. Katalog na 
rok 1816, wydany dla opactw Królestwa Polskiego, obejmuje opactwa w: Jędrzejowie, Ble-
dzewie, Koprzywnicy, Koronowie, Lądzie, Mogile, Obrze, Oliwie, Ołoboku, Owińskach, Pa-
radyżu, Pelplinie, Przemęcie, Sulejowie, Wągrowcu i Wąchocku. Po zmianie granic opactwa 
zjednoczone w czasach Księstwa Warszawskiego utrzymały nadal jedność. W Archiwum 
Diecezjalnym we Włocławku zachowała się rubrycela na rok 1817. Druk ten został wydany 
dla opactw cysterskich w Królestwie Polskim oraz w Wielkim Księstwie Poznańskim. Sche-
matyzm współwydany z rubrycelą obejmuje listę opactw zamieszczoną w katalogach na 
lata 1815 i 1816 zachowanych w Kielcach. Tak więc po zmianach politycznych w wyniku 
ustaleń kongresu wiedeńskiego opactwa cystersów polskich w Królestwie Kongresowym 
i w Księstwie Poznańskim zachowały łączność jeszcze w 1817 r. 

Zachowany we Włocławku kalendarz na rok 1824 wydany dla cystersów z terenu Prus 
i Wielkiego Księstwa Poznańskiego obejmuje już tylko opactwa faktycznie znajdujące się 
pod zaborem pruskim: Bledzew, Obrę, Oliwę, Ołobok, Owińska, Paradyż, Pelplin, Przemęt, 
Wągrowiec6. 

Omawiane druki składają się z kalendarza-rubryceli oraz katalogu-schematyzmu. Rubryce-
la-kalendarz liturgiczny stanowi cenne źródło do badań nad służbą bożą u polskich cyster-
sów. Ważnym źródłem historycznym jest katalog opactw i osób drukowany jako współwy-
dany z Directorium. Katalogi wydawane z kalendarzem składają się ze spisu opactw. Każde 
z wymienionych ma szczegółowy wykaz osób wchodzących w skład danej wspólnoty mni-
chów. Zdarza się jednak i tak, że w niektórych latach nie podano obsady personalnej da-
nego opactwa. Powodem było zapewne niedostarczenie przez nie aktualnej listy. W takich 
wypadkach drukowano nazwę opactwa, np. „Monasterium Coronoviense”, i dodawano in-
formację „non porrectum”. W składzie personalnym poszczególnych opactw wymienione 
są należące do wspólnoty osoby z zaznaczeniem, jaką funkcję pełnią w zakonie lub poza 
nim, np. proboszcz parafii prowadzonej przez opactwo. Najdokładniejsze opisy dotyczą 
opatów. Oto przykład: w schematyzmie dołączonym do rubryceli na 1790 r. zamieszczono 
dane na temat opata jędrzejowskiego: 

Illustrissimus & Reverendissimus Dominus Bernardus Niegolewski Abbas a die 21 Februarii 1771 Canonicus Cathedralis 
Cracoviensis. In Commisarium, Vicarium et Visitatorem Generalem electus die 10 Septembr. 17907.

Schematyzmy współwydane z rubrycelami na lata 1814 i 1816 zawierają spisy osób z do-
łączonymi informacjami o funkcjach zakonnych i innych (duszpasterskich). Ponadto obok 
nazwisk wydrukowane zostały informacje o roku urodzenia, profesji i święceń kapłań-

6 S. LIBROWSKI, Katalog rubrycel i schematyzmów, cz. 2, s. 78.

7 Tytuł rubryceli w aneksie.
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skich. Wszystkie kalendarze mają współwydany schematyzm. Wyjątek stanowi Ordina-
tio na rok 1793, wydane bez katalogu. Dodatkowym źródłem jest także wykaz zmarłych. 
Pierwszy przypadek dodania do katalogu wykazu zmarłych notujemy w Ordinatio na 
rok 1803. Wykaz zmarłych był nazywany początkowo Cathalogus mortuorum, następnie, 
w Directorium na rok 1815, Elenchus in Domino defunctorum fratrum et sororum ex anno 
1813, a w Directorium na rok 1816 Elenchus cleri in Domino defunctorum ex anno 1814.

Kalendarze publikowano pod różnymi tytułami: Directorium, Ordinatio, Ordinarium. Kalen-
darze na lata 1788, 1789 i 1791 wydane zostały pod hasłem Directorium, z polecenia („jussu 
et authoritatae”) opata w Lądzie Benedykta Lubstowskiego. Kalendarz na rok 1793 ukazał 
się pod hasłem Ordinatio w czasie („sub regimine”), gdy komisarzem i wizytatorem cyster-
sów polskich był Wojciech Niegolewski, opat w Jędrzejowie. Kalendarz na rok 1799 wyszedł 
pod hasłem „Directorium jussu et auctoritatae” opata jędrzejowskiego Gerarda Barańskie-
go. Znany jest również kalendarz na rok 1800 wydany z polecenia Barańskiego, zachowany 
w Bibliotece Czartoryskich8. Kalendarze na lata 1803 i 1805 ukazały się pt. Ordinatio. Na 
czele prowincji galicyjskiej stał wówczas opat jędrzejowski, Jan Drzewiecki, który pełnił 
tę funkcję również w 1809 r., ale kalendarz wyszedł pod zmienionym hasłem Ordinarium. 
W czasach Księstwa Warszawskiego na rok 1811 wydano „Directorium Jussu et auctorita-
te” Antoniego Raczyńskiego, opata w Lądzie. W czasach Królestwa Polskiego na lata 1815 
i 1816 wydano dwa Directoria z polecenia wymienionego wcześniej Jana Drzewieckiego. 

W Bibliografii polskiej Estreichera pod hasłem Directorium nie odnotowano żadnego ka-
lendarza wydanego dla cystersów. Wymieniono kalendarze diecezjalne i zakonne. Spo-
śród zakonnych zbiorów najlepiej skatalogowany jest zbiór benedyktynów znajdujący się 
w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego9. Zachowane w Kielcach Directoria na 
lata 1788, 1789, 1791 i 1799 są więc cennym znaleziskiem. Również zachowany w Kiel-
cach tytuł Ordinatio na rok 1793 jest nienotowany u Estreichera. Choć w katalogu skrót „E.” 
odnosi się w sensie ścisłym do bibliografii staropolskiej, to jednak w sensie negatywnym 
w pięciu przypadkach, gdy zaznaczono, że druk jest nienotowany, należy rozumieć, że jest 
nienotowany w bibliografii staropolskiej oraz w pozostałych częściach bibliografii Estrei-
chera obejmującej druki niestaropolskie. 

W Bibliografii polskiej pod hasłem Rubricela nie występuje kalendarz cystersów10. Pod ha-
słem Ordinatio notowany jest tylko jeden kalendarz cystersów, na rok 1794, zachowany 
w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Wydany został z polecenia opata jędrzejow-
skiego Wojciecha Niegolewskiego. Druk ten nie zawiera adresu wydawniczego11. Wziąw-
szy pod uwagę zachowane w Kielcach Ordinatio na rok 1793, można wysnuć ostrożny 
wniosek, że kalendarze z czasów Niegolewskiego były wydawane pod hasłem Ordinatio. 
Jeśli chodzi o druki dziewiętnastowieczne, to w Bibliografii polskiej spośród omawianych 
kieleckich kalendarzy odnotowano jedynie kalendarze na lata: 1809, 1811, 1815 i 1816, 

8 E. XIX II (zob. aneks, skróty), t. 4, s. 169.

9 E. (zob. aneks, skróty), t. 15, s. 213–227.

10 Ibidem, t. 26, s. 442–452.

11 Ibidem, t. 23, s. 408–409.
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nie ma w niej zaś kalendarzy na lata 1803 i 1805, zachowanych w Kielcach12. Podczas po-
szukiwań nienotowanych dziewiętnastowiecznych druków wzięto pod uwagę pierwsze 
i drugie wydanie bibliografii dziewiętnastowiecznej oraz bibliografię za lata 1881–1900. 
Tak więc z okresu staropolskiego w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach zachowało się pięć 
starodruków nienotowanych u Estreichera. Z druków dziewiętnastowiecznych zachowały 
się dwa nienotowane u Estreichera. Spośród 11 cysterskich druków zachowanych w Archi-
wum Diecezjalnym w Kielcach żaden nie występuje w Katalogu rubrycel i schematyzmów 
Archiwum Diecezjalnego we Włocławku13.

Kalendarz na rok 1799, wydany z polecenia opata jędrzejowskiego Gerarda Barańskiego, 
został wydrukowany w Krakowie u Anny Dziedzickiej. Kalendarz na rok 1803 z polecenia 
opata jędrzejowskiego Jana Drzewieckiego został wydany w Krakowie u Mateusza Dzie-
dzickiego. Kalendarz na rok 1805 z polecenia opata jędrzejowskiego Jana Drzewieckiego 
został wydany w Krakowie u Anny Dziedzickiej. W literaturze drukarnię Anny Dziedzickiej 
określa się jako posiadającą w swoim żelaznym repertuarze druki religijne i kalendarze. 
W 1800 r. Anna przekazała firmę synowi Mateuszowi. Z tego okresu działalności pocho-
dzi kalendarz na rok 1803. Anna Dziedzicka pomimo przekazania firmy synowi nadal czę-
ściowo z niej korzystała, o czym świadczy wydrukowany przez nią kalendarz na rok 1805. 
W czasie gdy drukarnia była prowadzona przez Mateusza, wypuszczono z niej zaledwie kil-
ka druków. Odkryty w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach druk stanowi znalezisko o dużej 
wartości. Śladem związku drukarni Dziedzickich z cystersami jest m.in. wydany w 1798 r. 
nakładem opactwa wąchockiego podręcznik Grammatica polono-latina14. Opat jędrzejow-
ski Jan Drzewiecki opublikował kalendarz na rok 1809 w Krakowie u Jana Maja, znanego 
drukarza, wydawcy „Gazety Krakowskiej”, związanego z Kościuszką i Kołłątajem. Jego pro-
dukcję określa się jako niewielką, obliczaną na około 60 pozycji15. Do liczby tej dodajmy 
odnaleziony w Kielcach druk. Obok zachowanych w Kielcach druków (kalendarzy) oma-
wianej drukarni notowane są jeszcze dwa: kalendarz z 1800 r. wydrukowany przez Annę 
Dziedzicką oraz kalendarz na rok 1801 wydrukowany przez Mateusza Dziedzickiego16.

Kalendarz na rok 1811 został wydany z polecenia Antoniego Raczyńskiego, opata z Lądu 
– „Posnaniae typis Deckeri et societatis”. Pochodzący z Berlina Jerzy Jakub Decker prowa-
dził firmę drukarską w Poznaniu w latach 1794–1819. W drukarni tłoczono wydawnictwa 
urzędowe, prasę poznańską, druki dewocyjne. W latach 1798–1799 drukarnia Deckera 
drukowała czasopismo literackie „Co tydzień”, którego wydawcą był arcybiskup gnieźnień-
ski Ignacy Krasicki. Działająca do 1819 r. firma oznaczała druki adresem w różnej formie, 
np. „Drukarnia Deckera i Kompanii” czy „Typis Deckerii et Sociorum”17. Obok zachowanych 

12 E. XIX II, t. 4, s. 169.

13 S. LIBROWSKI, Katalog rubrycel i schematyzmów, cz. 2, s. 77–79.

14 J. PIROŻYŃSKI (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 2: Wiek XVII–XVIII, vol. 1: A–K 
(Książka w Dawnej Kulturze Polskiej, 10), Kraków 2000, s. 158–165.

15 J. PIROŻYŃSKI (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 2: Wiek XVII–XVIII, vol. 2: L–Ż 
i drukarnie żydowskie (Książka w Dawnej Kulturze Polskiej, 10),  Kraków 2000, s. 413–423.

16 E. XIX II, t. 4, s. 169.

17 A. KAWECKA-GRYCZOWA, K. KOROTAJOWA, J. SÓJKA (oprac.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 3, cz. 1: 
Wielkopolska (Książka w Dawnej Kulturze Polskiej, 10), Wrocław 1977, s. 49–54.
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w Kielcach druków (kalendarzy) omawianej drukarni notowane są jeszcze kalendarze na 
lata 1810 oraz 181218.

Kalendarze na lata 1815 i 1816 zostały wydane z polecenia opata jędrzejowskiego Jana 
Drzewieckiego. Kalendarz na rok 1816 ukazał się w Poznaniu u Karola Mehwalda. Z powodu 
uszkodzenia trudno określić miejsce i rok wydania kalendarza na rok 1815. Na karcie tytu-
łowej zachowało się pierwsze słowo adresu – „typis”. Ponieważ jednak wiemy, że znajdujący 
się w Bibliotece Czartoryskich egzemplarz na rok 1815 był wydany w Kaliszu u Mehwalda19, 
to i ten kielecki egzemplarz pochodzi z kaliskiej drukarni. W okresie porozbiorowym Karol 
Wilhelm Mehwald posiadał otrzymany od króla pruskiego tytuł uprzywilejowanego dru-
karza, a po nabyciu na licytacji dawnej drukarni popijarskiej z Piotrkowa działał w latach 
1800–1824 w Kaliszu jako drukarz urzędowy. W latach 1817–1823 drukował także w Po-
znaniu, gdzie wydawał Directorium offici divini diecezji poznańskiej20. Kalendarze diecezji 
poznańskiej oraz kalendarze cystersów na lata 1815 i 1816 wskazują na określoną specja-
lizację firmy. Zachowane w Kielcach kalendarze cysterskie na lata 1815 i 1816 nie zostały 
odnotowane w Katalogu druków kaliskich21.

Kalendarze na lata 1799, 1803 i 1805, wydawane z polecenia opatów jędrzejowskich, wy-
drukowano w nieodległym od Jędrzejowa Krakowie. Kalendarz na rok 1811 z polecenia 
opata Lądu wydrukowano w nieodległym od Lądu Poznaniu. Wolno zakładać podobną 
prawidłowość w przypadku wydanych bez adresu kalendarzy na lata: 1788, 1789, 1791. 
Odpowiednio – skoro zostały wydane z polecenia opata Lądu, to należałoby szukać miejsca 
wydania tych nieoznaczonych druków w Wielkopolsce; może w Poznaniu? Analogicznie 
kalendarz na rok 1793, wydany na polecenie opata jędrzejowskiego, mógł być wydruko-
wany w Krakowie. Są to jednak przypuszczenia. Dalsze badania nad zachowanymi drukami 
przyniosą zapewne pewniejszą wiedzę.

18 E. XIX II, t. 4, s. 169.

19 Ibidem.

20 A. KAWECKA-GRYCZOWA, K. KOROTAJOWA, J. SÓJKA (oprac.), Drukarze dawnej Polski, s. 166–168.

21 Katalog druków kaliskich 1603–1914 wyłożonych na wystawie P. T. „325 lat drukarstwa kaliskiego”, od 26 VI do 
15 VII 1928 r., Kalisz 1928.
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Edycja

Wykaz skrótów

b.m.r.wyd. – bez miejsca i roku wydania
b.r.wyd. – bez roku wydania
b.s.o. – bez spisu osób
b.sygn. – bez sygnatury
Def. – defekty
E. – K. ESTREICHER, S. ESTREICHER, K. ESTREICHER junior, Bibliografia polska – stulecia XV–XVIII, t. 12–35, Kraków 1891–2007
E. XIX I – K. ESTREICHER, Bibliografia polska XIX wieku, cz. 1, wyd. 1, t. 1–7, Kraków 1870–1882
E. XIX II – K. ESTREICHER, Bibliografia polska XIX wieku, cz. 1, wyd. 2, t. 1–17, Kraków 1959–2000
NB – notabene
nlb. – nieliczbowane
Opr. – oprawa
Prow. – proweniencja
Sygn. – sygnatura
TR – treść rubryceli
TS – treść schematyzmu
Współwyd. – współwydane

1

Directorium Divini Officii recitandi missasque celebrandi juxta rubricas generales breviarii et
missalis Sacri Ordinis Cisterciensis ad usum Provinciae Poloniae [...] jussu et authoritatae [...] 
Benedicti Lubstowski Abbatis Landensis per [P]oloniam, Prussiam, & M. D. Lithuaniae Com-
missarii, Vicarii, et Visitatoris Generalis pro anno bissextili MDCCLXXXVIII editum, [b.m.r.wyd.] 
[1787], 8°, nlb.

TR: na odwrocie karty tytułowej herb Lubstowskiego, a pod nim wiersz; na karcie trzeciej: 
Revolutiones annuae, Festa mobilia, Quatuor anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Ja-
nuarius; po kalendarzu: Lunationes anno 1788, Tabula ortus et occasus solis [...].

Współwyd.: Cathalogus monasteriorum & personarum Ordinis Cisterciensis per Poloniam, 
Prussiam, & M. D. Lithuaniae ordine alphabetico (excepta Landa) dispositus in annuum 1788, 
nlb.

TS: stan osobowy opactw: Ląd, Jędrzejów, Bledzew, Szczyrzyc, Koprzywnica, Koronowo, 
Mogiła (b.s.o.), Obra, Oliwa, Ołobok, Owińska, Paradyż, Pelplin, Przemęt, Sulejów, Kim-
barówka (klasztor żeński – „Monasterium Vallis Angelicae”), Kimbarówka (klasztor męski 
– „Monasterium Vallis Umbrosae”), Wąchock, Wągrowiec, Wistycze, Wschowa (kolegium), 
[Cat]halo[gus] mortuor[um].

Sygn.: b.sygn.

E.: nie notuje.

Def.: uszkodzony papier górnej okładziny. Brak dolnej okładziny. Ostatnia karta z wydru-
kiem – [CAT]HALO[GUS] MORTUOR[UM] zniszczona i wydarta.
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Prow.: parafia Złotniki.

NB: druk posiada czyste karty wszyte przez introligatora, służące do sporządzania nota-
tek. Właściciel druku, pleban lub wikariusz w Złotnikach, pozostawił tam notatki dotyczące 
wpisów w księgach metrykalnych, wysiewu zbóż, udzielanych pożyczek.

Opr.: papier.

2

Directorium Divini Officii recitandi missasque celebrandi juxta rubricas generales breviarii et
missalis Sacri Ordinis Cisterciensis ad usum Provinciae Poloniae [...] jussu et authoritatae [...] 
Benedicti Lubstowski Abbatis Landensis per [P]oloniam, Prussiam, & M. D. Lituaniae Com-
missarii, Vicarii, et Visitatoris Generalis pro anno bissextili MDCCLXXXIX editum, [b.m.r.wyd.] 
[1788], 8°, nlb.

TR: na odwrocie karty tytułowej herb Lubstowskiego, wiersz. Na karcie drugiej: Revolutio-
nes annuae, Festa mobilia, Quatuor anni tempora. Kalendarz rozpoczyna się od Januarius. 
Po kalendarzu Lunationes anno 1789, Tabula ortus et occasus solis [...].

Współwyd.: Cathalogus monasteriorum & personarum Ordinis Cisterciensis per Poloniam, 
Prussiam, & M. D. Lithuaniae ordine alphabetico (excepta Landa) dispositus in annuum 1789, 
nlb. 

TS: stan osobowy opactw: Ląd, Jędrzejów, Bledzew, Szczyrzyc, Koprzywnica, Koronowo, 
Mogiła (w spisie dotyczącym Mogiły wyszczególniono: Auditores Theologiae Moralis, Rhe-
tores, Conversi), Obra, Oliwa, Ołobok, Owińska, Paradyż, Pelplin, Przemęt, Sulejów, Kim-
barówka (klasztor żeński – „Monasterium Vallis Angelicae”), Kimbarówka (klasztor męski 
– „Monasterium Vallis Umbrosae”), Wąchock, Wągrowiec, Wistycze, Kraków („Collegium 
Cracoviense ad S. Petrum”) (w spisie dotyczącym Krakowa wyszczególniono: Auditores Ma-
theseos in Acad. Cracov. Theologi anni 4, Theologi anni 3, Theologi anni 2, Philosophi), Wscho-
wa („Residentia Scholarum Vschovensium”). Na ostatniej karcie Cathalogus mortuorum 
(zmarli w latach 1787–1788). 

Sygn.: b.sygn.

E.: nie notuje.

Def.: uszkodzony papier górnej okładziny. Karta tytułowa oddarta, przyklejona do górnej 
okładziny. Karty z obciętymi prawymi dolnymi rogami – cel praktyczny związany z używa-
niem kalendarza.

Prow.: parafia Złotniki.

NB: druk posiada czyste strony służące do sporządzania notatek. Właściciel druku, pleban 
w Złotnikach, pozostawił tam notatki dotyczące wpisów w księgach metrykalnych, wysie-
wu zbóż, udzielanych pożyczek.

Opr.: papier.
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3

Directorium Divini Officii recitandi missasque celebrandi juxta rubricas generales breviarii et
missalis Sacri Ordinis Cisterciensis ad usum Provinciae Poloniae [...] jussu et authoritatae [...] 
Benedicti Lubstowski Abbatis Landensis per [P]oloniam, Prussiam, & M. D. Lituaniae Commis-
sarii, Vicarii, et Visitatoris Generalis pro anno MDCCXCI editum, [b.m.r.wyd.] [1790], 8°, nlb.

TR: na odwrocie karty tytułowej herb Lubstowskiego, wiersz. Na karcie drugiej: Revolutio-
nes annuae, Festa mobilia, Quatuor anni tempora. Kalendarz rozpoczyna się od Januarius. 
Następnie: Appendix pro monasteriis Prussiae, Lunationes anno 1791, Tabula ortus et occasus 
solis [...].

Współwyd.: Cathalogus monasteriorum & personarum Ordinis Cisterciensis per Poloniam, 
Prussiam, & M. D. Lithuaniae ordine alphabetico (excepta Andreovia) dispositus in annuum 
1791, nlb.

TS: stan osobowy opactw: Jędrzejów, Bledzew, Szczyrzyc, Koprzywnica, Koronowo, Ląd, 
Mogiła (w spisie dotyczącym Mogiły wyszczególniono: Auditores Thlgiae. Moralis 2di anni, 
Rhetores, Conversi), Obra, Oliwa, Ołobok, Owińska, Paradyż, Pelplin (w spisie dotyczącym 
Pelplina Physici), Przemęt, Sulejów, Kimbarówka (klasztor żeński – „Monasterium Vallis An-
gelicae”), Kimbarówka (klasztor męski – „Monasterium Vallis Umbrosae”), Wąchock, Wągro-
wiec, Wistycze, brak końca schematyzmu.

Sygn.: b.sygn.

E.: nie notuje.

Def.: karty pozaginane na rogach, brak końca. Karty z obciętymi prawymi dolnymi rogami 
– cel praktyczny związany z używaniem kalendarza.

Prow.: parafia Złotniki.

NB: druk posiada czyste karty, w które został zaopatrzony przez introligatora, na tychże 
kartach: w początkowej części kalendarza (do lutego) zapiski gospodarskie o wysiewach 
i kosztach pracy najemnej, następnie (do lipca) zapisane intencje mszalne. Na dalszych 
kartach notatki o treści gospodarskiej oraz akta metrykalne parafii Złotniki. Z okręgu para-
fialnego Złotniki najczęściej powtarzają się w sporządzonych aktach miejscowości Złotniki 
i Żarczyce. Wyjątkowo występuje akt metrykalny dotyczący parafii w Rębieszycach (doty-
czy miejscowości Karsznice), zapisany pod koniec września na wszytej karcie. W zapiskach 
niemetrykalnych występuje dwukrotnie data 1794.

Opr.: papier.

4

[O]rdinatio [of]ficii divini pro Ordine Cisterciensis in Polonia juxta rubricas breviarii et missalis
[...] in annum MCCCXCIII sub regimine [...] Bernardi Niegolewski Abbatis Andreoviensis pf[!]r 
Polonias[!] , Prusiam, & M. D. Lituaniae Commissarii et Visitatoris Generalis Ord. Cist. Canonici 
Cathedralis Cracoviensis Ordinis S. Stanislai Equitis edita, [b.m.r.wyd.] [1792], 8°, nlb.
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TR: na odwrocie karty tytułowej herb Niegolewskiego, wiersz. Na karcie drugiej: Revolutio-
nes annuae, Festa mobilia, Quatuor anni tempora. Kalendarz rozpoczyna się od Januarius. 
Po kalendarzu: Lunationes anno 1793. Ostatnia strona – Tabula ortus et occasus solis [...].

Sygn.: b.sygn.

E.: nie notuje.

Def.: karty z obciętymi prawymi dolnymi rogami – cel praktyczny związany z używaniem 
kalendarza. Uszkodzona i poplamiona karta tytułowa.

Prow.: brak. 

NB: zachowane, jak się wydaje, wszystkie strony. Brak schematyzmu, lub raczej był wydany 
jako samoistny druk.

Opr.: brak.

5

Directorium Divini Officii recitandi missasque celebrandi juxta rubricas generales breviarii et
missalis Sacri Ordinis Cisterciensis ad usum Provinciae utriusque Galliciae [...] jussu et auctori-
tatae [...] Gerardi Barański D. V. Abbatis Andreoviensis per utramque Galliciam Commissarii et 
Visitatoris Generalis pro anno Domini MDCC.XC.IX editum. Cracoviae typis Annae Dziedzicka 
[b.r.wyd.] [1798], 8°, nlb.

TR: na odwrocie tytułowej herb i inicjały Barańskiego, wiersz. Na karcie drugiej: Revolutio-
nes annuae, Festa mobilia, Quatuor anni tempora, Ordines sacri. Kalendarz rozpoczyna się 
od Januarius. Po kalendarzu następują: Tabula ortus et occasus solis [...], Lunationes anno 
1799, Breves annotationes de missis votivis & de requiem.

Współwyd.: Cathalogus monasteriorum et personarum Ordinis Cisterciensis per utramq. Gali-
ciam juxta ordinem fundationis pro anno 1799 dispositus, nlb. 

TS: stan osobowy opactw: Jędrzejów, defekt – brak kart, Sulejów, Wąchock, Koprzywnica, 
Mogiła, brak końca (uszkodzenie).

Sygn.: b.sygn.

E.: nie notuje.

Def.: braki kart.

Prow.: X. W. Bogacki [pieczęć].

Opr.: tektura koloru zielonego, tłoczenia.

6

Ordinatio Divini Officii pro utriusque Galliciae Provincia Ordinis Cisterciensis juxta rubricas
breviarii & missalis [...] in annum MDCCCIII sub regimine [...] Joannis Laurentii Drzewiecki D. 
V. Abbatis Andreoviensias Phlae. Dris. Visitatoris Generalis edita, Cracoviae typis M. Dziedzicki 
[b.r.wyd.] [1802], 8°, nlb.
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TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia, Quatuor anni tempora, 
Ordines sacri. Kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Po kalendarzu: Lunationes pro anno 
a nativitatae Christi Domini 1803, Tabula ortus et occasus solis [...].

Współwyd.: Cathalogus monasteriorum et personarum Ordinis Cisterciensis per utramq. Gali-
ciam juxta ordinem fundationis pro anno 1803 dispositus, nlb. 

TS: stan osobowy opactw: Jędrzejów, Sulejów (w spisie dotyczącym Sulejowa Expectan-
tes), Wąchock, Koprzywnica, Mogiła, Szczyrzyc; Cathalogus mortuorum in anno 1801 oraz 
in anno 1802.

Sygn.: b.sygn.

E.: E. XIX I nie notuje.

Def.: pozaginane rogi kart.

Prow.: brak.

Opr.: brak.

7

Ordinatio Divini Officii pro utriusque Galliciae Provincia Ordinis Cisterciensis juxta rubricas bre-
viarii & missalis [...] in annum [...] MDCCCV sub regimine [...] Joannis Laurentii Drzewiecki D. V. 
Abbatis Andreoviensis Phlae. Dris. Visitatoris Generalis edita, Cracoviae typis Annae Dziedzicka 
[b.r.wyd.] [1804], 8°, nlb.

TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia, Quatur anni tempora, 
Ordines sacri [...]. Kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Następnie: Lunationes pro anno 
a nativitate Christi Dni. 1805, Tabula ortus & occasus solis [...].

Współwyd.: Cathalogus monasteriorum et personarum Ordinis Cisterciensis per utramq. Gali-
ciam juxta ordinem fundationis pro anno 1805 dispositus, nlb. 

TS: stan osobowy opactw: Jędrzejów (pod koniec spisu wymienieni Expectantes & novitii 
– studentes, kilkunastu), Sulejów (pod koniec spisu wymienieni Expectantes), Wąchock (pod 
koniec spisu wymienieni Expectantes & novitii), Koprzywnica (pod koniec spisu wymienieni 
Expectantes & novitii), Mogiła (pod koniec spisu wymienieni Expectantes & novitii), Szczy-
rzyc (pod koniec spisu wymienieni Expectantes & novitii), Elenchus mortuorum in anno 1803 
oraz in anno 1804.

Sygn.: b.sygn.

E.: E. XIX I nie notuje.

Def.: uszkodzony grzbiet oraz dolna okładzina.

Prow.: brak.

Opr.: tektura, tłoczenia.
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8

Ordinarium Divini Officii juxta breviarium & missale S. Ordinis Cisterciensis pro anno [...] MDCC-
CIX sub regimine [...] Joannis Laurentii Drzewiecki D. V. Abbatis Andreoviensis Phlae. Dris. per 
utramq. Galliciam Visitatoris Generalis editum, Cracoviae typis Joannis Maij [b.r.wyd.] [1808], 
8°, nlb.

TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia, Quatuor anni tempora 
& Ordines sacri suo loco posita. Kalendarz rozpoczyna się od Januarius. 

Współwyd.: Cathalogus monasteriorum & personarum San. Ord. Cisterciensis per utramq. Ga-
liciam juxta ordinem fundationis pro anno 1809 dispositus, nlb.

TS: stan osobowy opactw: Jędrzejów (pod koniec spisu wymienieni dwaj Novitii), Sulejów, 
Wąchock (pod koniec spisu wymienieni Auditores Philosophiae, kilku), Koprzywnica (pod 
koniec spisu wymienieni Novitii, trzech), Mogiła (pod koniec spisu wymienieni Auditores 
theologiae in annum 3-um), Szczyrzyc (pod koniec spisu wymienieni Novitii, jeden). Po ka-
talogach Cathalogus mortuorum in anno 1807 oraz [in anno] 1808.

Sygn.: b.sygn.

E.: E. XIX I, t. 3, s. 307. Odnotowany w Bibliografii polskiej pod hasłem Ordinatio, faktycznie 
tenże kalendarz zachowany w Kielcach posiada tytuł Ordinarium.

Def.: karty z obciętymi prawymi dolnymi rogami – cel praktyczny związany z używaniem 
kalendarza.

Prow.: brak.

NB: karta trzecia zapisana notatkami o treści gospodarskiej.

Opr.: tektura.

9

Directorium Officii Divini ad usum Sacri et Exempti Ordinis Cisterciensis in Ducatu Varsoviensi
Deo Militantis jussu et auctoritate [...] Bartholomaei Antonii Nałęcz de Raczyno Raczyński Dei 
et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Hetalonensis Divina Vocatione Abbatis Monasterii B. M. V. 
de Landa juxta rubricas generales breviarii et missalis editum pro anno MDCCCXI, Posnaniae 
typis Deckeri et societatis [b.r.wyd.] [1810], 8°, 1 k. nlb, s. 1–64.

TR: na odwrocie karty tytułowej herb i inicjały Raczyńskiego. Na drugiej karcie: Revolutio-
nes annuae, Festa mobilia, Quatuor anni tempora, Ordines sacri suo loco positi. Kalendarz od 
Januarius.

Współwyd.: Cathalogus personarum regularium Sacri Ordinis Cisterciensis per Ducatum Var-
soviensem in singulis monasteriis professae Deo famulantur. Anno Domini 1811, s. 65–82, ko-
niec zdefektowany.

TS: stan osobowy opactw: Ląd, Bledzew, Koronowo, Obra, Oliwa, Ołobok, Owińska, Para-
dyż, Pelplin, Przemęt, Wągrowiec. Po katalogach Elenchusus in Domino defunctor. ex anno 
1809 [...] oraz ex anno 1810.
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Sygn.: b.sygn.

E.: E. XIX II, t. 4, s. 169.

Def.: uszkodzone końcowe karty (częściowo wydarte).

Prow.: brak.

Opr.: brak.

10

Directorium Officii Divini ad usum Sacri et Exempti Ordinis Cisterciensis in Ducatu Varsaviensi
Deo Militantis jussu et auctoritate [...] Joannis Laurentii Drzewiecki Divina Vocatione Abbatis 
Monasterii Andreoviensis per Ducatum Varsaviensem Commissarii ac Visitatoris Generalis ju-
xta rubricas generales breviarii [et missali] editu[m] pro anno [...] [1815], typ[is] [uszkodzone] 
[b.m.r.wyd.] [1814], 8°, 1. k. nlb, s. 1–62.

TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia, Quatuor anni tempora 
[wydarte]. Następnie od s. 3 rozpoczyna się kalendarz od Januarius. S. 59 – Appendix pro 
monasteriis: Olivien. Pelpli. et Coronov.

Współwyd.: Cathalogus personarum regularium Sacri Ordinis Cisterciensis quae per Ducatum 
Varsoviensem in singulis monasteriis professae Deo famulantur ordine alphabetico digestus. 
Anno Domini 1815, s. 63–84.

TS: stan osobowy opactw: Jędrzejów, Bledzew, Koprzywnica, Koronowo, Ląd, Mogiła (pod 
koniec wymienieni Menantes extra Monasterium), Obra, Oliwa, Ołobok, Owińska, Paradyż 
(b.s.o.), Pelplin (b.s.o.), Przemęt, Sulejów (b.s.o.), Wągrowiec, Wąchock (b.s.o.). Po katalogach 
od s. 83–84 Elenchus in Domino defunctorum fratrum et sororum ex anno 1813, [...] ex anno 
1814.

Sygn.: b.sygn.

E.: E. XIX II, t. 4, s. 169.

Def.: początkowe i końcowe karty w dolnej części wygryzione przez myszy.

Prow.: brak.

Opr.: papier.

11

[Dire]ctorium [Offi]cii Divin[i] ad usum Sacri et Exempti Ordinis [C]isterciensis in [Re]gno Polo-
niae Deo Militantis jussu et auctoritate [...] Joannis Laurentii [Drz]ewiecki [D]ivina Vocatione 
Abbatis Monasterii Andreoviensis per Regnum Poloniae Commissarii ac Visitatoris Generalis 
juxta rubricas generales breviarii et missalis editum pro anno communi MDCCCXVI, Calissi ty-
pis Caroli Wilhelmi Mehwald [b.r.wyd.] [1815], 8°, s. 1–62.

TR: na odwrocie karty tytułowej: [R]evolutiones [annuae], Festa mobilia, Quatuor anni tem-
pora. Kalendarz od Januarius. S. 60 – Appendix pro monasteriis: Oliviensi, Pelplinensi, et Co-
ronoviensi.
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Współwyd.: Cathalogus personarum regularium Sacri Ordinis Cisterciensis quae per Regnum 
Poloniae in singulis monasteriis professae Deo famulantur ordine alphabetico digestus. Anno 
Domini 1816, s. 63–81.

TS: stan osobowy opactw: Jędrzejów, Bledzew, Koprzywnica (b.s.o.), Koronowo (b.s.o.), Ląd, 
Mogiła (b.s.o.), Obra, Oliwa (b.s.o.), Ołobok, Owińska, Paradyż, Pelplin (b.s.o.), Przemęt, Su-
lejów, Wągrowiec, Wąchock (b.s.o.). Po katalogach na s. 81 Elenchus cleri in Domino defunc-
torum ex anno 1814.

Sygn.: b.sygn.

E.: E. XIX II, t. 4, s. 169.

Def.: początkowe karty w górnej części wygryzione przez myszy.

Prow.: brak.

Opr.: papier.
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ks. Andrzej KWAŚNIEWSKI 
Archiwum Diecezjalne w Kielcach

Katalog rubrycel i schematyzmów polskich cystersów znajdujących się  
w księgozbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (1788–1816)

Streszczenie

W Archiwum Diecezjalnym w Kielcach znajduje się zbiór kalendarzy i katalogów różnych diecezji i prowincji zakonnych Polski, zawierają-
cy druki z XIX–XX w. oraz kilka starodruków. Częścią tej kolekcji są kalendarze i katalogi cystersów (pięć starodruków oraz sześć druków 
dziewiętnastowiecznych). Przedmiotem badań w niniejszym artykule są rubrycele i schematyzmy cystersów. Badane druki cysterskie 
pochodzą z przełomu XVIII i XIX w., czasu zaborów i zmian granic ziem polskich. Rubrycele i katalogi przedstawiają zmieniającą się przy-
należność jurysdykcyjną polskich klasztorów cysterskich. Omawiane druki składają się z kalendarza (rubryceli) oraz katalogu (schematy-
zmu). Rubrycela – kalendarz liturgiczny – stanowi cenne źródło do badań nad służbą bożą polskich cystersów. Cennym źródłem histo-
rycznym jest drukowany katalog klasztorów i osób, współwydany z Directorium. Dodatkowym źródłem jest wykaz zmarłych, drukowany 
od 1803 r. Spośród 11 cysterskich druków zachowanych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach siedmiu nie odnotowano w Bibliografii
polskiej Estreicherów (pięciu starodruków z okresu staropolskiego i dwóch druków dziewiętnastowiecznych).

Słowa kluczowe

katalog, rubrycela, schematyzm, cystersi, Polska, starodruk, archiwum, Kielce, Małopolska
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Fr. Andrzej KWAŚNIEWSKI 
Diocesan Archive in Kielce

The directories and schematisms catalogue of Polish Cistercians located  
in the reference library collection of Diocesan Archive in Kielce (1788–1816)

Summary

The Diocesan Archive in Kielce stores the collection of calendars and catalogues of different dioceses and monastic provinces of Poland,
containing 19th and 20th centuries prints and several old prints. Part of this collection are Cistercian calendars and catalogues (five old
prints and six 19th century prints). The subject of research in this paper are Cistercian ecclesiastical directories and schematisms. The 
researched Cistercian prints come from the turn of the 18th century. It was the time of annexations and boundary changes in Poland. The 
directories and catalogues represent the changing jurisdictional affilliances of the Polish Cistercian monasteries. The discussed prints con-
sist of the calendar – directory and the catalogue – schematism. The directory (directorium) – liturgical calendar – is a valuable source 
for research about the divine service of Polish Cistercians. A meaningful historical source is the catalogue of the monasteries and people, 
printed and co-published with the Directorium. An additional source is a list of deceased printed from 1803. From the eleven Cistercian 
prints preserved in the Diocesan Archive in Kielce, seven are not listed in the Bibliografia polska by Estreichers (from the Old Polish period 
five old prints, from the 19th century prints – two).

Keywords

catalog, directorium, diocesan schematism, Cistercians, Poland, early printed book, archive, Kielce, Little Poland
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Klasztor Bernardynów w Krakowie

Dokumenty papierowe i pergaminowe z lat 1571–1903  
pochodzące z archiwum klasztornego oo. Bernardynów we Lwowie,  

przechowywane w Archiwum Prowincji oo. Bernardynów  
w Krakowie**

Wstęp

Zakon Braci Mniejszych, zwanych obserwantami, w Polsce został uformowany w oparciu 
o rodzime struktury, dzięki akcji św. Jana Kapistrana, włoskiego franciszkanina, działa-
jącego w Krakowie w 1453 r. Polscy obserwanci, nazwani bernardynami od pierwszych 
klasztorów w Krakowie, Warszawie, we Lwowie i w Poznaniu, które otrzymały wezwanie 
św. Bernardyna ze Sieny, sławnego kaznodziei i reformatora zakonu franiszkanów, mieli 
organizację prowincjalną. Pierwsze bernardyńskie klasztory, fundowane od 1453 r., zostały 
podporządkowane przez generała zakonu prowincji austriacko-czesko-polskiej. Dopiero 
w 1517 r. franciszkanie obserwanci zorganizowali rodzimą prowincję, terytorialnie obej-
mującą ziemie państwa polskiego. Władza została scentralizowana w osobie prowincjała, 
wybieranego co trzy lata na kapitule prowincjalnej. Jego jurysdykcji podlegali zakonnicy 
i konwenty znajdujące się na terytorium prowincji. Gwardiani, wybierani również na kapi-
tule i zatwierdzani na okres trzech lat przez prowincjała, prowadzili administrację poszcze-
gólnych klasztorów. 

Zespół czynności wykonywanych przez urzędników zakonnych, prowincjała oraz gwardia-
na, pociągał za sobą konieczność stworzenia kancelarii, zarówno w prowincjach zakon-
nych, jak i w pojedynczych klasztorach. Ponieważ prowincjał obierał na swoją siedzibę je-
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den z podległych sobie klasztorów, zwany domem prowincjalnym, zespoły akt powstałe 
w wyniku działalności obu urzędów przechowywano niezależnie w jednym miejscu, czego 
przykładem był klasztor bernardynów we Lwowie1.

Bernardyni opuścili klasztor we Lwowie w 1946 r. Jednak już od 1943 r. w miarę możliwo-
ści archiwalia klasztorne oraz znajdujące się tam także archiwalia prowincji ruskiej i gali-
cyjskiej przewożono do Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie (dalej: APBK). 
Uporządkował je bernardyn o. Romuald Gustaw, mianowany archiwariuszem prowincji na 
kapitule we Lwowie w 1939 r.2 Obecnie zespół źródeł archiwalnych z dawnego klaszto-
ru lwowskiego obejmuje 164 rękopisy i fascykuły, oznaczone sygnaturami od XXII-a-1 do 
XXII-n-4, zespół archiwaliów prowincji ruskiej i galicyjskiej zaś – 298 rękopisów i fascykuł 
oznaczonych sygnaturami od RGP-a-1 do RGP-ł-33. W APBK zachowało się również 17 do-
kumentów papierowych i pergaminowych (luźnych) odnoszących się do historii bernar-
dyńskiego klasztoru we Lwowie. 

Lwów, położony nad rzeką Pełtwią, wśród pagórkowatej okolicy, na krawędzi Wyżyny Po-
dolskiej, opadającej tutaj ku Nizinie Nadbużańskiej, a zarazem na wielkim europejskim 
dziale wodnym, na wysokości 289 m n.p.m., z doskonałym klimatem, od wieków zachęcał 
do osiedlania. Miasto zawdzięczało rozwój położeniu przy ważnych szlakach komunikacyj-
no-handlowych (Bałtyk – Morze Czarne; Kijów – Kraków – Wrocław – Europa Zachodnia). 
Od króla Kazimierza Wielkiego otrzymało nie tylko nową lokalizację, ale także samorząd 
i wiele przywilejów handlowych. Opieką otaczali Lwów również następni królowie, dzięki 
czemu wzrosło gospodarcze znaczenie miasta, ogniskując w sobie z czasem cały lądowy 
handel tranzytowy4. Korzystne warunki gospodarcze przyciągały do miasta przedstawicie-
li różnych narodowości, wyznań i religii. Mieszkali tu Rusini, Niemcy, Tatarzy, Polacy, Ormia-
nie, Żydzi, co sprawiało, że miasto było społecznością wielonarodową i wielowyznaniową. 
„To wszystko wpłynęło na wytworzenie się tutaj – jak zauważył Marek Zahajkiewicz – spe-
cyficznego typu człowieka i katolika”5. 

W związku z przemianami polityczno-społecznymi, jakie nastąpiły w ostatnim dwudzie-
stoleciu w Europie Wschodniej, wzrosło zainteresowanie sprawami Wschodu, jego kulturą 
duchową oraz wpływem chrześcijaństwa na kształtowanie się i rozwój wschodniej kultu-
ry, w czym partycypował klasztor lwowski. Motywowany tymi względami, o. Aleksander 
Krzysztof Sitnik OFM podjął się trudu zebrania i opublikowania nie tylko w oryginalnym 
języku, ale także w tłumaczeniu na języki polski i ukraiński, wszystkich wspomnianych 

1 A. K. SITNIK, Bernardyni lwowscy. Historia klasztoru i kościoła pod wezwaniem świętych Bernardyna ze Sieny i An-
drzeja Apostoła we Lwowie (1460–1785), Kalwaria Zebrzydowska 2006.

2 H. E. WYCZAWSKI, Katalog Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie. Wstęp, Lublin 1961, s. [4] (nadbitka 
z: „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” (dalej: ABMK), 3–6, 1961–1963); idem, Gustaw Romuald Michał, [w:] idem 
(red.), Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, Warszawa 1981, s. 166–168.

3 A. K. SITNIK, Produkcja rękopiśmienna kancelarii Klasztoru oraz Prowincji Ruskiej i Galicyjskiej oo. Bernardynów we 
Lwowie jako podstawa zbiorów archiwalnych, ABMK, 78, 2002, s. 179–219.

4 L. DZIEDZICKI, Lwów, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (dalej: SGKP), t. 5, 
Warszawa 1884, s. 496.

5 M. T. ZAHAJKIEWICZ, Źródła i kierunki badań nad przeszłością łacińskiej archidiecezji lwowskiej, ABMK, 62, 1993, 
s. 8.
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17 luźnych dokumentów papierowych i pergaminowych z dawnego archiwum klasztoru 
bernardynów lwowskich, z lat 1571–1903.

Dostrzegamy w nich wyraźny podział na dwie grupy: dokumenty papierowe z lat 1569–
–1677 (dok. nr 1–13) oraz pergaminowe z lat 1822–1903 (dok. nr 14–17). Oto ich zestawie-
nie w porządku chronologicznym:

I. Dokumenty papierowe

1. Król Zygmunt August transumuje w 1571 r. dokonaną w tymże roku przez Wacława Wy-
gnanowskiego, oficjała lwowskiego, oblatę testamentu z 1569 r., w którym Dorota Duch-
nicka rozporządza swym majątkiem na rzecz małżonka, krewnych i klasztoru bernardynów 
we Lwowie (APBK, dok. nr 164).

2. Król Stefan Batory nakazuje władzom miasta Lwowa dopilnować realizacji zapisu testa-
mentowego Doroty Duchnickiej na rzecz klasztoru bernardynów (APBK, dok. nr 165).

3. Komisarze królewscy widymują trzy dokumenty z 1600 r. w sprawie zbadania możliwości 
przebudowy drewnianego kościoła i klasztoru bernardynów na Przedmieściu Halickim we 
Lwowie na budowle z kamienia i cegły (APBK, dok. nr 169).

4. Król Zygmunt III wydaje w 1602 r. zgodę na wydobywanie kamienia w kamieniołomach 
Polana na budowę kościoła i klasztoru lwowskich bernardynów (APBK, dok. nr 171).

5. Król Zygmunt III w 1603 r. transumuje dokument z 1602 r., w którym Jerzy Mniszech 
z małżonką zezwalają bernardynom na wydobywanie kamienia z kamieniołomu Polana 
(APBK, dok. nr 172).

6. Król Zygmunt III pozwala Stanisławowi Rzeczyckiemu przekazać na rzecz bernardynów 
we Lwowie „trzecią miarę” z młyna we wsi Polana (APBK, dok. nr 176).

7. Król Zygmunt III w 1617 r. wzywa bernardynów lwowskich, by ze względów bezpieczeń-
stwa otoczyli klasztor murami (APBK, dok. nr 178).

8. Król Zygmunt III zawiadamia w 1621 r. wojewodę ruskiego Jana Daniłowicza, starostę 
lwowskiego Bonifacego Mniszcha, podsędka ziemskiego lwowskiego Morawca i pisarza 
ziemskiego lwowskiego Aleksandra Trzebińskiego, że bernardyni lwowscy proszą o doda-
nie do placu kościelnego wzdłuż 40 łokci dla zbudowania babińca (APBK, dok. nr 179).

9. Król Władysław IV w 1634 r. zakazuje burmistrzowi, rajcom, wójtowi, ławnikom i całemu 
magistratowi lwowskiemu zabierać bernardynom lwowskim legaty zapisane im w testa-
mentach ludzi umierających (APBK, dok. nr 183).

10. Król Władysław IV w 1634 r. wzywa bernardynów i radę miasta Lwowa, aby nie pozwa-
lali stawiać budynków i kramów przy murach klasztoru bernardynów we Lwowie (APBK, 
dok. nr 184).

11. Król Władysław IV w 1637 r. transumuje dokument z 1636 r., którego mocą komisarze 
królewscy regulują sprawę budowy muru od baszty klasztoru bernardynów we Lwowie do 
baszty Bramy Halickiej (APBK, dok. nr 185).

12. Książę Dymitr Jerzy Korybut Wiśniowiecki w 1650 r. rozkazuje Grzegorzowi Ważyńskie-
mu wypłacić bernardynom lwowskim 1000 złp legowanych testamentem jego sługi Ci-
szewskiego, wołami, miodami, zbożem lub czymkolwiek (APBK, dok. nr 191).
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13. Król Jan III Sobieski w 1677 r. wzywa bernardynów lwowskich do zwrotu dzwonu za-
branego przez nieprzyjaciela kraju w Kulikowie i porzuconego we Lwowie (APBK, dok. nr 
201).

II. Dokumenty pergaminowe

14. Papież Pius VII obdarza w 1822 r. odpustem zupełnym kościół klasztorny bernardynów 
św. Andrzeja Apostoła we Lwowie na dzień św. Stefana (APBK, dok. nr 141).

15. Papież Pius VII potwierdza w 1822 r. przywileje i odpusty bractwa św. Anny przy bernar-
dyńskim kościele klasztornym św. Andrzeja Apostoła we Lwowie (APBK, dok. nr 142).

16. Papież Leon XIII udziela w 1884 r. odpustu zupełnego bernardyńskiemu kościołowi 
klasztornemu św. Andrzeja Apostoła we Lwowie od 13 do 20 VII 1884 r., a innym kościołom 
bernardynów w Galicji obchodzącym solenne centenaria od 13 do 15 VII 1884 r. (APBK, 
dok. nr 153).

17. Papież Leon XIII udziela w 1903 r. 70 dni odpustu tym, którzy odmawiają responsorium 
na cześć bł. Jana z Dukli (APBK, dok. nr 161).

Wymienione papierowe dokumenty, w liczbie 13, o charakterze materialnego zabezpie-
czenia nieruchomości oraz przywilejów odpustowych, stanowią zasadniczą podstawę 
źródłową dla poznania początkowych dziejów lwowskiego klasztoru bernardynów. Nie 
zachował się dokument fundacyjny klasztoru, wystawiony przez Andrzeja Odrowąża ze 
Sprowy, starostę ruskiego, który w 1460 r. zdołał przełamać opór niechętnego zakonnikom 
arcybiskupa lwowskiego Grzegorza z Sanoka i kapituły lwowskiej i ufundował za Bramą 
Halicką drewniany kościół pw. św. Bernardyna i św. Andrzeja Apostoła. Cztery dokumenty 
pergaminowe to przywileje odpustowe: z 1822 r. na dzień św. Stefana węgierskiego6 i dla 
bractwa św. Anny, z 1884 r. z okazji jubileuszu 400-lecia śmierci bł. Jana z Dukli, zupełny dla 
kościoła św. Andrzeja Apostoła od 13 do 20 lipca, a dla innych kościołów bernardyńskich 
w Galicji od 13 do 15 lipca, z 1903 r. cząstkowy 70 dni dla osób odmawiających responso-
rium Si requiras gratias... na cześć bł. Jana z Dukli.

Wydanie i tłumaczenia

W niniejszym opracowaniu kierowałem się wskazówkami zawartymi w instrukcji wydanej 
pod redakcją Kazimierza LEPSZEGO pt. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI 
do połowy XIX wieku, Wrocław 1953. Opis wybranych jednostek archiwalnych wykonałem 
na podstawie opracowania H. E. WYCZAWSKIEGO, Katalog Archiwum Prowincji OO. Bernardy-
nów w Krakowie, ABMK 3–6, 1961–1963 (i nadbitka Lublin 1961). Zgodnie z oryginałem 
rękopisu zachowałem pisownię języka łacińskiego. Używane w pracy skróty zaczerpnąłem 
z Encyklopedii katolickiej. Wykaz skrótów, oprac. J. WARMIŃSKI, Lublin 2010.

6 Relikwie św. Stefana w postaci ręki skierowanej palcami do góry ofiarował królewicz Jan Kazimierz Waza
w 1636 r. jako wotum za uzdrowienie przy grobie św. Jana z Dukli w kościele bernardynów we Lwowie. Obecnie 
można je oglądać w Muzeum Prowincji oo. Bernardynów w Leżajsku.
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Edycja

I. Dokumenty papierowe

1

Warszawa, 31 VIII 1571

Zygmunt August, król Polski, transumuje dokument: 

a) Lwów, 11 VI 1571 

Wacław Wygnanowski, wikariusz in spiritualibus i oficjał generalny lwowski, zatwierdza i przyj-
muje do oblaty przedstawiony mu przez Michała garncarza, z Przedmieścia Halickiego, mał-
żonka zmarłej Doroty Duchnickiej, jej testament:

1) Lwów, 29 X 1569 

Dorota Duchnicka ostatnią wolą rozporządza swym majątkiem na rzecz małżonka, krewnych 
i klasztoru bernardynów we Lwowie.

Or.: APBK, dok. nr 164. Dokument papierowy o wymiarach 210 x 325 mm, złożony z czterech 
kart zszytych nicią, z dziurami na zgięciach. Tekst w językach łacińskim i polskim wypisany na 
kartach 2–3v. Karty 1–1v, 4–4v niezapisane. Pod tekstem podpisy Franciszka Krasińskiego oraz 
pieczęć mniejsza koronna, wyciśnięta przez papier w czerwonym wosku, dobrze zachowana7. 
In dorso streszczenie współczesne i sygnatura „N.1/6”. 

[k. 2] Sigismundus Augustus8 Dei gra[tia] Rex Poloniaea Magnus DUX Lithuaniae, Russiae, 
Prussiae, Masoviae, Samogitiaeq[ue]9 nec[non] d[omi]nus et haeres.

Significamus p[raese]ntibus literis nostris quorum interest universis. Exhibitas esse co-
ram nobis li[tte]ras m[anu] papiro scriptas. Ex actis consistorii Leopolien[sis]10 emana-
tas, sigilloq[ue] vicarii in spiritualibus et officialis generalis Leopoliensis fulcitas et manu
notarii publici subscriptas sanas salvas et omni suspitionis nota carentes, continentes 
in se ordinationem testamentariam per honestam olim Dorotaeam Duchniczka honesti 
Michaelis Lutifiguli11 concivis Leopolien[sis] consortem, de co[n]sensu mariti sui praefa-
ti fact[am]. Supplicatumq[ue] esse nobis ut easdem authoritate ma[iestatis] Regia appro-
bare et confirmare dignaremur. Quarum quidem li[tte]rarum tenor talis est. Anno Domini 
M-o D-o LXXI-o die v[er]o lunae XI mensis Junii honestus Michael Lutifigulus extra por-
tam halicien[sem] in suburbio Leopolien[si]. Honestae olim Dorotheae Duchniczka mari-
tus. Ad acta personaliter comparens verifican[da] contenta testamenti per praefatam olim
Dorotaeam uxorem suam facti tempore aurae pestiferae manu religiosi Simonis Ordinis 

a W oryginale: poloniae.

7 M. GUMOWSKI, Pieczęcie królów polskich, Kraków 1920, fig. 54.

8 Zygmunt II August, król Polski (1548–1572).

9 Lithuania (Litwa), Russia (Rosja), Prussia (Prusy), Masovia (Mazowsze), Samogitia (Żmudź).

10 L. DZIEDZICKI, Lwów, s. 510.

11 Mieszczanie, na co wskazuje określenie honesti, Dorota Duchnicka oraz jej mąż Michał garncarz mieszkali na 
Przedmieściu Halickim Lwowa, N. GOLICHOWSKI, Kościół oo. Bernardynów we Lwowie, Lwów 1911, s. 63.



214 O. W. F. MURAWIEC OFM, O. A. K. SITNIK OFM, O. K. ŻUCHOWSKI OFM, O. K. GAWICKI OFM

Minorum12 actu presbiteri, in p[raese]ntia advocati et iuratorum in testamento specificato-
rum et ad acta verifican[da] testa[me]n[ti] scriptu[m] una[nb]imi voto et consensu praefa-
torum coni[uc]gum ad id acceden[tis] continua[tio]n[is] terminum cridae ipsi ob adversam 
la[tid]tudinem hucusq[ue] prorogatum palam ac per expressum recognovit hanc fuisse 
et e[ss]e ultimam ipsorum voluntatem. Superest omnia et singula ut in testamento iudi-
cialiter exhibito continentur et sunt scripta vere consencien[tia]. Factaq[ue] recognitione 
h[uius]mo[d]i peciit testamentum praefatum pro sua parte et uxoris demortue voluntate 
in contumaciam omnium et singulorum cittatorum et non comparentium, aliorumq[ue] 
compar[e]ntium sed non impugnantium, in omnibus punctis clausulis, conditionibus et 
articulis, confirmari, approbari, ratificari et robur perpetuae firmitatis pariter et decretum
apponi immunitatiq[ue] ecclesiasticae tanquam piam causam ascribi. Cuius quidem testa-
menti seu ultimae voluntatis tenor est talis ut sequitur.

Zygmunt August, z łaski Bożej król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza oraz Pan 
i Dziedzic Żmudzi.

Obecnym pismem oznajmiamy wszystkim, których sprawa dotyczy. 

Zostało nam przedstawione pismo, ręcznie na papierze napisane, pochodzące z akt konsy-
storza lwowskiego, potwierdzone pieczęcią lwowskiego wikariusza in spiritualibus i oficjała
generalnego oraz uwierzytelnione własnoręcznym podpisem notariusza publicznego. Jest to 
pismo w dobrym stanie, nieuszkodzone i wolne od wszelkich podejrzeń. W piśmie zawarte jest 
rozporządzenie testamentowe sporządzone przez świętej pamięci Dorotę Duchnicką za zgodą 
jej szanownego męża Michała, garncarza, obywatela Lwowa. Pokornie nas proszono, abyśmy 
zechcieli to pismo zatwierdzić powagą królewskiego majestatu i nadać mu moc prawną. Treść 
pisma jest następująca: 

W poniedziałek 11 czerwca roku Pańskiego 1571 mieszczanin Michał, garncarz, mieszkający 
na Przedmieściu Halickim Lwowa, mąż nieżyjącej już Doroty Duchnickiej, zjawił się osobiście 
w urzędzie w celu sprawdzenia treści testamentu sporządzonego w czasie zarazy przez wy-
żej wymienioną zmarłą Dorotę, jego żonę. Testament spisał zakonnik Szymon z Zakonu Braci 
Mniejszych, kapłan, w obecności wójta i sędziów przysięgłych, wymienionych w testamencie 
i przy sprawdzaniu akt testamentu, napisanego na wspólne życzenie i za zgodą obojga wspo-
mnianych małżonków. Z czasem coraz trudniej im było stawać przed sądem z powodu słabego 
zdrowia i wyraźnie przeciąganego postępowania sądowego. [W tej sytuacji Michał] po spraw-
dzeniu, że testament jest całkowicie zgodny z prawdą, uznał, że taka była i jest ich ostatnia 
wola. Następnie w imieniu swoim i zmarłej żony poprosił, aby wspomniany testament został 
zatwierdzony i uzyskał wieczną moc wobec prawa razem ze wszystkimi warunkami, zastrzeże-
niami i artykułami, mimo nieobecności wielu pozwanych, lecz nieprzybyłych, i tych, którzy sta-
ją przed sądem, lecz nie odpowiadają na zarzuty. Prosił również, by do przywileju kościelnego 
dołączyć dekret uznający, że testament ma cel charytatywny. 

b Miejsce zniszczone, nieczytelna jedna litera.

c Miejsce zniszczone, nieczytelna jedna litera.

d Miejsce zniszczone, nieczytelne dwie litery.

12 Szymon, bernardyn lwowski, spowiednik.
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Зиґмунт Авґуст, з Божої ласки король Польщі, великий князь Литви, Русі, Прусcії, Ма-
зовша, а також Господар і Спадкоємець Жмуді. 

Цим листом повідомляємо всіх, до кого цей лист скеровано.

З актів львівського консисторі ми отримали лист, рукопис, затверджений печаттю 
львівського вікарія “in spiritualibus” і генерального офіціала, а також,- власноруч увіро-
гіднене підписом публічного нотаріуса. Лист знаходиться в доброму стані, неушко-
джений і вільний від всіляких застереженнь. В листі знаходиться заповіт на успадку-
вання, складений, святої пам’яті, Доротою Духницькою, за згодою шановного свого 
чоловіка Михайла, гончара, громадянина Львова. Нас покірно попрошено, щоб ми за-
хотіли цей лист підтвердити повагою королівської гідності і уділити йому правну 
(юридичну) силу. Лист є наступного змісту:

В понеділок 11 червня року Господнього 1571 міщанин Михайло, гончар, що проживає 
в Галицькому передмісті Львова, чоловік покійної Дороти Духницької, особисто з’явив-
ся до уряду, щоб перевірити зміст заповіту на успадкування, котрий було складено 
вищезгаданою Доротою, його жінкою, котра померла підчас епідемії. Заповіт написав 
чернець Симон з Ордену Менших Братів, священик, в присутності старости та при-
сяжних суддів, про котрих згадується в заповіті і при перевірці акту заповіту, котрий 
було написано на спільне прохання і за узгодженням обох членів подружжя. З часом для 
них було щораз важче з’являтись до суду через слабкий стан здоров’я і затяжного су-
дового процесу. [В такій ситуації Михайло] після перевірки, яка запевнила, що заповіт 
цілковито відповідає істині, підтвердив, що дійсто така була і є їх остання воля. По-
тім, від свого імені та імені своєї померлої жінки попросив, щоб вищезгаданий заповіт 
був затверджений і отримав вічну силу щодо права разом з усіма умовами, застере-
женнями і артикулами, незважаючи на відсутність багатьох покликаних, тих, що не 
прибули і тих, присутніх у суді, котрі не відповідають на закиди. Також просив, щоб до 
церковного привілею додати декрет, котрий визнає, що заповіт має благодійну ціль. 

Roku od narodzenia Bożego 1569 w święto świętych Apostołów Szymona i Judy [29 X] go-
dziny osiemnasty. Ja Dorotha Duchniczka, aczkolwiek według ciała niemocna, ale rozumu 
zupełnego i pamięci dobrej, iżem się, jeszcze za dobrego zdrowia, wielekroć rozmawiała 
[k. 2v] z Michałem, małżonkiem swoiem, jakoby majętności, nam od Pana Boga ku używa-
niu doczesnemu użyczona, po śmierci nas obydwu dobrze była rozszafowana13, a duszom 
naszym i wszystkich przodków pożyteczna. Dla tej przyczyny, gdzie mnie Pan Bóg raczył 
złożyć niemocą, miałam te mocną wolą i z Michałem, małżonkiem moiem, wziąć z miasta 
urządku14 testamentowi swemu. Alem temu rozumiała, żeby był nie przyszedł w dom nasz 
zapowietrzony15, wiedząc, że [w] sobie każdy nosi zdrowie i domu swojego. A przetom 

13 rozszafować – rozdać.

14 Urzędnik miejski, który miałby sporządzić testament.

15 dom zapowietrzony – dom, w którym panuje epidemia, zarażony.
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uprosiła urzędu przedmiejskiego, jako Pana Kaspra siodlarza i lethwojthae, Pana Augustina 
malarza i przyjezdnika, Pana Kaspra coralia16 i przyjezdnika. Ku tym namienionem uprosi-
łam z małżonkiem swem ojca Sczepana17, bernardyńskiego g[wf ]ardiana, z ojcem Simo-
nem, spowiednikiem moiem, któri pisał ten to testament. A jam przywodziła tymi słowy: Ja 
Dorotha, napirwej policzam dusze moie Panu Bogu, stworzycielowi mojemu, a ciału swe-
mu obieram pogrzeb w kościele świętego Andrzeja u Bernardynów18. Na ten to mój po-
grzeb oddalam Michałowi małżonkowi sterdzieści złotych w płóciennem worku, aby z tego 
worku zapłacił od psałterza, vigilii, od procesijej, dzwonienia, żalom, msze, i Bernardynom, 
i kopaczom od dołu19. Z tegoż też worka będzie winien Michał zapłacić haftarz[owg]i od 
roboty szczytu do kapy białej no[wh]ej.

Na kielich i na patyne oddała do bernardyńskiego kościoła, z wolą małżonkową, dwa pasy 
i sześć liszek20 srebrnych, mieści pozłocistych, tkaneczke21 na szczyt. Używanie wszystkiego 
mienia aż do śmierci odkazuje małżonkowi Michałowi, a po Michałowy śmierci, odkazuje 
wszystek ogród, który się poczyna od Simonowe[g]o płotu aż do hortu22 bernardyńskiego, 
na tenże klasztor. Odkazuje, na co zezwolił i małżonek przed urzędem. Dwa domy, jeden, 
w którym mieszkam, a drugi, w którym mieszka Jan Starosta, odkazuje Michałowi, mał-
żonkowi, do jego śmierci, a po śmierci jego niechaj i da w równy dział między moje i jego 
przyjaciele. Na wykupienie pól domu Valentowskie[g]o dałam półtorasta złotych i dziesięć 
złotych. Tegoż też niechaj Michał używa do śmierci, a po je[g]o śmierci niechaj idzie w rów-
ny dział między moje i jego przyjaciele. Jatki23 garncarskie i ogroda na ulicy Themrikowej24 
niechaj do śmierci Michał używa, a za dusze moje niechaj dobrze działa, po jego śmierci 
niechaj [k. 3] idzie w równy dział między przyjaciele moje i jego. Pan Jan Zalieski25 dłużen mi 
sterdzieści złotych, z których niechaj dadzom Wojciechowi26, siestrzeńcowi memu, dziesięć 

e lethwojth – znawca prawa niemieckiego, z niem. Landvogt, z łac. advocatus surrogatus, czyli „podwójci”, J. PTA-
ŚNIK, Miasta w Polsce (Wiedza Współczesna), Lwów [b.r.w.], s. 44. Struktury władzy sądowniczej we Lwowie przed-
stawił: A. CZOŁOWSKI, Pogląd na organizację i działalność dawnych władz miejskich do 1848 roku, [w:] Miasto Lwów 
w okresie samorządu 1870–1895, Lwów 1896, s. 62.

f Opuszczenie umyślne, w oryginale jest „gardiana”.

g Miejsce zniszczone, nieczytelne dwie litery.

h Miejsce zniszczone, nieczytelna jedna litera.

16 corallium – koral (prawdopodobnie wytwórca naszyjników; nazwy zawodów pełniły funkcję nazwiska). 

17 Szczepan, gwardian bernardyńskiego klasztoru we Lwowie.

18 Bernardyński kościół klasztorny we Lwowie nosił wezwania św. św. Bernardyna ze Sieny i Andrzeja Apostoła.

19 H. E. WYCZAWSKI, Księgi mszalne jako źródło historyczne. (Uwagi na marginesie najstarszych bernardyńskich ksiąg 
mszalnych), ABMK, 7, 1963, s. 57–58.

20  liszka – lis. 

21 tkaneczka – tkanina, wstążka.

22 tu (z łac.): ogród.

23 jatka – budka, kram.

24 Ul. Themrikowa we Lwowie.

25 Jan Zaleski, szlachcic.

26 Wojciech, siostrzeniec Doroty Duchnickiej.
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złotych. Temuż też odkazuje osiem knaflów27 pozłocistych. Z tego długu u Pana Zalieskiego 
odkazuje Greglowi Skrobichowi, który mieszka w Radimnie28, dziesięć złotych i złote trepe-
lie29 i szubeczke samlestowam30 nieboszcziczki Jewki31, córki mojej, jego dziewce. Ostatek 
długu tegoż Pana Zalieskie[g]o, dwadzieścia złotych, niechaj rozdzielam między moje sio-
stry, z których jedna mieszka w Drohowczu32, druga w Wilkulczyczach33, trzecia w Brzozo-
wie34. Sobek piekarz dłużen mi bel złotych dziewięćdziesiąt, ale mi potem dał trzydzieści 
złotych, z którychem go nie kwitowała. Teraz daruje go dziesiącą złotych i z Jadwigam, mał-
żonkom je[g]o. Jeszcze mi został pięćdziesiąt złotych, z których będzie winien [Sobek] dać 
mniszkom35 dziesięć złotych na oprawe36 klasztora, a Bernardynom dwadzieścia złotych, 
takież na oprawe klasztora, a ostatek tego długu u Sobka, to jest dwadzieścia złotych, nie-
chaj będzie rozdano między moje i małżonkowe przyjaciele. [.....i] Na budowanie klasztora 
święte[g]o Fran[ciszj]ka37, w mieście pogorzałego, odkazuje pięćdziesiąt złotych. Tkanecz-
ke perłową38 nieboszcziczki Jewki odkazuje na krzyżyk do humerała, do bernardyńskiego 
kościoła. Czynszu jedenaście złotych, które mi ma dać z domu Jan Starosta na przyszłą 
wielkanoc, odkazuje Michałowi, małżonkowi. Jagnieszce39, siestrzenicy mojej, która mi 
siedm lat służyła i po dziś jeszcze służy, odkazuje suknią odziewalną40 i subke kitajczaną, 
obłóczystą41 i czapke aksamitną, i dwa rabeczki42, i rantuch43, i dwie podwicze44.

i Opuszczenie umyślne.

j Miejsce zniszczone, nieczytelne cztery litery.

27 knafel – guzik, klamra. 

28 Radymno – miasteczko w pow. jarosławskim, 118 km od Lwowa, M. MACISZEWSKI, Radymno, [w:] SGKP, t. 9, 
Warszawa 1888, s. 458.

29 trepelia – draperia, zasłony ułożone w fałdy. 

30 szubeczka samlestowa – sukienka podbita futrem.

31 Ewa, zmarła córka Doroty Duchnickiej. 

32 Drohowicze (Drohowycze) – wieś w pow. bobreckim, B. ROZWADOWSKI, Drohowicze, [w:] SGKP, t. 2, Warszawa 
1881, s. 158.

33 Wilkulczyce – wieś w pow. brzezińskim, B. CHLEBOWSKI, Wilkuczyce, [w:] ibidem, t. 13, Warszawa 1893, s. 485.

34 Brzozów – miasto na międzyrzeczu Wisłoki i Sanu, F. SULIMIERSKI, Brzozów, [w:] ibidem, t. 1, Warszawa 1880, s. 425.

35 Prawdopodobnie bernardynkom we Lwowie.

36 oprawa – tu: wyposażenie. 

37 W 1564 r. na skutek pożaru został zniszczony kościół i klasztor franciszkanów konwentualnych we Lwowie, 
D. ZUBRZYCKI, Kronika miasta Lwowa, 1340–1785, Lwów 1844, s. 187–188.

38 tkaneczka – zob. przyp. 21. 

39 Agnieszka, siostrzenica Doroty Duchnickiej.

40 odziewalna – ubraniowa. 

41 szubka kitajczana, obłóczysta – suknia podbita jedwabiem, na kształt obłoku. Sztuka kitajki równała się dłu-
gości 85–95 łokci, łokieć lwowski natomiast wynosił 0,59 m, A. DZIUBIŃSKI, Na szlakach orientu. Handel między Polską 
a imperium osmańskim w XVI–XVIII wieku (Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Seria Humanistyczna), 
Wrocław 19982, s. 291.

42 rąbeczek – tu: chustka. 

43 rańtuch – chustka. 

44 podwiczka – tu: welonik, zasłonka. 
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Tantum de isto testamento

Et r[evere]ndus dominus Venceslaus Vignanowski45 can[oni]cus viccariusq[ue] in spiritua-
libus et officialis g[e]n[er]alis Leopolien[sis] visa co[n]tumatia dictorum cittatorum diu-
cius ultra solitam hora[m] expectatorum et non comparentiu[m] neq[ue] con[cessum] 
h[uius]mo[d]i testamentum dicere sive opponere curan[tium] reputavimus non immerito 
iusticia suadente contumaces et in eor[um] contumatiam tanq[ue] legittimum [k. 3v] et 
officiosum in omnibus illius punctis co[n]ditionibus et clausulis universis approban[dum]
ratifican[dum] et confirman[dum] duximus. Receptis ante omnia nonnullis testibus fide di-
gnis pro verificac[i]on[e] et recognitione contentorum p[rae]inserti testamenti, v[ideli]cet
advocatum et iurat[ores] superius in testamento specificat[os]. Prout approbamus, confir-
mamus, ratificamus roburq[ue] auc[torita]tis ordinariae de super et decretum apponimus.
In Dei nomine praesen[tibus] r[evere]ndis et discretis dominis Clemente Poniatowski46, 
Christophoro Staranowski47, canonicis Leopolien[sibus]. Et me Sebastiano48 Oppatovio49 
pub[li]co et coram memorato d[omi]no viccario actor[um] scriba. 

Extract[um] ex actis co[n]sistorii Leopolien[sis] sigilloq[ue] r[evere]ndi d[omi]ni viccarii su-
pramemorati co[m]munit[um] et cu[m] suo originali concordat in toto.

Sebastianus Oppatovius publicus et actorum Leopolien[sium] scriba manu p[rop]ria.

Nos itaq[ue] Sigismundus Augustus REX praenominatus supplicationi hui[usk]modi be-
nigne annuentes praeinsertas [littel]ras approbamus, confir[mamm]us et ratificamus de-
cernen[tes] c[aus]as et omnia in eis contenta robur debite firmitatis obtinere debere. In
cuius rei fidem sigillum sigillum n[ostro]rum p[raese]ntibus est appresum. Datum Warsza-
vie die ultima mensis Augusti anno d[omi]ni MDLXXI Regni vero n[ost]ri XL-o.

Relatio r[evere]ndi Francisci Craszinski50 praepositi Plocen[sis] archidiaconi Warszovien[sis] 
et R[ei] P[ublice] viceca[n]cellarius.

Franciscus Crasinski R. P. vicecancell[arius] m.p.n 

k Miejsce zniszczone, nieczytelne dwie litery.

l Miejsce zniszczone, nieczytelne pięć liter.

m Miejsce zniszczone, nieczytelne trzy litery.

n Inna ręka.

45 Wacław Wygnanowski, kanonik kapituły lwowskiej, oficjał generalny lwowski, Herbarz polski Kaspra Niesiec-
kiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Ne-
p[omucena] Bobrowicza (dalej: NIESIECKI), t. 9, [T–W], Warszawa 19882, s. 454.

46 Klemens Poniatowski, kanonik kapituły lwowskiej, T. PIRAWSKI, Relatio status almae archidioecesis Leopoliensis, 
wyd. K. J. HECK, Lwów 1893, s. 63.

47 Krzysztof Staranowski, kanonik kapituły lwowskiej; T. PIRAWSKI podaje „Stmanowski Christophorus” (ibidem, 
s. 63).

48 Sebastian z Opatowa (Opatowczyk), pisarz ziemski lwowski.

49 Opatów – miasto powiatowe nad rzeką Opatówką, E. CALLIER, Opatów, [w:] SGKP, t. 7, Warszawa 1886, s. 545.

50 Franciszek Krasiński h. Ślepowron (1525–1577), podkanclerzy koronny, biskup krakowski, W. URBAN, Krasiński 
Franciszek, [w:] Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), t. 15, Wrocław 1970, s. 171.
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O samym testamencie

Wielebny pan Wacław Wygnanowski, kanonik i wikariusz in spiritualibus oraz oficjał generalny
lwowski. 

Biorąc pod uwagę nieobecność wymienionych pozwanych, oczekiwanych zwykle ponad go-
dzinę i niestawiających się przed sądem – aby z jednej strony nie wyrazić zgody na potwier-
dzenie testamentu, a z drugiej wyraźnie go nie kwestionować – słusznie i roztropnie uznaliśmy 
ich za nieposłusznych i podczas ich nieobecności przyjęliśmy testament, jako oficjalny i zgodny 
z prawem we wszystkich punktach, warunkach i klauzulach. 

Wcześniej jednak przesłuchaliśmy, dla ustalenia prawdy i rozpoznania treści dołączonego te-
stamentu, wiarygodnych świadków, przede wszystkim wójta i sędziów przysięgłych, wymie-
nionych już w testamencie.

Wskutek tego testament ten uznajemy i potwierdzamy. Ponadto nadajemy mu moc prawną 
i dołączamy dekret. Czynimy to w imię Boga, w obecności wielebnych i przezornych panów: 
Klemensa Poniatowskiego i Krzysztofa Staranowskiego, kanoników lwowskich, także w mo-
jej obecności: Sebastiana z Opatowa, urzędnika państwowego, i w obecności wspomnianego 
pana wikariusza i notariusza publicznego rozpraw sądowych.

Wyciąg z aktów konsystorza lwowskiego, opatrzony pieczęcią wielebnego, wyżej wymienione-
go, pana wikariusza, zgodny w pełni z oryginałem. 

Sebastian z Opatowa, urzędnik państwowy i lwowski notariusz publiczny.

/podpis własnoręczny/

My przeto, Zygmunt August król, wyżej wymieniony, przychylając się łaskawie do tej prośby, 
dołączone wyżej pismo zatwierdzamy i ratyfikujemy je, postanawiając, że sprawy i wszystkie 
treści w nim zawarte mają otrzymać odpowiednią moc prawa. Na znak wiarygodności odci-
śnięto na piśmie naszą pieczęć. Dano w Warszawie w ostatnim dniu sierpnia w roku Pańskim 
1571, w 40. roku naszego panowania. 

Relacja wielebnego Franciszka Krasińskiego, prepozyta płockiego, archidiakona warszawskie-
go i podkanclerzego koronnego.

Franciszek Krasiński podkanclerzy koronny.

Про сам заповіт

Вельмишановний пан Вацлав Виґнановскі, канонік і вікарій “in spiritualibus”, а також 
львівський офіціал.

Беручи під увагу відсутність згаданих покликаних, котрі після години очікування, не 
прибули в суд, – k щоб, з одної сторони не виразити згоди на підтвердження запові-
ту, а з другої, – щоб виразно його не заперечувати, – слушно і мудро ми визнали іх не-
слухняними і підчас їх відсутності затвердили заповіт як офіційний і згідний з правом 
у всіх пунктах, умовах і кляузулях. 

Однак раніше, щоб дійти до істини і визнати зміст доданого заповіту, як згідний 
з правом, ми вислухали вірогідних свідків, передусім – старосту і суддів присяжних, про 
котрих є згадка в заповіті. 
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Отже, даний заповіт підтверджуємо і визнаємо, як згідний з правом (законом). Надто 
вділяємо правну силу і додаємо декрет. Чинимо це в ім’я Бога, в присутності вельми-
шановних та наочних свідків: Клеменса Понятовського і Кшиштофа Старановського, 
львівських каноніків, а також у моїй присутності: Себатіан з Опатова, державного 
чиновника і в присутності вищезгаданого пана вікарія і публічного нотаріуса судових 
слідств. 

Витяг з актів львівського консистора є забезпечений печаткою вельмишановного, 
вищезгаданого пана вікарія і повністю згідний з оригіналом. 

Себастян з Опатова, державний чиновник і публічний львівський нотаріус 

/власноручний підпис/

Ми, Зигмунт Авґуст, вищезгаданий король, ласкаво прихиляючись до цього прохан-
ня, доданий вищезгаданий лист затверджуємо і ратифікуємо, постановляючи, що 
всі справи і зміст, який вони містять, мають отримати відповідну правну силу. На 
знак вірогідності на листі витиснуто нашу печать. Видано в Варшаві в останній день 
серпня 1571 Року Господнього, на 40 році нашого панування. 

Звіт вельмишановного Францішка Красіньського, плоцького препозита, варшавсько-
го архидиякона і коронного підканцлера. 

Францішек Красіньскі коронний підканцлер.

2

Lwów, 14 IX 1578

Stefan, król Polski, nakazuje burmistrzowi i rajcom miasta Lwowa dopilnować, aby opiekuno-
wie dzieci po zmarłej Dorocie, żonie Michała, oddali bernardynom lwowskim ogród zapisany 
im przez Dorotę w testamencie.

Or.: APBK, dok. nr 165. Dokument papierowy o wymiarach 210 x 325 mm, dobrze zachowany, 
z dwiema dziurkami na zgięciach. Tekst w języku łacińskim wypisany na karcie 1. Na górnym 
marginesie sygnatura 1/1570. Pod tekstem podpis króla i pieczęć mniejsza koronna, wyciśnięta 
przez papier w czerwonym wosku zlepiającym obie karty51. In dorso streszczenie z XVII w. i sy-
gnatura „N.14”. 

Druk: F. WALIGÓRSKI, Historya fundacyi kościołów i klasztorów lwowskich, „Rozmaitości Lwow-
skie”, 36, 1858, s. 285–286.

Stephanus52 Dei gratia Rex Poloniae, Magnus DUX Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, 
Samogitiae, etc. nec non Transiilvaniae53 Princeps.

Famatis proconsuli et consulibus, civitatis n[ost]rae Leopolien[sis] fidelibus nobis dilectis,
gratiam n[ost]ram Regiam, famati fideles dilecti. Expositum est nobis nomine religiosorum

51 M. GUMOWSKI, Pieczęcie, fig. 67.

52 Stefan Batory, król Polski (1575–1586).

53 Transilvania (Siedmiogród).
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fratrum Ordinis sancti Bernardini54, quod tutores liberorum derelictoru[m] secundi matri-
monii, olim providi Michaelis55 suburbani Leopolien[sis], hortum in suburbio Leopolien[si] 
consisten[tem], per honestam olim Dorotheam56 coniugem primi matrimonii dicti Michae-
lis, supranominatis fratribus Ordinis Sancti Bernardini testamento cum consensu mariti 
sui inscriptu[m] ac legatu[m] p[rae]textu cuiusdam successionis possidere ac tenere non 
admittunt im[m]o vero ultimae voluntati et ordinationi olim honestae Dorothae legitime 
facte contradicunt, non sine magno damno et p[rae]iudicio supranominatoru[m] fratru[m] 
Ordinis Sancti Bernardini. Cum autem et iure divino et humano cautu[m] sit et usu etiam 
illud observetur, omnes ultimas voluntates et testamenta teneri ac inviolabi[li]ter observa-
ri debere. Volumus et fid[elitatibus] v[est]ris serio mandamus ut quamprimu[m] praesen-
tibus requisitae fuerint, supranominatis fratribus Ordinis Sancti Bernardini possesionem 
et usum fructum horti supranominati iuxta ordinationem et ultimam voluntatem dictae 
Dorotheae omni mora ac tergi versati[oo]ne semota dent tradant et assignent eaq[ue] pa-
cifice et quiete autoritate officii sui utifrui faciant, nec ipsis a supranominatis tutorib[us] in 
possidendo eo molestiam aliquam inferri permittant. Secus pro gratia nostra debitoq[ue] 
sui officii fid[elitatis] v[est]rae non facturae. Datum Leopoli die quatuordecima mensis Sep-
tembris anno Domini MDLXX octavo. Regni vero nostri anno tertio.

Stephanus rex m.p.ó

Stefan, z łaski Bożej król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza, Żmudzi itd., a także 
książę Siedmiogrodu. 

Znakomitym urzędnikom: burmistrzowi i radnym naszego miasta Lwowa, umiłowanym nam 
poddanym: łaska nasza królewska. Znakomici i drodzy poddani. Wyjaśniono nam w imieniu 
braci zakonnych Zakonu Świętego Bernardyna, że opiekunowie pozostawionych dzieci z dru-
giego małżeństwa zmarłego Michała z przedmieścia Lwowa nie pozwalają [braciom zakon-
nym] wejść w posiadanie i zarządzać ogrodem znajdującym się na przedmieściu Lwowa, który 
został przeznaczony i zapisany braciom Zakonu Świętego Bernardyna w testamencie przez 
zmarłą już pierwszą żonę wspomnianego Michała, Dorotę, za zgodą jej męża. Pod pozorem 
jakiegoś dziedziczenia [opiekunowie] nie tylko nie dopuszczają do przejęcia go na własność 
przez braci zakonnych, lecz sprzeciwiają się także testamentowi sporządzonemu zgodnie z pra-
wem przez nieżyjącą już Dorotę. Łączy się to z wielką szkodą i krzywdą wspomnianych wyżej 
braci Zakonu Świętego Bernardyna. Tymczasem na mocy prawa Bożego i ludzkiego trzeba się 
troszczyć i przestrzegać, także w praktyce, aby ostatnie życzenia i testamenty pozostawione 
przez zmarłych były zachowywane bez żadnych zmian. 

o Miejsce zniszczone, nieczytelna jedna litera.

ó Inna ręka wystawcy.

54 Zakon Braci Mniejszych obserwantów, w Polsce zwanych bernardynami od wezwania pierwszych świątyń 
(św. Bernardyna ze Sieny).

55 Michał garncarz, mąż Doroty Duchnickiej, zob. przyp. 11.

56 Dorota Duchnicka, zob. przyp. 11.



222 O. W. F. MURAWIEC OFM, O. A. K. SITNIK OFM, O. K. ŻUCHOWSKI OFM, O. K. GAWICKI OFM

Postanawiamy zatem i obecnym pismem wam, jako naszym podwładnym, poważnie poleca-
my, aby [opiekunowie] jak najszybciej zwrócili wspomnianym wyżej braciom Zakonu Świętego 
Bernardyna posiadanie i używanie wymienionego wcześniej ogrodu, zgodnie z zarządzeniem 
i ostatnią wolą wspomnianej Doroty. Niech zrobią to bez zwłoki i ociągania się. Na mocy swe-
go urzędu sprawcie, by przekazali wszystko, co trzeba, i nie stwarzali nowych przeszkód. Ze 
względu na naszą życzliwość i wasz obowiązek jako poddanych nie postępujcie inaczej. Dano 
we Lwowie w dniu 14 września w roku Pańskim 1578. W 3. roku naszego panowania.

Stefan, król, podpis własnoręczny.

Стефан, з Божої ласки король Польщі, великий князь Литви, Русі, Прусії, Мазовша, Жму-
ді, і.т.д., а також князь Семигороду.

Славетним чиновникам: бургомістру і радним нашого міста Львова, улюбленим нами 
підданим: наша королівська ласкавість. Славні і дорогі піддані. Від імені братів Орде-
ну Святого Бернардина нам витлумачено, що опікуни залишених дітей з другого по-
дружнього зв’язку померлого Михаїла з передмісця Львова, не дозволяють [братам] 
посідати у власність і розпоряджатись земельною ділянкою, котра знаходиться на 
передмісті Львова, і котра була призначена і переписана в заповіті на братів Ордену 
Святого Бернардина покійною Доротою, першою жінкою вищезгаданого Михаїла, за 
його ж згодою. З причини нібито якогось спадку [опікуни]не тільки не дозволяють бра-
там бути власниками спадку, але й заперечують також сам заповіт, написаний згід-
но з правом покійною нині Доротою. Такі дії шкодять і кривдять вищезгаданих братів 
Ордену Святого Бернардина. Тим часом, в силі Божого та людського закону, потрібно 
подбати і потурбуватись також і на практиці, щоб останні бажання і заповіт, ко-
трий залишили покійні, без жодних змін було виконано.

Постановлюємо отже і цим листом Вам, нашим підвладним, з цілою повагою наказу-
ємо, щоб [опікуни] як найшвидше повернули вищезгаданим братам Ордену Святого 
Бернардина маєток і користування вищезгаданою земельною ділянкою, згідно з роз-
порядженням і останньою волею згаданої покійної Дороти. Нехай то вчинять швидко 
і невідкладно. В силу свого уряду (повноважень) вчиніть, щоб повернули все, що потріб-
но і не створювали нових перешкод. З огляду на нашу доброзичливість і Ваш обов’язок, 
як підданих, не чиніть інакше. Дано у Львові дня 14 вересня 1578 Року Господнього.  
В 3 році нашого панування.

Стефан, король, власноручний підпис. 

3

Lwów, 13 I 160157

Jan Dymitr Solikowski, arcybiskup lwowski, Jerzy Mniszech, wojewoda sandomierski i starosta 
lwowski, Stanisław Żółkiewski, kasztelan lwowski i hetman polny koronny, komisarze królew-

57 H. E. WYCZAWSKI, Katalog Archiwum Prowincji, ABMK, 3, 1961, s. 86, określa datę dzienną wystawienia doku-
mentu na 17 stycznia. Datę 13 stycznia ustaliłem na podstawie wskazówek zawartych w: B. WŁODARSKI (red.), Chro-
nologia polska, Warszawa 1957, s. 390.
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scy do zbadania możliwości przebudowy drewnianego kościoła i klasztoru bernardynów na 
Przedmieściu Halickim we Lwowie na budowle z kamienia i cegły i dostosowania ich do obwa-
rowań miejskich, powtarzają następujące dokumenty:

a) Warszawa, 10 III 1600

Zygmunt III, król Polski, na prośbę kustosza i całego konwentu bernardynów poza murami 
miasta Lwowa, pragnących przebudować drewniany kościół i klasztor na budowle z kamienia 
i cegły, wyznacza komisję do zbadania sprawy w osobach Jana Dymitra Solikowskiego, arcybi-
skupa lwowskiego, Jerzego Mniszcha, wojewody sandomierskiego i starosty lwowskiego, oraz 
Stanisława Żółkiewskiego, kasztelana lwowskiego i hetmana polnego koronnego, i nakazuje 
zasięgnąć rady w tej sprawie magistratu miasta Lwowa. 

b) Warszawa, 10 III 1600

Zygmunt III, król Polski, zawiadamia burmistrza i rajców, wójta i ławników miasta Lwowa 
o powołaniu komisji do zbadania możliwości przebudowy drewnianego kościoła i klasztoru 
bernardynów poza murami Lwowa na budowle z kamienia i cegły i nakazuje im oświadczyć 
wymienionej komisji, czy zamierzona budowa nie będzie przeszkadzać w obronności miasta. 

c) Lwów, 14 XI 1600 

Jan Dymitr Solikowski, arcybiskup lwowski, Jerzy Mniszech, wojewoda sandomierski i staro-
sta lwowski, Stanisław Żółkiewski, kasztelan lwowski i hetman polny koronny, komisarze kró-
lewscy, wzywają magistrat miasta Lwowa do stawienia się przed nimi 17 stycznia w sprawie 
przebudowy drewnianego kościoła i klasztoru bernardynów na budowle z kamienia i cegły. 
Komisarze po wysłuchaniu zdania magistratu godzą się na przebudowę, orzekają, że nowe bu-
dowle muszą być obwarowane i włączone w system obronny miasta, oraz nakazują powołać 
doświadczonych architektów i murarzy do wykonania planów według podanego szkicu.

Or.: APBK, dok. nr 169. Dokument papierowy o wymiarach 280 x 415 mm, bardzo zniszczony. 
Tekst w języku łacińskim wypisany na dwóch kartach papieru. Na karcie 2 znajduje się szkic 
planu budowy klasztoru i kościoła. Pod tekstem na karcie 2 trzy pieczęcie komisarzy królew-
skich wyciśnięte przez papier w czerwonym wosku. Pod nimi kolejno podpisy: Jo[anne]s De-
m[etrius] Solik[owski] archiep[iscop]us Leop[oliensis] m.p.; Georgius Mniszek de Magna Kun-
czyce palat[inus] Sandom[ieriensis] m.p.; Stan[nislaus] Zołkiewski capit[aneus] L[eopoliensis] 
hetmanus, m.p. In dorso dwa streszczenia, sygnatura „N.6, secundo”. Na prawym marginesie 
zapiska „Porrexi Chrysostomus Łanieski plenipotens”.

Kopie: APBK, rps RGP-b-3, Archivium Provinciae Russiae, s. 16–23; rps XXII-a-1, Liber vitae seu 
catalogus fundatorum, confratrum et benefactorum conventus Leopoliensis, k. 23–26; rps XXII-
-ł-1, Akta dotyczące administracji klasztoru Bernardynów we Lwowie, 1601–1939, s. 1–3, 5–9, 
11–14, 26–32, 33–36.

Actum Leopoli in conventu seu monasterio religiosorum Fratrum
Minorum de Observantia S. Francisci extra maenia civitatis eiusdem
ante portam Halicien[sem] sito feria tertia ante festum S. Priscae
virginis proxima. Anno Domini millesimo sexcentesimo primo.
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Coram Illustri[ssimo] et R[evere]ndissimo in Christo Patre Domino Joanne Demetrio 
Solikowski58 archiepiscopo Leopoliensi et Magnificis Dominis Georgio Mniszek de Magna
Kunczice59 Palatino Sandomirien[si]60, Leopolien[si], Samborien[si]q[ue]61 etc. et Stanislao 
Żołkiewsky62 castellano Leopolien[si] regni exercituum duce campestri Ratnen[si]q[ue]63 
etc. capitaneis in rem praesentem a sacra regia maiestate designatis commissariis praesen-
tibus etiam ibidem g[e]n[er]osis Georgio Strusz64 castellano Halicien[si], Petro Ożga65 iudice, 
Josepho Naraiowsky66 subiudice, Joanne Szwosowsky67 notario terrestribus Leopolien[si], 
Sigismundo Poradowsky68 vicecapitaneo Leopolien[si] aliisq[ue] nobilibus actum praesen-
tem attentantibus.

Religiosi pater Benedictus69 commissarius provinciae g[e]n[er]alis et Pater Simeon70 cu-
stos cum patribus et fratribus conventus eiusdem in praesentia famatorum proconsulis 
consulum advocati et scabinorum eiusdem civitatis qui ad hunc actum speciali sac[rae] 
regiae m[aiesta]tis mandato et eorundem dominorum commissariorum literis innotescen-
tiae vocati ac requisiti fuerant declarata primum humili et religiosa intentione sua, quod 
eo loci ob manifestam ligneorum templi et caenobii vetustatem, iam tum quoque ruinae 
ut apparebat obnoxiam de nova construenda firmiore fabrica eos cogitare ipsa cogeret
necessitas, produxerunt in eam rem literas commissionis sacrae regiae maiestatis domini 
sui clementissimi eo sub tenore verborum.

Sigismundus tertius71 Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, 
Masoviae, Samogitiae, Livoniaeq[ue] etc. nec non Svecorum, Gottorum, Vandalorumq[ue]72 
haereditarius Rex.

58 Jan Dymitr Solikowski h. Bończa (1539–1603), od 1583 r. arcybiskup lwowski, R. ARTUCHOWSKI, Solikowski, [w:] 
Podręczna encyklopedia kościelna (dalej: PEK), t. 35–36, Warszawa 1912, s. 412.

59 Jerzy Mniszech z Wielkich Kończyc h. własnego (ok. 1548–1613), kasztelan radomski, wojewoda sandomier-
ski, E. OPALIŃSKI, Mniszech (Mniszek) Jerzy, [w:] PSB, t. 21, Wrocław 1976, s. 465.

60 B. CHLEBOWSKI, Sandomierz, [w:] SGKP, t. 10, Warszawa 1889, s. 268.

61 L. DZIEDZICKI, Sambor, ibidem, s. 227.

62 Stanisław Żółkiewski, syn Stanisława, wojewody ruskiego, kanclerz i hetman wielki koronny, NIESIECKI, t. 10, 
s. 185.

63 Ratno – miasteczko nad Prypecią, w pow. kowelskim, J. KRZYWICKI, Ratno, [w:] SGKP, t. 9, s. 542. 

64 Jerzy Struś, kasztelan halicki, NIESIECKI, t. 8, s. 539.

65 Piotr Ożga z Ossy h. Rawicz (zm. 1671), podkomorzy lwowski. Piastował urząd pisarza ziemskiego lwowskie-
go, A. PRZYBOŚ, Ożga Piotr, [w:] PSB, t. 24, Wrocław 1979, s. 688.

66 Józef Narajowski, podsędek, następnie sędzia ziemski lwowski, NIESIECKI, t. 6,  s. 518.

67 Jan Swoszewski (Swoszowski), pisarz ziemski lwowski, poseł na sejm 1601 r., podkomorzy lwowski (1613), 
NIESIECKI, t. 8, s. 588.

68 Zygmunt Poradowski, podstarości i sędzia grodzki lwowski, NIESIECKI, t. 7, s. 388.

69 R. GUSTAW, Gąsiorek Benedykt, [w:] PSB, t. 7, Kraków 1948–1958, s. 340–341.

70 Symeon z Poznania (1600–1601), gwardian klasztoru bernardynów we Lwowie. 

71 Zygmunt III Waza, król Polski (1587–1632).

72 Livonia (Inflanty), Sueci (Szwedzi), Gotti (Goci), Vandali (Wandalowie).
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R[evere]n[dissim]o in Christo patri magnifico ac g[e]n[er]oso domino Joanni Demetrio
Solikowsky archiepiscopo Leopolien[si], Georgio Mniszek de Magna Kunczice palatino 
Sandomierien[si], Leopolien[si], Samborien[si] capitaneo, Stanislao Żołkiewsky castellano 
Leopolien[si] regni nostri cam[pp]iductori Ratnen[si]q[ue] etc. capitaneo, sin[cer]e ac fide-
liter nobis dilectis gratiam nostram regiam. R[evere]n[dissi]me in Christo pater magnifice
ac generose sincere ac fideliter nobis dilecte. Supplicatum est nobis nomine religiosorum
custodis totiusq[ue] conventus sancti Francisci de observantia extra muros civitatis no-
strae Leopolien[sis], ut eis templum ac monasterium ligneum vetustate collassum restau-
rare atq[ue] ex lapidibus ac lateribus reaedificare liceat, quod consilium cum non tantum
eorum Ordini, verum etiam Republicae christianae non inutile futurum existimavimus, 
simulq[ue] vereremur ne eiusmodi templi ac monasterii structura munitioni civitatis no-
strae Leopolien[sis] officeret, eam rem sincere ac fidel[iter] v[est]rae ad cognoscendum ac 
diiucandum et committen[dum] nobis duximus, prout damus et committimus praesenti-
bus literis nostris. Mandan[do] eisdem, ut die certo et competenti Leopolim conveniant 
atq[ue] ad praedictorum religiosorum monasterium descendant, vocatoq[ue] ad se magi-
stratu civili Leopolien[si] situm loci illius cum eodem magistratu civili considerent et utrum 
absq[ue] incommodo civitatis munitioni Leopolien[sis] ibidem templum ac monasterium 
ex lapidibus ac lateribus construi possit unanimi consilio ac iudicio statuant atq[ue] decer-
nant neq[ue] aliter pro gratia nostra officiorumq[ue] suorum debito sincere ac fidel[iter]
v[est]rae faciant. In cuius rei fidem praesentes sigillo Regni communiri mandavimus.
Dat[um] Varsaviae 10 mensis Martii anno Domini millesimo sexcentesimo regnorum no-
strorum Poloniae tredecimo, Sveciae vero anno [ser]ptimo. 

Ex commisione sacrae regiae m[aiesta]tis propria. 

Stan[islau]s Kochlewsky.

Ad M[a]g[ist]ratum etiam civilem in eodem negotio quod fuit sac[rae] Regiae M[aiesta]tis. 
Mandatum etiam produxerunt in tenore tali.

Sigismundus tertius Dei gratia Rex Poloniae...

[k. 1v] Spectabilibus ac famatis proconsuli consulibus advocato et scabinis civitatis no-
strae Leopolien[sis]. Fid[eliter] nobis dilectis gratiam nostram regiam spectabiles et famati 
fid[eliter] nobis dilecti. Supplicatum est nobis nomine religiosi custodis totiusq[ue] con-
ventus Ordinis S. Francisci de Observantia extra muros civitatis nostrae Leopolien[sis] ut eis 
templum ac monasterium in eodem loco, ubi iam ligneum vetustate consumptum s[u]nt, 
ex lapidibus ac lateribus reaedificare liceat, cum vero eam rem ecclesiae Dei civitatiq[ue]
Leopolien[si] non inutilem futuram existimaremus simulq[ue] vereremur ne ea structura 
munitioni civitatis nostrae Leopolien[sis] impedimento sit, designamus certos commissa-
rios nostros qui una cum fidel[itatibus] v[est]ris situm loci illius cognoscerent, et utrum
absq[ue] detrimento munitionis civitatis Leopolien[sis] ibidem templum ac monasterium 
ex lapidibus ac lateribus reaedificari possit statuerent, proinde fid[elitates] v[est]ras hor-
tatas esse volumus ut eo nomine a commissariis nostris requisitae, una cum eis hoc ne-

p Miejsce zniszczone, nieczytelna jedna litera.

r Miejsce zniszczone, nieczytelne dwie litery.
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gotium expediant neq[ue] aliter pro gratia nostra officiorumque suorum debito faciant.
Dat[um] Varschoviae in comitiis generalibus Regni die 10 mensis Martii. Anno Domini mile-
simo sexcentesimo regnorum nostrorum Poloniae tredecimo, Sveciae vero anno septimo.

Ad mandatum sacrae Regiae M[aiesta]tis proprium 

Stan[islau]s Kochlewsky73.

Tandem producta innotestentia a Dominis commissariis contra magistratum civilem edicta 
ex eadem proposuerunt hoc modo.

Joannes Demetrius Solikowsky Dei gratia Archiepiscopus Leopolien[sis], Georgius Mniszek 
de Magna Kunczyce palatinus Sandomirien[sis], Leopolien[sis] etc. capitaneus, Stanislaus 
Żołkiewsky castellanus Leopolien[sis] et regni exercituum dux campestris, com[m]isarii 
a sac[ra] regia m[aiesta]te ad infrascriptum negotium obeundu[m] designati. Vobis pro-
consuli consul[ibs]us advocato et scabinis civitatis Leopolien[sis] innotescimus. Oblatas 
esse nobis sac[rae] regiae m[aiesta]tis literas, [qui]bus committere nobis ac mandare di-
gnata est ut captato tempore certo Leopoli convenientes ad monasterium fratrum religio-
sorum conventus S. Francisci de Observantia extra muros civitatis Leopolien[sis] [sit]tum 
descenderemus situmq[ue] loci illius vobiscum consideraremus et an sine discommodo 
munitionis civitatis Leopolien[sis] ibidem templum ac monasterium ex lapidibus et lateri-
bus construi a praefato conventu possit, unanimi consilio ac iudicio statueremus atq[ue] 
decerneremus. De qua commissione vobis intermino fidem faciemus. Quocirca mandamus
vobis ut feria tertia ante festum S. Priscae virginis proxime ventura in loco commissionis 
huius expediendae s[u]pra specificatae legitime et peremptorie compareatis, negotium
praesens et mandatum sacrae regiae m[aiesta]tis attentaturi. Dat[um] Leopoli feria tertia 
post festum S. Martini pontificis proxima anno Domini milesimo sexcentesimo.

Joannes Demetrius Solikowsky archiepiscopus Leopolien[sis] m.p. 

Georgius Mniszek palatinus Sandomierien[sis].

Stan[islau]s Żołkiewsky castell[anus] Leopolien[sis] hetman polny.

Quibus literis tam commissionis et mandati sac[rae] regiae m[aiesta]tis quam etiam innote-
scentiae commissorialis lectis iidem religiosi petierunt ut domini commissarii ad quod ipsis 
sacra regia m[aies]tas committere dignata est exequantur et ad suum deducant effectum.

Et ibidem comparentes personaliter famati proconsul et consules, advocatus et scabini ci-
vitatis eiusdem Leopolien[sis] ad eam religiosorum patrum requisitionem et affectationem
allegaverunt: se mandato sac[rae] regiae m[aiesta]tis domini domini sui clementissimi pro 
debita sua subiectione paratos esse satisfacere, iisq[ue] rebus quae ad promovendum cul-
tum et honorem divinum et ad fidelium animarum salutem serviunt ex pietate Chri[sti]ana
nolle quidquam resistere et contravenire: sed quoniam a maioribus suis id acceperunt in 
eius civitatis suburbiis propter securiores contra hostium insulens, munitiones et defensio-
nes murata aliqua aedificia admittantur silentio id praeterire non possunt. Si tamen ad eius

s Miejsce zniszczone, nieczytelne dwie litery.

t Miejsce zniszczone, nieczytelne dwie litery.

73 Stanisław Kochlewski, poseł na sejm, pisarz ziemski wieluński, NIESIECKI, t. 5, s. 143.
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templi et monasterii novam structuram ipsi domini commissarii pro sua prudentia talem 
modum adinvenerint, qui propinquis maeniis et propugnaculis huius [k. 2] civitatis tempo-
re periculi bellici non officiat hostiumq[ue] repressionem non impediat, rem adeo piam et
laudabilem Deoq[ue] cumprimis acceptam obtulerunt se ne dum impedituros sed etiam 
quantum ex eis fieri poterit promoturos.

Religiosi autem patres ut supra intentionem suam simpliciter sic declaraverunt. Quod 
quamvis ex pia et antiqua fundatorum huius templi et caenobii locatione ligneis istis ae-
dificiis pro sua religiosa paupertate vellent esse contenti, tamen quum et ipsum templum
apparenti ruinae sit proximum et in tam arcto antiquo caenobio manentes plurima patian-
tur incommoda et pericula incendii ab insolentibus bombardarum eiaculationibus assidue 
verentur, neq[ue] iam amplius sumptus ad necessariam quotannis eorum aedificiorum re-
staurationem sufferre valeant, propterea in nona hac necessaria instauranda fabrica nihil
se aliud spectare, quam ut ipsorum quietae devotioni et necessitati securioriq[ue] man-
sioni subveniatur absq[ue] civitatis incommodo et impedimento, qod censurae et iudicio 
prudentissimo dominorum commissario[rum] submiserunt. Domini itaq[ue] commissarii 
innitendo commissioni sac[rae] regiae m[aiesta]tis in qua hoc potissimum in quaestione 
fuit ut cognoscerent, an nova templi huius et cenobii ex lapidibus et lateribus structura 
munitionibus civitatis possit officere nec ne ad faciendam eius rei indagationem et co-
gnitionem iusserunt consulibus ibidem praefatis convocare peritos aliquot architectos 
muratores et dimensores. Quibus ad actum eundem constitutis, id ab ipsis dominis com-
missariis demandatum est ut [disu]tantiarum ab ipso religiosorum templo et cemeterio ad 
propugnacula civitatis ex [prov] posito sita dimensiones et delineationes facerent. Quod 
cum expedivissent et eorum oculis subiecissent, iidem domini commissarii statuerunt et 
decreverunt liberam esse eisdem religiosis patribus templii et caenobii novi ex lapidibus 
et lateribus in loco eodem prout ipsis demonstrat[um] est aedificationem [iw] terum quod 
attinet [................................................x].

Civitatis propugnaculis et munitionibus periti delineationes et descriptiones suas protu-
lerunt [k. 2v] et coram commissariis demonstraverunt, ad quorum normam monasterium 
construi debeat ut et civitas dilatetur et municior fit ideo domini commissarii causam ean-
dem cum toto ipsius effectu ad sacram regiam m[aiesta]tem dominum suum clementis-
simum receperunt. In quorum omnium fidem sigillo dominorum commissariorum e[sty] 
subimpressum. 

[Hic sunt tria sigilla ovata]

Joannes Demetrius Solikowsky archiepiscopus Leopolien[sis] m[anu] p[ropria]. 

Georgius Mniszek de Magna Konczyce, palat[inus] Sandom[iriensis].

Stan[islau]s Żołkiewsky cast[ri] Leop[oliensis] het[man]. 

u Miejsce zniszczone, nieczytelne trzy litery.

v Miejsce zniszczone, nieczytelne trzy litery.

w Miejsce zniszczone, nieczytelna jedna litera.

x Miejsce zniszczone, nieczytelnych pięć wyrazów.

y Miejsce zniszczone, nieczytelne dwie litery.
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Miało to miejsce w klasztorze Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka obserwantów, znajdu-
jącym się poza murami miejskimi Lwowa, na Przedmieściu Halickim, w ostatni wtorek przed 
świętem św. Pryski, dziewicy [13 I], w roku Pańskim tysiąc sześćset pierwszym. 

W spotkaniu wzięli udział: jaśnie wielmożny i najprzewielebniejszy w Chrystusie ojciec, pan 
Jan Dymitr Solikowski, arcybiskup lwowski, wielmożni panowie: Jerzy Mniszech z Wielkich 
Kończyc, wojewoda sandomierski, starosta lwowski i samborski, oraz Stanisław Żółkiewski, 
kasztelan lwowski, hetman polny wojsk królewskich w Ratnie, dostojnicy mianowani przez 
króla komisarzami do załatwienia szczególnej sprawy. Obecni byli także szlachetnie urodzeni 
lwowscy urzędnicy ziemscy: Jerzy Struś, kasztelan halicki; Piotr Ożga, sędzia; Józef Narajowski, 
podsędek; Jan Swoszowski, lwowski notariusz ziemski; Zygmunt Poradowski, zastępca starosty 
Lwowa, i inni lwowianie szlachetnie urodzeni, zainteresowani sprawą. 

[W spotkaniu wzięli też udział] zakonnicy: ojciec Benedykt, komisarz generalny prowincji, i oj-
ciec Symeon, kustosz, z ojcami i braćmi lwowskiego klasztoru, w obecności mieszczan: bur-
mistrza, rajców, wójta i ławników tego miasta, którzy na ten akt zostali zaproszeni i wezwani 

Ryc. 1. APBK, dok. nr 169, k. 2. Szkic planu budowli klasztoru i kościoła bernardynów we Lwowie, 1600 r.
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specjalnym poleceniem króla i pismem zawiadamiającym wymienionych panów komisarzy. 
[Uczestnicy zebrania] wyjawili najpierw pokorne i szczere przekonanie, że w tym miejscu, z po-
wodu oczywistej starości drewnianej świątyni i klasztoru, które coraz bardziej popadały w ru-
inę, istnieje konieczność wzniesienia nowej, solidniejszej budowli. Dlatego ułożyli w tej sprawie 
pismo komisji królewskiej swego najłaskawszego pana o następującej treści:

Zygmunt III, z łaski Bożej król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza, Żmudzi, Inflant,
itd., a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów. 

Najprzewielebniejszemu w Chrystusie ojcu, wielmożnemu i szlachetnie urodzonemu panu Ja-
nowi Dymitrowi Solikowskiemu, arcybiskupowi lwowskiemu; Jerzemu Mniszchowi z Wielkich 
Kończyc, wojewodzie sandomierskiemu, staroście lwowskiemu i samborskiemu; Stanisławowi 
Żółkiewskiemu, kasztelanowi lwowskiemu i hetmanowi polnemu naszego Królestwa oraz sta-
roście ratneńskiemu, dostojnikom szczerze i zawsze nam drogim [wyrażamy] naszą królewską 
życzliwość. 

Najprzewielebniejszy w Chrystusie Ojcze, znakomity i szlachetnie urodzony oraz szczerze 
i prawdziwie przez nas umiłowany. 

Pokornie proszono nas w imieniu zakonników i kustosza całego obserwanckiego klasztoru św. 
Franciszka, znajdującego się poza murami naszego miasta Lwowa, aby [bracia] mogli odno-
wić, a raczej zbudować od nowa z kamieni i cegły, swój drewniany kościół i klasztor, popadają-
cy ze starości w ruinę. Uznaliśmy, że ten plan w przyszłości będzie pożyteczny nie tylko dla ich 
zakonu, lecz także dla chrześcijańskiego państwa. Boimy się jednak, aby tego rodzaju budowa 
kościoła i klasztoru nie była przeszkodą w obronności naszego miasta. Dlatego postanowili-
śmy tę sprawę przekazać wam do dokładnego rozpoznania i rozważenia oraz do przekazania 
nam tego, co zlecamy wam naszym pismem. Polecając zainteresowanym przybyć do Lwowa 
w określonym i dogodnym dniu i udać się do wspomnianego klasztoru zakonników. Po za-
proszeniu tam także urzędników lwowskiego magistratu, rozważcie razem z nimi, czy można 
w tym miejscu wybudować kościół i klasztor z kamieni i cegieł bez uszczerbku dla obronno-
ści Lwowa. Niech jednomyślnie ocenią sytuację i podejmą decyzję. Niech nie czynią inaczej ze 
względu na naszą łaskawość i swoją powinność. Dla wiarygodności pisma rozkazaliśmy po-
twierdzić je pieczęcią królewską. Dano w Warszawie 10 marca roku Pańskiego 1600, w 13. roku 
naszego panowania w Polsce i w 7. roku panowania w Szwecji. 

Z komisji własnej czcigodnego majestatu królewskiego.

Stanisław Kochlewski.

Podobne pismo królewskie w tej samej sprawie skierowano do magistratu miejskiego. Treść 
jego jest następująca:

Zygmunt III, z łaski Bożej król Polski... 

Dostojnym i znakomitym [obywatelom]: burmistrzowi, rajcom, wójtowi i ławnikom naszego 
miasta Lwowa. Zawsze nam drogim nasza królewska życzliwość. Dostojni i znakomici, zawsze 
nam drodzy. Proszono nas w imieniu kustosza i całego obserwanckiego klasztoru Zakonu św. 
Franciszka, znajdującego się poza murami naszego miasta Lwowa, aby im [zakonnikom] po-
zwolić w tym samym miejscu, [gdzie stoją obecnie] zniszczone już ze starości drewniany kościół 
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i klasztor, odbudować je z kamieni i cegły. Uznaliśmy, że będzie to pożyteczne nie tylko dla Ko-
ścioła Bożego, lecz także dla miasta Lwowa. Równocześnie jednak boimy się, aby te budowle 
nie utrudniały obrony miasta. Dlatego wyznaczamy określonych komisarzy, aby razem z wami 
[urzędnikami] rozeznali położenie tego miejsca i zadecydowali, czy bez szkody dla obwarowań 
miejskich można tam zbudować kościół i klasztor z kamienia i cegły. Pragniemy również za-
chęcić was [urzędników], abyście sprawę tę rozwiązali razem z komisarzami i nie postępowali 
inaczej ze względu na naszą łaskawość i wasze zobowiązania wynikające z urzędów. 

Dano w Warszawie, na zgromadzeniu powszechnym Królestwa, w dniu 10 marca roku Pań-
skiego 1600, w 13. roku naszego panowania w Polsce i w 7. roku panowania w Szwecji. 

Na osobiste polecenie czcigodnego Majestatu Królewskiego. 

Stanisław Kochlewski.

Ostatecznie komisarze poinformowali urzędników miejskich o całej sprawie w następujący 
sposób:

Jan Dymitr Solikowski, z łaski Bożej arcybiskup lwowski, Jerzy Mniszech z Kończyc Wielkich, 
wojewoda sandomierski, starosta lwowski itd., Stanisław Żółkiewski, kasztelan lwowski i het-
man polny wojsk królewskich, komisarze wyznaczeni przez króla do załatwienia niżej opisanej 
sprawy. Wam: burmistrzowi, rajcom, wójtowi i ławnikom miasta Lwowa, ogłaszamy, że zo-
stało nam przekazane pismo czcigodnego majestatu królewskiego, którym król zechciał nam 
powierzyć i zlecić zorganizowanie po jakimś czasie spotkania we Lwowie, w obserwanckim 
klasztorze braci Zakonu św. Franciszka, znajdującym się poza murami miasta Lwowa, byśmy 
wspólnie z wami rozważyli usytuowanie tego miejsca i możliwość wybudowania tam przez 
wspomniany zakon kościoła i klasztoru z kamieni i cegły, oraz rozważyli problem, czy nowa 
budowla nie będzie utrudniała obrony miasta. Mamy tę sytuację jednomyślnie osądzić i podjąć 
ostateczną decyzję. Zapewniamy was o wiarygodności tej komisji. Dlatego polecamy, byście 
zgodnie z prawem i nieodwołalnie zjawili się we wtorek przed najbliższym świętem św. Pryski, 
dziewicy, w miejscu zorganizowania wyżej wymienionej komisji, w celu zapoznania się z aktual-
ną sprawą i królewskim poleceniem. 

Dano we Lwowie, we wtorek po święcie św. Marcina [14 XI], biskupa, w roku Pańskim 1600. 

Jan Dymitr Solikowski, arcybiskup lwowski.

Jerzy Mniszech, wojewoda sandomierski.

Stanisław Żółkiewski, kasztelan lwowski, hetman polny, podpis własnoręczny.

Po przeczytaniu zarówno pisma komisji i królewskiego polecenia, jak i komunikatu komisarzy, 
zakonnicy poprosili, aby komisarze wypełnili i doprowadzili do końca to, co zlecił im sam król. 

Do tej prośby i życzenia zakonników przyłączyli się obecni tam osobiście znani [miejscy urzęd-
nicy]: burmistrz, rajcy, wójt i ławnicy Lwowa. [Stwierdzili, że] są gotowi wypełnić rozkaz swego 
najłaskawszego króla ze względu na należne mu posłuszeństwo, a z pobożności chrześcijań-
skiej nie chcą sprzeciwiać się czemukolwiek, co służy szerzeniu kultu, czci Bożej i dobru ducho-
wemu wiernych. A ponieważ kościół i klasztor otrzymali od swoich przodków na przedmie-
ściach tego miasta, należy się zgodzić, by dla umocnienia obwarowań i obrony przed wrogami 
stawiać domy murowane, i nie można tego pominąć milczeniem. Jeżeli jednak do budowy no-
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wego kościoła i klasztoru komisarze, kierując się roztropnością, znajdą jakiś sposób, który nie 
będzie szkodził bliskim murom i warowniom tego miasta w czasie wojny i nie będzie utrudniał 
odwetu na wrogach, to oni oświadczają, że nie tylko nie będą utrudniać, lecz owszem, na ile to 
możliwe, będą popierać tę sprawę słuszną, godną pochwały i przede wszystkim miłą Bogu.

Ojcowie zakonni wyjaśnili swą intencję bardzo prosto. Chociaż jako ubodzy zakonnicy są za-
dowoleni z pobożnej i starej lokacji fundatorów obecnego drewnianego kościoła i klasztoru, to 
jednak pozostając w tak ciasnym i starym klasztorze, który coraz bardziej popada w zupełną 
ruinę, muszą znosić wiele niewygód i nieustannie są narażeni na niebezpieczeństwo pożaru 
z powodu ciężkich ostrzałów armatnich. Nie są też w stanie łożyć na konieczną co roku odnowę 
tych budynków. Dlatego od budowy kościoła i klasztoru, którą uważają za konieczną, oczeku-
ją tylko tego, by umożliwiły im spokojną pobożność i zapewniały większe bezpieczeństwo za-
mieszkania. Bez szkody i uszczerbku będzie to służyło również bezpieczeństwu miasta. Dlatego 
poddali tę sprawę osądowi i decyzji panów komisarzy. 

Panowie komisarze, wypełniając główne zadanie komisji królewskiej – rozpoznanie, czy budo-
wa nowego kościoła i klasztoru z kamieni i cegieł nie zaszkodzi obronności miasta – rozkazali 
radnym tam obecnym poprosić kilku doświadczonych architektów, murarzy i mierniczych dla 
rozpoznania tej sprawy. Następnie komisarze zlecili im zrobienie szkiców i pomiarów odległo-
ści od samego kościoła i cmentarza zakonnego do warowni miejskich. Po wykonaniu tych prac 
i zapoznaniu się z nimi komisarze postanowili, że wspomniani ojcowie zakonni mogą, zgodnie 
z planem, budować w tym miejscu nowy kościół i klasztor z kamieni i z cegły. 

Po drugie, co dotyczy [tekst nieczytelny]. 

[Szkic planu budowy kościoła i klasztoru].

Biegli w budowaniu twierdz i obwarowań miejskich dostarczyli i przedłożyli swoje szkice i opi-
sy komisarzom, gdyż według ich planów i zaleceń klasztor tak miał być budowany, by miasto 
poszerzyć i uczynić je bezpieczniejszym. Dlatego komisarze sprawę tę i całkowite jej wykonanie 
przekazali przed majestat królewski najłaskawszego pana. 

Dla uwiarygodnienia wszystkiego przybito pieczęcie panów komisarzy. 

Jan Dymitr Solikowski, arcybiskup lwowski.

Jerzy Mniszech, wojewoda sandomierski.

Stanisław Żółkiewski, kasztelan lwowski, hetman polny.

Це відбулось в монастирі Ордену Менших Братів Св. Франциска обсервантів, котрий 
знаходиться за мурами міста Львова, на Галицькому передмісті, в останній вівторок 
перед святом Св. Прасковії, діви, в 1601 Році Господньому [13 I 1601].

На зустрічі були присутніми: ясновельможний і вельмишановний в Христі отець, пан 
Ян Димітр Соліковскі, львівський архиєпископ та вельможні пани: Єжи Мнішек з Ве-
ликих Коньчиц, сандомирський воєвода, львівський і самбірський староста, а також 
староста Станіслав Жулкєвскі, львівський каштелян і гетьман королівського польо-
вого війська в Ратні, вельмишановні призначені королем на комісарів, щоб вирішува-
ти особливі справи. Були також присутніми землеупорядники з львівської шляхти: 
галицький каштелян Єжи Струсь; суддя Пйотр Ожґа; помічник судді Юзеф Нарайовскі; 
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львівський земельний нотаріус Ян Свошовскі; заступник старости Львова Зиґмунт 
Порадовскі, та інші зацікавлені справою львівяни шляхетного походження.

[На зустрічі були присутні] монахи: генеральний комісар провінції, отець Бенедикт 
і кустош отець Симеон разом з отцями і братами львівського монастиря, в присут-
ності міщан: бургомістра, радних, мера та інших експертів міста, котрі за спеціаль-
ним наказом і листом, котрий сповіщав волю короля, були запрошені і покликані на 
цей акт. [Всі, що брали участь у зібранні] перш за все виразили покірне і щире пере-
конання, що на цьому місці, з причини явної старої дерев’яної конструкції святині і мо-
настиря, котрі, щораз більше руйнуються, постає гостра потреба побудови нової 
соліднішої будівлі. Тому в цій справі королівська комісія спорядила для свого найласка-
вішого пана лист наступного змісту: 

Зиґмунт ІІІ, з Божої ласки король Польщі, великий князь Литви, Русі, Прусcії, Мазовша, 
Жмуді, Інфлант, ітд., а також спадкоємний король Шведів, Готів і Вандалів.

Найвельмишановнішому в Христі отцю, вельможному і шляхетнонародженому 
пану Яну Димітру Соколовському, архиєпископу львівському; Єжему Мнішку з Великих 
Коньчиц, сандомирському воєводі, львівському і самбірському старості; Станіславу 
Жулкєвському, львівському каштеляну і польовому гетьману нашого Королівства, 
а також – ратненському старості, щирим та завжди дорогим нам сановникам [ви-
словлюємо] нашу королівську доброзичливість. 

Найвельмишановніший в Христі Отець, шанобливий і шляхетний, а також щиро 
і правдиво нами улюблений. Від імені монахів і кустоша цілого обсервантського мо-
настиря Св. Франциска, котрий знаходиться за мурами нашого міста Львова, по-
кірно нас попросили, щоб [брати] могли відновити, а краще збудувати новий костел 
і монастир з каменю та цегли, замість свого дерев’яного, котрий від старості руйну-
ється. Ми дійшли до висновку, що в майбутньому цей план принесе користь не тільки 
їх Ордену, але також для нашої християнської держави. Однак ми тривожимось, щоб 
цього роду будівля костелу і монастиря не були перешкодою в обороноздатності на-
шого міста. З цього приводу нашим листом ми постановили всю справу доручити 
Вам, щоб Ви докладніше розпізнали і зважили, а потім нам про все доповіли. Рекомен-
дуємо зацікавленим прибути до Львова у відповідно визначений день, щоб відвідати 
вищезгаданий монастир. Після того, як запросите чиновників львівського магістра-
ту, разом з ними розважте, чи можливо на цьому місці вибудувати костел і монастир 
з каміння та цегли, щоб не зашкодити при цьому обороноздатності Львова. Нехай 
спільно оцінять ситуацію і приймуть рішення. І нехай не діють інакше, як з огляду на 
нашу ласкавість і свій обов’язок. Для вірогідності цього листа ми наказали підтверди-
ти його королівською печаткою. Видано в Варшаві 10 березня 1600 Року Господнього, 
на 13 році нашого панування в Речі Посполитій і на 7 році панування в Швеції. 

З власної комісії його вельмишановної королівської величі.

Станіслав Кохлєвскі.
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Подібний королівський лист в тій самій справі відіслано до міського магістрату. Зміст 
його наступний:

Зиґмунт ІІІ, з Божої ласки король Польщі...

Достойним і відмінним [громадянам]: бургомістру, радникам, меру і експертам нашо-
го міста Львова. Завжди нам дорогим наша королівська доброзичливість. Достойні 
і славні, завжди нам дорогі. Від імені кустоша і цілого обсервантського монастиря Ор-
дену св. Франциска, котрий знаходиться за мурами нашого міста Львова, нас попро-
сили, щоб для них [монахів] дозволити на тому самому місці, [де знаходиться на даний 
час] зруйнований від старості дерев’яний костел і монастир, побудувати новий з ка-
меню і цегли. Вважаємо, що це буде корисне не тільки для Божої Церкви, а також і для 
міста Львова. Однак, одночасно побоюємось, щоб ця будова не зашкодила обороноз-
датності міста. Тому ми постановили визначити відповідних комісарів, щоб разом 
з вами [чиновниками] поміркували про положення цього місця і вирішили, чи можливо 
там збудувати костел і монастир з каменю і цегли так, щоб не зашкодити мурам 
міста. Прагнемо також заохотити вас [чиновників], щоб ви з комісарами вирішили 
цю справу і не поступали інакше, як з огляду на нашу ласкавість та ваш обовязок, що 
виникає з вашого стану.

Видано в Варшаві, на загальних зборах Королівства, 10 березня 1600 року Господнього, 
на 13 році нашого правління в Речі Посполитій і на 7 році правління в Швеції. З особис-
того розпорядження його Королівської Величності.

Станіслав Кохлєвскі.

В кінцевому результаті комісари повідомили міських чиновників про всю справу у на-
ступному порядку: Ян Димітр Соліковскі, з Божої ласки архиєпископ Львівський, Єжи 
Мнішек з Коньчиц Вєлькіх, сандомирський воєвода, львівський староста ітд., Станіс-
лав Жулкєвскі львівський каштелян і польовий гетьман королівських військ, визначені 
королем комісари, для вирішення нижчеописаної справи. Вам: бургомістру і радним, 
меру і експертам міста Львова, оголошуємо, що ми отримали лист вельмишановної 
королівської величності, котрим король захотів нам довірити і доручити, щоб ми 
у вигідному для нас часі організували зустріч у Львові, в монастирі братів обсервантів 
Ордену св. Франциска, що знаходиться за мурами міста Львова, щоб ми разом з вами 
продумали розташування місця і можливість побудови там вищезгаданим Орденом 
костелу і монастиря з каменю і цегли, а також вирішили проблему, чи нова будівля не 
буде створювати труднощів для обороноздатності міста. Разом маємо подумати, 
оцінити і підняти остаточне рішення в цій справі. Запевнюємо вас про вірогідність 
даної комісії. Тому заохочуємо вас, щоб згідно з законом і невідзовно ви з’явились у ві-
второк, перед найближчим святом св. Прасковії, діви, на місці організування вищезга-
даної комісії, щоб довідатись про актуальну справу та королівський наказ. 

Видано у Львові, у вівторок, після свята св. Мартина, єпископа, в 1600 році Господньо-
му [14 XI 1600].

Ян Димітр Соколовскі, львівський архиєпископ.

Єжи Мнішек, сандомирський воєвода.

Станіслав Жулкєвскі львівський каштелян і польовий гетьман, власноручний підпис.
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Після того, як прочитали лист комісії і королівський наказ, а також комунікат, що ви-
дали комісари, монахи попросили, щоб комісари виконали і довели до завершення те, 
що наказав їм сам король.

До цього прохання і прагнення монахів прийдися також присутні там особисто відомі 
[міські чиновники]: бургомістр, радні, мер і експерти Львова. [Вони ствердили, що] го-
тові виконати наказ свого найласкавішого короля з огляду на належний йому послух, 
а з огляду на християнську набожність вони не хочуть противитись будь чому, що 
має служити розповсюдженню поклоніння та віддання честі Богу, а також служити-
ме для духовного добра вірних. Так як костел і монастир вони отримали від своїх по-
передників на передмісті цього міста, потрібно дати згоду, щоб для зміцнення мурів 
міста та захисту перед можливими ворогами будувати будівлі муровані, і не можна 
цього замовчувати. Якщо комісари, керуючись мудрістю, знайдуть якийсь спосіб, щоб 
будова нового костелу і монастиря не зашкодила поблизьким мурам і фортифікації 
міста на випадок війни, а також не буде заважати у відповідних діях проти ворогів, 
тоді вони засвідчують, що не тільки не будуть чинити перешкод, але, наскільки це 
можливе, будуть підтримувати цю праведну справу, гідну похвали та, передусім, 
милу Богу.

Отці-монахи виявили свій намір дуже просто. Хоч вбогі монахи задоволені з побож-
ного і старого місця фундаторів теперішнього дерев’яного костелу і монастиря, 
то однак лишаючись в дуже старому та тісному монастирі, котрий щораз більше 
руйнується, мусять терпіти багато труднощів і увесь час перебувати під загрозою 
небезпеки пожежі внаслідок тяжких гарматних обстрілів. Брати-монахи не мають 
коштів на щорічний ремонт старих будинків. Тому від будови костелу і монастиря, 
котру вважають за термінову, очікують, що це принесе їм можливість спокійно прак-
тикувати набожність та гарантуватиме їм безпечне помешкання, а це, без шкоди 
і збитків, буде служити також і місту. Ось чому цю справу дали на осуд і рішення панів 
комісарів.

Пани комісари, виконуючи головне завдання королівської комісії: довідатись, чи будова 
нового костелу і монастиря з каміння і цегли не зашкодить обороноздатності міста, 
дали вказівки присутнім там радним запросити кількох авторитетних архітекто-
рів, мулярів, вимірників, щоб ті могли проаналізувати справу. Потім комісари доручи-
ли їм виконати ескізи та заміряти відстані від костелу і цвинтаря до фортеці міста. 
Після того, як заплановані праці було виконано, комісари розглянули справу і поста-
новили, що вищезгадані отці можуть, згідно з планом, будувати на цьому місці новий 
костел і монастир з каменю і цегли. По друге, якщо мова йде про... [текст нерозбірли-
вий].

[Ескізи плану будови костелу і монастиря].

Досвідчені експерти в будуванні фортець і міських укріплень забезпечили і запропо-
нували комісарам власні ескізи і описи, коли ж згідно їх планів і рекомендацій такий 
монастир потрібно будувати так, щоб дещо розширити міст і вчинити його більш 
надійно захищеним. Тому то комісар цю справу і цілковите її виконання передають до 
розгляду його королівській величності. 
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Для вірогідності всі документи скріплено печаттю панів комісарів.

Ян Димітр Соліковскі, львівський архиєпископ.

Єжи Мнішек, сандомирський воєвода.

Станіслав Жулкєвскі львівський каштелян і польовий гетьман.

4

Warszawa, 10 V 1602

Zygmunt III, król Polski, pozwala bernardynom lwowskim, dla szybszego ukończenia budowy 
kościoła i klasztoru oraz innych budynków, łamać kamień w kamieniołomach Polana, leżących 
między wsiami Krasów (Krassow), Brodki (Brodi) i Polana (Polanie) w ekonomii lwowskiej, jak 
również ciąć drzewo w lasach królewskich, a Jerzemu Mniszchowi, wojewodzie sandomierskie-
mu i staroście lwowskiemu, poleca zarządzić, aby poddani królewscy ze starostwa lwowskiego 
zwieźli własnymi wozami kamień i drewno na miejsce budowy.

Or.: APBK, dok. nr 171. Dokument papierowy o wymiarach 330 x 210 mm, dobrze zachowa-
ny, złożony z dwóch kart, z trzema dziurkami na zgięciach. Tekst w języku łacińskim wypisany 
na karcie 1 papieru. Pod tekstem podpisy króla i Szymona Rudnickiego oraz pieczęć mniejsza 
koronna, wyciśnięta przez papier w czerwonym wosku zlepiającym obie karty74. Na prawym 
marginesie sygnatura „5/1602”. Na dolnym marginesie notka „Bernardinom do Lwowa”. In dor-
so streszczenie i sygnatura „N 14”.

Kopia: APBK, rps XXII-a-1, Libe    vitae seu catalogus fundatorum, confratrum et benefactorum 
conventus Leopoliensis, k. 26–26v.

Druk: F. WALIGÓRSKI, Historya fundacyi kościołów, s. 273–276. 

Sigismundus III Dei gratia REX Poloniae...

Significamus p[raese]ntibus l[itte]ris n[ost]ris quorum interest universis et singulis. Quia
nos pium propositum, atq[ue] studium religiosoru[m] Fratrum Ordinis sancti Francisci, 
de observantia, maiorum conventus Leopolien[sis], quod ad eccl[esi]ae caenobiiq[ue], ac 
alioru[m] aedifitiorum structuram conferunt, promovere cupien[tes] ut eo celerius caep-
tum opus p[er]ficere possint, pro n[ost]ra in eos propensione conceden[tes] illis putavi-
mus, prout concedimus pr[aese]ntibus, liberam sectionem perceptionemq[ue] lapidum, 
in lapidicina quae dicit[ur] Polana75, inter villas Krassow, Brodi et Polanie76 in praefectu-
ra Leopolien[si] sita, tum etiam incision[e]m arborum in silvis ibidem n[ost]ris ad aedifi-
cia, eamq[ue] structura[m] praefatam p[er]mittimus. Ac insuper in eo etiam clementiae, 
atq[ue] gratiae nostrae significatio[ne]m illis declarare volen[tes], prout id mandato

74 M. GUMOWSKI, Pieczęcie, fig. 78.

75 Kamieniołom Polana wziął nazwę od wsi Polana. 

76 Szczerzec (Szczyrze, Szczyrem) – miasto położone na południowy zachód od Lwowa, otoczone terytorialnie 
m.in. wsiami Brodki, Krasów i Polana. Należały one do dekanatu w Szczercu, L. DZIEDZICKI, Szczerzec, [w:] SGKP, t. 11, 
Warszawa 1890, s. 851–854.
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n[ost]ro, magnificus Georgius Mniszek de Magna Kunczyce77 palatin[us] Sandomirien[sis], 
Leopolien[sis], et Samborien[sis] noster cap[ita]neus requisitus concessit, ut subditi n[ost]ri, 
e cap[ita]neatu p[rae]fato, curribus, atq[ue] iumentis suis, eos in vectura lapidum ad eam 
structuram iuvarent ad octiennium nos eis concedimus, et p[er]mittimus pr[aese]ntibus 
hisce l[itte]ris n[ost]ris. Quas maioris fidei causa, manu n[ost]ra subscript[as], sigillo re-
gni consignari iussimus. Datum Varssoviae die X mensis Maii Anno D[omi]ni M-o DCII-o 
regnoru[m] n[ost]ror[um] Poloniae XV Sveciae v[er]o anno IX-o.

Sigismundus rex.

Sim[on] Rudniczki m.p.78

Zygmunt III z łaski Bożej król Polski...

Niniejszym pismem oznajmiamy wszystkim i poszczególnym, których to dotyczy. Pragnąc 
udzielić poparcia pobożnemu przedsięwzięciu i zamiarowi przełożonych klasztoru lwowskiego 
Zakonu św. Franciszka obserwantów, jak najszybszego dokończenia rozpoczętego już dzieła 
budowy kościoła, klasztoru i innych zabudowań, ze względu na naszą dla nich przychylność, 
postanowiliśmy udzielić im niniejszym pismem pozwolenia na swobodne łamanie kamienia 
i pobieranie go z kamieniołomu zwanego Polana. Kamieniołom ten znajduje się w starostwie 
lwowskim, między wsiami: Krasów, Brodki i Polana. Pozwalamy im także na wycinanie drzew 
w tamtejszych naszych lasach na wspomnianą budowę i inne potrzebne budynki. Ponadto 
pragnąc okazać im znak naszej łaskawości i życzliwości, zwróciliśmy się do wielmożnego pana 
Jerzego Mniszcha z Wielkich Kończyc, wojewody sandomierskiego oraz starosty lwowskiego 
i samborskiego, z poleceniem, by nasi podwładni ze wspomnianego starostwa pomagali bra-
ciom swoimi podwodami w przewożeniu kamieni na tę budowę. My obecnym pismem wyra-
żamy naszą zgodę i dajemy im to pozwolenie na okres ośmiu lat. Dla większej wiarygodności 
pismo przez nas podpisane polecamy potwierdzić pieczęcią królestwa. 

Dano w Warszawie w dniu 10 maja 1602 roku. W 15. roku naszego panowania w Polsce 
i w 9. roku panowania w Szwecji. 

Zygmunt król.

Szymon Rudnicki podpis własnoręczny.

Зиґмунт ІІІ, з Божої ласки король Польщі...

Цим листом повідомляємо всім і кожному, котрих це стосується. 

Прагнемо уділити нашої підтримки побожному проекту і наміру духовних наставни-
ків львівського монастиря обсервантів Ордену св. Франциска, якомога швидшого за-
кінчення вже розпочатої будови костелу, монастиря і інших будівель з огляду на нашу 
сприятливість, ми постановили уділити для них цим листом дозволу на биття ка-
міння і користування ним, беручи його з каменоломні під назвою Поляна. Ця камено-

77 Jerzy Mniszech z Wielkich Kończyc, zob. przyp. 59.

78 Szymon Rudnicki h. Lis (1552–1621), sekretarz w kancelarii królów Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy, od 
1601 r. sekretarz wielki koronny; biskup warmiński, H. KOWALSKA, Rudnicki Szymon, [w:] PSB, t. 32, Wrocław 1989–
–1991, s. 649.
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ломня належить до львівської префектури, розташована поміж селами: Красув, Броди 
і Поляна. Також даємо їм дозвіл на зрізання дерев в наших лісах на вищезгадану будівлю 
та на інші потрібні будинки. Надто, в знак нашої ласкавості і доброзичливості для 
них, ми звернулись до вельможного пана Єжи Мнішка з Коньчиц Вєлькіх, сандомирсько-
го воєводи та львівського і самбірського старости з наказом, щоб наші підвладні зі 
згаданого округу, допомогли братам своїми возами в перевезенні каміння на будівлю. 
Ми даним листом підтверджуємо нашу згоду і даємо їм цей дозвіл на період вісьми 
років. Для вірогідності, написаний нами лист наказуємо засвідчити королівською пе-
чаткою.

Видано в Варшаві 10 травня 1602 року Господнього. На 15 році нашого правління в Речі 
Посполитій і на 9 році правління в Швеції.

Зиґмунт король.

Шимон Рудніцкі власноручний підпис.

5

Kraków, 9 III 1603

Zygmunt III, król Polski, transumuje dokument: 

a) Lwów, 26 I 1602 

Jerzy Mniszech, wojewoda sandomierski i starosta lwowski, wraz z małżonką swoją Jadwigą 
ze Szczekarzowic oświadczają, że stosownie do woli królewskiej pozwolili bernardynom lwow-
skim łamać kamień w kamieniołomach Polana i ciąć drzewo w lasach aż do ukończenia całej 
budowy kościoła i klasztoru i innych budynków oraz rozkazali poddanym z wsi Polana w sta-
rostwie lwowskim zwozić własnymi podwodami kamień i drewno w zamian za należną od 
nich pańszczyznę. To wszystko król potwierdza i orzeka, że wymienieni poddani mają zwozić 
kamień i drewno na wspomnianą budowę za zgodą małżonków Mniszchów w zamian za na-
leżną pańszczyznę do ich śmierci i przez 10 lat następnych.

Or.: APBK, dok. nr 172. Dokument papierowy o wymiarach 420 x 285 mm, dobrze zachowa-
ny, złożony z dwóch kart, z dwiema dziurkami na zgięciach, nieco poplamiony. Tekst w języku 
łacińskim wypisany na karcie 1 papieru. Pod tekstem podpisy króla i Jana Wielżyńskiego oraz 
pieczęć mniejsza koronna, wyciśnięta przez papier w czerwonym wosku zlepiającym obie kar-
ty79. Na dolnym marginesie po prawej stronie współczesne streszczenie. In dorso streszczenie 
współczesne oraz sygnatura „N. 14”.

Kopia: APBK, rps XXII-a-1, Liber vitae seu catalogus fundatorum, confratrum et benefactorum 
conventus Leopoliensis, k. 26v–27v. 

Sigismundus III Dei gratia rex Poloniae...

Significamus pr[aese]ntibus l[itte]ris n[ost]ris quorum interest universis et singulis. Exhi-
bitas esse coram nobis l[itte]ras papireas manibus mag[nifi]corum Georgii Mniiszek de

79 M. GUMOWSKI, Pieczęcie, fig. 78.



238 O. W. F. MURAWIEC OFM, O. A. K. SITNIK OFM, O. K. ŻUCHOWSKI OFM, O. K. GAWICKI OFM

Magna Kuncziice80 palatini Sandomirien[sis] et Hedvigis81 de Sczekarzowice82 coniugum, 
subscript[as] sigilloq[ue] eiusdem mag[nifi]ci palatini communitas sanas salvas omniq[ue]
suspicione caren[tes] supplicatumq[ue] nobis est ut easd[em] l[itte]ras autoritate n[ost]ra 
regia approbare et confirmare dignaremur, quarum is qui sequitur est tenor.

Georgius Mniiszek de Magna Kuncziice palatinus Sandomirien[sis] et capitaneus 
Leopolien[sis] et Samborien[sis]. Significamus hisce l[itte]ris n[ost]ris omnibus quibus inte-
rest. Quia cum non ita pridem religiosi patres Bernardini regularis observantiae conventus 
ad Leopolim eorum apud sacram regiam maiestatem Dominum nostrum clementissimum 
Warschaviae nobis praesentibus impetraverint pro se lapidum ad structuram caenobii 
et ecclesiae eorum ad Leopolim quam inchoaverunt, liberam et gratuitam sectionem 
perceptionemq[ue] in lapidicina, quae dicitur Polana, quae est inter villas Krasow, Brodi, 
et Polaniae83 praefecturae nostrae Leopolien[sis] clavis Scircien[sis]84: et sacra regia maie-
stas ex innata clementia sua eisdem religiosis patribus pium et memorabile opus aggressis 
pro artificibus cassas seu domos et pro alio usu alia aedificia ibidem extruere permiserit
et voluntatem suam nobis declaraverit. Hos etiam voluntati et mandato s[acrae] r[egiae] 
m[aies]tatis accommodantes eandem sectionem lapidum in ipsa lapidicina, et eorum inde 
liberam huc ad Leopolim evectionem, domorum pro artificibus et aliorum aedificiorum
quae ipsis usui erunt, structuram, circa ipsam lapidicinam, vel ubi commode ipsis vide-
bitur permittimus et usum siilvarum ad ipsa aedificia et focos, et pascuorum pro equis
et bobus vectoribus lapidum ipsis damus et conferimus ad completionem usq[ue] totius 
operis caepti ecclesiae et monasterii. Insuper promittimus ipsis patribus Bernardinis, quod 
opera et labore subditorum nostrorum ex villa Polana nostri capitaneatus Leopolien[sis] et 
iumentorum eorum pro censu annuo vecturam lapidum certo sunt habitum. Iisdemq[ue] 
subditis nostris praecipimus ut eosdem dies patribus Bernardinis in lapidibus comportan-
dis persolvant, quos in nostri capitaneatus negotiis iussu cuiuscumq[ue] officialis debent
persolvisse. Et in signum fidemq[ue] eorum omnium obsignatis hisce l[itte]ris nostris nos
subscribimus. Datum in castro inferiori Leopolien[si] 26 Januarii anno 160secundo. Geor-
gius Mniiszek palat[inus] Sando[miriensis] m.p. Jadwiga Sczekarzowiia Mniiszkowa ręką 
swą. 

Nos itaq[ue] supplica[tio]ni huic benigne annuen[tes] l[itte]ras supras[cri]ptas in omnibus 
earum punctis, clausulis, articulis, condicionibus, approban[das] et confirman[das] esse
duximus, uti quia[.z]m approbamus et confirmamus pr[aese]ntibus et ut commodius ac
facilius opus hoc perficere possunt vecturam lapidum ac alterius cuiusvis materiae opera

z Miejsce zniszczone, nieczytelne.

80 Jerzy Mniszech z Wielkich Kończyc, zob. przyp. 59.

81 Jadwiga Tarłówna ze Szczekarzowic Mniszech poślubiła Jerzego w 1571 r., E. OPALIŃSKI, Mniszech Jerzy, [w:] 
PSB, t. 21, Warszawa 1976, s. 465.

82 Szczekarzowice – wieś i folwark w pow. iłżeckim, B. CHLEBOWSKI, Szczekarzowice, [w:] SGKP, t. 11, s. 837.

83 Polana, Krasów, Brodki, zob. przyp. 76.

84 Starosta Jerzy Mniszech był tenutariuszem królewszczyzn na terenie ekonomii lwowskiej, m.in. lasów i ka-
mieniołomów Polana. Rozciągały się one między wsiami Krasów (Krasow), Brodki (Brodi) i Polana (Polaniae), na-
leżącymi do majątku szczyrzyckiego (clavis Scirciensis) w starostwie lwowskim, L. DZIEDZICKI, Szczerzec, [w:] SGKP, 
t. 11, s. 851–854.
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ac labore subditorum nostrorum ex villa Polana cap[ita]neatus n[ost]ri Leopolien[sis] ac 
iumen[torum] eorum ad vitae ipsorum coniugum Mniskow [Mniszchów] extrema tempora 
consensus nimirum eorum ad id acceden[dum] et post decessum ipsorum ad spacium de-
cem annorum sese immediate sequen[tium] ipsis religiosis patribus ex benignitate n[ost]ra 
regia concessimus concedimusq[ue] praesen[tibus]. Harum testimonio l[itte]rarum, quibus 
sigillum regni pr[aese]ntibus est appensum. Datum Cracoviae die nona mensis Martii anno 
Domini MDCIII. Regnorum nostrorum Polonici sedicimo, Svetici vero anno nono.

Sigismundus rex m.p.

Joannes Wielżyński m.p.85 

Zygmunt III z łaski Bożej król Polski...

Niniejszym pismem naszym oznajmiamy wszystkim i poszczególnym, których to dotyczy, że 
zostało przedstawione nam pismo na papirusie, w dobrym stanie, nienaruszone, wolne od 
wszelkich podejrzeń i podpisane przez wielmożnych małżonków: Jerzego Mniszcha z Wielkich 
Kończyc, wojewodę sandomierskiego, i Jadwigę ze Szczekarzowic oraz podbite pieczęcią tego 
wielmożnego wojewody. Poproszono nas, byśmy zechcieli to pismo uznać za słuszne i potwier-
dzić naszą królewską powagą. 

Treść tego pisma jest następująca:

Jerzy Mniszech z Wielkich Kończyc, wojewoda sandomierski, starosta lwowski i samborski. Ni-
niejszym pismem naszym oznajmiamy wszystkim, których to dotyczy.

Nie tak dawno zakonni ojcowie bernardyni, obserwanci z klasztoru lwowskiego, w naszej obec-
ności uzyskali zgodę najdostojniejszego króla, naszego najłaskawszego Pana, w Warszawie, 
na swobodne i bezpłatne łamanie kamieni w kamieniołomie nazywanym Polana oraz na uży-
wanie ich na rozpoczętą już budowę swojego klasztoru i kościoła pod Lwowem. Kamieniołom 
ten znajduje się w naszym starostwie lwowskim, w majątku Szczyrzec, między wsiami: Krasów, 
Brodki i Polana. Najdostojniejszy król z wrodzonej sobie łaskawości pozwolił ojcom zakonnym, 
rozpoczynającym pobożne i godne pamięci dzieło, budować tam domy dla rzemieślników i po-
mieszczenia przeznaczone na inny użytek. Także nam przekazał swoją wolę w tej sprawie. Sto-
sownie do woli i rozkazu królewskiego zezwalamy ojcom na łamanie kamieni we wspomnia-
nym kamieniołomie i swobodne wywożenie ich do Lwowa, pozwalamy na budowę domów dla 
rzemieślników i innych pomieszczeń w pobliżu kamieniołomu lub w innych miejscach, które 
uznają za odpowiednie. Wyrażamy też zgodę ojcom na wycinanie lasów na budynki i domo-
stwa, a woźnicom przewożącym kamienie na korzystanie z pastwisk dla koni i wołów, aż do zu-
pełnego zakończenia rozpoczętego dzieła budowy kościoła i klasztoru. Ponadto samym ojcom 
bernardynom przyrzekamy, że to, co zostanie wykonane dzięki trudowi i pracy naszych pod-
władnych z wioski Polana, w starostwie lwowskim, oraz przy przewozie kamieni przez ich zwie-
rzęta pociągowe, zostanie z całą pewnością wliczone do rocznej daniny. Tym samym pismem 
nakazujemy naszym podwładnym, aby dnie, w które na polecenie jakiegokolwiek urzędnika 
mają pracować na rzecz starostwa, poświęcili ojcom bernardynom na zwożenie kamieni. 

85 Jan Wielżyński, sekretarz kancelarii królewskiej, NIESIECKI, t. 6, s. 400.
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Na znak wiarygodności podpisujemy pismo i wyciskamy na nim naszą pieczęć. Dano na Zam-
ku Niższym we Lwowie 26 stycznia 1602 roku.

Jerzy Mniszech, wojewoda sandomierski.

Jadwiga Szczekarzowicka, podpis własnoręczny.

My przeto, życzliwie przychylając się do tej pokornej prośby, uznaliśmy, że wyżej przytoczone 
pismo we wszystkich punktach, fragmentach, artykułach i warunkach zostało przyjęte i po-
twierdzone. [tekst nieczytelny] poświadczamy to obecnym pismem, aby ojcowie mogli wygod-
niej i łatwiej przewieźć kamienie i inny materiał potrzebny na budowę, dzięki pracy naszych 
podwładnych i ich zwierząt pociągowych z wioski Polana, z naszego lwowskiego starostwa. 
Zezwolenie to jest ważne naturalnie do kresu życia małżonków Mniszchów i udzielone za ich 
zgodą. Obecnym pismem udzielamy ojcom zakonnym z naszej królewskiej życzliwości przedłu-
żenia tych zezwoleń na dalsze 10 lat bezpośrednio po sobie następujących po ich śmierci. Na 
dowód wiarygodności pisma wyciskamy na nim pieczęć królestwa. Dano w Krakowie, w dniu 
9 marca roku Pańskiego 1603. W 16. roku naszego panowania w Polsce i w 9. roku panowania 
w Szwecji.

Zygmunt król, podpis własnoręczny.

Jan Wielżyński, podpis własnoręczny.

Зиґмунт ІІІ, з Божої ласки король Польщі...

Цим листом повідомляємо всім і кожному, котрих це стосується. Ми отримали лист, 
написаний на папірусі, в доброму стані, що не був ще відкритий, вільний від всяких 
сумнівів і підписаний вельможним подружжям: Єжим Мнішком з Коньчиц Вєлькіх, сандо-
мирським воєводою і Ядвіґою з Щекажовіц. Лист, увірогіднений печаткою тогож вель-
можного воєводи. Нас попросили, щоб ми захотіли затвердити цей лист, як справед-
ливий і підтвердити нашим королівським достоїнством. 

Зміст цього листа наступний:

Єжи Мнішек з Коньчиц Вєлькіх, сандомирський воєвода та львівський і самбірський 
староста, цим нашим листом повідомляємо всім, котрих це стосується. Нещодав-
но отці-монахи бернардини, обсерванти з монастиря у Львові, в нашій присутності, 
отримали дозвіл найдостойнішого короля, нашого найласкавішого Володаря, в Вар-
шаві, на вільне і безкоштовне користування з каменю в каменоломні Поляна, а також 
на використання його при будівлі свого монастиря і костела біля Львова. Ця камено-
ломня знаходиться в нашій львівській префектурі в маєтку Щижец, поміж селами: Кра-
сув, Бродкі і Поляна. Найдостойніший король з вродженої своєї доброти дозволив от-
цям-монахам розпочати набожну та гідну пам’яті справу, будувати там будинки для 
ремісників і приміщення, котрі використовуватимуть для різних цілей. Також доручив 
нам свою волю у цій справі. У відповідності з волею і наказом короля, дозволяємо от-
цям бити каміння в цій каменоломні і вільно перевозити його до Львова, дозволяємо 
також будівництво будинків для ремісників та інших об’єктів поблизу каменоломні, 
або в інших місцях, які вони вважатимуть доцільними. Ми також висловлюємо отцям 
згоду на вирубку лісу для будівлі будинків і необхідних приміщень, а їздовим, задіяним 
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у перевезенні каміння, дозволяємо на використання пасовищ для коней і волів на пе-
ріод аж до припинення робіт, розпочатих при будівництві костелу і монастиря. Крім 
того, отцям бернардинам обіцяємо, що те, що буде виконане працею наших підле-
глих з села Поляна, у львівській префектурі, а також те, що при перевезенні каміння 
буде використано тяглову худобу, безумовно, буде зараховано в щорічну данину. Цим 
же листом видаємо наказ нашим підлеглим, щоб у дні, котрі мали б працювати за на-
казом чиновників для справи префектури, могли працювати у отців бернардинів при 
перевезенні каміння. 

Для вірогідності підписуємо цей лист, витискаючи на ньому нашу печатку.

Видано в Нижньому Замку у Львові 26 січня 1602 році.

Єжи Мнішек, сандомирський воєвода.

Ядвіґа Щекажовіцка, власноручний підпис. 

Отож ми доброзичливо приєднуємося до цього смиренного прохання, вважаємо, що 
вищезгаданий лист в усіх пунктах, уривках, статтях та умовах було прийнято 
і підтверджено. [текст нерозбірливий] підтверджуємо цим листом, щоб отці мали 
можливість зручно і легко транспортувати каміння та інші будівельні матеріали, 
потрібні для будівництва, завдяки праці наших підвладних і їх в’ючних тварин з села 
Поляни, в нашій львівській префектурі. Дозвіл являється дійсним, аж до смерті подруж-
жя Мнішків, котре виразило свою згоду. Цим листом уділяємо отцям-монахам з нашої 
королівської щедрості продовження дозволу ще протягом 10 наступних років після їх 
смерті. Для вірогідності підписуємо цей лист, витискаючи на ньому нашу королівську 
печатку. Видано, в Кракові, 9 березня, 1603 року Господнього. На 16 році нашого прав-
ління у Польщі та на 9 році нашого правління в Швеції. 

Зиґмунт король, власноручний підпис.

Ян Вєльжиньскі, власноручний підпис.

6

Warszawa, 5 IV 1612

Zygmunt III, król Polski, pozwala Stanisławowi Rzeczyckiemu odstąpić trzecią miarę z młyna 
we wsi Polana w starostwie lwowskim klasztorowi oo. bernardynów we Lwowie.

Or.: APBK, dok. nr 176. Dokument papierowy o wymiarach 335 x 196 mm, złożony z dwóch 
kart, poplamiony, z dwiema dziurkami na zgięciach. Tekst w języku łacińskim wypisany na 
pierwszej karcie papieru. Pod tekstem podpisy króla i Hieronima Cieleckiego oraz pieczęć wiel-
ka koronna, wyciśnięta przez papier w czerwonym wosku zlepiającym obie karty86. Na dolnym 
marginesie streszczenie dokumentu. In dorso streszczenie z XVIII w. oraz zapis o oblacie w gro-
dzie lwowskim 19 V 1612 r. i sygnatura „N.9”. 

86 M. GUMOWSKI, Pieczęcie, fig. 74.
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Sigismundus III Dei gratiae Rex Poloniae... 

Significamus praesentibus l[itte]ris n[ost]ris quorum interest universis et singulis. Permi-
sisse nos permittereq[ue] praesentibus l[itte]ris n[ost]ris nobili Stanislao Rzeczycki87, ut 
possit et valeat toto et integro iure suo advitali sibi super terciam mensuram molendini 
villae Polany88 dicti in cap[itane]atu Leopolien[si] existent[is] serviente cedere et conde-
scendere illud in personas fratrum religiosorum de observantia s. Francisci conventu[s] 
Leopolien[sis] transfundere. Quae quidem cessio iuris[que] transfusio postquam coram ac-
tis quibuscumq[ue] regni authentici[s] facta et recognita fuerit nos eam ratam et gratam ha-
bituri sumu[s]. Eiusq[ue] vigore et praesenti[s] consensu[s] nostri beneficis p[rae]nominati
religiosi eadem tercia mensura de p[rae]fato molendino proveniente utentur fruentur 
quiete et pacifice ad beneplacitum nostrum et sucessorum nostrorum. Cum vero quidem
religiosi duo ibidem molendina noviter in fundo eiusdem villae Polany ac ibidem totidem 
stagna propriis constituisse[n]t sumptibu[s] eos ipsos totumq[ue] eorum conventum, in 
posse[ssio]ne et pacifico usu eorundem molendinorum et stagnoru[m] per eos fundato-
rum ad nostrum itidem successorumq[ue] nostrorum arbitrium et beneplacitum conser-
vandos esse duximu[s] uti quidem conservamu[s] hisce praesentibu[s]. Quibu[s] quidem 
molendini[s] et stagni[s] seu usu et posse[ssio]ne eorum, non prius cedant, quam illis seu 
conventui praefato summa super illa exposita ac per commissarios nostros ratificata inte-
gre persoluta et numerata fuerit. Iuribu[s] nostris regalibus Re[i]pub[licae] et eccl[esi]ae 
cath[olic]ae salvi[s] salvi[s]. In cuiu[s] rei fidem pr[aesen]tis manu n[ost]ra subscript[is]
sigillo regni com[m]uniri inserimus. Dat[um] Varsaviae die V Aprilis MDCXII. Regnor[um] 
nostr[orum] Poloniae XXV Sueciae vero anno XIX.

Sigismundus rex m.p.

Hiero[nim]us Cielecki m.p.89 

Zygmunt III z łaski Bożej król Polski...

Niniejszym pismem oznajmiamy wszystkim, których dotyczy, i każdemu z osobna, że już wyra-
ziliśmy zgodę i niniejszym pismem potwierdzamy, że szlachetnie urodzony Stanisław Rzeczyc-
ki, na mocy pełnego i niezmienionego, dożywotniego prawa, może zgodnie z prawem zrzec się 
i przekazać trzecią część daniny z młyna we wsi Polany, w starostwie lwowskim, na braci za-
konnych, obserwantów św. Franciszka, z klasztoru lwowskiego. To zrzeczenie się i przekazanie 
prawa uznamy za prawomocne i miłe po przedstawieniu autentycznych dokumentów urzędo-
wych. Na mocy tego zrzeczenia i dzięki naszej obecnej zgodzie wspomniani już zakonnicy będą 
mogli spokojnie i bez przeszkód korzystać, zgodnie z wolą naszą i naszych następców, z trzeciej 
części daniny pochodzącej ze wspomnianego młyna. A ponieważ zakonnicy na terenie wioski 
Polana ostatnio zorganizowali na własny koszt dwa młyny i dwa stawy, uznaliśmy, że oni i ich 
klasztor, zgodnie z wolą naszą i naszych następców, powinni jako fundatorzy nadal je posia-

87 Stanisław Rzeczycki, szlachcic, żołnierz, NIESIECKI, t. 8, s. 215. 

88 Polana, zob. przyp. 75.

89 Hieronim Cielecki (1563–1627), od 1606 r. kanonik krakowski, regent kancelarii wielkiej koronnej, referendarz 
koronny (1613), biskup płocki (1624), S. GALL, Cielecki, [w:] PEK, t. 7–8, Warszawa 1906, s. 100.
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dać i bez przeszkód z nich korzystać. To potwierdzamy w tym piśmie. Niech nie rezygnują z po-
siadania i używania tych młynów i stawów dopóki im, czyli wspomnianemu klasztorowi, nie 
zostanie wypłacona w gotówce pełna suma, wyłożona na ich otwarcie i zatwierdzona przez 
naszych komisarzy. Należy zachować prawa królewskie, Rzeczypospolitej i Kościoła katolickie-
go. Dla uwiarygodnienia niniejszej sprawy podpisany własnoręcznie dokument potwierdzamy 
pieczęcią królestwa. Dano w Warszawie, dnia 5 kwietnia 1612 roku, w roku panowania nasze-
go w Polsce 25., w Szwecji zaś 19. 

Zygmunt król, podpis własnoręczny.

Hieronim Cielecki, podpis własnoręczny.

Зиґмунт ІІІ, з Божої ласки король Польщі...

Цим листом повідомляємо всім і кожному, котрих це стосується, про те, що ми вже 
виразили згоду і цим листом її підтверджуємо, що шляхетно народжений Станіслав 
Жечицкі, на основі повного і незміненого, довічного закону, може, згідно з законом, 
зректись і передати третю частину данини з млина в селі Поляна, у львівській 
префектурі, на користь братів-монахів, обсервантів св. Франциска, з львівського 
монастиря. Це зречення і передання права на данин, визнаємо за законне і прийнятне 
після пред’явлення офіційних документів. На основі цього зречення і, дякуючи нашій 
актуальній згоді, вищезгадані монахи зможуть спокійно і без перешкод користуватися 
третьою частиною данини з вищезгаданого млина, згідно з нашою волею і наших 
наступників. З огляду на те, що останнім часом монахи на території села Поляна 
власними коштами організували два млини і два ставки, вважаємо, що вони самі і їх 
монастир, згідно з нашою волею і наших наступників, як засновники, повинні далі їх 
мати і без перешкод ними користуватися. Це підтверджуємо нашим листом. Нехай 
не відмовляються від володіння і користування млинами і ставками, аж до часу поки 
їм, вищезгаданому монастирю, буде заплачена готівкою в повному обсязі, сума, 
затверджена нашими комісарами, котру монахи вклали на їх відкриття. Королівські 
закони, а також закони Речі Посполитої і католицької Церкви нехай будуть виконані. 
Даний документ, для вірогідності цієї справи, власноручно підписаний, підтверджуємо 
печаткою королівства. Видано в Варшаві, 5 квітня 1612 році Господньому, на 25 році 
нашого правління в Польщі, на 19 році нашого правління в Швеції. 

Зиґмунт король, власноручний підпис.

Хієронім Цєлєцкі, власноручний підпис.

7

Warszawa, 30 V 1617

Zygmunt III, król Polski, wzywa bernardynów we Lwowie, aby ze względów bezpieczeństwa 
otoczyli klasztor murami, w których wolno urządzić tylko jedną bramę i to od strony miasta, 
aby plac między murem klasztornym a wałem miejskim zostawili wolny do dyspozycji miejskiej 
oraz aby fosy między klasztorem a murem miejskim nie zarzucali.
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Or.: APBK, dok. nr 178. Dokument papierowy o wymiarach 200 x 313 mm, dobrze zachowany. 
Tekst w językach łacińskim i polskim wypisany na karcie 1 papieru złamanego na dwie części. 
Pod tekstem podpisy króla i Jana Łowickiego oraz pieczęć mniejsza koronna, wyciśnięta przez 
papier w czerwonym wosku zlepiającym obie karty90. In dorso streszczenia z XVII i XVIII w. oraz 
sygnatura  „N. 9”.

Sigismundus Tertius Dei gratia Rex Poloniae...

Religiosis fratribus Ordinis minorum S[an]cti Francisci de Observan[tia] devoti nobis dilectis 
gratiam n[ost]ram Regiam. Religiosi devoti nobis dilecti. Uważając, co na bezpieczeństwie 
miast naszych pobliższych krajów ukrainnych, a między inszemi Lwowa, należy, które to 
bezpieczeństwo za obwarowaniem i opatrzeniem munityi91 ich po wielki części pochodzi, 
dawamy to pisanie nasze do W[iernych] Was[zmościów] bez omieszkania, tak jakoście się 
W[ierni] W[aszmościowie] dawno, na początku budynku submittowali92, otoczywali klasz-
tor murem mocnym, bram i wyjścia w tymże murze z klasztoru nie czyniąc, okrom jednej 
furty, obracając ją ku miastu między wałem a murem bramy Halickiej. Więc i to chcemy 
mieć po Wier[nych] Was[zmościach], abyście plac próżny, nowym murem zajęty, przed wa-
łem leżący, wolno zostawiali, ani onego z dispositum93 miejski wyjmowali; przykopu, tak-
że będącego między klasztorem Wier[nych] Was[zmościów] a murem miejskim, żebyście 
W[ierni] W[aszmościowie] nie zarzucali, jakoby wszelka za tym sposobności do bronienia 
tego miasta naszego przy dyspozycji miejskiej wcale zostawała. Czego przestrzegać roz-
kazaliśmy urzędom naszym, tak grodzkiemu, jako i miejskiemu. Inaczej Wier[ni] Wasz[mo-
ściowie] nie uczynią dogadzając jako woli naszej tak i dobremu wszytki Rz[eczypos]p[oli-
]tej i potrzebie miejsca tamtego. Dan w Warszawie dnia XXX miesiąca maja roku Pańskiego 
MDCXVII [30 V 1617] panowania królestw naszych polskiego XXX, a szwedzkie[g]o XXIV 
roku.

Sigismundus rex m.p. 

Joan[nes] Łowicky94 m.p.

8

Warszawa, 29 XII 1621 

Zygmunt III, król Polski, zawiadamia Jana Daniłowicza, wojewodę ruskiego, Bonifacego Mnisz-
cha, starostę lwowskiego, Morawca, podsędka ziemskiego lwowskiego, i Aleksandra Trzebiń-
skiego, pisarza ziemskiego lwowskiego, że bernardyni lwowscy proszą o dodanie im placu 
wzdłuż na 40 łokci dla zbudowania babińca i założenia cmentarza tak, że mur od nowej baszty 
do wydzielonego miejsca na cmentarz zbudują bernardyni, a resztę muru do Bramy Halickiej 

90 M. GUMOWSKI, Pieczęcie, fig. 79.

91 municyja – fortyfikacja. 

92 submitować – tu: przyjąć.

93 dyspozycja, rozporządzanie.

94 Jan Łowicki h. Nałęcz (zm. 1640), poseł na sejm, kasztelan inowrocławski, sekretarz królewski, J. SEREDYKA, Ło-
wicki Jan, [w:] PSB, t. 18, Wrocław 1984–1985, s. 443. 
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powinien zbudować magistrat, bramę zaś w miejscu zejścia się muru klasztornego z miejskim 
należycie umocnią; wreszcie poleca wymienionym urzędnikom zbadać przy udziale magistra-
tu miasta Lwowa sprawę na miejscu, o ile propozycja bernardynów nie zagraża obronności 
miasta, i przedstawić sobie wnioski.

Or.: APBK, dok. nr 179. Dokument papierowy o wymiarach 204 x 310 mm, na zgięciach nad-
darty, z dwiema dziurkami na lewym marginesie. Tekst w języku polskim wypisany na obu stro-
nach karty papieru złamanego na dwie części. In dorso pod tekstem podpisy Zygmunta króla 
i Jakuba Zadzika, sekretarza wielkiego koronnego, oraz na środku pieczęć mniejsza koronna, 
wyciśnięta przez papier w czerwonym wosku95.

Zygmunt III z łaski Bożej król Polski...

Wielmożnemu urodzonym96 Janowi Daniłowiczowi97, wojewodzie ruskiemu, buskiemu, 
Piotrowi Ozdze98, referendarzowi koronnemu trembowelskiemu, Bonifaciusowi Mnisz-
chowi z Wielgich Kunczyc99 lwowskiemu starostom [......aa], Morawcowi100, podsędkowi, 
Alexandrowi Trzebinskiemu101, pisarzowi ziemskim lwowskim uprz[ejmie] i wier[nie] nam 
miłym łaskę naszą królewską. Wielmożni urodzeni uprz[ejmie] i wier[nie] nam mili. Wnosili 
do nas prośbę ojcowie Bernardini klasztoru lwowskiego ze strony pozwolenia i wymierze-
nia im placu wzdłuż na czterdzieści łokci dla zbudowania babińca102 i założenia cmentarza 
około tameczne[g]o kościoła; tak, żebb żeby mur od baszty nowej do tego miejsca, które na 
cmentarz wydzielone będzie, nakładem klasztornym prowadzić tylko byli powinni, ostatek 
zaś muru aż do Bramy Halickiej, aby Rajce Miasta naszego Lwowa sumptem swym wywied-
li. Więc aby na tym miejscu, gdzie by się mur klasztorny kończyć miał, wjazd z Przedmie-
ścia Halickiego przez cmentarz do klasztoru i wejście do kościoła mieć mogli. W nagrodę 
z tego bramę, przez którą by wjazd był uczyniony, podejmują się tak utwierdzić, jako im od 
urzędu tamecznego opisano i ukazano będzie. W czym wszystkim, iż skuteczny nie może-
my dać pomienionym ojcom Bernardinom deklaracji naszej, dokąd o położeniu tamtego 
miejsca dostateczny mieć nie będziem informacji. Przeto poruszamy uprz[ejme] i wier[ne] 

aa Tekst umyślnie urwany, dwa wyrazy.

bb Wyraz nadpisany wyżej.

95 M. GUMOWSKI, Pieczęcie, fig. 79.

96 W kancelariach terminu „urodzeni” (generosi) pisarz używał w stosunku do szlachty, J. SZYMAŃSKI, Nauki po-
mocnicze historii, Warszawa 19834, s. 82.

97 Jan Daniłowicz h. Sas na Olesku (zm. 1628), wojewoda ruski, K. LEPSZY, Daniłowicz Jan, [w:] PSB, t. 4, Kraków 
1938, s. 414; N. GOLICHOWSKI, Kościół oo. Bernardynów we Lwowie, s. 85.

98 Piotr Ożga, zob. przyp. 65.

99 Bonifacy Stanisław Mniszech z Wielkich Kończyc h. własnego (ok. 1580–1644), starosta sanocki, lwowski. Dru-
gi z kolei syn Jerzego Mniszcha i Jadwigi Tarłówny, M. HORN, Mniszech (Mniszek) Stanisław Bonifacy, [w:] PSB, t. 21, 
Wrocław 1988, s. 486.

100 Prawdopodobnie Marcjan z Mysłowa Morawiec, komornik, następnie podsędek i sędzia ziemski lwowski, 
NIESIECKI, t. 6, s. 460.

101 Aleksander Trzebiński, pisarz ziemski, podkomorzy lwowski, NIESIECKI, t. 9, s. 135.

102 babiniec – przedsionek kościelny, kruchta.
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Waszmoście, których w odprawowaniu spraw mamy zaleconą roztropność, abyście się we-
spół czasu sposobnego na tamto miejsce zeszli, Rady Miasta Lwowskiego do siebie przy-
wołali, położenie tamecznych placów uważeli, i jeśli by za przyłączeniem ich do tameczne-
go klasztoru nie zbliżało się, w municyjej103 Miasta tamtego obaczeli [k.1v] i zdanie swoje 
o tym na piśmie nam przesłali, jako byśmy konsens104 nasz na to dać mieli. Co uczynią 
uprz[ejme] i wier[ne] Waszmoście dla łaski naszej i z powinności swej. Dan w Warszawie 
dnia XXIX m[iesią]ca grudnia roku Pańskiego MDCXXI [29 XII 1621], panowania królestw 
naszych polskiego XXXIV, a szwedzkiego XXVIII roku.

Sigismundus Rex m.p.

Jac[obu]s Zadzik105 secr[etariu]s mai[estatis] m.p.

9

Lwów, 12 X 1634

Władysław IV, król Polski, zakazuje burmistrzowi, rajcom, wójtowi, ławnikom i całemu magi-
stratowi miasta Lwowa zabierać legaty zapisywane bernardynom lwowskim testamentami 
ludzi umierających, a już przywłaszczone nakazuje zwrócić.

Or.: APBK, dok. nr 183. Dokument papierowy o wymiarach 203 x 305 mm, dobrze zachowany, 
trochę poplamiony, z czterema dziurkami na zgięciach pośrodku. Tekst w językach łacińskim 
i polskim wypisany na karcie 1 papieru złamanego na dwie części. Pismo mało czytelne. Pod 
tekstem podpisy króla i Piotra Gembickiego, sekretarza wielkiego koronnego, oraz pośrodku 
pieczęć mniejsza koronna, wyciśnięta przez papier w czerwonym wosku zlepiającym obie kar-
ty106. In dorso notka o oblacie w grodzie lwowskim 18 X 1634 r. Streszczenia z XVII i XIX w. oraz 
sygnatura z XVII w. „N. 20”. 

Vladislaus IV107 Dei gratia rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Maso-
viae, Samogitiae, Livoniae, nec non Sveciorum, Gottoru[m], Vandalorumq[ue] haeredita-
rius rex electis magnus dux Moschoviae.

Spectabilibus et famatis proconsuli, consulibus, advocato, scabinis totiq[ue] magistratus 
civitatis n[ost]rae Leopoliensis sint nobis dilectis gra[tia]m n[ost]ram regiam spectabiles et 
famati pro[consuli] nobis dilecti. Przywieziona jest do nas skarga od ojców Bernardynów 
lwowskich, że Wier[ni] Wasz[moście] nie respektując, ani na pobożną ludzi z tego świata 
odchodzących intencją, ani na potrzeby domu Bożego, także zakonników w ubóstwie ży-
jących, legata, które różnej kondycji ludzie108 testamentami przy dokańczaniu dni życia 

103 municyja – zob. przyp. 91.

104 konsens – zgoda, zezwolenie.

105 Jakub Zadzik (1582–1642), od 1608 r. sekretarz, następnie kanclerz wielki koronny, od 1635 r. biskup krakow-
ski, M. MARTYNOWSKI, Zadzik, [w:] PEK, t. 43–44, Warszawa 1914, s. 123.

106 M. GUMOWSKI, Pieczęcie, fig. 94.

107 Władysław IV Waza, król Polski (1632–1648).

108 różnej kondycji ludzie – tu: różnego stanu ludzie.
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swego na chwałę Bożą odkazują, Wier[ni] Wasz[moście] sobie przywłaszczacie i one zabie-
rane, przez co i intencja pochwały godna ludzi pobożnych skutku swego nie bierze, i ojców 
Bernardynów tego, co się im należy, nie dochodzi. A i si109 słuszne jest, aby pia legata110 
ludzi umierających, wedle intencji ich, do skutku przychodziły i w posadzie swojej całe 
zostawały, przeto rozkazujemy Wier[nym] Wasz[mościom], i mieć to koniecznie chcemy, 
abyście żadnych innych testamentem od ludzi z tego świata schodzących kościołowi albo 
ojcom Bernardynom odkazanych, na to tym sobie nie uzurpowali, ani w dyspozycją swoje 
zabierali, ale owszem, wcale jeim wydawali bez wszelaki zwłoki i trudności. A te legata toż, 
które Wier[ności] Wasz[e] przy sobie zatrzymali, chcemy mieć po Wier[nościach] Wasz[ych] 
i rozkazujemy, abyście za pokazaniem tego mandatu naszego, abyście ieim przywrócili, 
żadnej w tej mierze pretensji nie zażywając, ale kościołowi i zakonnikom to, co ieim należy 
oddawać, wierzym, abyście i wyrazami woli, a rozkazami naszemi, i słuszności samy dosyć 
czynili, napominamy, gdyż pia legata przed wszystkimi innymi pretensjami pierwsze mieć 
się muszą. Dan we Lwowie dni XII m[iesią]ca października roku Pańskiego M-o DCXXXIV  
[12 X 1634] panowania królestw XII swych polskiego w szwedzkich III roku.

Vladislaus rex m.p. 

Petrus Gembickj111 sec[retari]us m.p.

10

Warszawa, 20 XI 1634

Władysław IV, król Polski, wzywa burmistrza i radę miasta Lwowa, aby nie pozwalali stawiać 
budynków i kramów przy murach klasztoru bernardynów we Lwowie, które psują mury klasz-
torne.

Or.: APBK, dok. nr 184. Dokument papierowy o wymiarach 198 x 320 mm, dobrze zachowany, 
złożony z dwóch kart. Tekst w języku łacińskim i polskim wypisany na karcie 1 papieru. Pod 
tekstem podpisy króla i Piotra Gembickiego oraz pieczęć mniejsza koronna, wyciśnięta przez 
papier w czerwonym wosku zlepiającym obie karty112. Na dolnym marginesie streszczenie 
dokumentu. In dorso notka „Porrexi Chrysostomus Łaniecki pl[enipote]ns” oraz streszczenie 
z XVIII w. i sygnatura „N.25, tertio”.

Kopie: APBK, rps XXII-l-1, Nieruchomości klasztoru Bernardynów we Lwowie, 1620–1937, s. 163, 
165. 

Vladislaus quartus Dei gratia Rex...

Spectabilibus et famatis proconsuli consulibus advocato scabinis totiq[ue] magistratus 
civitatis n[ost]rae Leopoliensis sint nobis dilectis gratiam n[ost]ram regiam. Spectabiles 

109 si (z łac.) – jeżeli.

110 pia legata (z łac.) – pobożny zapis.

111 Piotr Gembicki h. Nałęcz (1585–1657), sekretarz króla Zygmunta III Wazy; biskup krakowski, W. CZAPLIŃSKI, 
H. WYCZAWSKI, Gembicki Piotr, [w:] PSB, t. 7, s. 379.

112 M. GUMOWSKI, Pieczęcie, fig. 94.
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et famati sint nobis dilecti. Przedłożono nam jest od ojców Bernardynów z Przedmieścia 
Halickiego, że przy murach klasztoru jeich tamecznego budy do przedawania i inne kra-
my, albo budynki tym podobne, różne osoby stawiają, przez co obawiać się, aby się mury 
klasztorne nie psowały, miejsce nie zacieśnieło z niewygody i klasztoru tamecznego, i pu-
bliczny drogi, albo przez chodzenie z utrudnieniem. Należy przeto Wiel[możności] Wasz[e], 
abyście z tego silnie zenżeli i takowych bud stawiania przy murach klasztornych zakazali, 
któreby z przeszło ojców Bernardynów, a przyczyną do psowania murów klasztornych być 
musiały. Co abyście Wiel[możności] Wasz[e] z radcą, jako należy pilnością na baczeniu mie-
li, ażeby ojcowie żadnej przeszkody, ani molestiej w tej mierze nie ponosili, przestrzegali. 
Rozkazujemy i mieć to chcemy. Co uczynią Wiel[możności] Wasz[e] i z powinności urzędu 
swego i dla słuszności samy inaczy dla łaski naszy nie czyniąc. Dan w Warsiawie dnia XX 
m[iesią]ca listopada roku Pańskiego 1634. Panowania królewskiego naszych Polskiego V 
Szwedzkiego IV roku.

Vladislaus rex m.p.

Petrus Gembicki113 secr[etariu]s m[aiestati]s m.p. 

11

Warszawa, 18 III 1637

Władysław IV, król Polski, powtarza i zatwierdza dokument: 

a) Lwów, 11 X 1636 

Stanisław Grochowski, arcybiskup lwowski, Remigian Zaleski, referendarz koronny, i Piotr Ożga, 
pisarz ziemski lwowski, jako komisarze królewscy, w porozumieniu z magistratem lwowskim, 
regulują sprawę budowy muru od baszty klasztoru bernardynów do baszty Bramy Halickiej 
i sąsiednich gruntów miejskich.

Or.: APBK, dok. nr 185. Dokument papierowy o wymiarach 495 x 335 mm, złożony z dwóch kart, 
przedarty na zgięciach. Tekst w językach łacińskim i polskim wypisany na karcie 1 papieru. Pod 
tekstem podpisy króla i Remigiana Zaleskiego oraz pieczęć mniejsza koronna, wyciśnięta przez 
papier w czerwonym wosku zlepiającym obie karty114. In dorso adres: „Conventus Leopoliensis”. 
Zapiski kancelarii koronnej: „Vicecancellariatu Petri Gembicki episcopi Praemislien[sis], g[e]n[e-
r]alis praep[osi]ti Miechovien[sis]”, „R[egistra]tae. Jacobus Maximilianus Fredro subcamerarius 
Praemislien[sis] SR.m.p.”. Streszczenie z XVIII w. i sygnatury „N. 5” i „D”.

Kopie: APBK, rps XXII-ł-1, Akta dotyczące administracji klasztoru Bernardynów we Lwowie, 
s. 37–39, 41–42, 45–46, 47–49, 53–56. 

Vladislaus quartus Dei gratia Rex Poloniae...

Significamus praesentibus literis nostris quorum interest universis et singulis. Exhibitas
nobis esse literas papireas infrascriptas manibus intro contentorum commissariorum 

113 Piotr Gembicki, zob. przyp. 111.

114 M. Gumowski, Pieczęcie, fig. 95.
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subscriptas et sigillis ipsorum communitas commissionem certam per eosdem commis-
sarias nostros anno proxime praeterito Leopoli peractam et expeditam in se continentes 
sanas salvas et illae s[u]as omniq[ue] suspicionis nota carentes. Supplicatumq[ue] nobis 
est ut easdem authoritate nostra Regia approbare et confirmare dignaremur earum vero
harum sequitur tenor estq[ue] talis: My Stanisław z Grochowca Grochowski115, arcybiskup 
lwowski, opat sieciechowski, Remigian Zaleski116 z Ottoka117, referendarz koronny, Piotr 
Ozga z Oszy118, pisarz ziemski lwowski, do przyprowadzenia muru od klasztoru ojców Ber-
nardynów i przywiązania onego do Bramy Halickiej, według submisji119 samychże ojców 
Bernardynów, die quinta mensis Iunii anno D[omi]ni mill[esi]mo sexcent[esi]mo vigesimo 
secundo [5 VI 1622] pewnym pismem zawartej, od Je[go] K[rólewskiej] M[oś]ci rescriptem 
revisionis de data Vilnae die vigesima septima mensis Augusti anno praesenti [27 VIII 1636]. 
Naznaczeni komisarze, przychylając się do woli Je[go] K[rólewskiej] M[oś]ci, obwieściwszy 
do tego aktu za instancją spectabilis, magistratus Leopoliensis ojców Bernardynów sub-
misją wyżej pomienioną, uważywszy i in praesentia obydwu do stron rozsądku i zdania 
inżynierów w tej mierze zażywszy, za spólną namową naszą i zgodnym zezwoleniem stron, 
taką deklaracją uczyniliśmy. Naprzód, aczkolwiek ex submissione patrum Bernardinorum 
pokazuje się to, że powinni byli od baszty swojej narożnej mur recta linea ku baszcie wiel-
kiej Bramy Halickiej prowadzić takowy, który by się konformował munitiej miejskiej. Jed-
nak, iż tak ex nostro, jako i ex ingeniorum iudicio długość takowego muru nowego bez 
baszty jest niebezpieczna do obrony miasta, uznaliśmy, że nie potrzeba takowego muru 
przywiązywać do baszty wielkiej Bramy Halickiej i inszy sposób do obrony sładniejszy 
i bezpieczniejszy podług delineacji wynaleźliśmy taki, aby ojcowie Bernardyni na początku 
muru swego, który się ciągnie od ich baszty ku miastu na siedem łokci wymurowawszy, 
zaraz się ukosem ku wałowi miejskiemu puścili tak, aby latitudo loci seu cemiterii za tym 
murem miejskim, nowym od rogu kościelnego na trzydzieści łokci, a przy samym wale od 
muru klasztornego recta linea na osiemdziesiąt tylko łokci, a nie więcej, znajdowało się lon-
gitudo, zaś tego muru nowego nie ma być większa, tylko na łokci sto czterdzieści i cztery, 
który to mur powinni ojcowie suo proprio sumptu do lat to sześciu wystawić. Wjazd jednak 
do klasztoru swego mają mieć w tym nowym murze. Druga. Powinni ojcowie bernardyni 
według submisji swojej grunty, przez które ten mur prowadzony będzie, zapłacić, albo plac 
za plac pokazać tym przedmieszczanom, którym jestże in eo passu niedosyć uczynili. Trze-
cia. Przymurek poprzeczny od klasztoru i cmentarza ojcowie Bernardyni prowadzić mają 
iuxta submissionem od wału miejskiego do muru swego nowego recta linea i to w tychże 
sześciu leciech wyżej opisanych. Czwarte. Cloacus mają do wody być, aby do wałów miej-
skich nie spływały ex nunc. Piąta. Kanał mają wymurować w klasztorze swoim od baszty 
narożnej aż do terminu placu swego, to jest przymurku poprzecznego, wzwyż na chłopa, 

115 Stanisław Grochowski h. Junosza (zm. 1645), od 1609 r. sekretarz królewski, wielki pisarz skarbu koronnego; 
arcybiskup lwowski (1634), M. RECHOWICZ, Grochowski Stanisław, [w:] PSB, t. 8, Wrocław 1959–1960, s. 599.

116 Remigian Zaleski z Otoka (zm. 1645), kasztelan łęczycki, referendarz koronny, pisarz ziemski łęczycki, poseł 
na sejm, NIESIECKI, t. 10,  s. 39.

117 Otok – wieś w pow. sieradzkim, B. CHLEBOWSKI, Otok, [w:] SGKP, t. 7, s. 759.

118 Piotr Ożga z Ossy, zob. przyp. 65.

119 submitować – przyjąć.
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a co dwadzieścia łokci to okno z kratami dla przeprawy, aby wody, które przez klasztor idą 
z przekopów miejskich, nie zastanawiały się, albo gdzie indziej nie obracały. A iż patres 
Bernardyni nad zajęcie placu klasztorem i kościołem swym ab ordinibus civitatis vigore 
commissionis et delineationis in anno mill[esi]mo sexcent[esi]mo primo Leopoli expedi-
tae, upominając się pozwolenia sobie placu na cmentarz przy tymże klasztorze i koście-
le. Przeto ad sedulam instam przememorator patrum ordinis civitatis per suos deputatos 
ad id subdelegatos na cmentarz pomienionym ojcom pozwolili placu wziąwszy miarę od 
trzeciego okna klasztornego od wałów miejskich protensine ku Bramie Halickiej wzwyż 
łokci dziewięćdziesiąt i dwa, a od węgła kościelnego rogu podle wjazdu do klasztoru łokci 
trzydzieści i cztery ad strabów, zaś muru tego, który od Bernardyńskiej Baszty ku miastu 
idzie łokci dziesięć to przydawszy, że od okrągłej miejskiej baszty w wale stojącej pusty ku 
Bramie Halickiej łokci sześdziesiąt i cztery na podjechanie skarpu tego wału miejskiego, 
do której skarpy od muru i placu na cmentarz ojcom Bernardynom pozwolonego aż przez 
per lineam rectam przywiązać się murem mają z tą p[rae]custoditios, żeby na tych opisa-
nych łokciach i placu na cmentarz pozwolonym mury kosztem tychże ojców Bernardynów 
stanęły, bez zajęcia więcy placu i gruntów miejskich. Które to wzwyż położone punkta, 
acz oboje [s]trona przyjęła, jednak, iż za uznaniem naszym i P[anów] inżynierów, w pro-
wadzeniu muru nowego inakszy wynalazek dla bezpieczniejszej obrony miasta nastąpił 
con p[re]scriptum pr[aese]ntis et prioris circum scriptimis et S[acrae] R[egiae] M[aiesta]tis 
determina[tio]nis. Dlategoż zdanie nasze i relacja P[anów] inżynierów pod rozsądek ma-
jestatu Je[go] K[rólewskiej] M[oś]ci podajemy. Na co dla lepszej wiary i pewności rękami 
naszemi podpisaliśmy się i pieczęć przyłożyć rozkazaliśmy. Działo się we Lwowie II Octobris 
[2 X] 1636 Stanislaus Grochowski archiep[iscop]us Leopolien[sis] Remigius de Otok Zale-
ski refferendarius regni Petrus Ozga n[ota]rius terris Leopoliensis. Nos itaq[ue] supplica-
tioni praedictae uti instae benigne annuen[tis] praeinsertas l[ite]ris n[ost]ris decernen[tis] 
easdem vim et robur perpetuae firmitatis obtinere debere. Cum ea tamen declaratione
n[ost]ra per expressum apposita ne in praedicto fundo per commissarios n[ost]ros modo 
praemisso exdiviso murum ambientem et in eo portam in altum amplius quam ulnis 
quatuor religiosi p[at]res erigant idq[ue] propterea ne civitatis munitioni et fortalicio circa 
claustrum in vallae exuti officiant in cuius rei fidem pr[ese]ntes manu n[ost]ra sub[scri]ptas
sigillo regni communivi inssimus. Datum Varsaviae die XVIII mensis Martii anno D[omi]ni 
MDCXXXVII [18 III 1637] regnor[um] nostrorum Poloniae et et sue V anno. 

Confirmatio commissionis Leopoli anno prox[im]o p[rae]terito appedire.

Vladislaus rex m.p.

Remigius de Otok Zalesky120 reff[erendarius] regni m.p.

12

Lwów, 2 VIII 1650

Dymitr Jerzy Korybut Wiśniowiecki rozkazuje Grzegorzowi Ważyńskiemu wypłacić bernardy-
nom lwowskim 1000 złp legowanych testamentem przez jego sługę Ciszewskiego, wołami, 
miodami, zbożem lub czymkolwiek.

120 Remigian Zaleski, zob. przyp. 116.
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Or.: APBK, dok. nr 191. Dokument papierowy o wymiarach 186 x 265 mm, przedarty na zgię-
ciach. Tekst w języku polskim wypisany na karcie 1 papieru. Pod tekstem podpis Wiśniowieckie-
go oraz jego pieczęć, 43 x 35 mm, wyciśnięta przez papier w czerwonym wosku. Przedstawia 
tarczę z herbem Korybut. Napis w otoku DJMJTR JERZY KSJĄŻE NA ZBARAŻV WJŚNJOWJECKJ. 
In dorso streszczenie i sygnatura „N.211”.

Dimitr Jerzy Korybuth Książe na Wiszniowcu121 i Zbarażu122 Wiszniowiecki123.

Wiadomo czynię tym pisaniem moim, iż za zasługi nieboszczyka P[ana] Ciszewskiego124, 
sługi mego, długu pewnego i realnego złotych tysiąc testamentem ojcom Bernardynom 
lwowskim legowanego, winienem oddać. Zaczym za tą moją assignacją125, przykazu-
ję panu Grzegorzowi Wazynskiemu126, aby lubo127 wołami, lubo miodami, lubo zbożem 
i czymkolwiek, by mogło zapłacić, nie odzwłocznie tymże ojcom przykazaniem tej mo-
jej recognicyi128 oddał. O co i powtóre piszę, abyś W[aszmość] dosyć uczynił rozkazaniu 
memu nie zawodząc sumienia mego i obligacji nieboszczykowskiej za dusze jego. Na co 
dla lepszy wiary ręką się swoją podpisuję i pieczęć przycisnąć rozkazałem. Działo się we 
Lwowie 2 Augusti [2 VIII] anno D[omini] 1650.

Dimitr Jerzy Korybuth K[sią]że na Zbarażu Wiśniowiecki.

13

Warszawa, 14 V 1677

Jan III, król Polski, wzywa bernardynów we Lwowie do zwrotu dzwonu zabranego przez nie-
przyjaciela kraju w Kulikowie i porzuconego we Lwowie, ponieważ przystępuje do odbudowy 
kościoła kulikowskiego.

Or.: APBK, dok. nr 201. Dokument papierowy o wymiarach 200 x 315 mm, dobrze zachowany. 
Tekst w języku polskim wypisany na karcie 1 papieru złamanego na dwie części. In dorso adres 
„Wielebnym Ojcom Bernardynom Konwentu Lwowskiego Wiernie Nam Miłym” oraz streszcze-
nie współczesne i sygnatura z XVII w. „N.7”. Z prawej strony adresu pieczęć mniejsza koronna, 
wyciśnięta przez papier w czerwonym wosku zlepiającym obie karty129.

121 Wiśniowiec (Nowy, Stary) – miasteczka w pow. krzemienieckim, J. KRZYWICKI, Wiśniowiec, [w:] SGKP, t. 13, 
s. 614.

122 Zbaraż – miasto powiatowe, L. DZIEDZICKI, Zbaraż, [w:] SGKP, t. 14, Warszawa 1895, s. 509.

123 Dymitr Jerzy Korybut Wiśniowiecki (zm. 1682), hetman wielki koronny, NIESIECKI, t. 9, s. 360.

124 Nieznany bliżej z imienia kuchmistrz Dymitra Wiśniowieckiego Ciszewski zmarł we Lwowie w lutym 1650 r. 
Przeznaczył dla klasztoru bernardynów całą swoją zbrojownię oraz zapisał 1000 złp, N. GOLICHOWSKI, Kościół oo. Ber-
nardynów we Lwowie, s. 95–96.

125 asygnować – wyznaczyć, ustalić.

126 Grzegorz Ważyński, żołnierz, prawdopodobnie pułkownik, wojsk Wiśniowieckiego, NIESIECKI, t. 9, s. 257.

127 lubo – albo. 

128 rekognicja – tu: wdzięczność.

129 M. GUMOWSKI, Pieczęcie, fig. 134.
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Jan Trzeci130 z Bożej łaski król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Inf-
lancki, Kijowski, Podolski, Podlaski, Wołyński, Smoleński, Siewierski, i Czernichowski.

Wielebni w Bogu wiernie nam mili. Doniesiono nam nie tak dawno przez pewnych obywa-
telów województwa ruskiego, iż przy inszey ruinie kościoła kulikowskiego131, dziedzicznej 
majętności naszej, przez nieprzyjaciela koronnego wzięty dzwon i w błotach porzucony, 
u wierności waszych w kościele lwowskim dotychczas zostawa. Gdy tedy ex ruderibus mia-
nowany kościół wywieść myśleliśmy, ad complementum teyże fabryki132 rozumiemy być 
potrzebny wzwyż pomieniony dzwon. Przeto wierności waszych pilno requirimus niniej-
szym listem naszym i niezwłocznie mieć chcemy, aby przez wierności wasze oddany był 
i kościołowi mianowanemu przywrócony. Ja, jako wierności wasze wdzięcznie nam uczy-
nicie, tak w podających się okazjach łaską naszą królewską nagradzać to obiecujemy. Do-
brego przy tym onymże życzymy zdrowia. Dan w Warszawie dnia XIIII m[iesią]ca maja roku 
Pańskiego MDCL cc XXVII [14 V 1677] panowania naszego trzeciego roku.

Jan król m.p.dd

[..................ee] kościołowi kulikowskiemu należytego. 

II. Dokumenty pergaminowe 

14

Rzym, 22 III 1822

Papież Pius VII obdarza odpustem zupełnym kościół klasztorny bernardynów św. Andrzeja 
Apostoła we Lwowie na dzień św. Stefana.

Or.: APBK, dok. nr 141. Dokument pergaminowy w języku łacińskim, o wymiarach 415 x 132 
mm (margines lewy 28 mm, prawy 17 mm, nieco brudny). Pergamin bardzo cienki z kilkudzie-
sięciu małymi dziurkami. Po pieczęci nie ma śladu. Podpis „H. Card. Consalvus”.

PIUS PP. VII

Universis Christifidelibus praesentes literas inspecturis salutem et Apostolicam Benedic-
tionem. Ad augendam Fidelium religionem et animarum salutem, coelestibus Ecclesiae 
thesauris pia charitate intenti, omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere poenitenti-
bus et confissis ac S. Communione refectis, qui Ecclesiam Sancti Andreae Apostoli Civita-
tis Leopoliensis die festo sancti Stephani regis si cadat in Dominicam sin minus Dominica 
im[ ]le133 sequen[tis] a primis Vesperis usque ad occasum solis Dominicae huiusmodi sin-

cc Znaczny kleks na karcie.

dd Podpis inną ręką, własną wystawcy.

ee Tekst na krawędzi karty ucięty, z jednego zdania pozostały czytelne ostatnie trzy wyrazy.

130 Jan III Sobieski, król Polski (1674–1696).

131 Kulików – miasteczko położone 16 km na północ od Lwowa, gdzie w 1546 r. powstała parafia, Z. DZIEDUSZYCKI, 
Kulików, [w:] SGKP, t. 4, Warszawa 1883, s. 863– 866.

132 fabryka – tu: budowa.

133 Tekst nieczytelny.
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gulis annis devote visitaverint et ibi pro Christianorum principum concordia, haeresum 
extirpatione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preceo effuderint, plenariam
omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino 
concedimus. Praesentibus ad Decennium tantum valituris. Volumus autem, ut si pro impe-
tratione praesentatione, admissione, sed publicatione praesentium aliquid vel minimum 
detur, aut sponte oblatum recipiatur praesentes nulla sint. Datum Romae apud S. Mariam 
Majorem sub Annulo Piscatoris dies XXII Martii MDCCCXXII Pontificatus Nostri Anno Vige-
simo tertio. 

Pius Papież VII

Wszystkim chrześcijanom pragnącym zapoznać się z tym pismem przesyłamy pozdrowienie 
i apostolskie błogosławieństwo. 

W miłosiernej miłości, pragnąc przyczynić się do pogłębienia pobożności wiernych i do zbawie-
nia dusz przez niebieskie skarby Kościoła, udzielamy odpustu zupełnego za wszystkie ich grze-
chy i przebaczenia miłosiernego w Panu. Udzielamy go wszystkim chrześcijanom obojga płci, 
którzy szczerze oddając się pokucie, umocnieni wyznaniem win i Komunią świętą, pobożnie 
nawiedzą, od pierwszych nieszporów aż do zachodu słońca dnia świątecznego, kościół św. An-
drzeja Apostoła we Lwowie w święto św. Stefana króla, które wypadnie w niedzielę lub będzie 
obchodzone w niedzielę najbliższą po święcie, i tam pobożnie będą prosić Boga o zgodę wśród 
książąt chrześcijańskich, wykorzenienie herezji, a także o wywyższenie Świętej Matki Kościoła.

Pismo to będzie obowiązywało przez dziesięć lat. Chcemy jednak, aby reskrypt ten nie miał 
znaczenia, jeżeli za uzyskanie, przedłożenie i ogłoszenie tego pisma złożono jakąś ofiarę, choć-
by niewielką, która byłaby przyjęta.

Dano w Rzymie, w bazylice Matki Bożej Większej, pod pieczęcią Rybaka w dniu 22 marca 
1822 r., w 23. roku naszego pontyfikatu.

Папа Пій VII

Всім християнам, котрі прагнуть прочитати цей лист, присилаємо наші вітання 
і апостольське благословення. 

У милосердній любові, бажаючи внести свій внесок у поглиблення побожності віруючих 
і для спасіння душ через небесні скарби Церкви, ми уділяємо індульгенцію за всі їхні гріхи 
і милосердного прощення в Господі. Ми уділяємо її всім християнам обох статей, які 
щиро покаються, сповідуватимуть гріхи і причастяться Святим Причастям та від 
першої вечірні до заходу сонця в святковий день побожно відвідають Церкву святого 
Апостола Андрія Первозванного у Львові на свято св. Стефана короля, яке припаде на 
неділю, або відзначатиметься в найближчу після свята неділю, і будуть там побожно 
просити Бога про згоду серед християнських князів, викорінення єресі, а також – про 
возвеличення Святої Матері Церкви. 

Цей лист буде дійсним десять років. Однак, ми хочемо, щоб цей рескрипт не мав сили 
дії, якщо задля його отримання, подання чи оголошення було дане пожертування, хоч 
би невелике, яке було б прийняте.
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Видано в Римі, в базиліці Матері Божої Більшої, з печаткою Рибалки, 22 березня 1822 
року Господнього, на 23 році нашого понтифікату.

15

Rzym, 22 III 1822

Papież Pius VII potwierdza przywileje i odpusty bractwa św. Anny przy bernardyńskim kościele 
klasztornym św. Andrzeja Apostoła we Lwowie.

Or.: APBK, dok. nr 142. Dokument pergaminowy w języku łacińskim, o wymiarach 480 x 337 
mm (margines lewy 17 mm, prawy 11 mm, nieco pobrudzony). Z pieczęci Rybaka in dorso po-
zostały jedynie ślady czerwonego wosku. Podpis „H. Card. Consalvus”.

PIUS PP. VII

AD PERPETUAM REI MEMORIAM. Exponi Nobis nuper fecerunt dilecti filii officiales et con-
fratres confraternitatis S. Annae in Ecclesia Fratrum Ord[inis] Minorum S. Francisci de Ob-
servantia vulgo Bernardinorum nuncupat. Civitatis Leopolien[sis] canonice ut asseritur 
erectae quod alias dictis confratri[b]us et consororibus dictae confraternitatis praefatam 
ecclesiam [...]134 cvibusdam annum diebus visitantibus, aliaque injuncta pietatis et charita-
tis opera peragentibus nonnullae. Indulgentiae peccatorum remissiones, ac poenitentia-
rum relaxationes per Apostolicas in simili forma Brevis, seu alias expeditas literas perpetuo 
concessae fuerunt, prout in dictis Ap[osto]licis literis quarum tenorem praesentibus pro 
expresso haberi volumus, uberius continetur. Cum autem, sicut eadem expositio subjun-
gebat ipsi officiales et confratres, qui probe norunt ex Apostolica confirmatione majorem
roboris firmitatem accedere, easdem indulgentias per nos confirmari, seu de novo concedi
et in suffragium animarum purgatorii applicari posse summopere cupiant, Nos igitur expo-
nentibus praefatis specialem gratiam facere volentes supplicationibus eorum nomine su-
per hoc humiliter porrectis inclinati, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB Petri et Pauli 
Ap[osto]lorum ejus auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus,
qui dictam confraternitatem in posterum ingredientur die primo eorum ingressus, si vere 
poenitentes et confessi S[anctissim]um Eucharistiae sacramentum sumpserint plenariam, 
ac tam descriptis quam pro tempore describendis in dicta confraternitate confratribus et 
consororibus in cujuslibet eorum mortis articulo si vere quoque poenitentes et confessi, ac 
S. Com[munio]ne refecti vel quatenus id facere nequiverint saltem contriti nomen Jesu ore 
si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, etiam plenariam nec non eisdem nunc 
et pro tempore existentibus dictae confraternitatis confratribus et consororibus etiam vere 
poeniten[tibus] et confessis, ac S. Com[munio]ne refectis, qui praefatae confraternitatis ec-
clesiam, seu capellam, vel oratorium die festo principali dictae confraternitatis per eosdem 
confratres semel tantum eligen[do], et ab ordinario approbando a primis Vesperis usque 
ad occasum solis diei hujusmodi singulis annis devote visitaverint et ibi pro Christiano-
rum principum concordia, haeresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias 
ad Deum preces effuderint, plenariam humiliter omnium peccatorum suorum indulgen-

134 Nieczytelny jeden wyraz.



Dokumenty papierowe i pergaminowe z lat 1571–1903 pochodzące z archiwum... 255

tiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Insuper dictis confratribus et 
consororibus vere pariter poeniten[tibus] et confessis ac S. Com[munio]ne refectis, eccle-
siam seu capellam vel oratorium huiusmodi in quatuor aliis anni feriatis vel non feriatis seu 
dominicis diebus per memoratos confratres semel tantum etiam eligendis et ab eodem 
ordinario approbandis ut supra visitan[tibus] et ibidem oran[tibus], quo die praefatorum id 
egerint septem annos et totidem quadragenas quoties vero Missis et aliis Diviniis Officiis in
ecclesia seu capella vel oratorio hujusmodi pro tempore celebrandis et recitandis seu con-
gregationibus publicis vel privatis ejusdem confraternitatis ubivis faciendis interfuerint, 
aut pauperes hospitio susceperint vel pacem inter inimicos composuerint, seu componi 
fecerint vel procuraverint nec non etiam, qui corpora defunctorum tam confratrum et con-
sororum hujusmodi quam aliorum ad sepulturam associaverint aut quas cumque proces-
siones de licentia ordinarii faciendas s[anctis]s[imu]mque Eucharistiae sacramentum, tam 
in processionibus, quam cum ad infirmos, aut alias quocumque et quomodocumque pro
tempore deferetur, comitati fuerint vel si impediti campanae ad id signo dato semel ora-
tionem dominicam et salutationem angelicam dixerint, aut etiam quinquies orationem et 
salutationes easdem pre anim[is] defunctorum confratrum et consororum hujusmodi reci-
taverint vel Devium aliquem ad viam salutis reduxerint et ignorantes praecepta Dei, et ea, 
quae ad salutem sunt, docuerint, aut quodcumque aliud pietatis, vel charitatis opus exer-
cuerint toties pro quolibet praefatorum operum exercitio sexaginta dies de injunctis eis 
seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma ecclesiae consveta relaxamus. Quas 
omnes et singulas indulgentias peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes 
etiam animabus Christifidelium, quae Deo in charitate conjunctae ab hac luce migraverint
per modum suffragii applicari posse misericorditer in D[omi]no concedimus. Praesentibus
perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem, ut, si alias dictis confratribus et con-
sororibus proemissa peragen[tibus] aliqua alia. Indulgentia perpetuo vel ad tempus non-
dum elapsum, duratura concessa fuerit illa revocata sit, prout per praesentes Ap[osto]lica 
Auctoritate revocamus, utque si dicta confraternitas alicui archiconfraternitati aggregata 
jam sit, vel imposterum aggregetur, aut alia quavis ratione uniatur vel etiam quomodolibet 
instituatur, priores et quodvis aliae literae Apostolicae illis nullatenus suffragentur sed ex
tunc eo ipso nullae sint. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Pisca-
toris die XXII Martii MDCCCXXII Pontificatus Nostri Anno Vigesimo tertio.

Papież Pius VII

Na wieczną rzeczy pamiątkę. Umiłowani synowie, opiekunowie i współbracia bractwa św. Anny 
przy franciszkańskim kościele Zakonu Braci Mniejszych obserwantów nazywanych powszech-
nie Bernardynami, prosili Nas kiedyś o podanie do wiadomości, że bractwo to we Lwowie zo-
stało, jak się mówi, założone kanonicznie, ponieważ wspomnianym braciom i siostrom tego 
bractwa przeznaczono wspomniany kościół, aby mogli go nawiedzać w niektóre dni w ciągu 
roku, oraz nałożono na nich obowiązek wypełniania innych praktyk pobożnych i uczynków mi-
łosiernych. Darowanie kary za grzechy i przebaczenie grzechów oraz złagodzenie praktyk po-
kutnych zostały udzielone na zawsze osobnym pismem, podobnym do brewe, jak to zrobiono 
w piśmie apostolskim, którego treść chcemy w tym piśmie wyraźnie podkreślić i szerzej przed-
stawić. A ponieważ sami urzędnicy i bracia dobrze wiedzą, że dzięki apostolskiemu zatwier-
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dzeniu dokument uzyskuje większą moc prawną, odpusty te potwierdzamy, czyli na nowo ich 
udzielamy, aby można je zdobywać przede wszystkim jako pomoc dla dusz w czyśćcu. 

My, przychylając się do pokornie przekazanych nam próśb, skierowanych do nas w imieniu 
proszących, udzielamy im specjalnej łaski. Kierując się miłosierdziem Wszechmogącego Boga 
i ufni w moc świętych Jego Apostołów Piotra i Pawła, udzielamy odpustu zupełnego wszyst-
kim chrześcijanom, kobietom i mężczyznom, którzy w przyszłości wstąpią do tego bractwa, 
w pierwszym dniu ich wstąpienia, jeżeli prawdziwie skruszeni odbędą spowiedź i przyjmą naj-
świętszy Sakrament Eucharystii. Będą mogli uzyskać odpust zupełny w chwili swej śmierci, je-
żeli skruszeni wyspowiadają się i zostaną umocnieni przyjęciem Komunii świętej, a gdyby i tego 
nie mogli uczynić, przynajmniej wypowiedzą ze skruchą imię Jezus, a jeśli i to byłoby niemożli-
we, w sercu pobożnie westchną do Jezusa.

Udzielamy wreszcie odpustu zupełnego i miłosiernego przebaczenia w Panu wszystkich grze-
chów obecnie żyjącym i przyszłym braciom i siostrom wspomnianego bractwa, którzy skru-
szeni odbędą spowiedź, przyjmą Komunię świętą i pobożnie nawiedzą kościół lub kaplicę 
w główne święto tego bractwa, wybrane raz przez braci tego bractwa i zatwierdzone przez 
ordynariusza. Mogą to uczynić każdego roku od pierwszych Nieszporów aż do zachodu słońca 
tego dnia świątecznego. Niech się tam modlą o zgodę wśród książąt chrześcijańskich, wyko-
rzenienie herezji i wyniesienie Świętej Matki Kościoła.

Ponadto, wspomniani bracia i siostry będą mogli uzyskać odpust siedmiu lat i siedmiu kwa-
dragen, jeżeli skruszeni, po przystąpieniu do spowiedzi i Komunii świętej, nawiedzą kościół czy 
kaplicę tego bractwa i tam się pomodlą. Mogą go uzyskać cztery razy w roku, w dni powszed-
nie czy niedzielne, wybrane przez wspomnianych braci i zatwierdzone przez ordynariusza. Po-
winni jednak uczestniczyć we mszy świętej lub w jakimś nabożeństwie w kościele lub kaplicy 
bractwa podczas publicznych lub prywatnych zgromadzeń, gdziekolwiek się będą odbywały 
stosownie do okoliczności. 

Mogą również uzyskać ten odpust, przyjmując ubogich do domu albo wprowadzając pokój 
między nieprzyjaciół, czyli doprowadzając do ich pojednania, lub biorąc udział w pogrzebie 
zmarłych braci i sióstr tego bractwa czy innych osób, lub uczestnicząc w jakichkolwiek proce-
sjach odbywanych za zgodą ordynariusza, na przykład w procesjach eucharystycznych, przy 
zanoszeniu Najświętszego Sakramentu chorym lub w jakichkolwiek innych celach. Jeśli nie 
mogliby w tych nabożeństwach uczestniczyć, niech na znak dzwonu odmówią raz Modlitwę 
Pańską i Pozdrowienie Anielskie albo pięć razy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo za zmarłych braci 
i siostry tego bractwa, względnie ilekroć sprowadzą zbłąkanego na drogę zbawienia, czy też 
pouczą nieznających przykazań Bożych o tym, co jest potrzebne do zbawienia, albo spełnią 
jakikolwiek inny uczynek miłosierdzia lub miłości. Za wykonanie jakiegokolwiek z tych dobrych 
uczynków uwalniamy ich od 60 dni wyznaczonej im pokuty przez zwykłą praktykę Kościoła. 
Udzielamy tych wszystkich i poszczególnych odpustów, odpuszczenia grzechów i łagodze-
nia pokut, aby mogli swoją wstawienniczą modlitwą pomagać chrześcijanom, którzy odeszli 
z tego świata złączeni z Bogiem w miłości. Obowiązuje to obecnie, w przyszłości i na wieki.

Pragniemy, aby obecne przepisy nie miały znaczenia tam, gdzie wspomnianym współbraciom 
i współsiostrom wypełniającym to, o czym była mowa, została udzielona wcześniej jakaś inna 
łaska, czy to na stałe, czy na jakiś określony czas, który jeszcze nie upłynął. Jeśli wspomniane 
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Bractwo zostało już agregowane lub w przyszłości może być agregowane do jakiegoś Arcy-
bractwa, albo z jakiegokolwiek powodu złączy się z nim lub nawet zostanie inaczej zorganizo-
wane i na różnych warunkach, wcześniejsze i jakieś inne pisma Apostolskie w żaden sposób nie 
mogą im pomóc, lecz tym samym od tej chwili nie mają żadnego znaczenia. Dano w Rzymie, 
u Matki Bożej Większej pod pieczęcią Rybaka, w dniu 22 marca 1822 r., w 23. roku Naszego 
Pontyfikatu.

Tłumaczył Aleksander Krzysztof SITNIK OFM

Папа Пій VII

У вічну пам’ять речей. Возлюблені сини, вихователі та співбрати товариства св. 
Анни, що при костелі францисканців Ордену Менших Братів обсервантів, яких зазви-
чай називають Бернардинами. Не так давно вони попросили Нас подати до відома, 
що вищезгадане Товариство у Львові встановлено канонічно. Братам і сестрам цього 
товариства призначено вищезгаданий костел, щоб вони мали можливість відвідува-
ти його в певні дні протягом року, а також надано їм зобов’язання виконувати інші 
благочестиві практики та чинити вчинки милосердя. Прощення гріхів і відпущення 
кар за них, а також пом’якшення практик покаяння, були надані назавжди окремим до-
кументом, подібним до «breve», як це було зроблено в апостольському посланні, зміст 
цього листа ми хочемо чітко сформулювати та краще пояснити. Чиновники і брати 
добре знають, що завдяки апостольському затвердженню документів, вони отриму-
ють більшу юридичну силу, тому ці індульгенції ми підтверджуємо, тобто надаємо їх 
заново, щоб, дякуючи їм, допомагати душам у чистилищі. 

Схиляючись до смиренних прохань, скерованих до нас від імені тих, хто просить, уді-
ляємо їм особливу ласку. Керуючись милосердям Всемогутнього Бога і довіряючи силі 
заступництва Його святих Апостолів Петра і Павла, ми надаємо індульгенцію для 
всіх християн, чоловіків і жінок, які в майбутньому вступлять до цього товариства, 
в перший же день, якщо дійсно розкаються у своїх гріхах, посповідаються і приймуть 
Святе Причастя. Також вони зможуть отримати індульгенцію, тобто повний від-
пуст гріхів в хвилині їх смерті, якщо, скрушені, висповідаються та зміцняться Свя-
тим Причастям. А якщо вони не зможуть цього виконати, тоді нехай висловлять 
ім’я Ісуса в покаянні, а коли б і цього не змогли вчинити, тоді, принаймні, нехай в серці 
благочестиво зітхнуть до Ісуса. 

На закінчення уділяємо індульгенцію і милосердного прощення в Господі всіх гріхів те-
перішнім братам і сестрам вищезгаданого товариства, та тим, що житимуть 
в майбутньому, котрі, скрушені, посповідаються, приймуть Святе Причастя і благо-
честиво відвідають костел чи каплицю в день головного свята цього товариства, 
обраного членами цього товариства і затвердженого єпископом-ординарієм. Вони 
можуть отримувати індульгенцію щороку від першої вечірні до заходу сонця в цей 
святковий день. Нехай також, моляться за злагоду між християнськими князями, ви-
корінення єресі і звеличення Святої Матері Церкви. 

Крім цього, ці брати і сестри зможуть отримати відпуст семи років і семи quadrag-
en, якщо, скрушені, посповідаються і приймуть Святе Причастя, відвідають костел 
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чи каплицю цього товариства і там помоляться. Вони зможуть отримати індуль-
генцію чотири рази на рік, у вибрані і затверджені ординарієм дні або неділі. Однак, 
повинні вони взяти участь у Святій Месі, або іншому молебені в костелі чи каплиці 
товариства, під час публічних або приватних зібрань, де вони відбуватимуться, від-
повідно до обставин. 

Вони також можуть отримати цю індульгенцію, приймаючи убогих в дім, або спри-
чиняючись до впровадження миру між ворогами, або діючи на користь примирення, 
або братимуть участь у похоронах померлих братів і сестер товариства, а також 
інших вірних; або коли братимуть участь в ходах, які будуть звершуватись з дозволу 
ординарія, наприклад – в євхаристійних процесіях; або коли будуть розносити Святе 
Причастя хворим, або для будь-яких інших цілей. Брати і сестри, котрі не змогли б взя-
ти участь в цих урочистостях, нехай, почувши дзвін дзвонів, помоляться молитву 
Господню і Ангельське вітання, або п’ять разів Отче Наш і Аве Марія за померлих бра-
тів і сестер товариства, або кожного разу, коли навернуть грішника на дорогу спа-
сіння; або коли напоумлять тих, хто не знає Божих заповідей про те, що є потрібне до 
спасіння; або, якщо виконають якийсь інший вчинок милосердя чи любові. За виконан-
ня будь – якого вчинку благодійності ми звільняємо їх від 60 днів покаяння призначених 
для них звичайною практикою Церкви. Ми уділяємо цих індульгенцій, відпущення гріхів 
і полегшення покаяння, щоб завдяки вашим заступницьким молитвам допомагати 
християнам, які покинули цей світ, воз’єднані з Богом в любові. Все, що було постанов-
лено, зобов’язує тепер і в майбутньому, і назавжди. 

Ми хочемо, щоб теперішні правила, котрі виконують співбрати і співсестри, не мали 
значення у випадку, коли б вищезгаданим раніше була уділена будь-яка інша ласка, чи 
то постійно, чи протягом певного періоду часу, який ще не закінчився. Якщо вищезга-
дане Товариство вже об’єднане і в майбутньому могло б бути підпорядковане якомусь 
Архитовариству, або з будь-якої причини було б об’єднане з ним, або навіть якщо буде 
організоване по-іншому і на інших умовах, тоді попередні і інші Апостольські листи, 
від тієї ж хвилини, не мали б жодного правного (законного) значення. Видано в Римі, 
в Санкта-Марія Маджоре у відповідності з печаткою Рибака, 22 березня 1822 р., на 23 
році Нашого Понтифікату.

16

Rzym, 18 III 1884

I. Papież Leon XIII udziela odpustu zupełnego bernardyńskiemu kościołowi klasztornemu św. 
Andrzeja Apostoła we Lwowie od 13 do 20 VII 1884 r., a innym kościołom bernardynów w Galicji  
obchodzącym solenne centenaria od 13 do 15 VII 1884 r.

Lwów, 10 V 1884

II. Seweryn Morawski, biskup trapezopolitański i wikariusz kapitulny lwowski, stwierdza wiary-
godność dokumentu.

Or.: APBK, dok. nr 153. Dokument pergaminowy w języku łacińskim, o wymiarach 412 x 273 
mm (margines lewy 31 mm, prawy 28 mm). Pieczęcie: ad I.: Annulus Piscatoris, wyciśnięty w ró-
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żowej farbie; ad II.: biskupa Seweryna Morawskiego wyciśnięta w niebieskiej farbie. Podpisy: 
ad I.: „Th. Card. Mertel”; ad II.: biskupa Seweryna Morawskiego. In dorso stampila kancelaryj-
na z opłatami, notatka „P. Genglii” oraz napis „23/1884 Ex archivio provinciae PP. Bernardino-
rum”.

Kopia: APBK, rkps RGP-e-1, s. 169 (w tłumaczeniu polskim).

LEO PP. XIII

Universis Christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedic-
tionem. Cum sicut Nobis relatum est, in omnibus coenobiorum Ecclesiis Fratrum Ordinis 
Minorum S. Francisci de Observantia, qui Bernardini nuncupantur, Provinciae Gallaciae Im-
perii Austriaci Centenaria Solemnia a die decimotertio ad vigesimum inclusive diem Julii 
mensis in Civitate Leopolien[si] in aliis vero coenobiis a die decimotertio usque ad diem 
decimumquintum praedicti mensis huius anni celebranda sint. Nos ad augendam fidelium
religionem, animarumque salutem coelestibus ecclesiae thesauris pia charitate intenti, 
omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere poenitentibus, et confessis, ac S. Commu-
nione refectis, qui praefatas Ecclesias uno quo cuique libeat ex dictis diebus continuis de-
vote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, 
peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint,
plenariam annuncio peccatorum suorum indulgentiam, et remissionem misericorditer in 
Domino concedimus. Praeterea iisdem Christifidelibus qui corde saltem contriti quolibet
ex praedictis die memoratas Ecclesias visitaverint, ibique, ut supra, oraverint, tercentum 
dies de iniunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma ecclesiae consve-
ta relaxamus. Quas omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones, poenitentia-
rumque relaxationes etiam animabus fidelium in purgatorio detentis per modum suffra-
gii applicari posse elargimur. Praesentibus hoc anno tantum valituris. Volumus autem ut 
praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius Notarii 
publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae praemunitis 
eadem prorsus adhibeatur fides, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae,
vel ostensae. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XVIII Martii MDCCC-
LXXXIIII Pontificatus Nostri De[cim]o Septimo.

Papież Leon XIII

Wszystkim wiernym Chrześcijanom, pragnącym zapoznać się z tym pismem, pozdrowienie 
i błogosławieństwo. Jak Nam doniesiono, we wszystkich klasztornych kościołach zakonu św. 
Franciszka Braci Mniejszych obserwantów, zwanych bernardynami, w galicyjskiej prowincji au-
striackiego cesarstwa, a szczególnie w mieście Lwowie uroczystości jubileuszowe będą obcho-
dzone od trzynastego do dwudziestego lipca włącznie, a w innych klasztorach od trzynastego 
do piętnastego tego samego miesiąca w tym roku135. My w ojcowskiej miłości, chcąc pomno-
żyć pobożność wiernych i zbawienie dusz niebieskimi skarbami Kościoła, wszystkim wiernym 
chrześcijanom, kobietom i mężczyznom, którzy oddając się prawdziwej pokucie, umocnieni 
spowiedzią i Komunią świętą, pobożnie nawiedzą wymienione kościoły w jednym dowolnie 

135 Chodzi o czterechsetlecie śmierci bł. Jana z Dukli, który zmarł 29 IX 1484 r. we Lwowie.
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obranym dniu w wyszczególnione dni i tam będą zanosić pobożne modlitwy o zgodę książąt 
chrześcijańskich, wykorzenienie herezji, nawrócenie grzeszników i podwyższenie Świętej Matki 
Kościoła, udzielamy odpustu zupełnego za wszystkie ich grzechy i miłosiernego przebaczenia 
w Panu. 

Oprócz tego tych wiernych chrześcijan, którzy przynajmniej ze skruszonym sercem odwiedzą 
wspomniane kościoły w jakimkolwiek dniu spośród wyżej wymienionych i pomodlą się tam we 
wskazanych intencjach, uwalniamy zgodnie ze zwyczajem Kościoła z trzystu dni nałożonych 
na nich pokut lub należnych im z jakiegokolwiek powodu. Pozwalamy ofiarować te wszystkie
odpusty, przebaczenia za grzechy i zwolnienia z pokut jako pomoc dla dusz wiernych pozosta-
jących w czyśćcu. Pismo to jest ważne tylko w tym roku. Pragniemy także, aby przekładom czy 
odpisom tego pisma, także drukowanym, podpisanym przez jakiegoś notariusza publicznego 
i potwierdzonym pieczęcią osoby piastującej godność kościelną, dawano tę samą wiarę, jaką 
daje się niniejszemu pismu, gdy jest przedkładane lub okazywane. Dano w Rzymie u św. Piotra 
pod pieczęcią Rybaka dnia 18 marca 1884, 7. roku naszego pontyfikatu. 

Tłumaczenie wg kopii.

Папа Леон ХІІІ

Всім християнам, котрі прагнуть прочитати цей лист, присилаємо наші вітання 
і благословення. Як нам повідомляли, у всіх монастирських храмах Ордену Святого 
Франциска, Менших Братів обсервантів, званих бернардинами, у Галицькій Провінції 
Австрійської імперії, і особливо в місті Львові, ювілейні святкування відбуватимуться 
з тринадцятого по двадцяте липня включно, а в інших монастирях з тринадцятого 
до п’ятнадцятого числа, того ж місяця, цього ж року. Ми в батьківській любові, праг-
нучи спасіння душ і примноження благочестя віруючих небесними скарбами Церкви, 
всім вірним християнам, жінкам і чоловікам, які, віддаючись справжньому покаянню, 
посповідаються і приймуть Святе Причастя, благочестиво відвідають вищезгадані 
костели, в один довільно-обраний ними день, протягом визначених днів, і якщо там 
будуть благочестиво молитись про згоду між християнськими князями, про викорі-
нення єресі, навернення грішників і в намірі возвеличення Святої Матері Церкви, ми 
даємо індульгенцію за всі їхні гріхи і милосердного прощення в Господі. 

Крім того, тих віруючих християн, які, принаймні зі скорботним серцем, відвідають 
ці храми і в будь-який, з вищезазначених днів там помоляться у перелічених намірах, 
ми відпускаємо, згідно зі звичаєм Церкви, з трьохсот днів єпитимії, накладеної на них 
з будь-яких причин. Ми дозволяємо жертвувати всі ці індульгенції, прощення за гріхи 
і звільнення від покаяння в якості допомоги для душ віруючих, які знаходяться в чис-
тилищі. Цей лист є дійсним тільки в цьому році. Ми також прагнемо, щоб перекладам, 
або переписам цього листа, також у друкованій формі, підписаному нотаріусом та 
підтвердженому печаткою особи, яка гідно представляє церковний уряд, надавати 
таку саму довіру, яка надається для цього листа, коли є перекладений чи представ-
лений. Видано в Римі в Соборі Святого Петра у відповідності з печаткою Рибака, дня 
18 березня 1884 року, на 7 році Нашого Понтифікату.
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Rzym, 9 VI 1903

I. Papież Leon XIII udziela 70 dni odpustu tym, którzy odmawiają „Responsorium cum versiculis 
et oratione” na cześć bł. Jana z Dukli w prowincjach niegdyś Królestwa Polskiego i we Lwowie 
od niepamiętnych czasów odmawiane.

Lwów, 16 VII 1903

II. Józef [Weber], arcybiskup i wikariusz generalny arcybiskupa lwowskiego, dopuszcza ogło-
szenie odpustu.

Or.: APBK, dok. nr 161. Dokument pergaminowy w języku łacińskim, o wymiarach 420 x 176 
mm (margines lewy 31 mm, prawy 15 mm). Pieczęcie: ad I.: Annulus Piscatoris, wyciśnięty 
w farbie różowej; ad II.: pieczęć konsystorza metropolitalnego lwowskiego obrządku łacińskie-
go, wyciśnięta w farbie niebieskiej na pergaminie. Podpisy: ad I.: „Alois. Card. Macchi”; ad II.: 
arcybiskupa Webera. In dorso stampila kancelaryjna z opłatami i notatka „Minori 3638 L. 150”.

LEO PP. XIII

Ad perpetuam rei memoriam. Cum sicut ad Nos retulit dilectus filius hodiernus Minister
Provincialis Ordinis Minorum S. Francisci in Galicia Austriaca in Polonia ac praesertim in ci-
vitate Leopoliensi ab antiquissimo tempore mos vigeat decantandi quotidie excepta feria 
tertia, publicis in Ecclesiis adstante fideli populo Responsorium cum versiculis et oratione
in honorem B. Joannis de Dukla, Nos ut idem pium exercitium vel in spirituale fidelium
emolumentum evadat, omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu in provinciis tantum
degentibus quae olim ad Poloniae Regnum pertinebant, qui contrito saltem corde dic-
tum Responsorium cum versiculo et oratione adnexis iuxta exemplar quod latina lingua 
scriptum in tabulario secretariae Nostrae Brevium asservari iussimus, recitent, quo die id 
agant, de poenalium dierum numero in forma Ecclesiae consveta centum expungimus, 
et largimur fidelibus iisdem liceat si malint, partiali ipsa indulgentia functorum vita labes
poenasque expiare. Centrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis du-
raturis. Volumus autem praesentium litterarum transunctis seu exemplis etiam impressis, 
manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in a[posto]lica dignitate con-
stitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si
forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris 
die IX Junii MCMIII Pontificatus Nostri Anno Vigesimo Sexto.

Leon Papież XIII

Na wieczną rzeczy pamiątkę. Jak Nas powiadomił umiłowany syn, obecny minister prowincjal-
ny franciszkańskiego Zakonu Braci Mniejszych, w Galicji austriackiej w Polsce, a szczególnie 
we Lwowie, istnieje od najdawniejszych czasów zwyczaj śpiewania w kościołach publicznych, 
w obecności wiernego ludu, codziennie, z wyjątkiem wtorku, Responsorium z wersetami i mo-
dlitwą na cześć błogosławionego Jana z Dukli. My, pragnąc, by ta pobożna praktyka wyszła na 
duchowy pożytek wiernych, wszystkim mężczyznom i kobietom, mieszkającym tylko w pro-
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wincjach, które niegdyś należały do Królestwa Polskiego, poleciliśmy, by ze skruszonym sercem 
odmawiali wspomniane Responsorium, z dołączonym wersetem i modlitwą, zgodnie z tekstem 
napisanym w języku łacińskim, który kazaliśmy przechowywać w archiwum brewiów naszej 
kancelarii. W każdym dniu, kiedy to uczynią, zgodnie ze zwyczajem Kościoła, wykreślamy sto 
dni z liczby dni pokutnych i udzielamy tym wiernym odpustu cząstkowego, jeśli zechcą nim 
zadość uczynić za grzechy i kary zmarłych. Odpust stu dni można uzyskać bez względu na ja-
kiekolwiek inne przepisy. Pragniemy, by tekstom przepisanym i wydrukowanym, podpisanym 
przez jakiegoś notariusza publicznego i potwierdzonym pieczęcią osoby piastującej godność 
apostolską, dawano tę samą wiarę, jaką okazuje się temu pismu, gdy jest przedstawiane lub 
okazywane. Dano w Rzymie u świętego Piotra pod pieczęcią Rybaka w dniu 9 czerwca 1903 
roku, w 26. roku Naszego Pontyfikatu. 

Папа Леон ХІІІ

У вічну пам’ять речей. Як Нас повідомив наш улюблений син, нинішній Міністр Провін-
ціальний францисканського Ордену Менших Братів, в австрійській Галичині в Польщі 
і, зокрема у Львові, що від незапам’ятних часів існує в костелах звичай, кожного дня, 
окрім вівторка, співати у присутності віруючих Респонсорій з віршами і молитвою на 
честь блаженного Йоана з Дуклі. Прагнучи, щоб ця побожна практика була для духо-
вної користі віруючих, всім чоловікам і жінкам, що живуть в провінціях, котрі колись 
належали до Польського Королівства, ми рекомендували, щоб із скрушеним серцем 
молились вищезгаданий Респонсорій, з доданим віршем і молитвою, згідно з текстом, 
написаним латинською мовою, який ми доручили зберігати в архіві «бревіїв» нашої 
канцелярії. Кожного дня, коли [вони помоляться Респонсорій], згідно зі звичаєм Церк-
ви, викреслюємо сто днів від кількості днів покаяння і уділяємо тим вірним часткової 
індульгенції, якщо вони захочуть пожертвувати її за гріхи і кари померлих. Сто днів 
відпусту можна отримати, не зважаючи на будь-які інші правила. Прагнемо, щоб пе-
рекладам, або переписам цього листа, також у друкованій формі, підписаному нота-
ріусом та підтвердженому печаткою особи, яка гідно представляє апостольський 
уряд, надавати таку саму віру, яка надається для цього листа, коли його представля-
ють чи пред’являють. Видано в Римі в Соборі Святого Петра у відповідності з печат-
кою Рибака, дня 9 червня 1903, на 26 році Нашого Понтифікату.
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Ryc. 4. APBK, dok. nr 165
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Ryc. 5. APBK, dok. nr 169, k. 1
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Ryc. 6. APBK, dok. nr 169, k. 2v
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Ryc. 10. APBK, dok. nr 178
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Ryc. 11. APBK, dok. nr 179, k. 1
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Ryc. 12. APBK, dok. nr 179, k. 1v
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Ryc. 13. APBK, dok. nr 183



Dokumenty papierowe i pergaminowe z lat 1571–1903 pochodzące z archiwum... 275

Ryc. 14. APBK, dok. nr 184
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Ryc. 16. APBK, dok. nr 191
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Ryc. 17. APBK, dok. nr 201, k. 1
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Ryc. 18. APBK, dok. nr 201, k. 1v
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Ryc. 19. APBK, dok. nr 141

Ryc. 20. APBK, dok. nr 142
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Ryc. 22. APBK, dok. nr 161

Ryc. 21. APBK, dok. nr 153
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Dokumenty papierowe i pergaminowe z lat 1571–1903  
pochodzące z archiwum klasztornego oo. Bernardynów we Lwowie,  

przechowywane w Archiwum Prowincji oo. Bernardynów  
w Krakowie

Streszczenie

Zakon Braci Mniejszych, zwanych obserwantami, w Polsce został uformowany w oparciu o rodzime struktury, dzięki akcji św. Jana Kapi-
strana, włoskiego franciszkanina działającego w Krakowie w 1453 r. Polscy obserwanci, nazwani bernardynami od pierwszych klaszto-
rów w Krakowie, Warszawie, Lwowie i Poznaniu, noszących wezwanie św. Bernardyna ze Sieny, mieli organizację prowincjalną. Pierwsze 
bernardyńskie klasztory, fundowane od 1453 r., zostały przez generała zakonu podporządkowane prowincji austriacko-czesko-polskiej. 
Dopiero w 1517 r. franciszkanie-obserwanci zorganizowali rodzimą prowincję, terytorialnie obejmującą ziemie państwa polskiego. 
Władza została scentralizowana w osobie prowincjała, wybieranego co trzy lata na kapitule prowincjalnej. Jego jurysdykcji podlegali 
zakonnicy i konwenty z całego terytorium prowincji. Gwardiani, wybierani również na kapitule i zatwierdzani na okres trzech lat przez 
prowincjała, prowadzili administrację poszczególnych klasztorów.

Zespół czynności wykonywanych przez urzędników zakonnych, prowincjała oraz gwardiana, pociągał za sobą konieczność stworzenia 
kancelarii, zarówno w prowincjach zakonnych, jak i w pojedynczych klasztorach. Ponieważ prowincjał obierał za swoją siedzibę jeden 
z podległych mu klasztorów, zwany domem prowincjalnym, zespoły akt powstałe w wyniku działalności obu urzędów przechowywano 
w jednym miejscu, czego przykładem był klasztor bernardynów we Lwowie.

W myśl układów poczdamskich o przesiedleniu ludności polskiej z odstąpionych radzieckiej Ukrainie terenów bernardyni opuścili 
w 1946 r. klasztor we Lwowie. Od 1943 r. w miarę możliwości przewożono archiwalia konwentu oraz prowincji ruskiej i galicyjskiej ze 
Lwowa do Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie. Zachowało się w nim 17 dokumentów papierowych i pergaminowych 
(luźnych) odnoszących się do historii bernardyńskiego klasztoru we Lwowie.

W związku z przemianami polityczno-społecznymi, jakie miały miejsce w ostatnim dwudziestoleciu w Europie Wschodniej, wzrosło zain-
teresowanie sprawami Wschodu, jego kulturą duchową oraz wpływem chrześcijaństwa na kształtowanie się i rozwój wschodniej kultury, 
w czym partycypował klasztor lwowski. Motywowany tymi względami autor artykułu o. Aleksander Krzysztof Sitnik OFM postanowił 
zebrać i opublikować – nie tylko w oryginalnym języku, ale także w tłumaczeniu na języki polski i ukraiński – wszystkie 17 dokumentów 
lwowskich z lat 1571–1903.

Słowa kluczowe

dokumenty papierowe, dokumenty pergaminowe, archiwum, klasztor, bernardyni, Lwów, Galicja, prowincja bernardyńska, Kraków, Ma-
łopolska, edytorstwo, dyplomatyka
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Monastery of Bernardine Fathers in Cracow

Paper and parchment documents (1571–1903) of the Bernardine Fathers  
monastery in Lviv stored in the Provincial Archive of Bernardine Monks in Cracow

Summary

 Order of Friars Minor, called Observants, was established in Poland on the basis of indigenous structures, thanks to action of st. John 
Kapistran, Italian Franciscan, acting in Cracow in 1453. Polish Observants, called Bernardines from the first convents in Cracow, Warsaw,
Lviv, and Poznań, were they received a summon from st. Bernardine from Siena, the famous preacher and refomer of the Order of St. Fran-
cis of Assisi, had a provincial organization. First Bernardines’ monasteries, founded since 1453 have been subordinated by the general of 
the order from the Austro-Czech-Polish province. It was until 1517 when the Franciscans-Observants have organized the native province, 
covering the territorial lands of the Polish state. The power has been centralized in the person of provincial, elected every three years at 
the provincial chapter. In his jurisdiction were all abbots and convents within the teritory of the province. The guardians, also elected by 
the chapter and approved for the period of three years by the provincial, led the administration of each monastery.

The set of activities taken by the monastic officials – the provincial and the guardian – entailed the necessity of establishing the chancel-
leries, both in the provinces as well as in every single convent. Because the provincial took one of the subordinated orders, called the 
provincial house, as his residence, the sets of acts arising from the activities of both offices were kept independantly in one place, of what
an example was the Bernardine monastery in Lviv.

According to the Potsdam agreements about the repatriation of the Polish population from the lands granted to the Soviet Ukraine, 
Bernardines have left the convent in Lviv in 1946. Starting from 1943, the archives of the order as well as Russian and Galician provinces 
were moved as far as possible, from Lviv to the Provincial Archive of Bernardine Monks in Cracow. In the Provincial Archive of Bernardine 
Monks in Cracow were preserved 17 paper and (loose) parchment documents, referring to the history of Bernardines order in Lviv.

Due to the socio-political changes that have occured in last two decades in the Eastern Europe, the interests have increased in the matter 
of East, its spiritual culture and influence of Christianity on shaping and developing of Eastern culture, in what the Lviv convent has also
participated. Motivated by these considerations Fr. Aleksander Krzysztof Sitnik, OFM has decided to collect and publish, not only in the 
original language, but also translated into Polish and Ukrainian, all 17 Lviv documents from the years 1571–1903.

Keywords

paper documents, parchments, archives, monastery, Bernardine Fathers, Lviv, Galicia (Eastern Europe), Bernardine Province, Cracow, 
Little Poland, sources editing, diplomatics
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Małgorzata KOŚKA
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Opinia Sekcji Duchownej Rzymskokatolickiej z 7 X 1829 r.  
w sprawie przeprowadzenia reformy Kościoła w Królestwie Polskim.  

Mało znane źródło do dziejów kasaty klasztorów w 1819 r.*

Nowy statut organiczny Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
(dalej: KRWRiOP), przyjęty 14 VIII 1821 r. i wprowadzony postanowieniem cesarza Aleksan-
dra I z 4 IX 1821 r., oprócz Dyrekcji Ogólnej Wyznań Religijnych powoływał odrębną Sekcję 
Duchowną Rzymskokatolicką1.

Sekcji przewodniczył dożywotnio prymas Królestwa, a należeli do niej dwaj biskupi die-
cezjalni zmieniający się co pół roku i czterej referenci z głosem doradczym (zmieniający 
się po dwóch co dwa lata), których kandydatury wskazywali biskupi. Sekcja dysponowała 
oddzielną kancelarią z sekretarzem, archiwistą i dwoma kancelistami. 

Zadaniem Sekcji było informowanie KRWRiOP o wszelkich nadużyciach wobec ducho-
wieństwa, wskazywanie kandydatów na wakujące biskupstwa, przygotowywanie projek-
tów prawnych dotyczących duchowieństwa. Miały do niej wpływać raporty z wyborów 
kandydatów na członków konsystorzy, dziekanów, opatów klaustralnych2 oraz przeprowa-
dzonych konkursów na beneficja. Ponadto Sekcja odbierała od biskupów raporty roczne
dotyczące liczebności duchowieństwa świeckiego i zakonnego oraz seminariów duchow-
nych3. 

Sekcja, zgodnie z przyznanymi jej kompetencjami, była organem opiniującym i pośredniczą-
cym w kontaktach między duchowieństwem rzymskokatolickim a władzami rządowymi.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.

1 Dokumenty związane z powstaniem Sekcji zob. Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), I, Rada Stanu 
Królestwa Polskiego, nr 162, Organizacja Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1816–1821.

2 Opat klaustralny (klasztorny) był wybierany przez zakonników z własnego grona, w przeciwieństwie do opata 
komendatoryjnego, wskazywanego przez władze świeckie. 

3 Szczegółowo kompetencje Sekcji Duchownej Rzymskokatolickiej przedstawił J. KULIK, Stan prawny kościoła 
rzymskokatolickiego w Królestwie Polskim 1815-1830, „Studia Warmińskie”, 25, 1988, s. 474; ostatnio na temat oko-
liczności powołania Sekcji, jej kompetencji i składu pisała A. BARAŃSKA, Między Warszawą, Petersburgiem a Rzymem. 
Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (Źródła i Monografie – Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 328), Lublin 2008, s. 504–509. 
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Blisko 10 lat po wydaniu dekretu supresyjnego z 17 IV 1819 r. KRWRiOP zwróciła się 
5 I 1829 r. do Sekcji Duchownej Rzymskokatolickiej o przygotowanie opinii, czy dzieło ka-
sat można uznać za zakończone, czy należałoby wystąpić do Stolicy Apostolskiej z prośbą 
o jeszcze jedną delegację dla ukończenia go. W drugim przypadku Sekcja miała również 
przygotować odpowiednie przedłożenie z uzasadnieniem, zarówno dla Ojca Świętego, jak 
i dla Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. 

Do pisma załączone zostały kopie: bulli papieża Piusa VII z 30 VI 1818 r. Ex imposita Nobis, 
wyrażającej zgodę na kasatę części klasztorów w celu uposażenia z tego źródła kleru diece-
zjalnego, aktu supresyjnego z 17 IV 1819 r. arcybiskupa Franciszka Malczewskiego i brewe 
Piusa VII Compertum est z 16 II 1820 r., którym papież mianował arcybiskupa Szymona Ho-
łowczyca swym delegatem do ukończenia dzieła supresji. 

Tempo przygotowywania opinii nie było zadowalające, skoro 5 VIII 1829 r. minister wyznań 
Stanisław Grabowski skierował do Sekcji pismo ponaglające4. Sekcja zapowiedziała szybką 
odpowiedź, która nastąpiła dopiero 7 X 1829 r. Pod tą datą została przekazana KRWRiOP 
żądana opinia w sprawie przeprowadzenia reformy Kościoła w Królestwie Polskim, w tym 
realizacji dzieła supresji klasztorów. Komisja Rządowa po jej otrzymaniu nie podjęła dal-
szych kroków5. 

Ten ważny przekaz uzupełniający naszą wiedzę o kulisach powstania i wprowadzenia w ży-
cie dekretu supresyjnego był w niewielkim stopniu wykorzystywany przez badaczy zajmu-
jących się problematyką kasacyjną6.

W Archiwum Głównym Akt Dawnych, w aktach zespołu Centralne Władze Wyznaniowe Kró-
lestwa Polskiego nr 177, zachowały się dwie wersje wspomnianej opinii7, różniące się mię-
dzy sobą nieznacznie pod względem treści (głównie w zakresie użytych sformułowań). 

Do publikacji została wybrana pierwsza wersja (rękopis w języku polskim, s. 37–66), podpi-
sana osobiście przez biskupa Adama Prażmowskiego8, w imieniu prezydującego w Sekcji, 
nieobecnego arcybiskupa Jana Pawła Woronicza9 i przez sekretarza, ks. Borzęckiego. 

4 AGAD, Centralne Władze Wyznaniowe K .P. (dalej: CWW K. P.), Akta tyczące się supresji klasztorów i beneficjów 
w Królestwie Polskim 1818-1831, nr 177, s. 35.

5 A. BARAŃSKA, Między Warszawą, s. 570. 

6 P. P. GACH, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773–1914, Lublin 1984, s. 101–103, 
wykorzystał go do omówienia założeń do dekretu czynionych przez arcybiskupa Malczewskiego, a A. BARAŃSKA, 
Między Warszawą, korzystała z brudnopisu (zapewne nie ostatecznej wersji), datowanego 28 VIII 1829 r., przecho-
wywanego w Archiwum Archidiecezji Warszawskiej.

7 AGAD, CWW K. P., nr 177, s. 37–66 (dawniej k. 23–37) i 68–95 (dawniej k. 39–52). 

8 Adam Michał Prażmowski (1764–1836), doktor teologii i filozofii po studiach w Rzymie, był zatrudniony
w KRWRiOP od 1817 r. jako referent do czynności duchownych (od 1818 r. był biskupem płockim). Zdaniem 
J. Ziółka był jednym z biskupów, którzy poza oficjalną drogą, za pośrednictwem nuncjatury w Wiedniu, regularnie
kontaktowali się ze Stolicą Apostolską, informując o sytuacji Kościoła w Królestwie Polskim, zob. J. ZIÓŁEK, Legalne 
i nielegalne kontakty biskupów polskich z Rzymem w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, [w:] 
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, t. 54/55, Lublin 1999/2000, s. 47; kontakty biskupa Praż-
mowskiego z Rzymem omówiła również A. BARAŃSKA, Między Warszawą, s. 680–718. 

9 Arcybiskup Woronicz od 7 VII 1829 r. przebywał na kuracji w Marienbadzie; do Królestwa już nie wrócił, zmarł 
w grudniu 1829 r. w Wiedniu.
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Wersję drugą podpisał jedynie referent Sekcji ks. Czarnecki, dopisując pod tekstem inicjał 
biskupa „Pr.”. 

Pisownia tekstu została zmodernizowana, z uwzględnieniem zaleceń Instrukcji wydawni-
czej dla źródeł historycznych od XVI w. do połowy XIX w.,z przedmową K. Lepszego, Wrocław 
1953, oraz zasad redakcyjnych przyjętych w „Hereditas Monasteriorum”.

Wyrazy pochodzenia łacińskiego podane w dopełniaczu liczby mnogiej jako: dyecezyy, 
korrespondencyy, obligacyy oddano jako: diecezyj, korespondencyj, obligacyj.

Licznie występujące podwojenia liter pomijano, stosownie do współczesnej pisowni (np.: 
applikacja, kommissya oddano jako: aplikacja, komisja). 

Zachowane zostały właściwości językowe (semantyczne i gramatyczne, np.: ówczasowy, 
reparacje, dozierania, przedane, źrzódła, bull, wielą osobami, płci obojej; pozostawiono 
charakterystyczne formy mianownika liczby mnogiej, np.: dokumenta, projekta, instytuta 
oraz biernika liczby pojedynczej, np. komisją, supresją, deputacją). 

Pozostawiono bez rozwiązania skróty x. i xx. (ksiądz, księża), pp. (panny), ś. i śś. (święty, 
święte), d. (dniem, datą), grzecznościowe JO i JJWWJJXX oraz skrócenia nazwy komisji rzą-
dowej. 

Imiona, nazwiska i nazwy miejscowe podano w obecnie przyjętym brzmieniu.
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Referat do Nru 193/11 z Dyrekcji Ogólnej Wyznań. 
Sekcja Duchowna Rzymskokatolicka.

Jeszcze w miesiącu styczniu r. b. No 193 Sekcja Duchowna wezwaną została przez Komi-
sją Rządową WRiOP do dania opinii, czyli dzieło supresji na zasadzie akt autentycznych, 
jako to, dwóch bull papieskich i dekretu supresyjnego w kwietniu 1819 roku zapadłego, za 
skończone uważać można, lub czyli do skończenia go jeszcze jednej Delegacji od Stolicy 
Apostolskiej wyjednanie byłoby potrzebnym?

Po tak ważnym wezwaniu Sekcja Duchowna zajęła się bacznym przejrzeniem wszelkich 
korespondencyj w tym przedmiocie mianych i urządzeń zapadłych do uskutecznienia 
dzieła zamierzonego. Obraz wszelkich działań w tym interesie ze strony rządu podjętych 
Sekcja Duchowna w tym piśmie wystawić ma sobie za obowiązek.

Gdy w roku 1815 wskrzeszone zostało Królestwo Polskie, Najjaśniejszy Cesarz Wszech Ro-
sji i Król Polski Aleksander I, troskliwy o dobro swoich nowych poddanych, zwrócił swoją 
ojcowską uwagę na wszelkie wskrzeszonego Królestwa potrzeby. Uznał konieczność upo-
rządkowania interesów duchownych, tak co do podziału na diecezje, jak co do opatrzenia 
duchowieństwa przyzwoitymi funduszami. Z tego powodu rozpoczęły się naprzód między 
Petersburgiem i Warszawą liczne korespondencje, jak akta będące w Archiwum Komisji 
Rządowej WRiOP wykazują. 

I tak pod d. 12 kwietnia 1817 r. Namiestnik Królewski uwiadomił Komisją Rządową Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, iż Najjaśniejszy Pan przeznaczył Leona hr. Potockie-
go10 ku pomocy Ministrowi swojemu11 w Rzymie, w celu załatwienia układów mających się 
rozpocząć z Ojcem Ś. względem interesów duchowieństwa polskiego: i że tenże hr. Potocki 
otrzymał z Ministerium Spraw Zagranicznych z Petersburga wszelkie ściągające się do tego 
przedmiotu instrukcje, wskutek przełożenia uczynionego namiestnikowi królewskiemu 
pod d. 22 grudnia 1816 przez Komisją Rządową Wyznań Religi. i Oświecenia Publicznego.

W roku 1817 przygotowane zostały w Komisji Rządowej WRiOP trzy projekta tyczące się 
duchowieństwa w Królestwie Polskim12.

Pierwszy: względem zniesienia beneficjów prostych, oraz zmniejszenia członków kapituł.

Drugi: względem reformy klasztorów.

Trzeci: względem ustanowienia nowych granic dla diecezyja.

Takowe trzy projekta przesłane były do Rzymu Leonowi hr. Potockiemu do użycia ich w ne-
gocjacjach z Stolicą Apostolską.

Negocjacje, z woli Najjaśniejszego Pana w Rzymie rozpoczęte, pociągnęły za sobą liczne 
i ważne korespondencje z Petersburgiem i Warszawą. W imieniu Ojca Ś. działający kardy-

a Na marginesie dopisano i podkreślono niebieską kredką: gdzie jest ten projekt.

10 Leon Potocki (1788–1860), syn Seweryna i Anny Sapieżanki, późniejszy ambasador rosyjski w Neapolu 
i Sztokholmie.

11 Andriej Jakowlewicz Italiński (1742–1827), dyplomata rosyjski, od lutego 1817 r. poseł w Rzymie.

12 Zob. AGAD, CWW K. P., Akta tyczące się korespondencji z Rzymem względem urządzenia funduszów duchow-
nych. Ogólne, nr 188. 
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nał Consalvi13 przesłał do ministra Nesselrode14 10 not różnych, które tutejszemu rządowi 
komunikowane były.

Noty te miały za cel:

a. Utworzenie arcybiskupstwa warszawskiego.

b. Rozgraniczenie diecezyj w Królestwie Polskim i utworzenie jednego nowego biskup-
stwa.

c. Zniesienie beneficjów prostych.

d. Ustanowienie stałej delegacji względem procesów kanonicznych z kandydatami na bi-
skupstwa.

e. Ułożenie taksy opłat należących Rzymowi od biskupów.

f. Wyjednanie delegacji do dyspensowania przeszkód w zawieraniu ślubów małżeńskich.

g. Zmniejszenie mszy śś. i anniwersarzy15 z obligacyj pochodzących.

h. Upoważnienie biskupów co do zatwierdzania tranzakcyj o zamiany i nadania emfiteu-
tyczne tyczące się dóbr nieruchomych duchownych.

i. Udzielenie biskupom mocy w materii uwolnienia od kar kościelnych.

k. Habilitacje16 zakonników do posiadania beneficjów świeckich i udzielanie księżom 
świeckim komend na beneficja zakonne.

l. Utworzenie Najwyższego Sądu Duchownego.

m. Władze, jakich koncylia powszechne udzieliły biskupom w materii dozierania karności 
w zgromadzeniach zakonnych.

n. Prawo służącemu królowi polskiemu prezenty na kardynalstwo.

o. Korespondencja duchowieństwa polskiego ze Stolicą Apostolską.

Skutkiem czynności delegacji cesarsko królewskiej w Rzymie roku 1817 i 1818 było:

1. Erekcja arcybiskupstwa warszawskiego ze strony Ojca Ś. Piusa VII pod d. 12 marca 1817 
przez bullę oddzielną17. 

13 Herkules Consalvi (1752–1824), kardynał, sekretarz stanu i bliski współpracownik papieża Piusa VII.

14 Karl Nesselrode (1780–1862), dyplomata rosyjski niemieckiego pochodzenia, minister spraw zagranicznych 
Cesarstwa w latach 1816–1856.

15 Aniwersarz (łac. anniversarius) – nabożeństwo żałobne w rocznicę śmierci.

16 Nadanie praw, uprawnienie.

17 Wokół daty wydania bulli Militantis Ecclesiae regimini toczyła się dyskusja, omawiana m.in. w pracach W. 
GLIŃSKIEGO, Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wobec wspólnot religijnych w Królestwie 
Polskim 1815–1820, Warszawa 2002, s. 60, i A. BARAŃSKIEJ, Między Warszawą, s. 314.  Przyjętą datą wydania bulli jest 
12 III 1818 r.; wersję tę ustalił Z. SKIEŁCZYŃSKI, Archidiecezja Warszawska w latach 1818–1830, [w:] H. E. WYCZAWSKI 
(red.), Studia z historii Kościoła w Polsce, t. 4, Warszawa 1978, s. 9–206. Zdaniem autora pomyłka zaszła z powodu 
użycia w datacji dokumentu stylu ab Incarnacione, zamiast powszechnego ab Circumcisione, i rok 1817 to faktycz-
nie 1818 (nie jest to przekonujące, bulla z 30 VI 1818 r. była bowiem również datowana w stylu ab Incarnacione).  
Może też dziwić, że Sekcja Duchowna, sporządzając opinię przeznaczoną dla osób świeckich, nie uznała za sto-
sowne objaśnić tę istotną różnicę. 
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2. Rozgraniczenie diecezyj w Królestwie Polskim.

3. Erekcja nowego biskupstwa podlaskiego.

4. Oznaczenie taks dla Datarii Apostolskiej18: od arcybiskupa szkudów 1000, od biskupa 
szkudów 800.

5. Przychylenie się Ojca Ś. do zniesienia niektórych opactw, klasztorów i beneficjów pro-
stych dla opatrzenia z ich znacznych funduszów duchowieństwa świeckiego.

6. Wyjednanie u Stolicy Apostolskiej dla arcybiskupa warszawskiego tytułu prymasa Króle-
stwa Polskiego i upoważnienie dla niego do noszenia purpury.

7. Pozwolenie biskupom Królestwa Polskiego udzielania przez nich habilitacji zakonnikom 
w przypadku potrzeby, aby w sukniach księży świeckich parafie administrowali.

Ojciec Ś. Pius VII odpowiadając przychylnie życzeniom Cesarza i Króla N. Aleksandra I wydał 
bullę w Rzymie na d. 30 Czerwca 1818 roku, przez którą jedno arcybiskupstwo i siedem 
biskupstw rituo latini w Królestwie Polskim postanowił, i każdego z nich rozległość i gra-
nice oznaczył19. Między tymi biskupstwami erygował Ojciec Ś. nowe biskupstwo janow-
skie czyli podlaskie, naznaczając za stolicę biskupią Janów i za miejsce dla kapituły katedry 
podlaskiej.

Tąż bullą Ojciec Ś. przeniósł z Kielc katedrę biskupią do Sandomierza dla biskupa diecezji 
sandomierskiej, a z Wigier do Sejn katedrę dla biskupstwa augustowskiego, i wszystkie 
biskupstwa w Królestwie Polskim poddał pod jurysdykcją arcybiskupa warszawskiego jako 
metropolity: polecił razem, aby potrzebne dokumenta i papiery różne, kancelarie diece-
zjalne nawzajem sobie oddały, stosownie do granic zakreślonych w diecezjach.

Do uskutecznienia rozgraniczeń diecezyj podług bulli papieskiej i dla erygowania nowego 
biskupstwa, tudzież przeniesienia dwóch katedr Ojciec Ś. delegował Franciszka Malczew-
skiego wówczas biskupa kujawskiego20. Delegowany od Stolicy Apostolskiej miał polece-
nie urządzenia kapituł przy katedrach ograniczając skład ich do czterech prałatów i ośmiu 
kanoników, nadliczbowych zaś członków w różnych kapitułach zostawując ad vitae tem-
pora przy prawach i przywilejach dotąd im służących.

Nadto bullą wyżej nadmienioną Ojca Ś. Piusa VII miał Delegowany moc sobie nadaną su-
prymowania w Królestwie Polskim niektórych opactw, klasztorów i beneficjów prostych 
z pozwoleniem zajęcia ich funduszów na opatrzenie dochodami potrzebnymi biskupstw, 
kapituł i seminariów.

O rozgraniczeniu wszystkich diecezyj w Królestwie Polskim Delegowany Ojca Ś., już przez 
bullę papieską z d. 14 września 1818 uznany arcybiskupem warszawskim, doniósł Ś. Stolicy 
Apostolskiej pod d. 1 marca 1819 roku drogą dyplomatyczną21. W raporcie swoim oświad-

18 Wydział Kurii Rzymskiej rozpatrujący podania o łaski, beneficja, dyspensy, oznaki godności duchownej; po-
dana wysokość opłat w skudach włoskich. 

19 AGAD, CWW K. P., nr 177, s. 96–132 – kopia bulli Ex imposita Nobis; s. 133–144 – tłumaczenie na język polski 
(wyciąg). 

20 Franciszek Skarbek Malczewski (1754–1819), biskup kujawsko-pomorski, arcybiskup warszawski, prymas 
Królestwa Polskiego w 1819 r. 

21 AGAD, CWW K. P., nr 177, s. 145–146 – kopia raportu arcybiskupa Malczewskiego.
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czył Ojcu Ś. Delegowany arcybiskup, jak trudne będzie wykonanie polecenia Stolicy Apo-
stolskiej w przedmiocie zniesienia niektórych opactw, klasztorów i beneficjów prostych dla 
uposażenia biskupstw, kapituł i seminariów z posiadanych przez nie znakomitych fundu-
szów! jak długiego czasu to mozolne dzieło wymaga! z jak wielą osobami walczyć wypad-
nie, którym fundusze odjąć wypadnie dla innego przeznaczenia!

Dlatego Delegowany arcybiskup wynurzył Ojcu Ś. iż nie tak prędko Stolicy Apostolskiej 
doniesienie uczyni o uskutecznieniu dzieła supresji.

Delegat Stolicy Apostolskiej, chcąc w duchu bulli papieskiej uskutecznić supresją jemu 
powierzoną, zastanowił się naprzód nad wszelkimi osobami do składu hierarchii kościel-
nej łacińsko katolickiego w Królestwie Polskim wyznania należącymi. Dalej potem zwrócił 
uwagę na stan ówczasowy funduszów duchowieństwa świeckiego. Nie mając jeszcze spi-
sów majątków duchownych wziął delegowany za podstawę wykazu majątku całego du-
chownych, albo wizyty, albo podania biskupów podług zeznania dobrowolnego samych 
duchownych sporządzone.

Na tej zasadzie, obrachowawszy masę majątku posiadanego wówczas przez duchowień-
stwo świeckie i obliczywszy potrzebne na przyszłość fundusze ogólne dla duchowieństwa 
we wszystkich diecezjach, złożył Komisji Rządowej WRiOP na d. 22 lutego 1819 w osob-
nych tabelach stan każdej diecezji wyjaśniający:

1. Jaki mają dochód kapituły lub instytuta pozostać mające?

2. Jaki te, które mają być suprymowane?

3. Jaki te, które w przypadku braku dla uzupełnienia zamierzonego uposażenia przydać by 
można było?

Okazało się z tych obrachunków, iż po wyczerpaniu wszelkich funduszów duchowieństwa 
świeckiego, brakowało do należytego uposażenia zło[tych] 694,603. gr. 17 ½ .

Na ten przypadek Stolica Apostolska nadała moc delegatowi swojemu uskutecznienia su-
presji opactw i klasztorów podług następującego brzmienia bulli apostolskiej: „potestatem 
facimus, ut accuratissime inspecta statu superrestantium bonorum ac redituum Monaste-
riis seu Abbatiis spectantium, auditisque omnibus interesse habentibus, tot ex antedictis 
Monasteriis seu Abbatiis Apostolica sibi delegata Potestate valeat supprimere, extinguere 
et annullare, quot necessaria erunt ad congruae dotationis cujuslibet jam existentis Epi-
scopalis Mensae Capituli et Seminarii dotationis supplementum, et congruam novae Ecc-
lesiae, Capituli et Seminarii Janoviensis seu Podlachiensis efformandam dotationem”.

Supresje zatem polecone delegatowi apostolskiemu podług bulli miały w zamiarze je-
dynie dopełnienie funduszu niedostatecznego egzystujących już instytutów świeckiego 
duchowieństwa, tudzież uposażenie nowych, a nie rozciągać się dalej po uzyskaniu tego 
zamiaru.

Rozważał arcybiskup Delegowany, iż pominąwszy zgromadzenie xx. pijarów trudniące się 
edukacją młodzieży i zgromadzenie sióstr miłosierdzia zajmujące się usługami publiczny-
mi w szpitalach chorych i ubogich, nie wypadało mu podciągać pod supresją:

1. Ani zakonów żyjących z jałmużny. 
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2. Ani szczuple opatrzonych klasztorów. 

3. Ani przy szczupłym opatrzeniu curam animarum utrzymujących.

4. Ani tych, które lubo obficiej opatrzone nie tylko miejscową zarządzają parafią, ale nadto 
do kilkunastu innych kościołów parafialnych od nich zależących dostarczają proboszczów 
i wikarych; jakim jest zgromadzenie kanoników laterańskich w Czerwińsku i bożogrobców 
w Miechowie.

5. Ani tych które utrzymują szkoły wyższe krajowe dostarczając z grona swego profesorów, 
jako zgromadzenie xx. benedyktynów w Pułtusku.

Po uczynionych tych wyjątkach zwrócił Delegowany uwagę na zakony w tej części kraju, 
która pierwej pruskiemu rządowi ulegała i nie znalazł więcej mogących być zniesionymi 
nad następujące:

1. Probostwo nie parafialne kanoników laterańskich Ś. Jerzego w Warszawie. 

2. Probostwo w Mstowie tychże kanoników.

3. Klasztor w Gidlach gasnącego zakonu kartuzów.

4. Opactwo klaustralne i klasztor cystersów w Lądzie.

5. Klasztor norbertanów w Witowie.

Obfitsze fundusze do supresji Delegowany odkrył w klasztorach płci męskiej i żeńskiej nie-
gdyś będących pod panowaniem austriackim, z których duchowieństwo zakonne męskie 
opłacało do skarbu rocznie ofiary zło[tych] 150.000, żeńskie zaś więcej nad 74.000 zło-
tych.

Zdawało się przeto Delegowanemu po należytej rozwadze poddać pod supresją:

1. Opactwo klaustralne jędrzejowskie xx. cystersów. Opactwa klaustralne sieciechowskie 
i świętokrzyskie xx. benedyktynów. 

2. Część dóbr klasztorów bogatych krakowskich: a) pp. norbertanek, b) pp. franciszkanek, 
klasztoru sandomierskiego pp. benedyktynek; 

z umiarkowaniem przyzwoitych pensyj dla zakonnic i potrzebnej sumy corocznie na utrzy-
manie budowli.

3. Zgromadzenie pp. norbertanek w Imbramowicach i Busku miał zamiar Delegowany po-
łączyć, i przeznaczyć dla nich przyzwoite dochody, a resztę zabrać na zamierzone przezna-
czenie.

4. Równie złączyć razem osoby zakonne zgromadzenia xx. cystersów w klasztorach jędrze-
jowskim, koprzywnickim, sulejowskim, wąchockim i lądzkim.

Na koniec budowy instytutów suprymowanych, zdaniem Delegowanego, bądź przez licy-
tacją przedane, lub podług taksy od rządu zajęte, pomnożyły masę funduszową.

Jeżeliby te wszystkie supresje nie dostarczyły jeszcze potrzebnej summy na uposażenie 
zamierzone, tedy Delegowany miał w projekcie zanieść prośbę do Najjaśniejszego Pana, 
aby z funduszów kasy religijnej od rządu austriackiego na wsparcie duchowieństwa posta-
nowionej, a teraz przez rząd posiadanych, niedostatek zapełnić rozkazał. 
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Wreście Delegowany, idąc drogą skrupulatnego wykonania bulli apostolskiej w przedmio-
cie opactw i klasztorów suprymować się mających, wskazał sposoby dogodne aplikowania 
ich funduszów stosownie do rozporządzenia Stolicy Apostolskiej.

Sądził on, iż w przypadku zaprowadzenia do skutku pomienionej aplikacji, porządek pew-
ny ma być zachowany, ażeby instytuta już egzystujące przed nowo ustanowić się mają-
cymi miały miejsce, a między pierwszymi bliżej interesujące dobro diecezji przed innymi 
zyskiwały opatrzenie. Dlatego mniemał, że wskazawszy dla każdej diecezji fundusze za-
siłkowe, wypadałoby biskupowi zostawić aplikowanie ich podług uznanej przez każdego 
biskupa potrzeby. 

Delegowany i to miał na uwadze, że fundusze zakonne nie przyniosą zaraz całkowitej ko-
rzyści, bo ciążyć je będą pensje zakonników suprymowanych, a ilość pensji na jednego 
mniejsza nad zło[tych] 500 być nie powinna. Wskazał nadto sposób oszczędzenia fundu-
szów przez użycie indywiduów klasztornych do posług parafialnych – a na co szczególniej 
biskupi miejscowi mieliby baczenie.

Gdy fundusze zakonne podpaść mające supresji składają się:

1. Z opłat przez skarb czynionych pod tytułem bądź kompetencji, bądź kongrui22, bądź 
pensji.

2. Z dziesięcin i procentów.

3. Z dóbr.

Podał Delegowany sposoby dogodne ich aplikacji według ducha bulli Stolicy Apostolskiej. 
Nie przepomniał wzmianki uczynić o sposobach zajęcia dóbr supresji ulec mających i roz-
rządzenia nimi.

Tak wszystko z wielką rozwagą przygotowawszy do dzieła supresji Delegowany arcybiskup 
i stan rzeczy zakomunikowawszy Komisji Rządowej WRiOP pod d. 22 lutego 1819, tudzież 
pod d. 1 marca roku tegoż złożywszy raport do Ojca Ś. na ręce księcia namiestnika kró-
lewskiego, jak się wyżej nadmieniło23, w miesiącu marcu roku wzmiankowanego mocno 
zapadł na zdrowiu i sam dalej w przedmiocie dozwolonej od Ojca Ś. supresji nic nie dzia-
łał, i że projekt do dekretu supresyjnego na wezwanie ze strony Komisji Rządowej WRiOP 
ułożył wówczas nominat biskup sandomierski x. Szczepan Hołowczyc24, a który przez De-
putacją25 od ministra rzeczonej Komisji wyznaczoną przejrzany i w wyrazach niektórych 
sprostowany, gdy był na czysto przepisany przy odezwie ministra WiO pod d. 17 kwiet-

22 Kongrua (łac. congrua) – najniższa suma czystego dochodu wystarczająca duchownemu na utrzymanie od-
powiadające jego pozycji. 

23 Zob. przyp. 21.

24 Szczepan Hołowczyc (1741–1823), biskup sandomierski, arcybiskup warszawski, prymas Królestwa Polskie-
go w latach 1819–1823.

25 Jeszcze przed ogłoszeniem dekretu supresyjnego namiestnik Józef Zajączek, na wniosek KRWRiOP, powołał 
3 IV 1819 r. Deputację do Spraw Zniesionych Instytutów Duchownych. Przewodniczył jej minister wyznań Sta-
nisław Kostka Potocki, a członkami byli: arcybiskup F. Malczewski, minister przychodów i skarbu Jan Węgleński, 
biskup płocki Adam Prażmowski, referendarz w Radzie Stanu Jan Żochowski i Wawrzyniec Surowiecki; zob. AGAD, 
CWW K. P., nr 177, s. 147–149 – kopia dekretu powołującego Deputację. 
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nia 1819 przesłany był do podpisu mocną słabością przyciśnionemu arcybiskupowi Mal-
czewskiemu, który na mocne naleganie delegacji podpisał go wprawdzie w tymże dniu 
17 kwietnia, w którym nadesłana była do niego odezwa ministra, ale podpis jego na ory-
ginale będącym w Archiwum Komisji Rządowej Wyznań i Oświecenia w tymże dniu usku-
teczniony dowodzi wielkiej jego słabości na ciele, że podpisując dekret supresyjny ledwie 
mógł piórem władać26.

Podpis jego własnoręczny na tym dekrecie jest zaświadczony przez obecne natenczas oso-
by, jako to27:

x. Szczepana Hołowczyca nominata biskupa sandomierskiego, 

x. Antoniego Fijałkowskiego28 kanonika katedr[alnego] kujawskiego oficjała gener[alnego] 
archid[diecezji] warszaw[skiej], x. Antoniego Kotowskiego29 sędziego surogata wówczas 
konsystorza generaln[ego] warszaw[skiego]. 

Po uskutecznieniu takowego podpisu dekretu supresyjnego delegowany arcybiskup Mal-
czewski nazajutrz, to jest d. 18 kwietnia roku tegoż 1819 o godzinie dziewiątej wieczornej 
życie swoje zakończył w domu pod nr 488 przy ulicy Miodowej, jako świadczy księga zmar-
łych osób w parafii warszawskiej Ś. Jana.

Dekretem owym podpisanym przez arcybiskupa delegowanego na dzień przed śmiercią 
jego uległy supresji następujące instytuta:

1. Opactwo benedyktyńskie wraz z klasztorami na Łysej Górze i w Sieciechowie.

2. Opactwo cysterskie z klasztorami w Jędrzejowie, Lądzie, Koprzywnicy, Wąchocku, Sule-
jowie.

3. Opactwo premonstrateńskie z klasztorami w Hebdowie i Witowie.

4. Probostwo wraz z klasztorem w Miechowie xx. kanoników regularnych Stróżów Grobu 
Chrystusa.

5. Probostwa tychże kanoników w Lubrańcu, Mstowie i opactwo z klasztorem w Czerwiń-
sku, wraz z domem Ś. Jerzego w Warszawie.

6. Klasztor kartuzów w Gidlach.

7. Klasztory kamedulskie w Szańcu, Rytwianach, Bieniszewie.

8. Klasztory i rezydencje xx. paulinów: w Warszawie, Beszowej, Pińczowie, Oporowie, Brdo-
wie, Łęczeszycach.

26 AGAD, CWW K. P., nr 177, s. 27 – odezwa ministra Potockiego do arcybiskupa Malczewskiego; s. 150–156 
– kopia dekretu supresyjnego w języku łacińskim; s. 157–159 – kopia w języku polskim.

27 W wielu publikacjach poświęconych supresji 1819 r. jako poświadczający oryginalność podpisu arcybiskupa 
Malczewskiego jest również wymieniany ks. Baltazar Dąbrowski, regens kancelarii arcybiskupiej. Jego nazwisko 
figuruje na kopiach dekretu supresyjnego, ale nie razem z osobami wymienionymi w publikowanej opinii. Niewy-
mienienie tu jego nazwiska skłania ku przypuszczeniu, że poświadczał licznie sporządzane kopie dekretu, ale nie 
był obecny przy składaniu podpisu przez arcybiskupa Malczewskiego. 

28 Antoni Melchior Fijałkowski (1778–1861), późniejszy arcybiskup warszawski (od 1856 r.).

29 Antoni Kotowski (1784–1845), doktor teologii i prawa kanonicznego, sędzia apostolski.
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N[ota] B[ene] Wielgomłyny zaś, choć były suprymowane tym dekretem, lecz później spod 
supresji są wyjęte.

Gdy po zniesionych opactwach i klasztorach dopiero wymienionych obrachowane fundu-
sze nie były dostateczne do należytego uposażenia biskupstw, kapituł i seminariów, prze-
to dekretem supresyjnym komisarze, w zastępstwie Delegowanego, pod supresją podcią-
gnęli następujące płci obojej instytuta duchowne:

1. Klasztory panien norbertanek w Imbramowicach i Busku.

2. Klasztory panien Ś. Teresy30 i Ś. Jadwigi31 w Lublinie. 

Tudzież panien benedyktynek w Sierpcu, ale ten klasztor później spod supresji wyjęty, jako 
trudniący się edukacją młodzieży płci żeńskiej w województwie płockim.

3. Klasztory płci żeńskiej do 15 osób zmniejszone, jako to:

a) klasztor pp. benedyktynek w Sandomierzu, b) klasztor pp. norbertanek w Płocku, które 
do Czerwińska przeniesione, c) klasztor pp. wizytek w Lublinie.

Połowa funduszów tych klasztorów na fundusz religijny zajęta.

Fundusze także klasztorów opuszczonych bądź dla braku osób, bądź dla zniszczenia zabu-
dowań kościelnych i klasztornych, na których reparacje zgromadzenia zakonne nie miały 
funduszu, pod supresją podciągnięte zostały. 

Równie także przez dekret z d. 17 kwietnia 1819 roku supresji podpadły kolegiaty, jako to: 
w Skalbmierzu, Wiślicy, w Kurzelowie, Pilicy, w Wieluniu, Choczu, w Uniejowie, Sieradzu, 
w Łasku, Wolborzu, w Łęczycy, Płocku, w Krasnymstawie, Lublinie.

Do tego wszelkie kolegia mansjonarzy i psałterzystów, tudzież wszystkie pod jakim bądź 
nazwiskiem beneficja proste i prebendy.

Zostawiona jednak i zabezpieczona w każdej diecezji jedna kolegiata dla zasłużonych i wy-
pracowanych kapłanów, jako to:

w archidiecezji warszawskiej w Łowiczu, w diecezji krakowskiej w Kielcach, w diecezji kuja-
w[sko] kaliskiej w Kaliszu, w diecezji płockiej w Pułtusku, w diecezji sandomierskiej w Opa-
towie, w diecezji lubelskiej w Zamościu, w diecezji podlaskiej w Węgrowie, w diecezji au-
gustowskiej w Wierzbołowie.

Nim ten dekret supresyjny tym sposobem, jak się nadmieniło, był przygotowany i podpisa-
ny, już poprzednio, na przedstawienie ministra prezydującego w Komisji Rządowej WRiOP, 
pod d. 30 marca 1819 postanowieniem księcia namiestnika królewskiego z d. 3 kwietnia 
r[oku] t[ego] wyznaczona była Deputacja32 do uporządkowania funduszów supresyjnych 
pod prezydencją ministra wyznań i oświecenia złożona z: arcybiskupa prymasa, Jana Wę-
gleńskiego ministra przychodów i skarbu, x. Prażmowskiego biskupa płockiego, x. Żo-
chowskiego referendarza stanu, Surowieckiego.

30 Klasztor karmelitanek bosych w Dysie k. Lublina.

31 Pomyłka pisarza; chodziło o św. Brygidę i klasztor brygidek w Lublinie. 

32 Zob. przyp. 25.
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Deputacja ta zajęła się zaraz uskutecznieniem powierzonego sobie dzieła podług organi-
zacji przyjętej w Komisji Rządowej WiO i dopiero na d. 29 maja 1821 roku przez postano-
wienie księcia namiestnika królewskiego rozwiązaną została33. 

O jej czynnościach są złożone raporta objaśniające stan funduszów instytutów zniesio-
nych. 

Tymczasem Ojciec Ś. Pius VII powziąwszy wiadomość o zgonie ś. p. arcybiskupa Malczew-
skiego swego delegata w Królestwie Polskim i razem uwiadomiony, iż dzieło supresyjne 
tamże według bulli z d. 30 czerwca 1818 roku nie jest jeszcze jak należy uskutecznione, i że 
nawet w rozpoczętym dziele supresji widoczne przeciw duchowi bulli porobione uchybie-
nia, Pius VII dla sprostowania rzeczy i uskutecznienia należytego supresji dla dobra ogólne-
go biskupstw, kapituł i seminariów bullą34 swoją pod dniem 16 lutego 1820 roku w Rzymie 
wydaną przeniósł delegacjąb swoją na osobę x. Szczepana Hołowczyca arcybiskupa war-
szawskiego prymasa Polskiego Królestwa. 

W tej bulli wkładając Ojciec Ś. na x. Hołowczyca obowiązek ukończenia supresji wytknął 
razem błędy, których się pierwszy Delegowany przez swój dekret z d. 17 kwietnia 1819 
roku dopuścił, clubo ten już nie był dziełem Jego, tylko przez Deputacją wyznaczoną od 
Ministra Wyznań i Oświecenia ułożony i w Jego imieniu delegatowi Stolicy Apostolskiej na 
dzień przed jego śmiercią do podpisu urzędowego przyniesionyc.

Uchybienia takowe wytknięte przez Ojca Ś. w bulli wzmiankowanej były tego rodzaju:

1. Iż bezwzględnie na bullę papieską różne opactwa klaustralne i klasztory zakonne bogate 
w zupełności suprymowane.

2. Iż supresja takowa uskuteczniona była bez poprzedniego zniesienia się z osobami insty-
tutów duchownych suprymowanych.

3. Iż delegacja zabierając wszelkie fundusze instytutów suprymowanych wcale się nad tym 
nie zastanowiła, iż do funduszów zabranych na cel inny pewne obligacje przez ich zapiso-
dawców są oznaczone, a o których zapominać nie można, aby zamiar pobożny dobroczyń-
ców bez skutku nie był zostawionyd.

Nim jednak drugi Delegowany Stolicy Apostolskiej odebrał bullę papieską dla ukończenia 
dzieła supresji, a co w rok dopiero po zgonie ś. p. Arcybiskupa Malczewskiego pierwszego 
delegata nastąpiło, Deputacja pod d. 3 kwietnia 1819 wyznaczona postanowieniem księcia 
namiestnika królewskiego wkrótce zatrudniła się zajęciem, spisaniem i uporządkowaniem 
dóbr duchownych na supresją przeznaczonych, a które niedawnie w dzierżawę różnym 
osobom puszczone zostały. Były wprawdzie czynione reklamacje przeciw dekretowi su-

b od tego miejsca do słów „instytutów duchownych suprymowanych” na marginesie dopisano: ważne.

c–c w rękopisie tekst wykreślony.

d przy punkcie 3 na marginesie dopisano: najważniejsze.

33 AGAD, CWW K. P., nr 177, s. 193–195 – kopia uchwały o rozwiązaniu Deputacji przez Radę Administracyjną  
K. P.; zob. też AGAD, Rada Administracyjna K. P., nr 9, s. 179. 

34 AGAD, CWW K. P., nr 177, s. 8–14 i 160–164 – brewe papieskie Compertum est (kopie w języku łacińskim);  
s. 165–167 (kopia w języku polskim).
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presji przez duchownych, których się ona dotyczyła, ale te były za późne, bo w takim cza-
sie nastąpiły, kiedy interesa supresyjne już prawie były urządzone przez spieszne działanie 
Deputacji wyżej nadmienionej.

W skutku tedy dwóch bull Stolicy Apostolskiej, jednej z d. 30 czerwca 1818, a drugiej 
z d. 16 lutego 1820, nastąpiło rozgraniczenie wszystkich diecezyj w Królestwie Polskim 
i ich podział na parafie, ustanowienie nowego biskupstwa janowskiego czyli podlaskiego
– przeniesienie dwóch katedr biskupich, to jest, sandomierskiej z Kielc do Sandomierza, 
i augustowskiej z Wigier do Sejn – uorganizowanie kapituły kolegiaty kieleckiej w miejsce 
kapituły dotąd katedralnej tegoż imienia – urządzenie kapituł katedralnych stosownie do 
bulli pod d. 30 czerwca 1818 – opatrzenie tymczasowe funduszami niektórych kapituł ka-
tedralnych i seminariów diecezjalnych.

Pierwszy delegat apostolski arcybiskup Malczewski przesłał raport do Ojca Ś. pod d. 1 mar-
ca 181935 donosząc o rozgraniczeniu i uporządkowaniu ośmiu diecezyj. Raport ten złożony 
był na ręce księcia namiestnika królewskiego. 

Drugi delegat arcybiskup Hołowczyc przygotował raport36 o swoich i zmarłego poprzed-
nika jako delegata czynnościach do Stolicy Apostolskiej mający tytuł: „Expositio Suppres-
sionis fundorum ad quaedam Monasteria et Abbatias in Regno Poloniae spectantium per 
Defunctum Archiepiscopum Varsaviensem Franciscum Malczewski factae – Summo Ponti-
fici Pio VII per Archiepiscopum Varsaviensem Primatem ac Senatorem Regni Poloniae por-
recta”.

Raport ten był przygotowany pod d. 20 Sierpnia 1822, ale nie ma pewności urzędowej 
w aktach, ani księcia namiestnika królewskiego, ani Komisji Rządowej Wyznań Relig. i Oś. 
Publ. ani w aktach pozostałych po Delegacie, iż ten raport był odesłany do Rzymu. Jedynie 
pozostaje ślad w jednym piśmie arcybiskupa Hołowczyca z d. 29 maja 1823, przygotowa-
nym do Komisji Rządowej WRiOP w którym wyraża: „Nie mogłem zwłóczyć odpowiedzi do 
Rzymu, gdy tak leniwym krokiem rząd postępuje w oddaniu funduszów z supresji powsta-
łych przeznaczeniom bullą wskazanym. Odpisałem do Rzymu co wypadało, z wiedzą JO. 
księcia namiestnika. Można by niektóre przeciw postanowieniom co do supresji ś. p. arcy-
biskupa Malczewskiego zarzuty czynić: mogą być w tym przedmiocie niejakie uchybienia 
co do formalności. Lecz roztrząsnąwszy dobrze cały zbieg okoliczności przestać potrzeba 
na tym, co z mocy rzeczonych bull władza duchowna uczyniła, a starać się najusilniej, aby 
fundusze z supresji powstałe na właściwe użytki obrócone były, zwłaszcza że prócz tych 
funduszów trudno jest inne źrzódła na stosowne opatrzenie duchowieństwa skutecznie 
wynaleźć”.

Po takim wywodzie całego dzieła supresji Sekcja Duchowna Rzymskokatolicka, jedynie 
co do rozgraniczenia wszystkich diecezyj i ich podziału na parafie, dzieło rzeczone uznaje 
jak już skończone zupełnie ze strony dwóch delegatów od Stolicy Apostolskiej upoważnio-

35 Zob. przyp. 21. 

36 AGAD, CWW K. P., nr 177, s. 202–213 – kopia raportu arcybiskupa Hołowczyca; według A. BARAŃSKIEJ, Między 
Warszawą, s. 686, został on wysłany do Rzymu drogą dyplomatyczną.
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nyche. Ale taż Sekcja Duchowna uważa, iż drugi Delegat nie sporządził aktów autentycz-
nych erekcyjnych arcybiskupstwa warszawskiego i biskupstwa podlaskiego, i translacyj-
nych biskupstwa sandomierskiego i augustowskiego: że nie urządził po jednej kapitule 
kolegiackiej w każdej diecezji, w których liczbę stałą prałatów i kanoników oznaczyć nale-
ży, i wskazać dla nich fundusze do utrzymania się przyzwoitego. Na koniec zastanawia się 
nad tym Sekcja Duchowna, że dotąd stosownie do ducha bull papieskich, aplikacja fundu-
szów suprymowanych duchownych w dziesięcioletnim przeciągu czasu przez obydwóch 
delegowanych nie jest uskuteczniona, i że obligacjom do funduszów supresyjnych przy-
wiązanym według woli zapisodawców nikt dotąd zadość nie czyni, bo żadne od władzy 
duchownej w tej mierze dotąd urządzenie nie nastąpiło.

Wypada zatem potrzeba konieczna wyjednania w Stolicy Apostolskiej drogą dyplomatycz-
ną nowego Delegata z mocą mu nadaną substytuowania na swoje miejsce w przypadku 
potrzeby jednego z JJWWJJXX. biskupów diecezjalnych Królestwa Polskiego. Delegat tako-
wy potrzebuje nadania mu przez Stolicę Apostolską mocy i upoważnienia:

1. Do sprostowania omyłek wytkniętych w bulli Piusa VII papieża z d. 26 lutego37 1820. 

2. Do sporządzenia aktów erekcyjnych arcybiskupstwa warszawskiego i biskupstwa podla-
skiegof, tudzież aktów translacyjnych biskupstw sandomierskiego i augustowskiego z ich 
kapitułami katedralnymi.

3. Do urządzenia kapituł przy kolegiatach, po jednej w każdej diecezji.

4. Do aplikowania funduszów zajętych po instytutach duchownych suprymowanych do 
celu przyzwoitego, jakim jest uposażenie biskupstw, kapituł i seminariów.

5. Do rozrządzenia obligacjami duchownymi po instytutach zniesionych, przenosząc je na 
osoby mające z funduszów zabranych korzyści.

W Warszawie d. 7. października 1829.

Za prezydującego w Sekcji Duchow[nej]

Biskup Płocki Prażmowski

Sekretarz Sekcji Borzęcki 

e od tego miejsca do słów „translacyjnych” tekst podkreślony na niebiesko.

f punkt podkreślony na niebiesko; na marginesie dopisano: Gdzie się znajdują te akta erekcyjne! 

37 Pomyłka pisarza; chodziło o 16 lutego.
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Opinia Sekcji Duchownej Rzymskokatolickiej z 7 X 1829 r.  
w sprawie przeprowadzenia reformy Kościoła w Królestwie Polskim.  

Mało znane źródło do dziejów kasaty klasztorów w 1819 r.

Streszczenie

Odrębna Sekcja Duchowna Rzymskokatolicka została utworzona przy Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego  
w celu podkreślenia rangi wyznania rzymskokatolickiego w Królestwie Polskim.

Sekcja, pod przewodnictwem prymasa Królestwa Polskiego, pośredniczyła w kontaktach między Kościołem a władzami rządowymi. In-
formowała władze świeckie o sytuacji duchowieństwa, wskazywała kandydatów na urzędy kościelne, przygotowywała projekty prawne 
dotyczące duchowieństwa. Do jej zadań należało również zbieranie danych statystycznych dotyczących księży, zakonników i studentów 
seminariów.

W styczniu 1829 r. minister wyznań zlecił Sekcji przygotowanie opinii w sprawie wykonania dekretu z 17 IV 1819 r., na którego mocy 
została zlikwidowana część klasztorów rzymskokatolickich. Opinia przygotowana przez Sekcję relacjonowała przebieg prowadzonej od 
1817 r. reformy Kościoła w Królestwie Polskim; jednym z jej etapów była wspomniana kasata klasztorów.

Projekty zmian dotyczących liczby i obsady stanowisk kościelnych, „reformy” klasztorów i wytyczenie nowych granic diecezji zostały 
przygotowane przez Komisję Rządową Wyznań Religijnych w 1817 r. W imieniu Królestwa Polskiego negocjował je w Watykanie mi-
nister spraw zagranicznych Rosji Karl Nesselrode. Efektem było utworzenie arcybiskupstwa warszawskiego i biskupstwa podlaskiego, 
oznaczenie nowych granic diecezji i uzyskanie tytułu prymasa Królestwa Polskiego dla arcybiskupa warszawskiego. W bulli Ex imposita 
Nobis  z 30 VI 1818 r. papież Pius VII zgodził się również  na zamknięcie niektórych opactw i klasztorów i przeznaczenie uzyskanych w ten 
sposób środków na poprawę bytu księży w parafiach.

Delegatem papieskim do przeprowadzenia reformy Kościoła został mianowany biskup kujawski Franciszek Malczewski, późniejszy arcy-
biskup warszawski, a od 1819 r. prymas Królestwa.

Po oszacowaniu wartości majątku kościelnego i potrzeb finansowych okazało się, że brakuje około 700 000 złotych (roczne dochody
ubogich parafii nie przekraczały wówczas tysiąca złotych).

Arcybiskup Malczewski postanowił, że nie będą kasowane domy zakonów zajmujących się edukacją młodzieży, żyjących z jałmużny, 
mających niewielkie dochody oraz takich, które zapewniają wielu parafiom proboszczów i wikarych.

Jako lepiej sytuowane wskazywał klasztory na terenach dawnego panowania austriackiego, a jako uboższe klasztory spod dawnego 
panowania pruskiego.

Arcybiskup opracował jedynie założenia dekretu supresyjnego, w kontynuowaniu prac przeszkodziła mu choroba. Na życzenie Komisji 
Rządowej projekt dekretu (mimo braku formalnego uprawnienia) opracował biskup Szczepan Hołowczyc. Arcybiskup Malczewski, wobec 
nalegań ministra wyznań, podpisał go 17 IV 1819 r., na dzień przed śmiercią.

W opinii Sekcji Duchownej Rzymskokatolickiej wymieniono wszystkie skasowane klasztory i kolegiaty, przy czym zauważono, że w liczbie 
większej, niż pierwotnie planował Malczewski. Papież Pius VII został poinformowany o śmierci arcybiskupa i wydaniu dekretu kasacyjne-
go nie w pełni zgodnego z założeniami bulli Ex imposita Nobis.  Do naprawienia uchybień i dokończenia reformy w lutym 1820 r. powołał 
drugiego delegata, w osobie nowo mianowanego arcybiskupa warszawskiego Szczepana Hołowczyca.

Sekcja uznała za ukończone ustalenie nowych granic diecezji i podział diecezji na parafie. Jednak, jak zauważono, arcybiskup Hołowczyc
nie sporządził aktów erekcyjnych arcybiskupstwa warszawskiego i biskupstwa podlaskiego i nie rozwiązał problemu wcześniejszych 
zapisów pieniężnych na rzecz klasztorów skasowanych w 1819 r. Dlatego zdaniem Sekcji należało wystąpić z prośbą do Stolicy Apostol-
skiej o wyznaczenie nowego delegata, który dokończyłby reformę Kościoła w Królestwie Polskim. Komisja Rządowa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego nie podjęła jednak takich starań.
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Omawiany dokument pochodzi ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Jest przechowywany w zespole Centralne 
Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, nr 177, s. 37–66.
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The opinion of the Roman Catholic Clerical Section of 7th October 1829  
on performing the reform of the Church in the Kingdom of Poland.  

Not well known source to the history of the dissolution  
of the monasteries in 1819

Summary

To emphasize the importance of Roman Catholic religion in the Kingdom of Poland, a separate Roman Catholic Clerical Section was 
established by the Government Commission on Religious Affairs and Public Enlightment.

The Section under the leadership of the Primate of the Polish Kingdom has intermediated in relations between the Church and govern-
ment authorities. It has informed the secular jurisdiction about the situation of the clergy, indicated candidates for ecclesiastical offices,
preparing draft legislation concerning the priesthood. 

Its competence included also the collection of statistical data about the priests, monks, and seminar students.

In January 1829 the minister of religious affairs asked the Section to prepare the opinion on the implementation of the decree of 17th 
April 1819, under the power of which part of the Roman Catholic monasteries were dissolved.

The opinion prepared by the Section was reporting the progress of the Church reformation in Polish Kingdom since 1817, of which one of 
the stages was already mentioned dissolution of the monasteries. 

Draft amendments on the number of clerical positions and their staffing, “reformations” of the monasteries, and setting new borders
were prepared by Government Commission on Religious Affairs in 1817. They were negotiated in Vatican on behalf of the Polish Kingdom
by the Russia’s foreign minister Karl Nesselrode. The result was establishing archbishopric of Warsaw and bishopric of Podlachia, marking 
the new boundaries of the dioceses, and gaining the title of the Primate of the Polish Kingdom for the archbishop of Warsaw. 

In the papal bull Ex imposita Nobis of 30th June 1818 pope Pius VII also agreed to dissolve some of the abbeys and monasteries, and al-
locate the obtained funds to improve living conditions of the priests in parishes. 

As the papal delegate to perform the reformation of the Church was appointed the kujavian bishop Franciszek Malczewski, later also the 
archbishop of Warsaw, and since 1819 the Primate of the Kingdom. 

After assessing the value of ecclesiastical properties and financial needs it turned out that about seven hundred thousand polish zloty is
missing (the annual incomes of the poor parishes did not exceed one thousand zloty). 

The archbishop Malczewski decided that the orders engaged in education of youth, living on alms, with low incomes, and those, which 
ensure many parish priests and vicars will not be dissolved. 

He indicated the monasteries of the former Austrian jurisdiction as the more affluent, and those convents from the former Prussian rule
as the poorer ones. 

Franciszek Malczewski has developed only assumptions to the suppressive decree, his illness prevented him to continue the work. At 
the request of Government Commission the draft of the decree (despite the lack of formal authority) was prepared by bishop Szczepan 
Hołowczyc. Archbishop Malczewski, to the insistence of minister of religious affairs, signed it on 17th April 1819, the day before his 
death. 

Keywords

Roman Catholic Clerical Section, secularization, monastery, reform, Church, Kingdom of Poland, Central Archives of Historical Records, 
source, edition
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Roman PELCZAR, Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) 
w Galicji w latach 1772–1869, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009, ss. 344

Publikacja autorstwa Romana Pelczara, dotycząca szkolnictwa parafialnego w Galicji na pograniczu
polsko-ruskim w okresie od pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej do schyłku lat 60. XIX w., wypełnia 
lukę w badaniach nad szkołami ludowymi w okresie zaborów.

O ile szkolnictwo parafialne w okresie staropolskim znajdowało się w kręgu zainteresowań wielu ba-
daczy i doczekało się licznych omówień, a nawet opracowań syntetycznych, o tyle zagadnienie jego 
funkcjonowania w Galicji w okresie przedautonomicznym było dotychczas pomijane. Jak twierdzi 
autor książki, przyczyna tkwiła w utrwalonym w historiografii stereotypie, iż władze austriackie po
1772 r. upaństwowiły szkoły, pozbawiając tym samym Kościół nadzoru nad szkolnictwem ludowym 
i wpływu na jego funkcjonowanie. Wynikało to ze słabego rozpoznania problemu badawczego, co 
widoczne jest zarówno w monografiach poświęconych dziejom miejscowości, jak i w pracach syn-
tetycznych z zakresu historii wychowania, w których, w odróżnieniu od informacji na temat szkół 
ludowych – trywialnych i podstawowych – wzmianki o szkołach parafialnych, stanowiących trzeci
segment szkolnictwa elementarnego, są sporadyczne. Ponadto dużo większym zainteresowaniem 
cieszył się wśród badaczy dziejów oświaty w Galicji okres autonomiczny i tendencja ta utrzymuje się 
do tej pory. Recenzowana książka Romana Pelczara podejmuje zatem temat ważny i bardzo zanie-
dbany w historiografii.

Przyjęte w niej ramy terytorialne i chronologiczne w pełni odpowiadają potrzebom syntetycznej pre-
zentacji zagadnienia. Autor poddał analizie szkoły parafialne obrządku greckokatolickiego i rzym-
skokatolickiego na terytorium pogranicza polsko-ruskiego (ukraińskiego) w Galicji, obejmującego 
pięć austriackich obwodów administracyjnych: Jasło, Przemyśl, Rzeszów, Sambor i Sanok. Terytorium 
to pokrywało się z ówczesnym obszarem łacińskiej diecezji przemyskiej i centralną częścią grecko-
katolickiej diecezji przemyskiej. Pozwoliło to na skonfrontowanie organizacji i funkcjonowania tego 
samego rodzaju szkół na obszarze przenikania się polsko-ruskich wpływów religijnych, językowych 
i kulturowych. Wybór ten został podyktowany również dostępnością zachowanych źródeł.

Przyjęta cezura czasowa obejmuje prawie stuletni okres, od pierwszego rozbioru w 1772 r. do ogło-
szenia nowej ustawy szkolnej w 1869 r., której wprowadzenie całkowicie zmieniło dotychczasowy 
system szkolnictwa elementarnego. Tak określone ramy chronologiczne wydają się jak najbardziej 
słuszne, ponieważ pozwalają uchwycić ewolucję poglądów austriackich na sprawy szkolnictwa lu-
dowego w Galicji, w tym parafialnego, w całym okresie jego istnienia.

Książka została przygotowana na podstawie źródeł rękopiśmiennych i drukowanych oraz opracowań 
zawierających omówienia spraw oświatowych. Autor wykorzystał bogate zasoby dwóch archiwów 
przemyskich, Państwowego oraz Archidiecezjalnego, wśród nich wizytacje dziekańskie i akta szkół. 
Ze względu na powierzenie w 1816 r. nadzoru nad szkolnictwem ludowym konsystorzom biskupim 
źródła te przedstawiają niezwykłą wartość badawczą. Zostały one wykorzystane w sposób rzetelny 
i staranny. Cenne ich uzupełnienie stanowią kroniki parafialne z parafii Tyczyn i Krościenko Wyżne
oraz kroniki szkolne ze szkół w Niebylcu, Krościenku Wyżnym i Bielinach. Pozwoliły one na skonfron-
towanie niektórych danych zawartych w wizytacjach i aktach szkolnych. Spośród innych archiwaliów 
autor wykorzystał materiały rękopiśmienne ze zbiorów Zakładu Narodowego Ossolińskich we Wro-
cławiu, Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, Muzeum w Gorlicach i Lwowskiej Naukowej Narodowej 
Biblioteki im. W. Stefanyka. Mają one jednak jedynie znaczenie uzupełniające w stosunku do rękopi-
sów zgromadzonych w obydwu archiwach przemyskich.

Spośród źródeł drukowanych R. Pelczar wykorzystał przede wszystkim schematyzmy kościelne. 
Obejmują one funkcjonowanie rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej w latach 1819–1868, a grec-
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kokatolickiej w latach 1830–1867. Zawierają wykazy szkół i nauczycieli wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji i uposażenia, liczby dzieci zdolnych do nauki oraz rzeczywistej liczby uczniów.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż zawarte w źródłach rękopiśmiennych i drukowanych dane są zróż-
nicowane pod względem ilości i jakości zawartych w nich treści. Autor przeanalizował je ze świado-
mością możliwych istniejących w nich błędów, konfrontując zawarte w nich informacje. Przykładowo 
przy ustalaniu sieci szkół przyjął kryterium podwójnego potwierdzenia istnienia danej szkoły w po-
staci wpisu nazwy miejscowości ze szkołą oraz adnotacji o liczbie uczniów lub nazwiska nauczyciela. 
Dociekliwość badawcza, przyjęta metoda badań oraz zachowane bogate archiwalia, reprezentatyw-
ne dla okresu od lat 20. XIX w. dla szkół rzymskokatolickich i od lat 30. XIX w. dla greckokatolickich, 
umożliwiły autorowi pozyskanie szczegółowych i wiarygodnych danych.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy stanowi wprowadzenie do problematyki. Znaj-
dujemy w nim informacje na temat politycznych i administracyjnych przekształceń na omawianym 
terytorium oraz struktury narodowościowej i przynależności religijnej zamieszkującej je ludności. 
Dla ułatwienia zrozumienia istoty funkcjonowania szkół parafialnych autor nakreślił szerokie tło au-
striackiej polityki oświatowej i jej wpływu na rozwój szkolnictwa parafialnego. Jak słusznie zauważył,
niemożliwe okazało się stworzenie sieci szkół ludowych przez państwo, co skutkowało podjętymi po 
1789 r. staraniami mającymi na celu włączenie duchowieństwa do współpracy w rozwoju szkolnic-
twa. Działania takie były kontynuowane do końca omawianego okresu. 

Dwa kolejne rozdziały poświęcone zostały sieci szkół rzymsko- i greckokatolickich, a ich układ jest 
identyczny. W obszernym wywodzie autor przedstawił relacje między władzami kościelnymi i świec-
kimi w kwestii łacińskich i cerkiewnych szkół parafialnych oraz rozwój sieci szkół rzymskokatolickich
i tworzenie się sieci szkół greckokatolickich. Wydzielił dwa okresy ich funkcjonowania: lata 1772–1818 
i 1818–1869 dla szkół rzymskokatolickich oraz 1772–1815 i 1816–1869 dla greckokatolickich – w obu 
wypadkach cezurę stanowi przekazanie władzom kościelnym nowych kompetencji w kwestii nad-
zoru nad szkołami ludowymi. Autor przedstawia dynamikę rozwoju szkół parafialnych, przyczyny
trudności ich utrzymania i miejsce w systemie szkolnictwa ludowego, a także duchowieństwo świec-
kie i zakonne zarządzające nimi.  Przyjęte kryteria prezentacji pozwalają na porównanie szkolnictwa 
rzymsko- i greckokatolickiego.

Rozdział czwarty, dotyczący kadry nauczającej, podzielony został na dwa podrozdziały, według przy-
należności kościelnej szkół. Autor omawia kwalifikacje intelektualne i moralne osób nauczających,
ich sytuację materialną i pozycję społeczną oraz kadrę pomocniczą. Na podkreślenie zasługują spo-
radyczne wzmianki na temat prowadzenia rzymskokatolickich szkół parafialnych przez zakonników
(dominikanów, franciszkanów i jezuitów) pochodzących ze skasowanych klasztorów i skierowanych 
do pracy w terenie jako duszpasterze i nauczyciele.

Kolejny rozdział poświęcony został uczniom, o których zachowało się jednak niewiele informacji źró-
dłowych. W wypadku szkół obu obrządków autor stwierdza przewagę liczebną dzieci chłopskich, ni-
ską frekwencję, cykliczność uczęszczania do szkoły związaną z pracami domowymi i gospodarskimi.

Rozdział szósty zawiera analizę procesu nauczania i wychowania w szkołach parafialnych, z uwzględ-
nieniem nauczania w szkółkach niedzielnych. Tu także zachowane przekazy źródłowe są bardzo nie-
liczne. Udało się jednak zrekonstruować programy nauczania, scharakteryzować proces dydaktyczny 
i jego efekty, wskazać na preferencje edukacyjne w różnych okresach oraz określić wzorce wycho-
wawcze.

W siódmym, ostatnim rozdziale autor zajął się przestrzenią edukacyjną: stanem budynków, ich wy-
glądem, rozplanowaniem, nazewnictwem oraz środkami ich utrzymania.

Liczne (69) tabele pozwalają na dobrą orientację w ilościowych rezultatach badań. W sześciu tabelach 
w aneksie zestawione zostały dane ze schematyzmów. Zestawienie liczby szkół rzymskokatolickich 
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było możliwe dla lat 1819–1868, a greckokatolickich – dla lat 1833–1867. Szczególnie wartościowe 
są zestawienia miejscowości (według dekanatów) ze szkołami parafialnymi grecko- i rzymskokato-
lickimi, z podaniem okresu ich działalności oraz podziałem na szkoły czynne i nieczynne w danym 
roku. Dane zawarte w tabelach opracowane zostały niezwykle skrupulatnie. Materiał ten stanowi 
cenne dopełnienie tekstu książki i może być przydatny do dalszych badań naukowych nad strukturą 
szkolnictwa parafialnego w Galicji.

Na uwagę zasługuje też starannie przygotowana bibliografia. Została ona podzielona na źródła ręko-
piśmienne, źródła drukowane, pamiętniki i wspomnienia oraz opracowania. Można się zastanawiać 
nad potrzebą wyodrębnienia grupy pamiętników i wspomnień – zaledwie 11 pozycji bibliograficz-
nych – które należą przecież do grupy źródeł drukowanych.

Praca została opatrzona również indeksami. Szkoda, że zabrakło streszczeń w językach obcych, 
zwłaszcza ukraińskim lub rosyjskim i angielskim.

Podkreślić trzeba, że R. Pelczar stawia szereg pytań badawczych, które nie zawsze są obecne w po-
dobnych pracach. Chodzi np. o rolę władz kościelnych, państwowych oraz właścicieli miejscowości 
i społeczności lokalnych w powstaniu i rozwoju szkół, ich wpływ na alfabetyzację miejscowej ludno-
ści. Ciekawe i ważne są analizy zmian zachodzących w szkolnictwie parafialnym w stosunku do cza-
sów przedrozbiorowych. Autor podważył obowiązującą do tej pory tezę, że za stan szkół parafialnych
odpowiedzialny był tylko duchowny zarządzający parafią, wskazując na rolę właścicieli danej miej-
scowości oraz parafian. Jego badania potwierdzają natomiast wcześniejsze ustalenia wskazujące na
zainteresowanie kwestią wychowania i edukacji młodzieży ze strony Kościoła katolickiego i Cerkwi 
unickiej oraz na znaczący wpływ tych szkół na rozwój świadomości religijnej, społecznej i narodowej, 
a także na znajomość języka polskiego i słowiańsko-ruskiego, na bazie którego około połowy XIX w. 
zaczął się rozwijać język ukraiński.

Solidnie zakotwiczona w źródłach książka R. Pelczara znacząco uzupełnia naszą wiedzę na temat 
szkolnictwa w Galicji w okresie zaborów. Stanowi też dobrą, solidną podstawę dalszych badań, zbli-
żając nas do tak bardzo potrzebnej syntezy galicyjskiego szkolnictwa parafialnego i ludowego.

Anna SZYLAR
Wydział Pedagogiki 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Paola PICARDI, Il patrimonio artistico romano delle Corporazioni  
religiose soppresse. Protagonisti e Comprimari (1870–1885),  

presentazione Bruno TOSCANO, Roma: De Luca Editori d’Arte,  
2008, ss. 303, 44 il. cz-b., 5 il. kol.

Tematem książki jest bardzo złożony problem przejęcia mienia rzymskich zgromadzeń zakonnych 
przez Zjednoczone Królestwo Włoch, w którego granicach w 1870 r. znalazło się Wieczne Miasto. 
Zmiany polityczne pociągnęły za sobą radykalne transformacje, którym nie oparła się nawet tak wie-
kowa instytucja jak Kościół katolicki. W Rzymie, który gwałtownie przygotowywano do roli stolicy 
młodego włoskiego państwa, doszło do likwidacji licznych klasztorów, skutkiem czego znajdującym 
się tam kolekcjom dzieł sztuki oraz księgozbiorom w krótkim czasie musiano znaleźć nowe lokum. 

Przeanalizowania tego trudnego zagadnienia podjęła się Paola Picardi, którą wypada pokrótce przed-
stawić polskiemu czytelnikowi. Wśród zainteresowań naukowych badaczki, od lat związanej z rzym-
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ską Sapienzą, znajdują się przede wszystkim losy Akademii Świętego Łukasza. Świadczy o tym udział 
w licznych projektach badawczych, w tym w digitalizacji zbiorów artystycznych prezentowanych na 
oficjalnej internetowej stronie uczelni1, oraz w monumentalnym katalogu wystawy Maestà di Roma. 
Da Napoleone all’Unità d’Italia. Pod redakcją Picardi w 2002 r. ukazał się zbiór artykułów poświęco-
nych działalności akademii w XIX w. Badaczka zajmuje się także historią Wiecznego Miasta, o czym 
świadczy współredagowanie publikacji La città assente: la via Alessandrina ai Fori Imperiali, wydanej 
cztery lata później. Niewątpliwie najważniejszą pozycją w jej dorobku naukowym jest recenzowana 
w tym miejscu dysertacja doktorska Il patrimonio artistico romano delle Corporazioni religiose soppres-
se. Protagonisti e Comprimari (1870–1885), obroniona w 2001 r. na Università della Sapienza. 

Jak zdradza podtytuł książki – Bohaterowie pierwszo- i drugoplanowi – autorka koncentruje się na 
praktyce przejmowania mienia zgromadzeń zakonnych i zarządzania nim. Dolną granicę czasową 
analizowanych zagadnień wyznacza rok 1870, gdy armia Zjednoczonego Królestwa Włoch zajęła 
Rzym. Górną jest rok 1885, gdy wygasła aktywność administracji powołanej ad hoc w celu kasaty 
niektórych rzymskich zgromadzeń kościelnych. Skalę sekularyzacji instytucji kościelnych w Rzymie 
po zjednoczeniu Włoch ilustrują dwie mapy. Na pierwszej zaznaczono klasztory, które zostały wy-
właszczone i zlikwidowane (funkcję legendy pełni poprzedzająca mapę tabela licząca 124 pozycje). 
Druga z map wskazuje te z nich, których wyposażenie zostało przejęte przez instytucje państwowe 
(w sumie 21), a skalę zjawiska i jego szczegóły również przedstawia towarzysząca mapie tabela.

Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza obejmuje okres wstępnych zmian, przypada-
jący na lata 1870–1873. Był on naznaczony chaosem, ponieważ rząd, w oczekiwaniu na ustawy doty-
czące kasaty zgromadzeń zakonnych, zmuszony był do podjęcia tymczasowych kroków. Kontekstowi 
historyczno-legislacyjnemu, w jakim powstawały nowe ustawy, poświęcono pierwszy rozdział książki. 
Wzorców dostarczyły rozwiązania stosowane na innych terenach Zjednoczonego Królestwa Włoch 
w dekadach poprzedzających zajęcie Rzymu. Były one w dużej mierze oparte na fundamentalnych 
dla tego zagadnienia dekretach z czasów Napoleona – okresu istotnego wzmożenia procesów se-
kularyzacyjnych. W 1870 r., gdy wojska dowodzone przez generała Raffaella Cadornę wkroczyły do
Rzymu, wciąż powracający problem relacji między Państwem i Kościołem wymagał natychmiasto-
wego rozwiązania. 

W tym celu powołano pierwsze prowizoryczne organizacje o zasięgu krajowym i miejskim, które 
miały zajmować się zarządzaniem przejętym majątkiem; analizie ich aktywności autorka poświęciła 
kolejny rozdział. Działania tych urzędów były poddane nieustannej presji ze strony antyklerykalnej 
opinii publicznej oraz stronnictw parlamentarnych dążących do wdrożenia w Rzymie restrykcyjne-
go prawa obowiązującego na pozostałych terenach Zjednoczonego Królestwa. Zdając sobie jednak 
sprawę z delikatności sytuacji, rząd młodego państwa przedsięwziął dyplomatyczne kroki, informu-
jąc świat katolicki o gwarancjach, które miały zostać udzielone Kościołowi, w tym o zapewnieniu 
rzymskim zgromadzeniom zakonnym integralności ich mienia. 

Po zajęciu miasta te obietnice zostały zignorowane. Powołana z inicjatywy generała Cadorny tym-
czasowa rada zarządzająca miastem także była podzielona w kwestii postępowania z posiadłościami 
przejętymi od Kościoła. Jasne było jednak, że aby przenieść stolicę Królestwa do Rzymu, niezbędne 
jest zapewnienie budynków mogących pomieścić administrację państwową. Wykorzystano w tym 
celu zabudowania poklasztorne – zlokalizowane w centrum i dostatecznie reprezentacyjne. W lutym 
1871 r. zostało ustanowione prawo sankcjonujące ulokowanie w przejętych budynkach urzędów 
i instytucji niezbędnych do funkcjonowania państwa. Tymczasowe prawo, zezwalające na zaanek-
towanie przez państwo tych nieruchomości, gwarantowało jednocześnie należytą opiekę nad ich 
wyposażeniem o walorach historyczno-kulturowych, w tym nad bibliotekami i zbiorami sztuki, naj-

1 http://www.accademiasanluca.it.



Artykuły recenzyjne i recenzje 309

bardziej zagrożonymi przejściem w prywatne ręce drogą nielegalnych transakcji. Pojawiały się także 
głosy, by kuratela państwa objęła również Bibliotekę i Muzea Watykańskie. Ostatecznie pozostały 
one w gestii papieża, ale państwo zastrzegło sobie prawo współdecydowania o należytym przecho-
wywaniu i udostępnianiu zbiorów. 

W pierwszych latach po zajęciu Rzymu ujawniła się złożoność problemu zarządzania ogromną ilością 
różnorodnych dóbr kultury, w tym nieruchomości i ich wyposażenia, co bardzo umiejętnie przedsta-
wia czytelnikowi Paola Picardi. Dodatkowym problemem był brak wyraźnego podziału kompetencji 
w tej materii między instytucjami państwowymi i miejskimi, rozwiązany w znacznej mierze ustawami 
z 1874 r. precyzującymi zakres uprawnień poszczególnych organów administracji (i dającymi prze-
wagę instytucjom ogólnokrajowym). Kolejne strony książki poświęcono aktywności poszczególnych 
postaci kluczowych dla losów przejętego majątku w pierwszych latach po zajęciu Rzymu. Bohaterem 
pierwszoplanowym, jak nazwała go autorka, był Antonio Pavan; dzięki jego otwartemu umysłowi 
wiele elementów pierwotnego wyposażenia budowli kościelnych zostało zachowanych in situ. Rów-
nie pozytywną rolę odegrał wówczas Augustin Theiner, prefekt Archiwum Watykańskiego.

W drugiej części książki omówiono wydarzenia, które miały miejsce od 1873 do 1885 r., a więc 
w okresie działalności Komisji Likwidacyjnej, organu odpowiedzialnego za zarządzanie kasatą rzym-
skich zgromadzeń zakonnych. Także i w tym wypadku został wprowadzony podział analogiczny do 
pierwszej części: jeden rozdział poświęcono rozwiązaniom prawnym, a drugi wdrażaniu ich w życie. 
W pierwszym z nich przedstawiono specjalne prawo dotyczące kasaty klasztorów w Rzymie i oko-
liczności jego uchwalenia. O wadze problemu sekularyzacji świadczy fakt, że został on poruszony 
w mowie inauguracyjnej wygłoszonej w parlamencie przez króla Wiktora Emaunela II. Debatom 
parlamentarnym na temat kasaty zgromadzeń zakonnych towarzyszyły uliczne manifestacje zwo-
lenników restrykcyjnych rozwiązań, żywa dyskusja toczyła się również na łamach prasy. Ostatecznie 
w maju 1873 r. izba deputowanych przyjęła ustawę, która niedługo później zyskała także przychyl-
ność senatu2. W odpowiedzi papież ekskomunikował króla, ministrów oraz członków obu izb parla-
mentarnych. 

Prawo, które weszło w życie w 1873 r., było wzorowane w znacznej części na ustawach regulujących 
przejęcie dóbr kościelnych przez państwo na innych terenach Królestwa, jednak ustawodawcy starali 
się je złagodzić, biorąc pod uwagę szczególną sytuację Rzymu – siedziby papieża i kolebki Kościoła 
katolickiego. Różnice polegały w głównej mierze na wzmożonej kontroli administrowania mająt-
kiem, w tym nadzorowaniu przemieszczeń dzieł sztuki oraz księgozbiorów. Sama kasata klasztorów 
oraz przejęcie ich majątku, tak jak w innych rejonach Królestwa, były jednak nieuniknione. 

W kolejnym rozdziale szczegółowo omówiono problematykę wywłaszczenia zgromadzeń zakon-
nych przez Komisję Likwidacyjną, zarządzania ich nieruchomościami oraz przekazania dzieł sztuki 
instytucjom publicznym bądź ich rozproszenia. Z 221 zgromadzeń zakonnych istniejących w Rzymie 
134 zostały poddane wywłaszczeniu (w tym 93 męskie i 41 żeńskich). Oprócz losów wyposażenia 
ruchomego musiano także rozwiązać problem stałego wystroju budynków, np. fresków.

Następne strony zostały poświęcone działalności poszczególnych urzędników zaangażowanych 
w zarządzanie mieniem pokościelnym, którym w większości brakowało wrażliwości na los dzieł sztu-
ki, charakteryzującej np. wspomnianego już Pavana. Pierwszoplanową postacią tych wydarzeń był 
znany krytyk i historyk sztuki Giovanni Battista Cavalcaselle.

Osobny rozdział poświęcony został bibliotekom, zbiorom naukowym, dziełom sztuki i antykom, któ-
re zgodnie z ustawą z 1873 r. miały zostać oddane do muzeów miejskich i państwowych. Przejęte 
zabytki wstępnie były dzielone na dwie kategorie: te, których wartość historyczna bądź artystyczna 

2 Zwana jest ustawą 19 VI 1873 r., od daty jej uchwalenia.
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nie kwalifikowała do przekazania do muzeum, trafiały na publiczne licytacje. Nie było jednomyślno-
ści, do których instytucji miały trafiać pozostałe dzieła. Z praktyki można wywnioskować, że pierw-
szeństwo w wyborze dzieł, jako instytucja państwowa, miał rzymski Instytut Sztuk Pięknych, przed 
Galerią Kapitolińską i Museo Artistico Industriale (dalej: MAI), które pozostawały w gestii miasta. 

Szczególną uwagę autorka poświęca postaci Filippa Prosperiego, ówczesnego dyrektora pierwszej 
z wymienionych instytucji, który był zaangażowany w tworzenie pinakoteki, mającej służyć uczelni 
i jej wychowankom. Do gromadzonej kolekcji udało mu się pozyskać m.in. cenne freski powstałe 
pod pędzlem malarza z kręgu Perina del Vaga odkute z pałacu papieża Pawła III na Kapitolu (dziś 
w zbiorach spadkobierczyni Instytutu – Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie)3. Znaczna część dóbr 
artystycznych przejętych z rzymskich klasztorów trafiła do MAI (pierwotnie nazywanego także Mu-
zeum Sztuki Przemysłowej), powstałego w 1874 r. przy poparciu Rady Miasta. Stało się tak po pierw-
sze z powodu specyfiki zbiorów kościelnych i klasztornych, a po wtóre dzięki nieustannym zabiegom
zarządu tej młodej instytucji, dążącego do szybkiego powiększenia zbiorów4. Z kolei do Pinakoteki 
Kapitolińskiej zostały przekazane liczne obrazy5. 

Te nieliczne przywołane przykłady dzieł, których los udało się odtworzyć w wyniku czasochłonnych 
poszukiwań archiwalnych i kwerend muzealnych, oddają chaos i przypadkowość, jakie rządziły 
przemieszczeniami dóbr kultury na skutek przejęcia dóbr kościelnych przez młode państwo wło-
skie. Wyrwanie z pierwotnego kontekstu, fragmentaryzacja i sprzedaż to los, który spotkał zapewne 
większość przejętych zabytków. To, co udało się ustalić dzięki poszukiwaniom archiwalnym, stanowi 
niewielki fragment całego zjawiska, które najlepiej, choć z konieczności w niepełny sposób, ilustrują 
wspomniane zbiorcze tabele na początku książki. 

Rzeczywista skala rozproszenia dziedzictwa kulturowego na skutek sekularyzacji jest trudna do 
oszacowania. Prawdopodobnie część zabytków opuściła swoje miejsca przechowywania niezgod-
nie z ówczesnym prawem, skutkiem czego nie powstała wówczas żadna dokumentacja (wyjąwszy 
te bardzo nieliczne przypadki kradzieży, w których wszczęto postępowanie karne). Po rozwiązaniu 
komisji w 1879 r. przez kolejne lata trwały jeszcze czynności związane z jej działalnością – np. aukcje 
obrazów6. Ofiarą działań sekularyzacyjnych padły też niektóre budynki sakralne burzone w związku
z niezbędnymi zmianami urbanistycznymi młodej stolicy, np. trzy kościoły przy via XX Settembre 
ustąpiły miejsca imponującemu gmachowi Ministerstwa Wojny.

Uzupełnieniem publikacji jest zasygnalizowany już w podtytule rozdział poświęcony najważniejszym 
uczestnikom omawianych wydarzeń, których w większości czytelnik zdążył już poznać na wcześniej-
szych kartach książki. Wyjątek uczyniono dla historyka i krytyka sztuki Giovanniego Battisty Cavalca-
sellego. Jego biogram słusznie nie został umieszczony w tej części publikacji, albowiem aspekt jego 
działalności, który najbardziej interesuje czytelnika książki Paoli Picardi, czyli jego rola w ochronie 
dóbr materialnych, doczekał się już obszernego opracowania7. Zaprezentowane zostały natomiast 
24 sylwetki osób zaangażowanych w zarządzanie przejętym mieniem klasztorów; nazwiska większo-

3 Autorka przytacza słowa Cavalcasellego, który przyczynił się do odkucia fresków, twierdząc, że ich ikonografia
nie odpowiada powadze urzędów zajmujących wnętrza dawnego papieskiego pałacu, co daje pogląd na utylitar-
ne traktowanie przejętego mienia przez nową władzę.

4 Wśród godnych wspomnienia dzieł sztuki trafiła tam grupa piętnasto- i szesnastowiecznych rzeźb z kościoła
Santa Maria del Popolo oraz wczesnośredniowiecznych zabytków z Sant’Agostino.

5 Były to m.in. płótna ze szkoły emiliańskiej pochodzące z klasztoru Filipinów przy Santa Maria in Valicella.

6 Na dziewięciu aukcjach w 1883 r. zlicytowana została ogromna liczba malowideł ze zbiorów filipinów z klasz-
toru przy Santa Maria in Valicella. 

7 D. LEVI, Cavalcaselle. Il pioniere della conservazione dell’arte in Italia, Torino 1988.
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ści z nich do tej pory nieczęsto pojawiały się w piśmiennictwie historiograficznym. Byli to głównie 
literaci, historycy, znawcy sztuki oraz artyści, często o wykształceniu prawniczym. Wśród nich, obok 
wspomnianych już Cavalcasellego i Pavana, na plan pierwszy wysuwają się Quirino Leoni oraz Cesare 
Mariani. 

W tym gronie włoskich patriotów pojawiła się także jedna osoba urodzona daleko na północ od Alp, 
a mianowicie pochodzący z Wrocławia Augustin Theiner, znany niemiecki historyk i teolog, który 
przez lata mieszkał w Rzymie. Autorka książki podkreśla pozytywną rolę, jaką odegrał dzięki swoim 
kontaktom w Watykanie i wysokich kręgach politycznych młodego włoskiego państwa8. 

Publikację uzupełniają dwa aneksy, z których pierwszy zawiera 73 dokumenty dotyczące przejęcia 
i zarządzania mieniem zakonnym, głównie korespondencji urzędowej, a drugi – treść wybranych de-
kretów i ustaw, kluczowych dla działalności rzymskiej Komisji Likwidacyjnej. Książkę zamyka ponad-
to spis dokumentów wykorzystanych w pracy, pochodzących z siedmiu rzymskich archiwów, oraz 
indeks nazwisk i miejsc.

Książka Paoli Picardi jest efektem rzetelnych badań w archiwach Rzymu i Watykanu, których wyniki 
zostały poddane dogłębnej analizie. Autorka wielokrotnie podkreśla fragmentaryczność zachowa-
nych źródeł, tym większe słowa uznania należą się jej za stworzenie zaskakująco spójnego i przeko-
nującego obrazu tamtych wydarzeń. Odtworzone przez nią relacje na temat traktowania dziedzic-
twa kulturowego w połączeniu z trafnie wybranymi informacjami historycznymi (jak wspomniana 
wzmianka o ekskomunice wydanej przez papieża po uchwaleniu prawa sekularyzacyjnego, pozwa-
lająca czytelnikowi uzmysłowić sobie poziom emocji, jakie budziły wówczas omawiane zagadnienia), 
podanymi w lakonicznej formie, by nie naruszać głównego nurtu wywodu, sprawiają, że książkę czy-
ta się doskonale. W tekst zostały zgrabnie wplecione liczne cytaty oddające temperaturę ówczesnych 
dyskusji. Ich duża ilość nie razi, są bowiem starannie dobrane i rzadko dłuższe niż trzy zdania. Teksty 
wymagające obszerniejszego przytoczenia zostały zebrane w aneksach. Autorka oprócz źródeł archi-
walnych wykorzystała ówczesną prasę, z której możemy się dowiedzieć, że Kościół uważał nowy rząd 
za uzurpatora i że zdarzały się przypadki sprzedaży lub zastawiania dzieł, aby uniknąć obowiązku 
przekazania ich państwu. Godnym pochwały pomysłem było też zbudowanie rozdziałów książki na 
zasadzie opozycji prawo a praktyka, z dużym naciskiem na tę drugą, a co za tym idzie, wzięcie pod 
lupę modus operandi bohaterów książki zaangażowanych w przejęcie i zarządzanie rzymskim dzie-
dzictwem. Głównie na podstawie zachowanej korespondencji autorka starała się określić, jaki udział 
mieli oni w opisywanych wydarzeniach. Ich decyzje, w większości, jak pisze autorka, naznaczone 
silnymi uprzedzeniami i przypadkowością, zdeterminowały los powierzonego im mienia zakonnego. 
W wielu wypadkach byli oni winni jego rozproszenia. Efektywność ich działań utrudniał także nieczy-
telny podział ról osób wyznaczonych do opieki nad dobrami materialnymi.

W całej książce jest widoczne dążenie do zwięzłości, szczególnie wskazane przy pracy z rozległym, 
a jednocześnie bardzo wyrywkowo zachowanym materiałem. Trafny dobór przykładów ilustrujących 
traktowanie zabytków przejętych z klasztorów, właściwa proporcja między omawianiem rozwiązań 
prawnych a opisami ich wdrażania w życie, klarowny język i celne cytaty sprawiają, że książkę dobrze 
się czyta. 

Jednak ta sama tendencja do lakoniczności stała się także dla autorki pułapką. To z niej zapewne 
wynikły dwa zasadnicze mankamenty publikacji, które jednak nie podważają zawartych w niej ana-
liz i wyników badań. Najbardziej rzuca się w oczy brak należytej uwagi, którą należało poświęcić 
instytucjom przejmującym wywłaszczone mienie. Nieliczne elementarne informacje autorka po-

8 Dzięki jego staraniom nie doszło np. do przekształcenia zakrystii kościoła S. Maria della Valicella na sąd ape-
lacyjny i archiwum sądowe.
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dała w tekście, a inne przemyciła w podpisach pod ilustracjami, wymieniając kolejnych właścicieli 
prezentowanych na fotografiach zabytków. Nie jest to jednak zagadnienie, które w tym kontekście
można traktować marginalnie – wystarczy wspomnieć, że okres formowania się wspomnianych no-
wożytnych muzeów w Rzymie był powiązany w dużej mierze z sekularyzacją klasztorów. W odróżnie-
niu od Muzeum Kapitolińskiego, mającego długą historię, powstanie dwóch pozostałych instytucji, 
głównych beneficjentów tego procesu, było ściśle zależne od sytuacji politycznej, w jakiej znalazł się
Rzym. Trzeba także pamiętać, że na siedzibę MAI przeznaczono były klasztor San Lorenzo in Lucina, 
co bezwzględnie wymagało komentarza w publikacji poświęconej losom mienia po skasowanych 
rzymskich zgromadzeniach zakonnych w Rzymie w ósmej i dziewiątej dekadzie XIX w. 

Omówienie instytucji, które przejęły wywłaszczone mienie, można było przeprowadzić w formie 
zbliżonej do tej, jaką autorka zastosowała w części poświęconej głównym uczestnikom procesów 
sekularyzacyjnych w Rzymie. Krótkie noty historyczne byłyby cenne dla czytelników szczególnie 
w odniesieniu do muzeów, które nie dotrwały do dnia dzisiejszego, a ich zbiory (po części pocho-
dzące z dziewiętnastowiecznej sekularyzacji) trafiły w posiadanie innych instytucji, jak miało to miej-
sce w przypadku wielokrotnie wspominanego przez autorkę MAI. Pochodzące z tej zlikwidowanej 
po II wojnie światowej kolekcji dzieła trafiły przede wszystkim do Palazzo Barberini, mieszczącego
Galleria Nazionale d’Arte Antica, zabytki archeologiczne trafiły do Muzeów Kapitolińskich, resztę roz-
dysponowano do Palazzo Venezia, Palazzo Braschi, Zamku Świętego Anioła, nowoczesnego Museo 
della Civiltà Romana w dzielnicy EUR i Państwowego Instytutu Sztuki przy via Odescalchi. 

Kilka słów uwagi należało również koniecznie poświęcić Museo Kircheriano, założonemu w poło-
wie XVII w. z inicjatywy Augusta Kirchnera przy Collegio Romano. Zbiory, które miały pierwotnie 
charakter gabinetu osobliwości, na przełomie XIX i XX w. zostały przekazane Museo Nazionale Etru-
sco, mieszczącemu się w Villa Giulia, zabytki etnograficzne trafiły do Museo Nazionale Preistorico
Etnografico Luigi Pigorini, rzymskie starożytności – do Museo Nazionale Romano, znajdującego się
w Palazzo Massimo. Nieliczne obiekty, np. drewniane modele rzymskich obelisków, możemy wciąż 
podziwiać w dawnym budynku Collegio Romano, dziś mieszczącym liceum, któremu nie bez powo-
du nadano imię znanego muzealnika i konserwatora Ennia Quirina Viscontiego. 

Te dwa przykłady złożonych dziejów placówek muzealnych w Rzymie są chyba wystarczającym 
argumentem za koniecznością choćby minimalnego naświetlenia ich historii w książce traktującej 
o przełomowym dla ich istnienia momencie historycznym. Poświęcenie każdej z instytucji ujętych 
we wstępnej zbiorczej tabeli (albo choć tym najważniejszym) osobnej wzmianki w tekście nie zaję-
łoby więcej niż kilkanaście stron. Autorka znacznie ułatwiłaby czytelnikowi orientację w tym temacie 
i nie musiałaby wplatać tych informacji w przepełniony danymi tekst, gdzie siłą rzeczy stają się one 
mniej wyraźne.

Drugi brak rzuca się w oczy szczególnie w kontekście sygnalizowanego w podtytule książki poświę-
cenia szczególnej uwagi bohaterom omawianych wydarzeń. Przedstawienie ich sylwetek za pomocą 
biogramów nie zwalnia autorki z krytycznego podsumowania ich działalności. Wartościujące opinie 
pojawiają się co prawda w tekście książki, ale trzeba pamiętać, że autorka przedstawia 24 sylwetki 
osób, w większości bardzo mało znanych. Trudno zatem wymagać od czytelnika, by był w stanie 
wyłowić te informacje w trakcie lektury. 

Już przy pierwszym czytaniu rzucają się w oczy zasługi Pavana i Theinera oraz ambiwalentna ocena 
przez autorkę działań Cavalcasellego, ale oceny pozostałych uczestników wydarzeń nikną w natłoku 
innych faktów. Być może Paoli Picardi, doskonale zaznajomionej z tematem i niemającej wątpliwości, 
kto odegrał w omawianych wydarzeniach chwalebną, a kto negatywną rolę, podobne podsumo-
wanie nie wydało się niezbędne, ale tego rodzaju niedopatrzenie powinno zostać dostrzeżone na 
etapie prac redakcyjnych.
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Książka została starannie wydana przez wydawnictwo De Luca Editori D’Arte, któremu zawdzięczamy 
wiele publikacji poświęconych historii Rzymu. Elegancka okładka z archiwalnym zdjęciem przed-
stawiającym żołnierza w większym krużganku klasztoru Santa Maria in Aracoeli9 oraz wydanie na 
kredowym papierze pozwalałyby jednak oczekiwać lepszego poziomu materiału ilustracyjnego. Jest 
on niestety w większości czarno-biały, co razi szczególnie w przypadku licznie reprodukowanych 
malowideł, dla których barwa jest kluczowym środkiem wyrazu. Także zdjęcia architektury i rzeźb 
pozostawiają nieco do życzenia. Publikację warto byłoby uzupełnić innymi zdjęciami archiwalnymi 
dokumentującymi gwałtowne zmiany zachodzące w ósmej dekadzie XIX w. w stolicy Włoch, o któ-
rych autorka wspomina w tekście, jak choćby archiwalne zdjęcia kościoła San Caio, wyburzonego 
w związku z budową Ministerstwa Wojny.

Jak już wspomniano, wymienione powyżej braki nie wpływają na obniżenie bardzo wysokiej oceny 
merytorycznej publikacji. Ogrom pracy, którą musiała wykonać autorka, jest godzien podziwu. Do-
wodzi tego choćby krótki rzut oka na przypisy, w których z rzadka jedynie pojawiają się odwołania 
do źródeł sekundarnych. Znakomita większość informacji pojawiających się w książce jest efektem 
żmudnych poszukiwań archiwalnych. Z ogromu materiałów, których spis umieszczony został na 
końcu pracy, autorka umiejętnie wybrała historie najbardziej reprezentatywne, przez co udało się 
stworzyć przekonujący i pełny obraz wydarzeń, jakie się rozegrały wówczas w Rzymie, mimo bar-
dzo fragmentarycznie zachowanych źródeł. Książka jest ze wszech miar godna polecenia i pozostaje 
tylko życzyć sobie, by inne miasta i regiony doczekały się tak umiejętnych opracowań złożonego 
problemu dziewiętnastowiecznych sekularyzacji.

Magdalena Palica 
Trewir

Катерина Висоцька (ред.), Вінницькі Мури. Погляд крізь віки. Матеріали міжнародної 
наукової конференції «Єзуїтський комплекс у Вінниці крізь призму століть»,  

9–10 вересня 2010 року, [Winnickie Mury. Spojrzenie przez wieki.  
Materiały międzynarodowej naukowej konferencji „Kompleks jezuicki w Winnicy  

przez pryzmat wieków”, 9–10 września 2010 roku],  
Вінниця: ВМГО «Розвиток», 2011, ss. 512, il.*

Prezentowana książka powstała z okazji jubileuszu 400-lecia osiedlenia się ojców jezuitów w Winnicy 
na wschodnim Podolu. Obecnie jest to stolica obwodu winnickiego na Ukrainie. Początki miasta po-
łożonego nad rzeką Boh sięgają czasów panowania na tych ziemiach książąt Koriatowiczów. Od koń-
ca XIV w. aż do 1569 r. wspomniane tereny należały do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a następnie 

9 Oprócz utrwalonej przez fotografa sceny, będącej trafnym komentarzem do losów dzieł omawianych w książ-
ce, warto przypomnieć, co czyni oczywiście także autorka książki, w jakim kontekście pojawia się wzmiankowana 
powyżej fotografia. Zabudowania klasztorne Santa Maria in Aracoeli oraz inne średniowieczne budowle zostały 
zburzone, by zrobić miejsce dla kontrowersyjnego pomnika króla Wiktora Emanuela II, który nie przypadł do 
gustu mieszkańcom Rzymu, nazywającym go potocznie „maszyną do pisania”.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry  
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.
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do Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Znaczenie miasta wzrosło, gdy pod koniec XVI w. do Winnicy 
z pobliskiego Bracławia przeniesiono stolicę województwa. Szybki rozwój miasta sprzyjał pojawieniu 
się w nim katolickich zakonów.

Do połowy XVIII w. w Winnicy działały aż trzy rzymskokatolickie klasztory – jezuitów, dominikanów 
i kapucynów. Jako pierwsi w 1611 r. przybyli tu jezuici, po kilkunastu latach dominikanie, a w 1745 r. 
kapucyni. Niestety w późniejszych latach wszystkie te klasztory w podobnej kolejności zniknęły 
z przestrzeni miasta. Najpierw, w 1773 r., wraz z całym zakonem został zlikwidowany klasztor jezu-
itów. Następnie, na mocy ukazu kasacyjnego z 1832 r., zlikwidowano klasztor dominikanów, a na 
mocy ukazu kasacyjnego z 1864 r. przypieczętowano losy klasztoru kapucynów, który ostatecznie 
zlikwidowany został w 1888 r. 

Mimo burzliwych losów tych ziem po rewolucji 1917 r. o dawnej obecności zakonników w Winnicy 
świadczą zachowane do dziś zespoły poklasztorne. Ich losy były bardzo różne. Kościół i klasztor do-
minikański po kasacie zostały przekazane Cerkwi prawosławnej, która użytkuje je do dziś. Pokapu-
cyńska świątynia po wymarciu konwentu funkcjonowała natomiast jako łaciński kościół parafialny
do momentu jego zamknięcia przez władzę radziecką. Na początku lat 90. XX w. kapucynom udało 
się odzyskać swój dawny kościół konwentualny oraz część klasztoru i powrócić do Winnicy. Inaczej 
potoczyły się dzieje zabudowań pojezuickich, które były wykorzystywane przez różne instytucje. Ko-
ściół przerobiono na cerkiew Kazańską (od 1923 r. wykorzystywana przez Ukraińską Prawosławną 
Cerkiew Autokefaliczną). Do rewolucji 1917 r. w kolegium mieściły się kolejno m.in.: różnego rodzaju 
szkoły wraz z mieszkaniami dla nauczycieli i uczniów, urzędy i instytucje państwowe – sąd, urząd 
skarbowy, więzienie, koszary i magazyny wojskowe, szpital, straż pożarna, miejskie hospicjum, dru-
karnia zarządu miejskiego, redakcja gazety „Jugo-Zapadnyj Kraj”. Od lat 20. XX w. kompleks pojezu-
icki stał się jednym z głównych centrów życia naukowego, kulturalnego i duchowego w Winnicy. 
Przed II wojną światową znajdowały się tu m.in.: biblioteka i archiwum, wyższa szkoła pedagogiczna 
oraz muzeum i cerkiew. Także obecnie zabudowania te służą celom naukowo-oświatowym i wycho-
wawczym – siedziby mają w nich Państwowe Archiwum Obwodu Winnickiego, Winnickie Muzeum 
Krajoznawcze i Muzeum Sztuki oraz liceum techniczne1.

Omawiana publikacja jest poświęcona dziejom winnickiego kolegium jezuickiego od momentu 
jego powstania do likwidacji w 1773 r. oraz późniejszym losom zabudowań pojezuickich (zwanych 
Murami). Jest ona pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej „Kompleks jezuicki w Winnicy 
przez pryzmat wieków”, która odbyła się w dniach 9–10 IX 2010 r. w Winnicy. Głównym organizatorem 
i pomysłodawcą sympozjum było Winnickie Muzeum Krajoznawcze przy współudziale Państwowe-
go Archiwum Obwodu Winnickiego. Organizatorzy konferencji podkreślają, że była to pierwsza tego 
rodzaju inicjatywa na Ukrainie, poświęcona dziejom jezuitów na ziemiach ukraińskich i ich spuściź-
nie na przykładzie placówki winnickiej. Warto zauważyć, że książka ma charakter interdyscyplinarny, 
wśród jej autorów znaleźli się bowiem nie tylko historycy, ale także architekci, archiwiści, historycy 
sztuki i muzealnicy pochodzący z różnych ośrodków naukowych na Ukrainie i w Polsce.

Książka Winnickie Mury zawiera 26 artykułów wzbogaconych licznymi ilustracjami prezentującymi 
zdjęcia, stare pocztówki, litografie i plany oraz dokumenty pochodzące z różnych archiwów i kolekcji.
Zamieszczono w niej także reprodukcje obrazów namalowanych przez regionalnych malarzy uczest-
niczących w projekcie historyczno-artystycznym „Winnickie Mury. Spojrzenie przez wieki”, które po-
przedza omówienie projektu autorstwa Tatiany Żurunowej.

1 Por. Передмова, [w:] К. ВИСОЦЬКА (ред.), Вінницькі Мури. Погляд крізь віки. Матеріали міжнародної наукової 
конференції «Єзуїтський комплекс у Вінниці крізь призму століть», 9–10 вересня 2010 року, Вінниця 2011, 
s. 3.
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Treść prezentowanej pracy zbiorowej można podzielić na trzy zasadnicze części. Zwarty blok tema-
tyczny stanowią referaty poświęcone działalności jezuitów w stolicy województwa bracławskiego 
oraz ich dziejom na terenach Rzeczypospolitej. Otwiera go tekst Piotra Ryczkowa, który przedsta-
wił architekturę dawnego kolegium jezuickiego w Winnicy oraz zmiany, jakie zaszły w jej wyglądzie 
w ciągu ostatnich dwóch wieków. W pewnym sensie uzupełniają go: artykuł o jezuickich budowlach 
w Winnicy przygotowany na podstawie archiwaliów rzymskich przez jezuitę ks. Jerzego Paszendę 
oraz tekst zamykający recenzowaną książkę, przygotowany przez architekt Ludmiłę Denisową, po-
święcony kompleksowi zabudowań pojezuickich w przestrzeni miejskiej Winnicy. 

Na szczególną uwagę zasługują teksty autorstwa wybitnego historyka jezuickiego ks. Ludwika Grze-
bienia oraz dyrektora Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów w Krakowie ks. Andrzeja Pawła Biesia. 
Pierwszy z nich został poświęcony historii winnickich szkół prowadzonych przez jezuitów w XVII 
i XVIII w., a drugi – omówieniu źródeł do dziejów kolegium jezuitów w Winnicy przechowywanych 
w archiwach zakonnych w Rzymie i Krakowie. Inny jezuita, student Papieskiego Uniwersytetu Grego-
riańskiego w Rzymie Aleksy Bredeliew, w swoim wystąpieniu przedstawił zasady programu naucza-
nia (Ratio Studiorum) szkolnictwa jezuickiego.

Dzieje jezuickiej placówki zakonnej w Winnicy na tle działalności jezuitów w Rzeczypospolitej 
w pierwszej połowie XVII w. zaprezentowała Tatiana Szewczenko z Kijowa. Kolejny artykuł, autorstwa 
Sergiusza Seriakowa z Charkowa, przybliża oświatową działalność winnickich jezuitów w przededniu 
wybuchu powstania Bohdana Chmielnickiego. Tę część publikacji zamyka tekst autora niniejszego 
omówienia, poświęcony winnickim jezuitom w latach 1745–1773 w świetle kroniki kapucyńskiej.

Następna grupa opracowań dotyczy losów budynków pojezuickich w latach 1793–1917, gdy ziemie 
te znalazły się w granicach Cesarstwa Rosyjskiego. Otwiera ją źródłowy artykuł wicedyrektora Ar-
chiwum Winnickiego, Aleksandra Petrenki, poświęcony losom budynków pojezuickich na przełomie 
XVIII i XIX w. Uzupełnia go aneks zawierający kilka interesujących dokumentów przechowywanych 
w miejscowym archiwum, m.in. fragmenty kroniki winnickiej szkoły z lat 1799–1802 oraz opis jej 
budynków wraz z planami sporządzony na zlecenie Uniwersytetu Wileńskiego w 1810 r. Podobny 
charakter ma również obszerny artykuł Wiktorii Koleśnik z muzeum krajoznawczego w Winnicy. Au-
torka szczegółowo opracowała dzieje pojezuickiego kolegium w okresie, gdy w jego murach istniało 
najpierw gimnazjum podolskie (1814–1831), które funkcjonowało jeszcze jako polski zakład oświa-
towy, a następnie gimnazjum rosyjskie (1832–1847). Losy zabudowań pojezuickich w drugiej poło-
wie XIX w. nakreśliła Maria Surżykowa z Winnicy. Po okresie opuszczenia i stopniowego popadania 
w ruinę, na początku XX w. zaczął się okres odbudowy Winnickich Murów. Zapoczątkowała go dys-
kusja wokół prawa własności do nich ze strony miasta. Sprawę tę szczegółowo przedstawił w swoim 
artykule dyrektor Archiwum Winnickiego, Jurij Legun. Z kolei Anatol Łysy z Winnicy omówił dzieje 
miejskich instytucji oświatowych ulokowanych w murach pojezuickich na początku XX w.

Najobszerniejsza część prezentowanej pracy dotyczy najnowszej historii miasta i obejmuje okres od 
rewolucji bolszewickiej 1917 r. aż do czasów współczesnych. Miejscowi badacze szczegółowo przed-
stawili losy Winnickich Murów w okresie rewolucyjnych zmian w 1917 r. (Aleksander Loginow i Łarysy 
Semenko) oraz w latach wojny domowej i ukraińskich walk narodowowyzwoleńczych (Konstantyn 
Zawalniuk). Kolejne artykuły zostały poświęcone dziejom poszczególnych instytucji, które mieściły 
się w tym czasie w budynkach pojezuickich. Walery Rekrut skupił się na przedstawieniu okresu, gdy 
w Murach działały różne instytucje związków zawodowych, m.in. Centralne Biuro Związków Zawodo-
wych i Urząd Pracy (1919–1920). Tatiana Solomonowa z Winnickiego Pedagogicznego Uniwersytetu 
im. M. Kociubińksiego omówiła funkcjonowanie w latach 20. XX w. w pojezuickich budynkach win-
nickiej filii Powszechnej Biblioteki przy Ukraińskiej Akademii Nauk. Walery Mazuryk przedstawił losy
dawnej świątyni pojezuickiej w latach 1923–1938 oraz 1942–1943, gdy należała ona do Ukraińskiej 
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Autokefalicznej Cerkwi. Sergiusz Garenyk z miejscowego muzeum omówił dzieje Wyższego Pedago-
gicznego Zakładu Oświatowego, mieszczącego się w budynkach pojezuickich w latach 1932–1943. 

Ałła Lipska ukazała dziesięcioletni (1962–1972) epizod powojennej historii Winnickich Murów, gdy 
kościół pojezuicki był wykorzystywany jako sala sportowa związku sportowego „Dynamo”. Kolejne 
artykuły dotyczą dwóch instytucji, które do dziś użytkują dawne zabudowania pojezuickie w Win-
nicy. Po pierwsze jest to Winnickie Muzeum Krajoznawcze, które działa w Murach od 1929 r. Jego 
historię przed 1941 r. zaprezentowała Swietlana Szarowarska, a losy w okresie okupacji niemieckiej 
– wspomniana już T. Solomonowa. Powojenne dzieje, aż do czasów współczesnych, omówiła obecna 
dyrektor muzeum, Katarzyna Wysocka. Po drugie jest to archiwum obwodowe, które obecnie zajmu-
je najstarsze budynki dawnego jezuickiego kolegium w Winnicy. W prezentowanej książce poświę-
cone mu zostały dwa artykuły. W pierwszym aktualny dyrektor tego archiwum, J. Legun, przedstawił 
jego szczegółową historię oraz scharakteryzował jego zbiory. W drugim Sergiusz Galczak z uniwer-
sytetu pedagogicznego w Winnicy zaprezentował jego losy w okresie II wojny światowej i okupacji 
niemieckiej. 

Książka stanowi dobry przykład solidnego, opartego na niepublikowanych źródłach opracowania 
naukowego, które dotyczy nie tylko dziejów dawnego kolegium jezuickiego w Winnicy, ale także 
jego znaczenia w dziejach miasta i losów po kasacie zakonu w 1773 r.

Głównym celem przybycia jezuitów do Winnicy było otwarcie szkół i kształcenie młodzieży. W pew-
nym sensie to dziedzictwo nie zostało roztrwonione po kasacie zakonu i przez długie lata w zacho-
wanych do dziś budynkach pojezuickich mieściły się różnego rodzaju instytucje oświatowe. Co waż-
ne, także dziś gmachy te służą celom dydaktycznym i naukowym.

Witalij ROSOWSKI
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
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Сергій ГОРІН, Монастирі Західної Волині (друга половина XV – перша половина XVII ст.), 
Львів: Видавництво отців василіян „Місіонер”; Siergij GORIN, Monastery Wołynia  

Zachodniego (druga połowa XV – pierwsza połowa XVII w.), Lwów: Missionar; Siergij GORIN, 
The monasteries of western Volhynia (second half of 15th – first half of 17th century),  

Lviv: Missionar, 2007, 336 pp.

The work is a result of many years of author‘s research, in the course of which he elaborated books of 
Volodymyr and Lutsk municipal and land courts until the first half of 17th century, what constitutes 
the main basis of the monograph. The first chapter discusses the development of monasteries on
the researched territory, the specificity of the patronage rights over them, the development of their
land tenure, and their role in the region. In the second, the most extensive, the author collated the 
catalogue of Orthodox and Uniate monasteries of western Volhynia. In each study the history of the 
monastery, salary, the directory of superiors, and cultural activities are presented. The third chapter 
collates the catalogue of Latin convents in this area, namely in Volodymyr (Dominicans), Kamin-Ka-
shyrskyi (Dominicans and Franciscans), Zaturtsi (Augustinian Hermits), and Lokachi (unable to deter-
mine the monastic affiliation).

Ołeh DUCH
Institute of History 

Ivan Franko National University in Lviv

Rūta JANONIENĖ, Dalia KLAJUMIENE (sud.), Lietuvos vienuolynai. Vadovas [Klasztory Litwy,  
przewodnik; Cloisters of Lithuania, A Guide], Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla,  

1998, 545 pp., 384 ill., list of monasteries, list of recently active religious orders  
and congregations, short glossary of terms, list of literature

This book presents the Lithuanian part of the cultural program Monastic Influence Route initiated by 
the Council of Europe. It is addressed to tourist and to all those interested in the Christian and monastic 
heritage of Lithuania and it consists of description of various objects as well as illustrations. The intro-
duction Monastic Route, written by dr. Irena Vaisvilaite, discusses the main features of Christian mona-
sticism, as well as its historical development and the influence of secularization on monasticism. It also
shows the revival of monasticism and its situation today. Both geographically and alphabetically, 67 
monasteries are described. Some of them have been active and influential in the past, and some are
alive today inside the boundaries of the present Lithuanian Republic. Most of them, 26 in all, were situ-
ated in Vilnius, less – 8 only – in Kaunas, 2 in Kraziai and the rest – in other areas. The book is more edu-
cational than scientific, but it includes of numerous authors (Aleksandra Aleksandravičiūtė, Adomas
Butrimas, Rasa Butvilaitė-Petrauskienė, Vidmantas Jankauskas, Rūta Janonienė, Auksė Kaladžinskaitė-
-Vičkienė, Dalia Klajumienė, Gražina Marija Martinaitienė, Rimantė Meldytė, Arvydas Pacevičius, Min-
daugas Paknys, Tojana Račiūnaitė, Laima Šinkūnaitė, Povilas Šverebas, Rūta Birutė Vitkauskienė) who 
are true experts of their field. Each of the 67 articles describes the beginning, the further activities
of the given monastic community, as well as the development, the opening and the closure of the 
cloisters, their heritage (the buildings, the works of art, etc.). These descriptions are based on research 
and on remaining sources. The book includes a great number of illustrative photographs.

Artūras GRICKEVIČIUS
Faculty of History 

Lithuanian University of Educational Sciences in Vilnius
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Максим ЯРЕМЕНКО, Київське чернецтво XVIII ст., Київ: Видавничий дім „Києво-
-Могилянська Академія”; Maksim JARIEMIENKO, Mnisi kijowscy w XVIII w., Kijów: Dom  

Wydawniczy „Akademii Kijowsko-Mohyliańskiej”; Maksim JARIEMIENKO, The monks  
of 18th century Kiev, Kiev: Kiev-Mohyla Academy Publishing House, 2007, 304 pp.

In first three chapters the author discusses the problems of functioning and composition of the
Orthodox monasteries in Kiev respectively: legal dispositions regulating the reception of novices, 
reasons for becoming a monk, and the number of communities (chapter 1), the territorial and class 
origin of the monks, noting the domination of candidates from the left-bank Ukraine and a relatively 
small number of Kievians, the domination of sons of bourgeoisie, Orthodox priests, and peasants 
(chapter 2), and the age and physical condition of the monks (chapter 3). 

In the 4th chapter, the intellectual level of friars is concerned. Most of them could only read and/or 
write, very few had a better education – they were mostly graduates of Kiev-Mohyla Academy, whose 
stay in Kiev was temporary. Among them, the most commonly recruited were bishops of various dio-
ceses. Each monastery had a library. The largest was the library of St. Sophia monastery and, except 
the Vydubychi Monastery (St. Michael the Archangel), the books in Latin prevailed in them, what 
indicates the strength of Western cultural influence. The books in Latin and Polish prevailed in the
book collections of hegumens and archimandrites. The separate book collections were owned by 
some monks – liturgical books in Ruthenian prevailed here. 

Chapter 5th treats about observances in monasteries. The author emphasizes, that in the light of his 
studies, the dominating negative image of the Orthodox monks habits has not been confirmed.

In five appendices the author presented the number of the communities, the age of friars at the
moment of death, the territorial and class origin of monks, as well as the list of hegumens and archi-
mandrites of each monasteries in Kiev and friars, who have been moved to other convents on the 
territory of the Russian Empire. 

Ołeh DUCH
Institute of History 

Ivan Franko National University in Lviv

Pavel KRAFL, Petra MUTLOVÁ, Dana STEHLIKOVÁ, Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. 
Dějiny a diplomatář kláštera [The Regular Canons of St. Augustine in Lanškroun.  

The History and Diplomatarium of the Monastery] (Práce Historického ústavu AV ČR,  
řada B: Editiones, svazek 7), Praha: Historický ústav, 2010, 400 pp., 52 ill. 

This work resumes the genre of monastic diplomatarium which disappeared from Czech historio-
graphy in the latter half of the 20th century yet is suitable for the presentation of sources concerning 
single ecclesiastical institutions. The first part of the book (pp. 34–88, English abstract on pp. 91–102),
written by P. Krafl, is a brief but careful study of the history of the house of Canons Regular of St.
Augustine in Lanškroun, from its establishment by Peter Jelito, the Bishop of Litomyšl, in 1371 to its 
removal early in the Hussite wars, about 1421. The study introduces the sources and the literature of 
the subject and treats, among other things, the origin and the property of the convent, the incorpo-
rations of parochial churches and its relations with other ecclesiastical institutions, in particular, its 
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confraternity agreements with Czech, Moravian, and Polish convents. The second part of the book 
(pp. 105–286) is a new annotated edition of 53 Latin documents concerning the convent, dated be-
tween 1371 and 1412, and presently in the care of archives in Brno, Prague, Třeboň, Olomouc, Kłodz-
ko, Cracow, and Vatican. 48 of the 53 are originals, the remaining 5 – copies. The notes are in Latin. 
The documents are thoroughly indexed (pp. 289–397).

Ewa ZIELIŃSKA
Institute of History 

Marie Curie Sklodowska University in Lublin

Lietuvos vienuolynų dailė. Parodos katalogas, 1998–2000, [Sztuka klasztorów Litwy,  
Katalog wystawy, 1998–2000; The Art of Lithuanian Cloisters, Exhibition Catalogue,  

1998–2000], [Vilnius: R. Paknio leidykla. Wilno: Wydawnictwo R. Paknisa, 1998],  
152 pp., 39 col. ill., list of literature and sources, index of persons

According to the cultural programme of the Council of Europe Monastic Influence Route, in 1998 the 
programme Monastic Route in Lithuania has been started. Due to this, in the same year an exhibition 
Lithuanian Monastic Art was opened by the Lithuanian Art Museum at Vilnius Picture Gallery. The 
exhibition lasted till 2000.

This issue presents the catalogue of the exhibition which includes 7 explanatory articles in Lithu-
anian and in English as well as 39 large photographs of good quality that show the main art treasures 
with short descriptions. The first article by Dalia Tarandaite describes the painting and sculpture as
an integral part of cloister decor and religious practice. The article is followed by a catalogue of reli-
gious and historical paintings and a catalogue of the portraits of monks, fundators and benefactors 
of the monasteries. The catalogues include 26 black and white photographs of medium size, as well 
as exhaustive descriptions of the painted scenes and persons depicted. 61 works of art are presented 
this way. The second article by Valdas Gasiunas characterizes the Cloister graphic works also followed 
by a catalogue of 48 works (including 24 photographs). The third article by Ruta Vitkauskiene is devo-
ted to sacral works of silver. It also includes a catalogue of 14 works (with 11 photographs). The same 
author provides one more article about the stamps of the cloisters of Lithuania with a catalogue 
of 19 exhibits including 17 photographs. The fifth article written by Linas Bubnelis describes small
religious medals and provides a catalogue of 25 works and 18 photographs. The sixth article by Egle 
Pinkute studies liturgical embroidery. This is followed by a catalogue of 21 works with 8 photographs. 
The final article by Nijole Zilinskiene describes books from the collection of the Vilnius Benedictine
Abbey and provides a catalogue of 21 works with 12 photographs.

Most of these exhibits – paintings, sculptures, graphic works, textile and metal works of the 16th–20th 
centuries – have been restored especially for this exhibition at the Restoration Centre named after 
Pranas Gudynas in Vilnius and are being exposed in public for the very first time.

Artūras GRICKEVIČIUS
Faculty of History 

Lithuanian University of Educational Sciences in Vilnius
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Kazimierz ŁATAK CRL (ed.), Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich  
w Krakowie w okresie potrydenckim. Ludzie – wydarzenia – budowle – kultura [Corpus Christi 

Monastery of the Canons Regular of the Lateran in Cracow in the post-Tridentine period.  
People – events – buildings – culture], Łomianki: Wydawnictwo LTW, 2012, 458 pp.

The introduction to the problem is provided by the articles of  Fr. J. Pietrzykowski, who presented the 
Catholic Church in Poland in the fall of the Middle Ages and on the treshold of  modernity, and by Fr. 
D. Zamiatała CMF, highlighting the religious life in Poland in the late medieval. 

There are 7 articles devoted to characterize st. Stanisław Kazimierczyk. Fr. K. Łatak CRL has examined 
his family basing on the Kazimierz city registration books. J. Marszalska presented the image of the 
saint included in the hagiographic records until the mid-seventeenth century. The remaining texts 
treat about the “life after death” of Stanisław Kazimierczyk; elevatio and translatio corporis – the exhu-
mation and transfer of the body (Fr. Sz. Praśkiewicz OCD), canonization (Fr. A. Scąber) and its echoes 
in Polish (Fr. W. Ćwiękała CRL) and Western means of communication (Fr. G. Cipolloni CRL). S. Dziedzic 
has discussed the restoration of the relics altar and F. Rozen – the  religiousness of Kazimierz citizens 
in the light of its miracles from 1489–1490. 

The volume includes studies on other Canons Regular: W. Szetelnicki’s on John of Nysa, T. Graff’s
on Dersław Borzymowski, and Fr. K. Łatak’s CRL on Piotr Clarec, and historical notes of Krzysztof 
Łoniewski.  

Another group of articles concerns the monastery and the church of Corpus Christi in Cracow (Kazi-
mierz). W. Szymborski researched the documents of indulgence and Fr. S. Nalbach CRL the dispute 
with the city council about the parish school. E. Piwowarczyk recognized the problem of the convent 
perception in the light of burgeoise legates, and in the second article – the issue of the powerful 
clientele in the context of made donations. Several authors have analyzed the contacts of this insti-
tution with other monasteries. W. Mrozowicz investigated the relationship with the central facility in 
Kłodzko, A. Pobóg-Lenartowicz with the Blessed Virgin Mary Church on the Piasek Island abbey in 
Wrocław, Fr. W. Graczyk with the abbey in Czerwińsk upon Vistula, and E. Zielińska with the mona-
stery in Kraśnik. The oldest statutes (constitutions) of Lateran Canons Regular obedience of Cracow 
were developed by Fr. S. Więzik CRL Another issue is the artistic and intellectual culture of the mo-
nastery, which became the subject of research by ks. K. Łatak CRL (MB paintings famous of grace), 
B. Krasnowolski (the interior of the church in the context of  Fr. Stefan Ranatowicz’s CRL chronicle), 
M. Marosz (monastic code), J. Kubieniec (the collection of antiphonaries) and A. Żmudziński (gothic 
monstrance). 

Tomisław GIERGIEL
Institute of History  

Marie Curie Sklodowska University in Lublin
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Józef MAKARCZYK OFMConv., Prowincja litewsko-białoruska zakonu braci mniejszych  
konwentualnych w latach 1687–1845 [Belarusian Province of Friars Minor Conventual  

in 1687–1845], Grodno: Grodzieńska Diecezja Rzymsko-Katolicka, 2012, 555 pp.

Published in only 100 copies, the book of Fr. Józef Makarczyk is based on unpublished source mate-
rial collected in archives and libraries of Minsk, Grodno, St. Petersburg, Vilnius, Rome and Vatican. 

In chapter one the author discusses the process of the formation of Franciscan Lithuanian-Ruthenian 
province, the boundaries of seperate custodies, the origins and founders establishing the 31 mona-
steries constituting it, located in the following cities and towns: Drohiczyn on the Bug, Drahichyn 
in the Brest Province of Belarus, Dzisna, Gelvonai, Grodno, Halshany, Hubina, Ivenets, Kaltanenai, 
Kaunas, Malaya Lapenitsa, Lukoml, Minsk, Norviliskes, Navahrudak, Valkininkai, Orsha, Ashmyany, 
Pinsk, Polotsk, Pastavy, Prozoroki, Serafin-Maciejewicze, Senno, Sakolniki, Stawiska, Szejbakpol, Svi-
slach, Udelo, Vilnius, Zaiginys. In the next chapter, the Franciscan pastoral activity on this area is pre-
sented: the parishes and chaplaincies handled, the preaching work, pastoral assistance in diocesan 
parishes, the propagation of the cult of Maria and of the saints, carried ecclesiastical organizations 
and associations, as well as charity, educational, and publishing activities. The tables are juxtaposing 
the names of cities and towns constituting separate parishes, the number of preachers in seperate 
monasteries of the province, but also paintings and statues located in monastic churches. Chapter 
three, presenting the life inside monasteries, discusses the practices of the community, prayers and 
penance, visitations, and i.a. libraries, with the valuable calculation of the amount of the volumes 
held. Chapter four is dedicated to the material bases of the Franciscan monasteries’ functioning in 
the Lithuanian-Belarusian province. The author discusses in it the foundation grants, bequests, and 
various liabilities, as well as the church, monastic, and grange duties. In the tables he juxtaposes 
the bequests with the sum of obligations of each convent, and the liturgical liabilities of the monks 
towards the founders. 

The last chapter is about the dissolution of the aforementioned monasteries and its consequences. 
Most of the convents were dissolved by the ukase from 1832 – in Drohiczyn on the Bug, Drahichyn 
in the Brest Province of Belarus, Dzisna, Gelvonai, Halshany, Hubina, Ivenets, Kaltanenai, Malaya La-
penitsa, Lukoml, Minsk, Norviliskes, Valkininkai, Polotsk, Pastavy, Prozoroki, Serafin-Maciejewicze, Sa-
kolniki, Szejbakpol, Svislach, and Zaiginys. The author collates in tables the monks from the dissolved 
monasteries and discusses synthetically the fate of the monastic property. Subsequently, he presents 
the history of the the convents that have survived – Kaunas, Senno, Orsha, Navahrudak, Ashmyany, 
Udelo, Pinsk, Stawiska the main monastery in Vilnius, and Grodno. The author summarizes with the 
analysis of the participation of the monks in the January Uprising, discussing the dissolution of all 
remaining convents by the ukase from 1864, and presenting the fate of the last Franciscans on the 
area of Lithuanian-Belarusian province. In the source appendices he publishes translated into Po-
lish The foundation act of Franciscans of Grodno, The foundation act of Franciscans from Zaiginys, The 
foundation act of Franciscans in Stawiska, Ordinationes Universales pro Religiosis Ordinis S. Francisco 
Conventualium, and encloses summary table containing The personnel of the Lithuanian-Belarusian 
and Red Ruthenian provinces, The rotation of personnel in the communities of Grodno and Svislach in 
different periods of existance. The work ends with the biography and the indexes of people and geo-
graphical names.

Mariusz SAWICKI
Institute of History 

University of Opole
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Andrzej RADZIMIŃSKI, Dariusz KARCZEWSKI, Zbigniew ZYGLEWSKI (eds.), Sanctimoniales.  
Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku) [Sanctimoniales. 

Female convents in Poland and Central Europe (until the turn of 18th and 19th centuries)], 
Bydgoszcz-Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  

i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2010, 514 pp., 
 illustrations, tables, charts, CD

The book is a collection of studies, which were delivered on 24th–26th November 2004 at the con-
ference organized in Mogilno by the Institute of History of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz 
and Institute of History and Archival Sciences of Nicolaus Copernicus University in Toruń. It contains 
32 articles grouped in 6 sections. 

In the first section, discussing legal and constitutional issues related with the functioning of female
congregations, are published the drafts concerning the constitution of Norbertine sisters in the post-
-tridentine period (sr. M. Borkowska OSB), the care of Dominicans on the convents belonging to their 
female branch (S. Zonenberg), Cistercian nuns abbeys on the Polish lands in the light of 13th century 
general chapter statutes (A. Galar), the statutes of Clarisses from the convent in Znojmo from 1436 
(O. M. Przybyłowicz), religious observations of Cistercian-Benedictine nuns of Toruń in 1311–1632 
(J. Kurek), and finally the visitation of Cistercian sisters from the abbey in Owińska in 1591–1619
(R. Witkowski). 

The second section consists of four works undertaking the problematic of female convents functio-
ning on the lands neighbouring with Poland. Three of them sythetically discuss the development of 
women’s religious orders in the Middle Ages in Moravia (T. Borovský), Slovakia and Hungary (D. Vale-
chová), and the Czech Republic (H. Pátková), with the latter being limited to the Premonstratensians in 
the post-Hussite era. The seperate study is devoted to Hungarian houses of Beguines (D. Dvořáková). 

The third section concerns female convents on the Polish lands and includes works on the following 
subjects: research perspectives on canonical sisters from Piasek Island in Wrocław (A. Pobóg-Lenar-
towicz), sisters in the Military Order of the Crusaders of the Red Star (M. Starnawska), the foundation 
salaries of the Silesian female convents until the middle of 14th century (A. Tarnas-Tomczyk), the pre-
mises granted to the Norbertines from Czarnowąsy and Rybnik until 1228 (M. Kopka-Jędrychowska), 
the relationship between dukes of Opole and female monasteries located on the lands of their duchy 
(W. Dominiak), Tertiaries of the St. Bernardine monastery of Lviv (T. M. Trajdos), the order of Bridget-
tines in Protestant Gdańsk in the light of their dispute with the city on the Siedlce district in 16th 
and 17th centuries (S. Kościelniak), and the abbey of Benedictine Sisters in Bysławek in 1602–1836  
(A. Brygman). 

Four articles discuss monastic convents: the composition of medieval female Dominican convent in 
Racibórz (A. Barciak) and Wrocław (K. Kaczmarek) and Clarisses in Opava (I. Pietrzyk), and the socio-
-ethnic composition of the Norbertine convent in Żukowo in 1579–1834 (A. Wilczewska).  

Four works were devoted to selected manifestations of everyday life in the monasteries: the mental 
world of the nun in 17th and 18th centuries, based on the chronicles of the Benedictine abbey in 
Poznań (M. Bogucka), the cuisine and infirmary of the Clarisses monastery in Cracow until the end of
18th century (P. Gąsiorowska), menu of Norbertines from the abbey of Zwierzyniec in Cracow in 18th 

century (J. Rajman), and the elementary components of daily life (clothing, food, tableware, hygiene, 
funeral ceremony, burial, equipping the deceased) of Norbertines in Strzelno in the light of archeolo-
gical research, with the multimedia presentation on CD (K. Sulkowska-Tuszyńska). 
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The last chapter contains works concentrating on the literature and book collections: post mona-
stic documents in the collection of National Archive in Wrocław (R. Stelmach), the literature of Ci-
stercian nuns of the abbey in Trzebnica in 13th century (A. Wałkówski), scriptorium from the abbey 
of regular canons in Czerwińsk as the emergence place of liturgical manuscripts of Norbertine si-
sters from Płock (M. Stawski), intellectual culture of Benedictine sisters congregation of Chełmno 
(J. Gwioździk), dispersing the book collections of monasteries dissolved in 18th and 19th centuries (I. 
Pietrzkiewicz), the documents of Cistercian sisters abbey in Stare Brno from 1378–1419 in the archive 
in Brno (P. Krafl).

This volume, together with the comprehensive publication about Cistercian sisters issued few years 
ago (A. M. WYRWA, fr. A. KIEŁBASA SDS, fr. J. SWASTEK (ed.), Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, 
dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej. Materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cyster-
sologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji cysterek w Trzebnicy, Trzebnica 18–21 września 2002 r. 
[Cistercian sisters in the history and culture of Polish territory, former Commonwealth and Central Eu-
rope. The proceedings of 7th International Conference of Cistercian Researchers on the occasion of 800th 
anniversary of founding Cistercian sisters in Trzebnica, Trzebnica 18th–21st September 2000], Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie, 2004, 1120 pp.), provides a valuable summary of scientific research achie-
vements on female religious life.

Marek L. WÓJCIK
Institute of History 

University of Wrocław

Ewa M. ZIÓŁEK, Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim  
[Between the throne and the altar. Church and state in the Duchy of Warsaw],  

Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, 880 pp., 26 ill., 2 maps,  
4 tables, bibliography, index of names

This is the first monograph on the relationship between the state and the Catholic Church in the
period of the Duchy of Warsaw (1806–1812). The author points on the undertaken attempts to recon-
struct the “alliance of the throne and altar“, which complicated the dependence of the Duchy from 
France. The first chapter discusses the impact of Austrian and Prussian policy on the condition of the
Church in the Polish lands, the establishment of the Duchy of Warsaw, and the attitude of Governing 
Commission towards the Church. The second chapter – the place of the Catholic Church in the legal 
system of the Duchy of Warsaw, and failed attempts to conclude the concordat with the Holy See. 
The third chapter – the influence of military character of the Duchy on the material condition of the
Church, and the issue of its relation to the Polish army. 

HM readers will be mostly interested in chapter four: Polityka rządu wobec zakonów [Government pol-
icy towards the religious orders]. As the author emphasizes, contrary to the commonly known views, 
the authorities of the Duchy did not seek to dissolve the monasteries, because needing the Church 
support, they were trying to avoid any conflicts. They were also aware, that considering the fact of
very small number of diocesan priests, the friars could take over some of their duties. The difficult
situation of the convents in this period was the result of their poor economic conditions caused 
by the policy of the occupant Austrian and Prussian authorities before 1806. The Duchy authori-
ties, struggling with huge financial problems, were unable to support the monasteries. The remedy
for this situation was to be a decree of 23rd March 1811 postulating, under the approval of Church 
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authorities, the mergence of small monasteries in larger, economically independent entities. With a 
special concern were surrounded those congregations, which has been considered as useful for the 
country, namely those teaching and carrying hospitals. In particular regard, as a symbol of Polish 
identity, was treated the monastery of Jasna Góra. 

The book ends with two chapters devoted to the Church reform projects and the relation of the 
Church to the state and monarch – Frederick Augustus, patriotism of the clergy, and the religious-
ness of discussed period. 

Marek DERWICH
Institute of History 

University of Wrocław
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Ołeh Duch
Wydział Historyczny  
Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie

Międzynarodowa konferencja naukowa How the secularization  
of religious houses transformed the libraries of Europe, 16th–19th centuries,  

Oksford (Wielka Brytania), 22–24 III 2012 r.*

W dniach 22–24 III 2012 r. w St Anne’s College Uniwersytetu Oksfordzkiego (Wielka Brytania) odbyła 
się międzynarodowa konferencja naukowa How the secularization of religious houses transformed the 
libraries of Europe, 16th–19th centuries (Jak kasaty klasztorów zmieniły biblioteki Europy w XVI–XIX wieku), 
poświęcona wpływowi kasat klasztorów na biblioteki europejskie od XVI do XIX w.1 Jej organizato-
rami byli: Richard Sharpe, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, Dorit Raines, profesor Uniwersytetu 
Ca’Foscari w Wenecji, oraz Cristina Dondi, sekretarz Europejskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych 
(CERL). Konferencja zgromadziła ponad 20 naukowców z 14 krajów.

Pierwszą sesję, The territorial and temporal map of the dissolved collections, rozpoczął syntetyczny re-
ferat Fiorenza Landiego (The dissolution of monasteries in Europe – an overall look and the economic 
implications), w którym autor ukazał ekonomiczne podłoże kasat klasztorów na kontynencie euro-
pejskim. Kolejni prelegenci zajęli się konsekwencjami kasat w poszczególnych krajach i regionach 
dla tamtejszych  księgozbiorów.

Richard Sharpe (The consequences of an early dissolution: the English experience in the sixteenth century 
and after) omówił losy bibliotek klasztornych po pierwszej masowej kasacie klasztorów w Wielkiej 
Brytanii w latach 30. XVI w. Spróbował odpowiedzieć na trzy pytania: 1) jaka była przyczyna wrogie-
go nastawienia wobec książek podczas tej kasaty?; 2) jak i dlaczego – mimo tej wrogości – część ksią-
żek udało się jednak uratować?; 3) co powinni zrobić badacze, aby więcej się dowiedzieć o zawartości 
bibliotek klasztornych przed kasatą dokonaną podczas rządów Henryka VIII? 

Ziemiami szwajcarskimi zajęli się Rudolf Gamper (From Reformation to Säkularisation: the dissolution 
of religious houses in Switzerland and the fate of their libraries) oraz Martin Germann (Zurich and the 
books of the monasteries: from the Reformation to the 19th century). Pierwszy z nich zajął się kasata-
mi w niemieckojęzycznych kantonach Szwajcarii, Zurychu, Bernie oraz Bazylei, gdzie dochodziło do 
nich dwukrotnie, w latach 1532–1533 (reformacyjne) oraz 1840–1850 (skutek konfrontacji środowisk 
konserwatywnych i liberalnych). W wyniku pierwszej z nich większość księgozbiorów klasztornych 
trafiła do bibliotek protestanckich ośrodków dydaktycznych. Część ksiąg zabrali ze sobą zakonnicy 
lub zakonnice, pozostałe były niszczone (np. wykorzystywane przez introligatorów). W wyniku dru-
giej natomiast księgi ze skasowanych klasztorów trafiły przede wszystkim do bibliotek publicznych. 
M. Germann zwrócił uwagę na kasaty w kantonie Zurych, jednym z najważniejszych ośrodków refor-
macji. Zajął się m.in. losami bibliotek opactw benedyktyńskich w Sankt Gallen i Reichenau. Pierwsza 

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą  
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry  
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humanities”  
in the years 2012–2016.

1 Program, streszczenia referatów oraz podstawowe informacje o ich autorach znajdują się na stronie http://
www.bodley.ox.ac.uk/csb/MigrationofKnowledge.htm.
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po bitwie pod Villmergen (1712) została obrabowana przez protestantów, a znaczna jej część trafiła
do Zurychu. Dopiero w 2006 r. księgozbiór ten powrócił do Sankt Gallen. Druga po kasacie opactwa 
w 1862 r. w większości trafiła do Biblioteki Państwowej w Zurychu (obecnie Głównej).

María Luisa López-Vidriero Abelló (Dissolved monastic collections in Spain from Philip II’s suppression to 
the 19th-century „Desamortización”) szczególną uwagę zwróciła na ustawodawstwo antykościelne Jua-
na Álvareza Mendizábala (1835–1836), które przyczyniło się do kasaty licznych klasztorów hiszpań-
skich. Tuomas Heikkilä (The Fate of the Medieval Libraries in the Swedish Realm during the Reformation) 
podkreślił tragiczny wpływ reformacji na losy średniowiecznych księgozbiorów w Szwecji. W wyniku 
kasaty klasztorów ich księgi liturgiczne straciły praktyczne zastosowanie, dlatego wykorzystywa-
ne były do różnych celów, m.in. do oprawy nowych książek, głównie finansowych. Jego zdaniem
w większości wypadków przyczyny zniszczeń miały charakter nie tyle dogmatyczny, ile praktyczny. 
Udało mu się odnaleźć w archiwach oraz bibliotekach Szwecji i Finlandii ponad 7000 średniowiecz-
nych rękopisów, większość w postaci fragmentów pergaminowych, a nie kodeksów. 

Jeffrey Garrett (The expropriation of monastic libraries in Central Europe, 1773–1814) skupił uwagę na 
niemieckojęzycznej części środkowej Europy, przedstawiając losy bibliotek klasztornych w Austrii 
oraz w południowych Niemczech, od likwidacji zakonu jezuitów w 1773 r. do kasat w Bawarii na 
początku XIX w. Według niego konfiskat bibliotek klasztornych w okresie reform józefińskich nie da
się określić pojęciem „kasaty”; są one raczej podobne do tradycyjnych reform w średniowiecznym 
znaczeniu renovatio. Decydujący wpływ na losy europejskich bibliotek klasztornych, szczególnie na 
terenie Niemiec południowych, miała natomiast rewolucja francuska. Konieczność uporządkowania 
nagromadzonych po kasatach klasztorów ksiąg stymulowała rozwój bibliotekarstwa. Znaczną rolę 
odegrał tu m.in. były benedyktyn Martin Schrettinger, bibliotekarz Bayerische Staatsbibliothek.

Drugą sesję, State policy toward book collections, rozpoczęło wystąpienie jednej z organizatorów kon-
ferencji, Dorit Raines, która wygłosiła referat pod intrygującym tytułem From predator to prey: The Ve-
netian librarian Jacopo Morelli under Venetian, French, and Austrian governments. Omówiła w nim rolę, 
jaką w rozproszeniu weneckich księgozbiorów klasztornych odegrał Jacopo Morelli, który według 
niej nie myślał o bibliotekach klasztornych jako o pamiątkach weneckiej kultury i tożsamości, lecz 
traktował ich zbiory utylitarnie. Najcenniejsze egzemplarze z księgozbiorów klasztornych trafiły do
Biblioteki Państwowej w Wenecji, inne do szkół i uniwersytetów, najmniej cenne zaś zostały sprzeda-
ne. Doprowadziło to do rozproszenia licznych weneckich księgozbiorów klasztornych.

Kasaty klasztorów w Neapolu oraz losy ich bibliotek przedstawił Vincenzo Trombetta (La politica delle 
soppressioni e i nuovi poli bibliotecari a Napoli tra regalismo illuminista e Restaurazione, 1767–1815). Po 
wypędzeniu w 1767 r. jezuitów z Królestwa Neapolu oraz stłumieniu w 1799 r. Republiki Partenopej-
skiej większość ksiąg ze zlikwidowanych klasztorów trafiła do neapolitańskiej Biblioteki Królewskiej.
Podczas tzw. francuskiej dekady w historii Neapolu (1806–1815) natomiast, gdy zaczęły powstawać 
nowe biblioteki publiczne, jak Biblioteca della Croce czy Biblioteca della Nazione Napoletana, ich 
zasoby wzbogaciły się o księgi ze skasowanych klasztorów. 

Jak przypomniała Marie-Pierre Laffitte (Napoleon and the sequestration of Italian monastic book collec-
tions), w wyniku kampanii włoskiej Napoleona (1796–1797) znaczna liczba rękopisów i starodruków 
z obszaru Półwyspu Apenińskiego trafiła do głównych bibliotek Francji, przede wszystkim do Biblio-
teki Narodowej w Paryżu. Jednak na mocy traktatu paryskiego (1815) znaczna ich część wróciła do 
Włoch. 

Luís Cabral (State policy concerning the dissolution of monastic book collections in Portugal, esp. during 
the 19th century) wyróżnił trzy etapy kasat klasztorów w Portugalii: 1) po wypędzeniu jezuitów z Por-
tugalii (1759) w okresie rządów markiza de Pombala; 2) w czasie rządów liberałów (1832–1834), kiedy 
to została skasowana znaczna liczba klasztorów, a na bazie ich księgozbiorów powstała w 1833 r. Bi-
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blioteka Królewska w Porto, druga biblioteka publiczna w Portugalii; 3) po ustanowieniu w Portugalii 
republiki w wyniku zwycięstwa rewolucji w 1910 r. 

Trzecią sesję, Sequestration, redistribution, or contribution to the foundation of public libraries, rozpoczął 
Jos A. A. M. Biemans (The 1578 foundation of the City Library of Amsterdam related to the history of other 
16th century Dutch libraries: the selection of manuscripts and printed books from monastic libraries), któ-
ry starał się pokazać miejsce kolekcji po skasowanych klasztorach w zbiorach założonej w 1578 r., po 
przejęciu władzy w Amsterdamie przez protestantów, pierwszej w tym mieście biblioteki publicznej. 
Następne dwa referaty dotyczyły Półwyspu Apenińskiego. Emmanuelle Chapron (Libraries and dis-
solved monastic collections in Tuscany from Pietro Leopoldo to Napoleon) ukazała losy księgozbiorów 
klasztornych podczas trzech fal kasat, które miały miejsce w Wielkim Księstwie Toskanii: 1) kasaty 
zakonu jezuitów w 1773 r.; 2) kasaty klasztorów dokonanej przez księcia Piotra Leopolda I w 1780 r.; 
3) kasat napoleońskich w 1808 i 1810 r., kiedy Toskanią rządziła Eliza Bonaparte, siostra Napoleona. 
Losy księgozbiorów skasowanych klasztorów rzymskich omówiły Andreina Rita i Marina Venier (La 
dispersione delle biblioteche degli ordini religiosi a Roma, dalla prima Repubblica romana (1799) a Roma 
capitale del Regno d’Italia (1873)). Pierwsza z nich zajęła się kasatami w okresie Republiki Rzymskiej 
(1798–1799) oraz napoleońskimi w latach 1811–1814. W obu przypadkach księgozbiory ze skaso-
wanych klasztorów przekazano do Biblioteki Watykańskiej oraz do dominikańskiej Biblioteki Casa-
natense. Po likwidacji Republiki Rzymskiej księgozbiory te w większości pozostały w głównych bi-
bliotekach Rzymu, po obaleniu Napoleona natomiast, zgodnie z wolą papieża Piusa VII, powróciły 
do swoich poprzednich właścicieli. M. Venier zajęła się wydarzeniami rewolucyjnymi w roku 1849, 
które według niej nie miały prawie żadnego wpływu na losy bibliotek klasztornych w Rzymie, ponie-
waż władza republikańska utrzymała się tylko przez pięć miesięcy. Przyłączenie Rzymu do Królestwa 
Włoch w 1870 r. oraz ogłoszenie go stolicą zjednoczonego państwa miało natomiast w tym zakresie 
daleko idące konsekwencje. W 1873 r. uchwalono ustawę o likwidacji klasztorów, w wyniku której 
część ich księgozbiorów przekazano na rzecz nowo powstałej Biblioteki Narodowej. 

Sesję tę zakończyły referaty Marka Derwicha (The dissolution of monasteries in Silesia and Poland 
(with contemporaries Belorusse, Lithuanie and Ukraine) and the fate of their libraries, 18th–19th centuries) 
oraz Ołeha Ducha (The dissolution of monasteries in Silesia and Poland (with contemporaries Belorusse, 
Lithuanie and Ukraine) and the fate of their libraries, 18th–19th centuries: Roman-Catholic and Uniate 
monasteries in the Western guberniyas of the Russian Empire). Pierwszy z nich zarysował losy bibliotek 
klasztornych na Śląsku Pruskim oraz na tych ziemiach Rzeczypospolitej, które w wyniku rozbiorów 
znalazły się pod panowaniem Austrii oraz Prus, a po 1815 r. także Rosji. Po kasatach klasztorów losy 
ich księgozbiorów potoczyły się różnie. Znaczną ich część skonfiskowano na rzecz bibliotek publicz-
nych w Wiedniu, Wrocławiu, Warszawie, Berlinie oraz Sankt Petersburgu, reszta trafiła do bibliotek
uniwersyteckich, seminaryjnych oraz szkolnych lub do właścicieli prywatnych. Drugi z nich ukazał 
podobne losy księgozbiorów z klasztorów skasowanych na ziemiach Rzeczypospolitej włączonych 
do Cesarstwa Rosyjskiego (Ziemie Zabrane).

Czwartą sesję, Migration of books, access to new publics, rozpoczęła Antonella Barzazi (Migration and 
re-use in the development of Italian religious collections (late 16th–18th century)), która omówiła sposo-
by wykorzystania ksiąg pochodzących z klasztorów włoskich w okresie wczesnonowożytnym. Bart 
op de Beeck (Jesuit libraries in the Southern Netherlands, their eighteenth-century holdings, and the di-
spersion after 1773) podkreślił, że głównymi źródłami pozwalającymi prześledzić losy jezuickich księ-
gozbiorów na obszarze Południowych (Austriackich) Niderlandów po likwidacji w 1773 r. zakonu je-
zuitów są katalogi biblioteczne, a także inwentarze oraz katalogi sprzedanych ksiąg; duże znaczenie 
ma również badanie wpisów proweniencyjnych. Według niego większość ksiąg jest przechowywana 
w Królewskiej Bibliotece Belgii. 
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Javier Anton Pelayo (The secularization of books and the change in the habit of reading in Catalonia 
during 18th and 19th centuries) przedstawił konsekwencje, jakie miały dla klasztornych księgozbio-
rów w Katalonii kasaty w drugiej połowie XVIII i w pierwszej połowie XIX w., mianowicie: wypędze-
nie jezuitów z Hiszpanii (1767), kasata klasztorów podczas wojny o niepodległość Hiszpanii (1808–
–1814), a także kasaty w czasach rządów liberałów (1820–1823) oraz Juana Álvareza Mendizábala 
(1835–1836). Znaczna część księgozbiorów klasztornych trafiła do bibliotek publicznych, w tym do
Biblioteki Uniwersytetu w Barcelonie. 

Pedro Rueda Ramíres (La secularización de las bibliotecas eclesiásticas en Latinoamérica de la Indepen-
dencia a las nuevas repúblicas: continuidad y ruptura de las colecciones) wyróżnił trzy główne etapy 
rozproszenia księgozbiorów klasztornych w Ameryce Łacińskiej: 1) po wypędzeniu jezuitów z hisz-
pańskich kolonii w 1767 r.; 2) podczas walki kolonii o niepodległość, która spowodowała pierwsze 
kasaty klasztorów w Boliwii oraz Peru; 3) w wyniku procesów sekularyzacyjnych w krajach Ameryki 
Łacińskiej w drugiej połowie XIX w. 

Bettina Wagner (1803 secularization in Bavaria and the book auctions of 1815–50) stwierdziła, że po 
sekularyzacji klasztorów w Bawarii w 1803 r. znacznie wzrosła liczba ksiąg w Pałacowej Bibliotece 
Wittelsbachów w Monachium. Podczas gdy w drugiej połowie XVIII w. liczyła ona tylko 20 tys. wo-
luminów, to na początku następnego stulecia, po kasatach, aż 500 tys. W pierwszej połowie XIX w. 
trwały prace nad ich opracowaniem, a liczne dublety były sprzedawane, na co wskazują m.in. zbada-
ne przez nią katalogi aukcji książkowych tej biblioteki w latach 1815–1850.

Ostatnia sesja (Impact on book trade and the emergence of private collections) została poświęcona 
wpływowi kasat klasztorów na handel książkami. Według Dominique’a Varry’ego (French book trade 
after the Revolution) po rewolucji francuskiej znaczna część bibliotek skasowanych klasztorów, a tak-
że zbiorów prywatnych, trafiła na rynek. Poszczególne firmy zaczęły specjalizować się w skupowaniu
właśnie tych ksiąg, otwierano więc masowo księgarnie. Na początku XIX w. pojawiły się też pierw-
sze podręczniki dla dealerów książek, a jednym z nich był traktat Martina Silvestre’a Boularda Traité 
élémentaire de bibliographie. W tym samym czasie zaczęły się ukazywać też specjalistyczne periodyki 
– „Bulletin du bibliophile” (1834) oraz „Bulletin du bouquiniste” (1857). 

Marino Zorzi (The 19th century book trade in Venice) podkreślił, że najbardziej tragiczny wpływ na losy 
bibliotek klasztornych w Wenecji miało zajęcie miasta przez wojska francuskie w latach 1797 i 1806. 
W wyniku dokonanych wówczas kasat klasztorów spora liczba ksiąg trafiła nie tylko do bibliotek,
ale także na rynek. Wykupywali je zarówno dealerzy włoscy – z Wenecji, Mediolanu lub Rzymu – jak 
i cudzoziemcy, przede wszystkim Anglicy. 

Sytuację w Anglii przedstawił Richard Linenthal (Monastic collections and the 19th century english book 
trade), który zwrócił uwagę, że znaczna część ksiąg z klasztorów skasowanych na kontynencie trafiła
na Wyspy Brytyjskie. To właśnie dzięki temu angielski świat naukowy „odkrył” najwcześniejsze eg-
zemplarze drukarstwa europejskiego.

William Stoneman (North American collection building: gathering monastic books from long ago and 
far away) wskazał na charakterystyczne cechy tworzenia księgozbiorów w Ameryce Północnej, m.in. 
kosztem ksiąg z bibliotek klasztorów europejskich.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznać się z zasobem bibliotek trzech kolegiów Uniwer-
sytetu Oksfordzkiego – Magdalen, Merton oraz St. John. W ostatnim dniu odbyła się też prezentacja 
baz danych ułatwiających badania rozproszonych po całym kontynencie europejskim zbiorów klasz-
tornych. James Willoughby (Medieval Libraries of Great Britain (MLGB3)) zaprezentował przygotowa-
nia do trzeciego wydania informatora Medieval Libraries of Great Britain, który będzie miał również 
elektroniczną bazę danych (MLGB3). Giovanna Granata (Ricerca sull’Inchiesta della Congregazione 
dell’Indice dei libri proibiti (RICI)) zaprezentowała bazę [http://ebusiness.taiprora.it/bib/index.asp], która 
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pomaga przy badaniu bibliotek klasztornych we Włoszech w końcu XVI w. Na zakończenie Cristina 
Dondi (Material Evidence in Incunabula (MEI)) zaprezentowała bazy danych przygotowane przez Eu-
ropejskie Konsorcjum Bibliotek Naukowych: Material Evidence in Incunabula (MEI) [http://incunabula.
cerl.org/cgi-bin/search.pl], Index Possessorum Incunabulorum (IPI) [http://ipi.cerl.org/cgi-bin/search.pl] 
oraz CERL Thesaurus (CT) [http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/search.pl?start=true].

Międzynarodowa konferencja naukowa How the secularization of religious houses transformed the 
libraries of Europe, 16th–19th centuries okazała się bardzo ważnym forum do dyskusji nad dziedzic-
twem skasowanych klasztorow dla badaczy z różnych krajów Europy i Ameryki Północnej. Pokazała, 
że procesy kasacyjne miały wiele wspólnych cech na całym kontynencie europejskim – od Półwy-
spu Iberyjskiego po wschodnie granice dawnej Rzeczypospolitej. Dała też możliwość dostrzeżenia 
wspólnych okresów nasilenia kasat klasztornych, które powodowały rozproszenie księgozbiorów 
różnych ośrodków zakonnych. Były to: reformacja, epoka oświecenia, wojny napoleońskie, procesy 
sekularyzacyjne w Europie w XIX w. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów materiały konferencyjne 
mają ukazać się drukiem.

o. Aleksander Krzysztof SITNIK OFM
Klasztor Bernardynów w Krakowie

Konferencja naukowa Wokół zagadnień drugiego wydania „Przygotowania  
do studiów w archiwach kościelnych”, Kalwaria Zebrzydowska, 23 III 2012 r.

23 III 2012 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej 
odbyła się konferencja naukowa nt. Wokół zagadnień drugiego wydania „Przygotowania do studiów 
w archiwach kościelnych”, zorganizowana przez WSD i terenowy oddział Polskiego Towarzystwa Teo-
logicznego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Za merytoryczną stronę konferencji odpowiadał o. Aleksander 
Sitnik OFM. Konferencję rozpoczęto uroczystą mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem 
ks. Anzelma Weissa, który wygłosił okolicznościową homilię. Obrady otworzył prowincjał bernardy-
nów o. Jarosław Kania OFM, który w kilku zdaniach przybliżył postać o. prof. dra hab. Hieronima 
Eugeniusza Wyczawskiego OFM, autora pierwszego wydania Przygotowania do studiów w archiwach 
kościelnych. Stwierdził, że podjęte prace naukowe nad przygotowaniem drugiego wydania tej książki 
są spełnieniem pragnień tego wybitnego bernardyna. Konferencja, której obradom przewodniczył 
ks. Anzelm Weiss, kierownik Katedry Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii Kościoła oraz Katedry 
Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go Jana Pawła II, przebiegała w dwóch odsłonach. W pierwszej ks. A. Weiss wprowadził słuchaczy do 
zagadnienia, przybliżając okoliczności powstania Przygotowania do studiów w archiwach kościelnych. 
Przypomniał, że o. H. E. Wyczawski w 1954 r. zaczął wykładać wprowadzenie do studiów w archiwach 
kościelnych na kierunku Historii Kościoła Wydziału Teologicznego i na Wydziale Prawa Kanonicznego 
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w przekonaniu, że zebrane przez niego wiadomości mogą 
być przydatne dla studentów specjalizujących się w historii Kościoła i historii prawa kanonicznego, 
gdyż ułatwią im studia w archiwach. Na bazie tych wykładów powstał skrypt Wprowadzenie do stu-
diów w archiwach kościelnych, na którego treść złożyły się rozdziały: Organizacja Kościelna, Kancelarie, 
Zawartość wytworzonych przez nie archiwów, Treść ksiąg archiwalnych. Zostały w nim uwzględnione 
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tylko wybrane diecezje w granicach Polski historycznej oraz pominięte kancelarie i archiwa zakonne. 
Te ostatnie uwzględnił w następnej pracy, będącej w pewnym sensie dopełnieniem Wprowadzenia, 
zamówionej do Księgi tysiąclecia katolicyzmu w Polsce1. 

Ponieważ jego wykłady kościelnego archiwoznawstwa były novum na wyższych uczelniach teolo-
gicznych, ówczesny przewodniczący Komisji Wydawniczej Akademii Teologii Katolickiej, ks. Marian 
Alfons Myrcha, zainteresował się nimi i poprosił w kwietniu 1956 r., aby dać mu do przeczytania przy-
gotowany przez o. Wyczawskiego skrypt. W efekcie już w tym roku ukazał się on drukiem2. 

Pomimo braków Wprowadzenie odegrało pewną rolę usługową, czego dowodem było wyczerpanie 
w ciągu miesiąca niedużego nakładu i częste cytowanie tej książki w różnych pracach. 25 XI 1975 r. 
o. Wyczawski wystąpił w Poznaniu na sympozjum z okazji 50-lecia istnienia poznańskiego Archiwum 
Archidiecezjalnego jako placówki naukowej, z projektem zupełnie nowego Wprowadzenia do stu-
diów w archiwach kościelnych, oczekując, że zebrani tam uczeni wzbogacą w dyskusji swymi uwa-
gami założenia jego projektu. Według nowego planu powstało pierwsze wydanie Przygotowania do 
studiów w archiwach kościelnych3. Nowy informator objął ogół wiadomości potrzebnych początkują-
cemu historykowi do swobodnego poruszania się w zespołach i grupach akt we wszystkich rodza-
jach archiwów kościelnych oraz do łatwego i pożytecznego z nich korzystania. „Pomimo tych zmian 
–  pisał o. H. E. Wyczawski OFM –  zostawiam we Wstępie streszczenie projektu podręcznika z 1956 r. 
z myślą, że może ono być przydatne dla Autora, który w przyszłości zechciałby się podjąć opracowa-
nia 2-go i lepszego wydania mojego Przygotowania do studiów w archiwach kościelnych”. Marzenia te 
się spełniły. 

Następnie o. A. K. Sitnik OFM przybliżył sylwetkę autora pierwszego wydania Przygotowania..., o. Wie-
sław Murawiec OFM zaś jego dorobek naukowy. 

W drugiej części konferencji ks. Tomasz Moskal zaprezentował organizację Kościoła w Polsce po 
1992 r. Jak stwierdził, zasadniczy koncept organizacji Kościoła w Polsce, który następnie stał się te-
matem obrad i analiz, opracował ks. Bolesław Kumor. Główną zaś rolę w przebadaniu tego projektu 
odegrał nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, który działał pod auspicjami papieża Jana 
Pawła II. W ciągu roku propozycja nowej reorganizacji kościelnej w Polsce została przeanalizowana 
i włączona do bulli papieskiej Totus tuus Poloniae populus z 25 III 1992 r. Była to największa w dziejach 
Polski reorganizacja Kościoła katolickiego, która de facto przeprowadzona została ze względów pa-
storalnych, a nie pod wpływem uwarunkowań polityczno-społecznych. 

Stan archiwów w Polsce już po tej reorganizacji przedstawili ks. Mieczysław Różański w referacie Pol-
skie archiwa kościelne po 1989 roku oraz o. Roland Prejs OFMCap. w referacie Archiwa zakonne w Pol-
sce. Przemiany w latach 1990–2011. 

Każda konferencja naukowa historyków Kościoła jest okazją do retrospekcyjnego wglądu w dorobek 
ludzkiego działania. Z jednej strony pochylają się oni nad przeszłością, z drugiej zaś chcą dostrzec 
aktualne możliwości działania. Z całą pewnością można stwierdzić, że przesłanie takie przyświecało 
także prelegentom tej konferencji. Udział w niej wzięli uczniowie o. Wyczawskiego, obecnie profe-
sorowie historii na Uniwersytetach: Warszawskim, Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i Katolickim 
Lubelskim Jana Pawła II, oraz dominikanie i, najliczniej zgromadzeni, bernardyni. 

1 H. E. WYCZAWSKI, Polskie archiwa kościelne, [w:] M. RECHOWICZ i in. (red.), Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, 
cz. 2: Kościół a nauka i sztuka, Lublin 1969, s. 57–101.

2 H. E. WYCZAWSKI, Wprowadzenie do studiów w archiwach kościelnych (Skrypty. Wydział Prawa Kanonicznego 
Akademii Teologii Katolickiej, 1), Warszawa 1956.

3 H. E. WYCZAWSKI, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989.
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Drugie wydanie pracy H. E. Wyczawskiego, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, popra-
wione i uzupełnione pod redakcją ks. T. Moskala i o. A. K. Sitnika OFM, ukaże się jeszcze w tym roku 
(2012) w wydawnictwie Calvarianum. 

Zdzisław Włodarczyk
Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu

Konferencja naukowa 400-lecie sióstr bernardynek  
na ziemi wieluńskiej, Wieluń, 9–10 V 2012 r.*

7 IX 1612 r. arcybiskup gnieźnieński Wojciech Baranowski, przychylając się do próśb Anny ze Sroczyc 
Koniecpolskiej, zezwolił na utworzenie klasztoru żeńskiego w Wieluniu. Nieco wcześniej fundatorka 
nabyła w mieście kilka parcel, na których z końcem 1612 r. murator Jerzy Hoffman rozpoczął prace 
budowlane. Ostatecznie do nowo powstałego kompleksu wprowadziły się bernardynki, pochodzą-
ce głównie z konwentu warszawskiego. Wieluńskie zgromadzenie, uposażone hojnie przez Koniec-
polską, zostało potwierdzone przywilejem króla Zygmunta III Wazy wystawionym 26 III 1615 r.1 Tak 
rozpoczęła się 400-letnia obecność bernardynek w Wieluniu i na ziemi wieluńskiej. Na przestrzeni 
kilkuset lat – od chwili powstania klasztoru – panny (tak bowiem miejscowa społeczność nazywa sio-
stry) głęboko wpisały się w duchową historię lokalnego Kościoła i samego Wielunia. Stały się trwałym 
elementem religijnego i kulturowego krajobrazu miasta, wspólnie z nim przeżywały chwile świetno-
ści, czasy grozy i prześladowań.

Obchody roku jubileuszowego stały się okazją do zorganizowania sesji naukowej poświęconej prze-
szłości zgromadzenia, aspektom prawnym funkcjonowania wspólnoty oraz kompleksowi zagadnień 
związanych z szeroko rozumianą duchowością bernardyńską. Jej organizatorami, wraz z szacow-
nymi Jubilatkami, były Wieluńskie Towarzystwo Naukowe oraz Muzeum Ziemi Wieluńskiej, które 
jednocześnie użyczyło swych pomieszczeń na potrzeby zarówno sesji, jak i wystawy poświęconej 
zgromadzeniu. Warto dodać, że miejsce obrad – pomieszczenia muzealne – znajduje się w dawnym 
klasztorze bernardynek.

Patronat honorowy nad konferencją zgodzili się objąć: J.E. ks. abp metropolita częstochowski Wa-
cław Depo, o. Jarosław Kania – minister prowincjalny Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP OFM 
(bernardyni), o. Izydor Matuszewski – generał zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika, ks. biskup 

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą  
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry  
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humanities”  
in the years 2012–2016.

1 Zmiennymi losami wieluńskiego klasztoru zajmowali się dotychczas: W. Puget-tomicka, Kościół i klasztor panien 
bernardynek w Wieluniu, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 8, 1963, 1, s. 41–60; S. zabraniak, Wieluński ośrodek 
kościelny w okresie staropolskim, Lublin 2007; Z. Włodarczyk, Spór między parafią ewangelicko-augsburską w Wie-
luniu a właścicielami manufaktury sukienniczej w pierwszej połowie XIX w., „Rocznik Wieluński”, 8, 2008, s. 77–88; 
W. Jordan, Panien bernardynek sprawy artystyczne. O wystroju dawnego kościoła ss. Bernardynek w Wieluniu, „Rocz-
nik Wieluński”, 9, 2009, s. 29–68; H. Żerek-kleszcz, Przestrzeń miejska i jej przemiany w końcu XVI–XVIII w., [w:] A. szym-
czak (red.), Wieluń. Monografia miasta, t. 1, Łódź-Wieluń 2011, s. 265–368.
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Bronisław Bernacki – ordynariusz diecezji odesko-symferopolskiej, ks. prałat Marian Stochniałek, ks. 
prof. Jan Związek, Andrzej Stępień – starosta wieluński oraz Janusz Antczak – burmistrz Wielunia.

Gości powitał prezes WTN, Tadeusz Olejnik, który wskazał cele, jakie przyświecały inicjatywie zor-
ganizowania sesji naukowej. Rocznica i związane z nią wydarzenia są okazją do pogłębienia wiedzy 
o klasztorze bernardynek w Wieluniu. Intencją organizatorów konferencji było stworzenie zachęty 
zarówno dla środowiska miejscowych regionalistów, jak i dla badaczy zainteresowanych poznawa-
niem dziedzictwa klasztornego do dalszych studiów nad przeszłością tej wspólnoty. Mówca zapew-
nił, iż jednym z realnych efektów konferencji będzie tom studiów poświęconych zgromadzeniu.

Właściwego otwarcia obrad dokonał ks. prałat Marian Mermer – dziekan regionu wieluńskiego. Po-
siłkując się słowami bpa Aleksandra Kaszkiewicza, zaakcentował szczególną rolę zgromadzenia, sta-
nowiącego duchowe zaplecze Kościoła, wspierające go jakże potrzebną modlitwą. Dla licznej rzeszy 
wiernych z Wielunia i okolic były i są szanowne Jubilatki od kilku wieków przewodniczkami w wie-
rze.

W części merytorycznej jako pierwszy wystąpił ks. Jan Związek (Z dziejów klasztoru Sióstr Bernardy-
nek w Wieluniu). Jako że fundacja związana była z rodziną Koniecpolskich, przedstawił biografie ich
przedstawicieli, zwłaszcza mniej znanego Przedbora, bohaterskiego rycerza Rzeczypospolitej. W dal-
szej części wystąpienia prelegent skupił się na kilku kluczowych kwestiach związanych z dziejami 
wspólnoty: zabiegach mających na celu stworzenie materialnych podstaw funkcjonowania, łączą-
cych się z tym sporach majątkowych (również z duchowieństwem), a także estymie, jaką cieszyły 
się siostry wśród okolicznej szlachty, co manifestowane było choćby doraźnym wsparciem boryka-
jącego się z rozlicznymi brakami konwentu. Nie mniej chlubną kartą w dziejach zgromadzenia była 
pomoc niesiona oddziałom powstańczym w 1863 r., zwłaszcza rannym. Rosyjskie służby informowa-
ły przełożonych o nocnych wyjazdach sióstr czy wytwarzaniu środków opatrunkowych na użytek 
„buntowników”. 

S. Weronika Nowak (Anna ze Sroczyc Koniecpolska – założycielka klasztoru Sióstr Bernardynek w Wie-
luniu) przybliżyła sylwetkę fundatorki i pierwszej przełożonej zgromadzenia. Doświadczona wielo-
ma życiowymi klęskami, postanowiła poświęcić się Bogu na sposób praktykowany w jej środowisku 
– ufundować klasztor i wstąpić do niego. Mimo nie najlepszego zdrowia podjęła intensywne starania 
o realizację swego projektu. Nie dane jej było cieszyć się owocami swej pracy – zmarła osłabiona 
długotrwałą chorobą. Dzieło s. Anny godnie przejęły jej następczynie. Podsumowując, s. Weronika 
zwróciła uwagę na bogate życie wewnętrzne Koniecpolskiej, która ufała całkowicie Bogu i wiernie 
wypełniała Jego wolę.

Trzeci referat wygłosił Zdzisław Włodarczyk (Dzieje klasztoru Sióstr Bernardynek pod zaborem pruskim 
i w Księstwie Warszawskim). Lata 1793–1815 to czas wielkiej próby dla zgromadzenia. Po utracie nie-
podległości i przejściu pod panowanie pruskie siostrom przyszło żyć w zmienionych, niesprzyjają-
cych warunkach. Władze zaborcze obłożyły posiadłości zakonne wysokim podatkiem, sięgającym 
połowy przychodów, a po klęsce powstania kościuszkowskiego i trzecim rozbiorze skonfiskowały
je. Paradoksalnie zakonnice dzierżawiły od Prusaków dobra w Gaszynie, które poprzednio były ich 
własnością. Restrykcyjne przepisy ograniczały przyjęcia do zakonnego nowicjatu. Sytuacja nie po-
prawiła się po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, którego władze, zwłaszcza administracja lokal-
na, stwarzały wiele przeszkód w funkcjonowaniu poszczególnych zgromadzeń. Druga księga kroniki 
ss. Bernardynek wieluńskich, na której w dużej mierze oparł się prelegent, stanowi świadectwo głę-
bokiej wiary w boski prowidencjalizm. Nie opuszcza ona piszących nigdy. Nawet w chwilach klęsk 
elementarnych, których los nie szczędził siostrom, kiedy zmuszone były kupować zboże i paszę, 
ponieważ nie mogły ich wyprodukować we własnym folwarku. Wszystko to łączy się z nieustanną 
troską o utrzymanie w dobrym stanie zabudowań klasztornych i gospodarstwa. Trudny dla klasztoru 



Kronika naukowa 337

okres, jak można określić czasy na przełomie XVIII i XIX w., stanowił preludium do jeszcze gorszych 
doświadczeń, których zgromadzeniu nie szczędziło XIX stulecie.

Jan Książek (Klasztor Sióstr Bernardynek w latach I wojny światowej i w Polsce Odrodzonej) omówił nie-
które zagadnienia dotyczące dziejów klasztoru w latach 1914–1939. Podkreślił, że to właśnie siostry 
z Wielunia, Gertruda Ciołkiewicz i Leonia Lewicka, przybyłe do Łowicza latem 1909 r., rozpoczęły 
starania o rewindykację zdewastowanych obiektów2. Okres I wojny światowej przyniósł konfiskatę
dzwonów kościelnych na potrzeby machiny wojennej. Nowe dzwony otrzymał klasztor w 1927 r. 
jako dar mieszkańców Wielunia. Umieszczono je wtedy na prowizorycznej drewnianej konstrukcji, 
a z czasem wzniesiono dla nich, istniejącą do dziś, dzwonnicę. Podane, często w anegdotycznej for-
mie, barwne informacje wzbudziły żywe zainteresowanie słuchaczy.

W trakcie przerwy dokonano otwarcia wystawy poświęconej dziejom klasztoru bernardynek. Zgro-
madzone eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz z klasztoru wieluńskiego. 
Z dużym zainteresowaniem zwiedzających spotkały się zwłaszcza aparaty kościelne i wota. 

Po przerwie wystąpił Tadeusz Olejnik (Kościół i klasztor Sióstr Bernardynek w Wieluniu w latach wojny 
i okupacji niemieckiej), który zapoznał słuchaczy ze skomplikowanymi losami zarówno całej wspól-
noty, jak i poszczególnych sióstr w trudnych latach 1939–1945. Nie wszystkie z nich wróciły do Wie-
lunia po wojennej tułaczce – podobnie jak całe duchowieństwo poddane były szczególnie srogim 
restrykcjom ze strony okupanta. Obozy przy ul. Łąkowej w Łodzi czy w Bojanowie i Poznaniu to część 
wojennej gehenny wieluńskich bernardynek. Sam obiekt pełnił w tym czasie funkcje odbiegające 
od właściwego znaczenia: zamieniony przez władze hitlerowskie na magazyn, niszczał pozbawiony 
właściwej opieki.

W atmosferę PRL-u przeniósł zebranych o. Aleksander Sitnik (Kościół i klasztor Sióstr Bernardynek w la-
tach 1945–1989), przedstawiając dzieje klasztoru w latach 1945–2002 (nastąpiła tu zmiana w stosun-
ku do tytułu referatu). Już na samym początku, po powrocie do klasztoru, siostry spotkało nieszczę-
ście, jakim był huragan w lipcu 1945 r. Trudności nie szczędziły zakonnicom komunistyczne władze: 
konfiskata ziemi, zwierząt, nękanie uciążliwymi podatkami – wszystko to nie wyczerpuje listy szykan, 
z którymi musiały się uporać. Pomoc płynąca ze środowisk katolickich (USA, Niemcy), przy własnej 
woli działania i pracowitości, pozwoliła dokonać remontów i polepszyć warunki bytowania.

Ks. Stanisław Urbański (Życie duchowe wieluńskiego klasztoru Sióstr Bernardynek) jako pierwszy wpro-
wadził słuchaczy w złożony świat duchowości bernardyńskiej. S. Maria Elżbieta Mińska (przybyła 
z Krakowa przełożona w latach 1909–1917), której kronika stanowiła podstawę wystąpienia, przy-
wiązywała dużą wagę do osobistej pobożności i emocjonalnego przeżywania wiary. Centralnym 
elementem jej duchowości był krzyż, związane z nim cierpienie miało sens odkupieńczy. Autorka 
kroniki szukała wsparcia w dziele przedstawiciela tzw. mistyki nadreńskiej Jana Taulera, gdzie odna-
leźć można drogę do mistycznego zjednoczenia z Bogiem.

Czesław Gnitecki OFM (Franciszkańska duchowość Sióstr Bernardynek) przedstawił zwięzłą historię 
powstania zakonu franciszkanów, powiązania istniejące w „wielkiej franciszkańskiej rodzinie” oraz 
nietypowe dla tego rodzaju zgromadzeń początki klasztoru w Wieluniu. Następnie zajął się związ-
kami istniejącymi między spuścizną św. Franciszka a duchowością bernardyńską (pobożność eucha-
rystyczna, chrystocentryzm, radykalizm ewangeliczny). „Biedaczyna z Asyżu” nie był jedynym, który 

2 Nie było to pierwsze tego typu wydarzenie: to właśnie siostry z wieluńskiego klasztoru, które przybyły do 
Łowicza w latach 1678–1679, przyczyniły się do powtórnej fundacji tamtejszego zgromadzenia. Nie jest to jedyny 
przykład związków łączących obydwa te ośrodki, A. E. KĘDRACKA, Dzieje łowickich bernardynek 1650–2000, Łowicz 
2000.
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wywarł wpływ na duchowość bernardyńską, ważne miejsce zajmowały i zajmują św. Klara i św. Elż-
bieta Węgierska.

W drugim dniu obrad o. Tytus Fułat (Status prawny Sióstr Bernardynek) zapoznał słuchaczy z pod-
stawami terminologii prawniczej oraz zasadniczymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie 
wspólnoty, nie tylko wewnątrz Kościoła.

S. Teresa Wiśniewska (Przygotowanie do życia zakonnego) przybliżyła zebranym główne założenia 
oraz przebieg formacji zakonnej (wzorem był macierzysty klasztor wieluński). Prelegentka w przy-
stępny sposób scharakteryzowała i opisała poszczególne etapy formacji podstawowej: aspirantury, 
postulatu, nowicjatu, profesji czasowej, a następnie zapoznała słuchaczy z formacją ciągłą. W wy-
stąpieniu nie zabrakło informacji o warunkach, jakie musiały spełniać zgłaszające się do klasztoru 
kandydatki, w tym o posagu, egzaminach itp.

Wisława Jordan (Walory artystyczne i architektoniczne kościoła i klasztoru Sióstr Bernardynek w Wie-
luniu) omówiła architekturę kościoła – konstrukcji o prostej jednonawowej przestrzeni z trzema 
przęsłami oraz płytkim prezbiterium. Po jego przeciwnej stronie znajdował się chór, wsparty na 
dwóch filarach, posiadający połączenie z klasztorem. Jak stwierdziła prelegentka, budowla ta była
przedmiotem licznych badań i na trwałe weszła do historii polskiej sztuki wczesnobarokowej. W tym 
samym kręgu tematycznym pozostawało wystąpienie ks. Bogdana Blajera (Ołtarze i obrazy religijne 
w kościele i klasztorze Sióstr Bernardynek w Wieluniu), który omówił bogaty wystrój wewnętrzny jako 
element tworzący prestiż fundacji. Zamierzenia artystyczne, choćby ze względu na ich koszty, były 
procesem długotrwałym (wykonawców szukano nierzadko w Krakowie) i wymagającym wsparcia 
licznych darczyńców.

Ks. Jacek Kapuściński (Akta klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu w zbiorach Archiwum Archidiece-
zjalnego w Częstochowie) zapoznał słuchaczy ze złożonymi losami spuścizny aktowej wytworzonej 
w wieluńskim klasztorze, której część znalazła się w zasobie kierowanego przez niego Archiwum 
Archidiecezjalnego w Częstochowie.

Ks. Cezary Jordan (Losy kościoła Sióstr Bernardynek w Wieluniu po jego przejęciu przez parafię ewan-
gelicko-augsburską w Wieluniu) przybliżył słuchaczom dzieje kościoła klasztornego, który na mocy 
decyzji władz Królestwa Polskiego, po przeniesieniu konwentu do zabudowań po skasowanym 
w 1819 r. klasztorze paulinów wieluńskich, na początku lat 20. XIX w. przekazany został powstałej 
wówczas parafii ewangelicko-augsburskiej w Wieluniu. W takim też charakterze pozostaje do dnia
dzisiejszego. Zmieniali się natomiast użytkownicy zabudowań klasztornych, sąsiadujących bezpo-
średnio z kościołem. W początkach istnienia parafii wybudowano istniejącą do dzisiaj „pastorówkę”,
w której mieściła się również ewangelicka szkoła elementarna.

Jako ostatni głos zabrał ks. prałat Zygmunt Wróbel (Kapelania i kapelani Sióstr Bernardynek w Wielu-
niu), kapelan bernardynek, który przedstawił genezę słowa „kapelan” i instytucji kapelanii oraz za-
prezentował losy swoich poprzedników. Warto dodać, że ks. Wróbel wzbogacił swoje wystąpienie 
licznymi facecjami, związanymi z tematem referatu, co spotkało się z żywym zainteresowaniem słu-
chaczy.

Liczni mówcy zabierający głos w końcowym fragmencie konferencji (Podsumowanie i zamknięcie ob-
rad) zwracali uwagę na walor poznawczy poszczególnych wystąpień, wyrażali opinię, że ważnym 
dopełnieniem konferencji winien być tom studiów zawierający wygłoszone referaty – będzie on 
stanowił istotny element wieluńskiej biblioteki regionalnej. Całość zakończyła msza święta koncele-
browana w kościele klasztornym Sióstr Bernardynek pod przewodnictwem J.E. ks. abpa metropolity 
częstochowskiego Wacława Depy.



Kronika naukowa 339

Joanna PIETRZAK-THÉBAULT
Wydział Nauk Humanistycznych 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Międzynarodowa konferencja naukowa Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury.  
Piśmiennictwo, książka, edukacja, Warszawa, 10–12 V 2012 r.

Konferencja naukowa Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury. Piśmiennictwo, książka, edukacja, która 
odbyła się w Warszawie w dniach 10–12 V 2012 r., została zorganizowana przez Wydział Nauk Huma-
nistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, 
ze szczególnym udziałem Gabinetu Starych Druków. Komitet organizacyjny konferencji stanowili: 
dr Joanna Pietrzak-Thébault, mgr Magdalena Bober-Jankowska, mgr Łukasz Cybulski (wszyscy z Wy-
działu Nauk Humanistycznych UKSW).

Świadomie piszę po prostu „w Warszawie”. Pragnę bowiem podkreślić tę wielość i różnorodność 
miejsc, które – w jednym tylko mieście – są dzisiaj spadkobiercami klasztornych tradycji i bogactw. 
To uniwersytet, pracujący częściowo w murach, a częściowo w najbliższym sąsiedztwie zabytkowe-
go zespołu pokamedulskiego na warszawskich Bielanach, biblioteka uniwersytecka, w imponują-
cym nowoczesnością i funkcjonalnością wnętrzu kryjąca poklasztorne księgozbiory, wreszcie „żywy” 
klasztor dominikański przy ul. Freta na Nowym Mieście, wpisujący się doskonale w życie intelektu-
alne i kulturalne miasta i służący niemalże na co dzień gościną różnym, nie tylko naukowym, inicja-
tywom. Chodziło o to, by przez samą rozmaitość miejsc obrad zwrócić szczególną uwagę na różno-
rodność sposobów obecności klasztornego dziedzictwa, na wielość możliwych sposobów myślenia 
i mówienia o nim dzisiaj. (Ufam, że materiał do refleksji był wystarczająco bogaty i atrakcyjny, by
rekompensować uczestnikom niedogodności warszawskich korków ulicznych i kłopotów z dojaz-
dem tu i ówdzie).

Za różnorodnością miejsca szła także różnorodność tematyki. Poszczególne sesje nosiły bowiem ty-
tuły: Origines et picturae; Educatio; Lectura; Claromontana; Ex oriente; Armarium et bibliotheca; Custodes 
et libri; Musica; Loca; Testimonia. Ukazują one jasno interdyscyplinarność przedsięwzięcia, o co zresztą 
organizatorom szczególnie chodziło. Dyskusje, jakie toczyły się po każdej bez wyjątku sesji, wskazy-
wać powinny, że zadanie to choć w części udało się wykonać. Nie byłoby to jednak z pewnością moż-
liwe, gdyby na sesji inaugurującej konferencję – nazwanej po prostu Generalia (przewodniczyła jej 
Pani Prorektor UKSW, Dorota Kielak, która także otworzyła konferencję i powitała uczestników) – nie 
poruszono kwestii z gatunku zasadniczych: o klasztorze i kulturze przez wieki mówił Marek Derwich, 
o klasztorze jako miejscu z natury niekulturalnym – nader ciekawie – Rafał Tichy, o klasztornym ryt-
mie życia i kultury zaś Bernadetta Kuczera-Chachulska. Żywe reakcje, jakie wywołały te wystąpienia, 
wychodzące czasem z zasadniczo różnych przesłanek, dowiodły, jak nadal potrzebne jest stawianie 
właśnie podstawowych pytań i jak niezbędne jest oparcie refleksji szczegółowych na filozoficznych
i  antropologicznych podstawach. Wielu uczestników odniosło przy tym wrażenie, że podobne do tej 
pierwszej, „fundamentalnej” sesji obrady wypełnić mogłyby w zasadzie niemal całą konferencję. 

Nie sposób jednak idealizować – i tym razem nie udało się bowiem uniknąć zmory wielu współczes-
nych konferencji, a mianowicie postawy, którą określić można następująco: „przyjeżdżam na jeden 
dzień, na jedną sesję referatową, ba, wyłącznie na swój własny referat...”. Ci zaś (ostatecznie dość 
liczni...) uczestnicy, którzy zdecydowali się jednak, wbrew tej tendencji, na dłuższe uczestnictwo 
w konferencji (pomyślanej wszak jako całość), w nagrodę niejako wysłuchali wyjątkowego koncertu 
– transkrypcji na klawikord arii operowych dokonanych przez starosądeckie klaryski w XVIII w. 
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Koncert Marii Erdmann nie tyle był dodatkiem do konferencji, ile stanowił integralną jej część. Mu-
zyka bowiem (jak wykazują również niedawne odkrycia jasnogórskiego repertuaru i instrumentów) 
obok książki stanowi najbardziej bodaj żywą część klasztornej czy poklasztornej kultury. Na konfe-
rencyjny koncert przywieziono z Berlina bardzo rzadkie i cenne instrumenty – kopie dwóch klawikor-
dów, w tym jednego sądeckiego właśnie. Instrumenty, które wydały pod palcami artystki najsubtel-
niejsze, a tak rzadko słyszane dźwięki. 

Muzyka, jako się rzekło, obok książki. Książka, która również „pokazała się” na konferencji dosłow-
nie, a to za sprawą bogatej (jak bardzo szkoda, że jednodniowej!) wystawy ze zbiorów klasztornych, 
przygotowanej przez Gabinet Starych Druków Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierow-
nictwem Haliny Mieczkowskiej. Wystawa wpisała się przy tym znakomicie w obchodzony akurat „Ty-
dzień bibliotek”, o czym przypomniała także witająca gości w progach biblioteki jej dyrektor, Ewa Ko-
bierska-Maciuszko. Z wielu archiwistycznych i bibliologicznych referatów niespodziewanie nieco, zza 
książek, szaf i półek, wyjrzeli żywi ludzie: cenzurujący je, ale zarazem chroniący (Andrzej Obrębski, 
bohater znakomitego referatu Izabeli Wiencek), opiekujący się zbiorami, świadkowie rozpadającego 
się na ich oczach świata (Rafał Morowicz z referatu Marianny Czapnik). 

Książka zaś w tamtych zbiorach najczęściej chyba służyła edukacji. Ta stanowiła kolejny temat prze-
wodni konferencji, a referaty z nim związane z trudem pomieściły się w ramach czasowych przezna-
czonego im popołudnia. Od średniowiecza (Krzysztof Ratajczak) po połowę XIX w. (Raisa Zianiuk), 
od Krakowa (Maciej Zdanek) po Buczacz (Beata Lorens), od kwestii języka (Barbara Taras) przez rolę 
pijarów (Ryszard Mączyński) po programy nauczania u dominikanów w Nowogródku (gdyż, jak pisał 
Syrokomla, a przypominał pro domo sua o. Marek Miławicki OP, „Wieszcz Grażyny najpierwszy w na-
szych wieszczów kole, w Ojców Dominikanów wychował się szkole”) – tak szerokie było spektrum 
podejmowanej problematyki.

Skoro nie sposób tutaj omówić wyczerpująco wszystkich wystąpień, także tych zebranych w osob-
nych sesjach – kameralnych, ale potrzebnych, ponieważ tematycznie spójnych, poświęconych klasz-
torowi jasnogórskiemu i dziedzictwu monastycyzmu wschodniego od Kijowa po Białoruś – to warto 
jednak zauważyć, jak wiele referatów łączyło się ze sobą jakąś wewnętrzną nicią, jakby nieco na prze-
kór porządkującym tematykę zamiarom organizatorów, swoimi drogami odkrywając tematy szcze-
gólnie nośne. Łączyły się ze sobą przecież: referat Krzysztofa Koehlera, który wystąpił w sesji Lectura, 
o inspiracji krużgankiem krakowskiego klasztoru w poezji Wespazjana Kochowskiego i ten Andrei 
Piccardi o roli krużganku w pismach Lorenza Valli wygłoszony w sesji Loca, referat Anny Cisło z sesji 
Origines et picturae o odzwierciedleniach przestrzeni najstarszych klasztorów irlandzkich w filmowej
animacji i ten Anity Staroń, w sesji Lectura, o groźnej i nieprzyjaznej atmosferze bretońskiego jezu-
ickiego kolegium z przełomu XIX i XX w., obecnej w mało u nas znanej, a jakże ciekawej twórczości 
Sebastiana Octave’a Mirbeau. O zjawiskach negatywnych związanych z klasztorną rzeczywistością 
czy inspiracjami nią nie mówiono zresztą wiele – ale referat Tomasza Krzyżaka na sesji Armarium 
et bibliotheca na temat zaniedbanego, zagrożonego zaginięciem archiwum o. Maksymiliana Kolbe-
go w Niepokalanowie sprawił, że powiało grozą (jakże inną od tej z przywoływanych przez Łukasza 
Szkopińskiego gotyckich powieści francuskich, w których mnisi odgrywali niepoślednią rolę!). Grozą 
większą, ponieważ odnoszącą się do rzeczywistości. Współczesne doświadczenia szczęśliwie nie za-
wsze bywają tak smutne – mogliśmy się przekonać o tym dzięki znakomitemu referatowi Adama Re-
giewicza w sesji Loca o kapucyńskich wspólnotach itinerantów – eksperymencie życia „w familoku” 
i w drodze, który pozwala jednak autentycznie i udatnie powrócić do istotnych korzeni charyzmatu 
tego franciszkańskiego zgromadzenia.

Szczególnie w pamięci uczestników pozostanie jednakże sesja Testimonia, przecież nie dlatego, że 
w kolejności ostatnia, ale dlatego, że wspaniale ukazała ona ludzką wyobraźnię i umiejętność stoso-
wania kulturowych, literackich wzorów do specyficznych klasztornych sytuacji (mowy obłóczynowe
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wspaniale omówione przez Małgorzatę Trębską), społeczną wrażliwość i zaangażowanie (s. Alojza 
Piesiewiczówna i benedyktynki z Łomży przypomniane przez Jolantę Sawicką-Jurek, o. Jacek Wo-
roniecki OP, którego postać przypomniał o. Maurycy Niedziela OP), wyjątkową odwagę myśli i wizji 
(matka Marcelina Darowska w referacie Tomasza Chachulskiego). T. Chachulski, dziekan Wydziału 
Nauk Humanistycznych UKSW, naszą konferencję także zamknął. 

Wcześniej zyskała ona innych jeszcze świadków – oto bowiem, dzięki znanej jak Polska długa i sze-
roka gościnności ks. Wojciecha Drozdowicza, mogliśmy biesiadować w „Podziemiach kamedulskich”, 
w sąsiedztwie grobów zakonników w katakumbach bielańskiego kościoła. Byli to może najwierniejsi 
i najcierpliwsi nasi świadkowie. 

Żarty jednak na bok. Miarą istotnego sukcesu i znaczenia konferencji będzie, naturalnie, dopiero za-
powiadana publikacja pokonferencyjna. Miarą potrzeby podobnych przedsięwzięć i bogactwa ma-
teriału badawczego już dzisiaj pozostaje wspomnienie trzech warszawskich dni i blisko 50 referatów 
wygłoszonych przez uczestników z 20 polskich ośrodków akademickich i z Mińska (pełna lista auto-
rów i tytułów referatów, program konferencji, jej dokumentacja fotograficzna znajdują się na stronie
internetowej www.kulturawklasztorze.uksw.edu.pl) oraz obietnica cykliczności imprezy.

Piotr SZUKIEL
Instytut Historyczny 
Uniwersytet Wrocławski

Konferencja naukowa Kultura rękopiśmienna Polski wieków średnich.  
Skryptoria i kancelarie kościelne, Warszawa, 22–23 V 2012 r.

W dniach 22–23 V 2012 r. odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
konferencja naukowa, której organizatorem było Edytorskie Koło Naukowe w Instytucie Nauk Histo-
rycznych. Uczestnicy konferencji reprezentowali różne dyscypliny badawcze zajmujące się piśmien-
nictwem średniowiecznym terenów Polski i Śląska. 

Dwudniowe obrady podzielone zostały na cztery sekcje. W sekcji Skryptoria oraz kancelarie diece-
zjalne w średniowiecznej Polsce i ich dzieła wygłoszono cztery referaty. Rafał Simiński (Księgozbiory 
prywatne duchowieństwa diecezji kamieńskiej w średniowieczu) stwierdził, że badania księgozbiorów 
i zainteresowań bibliofilskich duchowieństwa diecezji w Kamieniu ukazują jego wysoki poziom in-
telektualny, szczególnie w przeddzień reformacji. Patrycja Herod (Skryptorium katedralne płockie do 
XIV w.) przedstawiła krąg osób związanych ze skryptorium katedry w Płocku do końca XIV w. Kolejne 
dwa referaty tej sekcji poświęcone były badaniom nad księgami liturgicznymi. Piotr Szukiel (Liber 
ordinarius opactwa NMP na Piasku w tradycji liturgicznej diecezji wrocławskiej) ukazał na przykładzie 
tego nieznanego w historiografii, powstałego w latach 40. XV w. Liber ordinarius, relacje między li-
turgią klasztorną i diecezjalną we Wrocławiu. Fryderyk Rozen (Mszał Jagiellonów jako przekaz kościel-
nego ceremoniału) pokazał na przykładzie treści liturgicznej i iluminacji kodeksu przechowywanego 
w bibliotece klasztoru jasnogórskiego (mszał nr 19) związki tego paulińskiego mszału fundacji króla 
Jana Olbrachta z tradycją liturgiczną katedry wawelskiej.

W sekcji Skryptoria i kancelarie zakonne w średniowiecznej Polsce i ich dzieła wygłoszono trzy refe-
raty. Robert Stępień (Kultura rękopiśmienna benedyktynów sieciechowskich w okresie średniowiecza) 
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przedstawił krąg osób związanych z sieciechowskim skryptorium oraz owoce ich pracy. Ks. Anasta-
zy Nadolny (Najstarsze rękopisy w Bibliotece Seminarium Pelplińskiego) omówił początki działalności 
skryptorium pelplińskiego oraz pochodzenie z meklemburskiego opactwa Doberan (którego de-
pendencją był Pelplin) pierwszych skryptorów oraz kodeksów z księgozbioru biblioteki klasztornej. 
O. Janusz Zbudniewek (Twórcy i zachowane dzieła paulińskiego skryptorium w Polsce do końca XVII 
wieku) skupił się na prezentacji nieznanych lub słabo znanych dzieł skryptoriów paulińskich w Polsce 
oraz ich związkach ze skryptoriami węgierskimi.

Drugiego dnia obrad, w sekcji trzeciej, Funkcjonowanie skryptoriów w średniowieczu, wygłoszono 
cztery referaty. Małgorzata Fiedurek (Organizacja skryptoriów we wczesnym średniowieczu) wska-
zała na rolę skryptoriów w zachowaniu spuścizny antyku. Ks. Kazimierz Łatak (Razem czy osobno? 
Głos w sprawie typologii skryptoriów klasztornych) odniósł się krytycznie do wydzielania w literaturze 
przedmiotu dwóch odrębnych typów skryptoriów klasztornych, kodeksowego i dokumentowego. 
Jolanta Marszalska wygłosiła referat Kilka uwag o potrzebie pragmatycznej piśmienności w średnio-
wiecznych klasztorach, a Andrzej Wałkówski (Skryptoria – trzy grosze do dyskusji) przedstawił swoje 
badania nad organizacją skryptoriów, stwierdzając m.in., że działające w klasztorach skryptorium 
i kancelaria nie miały wydzielonego, specjalnego pomieszczenia na swoją działalność.

W sekcji ostatniej, czwartej, Sylwetka kopisty w wiekach średnich, wygłoszono trzy referaty. Paweł 
Dudziński (Herb Ziemi Dobrzyńskiej w średniowiecznych rękopisach) ukazał formy przedstawiania na 
iluminacjach i blazonowania herbów w rękopisach. Patryk Szatan przedstawił referat Atrybucje Pio-
tra Postawy wobec problemu rekonstrukcji zaginionego rękopisu Modlitewnika Nawojki, a Bartłomiej 
Dźwigała – Po co i dla kogo spisywano dzieje w wiekach średnich? Rzut oka na prologi średniowiecznych 
kronik.

Konferencja połączona była z jubileuszem pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich i dwudziestolecia 
pracy profesorskiej o. prof. Janusza Zbudniewka, paulina, wybitnego badacza dziejów swojego zako-
nu w Polsce i Europie, kierownika Katedry Historii Kościoła Średniowiecznego UKSW oraz redaktora 
naczelnego rocznika „Studia Claromontana”, poświęconego dziejom paulinów w Polsce i na świecie. 

Patrycja GĄSIOROWSKA
Polski Słownik Biograficzny 
Instytut Historii PAN w Krakowie

Konferencja naukowa Czterysta lat karmelitanek bosych w Polsce.  
Wkład karmelitanek bosych w polską historię, kulturę i duchowość  

(Uniwersytet Jagielloński, 28 V 2012 r.) i towarzysząca jej wystawa  
Mam ja skarb, mam... Cztery wieki karmelitanek bosych w Polsce  

(Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 27 V–30 IX 2012 r.)

Jubileusz czterechsetlecia sprowadzenia 26 V 1612 r. do Polski Mniszek Bosych Zakonu Najświęt-
szej Marii Panny z Góry Karmel, czyli karmelitanek bosych, stał się okazją do zaprezentowania ich 
historii oraz kultury duchowej i materialnej. Pod auspicjami Katedry Historii Literatury Staropolskiej 
Wydziału Polonistyki UJ, Katedry Historii Zakonów KUL, Karmelitańskiego Instytutu Duchowości 
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w Krakowie, działającego w strukturach Papieskiego Wydziału Teologicznego „Teresianum” w Rzy-
mie, oraz Wyższego Seminarium Duchownego Karmelitów Bosych w Krakowie, w Auli Collegium 
Novum UJ odbyło się jednodniowe sympozjum poświęcone dziejom i dorobkowi polskich karmeli-
tanek. Otwarcia sympozjum dokonali: Jacek Popiel, dziekan Wydziału Polonistyki UJ, oraz o. Andrzej 
Ruszała OCD, prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Wystąpienia referentów zosta-
ły podzielone na dwa bloki tematyczne: przed południem dotyczyły historii zakonu, po południu 
spuścizny kulturowej i duchowej. Na wstępie obrad s. Małgorzata Borkowska OSB (Polski krajobraz 
zakonny w roku 1612) przedstawiła panoramę zgromadzeń żeńskich istniejących w granicach Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów na początku XVII w., omawiając ich funkcjonowanie, podstawy prawne, 
ekonomiczne, obyczajowość i tradycje na tle sytuacji politycznej, religijnej i gospodarczej kraju. Naj-
więcej uwagi referentka poświęciła sprawie wprowadzanej w nich stopniowo reformy trydenckiej 
i związanego z tym zaostrzenia norm, szczególnie tych dotyczących klauzury oraz obserwancji. Wy-
stąpienie o. Benignusa Józefa Wanata OCD (Zarys rozwoju klasztorów karmelitanek bosych w Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów (1612–1782)) ukazało okoliczności fundacji oraz dalsze funkcjonowanie 
klasztorów bosaczek w Krakowie (fundacja w 1612 r., kościół klasztorny pw. św. św. Marcina i Józefa), 
Lublinie (1624 r., św. Józefa), Wilnie (1638 r., św. św. Józefa i Teresy z Ávila), Lwowie (1642 r., NMP 
Loretańskiej), drugiego w Lublinie (1645–1646 r., Niepokalanego Poczęcia NMP), Warszawie (1649 r., 
Ducha Świętego), Poznaniu (1665 r., Najświętszego Imienia NMP) i drugiego w Krakowie (1725 r., na 
Wesołej, św. św. Teresy od Jezusa i Jana od Krzyża). Początkowo należały one do Prowincji Świętego 
Ducha, grupującej wszystkie zakony karmelitańskie (męskie i żeńskie) na ziemiach Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Gdy w 1734 r. powstała odrębna karmelitańska prowincja litewska św. Kazimie-
rza, trafiły do niej klasztory w Wilnie oraz, na krótko, w Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Kres istnieniu
krakowskiego klasztoru (przy ul. Grodzkiej, 1787 r.) położył dekret biskupa Michała Jerzego Ponia-
towskiego, administratora diecezji krakowskiej, a we Lwowie i Lublinie – kasaty józefińskie. Losy po-
zostałych klasztorów polskich bosaczek w XIX i pierwszej połowie XX w. omówił o. Piotr Neumann 
OCD (Karmelitanki bose w dobie zaborów i w Polsce odrodzonej (1772–1939)). XIX-wieczne kasaty obję-
ły klasztory w Warszawie (1819 r.), Poznaniu (1823 r.) i Wilnie (1865 r.). Jedynym ocalałym klasztorem 
karmelitanek bosych na ziemiach polskich był klasztor na Wesołej w Krakowie. W 1868 r., dzięki przy-
byłej z Carcassonne s. Jadwidze Wielhorskiej, na krótko odrodził się klasztor poznański, który został 
zlikwidowany w okresie Kulturkampfu. Siostry wyjechały do Galicji i po krótkim pobycie w klasztorze 
krakowskim założyły nowy klasztor w podkrakowskim Łobzowie, który przetrwał do dziś (Kraków, 
ul. Łobzowska). Pod koniec XIX w. powstały klasztory w Przemyślu i, na krótko, w Wieliczce pod Kra-
kowem, skąd mniszki przeniosły się do nowo założonego klasztoru we Lwowie. W okresie drugiej 
Rzeczypospolitej dokonano fundacji klasztorów w Poznaniu (1920 r.), Łodzi (1928 r.) i Wilnie (1938 
r., istniał do 1945 r.). O. Arkadiusz Smagacz OCD (Z kart najnowszej historii karmelitanek bosych w Pol-
sce (od r. 1939). Czas próby i dynamizmu fundacyjnego) ukazał dzieje bosaczek od wybuchu II wojny 
światowej do chwili obecnej. Podczas wojny większość sióstr schroniła się w krakowskim klasztorze 
na Wesołej, w którym pod koniec 1944 r. przebywało ich aż 100. Część z nich osiadła w nowo zało-
żonym klasztorze w Zakopanem. W okresie PRL-u powstało 14 klasztorów, a po 1990 r. dalszych 19. 
Jak stwierdził referent, karmelitanki bose posiadają w chwili obecnej najwięcej domów zakonnych 
ze wszystkich zgromadzeń żeńskich obecnych w Polsce – aż 38, z czego 29 w granicach Polski (17 
w Prowincji Warszawskiej i 12 w Prowincji Krakowskiej) i 9 poza nimi (w Islandii, Norwegii, Słowacji, 
Kazachstanie, Rosji i na Ukrainie). Łącznie w klasztorach w Polsce przebywają 444 mniszki, co stanowi 
31% wszystkich polskich zakonnic klauzurowych. 

W wielowiekowych dziejach zakonu karmelitanek bosych w Polsce nie brakło wybitnych postaci. 
Zaprezentowano biogramy: Teresy od Jezusa, mistyczki i przełożonej we Lwowie (Marianna Marchoc-
ka, 1603–1652 – o. Krzysztof Żywczyński OCD); Marii Ksawery od Jezusa, fundatorki i przełożonej 
klasztoru łobzowskiego (Maria Cecylia z Grochowskich Czartoryska, 1833–1928 – o. Włodzimierz 
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Tochmański OCD); Jadwigi od św. Jana od Krzyża, przełożonej w Poznaniu i założycielki nowego 
zgromadzenia kontemplacyjno-czynnego Karmelitanek Adoracji Wynagradzającej (Jadwiga Józefa 
Teresa Wielhorska, 1836–1911 – o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD); Anny od Jezusa, przełożonej klasz-
toru w Przemyślu i pierwszej tłumaczki na język polski Dziejów duszy św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
(Anna Julianna Kalkstein, 1842–1911 – o. Aleksander Szczukiecki OCD) oraz Immakulaty Janiny, tłu-
maczki, wybitnej znawczyni myśli św. Teresy Benedykty od Krzyża, czyli Edyty Stein (Janina Adamska, 
1922–2007 – o. Wojciech Ciak OCD). 

Referaty drugiej części sympozjum dotyczyły głównie literackiej i duchowej spuścizny polskich kar-
melitanek. Halina Popławska (Kultura literacka karmelitanek bosych w XVII i XVIII w.) ukazała różno-
rodną twórczość piśmienniczą mniszek. Większość sióstr umiała pisać i czytać, poza tym spisywanie 
własnych przemyśleń czy tworzenie okolicznościowych utworów było nie tylko ich przymusem we-
wnętrznym, ale również odgórnym nakazem. Pierwsze pokolenie bosaczek pisało, przeważnie na 
polecenie spowiedników, autobiografie mistyczne, wzorowane na dziełach św. Teresy. Do dziś za-
chowały się wyjątki z autobiografii sióstr: Anny od Jezusa (Jadwiga Stobieńska, 1593–1649) i Teresy 
Barbary od Najświętszego Sakramentu (Teofila z Kretkowskich Zadzikowa, 1609–1670) oraz obszer-
na autobiografia wspomnianej już Teresy od Jezusa, chociaż są dowody na istnienie wielu tego typu
biografii innych zakonnic. Poza tym w celach dydaktycznych i memoratywnych spisywano żywoty
zmarłych sióstr. Ich autorami były siostry zakonne lub sprawujący nad nimi opiekę duszpasterską 
ojcowie karmelici. Oprócz tego przełożone klasztorów pisały różne teksty religijne, np. konferencje 
dla mniszek, pouczenia, teksty ascetyczne czy modlitwy. Innym rodzajem twórczości literackiej kar-
melitanek była poezja religijna, liryki i kantyczki, w większości anonimowe, a także utwory drama-
tyczne przeznaczone do wystawiania w klasztornym teatrze, przeważnie z okazji świąt. Klasztorne 
zwyczajniki zawierają opisy teatralizacji zachowań sióstr podczas obchodów różnych zakonnych i ko-
ścielnych uroczystości. Piśmiennictwo pragmatyczne polskich karmelitanek bosych i jego znaczenie, 
na przykładzie zapisków dziejopisarskich mniszek, przedstawiła Karolina Targosz (Kroniki polskich 
karmelitanek bosych w XVII w.). Reguła zakonna nakazywała, aby każdy klasztor prowadził własną 
kronikę, przeznaczoną na użytek wewnętrzny, dla utrwalenia ważnych wydarzeń oraz zbudowania 
nowych sióstr. Przedstawiają one głównie życie codzienne prowadzone w klasztorze oraz – w okresie 
ucieczki przed działaniami wojennymi – poza nim. 

Kolejne dwa wystąpienia poświęcone zostały omówieniu utworów poetyckich autorstwa mężczyzn, 
w których przewijają się postacie polskich bosaczek. Elwira Buszewicz (Poetycka obecność karmeli-
tanek w siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej. Liryki łacińskie o. Elizeusza od NMP) zajęła się przedsta-
wieniem obrazu duchowego sióstr i nakreśleniem realiów ich codzienności w twórczości karmelity 
o. Elizeusza od NMP. O jego życiu nic nie wiadomo, pozostawił on natomiast po sobie liczne utwory 
łacińskie, w tym dzieło opiewające życie, dzieła i cuda św. Teresy z Ávila. Katarzyna Kaczor-Scheitler 
(Poetycki obraz „godów duchowych” Teresy Anny od św. Józefa na podstawie „Aktu weselnego na nigdy 
niezwiędłej górze Karmelu” Teodora Piotrowczyka) dowiodła, że Teodor Piotrowczyk, syn drukarza i raj-
cy krakowskiego Andrzeja, napisał Akt weselny na nigdy niezwiędłej górze Karmelu z okazji złożenia 
profesji w klasztorze św. Marcina w Krakowie w 1648 r. przez jego siostrę, Katarzynę, ponieważ stu-
diując w tym czasie w Monachium, nie mógł uczestniczyć osobiście w tej uroczystości. Jakkolwiek 
składane śluby wydawały mu się straszne, wydarzenie opisał jako radosne, przyrównując je do we-
sela. 

Maria Anna Sopart (Wizerunek karmelitanki bosej na podstawie „Żywota Matki Anny od Jezusa Stobień-
skiej” o. Stefana Kucharskiego) ukazała postać prowincjała, karmelity Stefana od św. Teresy (Hieronim 
Kucharski, 1595–1653), kierownika duchowego sióstr, który napisał żywot pierwszej polskiej karme-
litanki bosej, Jadwigi Stobieńskiej, przeoryszy w Lublinie i Krakowie. Podstawowe cechy świętości 
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karmelitańskiej na wybranych przykładach bosaczek polskich zaprezentował o. Jerzy Gogola OCD 
(Specyfika drogi świętości karmelitanki bosej), wskazując, że jej istotą jest całkowite poddanie się woli 
Bożej przez modlitwę i kontemplację, prowadzące do mistycznego zjednoczenia z Bogiem. O. Grze-
gorz Firszt OCD (Duchowe aspekty klauzury karmelitanek bosych) podkreślił ogromne znaczenie klau-
zury w życiu karmelitanek. Wstąpienie za klauzurę oznacza „śmierć” dla świata, ale równocześnie na-
rodzenie do nowego życia, całkowicie oddanego Bogu. To również środek ascetyczny, który pozwala 
oczyścić się z tego, co ziemskie, aby lepiej zgłębić inną rzeczywistość. O. Szczepan Praśkiewicz OCD 
(Maryjność karmelitanek bosych) podkreślił, że jedną z podstawowych cech karmelitańskiej pobożno-
ści jest kult NMP. Jego wyrazem były: noszenie szkaplerza, codzienny różaniec oraz liczne nabożeń-
stwa maryjne. 

W przerwie między obydwiema częściami obrad zebrani mieli okazję obejrzeć w Muzeum Archeo-
logicznym wystawę Mam ja skarb, mam... Cztery wieki karmelitanek bosych w Polsce. Zwiedzanie po-
przedziła prelekcja kurator wystawy, Joanny Daranowskiej-Łukaszewskiej, która opowiedziała o idei 
i koncepcji wyeksponowania zbiorów karmelitanek bosych oraz owocnej współpracy z siostrami 
w tej kwestii. Jak stwierdziła, miejsce wystawy – Muzeum Archeologiczne – zostało wybrane celowo. 
Do 1797 r. funkcjonował tutaj klasztor karmelitów bosych, a sala wystawowa to dawna nawa kościoła 
klasztornego św. św. Michała i Józefa. Tytuł wystawy został zaczerpnięty z zachowanej w klasztorze 
na Wesołej kantyczki bożonarodzeniowej. Chociaż, co z humorem podkreśliła prelegentka, dalsze 
słowa tejże kolędy brzmią „...ale go nie dam”, to jednak, dzięki życzliwości karmelitanek bosych i ich 
osobistemu zaangażowaniu, udało się wystawę zorganizować. Większość eksponowanych zbiorów 
pochodziła z krakowskiego klasztoru na Wesołej, który – jako miejsce schronienia sióstr z likwidowa-
nych czy zagrożonych klasztorów – zgromadził szczególnie dużo cennych pamiątek (książki, obrazy, 
dokumenty, sprzęty i szaty liturgiczne oraz przedmioty codziennego użytku). Niewielka liczba poka-
zywanych zabytków pochodziła z klasztoru łobzowskiego.

Ekspozycja została podzielona na trzy działy tematyczne. W pierwszym ukazano historię polskiego 
Karmelu, m.in. portrety wybitnych karmelitanek (np. Teresy Marchockiej i Ksawery Czartoryskiej) oraz 
Jana Szembeka, fundatora klasztoru wesołowskiego, kanclerza wielkiego koronnego, dokumenty, 
rękopiśmienne kroniki oraz drobne przedmioty, np. kubki i kulki używane przy wyborze przełożonej. 
Dział drugi poświęcono religijności – zaprezentowano w nim obrazy i rzeźby religijne, m.in. pięk-
ny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1499 r., osiemnastowieczne wizerunki doskonałej zakonnicy 
i człowieka wewnętrznego według podziału przedstawionego przez św. Jana od Krzyża, szaty litur-
giczne i bieliznę ołtarzową, wykonane m.in. z podarowanego przez króla Zygmunta III Wazę bogato 
haftowanego kaftana, oraz relikwiarze. W dziale trzecim przedstawiono życie codzienne w klaszto-
rze, a zatem m.in. skrzynię posagową z przełomu XVI i XVII w., szafę do przechowywania i prasowania 
bielizny, talerze z monogramem Sobieskich, wyroby woskowe. Zbiory te w większości prezentowane 
były publicznie po raz pierwszy. 

Zarówno sympozjum, jak i wystawa poświęcone karmelitankom bosym wpisują się w istniejącą już 
od 1992 r. w Krakowie tradycję odkrywania i przybliżania społeczeństwu dziejów i życia zgromadzeń 
zakonnych, w tym żeńskich klauzurowych, z których do tej pory podobnych konferencji i wystaw do-
czekały się bernardynki (1997 r.), klaryski (1999 r.) i wizytki (2010 r.). Ich pokłosiem są edycje materia-
łów pokonferencyjnych oraz katalogów wystaw. Służą one przede wszystkim popularyzacji wiedzy 
o specyfice danego klasztoru czy zakonu i jego roli w dziejach miasta, regionu i państwa. Pozostaje
mieć nadzieję, że także omówione powyżej sympozjum i wystawa szybko doczekają się stosownych 
publikacji. 
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Maria PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Międzynarodowa konferencja naukowa Księgozbiory brzeskie.  
Problemy i perspektywy badań, Brześć Litewski (Białoruś), 31 V–3 VI 2012 r.

W dniach 31 V–3 VI 2012 r. odbyła się w Brześciu Litewskim II Międzynarodowa Naukowa Konferencja 
Księgozbiory brzeskie. Problemy i perspektywy badań. Jej organizatorami były Urząd Kultury Komitetu 
Rejonowego i Brzeska Biblioteka Rejonowa im. M. Gorkiego. Pierwsza konferencja pod tym samym 
tytułem i w tym samym miejscu odbyła się 30–31 X 2008 r. Zapoczątkowała ona bardzo interesują-
ce naukowe i biblioteczne spotkania, wymianę doświadczeń badawczych. Przyjęto na niej ustale-
nia dotyczące poszukiwań i odkryć rozproszonych historycznych księgozbiorów gromadzonych na 
ziemi brzeskiej. Po pierwszej konferencji wygłoszone na niej referaty ukazały się drukiem w 2010 r. 
w językach rosyjskim, białoruskim i polskim. Inicjatorem obu konferencji i jej wielkim propagatorem 
jest dr Nikołaj Nikołajew, kierownik Oddziału Rzadkiej Książki Biblioteki Narodowej Rosji w Sankt Pe-
tersburgu. Polskę na pierwszej konferencji reprezentowali z referatami Wacław Walecki i Stanisław 
Siess-Krzyszkowski z Centrum Bibliografii Estreicherów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Maria Pi-
dłypczak-Majerowicz, Lilia Kowkiel i Iwona Pietrzkiewicz z Akademii Pedagogicznej z Krakowa oraz 
Jolanta Gwioździk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Większość uczestników pierwszej kon-
ferencji reprezentowała biblioteki i ośrodki naukowo-badawcze Białorusi, Ukrainy i Rosji. Referaty 
wygłoszone i opublikowane we wspomnianym zbiorze są bardzo interesujące, wskazują na rosnące 
zainteresowanie badaczy starą książką łacińską, polską i cyrylicką wydaną na Białorusi i gromadzoną 
współcześnie, po wielu perypetiach politycznych i historycznych, w archiwach, bibliotekach i muze-
ach białoruskich.

Podczas drugiej konferencji Polskę reprezentowali Wacław Walecki i Stanisław Siess-Krzyszkowski 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Maria Pidłypczak-Majerowicz i Lilia Kowkiel z Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie, Krzysztof Migoń i Piotr Cichoracki z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ma-
ria Kałamajska-Said z PAN w Warszawie i Eugeniusz Iwaniec z Łodzi. Zgłoszono na nią kilkadziesiąt 
referatów, które wygłoszone zostały na posiedzeniu plenarnym i w sekcjach. Plenarne wystąpienia 
mieli Roman S. Motulski, dyrektor Biblioteki Narodowej Białorusi w Mińsku, Elena B. Iwanowa, dy-
rektor Białoruskiej Izby Książki, Nikołaj Nikołajew z Biblioteki Narodowej Rosji w Sankt Petersburgu, 
Krzysztof Migoń z Uniwersytetu Wrocławskiego i Anatol A. Gładyszuk z Uniwersytetu Technicznego 
w Brześciu. 

Pozostałe referaty przedstawiono w czterech sekcjach: Knižnoe nasledije Belarusi, Kniga i knižnoje delo 
na Berestejščine w XIX–XX veke, Izdanija Berestejščiny XVI–XVIII vekov oraz Knigasbory roda Sapeg. Refe-
raty w wymienionych sekcjach dostarczyły bardzo ciekawych i ważnych ustaleń badawczych i infor-
macji o rozpoczętych badaniach nad dziejami książki brzeskiej. 

W sekcji Knižnoe nasledije Belarusi poruszono problemy towarzystw wydawniczych działających 
w Wilnie, losów książki unickiej w XIX w., osobliwości pamiątek kultury książki regionalnej, biblio-
tek bazyliańskich na Białorusi w XVII–XIX w., proweniencji białoruskich starych druków XVII–XVIII w. 
z kolekcji Muzeum Książki w Ostrogu, rekonstrukcji białoruskich księgozbiorów historycznych i ksią-
żek dotyczących Polesia w zbiorach wrocławskiego Ossolineum. Z zainteresowaniem wysłuchano 
referatu T. A. Zamzajewej, która omówiła kolekcję książki słowiańskiej w Bibliotece Narodowej Ka-
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zachstanu, i M.  A. Mamontowa, prezentującego tematykę Białorusi i Brześcia we współczesnych cza-
sopismach petersburskich. 

Referaty w sekcji Kniga i knižnoje delo na Berestejščine w XIX–XX veke dotyczyły Brześcia i ziemi brze-
skiej, historii miasta, międzywojennych wydawnictw brzeskich, ziemi brzeskiej w bibliologicznych 
badaniach; zaprezentowano także plan Puszczy Białowieskiej z 1858 r., utwór poetycki z 1855 r. Pieśń 
o żubrze, rolę książki w rodzinie Jundziłłów w pierwszej połowie XIX w., drukarstwo i bibliotekarstwo 
ziemi brzeskiej w okresie II wojny światowej 1939–1941 oraz dokumenty zgromadzone w bibliotece 
prezydenta Białorusi.

W sekcji Izdanija Berestejščiny XVI–XVIII vekov omówiono m.in. druki i drukarnie ziemi brzeskiej XVI–
–XVIII w., testamenty mieszkańców z XVI w., rzadkie druki przechowywane w Bibliotece Narodowej 
w Mińsku, druki oficyny brzeskiej w zbiorach Biblioteki Narodowej Ukrainy w Kijowie i oficyny piń-
skiej w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, Biblię Brzeską i inne polskie przekłady Pisma 
Świętego, architekturę soboru brzeskiego i kaplicy św. Stefana oraz księgozbiory bibliotek: monaste-
ru w Diatłowie, protojereja Joanna Markowskiego i biblioteki ziemi kamienieckiej. 

Równie interesujące były referaty wygłoszone w sekcji Knigasbory roda Sapeg, poświęcone rodowi 
Sapiehów i dotyczące przede wszystkim bibliotek tego rodu, także w nieodległej od Brześcia Ruża-
nie, gdzie rezydował Lew Sapieha. Jego księgozbiór został rozproszony i obecnie podejmowana jest 
próba rekonstrukcji biblioteki. O fenomenie białoruskiej kultury, którą reprezentowali Sapiehowie, 
mówił również N. Nikołajew.

Konferencji towarzyszyły: otwarcie niewielkiej wystawy prac G. Macura o kaligrafii, prezentacja ksią-
żek R. Motulskiego i N. Nikołajewa wydanych w 2011 r., wycieczka w rejon Iwacewicz, zwiedzanie 
zamku Kossowskiego i domu-muzeum Tadeusza Kościuszki w rejonie Merecza, wizyta w Rużanie 
w dawnym kompleksie pałacowym Sapiehów, mozolnie teraz odbudowywanym. Konferencję zamk-
nęło posiedzenie narodowej rady dla projektu „Wirtualna rekonstrukcja spuścizny Józefa Ignacego 
Kraszewskiego”. W skład rady wchodzą bibliotekarze białoruskich, ukraińskich i polskich przygranicz-
nych bibliotek z Białej Podlaskiej i Romanowa.

Anna SZYLAR
Wydział Pedagogiki 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Konferencja naukowa Klara – kobieta nowa,  
Nowy Sącz, 22–23 VI 2012 r.

W dniach 22–23 VI 2012 r. odbyła się w Nowym Sączu konferencja naukowa zatytułowana Klara – ko-
bieta nowa, zorganizowana w ramach jubileuszu osiemsetlecia powołania zakonu św. Klary.

Pomysł uświetnienia Jubileuszowego Roku Świętej Klary zrodził się w 2010 r. w środowisku sądeckim. 
Partnerami projektu były: Instytut Studiów Franciszkańskich w Krakowie, Uniwersytet Jana Pawła II 
w Krakowie oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Nowym Sączu.

Dwudniowe obrady odbywały się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, stanowiącym filię Są-
deckiego Parku Etnograficznego. Dopełnieniem spotkania stał się pobyt uczestników konferencji
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w Starym Sączu, połączony ze zwiedzaniem Muzeum Regionalnego „Domu na Dołkach”, udziałem 
we mszy w kościele klasztornym klarysek pw. Trójcy Świętej oraz spotkaniem z ksienią i siostrami 
zakonnymi w rozmównicy klasztornej.

Konferencja stanowiła miejsce dyskusji naukowej badaczy z ośrodków akademickich z kraju i spoza 
jego granic: z Uniwersytetu Papieskiego w Rzymie, Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie, 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jana Pawła II 
z Krakowa i jego oddziału w Tarnowie oraz Polskiej Akademii Nauk.

Obrady otworzyła ksieni klasztoru klarysek w Starym Sączu, s. Teresa Izworska, która podczas tele-
transmisji skierowanej do uczestników konferencji powiedziała: 

Jubileusz to wielki dar, ale i zadanie nie tylko dla Zakonu Sióstr Klarysek. Nasza Święta Założycielka ma wiele do powiedzenia współczes-
nemu człowiekowi, gdyż jak niegdyś mówił bł. Ojciec Święty Jan Paweł II „święci się nie starzeją” i ciągle są dla nas drogowskazami na 
szlakach doczesnego pielgrzymowania.

Nad problematyką klariańską, osnutą wokół życia i działalności św. Klary, a w jej kontekście klarysek 
z klasztoru w Starym Sączu, dyskutowano podczas dwudniowych obrad. Za myśl przewodnią pierw-
szego dnia konferencji przyjęto sentencję „Clara Claris praeclara meritis...”, drugiego zaś „Święta Klara 
duchowa przewodniczka życia konwentu starosądeckich klarysek”. Referaty i komunikaty wygłosiło 
13 prelegentów.

O. Stanisław Mazgaj (Święta Klara „Kobieta nowa” – rys biograficzny), przedstawiając zarys biografii
Klary, podkreślił aktualność jej przesłania duchowego. Ks. Felice Accrocca (Chiara e la vita comunita-
ria a S. Damiano. Klara i życie wspólnotowe w S. Damiano) omówił życie Klary we wspólnocie w San 
Damiano, podkreślając jej związek duchowy z myślą i posłannictwem św. Franciszka. Dopełnienie 
tej części obrad stanowił referat Teresy Paszkowskiej: Klara – radykalna strażniczka paradoksalnego 
przywileju.

Tematyka kolejnych wystąpień koncentrowała się wokół szeroko rozumianej kultury i tradycji kla-
riańskiej. Igor Borkowski (Jak umiera klaryska. Ars bene moriendi w świetle dokumentów klasztoru sta-
rosądeckiego i tradycji klariańskiej) zaprezentował zwyczaje związane z tzw. sztuką umierania, a Olga 
Miriam Przybyłowicz (Niecodzienna codzienność. Obłóczyny i profesja w zakonie klarysek (XIII–XVII w.) 
skoncentrowała swoje rozważania na przepisach i tradycji dotyczącej przyjmowania kandydatek do 
zakonu oraz składania przez nie ślubów wieczystych. Z kolei Patrycja Gąsiorowska (Życie codzienne 
klasztorów klarysek w średniowieczu) omówiła ich codzienną egzystencję we wspólnocie klasztornej. 
Lucyna Rotter w referacie Podwika, welon, czepek. Rzecz o nakryciach głowy zakonnic wskazała na 
ewolucję zwyczajów w tym zakresie, ks. Józef Marecki zajął się Symboliką hagiograficzną „franciszka-
nek” wyniesionych na ołtarze, ks. Stanisław Garnczarski zaś (Kultura muzyczna klarysek) nakreślił obraz 
kultury muzycznej klarysek na przestrzeni stuleci. Robert Ślusarek zaprezentował komunikat pt. Iko-
nografia św. Klary w sztuce polskiej. Zarys problematyki.

Dziejom klasztoru klarysek w Starym Sączu poświęcone zostały trzy wystąpienia. Ks. Janusz Króli-
kowski (Duchowość starosądeckich klarysek w epoce nowożytnej) zajął się sprawami duchowości sióstr 
w XVIII w., a Anna Szylar („Refektarz mniejszy na szkołę panien świeckich obrócić się ma”. Aktywność 
wychowawczo-edukacyjna klarysek starosądeckich. XVII–pierwsza połowa XIX w.) przedstawiła wkład 
zakonnic w wychowanie dziewcząt. Najnowsze wyniki badań archeologicznych, uzyskane podczas 
prac wykopaliskowych prowadzonych w klasztorze, omówił Bartłomiej Urbański (Wstępne wyniki 
badań archeologicznych prowadzonych na terenie Klasztoru SS. Klarysek w Starym Sączu oraz zespołu 
poklasztornego OO. Franciszkanów w Nowym Sączu).

Referaty i prowadzone dyskusje potwierdziły aktualność przesłania św. Klary, której myśli i posłannic-
two przez całe wieki nie przestawały inspirować ogromnych rzesz kobiet.
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Małgorzata MILECKA
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Conservator Cisterciense 2012: 9–14 VII Trzebnica, 22–28 VII Wąchock

W tym roku rozpoczął się cykl konferencji i warsztatów naukowych o wspólnej nazwie Conservator Ci-
sterciense, których głównym organizatorem jest Komisja Historii Architektury Sakralnej PKN ICOMOS 
kierowana przez prof. Ewę Łużyniecką. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na niepokojący, 
czasami katastrofalny stan zachowania znaczących zabytków architektury, jakimi są opactwa cyster-
skie, które nadal funkcjonują jako siedziby zakonne lub posiadają nowych właścicieli. Naczelnym 
założeniem przedsięwzięcia jest coroczna organizacja warsztatów przynajmniej w dwóch zabytkach 
cysterskich i uczestnictwo w nich zespołów naukowych z czterech polskich ośrodków akademickich. 
Organizacja tych warsztatów jest możliwa dzięki gościnności właścicieli obiektów i – często – pomocy 
finansowej władz lokalnych. Głównym efektem warsztatów ma być wymiana doświadczeń i prowa-
dzenie dyskusji na temat najważniejszych problemów konserwatorskich pojawiających się w danych 
opactwach. Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni Ojcowie Cystersi i inni właściciele dawnych 
opactw, władze lokalne i przedstawiciele służb konserwatorskich oraz lokalnych społeczności. 

W czasie warsztatów wykonuje się prace dokumentacyjne i projektowe z dziedziny konserwator-
stwa. Wygłaszane są także odczyty i prelekcje dotyczące cysterskiego dziedzictwa, jego ochrony oraz 
promocji, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Podczas nich zwracana jest 
uwaga na wyjątkowe walory zabytkowych budowli cysterskich oraz związanego z nimi krajobrazu. 
Ważną rolę edukacyjną odgrywa także popularyzacja najnowszych metod badawczych i konser-
watorskich. Uczestnicy warsztatów zapraszają do udziału w tych działaniach specjalistów z innych 
krajów. Takie interdyscyplinarne podjęcie istotnych zagadnień związanych z kulturą polską ułatwi 
poznanie ich w szerszej perspektywie. Prace wykonane w czasie trwania warsztatów będą każdora-
zowo prezentowane w czasie seminarium naukowego podsumowującego warsztaty i przekazane 
na rzecz opactwa jako materiał stanowiący podstawę do dalszych prac badawczych i projektowych. 
Tegoroczni uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy potwierdzające ich udział, a materiały semi-
naryjne i prezentacje prac będą publikowane w serii Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska 
w zeszycie specjalnym, przygotowywanym przez zespół redakcyjny z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie.

W 2012 r. podczas warsztatów z cyklu Conservator Cisterciense prace badawcze i projektowe były wy-
konywane przez cztery zespoły studentów, doktorantów i pracowników naukowych pod kierunkiem 
czterech prowadzących: prof. Ewy Łużynieckiej z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, 
prof. Małgorzaty Mileckiej z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie, prof. Roberta Kunkla z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz prof. 
Aleksandra Piwka z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. 

Pierwsze warsztaty odbyły się w dniach 9–14 VII 2012 r. na Śląsku w dawnym klasztorze cysterek, 
obecnie Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy. Warsztaty mogły odbyć się dzięki pomocy Sióstr, które 
stworzyły uczestnikom doskonałe warunki do pracy i wymiany naukowej. Przedmiotem opraco-
wania zespołów projektowych były: studium zagospodarowania terenu klasztoru, inwentaryzacja 
i studium programowo-funkcjonalne budynku bramnego „Dom Marii”, inwentaryzacja terenu i szaty 
roślinnej wirydarza św. Jadwigi i ogrodu zachodniego oraz analizy i koncepcje zagospodarowania 
wirydarza św. Jadwigi z ekspozycją reliktów średniowiecznego klasztoru. Warsztaty zostały zakoń-
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czone prezentacją wykonanych opracowań i cyklem wykładów wygłoszonych w podsumowującym 
prace seminarium. E. Łużyniecka omówiła architekturę cysterską na Śląsku. Przedmiotem wystąpie-
nia M. Mileckiej było dziedzictwo sztuki ogrodowej cystersów, A. Piwek zajął się problematyką dublo-
wania obiektów w dawnym kościele opactwa cysterskiego w Gdańsku-Oliwie, a Krystyna Klamińska 
omówiła dokonania Fundacji dla ratowania klasztoru Św. Jadwigi Śląskiej „By służyć” oraz ostatnio 
zrealizowane prace konserwatorskie w klasztorze Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy.

Drugie warsztaty z cyklu Conservator Cisterciense zostały zorganizowane w dniach 22–28 VII 2012 r. 
na terenie małopolskiego opactwa i miasta w Wąchocku. Dzięki gościnności Ojców Cystersów i po-
mocy władz oraz mieszkańców Miasta i Gminy Wąchock, prace podczas warsztatów były owocne. 
Zespoły naukowe reprezentujące te same co w Trzebnicy ośrodki, uzupełnione zespołem z Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem R. Kunkla, zajęły się opracowaniem: studium 
funkcjonalno-przestrzennego rozbudowy budynku bramnego, inwentaryzacji terenu i szaty roślin-
nej wirydarza oraz ogrodu zachodniego. Przedmiotem analiz były także koncepcja przebudowy 
kruchty zachodniej oraz koncepcja aranżacji krużganków. W ostatnim dniu warsztatów odbyło się 
seminarium z wykładami i prezentacją prac wykonanych przez grupy projektowe. Cykl wykładowy 
otwierało wystąpienie Ojca przeora Wincentego Polka, który omówił duchowość zakonu cystersów. 
R. Kunkel zaprezentował architekturę cystersów małopolskich, a A. Piwek zajął się problematyką 
oliwską. M. Milecka w swojej prelekcji omówiła ogrody cystersów małopolskich filiacji Morimond.
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock przedstawił realizowane przez gminę projekty rewitalizacji prze-
strzeni publicznych Wąchocka, a Janusz Cedro, świętokrzyski wojewódzki konserwator zabytków, 
przedstawił ogólnie ocenę prowadzonych projektów. Efekty prac studenckich i referaty wystąpień 
profesorów szczegółowo zostaną przedstawione na stronach w zeszycie specjalnym w serii Annales 
Universitatis Marie Curie-Skłodowska, jako sprawozdanie z badań. Forma taka jest planowana jako 
finalne podsumowanie każdego cyklu warsztatów oraz swoista promocja cysterskiego dziedzictwa
i metod jego ochrony.

Dorota PIETRZKIEWICZ
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
Uniwersytet Warszawski

Konferencja naukowa Zagarnięte – ukryte – poszukiwane – odzyskane,  
Warszawa, 19–20 IX 2012 r.*

Zagadnieniom kradzieży, odnajdywania, przywracania i ochrony dziedzictwa kulturowego poświę-
cona była interdyscyplinarna konferencja Zagarnięte – ukryte – poszukiwane – odzyskane, zorgani-
zowana przez Zakład Wiedzy o Książce Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie dwudniowych obrad (19–20 września) odbyło się 13 sesji, na 

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the  “National Programme for the Development of Huma-
nities”in the years 2012–2016.
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których wygłoszono 50 referatów z zakresu bibliologii, historii, historii sztuki, archeologii, archiwisty-
ki, etnologii oraz kryminalistyki. W sympozjum udział wzięli teoretycy oraz praktycy z 17 ośrodków 
naukowo-badawczych, m.in. z uniwersytetów w Bydgoszczy, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Pozna-
niu, Warszawie, Wrocławiu oraz z instytutów Polskiej Akademii Nauk, a także pracownicy Krajowego 
Zespołu do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Biura Kryminalnego Ko-
mendy Głównej Policji, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów czy Departamentu 
Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inicjatorkami spotkania 
były Anna Kamler i Dorota Pietrzkiewicz.

Otwarcia konferencji dokonali dziekan Wydziału Historycznego UW, Elżbieta Zybert, i dyrektor  
IINiSB, Dariusz Kuźmina. Wykłady wprowadzające dotyczyły pracy organów państwowych w zakre-
sie dokumentowania, poszukiwania i zabezpieczania dziedzictwa narodowego. Karina Chabowska 
z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN mówiła o współpracy ministerstwa z Fundacją 
Kronenberga w zakresie odzyskiwania dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej – będącej 
priorytetem w realizowanym od czerwca br. programie „Odzyskiwanie dzieł sztuki”. 

O skuteczności poszukiwań skradzionych zabytkowych woluminów – na przykładzie kradzieży z Bi-
blioteki Jagiellońskiej oraz Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii 
Nauk – przez organy ścigania opowiadał Paweł Bieńkowski z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Podinspektor Bieńkowski na podstawie dokumentacji 
operacyjnej przybliżył wydarzenia sprzed lat, wciąż budzące dużo emocji, związane z zuchwałymi 
kradzieżami inkunabułów i starych druków z dwóch ważnych małopolskich bibliotek naukowych. 

Marcin Goch z Krajowego Zespołu do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowe-
mu Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji przybliżył najważniejsze zadania utworzonego 
w 2007 r. zespołu oraz formy międzynarodowej współpracy w poszukiwaniu skradzionych dzieł 
sztuki. Podkreślił znaczenie baz danych będących niezbędnym narzędziem służącym policji, służbie 
celnej i straży granicznej do prowadzenia poszukiwań i identyfikacji utraconych dóbr kultury. Wy-
mienił m.in. Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, 
który od lipca 2005 r. dostępny jest w internecie oraz Stolen Works of Art, prowadzoną przez Interpol. 
Interpol uważa rynek skradzionych dzieł sztuki i zabytków ruchomych za trzeci na liście działalności 
przestępczej o zasięgu globalnym, zaraz za handlem narkotykami i bronią.

Katarzyna Bock przybliżyła główne założenia projektu Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skaso-
wanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentary-
zacja, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zadaniem projektu 
jest zainicjowanie interdyscyplinarnego i ogólnie dostępnego opracowania oraz zinwentaryzowania 
dziedzictwa kulturowego pozostałego po skasowanych klasztorach. Jest to pierwsza w Europie taka 
próba identyfikacji i dokumentacji rozproszonych zbiorów ponad tysiąca klasztorów, która zasię-
giem terytorialnym kwerend obejmie Polskę oraz kilka krajów sąsiednich, zasięgiem formalnym zaś 
– różnego typu obiekty: archiwalia, stare druki, książki, budynki, a także pozostałości archeologiczne 
i przyrodnicze. Wyniki zadań badawczych upowszechniane będą w interaktywnym Portalu Wiedzy, 
w publikacjach naukowych, m.in. w czasopiśmie „Hereditas Monasteriorum”, czy podczas sympozjów 
i seminariów. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Marek Derwich. 

W kolejnych panelach pierwszego dnia konferencji wygłoszono 24 referaty. W sesji Nie zawsze wielka 
kradzież złodzieja straciła Edward Różycki omówił losy biblioteki króla Jana III Sobieskiego w Carskiej 
Bibliotece Publicznej w Petersburgu oraz współczesne odkrycia pojedynczych egzemplarzy mają-
cych ślady własności rodziny Sobieskich. Bartłomiej Czarski zaprezentował nieznany superekslibris 
króla Jana III Sobieskiego wraz z jego wyrazem ideologicznym. Ta interesująca proweniencja znaj-
duje się na egzemplarzu Courses de testes et de bague faittes par le roy et par les Prince et seigneurs 
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de sa cour en l’année 1662 wystawionym na sprzedaż przez jeden z paryskich domów aukcyjnych 
w 2011 r. Anna Zalewska wprowadziła słuchaczy w zagadnienia archeologii – w jakim sensie i w jaki 
sposób przedmioty uznawane przez nas za „ukryte”, „poszukiwane”, „odnalezione” i „zreplikowane” 
są lub mogą być „twórcami podmiotów” i jaki mają wpływ na to, czy są pamiętane czy zapominane, 
a także w jakim stopniu dążenie do przywracania obecności tego, co „ukryte”, wynika z charakteru sa-
mych przedmiotów, a na ile z przypisywanej im post factum wielorakiej mocy argumentacyjnej. Ewa 
Bojaruniec natomiast przedstawiła dzieje najstarszego gdańskiego epitafium obrazowego Demoet
van der Beke, ocalałego i przywróconego po II wojnie światowej do kościoła NMP w Gdańsku. 

W panelu trzecim wyniki swoich badań uprzystępnili: Stanisława Trebunia-Staszel (Z Waszyngtonu do 
Krakowa. Powojenne losy materiałów antropologicznych zgromadzonych na terenie GG przez Institut für 
Deutsche Ostarbeit), Wojciech Kulisiewicz (Losy księgozbioru Biblioteki Sejmowej w latach 1939–1947. 
Próba rekonstrukcji), Krzysztof Przylicki (Utracone na zawsze? Przedwojenne Muzeum im. ks. Jana Wła-
dzińskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim) oraz Justyna Jasiewicz i Hubert Kowalski (Fragmenty 
wazowskich rezydencji odnalezione na dnie Wisły). 

Sesja czwarta – Pamiątki kultury polskiej – poświęcona była polonikom. Magdalena Białonowska 
przybliżyła aktywność Andrzeja Ciechanowieckiego – kolekcjonera, marszanda i mecenasa – pra-
cującego na rzecz powojennej restytucji i rewindykacji dzieł sztuki zagarniętych podczas II wojny 
światowej, a także tych utraconych wcześniej. Grzegorz Gmiterek ukazał postać Franciszka Jana Pu-
łaskiego, dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu, jako kustosza narodowej pamięci. Alicja Szulc i Re-
nata Wilgosiewicz-Skutecka przedstawiły wyniki wstępnej kwerendy w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Uppsali odbytej w maju tego roku. Celem tego rekonesansu był ogólny przegląd najstarszej części 
księgozbioru uppsalskiego pod kątem znajdujących się w nim rękopisów i starodruków prowenien-
cji wielkopolskiej, przede wszystkim zrabowanych w XVII w. księgozbiorów bibliotek poznańskich 
jezuitów i bernardynów. Andrzej Jazdon mówił o odkrytych na nowo egzemplarzach Biblioteki Bati-
gnolskiej wśród zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Ujawnienie tych tomów związane 
było z pracami wyodrębniania książek do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Poznańska książnica 
wtórniki batignolskie otrzymała w latach 30. XX w. Wypłynęły wówczas druki z dedykacjami, mar-
ginaliami lub licznymi stemplami, w Warszawie zaś pozostawiono książki „czyste”, które weszły do 
Biblioteki Narodowej. 

I do kościoła dodać chociaż cegłę, i źródło dobyć, a i księgę nową na starą półkę położyć dębową to motto 
piątej części. Referaty wygłosili: Ryszard Knapiński (Nieznana Odyseja płockich zabytków), Małgorza-
ta Kierczuk-Macieszko (Straty wojenne z kościołów lubelskich), Karol Maciejko (Zapomniane archiwa 
kościelne. Historia strat oraz nabytków na przykładzie archiwum parafii farnej w Brodnicy) oraz Adam 
Żurek (Ubytki w bibliotecznych i archiwalnych śląskich zasobach pokasacyjnych od 1810 r. do dnia dzi-
siejszego).

Problematyka panelu szóstego koncentrowała się na: niezachowanym rokokowym zabytku – puszce 
na komunikanty – wykonanej w gdańskim warsztacie Johanna Gotfrida Schlaubitza (Bożena Nowo-
ryta-Kuklińska), raciborskich rękopisach biblioteki kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Panny
Marii i ich peregrynacjach (Justyna Kuska), drukowanych na łamach „Danziger Erfahrungen” ogłosze-
niach dotyczących kradzieży z gdańskich kościołów i kamienic z końca XVIII w. (Piotr Paluchowski) 
oraz XV-wiecznym księgozbiorze gdańskiego duchownego i skryby Johannesa Rasorisa z Nidzicy 
(Agata Larczyńska).

W ostatniej środowej części Agnieszka Fluda-Krokos zajęła się losami biblioteki pałacowej Lubo-
mirskich w Przeworsku, która była zasobna w wydawnictwa ilustrowane i posiada własny ekslibris. 
Łukasz Galas omówił aneksy do pamiętników marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubo-
mirskiego, ich historię i zawartość. Kamila Szymańska zaprezentowała dzieje księgozbiorów parafii
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ewangelickich w Lesznie, Dorota Piramidowicz zaś – magnackiej librarii Sapiehów, bogatej w rzadkie 
dzieła, z której księgi wypożyczał sam król Władysław IV.

Drugiego dnia konferencji odbyło się sześć kolejnych sesji, podczas których wygłoszono 20 prelekcji. 
W panelu siódmym Maria Otto przeanalizowała międzynarodowe narzędzia ochrony zasobów bi-
bliotecznych, najistotniejsze paragrafy aktów prawnych, takich jak: Europejska Konwencja Kulturalna 
i Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Archeologicznego, oraz zasady i obszary działania 
międzynarodowych służb policyjnych – Interpolu i Europolu. Piotr Ogrodzki przedstawił problemy 
zabezpieczenia przed przestępczością zbiorów tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny, w kon-
tekście nowego rozporządzenia ministra kultury z lipca tego roku. Tomasz Kamiński zdradził tajniki 
poczty dyplomatycznej, podając przykłady pomysłowości przemytników dóbr kultury, korzystają-
cych z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych. Izabela Wiencek przytoczyła różnorodne za-
piski zaklęć i klątw umieszczanych przez właścicieli w dawnych woluminach przeciwko złodziejom. 
Omówione przykłady pochodziły z kolekcji starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

W kolejnym bloku swoje zainteresowania badawcze uprzystępnili Ewa Korpysz (Są, a jakby ich nie 
było... Ukryte dzieła nowożytnej rzeźby sakralnej i nagrobnej z polskich kościołów na Ukrainie), Agniesz-
ka Bartoszewicz (Średniowieczne księgi sądowe polskich miast – dzieje powstania zespołów i kolekcji) 
oraz Paweł Podniesiński (Biblioteka – antykwariat – prokuratura. Obrót książkami z „wadą prawną” 
w handlu antykwarycznym).

Podczas części zatytułowanej W starej książnicy w odwieczerze stałem, gorzał zachodem nieba strop 
siny i krwawo lśniły w świetle wspaniałym grube foliały i woluminy wygłoszono odczyty na temat strat 
i zniszczeń, jakie spowodowała II wojna światowa w zasobach Biblioteki Ordynacji Zamojskiej (To-
masz Makowski), wśród średniowiecznych rękopisów Biblioteki Narodowej (Jerzy Kaliszuk) i manu-
skryptów Biblioteki Gdańskiej (Ewa Lichnerowicz). 

Sesja jedenasta obejmowała tematykę strat dóbr kultury w Polsce, Francji i Irlandii. O uszczerbku 
dziedzictwa kulturowego polskiego ziemiaństwa po 1939 r. mówiła Agnieszka Łuczak, a Ryszard No-
wicki poświęcił swe wystąpienie rozproszeniu i zniszczeniu księgozbiorów. Katarzyna Gmerek zajęła 
się stratami dziedzictwa piśmienniczego Irlandii do 1922 r., a Iwona Pugacewicz wandalizmem i prze-
mocą wobec dóbr kultury w czasach Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Panel dwunasty poruszał kwestie związane z: rewindykacją utraconych w wyniku przestępstw sta-
rych druków na przykładzie Biblioteki Jagiellońskiej (Olgierd Jakubowski), zabytkami archeologicz-
nymi będącymi obiektami kradzieży, przywłaszczeń i oszustw (Marcin Sabaciński) oraz dubletami 
i drukami zbędnymi na rynku antykwarycznym (Grzegorz Nieć). 

Ostatnia sesja poświęcona została zagadnieniom związanym z wykonaniem postanowień traktatu 
ryskiego podpisanego 18 III 1921 r. Patryk Sapała omówił źródła do dziejów parlamentaryzmu z lat 
1506–1586, które udało się rewindykować na mocy tego paktu. Anna Kamler przybliżyła dzieje Me-
tryki Królestwa Polskiego oraz zaangażowanie historyka prawa i archiwisty Józefa Siemieńskiego 
w jej odzyskanie. Dorota Pietrzkiewicz nakreśliła działalność Piotra Bańkowskiego – historyka litera-
tury, archiwisty, kustosza Biblioteki Narodowej – zaangażowanego przez wszystkie lata aktywności 
zawodowej w prace rewindykacyjne i ochronę dóbr kultury. 

Konferencję zamykały sprawozdania z poszczególnych sekcji przygotowane przez moderatorów, 
m.in.: Annę Kamler, Agnieszkę Chamerę-Nowak, Jacka Puchalskiego, Mikołaja Ochmańskiego, Marak 
Toberę, Jacka Soszyńskiego, Jerzego Kaliszuka. 
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Główne założenia projektu 
Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej  

Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja. 
Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy  
Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016; nr 11H 11 021280*

Kasaty w XVIII i XIX w. na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Śląska

Około 1772 r., daty początków rozbiorów ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, na jej obszarze 
istniało mniej więcej 990 klasztorów męskich z 14 540 zakonnikami i 150 klasztorów żeńskich z 2723 
zakonnicami, a na Śląsku, znajdującym się wówczas pod władzą Królestwa Prus (Śląsk Pruski) i, w nie-
wielkiej części, Cesarstwa Austriackiego (Śląsk Cieszyński) – 73 klasztory męskie z 1334 zakonnikami 
oraz 19 klasztorów żeńskich z nieznaną liczbą zakonnic. W 1914 r. istniało zaledwie 188 klasztorów 
męskich z 2252 zakonnikami, czyli około 20% stanu wyjściowego; przy czym aż 133 klasztory (z 1830 
zakonnikami) przetrwały na obszarze zaboru austriackiego. Niestety, nie ma podobnie dokładnych 
danych dla klasztorów żeńskich. Wiemy jednak, że sytuacja przedstawiała się tu zdecydowanie lepiej. 
Po pierwsze dlatego, że były one częściej niż męskie uznawane za „pożyteczne” dla społeczeństwa, 
a zatem rzadziej kasowane, po drugie z powodu rozkwitu nowych żeńskich form ruchu zakonnego, 
jaki nastąpił w XIX w. 

Stan badań

Kasaty i ich skutki nie doczekały się pogłębionych badań, a kwestia dziedzictwa kulturowego po 
skasowanych klasztorach w ogóle nie była do tej pory obiektem oddzielnych dociekań1.

Podstawowym, unikatowym w skali europejskiej opracowaniem pozostaje monografia Piotra P. Ga-
cha ukazująca przede wszystkim prawny i ilościowy wymiar zjawiska2. Uzupełniają ją liczne studia 

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą„Narodo-
wy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016.

1 Por. M. DERWICH, Les recherches sur les dissolutions des institutions ecclésiastiques en Pologne et en Silésie aux XVIIIe 
et XIXe siècles : bilan historiographique et perspectives, [w:] Le soppressioni delle istituzioni ecclesiastiche in Europa 
dalle riforme settecentesche agli stati nazionali: modelli storiografici in prospettiva comparativa = The secularisation
of the ecclesiastical institutions in Europe: from the eighteenth century reforms to the national states: historiographical 
patterns in a comparative approach. Seminario internazionale / International Seminar, Roma, 28 febbraio e 1 marzo 
2011/ Rome, february 28th and march 1st, materiały w druku.

2 P. P. GACH, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773–1914, Lublin 1984; idem, Struktu-
ry i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773–1914, 
Lublin 1999.
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szczegółowe i zarysy syntetyczne tego autora3. Nowy impuls do badań nad problematyką kasat dała 
zorganizowana przez piszącego te słowa w końcu 2010 r. międzynarodowa konferencja Pruskie kasa-
ty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie, na której 90 referatów wy-
słuchało ponad 100 badaczy różnych zagadnień nie tylko z Polski, ale także z Czech, Francji, Niemiec, 
Rosji i Ukrainy4. Tematykę konferencji prezentuje księga streszczeń, opublikowana w językach pol-
skim i angielskim jako oddzielna monografia5 oraz dostępna online. Pełne wydanie uzupełnionych 
i rozszerzonych materiałów pokonferencyjnych, w czterech tomach, ukaże się w 2013 r.

Znaczenie kasat

Kasaty dotknęły znacznie ponad 1000 klasztorów i kilkadziesiąt tysięcy zakonników i zakonnic, po-
wodując rozproszenie i częściową destrukcję gromadzonej przez nich przez stulecia spuścizny ma-
terialnej i, zwłaszcza, kulturowej o ogromnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej. Mimo 
to nie zanikło ani życie zakonne, bujnie odrodzone po uzyskaniu niepodległości, ani dziedzictwo 
kulturowe skasowanych klasztorów.

Ze względu na skalę ilościową i terytorialną (od Odry i Nysy na zachodzie po Dniepr i Dźwinę na 
wschodzie, od Bałtyku na północy do Karpat i Sudetów na południu) oraz ogrom pozostałej po klasz-
torach spuścizny duchowej, kulturowej i materialnej problem kasat należy do jednego z najważniej-
szych, największych i najbardziej skomplikowanych, trudnych metodycznie i materiałowo proble-
mów stojących przed polską humanistyką.

Specyfika badań nad dziedzictwem kulturowym po skasowanych klasztorach

Wskutek kasat klasztorów doszło do ogromnego transferu dóbr kultury, dokonywanego przez przej-
mowanie tychże dóbr przez państwowe instytucje kultury, nauki i gromadzenia zbiorów (w znacznej 
części specjalnie w tym celu tworzone), oraz do znaczącego rozproszenia ich części, zazwyczaj tej 
mniej cennej, drogą wyprzedaży, darowizn i nadań oraz pospolitych kradzieży.

Badanie dziedzictwa kulturowego po skasowanych klasztorach musi się zatem zacząć od ustalenia 
jego stanu wyjściowego, czyli od próby odtworzenia stanu posiadania klasztorów w momencie kasaty 
(służą temu akta kasacyjne), lub, gdy to jest niemożliwe, w okresie bezpośrednio ją poprzedzającym 
(służą temu recesy wizytacyjne, inwentarze, katalogi). Kolejnym krokiem powinno być prześledzenie 
losów tych dóbr w momencie kasaty oraz w latach następnych, gdy pozbawione swoich dawnych 
opiekunów obiekty poklasztorne i pozostałe w nich dobra kultury „szukały” nowych właścicieli, czę-
sto zresztą bezskutecznie (akta kasacyjne i pokasacyjne). Trzecim krokiem musi być inwentaryzacja 
stanu zachowania tych dóbr w chwili obecnej (kwerenda w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych 
i muzealnych oraz poszukiwania terenowe). Realizacja tych celów nie jest możliwa bez gruntownego 
poznania przyczyn i przebiegu kasat, stosunku do nich społeczeństwa, Kościoła i rządów, śledzenia 

3 Idem, Mienie polskich zakonów i jego losy w XIX wieku (Mozaika. Seria Monografii, 1), Rzym 1979; idem, Geo-
grafia strat zakonów polskich w końcu XVIII i w XIX w. (Mozaika. Seria Monografii, 2), Rzym 1980; idem, Soppressioni 
1773–1879. Polonia, [w:] Dizionario degli istituti di perfezione, t. 8, Roma 1988, kol. 1830–1834; idem, Kasata zako-
nów i klasztorów. W Polsce, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 939–942; idem, Le soppressioni dei 
Regolari (1773–1914) nella cartografia e nella recente storiografia polacca, [w:] G. POLI (cura), Le inchieste europee sui 
beni ecclesiastici (Confronti Regionali secc. XVI–XIX), Bari 2005, s. 207–208.

4 Por. www.kasaty.nino.pl.

5 M. DERWICH, M. L. WÓJCIK (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce 
i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18–21 listopada 2010. Księga streszczeń, Wrocław 2010. 
Dostępne także online: www.kasaty.nino.pl i www.wtmh.nino.pl/wydawnictwa.
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zmian administracyjnych, organizacyjnych i cywilizacyjnych, kataklizmów i zniszczeń wojennych, mi-
gracji i wędrówek ludzi i przedmiotów.

Charakterystyka Projektu

Projekt zakłada centralną rejestrację i opracowanie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skaso-
wanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w XVIII i XIX w. Jest to pierwsza na świecie kom-
pleksowa próba identyfikacji i dokumentacji rozproszonych zbiorów poklasztornych. Pod względem
terytorialnym obejmuje ona całą Polskę oraz kilka krajów ościennych (Austrię, Białoruś, Czechy, Li-
twę, Niemcy, Rosję, Ukrainę), a pod względem formalnym bardzo różnorodne dobra i obiekty, często 
nigdy w tym kontekście nie badane. Konieczne jest zatem objęcie kwerendą również zbiorów prze-
chowywanych w wymienionych krajach, a także współpraca badaczy reprezentujących różnorodne 
dyscypliny naukowe. 

Znaczenie społeczne Projektu

W perspektywie społecznej Projekt związany jest z badaniem pamięci zbiorowej. Podejmowane 
w jego ramach działania nie sprowadzają się jedynie do praktyki archiwistycznej (choć ten kompo-
nent jest podstawowy), ale poprzez skoncentrowanie działań na upublicznieniu pozyskanych infor-
macji mają szansę wpłynąć na stan pamięci zbiorowej w wymiarach lokalnym, regionalnym i narodo-
wym. Upublicznienie informacji o dziedzictwie kasat za pomocą Portalu Wiedzy, a także konferencji, 
publikacji i wystaw, może się przyczynić do rozwoju lokalnych debat mających wpływ na tożsamość 
lokalną. W odniesieniu do kilku wybranych lokalizacji będziemy się tym zajmowali w ramach badania 
o charakterze socjologicznym, jednak zakładamy, że – nawet bez tej zewnętrznej inspiracji – upu-
blicznienie informacji przyczyni się do wzrostu świadomości historycznej, co z kolei wpłynąć może 
pozytywnie na wzrost kapitału społecznego danej zbiorowości. 

Zakres merytoryczny

Po długich dyskusjach zdecydowaliśmy się objąć badaniami i inwentaryzacją wszystkie elementy 
składowe dziedzictwa kulturowego po skasowanych klasztorach. Zatem nie tylko te mające bezpo-
średnie przełożenie kulturowe, jak np. zbiory rękopiśmienne, ale także te, które w rozmaity sposób 
wchodzą w skład kulturowego dziedzictwa narodowego oraz wpływają na jego kształt.

Badaniami i wstępną inwentaryzacją planujemy objąć nie tylko archiwalia, stare druki, książki, ale 
także inne różnorodne mobilia (np. liturgiczne, przedmioty użytku codziennego, pozostałości wy-
posażenia różnych funkcjonujących w klasztorach obiektów – aptek, szpitali, szkół, browarów etc.), 
zabudowania i inne obiekty in situ, w tym np. także założenia ogrodowe i parkowe. 

Dużo klasztorów po kasacie uległo ruinie lub wręcz całkowicie znikło. Nie oznacza to jednak, że 
zginęło ich dziedzictwo kulturowe; przetrwało ono w postaci pochodzących z nich artefaktów. Bar-
dzo często w zbiorowej świadomości okolicznych mieszkańców zachowała się także żywa pamięć 
o klasztorze, która także wchodzi w zakres naszych zainteresowań, podobnie zresztą jak kwestia 
funkcjonowania w dzisiejszej przestrzeni architektonicznej i społecznej obiektów po skasowanych 
klasztorach.

Portal Wiedzy jako centralny element Projektu

Jednym z ważnych środków do realizacji tych celów będzie Portal Wiedzy, funkcjonujący w systemie 
gridowym, dotąd w takim stopniu niewykorzystywanym na potrzeby badań humanistycznych. Ta 
koncepcja badawcza umożliwi nie tylko generowanie i wymianę treści przez uczestników Projektu, 
ale także tworzenie się wokół platformy społeczności, wykorzystywanie efektów sieciowych, możli-
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wość nawiązywania kontaktów (Web 2.0, 3.0), stosowanie otwartych licencji, publikowanie online 
wyników badań (w tym w planowanym czasopiśmie elektronicznym). Da to możliwość ciągłego uzu-
pełniania danych przez użytkowników z różnych ośrodków i państw (także na podstawie przewidzia-
nych w projekcie narzędzi, jak baza klasztorów, baza proweniencyjna), stanie się również miejscem 
naukowej komunikacji.

Dzięki interoperacyjności oraz zdolności do integracji z produktami innych projektów realizowanych 
w Unii Europejskiej Portal Wiedzy będzie spełniał także niezwykle istotną – i nowatorską w realizacji 
badań – funkcję w zakresie usystematyzowania badań, inwentaryzacji i kontroli ich postępów oraz 
niemal natychmiastowej elektronicznej prezentacji ich rezultatów. Równocześnie ten publicznie do-
stępny Portal będzie istotnym elementem: 1. kontroli rzetelności wykonania badań i inwentaryzacji, 
2. udostępnienia, rozpowszechnienia i rozpropagowania ich wyników, także za granicą (wersja an-
gielskojęzyczna), 3. ich weryfikacji i uzupełnienia (pod kontrolą osób odpowiedzialnych za Portal
i bazy).

Stopniowe napełnianie interaktywnych baz zapewni znaczący postęp w zakresie zinwentaryzowa-
nia, udokumentowania i udostępnienia, w jednym miejscu, jak największej ilości informacji o zacho-
wanym, ale rozproszonym poklasztornym dziedzictwie kulturowym z ziem dawnej Rzeczypospolitej 
oraz Śląska. Bazy będą uzupełniane systematycznie, lecz tylko w miarę możliwości i liczebności ze-
społów badawczych. Ze względu na rozległy obszar badawczy zakłada się jedynie wstępne zinwen-
taryzowanie dziedzictwa pokasacyjnego oraz stworzenie modelowych przykładów.

Wykaz planowanych baz:

1. Skasowanych klasztorów

2. Znaków własnościowych

3. Bibliografii piśmiennictwa

4. Druków z bibliotek skasowanych klasztorów

5. Rękopisów z bibliotek skasowanych klasztorów

6. Akt kasacyjnych i pokasacyjnych

7. Archiwaliów poklasztornych

8. Dziedzictwa ruchomego (mobiliów) skasowanych klasztorów

9. Dziedzictwa przyrodniczego (ogrodów i parków należących do skasowanych klasztorów, w tym 
zabytków sztuki ogrodowej i architektury oraz pomników przyrody)

10. Architektury poklasztornej

11. Losów zakonników ze skasowanych klasztorów.

Cele Projektu

Projekt ma na celu zapoczątkowanie wszechstronnych i interdyscyplinarnych badań zmierzających 
do opracowania i zinwentaryzowania dziedzictwa kulturowego pozostałego po klasztorach skaso-
wanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w., jako ważnej, integralnej 
części duchowego i materialnego dziedzictwa narodowego. Portal Wiedzy umożliwi śledzenie po-
stępów tych badań (a także czynne włączenie się do nich) oraz korzystanie z ich rezultatów.

Realizacji tego celu głównego służą cele cząstkowe:

1. Zbudowanie metodycznych i organizacyjnych podstaw dla wszechstronnego poznania wielkości, 
stanu zachowania i znaczenia dziedzictwa kulturowego pozostałego po skasowanych klasztorach.
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2. Udostępnienie tego dziedzictwa kulturowego odbiorcom polskim i zagranicznym, przez Portal 
Wiedzy oraz publikacje drukowane i online.

3. Rozpropagowanie wartości, znaczenia i roli dziedzictwa kulturowego pozostałego po skasowa-
nych klasztorach jako integralnej części dziedzictwa narodowego Polski oraz państw, których ob-
szar wchodził przed rozbiorami w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów, głównie Białorusi, Litwy 
i Ukrainy.

4. Rozpoczęcie kompleksowych, wszechstronnych, interdyscyplinarnych badań nad dziedzictwem 
kulturowym po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII 
i XIX w., zmierzających do:

5. Inwentaryzacji tego dziedzictwa oraz

6. Ukazania jego roli i znaczenia dla społeczeństwa i kultury narodowej.

Sposoby realizacji Projektu

1. Inicjowanie i finansowanie kwerend archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych oraz poszukiwań
w terenie.

2. Inicjowanie i finansowanie opracowania odpowiednich inwentarzy i katalogów.

3. Inicjowanie i finansowanie edycji wybranych źródeł i zespołów źródeł.

4. Organizacja i wspieranie zespołów badawczych realizujących cele Projektu.

5. Organizacja i wspieranie konferencji naukowych poświęconych wybranym zagadnieniom związa-
nym z realizacją Projektu.

6. Opracowanie, uzupełnianie i kontrola baz danych w ramach Portalu Wiedzy.

7. Publikowanie i wspieranie publikacji prac będących wynikiem powyższych inicjatyw.

8. Wspieranie merytoryczne i finansowe inicjatyw zmierzających do realizacji celów Projektu.

9. Informowanie o osiągniętych rezultatach oraz o zamierzeniach na stronie www.kasaty.pl oraz na 
łamach półrocznika „Hereditas Monasteriorum” (www.hm.kasaty.pl).

Zasady finansowania prac w ramach Projektu

Finansujemy lub współfinansujemy prace inwentaryzacyjne lub wydawnicze, które dotyczą spuści-
zny po skasowanych klasztorach (archiwaliów, księgozbiorów, dzieł sztuki, wyposażenia kościoła, 
klasztoru i wszelkich innych mobiliów, ludzi (zakonników i służby), zabudowań, dóbr (folwarków, wsi 
etc.), kościołów prepozyturalnych i parafialnych, kaplic, dworów), losów tej spuścizny i jej różnora-
kiego znaczenia – a zatem:

1. lustracji, inwentarzy, katalogów, recesów wizytacyjnych etc. ukazujących stan posiadania klaszto-
ru w przeddzień kasaty (nie interesują nas badania nad dziejami klasztorów);

2. aktów prawnych wprowadzających kasaty i regulujących ich przebieg;

3. archiwaliów wytworzonych w trakcie kasat poszczególnych klasztorów;

4. archiwaliów (głównie, ale nie tylko, urzędowych) wytworzonych po kasatach – w zakresie ich zna-
czenia dla odtworzenia losów i znaczenia spuścizny poklasztornej (także ludzi);

5. wyjątkowo: edycji innych, szczególnie ważnych, unikatowych źródeł pozostałych po skasowanych 
klasztorach.

Finansujemy także badania oraz publikacje ich wyników w zakresie:

1. genezy i przebiegu kasat, także w ujęciu porównawczym europejskim;
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2. różnych opinii i informacji prasowych etc. na temat kasat i losów spuścizny poklasztornej;

3. losów spuścizny po skasowanych klasztorach (także ludzi);

4. ukazania dalszego funkcjonowania spuścizny poklasztornej, w tym ludzi i miejsca, w lokalnym, 
regionalnym i szerszym wymiarze, znaczenia dla religijności, kultury, turystyki etc. oraz miejsca tej 
spuścizny w pamięci zbiorowej;

5. wprowadzania uzyskanych danych do baz online Projektu (Portal Wiedzy, www.kasaty.pl).

Skład zespołu badawczego

Skład zespołu jest otwarty, tzn. może do niego dołączyć każdy, kogo projekt badawczy zostanie za-
akceptowany. W zespole znaleźli się historycy oraz badacze reprezentujący różne dziedziny pokrew-
ne i inne dziedziny humanistyczne, a nawet specjaliści z zakresu wiedzy o przyrodzie czy informatyki. 
Z nauk humanistycznych reprezentowane są: historia, historia sztuki, archeologia, filologia klasyczna,
filologia polska, filozofia, bibliologia, bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, etnografia, etnologia,
socjologia, italianistyka, muzykologia, teologia, liturgika, źródłoznawstwo. Z nauk ścisłych i przyrod-
niczych reprezentowane są: programowanie, informatyka, informatologia, architektura, urbanistyka, 
architektura krajobrazu, dendrologia. Z zakresu specjalności użytkowych udział w projekcie zadekla-
rowali: archiwiści, bibliotekarze, konserwatorzy, muzealnicy, informacja naukowa. Trzeba podkreślić 
obecność w zespole badaczy nie tylko świeckich, ale także duchownych, zarówno diecezjalnych, jak 
i zakonnych.

Istotne znaczenie, zwłaszcza dla badań nad dziedzictwem kulturowym po klasztorach skasowanych 
na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, ma stosunkowo liczny i reprezentatywny udział 
w zespole badaczy zagranicznych, w tym białoruskich, litewskich i zwłaszcza ukraińskich. Listę człon-
ków zespołu oraz instytucji partnerskich, z danymi kontaktowymi, można znaleźć na stronie www.
kasaty.pl.

Miejsce realizacji i skład zespołu kierowniczego

Projekt jest realizowany w ramach Polskiego Towarzystwa Historycznego, które wydaje się najwła-
ściwszym podmiotem dla ogólnopolskiego projektu badawczego tak szerokiego i ważnego dla dzie-
dzictwa narodowego. 

Biuro Projektu znajduje się we Wrocławiu, w siedzibie Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Hi-
storii, oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Szewska 49. Projektem kieruje prof. dr hab. 
Marek Derwich, sekretarzem Projektu jest mgr Katarzyna Bock, a koordynatorem – mgr Mateusz Ma-
tuszyk.

Informacje o Projekcie, zrealizowanych pracach oraz inicjatywach

Projekt ma swoją stronę internetową (www.kasaty.pl), na której znajdują się informacje o Projekcie, 
zespole i instytucjach partnerskich, sposobach kontaktu, o zrealizowanych i planowanych inicjaty-
wach, w tym sprawozdania z organizowanych konferencji, wykaz publikacji i wydawnictw, publi-
kowana co pół roku Kronika Projektu, linki do Portalu Wiedzy oraz półrocznika „Hereditas Monaste-
riorum”, którego wydzielony dział poświęcony jest sprawozdaniom i relacjom z przebiegu prac oraz 
Kronice Projektu. 
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Marek DERWICH
Institute of History  
University of Wrocław

The main assumptions of the project 
Cultural heritage of dissolved monasteries on the territory of former Poland  

and in Silesia in 18th and 19th c.: fate, significance, cataloguing.  
Programme of the Ministry of Science and Higher Education  

under the name of the ’’National Programme for the Development  
of Humanities” in the years 2012–2016; no. 11H 11 021280*

The dissolutions in 18th and 19th centuries in the former Polish-Lithuanian  
Commonwealth and Silesia

Around 1772, the date of the beginning of Polish-Lithuanian Commonwealth partition, on its territo-
ry were approximately 990 monasteries with 14,540 monks and 150 convents with 2723 nuns, and in 
Silesia – under the rule of the Kingdom of Prussia (Prussian Silesia) and partially the Austrian Empire 
(Cieszyn Silesia) – 73 monasteries with 1334 friars and 19 convents with unknown number of sisters. 
In 1914 there were only 188 monasteries with 2252 monks, what is about 20% of the initial state; 
while as many as 133 convents (with 1830 religious brothers) survived within the lands annexed 
by Austria. Unfortunately, there is no similarly detailed data for female convents. What is known, 
however, is that the situation was much better here. Firstly, because they were more likely than male 
convents considered as “useful” for the society, and therefore less likely to be dissolved, and secondly, 
because of the rise of new female religious movements forms that occured in 19 century.

State of research

The dissolutions and their effects were never researched in-depth, and the issue of cultural herit-
age of dissolved monasteries was not at all the subject of seperate investigations up to now1. The 
primary, unique in Europe elaboration is the monograph of Piotr P. Gach, representing above all legal 
and quantitative dimensions of the phenomenon2. It is supplemented with a number of detailed 

* Scientific work financed by the Ministry of Science and Higher Education under the name of the “National
Programme for the Development of Humanities” in the years 2012–2016.

1 M. DERWICH, Les recherches sur les dissolutions des institutions ecclésiastiques en Pologne et en Silésie aux XVIIIe et 
XIXe siècles : bilan historiographique et perspectives, [in:] Le sopressioni delle istituzioni ecclesiastiche in Europa dalle 
riforme settecentesche agli stati nazionali: modelli storiografici in prospettiva comparativa = The secularisation of
the ecclesiastical institutions in Europe: from the eighteenth century reforms to the national states: historiographical 
patterns in a comparative approach. Seminario internazionale / International Seminar, Roma, 28 febbraio e 1 marzo 
2011/ Rome, february 28th and march 1st, print.

2 P. P. GACH, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773–1914 [The dissolutions of the 
monasteries on the territory of former Poland and in Silesia in 1773–1914], Lublin 1984; idem, Struktury i działalność 
duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773–1914 [Structures and 
pastoral work of friaries on the territory of former Poland and in Silesia in 1773–1914], Lublin 1999.
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studies and synthetic outlines of the author3. A new impulse for research on the problem of dissolu-
tions gave, organized in 2010 by author of hereby document, the international conference Pruskie 
kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie [The Prussian monastic 
dissolutions in Silesia on the background of secularization processes in Poland and Europe] where 90 pa-
pers were heard by over 100 researchers of various issues, not only from Poland, but also from Czech 
Republic, France, Germany, Russia, and Ukraine4. The subject of the conference is presented by the 
book of summaries, published in Polish and English as a separate monograph5, also available online. 
The complete, supplemented and expanded edition of conference proceedings will be released in 
four volumes in 2013.

Significance of dissolutions

The dissolutions affected well over 1000 monasteries and tens of thousands of monks and nuns
causing dispersion and partial destruction of their, accumulated over the centuries, material heritage 
and – especially – cultural legacy, with huge significance for the Polish national identity. Despite that
fact, neither the religious life has disappeared, vigorously revived after gaining independence, nor 
the cultural heritage of dissolved monasteries. 

Considering the quantitative and territorial scale (the Oder-Neisse line in the west to the Dnieper 
and Daugava rivers in the east, from the Baltic Sea in the north to the Carpathians and Sudetes in 
the south) and the vastness of remaining post monastic spiritual, cultural, and material heritage, the 
issue of dissolutions is one of the most important, the largest and most complex, difficult methodo-
logically and materially problems faced by the Polish humanities. 

The specificity of research on the cultural heritage of the dissolved monasteries

One of the consequences of monastic dissolutions was a massive transfer of cultural goods, made by 
the acquisition of such assets by public institutions of culture, science and gathering sets (to a large 
extent, specifically established for this purpose), and significant dispersion of their part, usually the
less valuable, by sales, gifts and grants, and ordinary thefts. 

The study on the cultural heritage after the dissolved monasteries must therefore begin with deter-
mining the initial state, that is, with an attempt to recreate the belongings of the monastery at the 
time of suppression (with the help of dissolution acts) or if it not possible, in the period immediately 
preceding it (with the help of visitation recesses, inventories, catalogues). The next step should be to 

3 Idem, Mienie polskich zakonów i jego losy w XIX wieku [The property of Polish monastic orders and its vicissitudes 
in 19th century] (Mozaika. Seria Monografii, 1), Rzym 1979; idem, Geografia strat zakonów polskich w końcu XVIII  
i w XIX w. [The loss geography of the Polish monastic orders in the end of 18th and in the 19th century] (Mozaika. Se-
ria Monografii, 2), Rzym 1980; idem, Soppressioni 1773–1879. Polonia, [in:] Dizionario degli istituti di perfezione,  
t. 8, Roma 1988, col. 1830–1834; idem, Kasata zakonów i klasztorów. W Polsce [The dissolution of monasteries and 
convents. In Poland], [in:] Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, col. 939–942; idem, Le soppressioni dei Regolari 
(1773–1914) nella cartografia e nella recente storiografia polacca, [in:] G. POLI (cura), Le inchieste europee sui beni 
ecclesiastici (Confronti Regionali secc. XVI–XIX), Bari 2005, p. 207–208.

4 Cf. www.kasaty.nino.pl.

5 M. DERWICH, M. L. WÓJCIK (ed.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce 
i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18–21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian 
dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. Inter-
national scientific conference, Wrocław, 18–21 November 2010. Book of summaries, Wrocław 2010. Also available 
online: www.kasaty.nino.pl and www.wtmh.nino.pl/wydawnictwa.
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trace the fate of those goods in the moment of dissolution and in following years when, deprived of 
their old caretakers, the former religious objects along with their cultural goods were “looking for” 
new owners, often unsuccessfully (dissolution and post-dissolution acts). The third step is to inven-
tory the preservation state of the goods at the time being (query the archives, libraries, museums, 
and field research). Achieving these goals will not be possible without fundamental knowledge of
the causes and courses of the dissolutions, the attitude of society, the Church and governments, 
tracking administrative, organizational and civilizational changes, natural disasters and war devasta-
tion, and migration of people and objects. 

Characteristcs of the Project

The Project involves central registration and scientific description of cultural heritage of the monas-
teries dissolved on the lands of former Commonwealth and Silesia in 18th and 19th centuries. It is the 
world’s first comprehensive attempt to identify and catalogue dispersed post-monastic collections.
In the territorial scope it covers the entire territory of Poland and a number of neighbouring coun-
tries (Austria, Belarus, Czech Republic, Lithuania, Germany, Russia, Ukraine), and formally – a wide 
variety of goods and objects, often never researched in this context. It is therefore appropriate to 
include the query of the collections stored in the mentioned countries, as well as the cooperation of 
researchers representing different scientific disciplines.

Social significance of the Project

In the social context, the Project is connected with the study of collective memory. The actions un-
dertaken within the Project cannot be solely attributed to the practice of archiving (though it is 
the basic component), but through the focusing on presenting gathered information to the public, 
they are likely to affect the state of collective memory in local, regional and national dimensions.
Publishing the information about the post-dissolution heritage using the Knowledge Portal and also 
conferences, publications, and exhibitions can contribute to development of local debates influenc-
ing local identity. For a number of selected locations it will be research within the framework of 
sociological study, however, we assume that – even without the external inspiration – publishing the 
information will help to growth historical consciousness, which in turn can positively effect in growth
of social capital of the community. 

Substantive scope

After long discussion, we decided to extend the research and inventory for all of components of the 
cultural heritage of dissolved monasteries. Therefore, not only those with direct cultural impact, such 
as collections of manuscripts, but also those which in many different ways are part of cultural herit-
age and influence its shape.

The research and initial inventory is supposed to include not only archives, old prints, books, but also 
other various movable goods (i.e. liturgical, everyday objects, remnants of the equipment of differ-
ent objects functioning in the monastery – pharmacies, hospitals, schools, breweries, etc.), buildings 
and other objects in situ, including park and garden formations.

A lot of convents after dissolution have been ruined or even completely disappeared. This does not 
mean, however, that their cultural heritage is gone; it has survived in the form of originating from 
them artifacts. Very often, in the collective consciousness of local residents the live memory of the 
monastery has survived, what also falls within the scope of our interests, just as the matter of func-
tioning of post-monastic objects in present architectural and social space.
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The Knowledge Portal as the central element of the Project

One of the important means to achieve these goals will be the Knowledge Portal, functioning in 
the grid system, unused to this extent for humanities research yet. This research concept will not 
only enable to generate and share its content by the participants of the Project, but also to develop 
a community around the platform, use of network effects, the possibility to establish contacts (Web
2.0, 3.0), the use of open licenses, online publishing of research results (including in the planned elec-
tronic journal). This will allow continuous data supplementation by users from different centers and
countries (also basing on the tools provided within the Project, such as the base of monasteries, base 
of provenance), it will also become a place of scientific communication. With the interoperability and
the ability to integrate with products of other projects conducted in the European Union, the Knowl-
edge Portal will fulfill also very important – and innovative in implementing research – function in
systematizing research, inventories and monitoring their progress, and almost immediate electronic 
presentation of the results. At the same time, the publicly available Portal will be important element 
of: 1. monitoring of reliability of conducted research and inventories, 2. sharing, spreading, and prop-
agating their results, also abroad (English version), 3. their verification and supplementation (under
the control of those responsible for the Portal and database). 

The progressive filling of interactive database will provide a significant improvement in the catalogu-
ing, documenting, and sharing in one place as much information about preserved, but dispersed, 
post-monastic cultural heritage from the former Commonwealth lands and Silesia, as possible. Data-
base will be updated systematically, but only as far as possible and depending from the number of 
research teams. Due to the vast research scope, the initial inventory of post-dissolution heritage and 
creation of model examples only is assumed. 

The list of planned databases:

1. Dissolved monasteries

2. Signs of ownership

3. Bibliography of the literature

4. Prints from the libraries of dissolved monasteries

5. Manuscripts from the libraries of dissolved monasteries

6. Dissolution and post-dissolution acts

7. Post-monastic archives

8. Movable heritage (mobilia) of dissolved monasteries

9. Natural heritage (gardens and parks belonging to the dissolved monasteries, including monu-
ments of garden art and architecture, and monuments of nature)

10. Post-monastic architecture 

11. The fate of the monks of dissolved monasteries

The aims of the Project

The project aims to initiate comprehensive and interdisciplinary research leading to describe and 
catalogue cultural heritage remaining after the monasteries dissolved on the lands of former Poland 
and Silesia in 18th and 19th centuries, as an important, integral part of spiritual and material national 
legacy. The Knowledge Portal will allow to track progress of these studies (as well as active involve-
ment in them) and the use of their results. 

Achieving the main goal will be possible with following sub-objectives:
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1. Development of methodological and organizational foundations for a comprehensive knowledge 
of size, state of preservation and importance of cultural heritage remaining after the dissolved mon-
asteries. 

2. Provide this cultural legacy to Polish and foreign audience through the Knowledge Portal, and 
printed books and online publications. 

3. Promotion of values, meaning, and role of the cultural heritage left after the dissolved monasteries 
as the integral part of national heritage of Poland and countries, which areas before partitions were 
constituting the Polish-Lithuanian Commonwealth – mainly Belarus, Lithuania, and Ukraine. 

4. Starting complex, comprehensive, interdisciplinary research on the cultural heritage after the 
monasteries dissolved on the lands of former Poland and Silesia in 18th and 19th centuries, leading 
to:

5. Cataloguing this heritage and

6. Presenting its role and importance for the society and national culture.

Methods of the Project fulfillment

1. Initiating and funding archival, library, and museum queries and field research.

2. Initiating and funding the development of apropriate inventories and catalogues. 

3. Initiating and funding editions of selected sources and group of sources.

4. Organizing and supporting research teams fulfilling the aims of the Project.

5. Organizing and supporting scientific conferences dedicated to selected issues related with the
implementation of the Project. 

6. Developing, updating and monitoring of the databases on the Knowledge Portal.

7. Publishing and promoting publications being a result of above initiatives.

8. Substantial and financial support of initiatives aiming to implement the objectives of the Project.

9. Informing on the results achieved and plans at www.kasaty.pl and semi-annual journal “Hereditas 
Monasteriorum” (www.hm.kasaty.pl).

Financial policy of the Project

We are funding or co-funding inventory or publishing works that are related to the heritage after 
the dissolved monasteries (archives, book collections, works of art, furnishings of the churches, 
monasteries, and any other movables, people (monks and servants), buildings, properties (granges, 
villages, etc.) prepository and parish churches, chapels, mansions), the fate of this heritage and its 
importance, and thus:

1. scrutinies, inventories, catalogues, visitation recesses, etc. presenting possessions of the monas-
tery on the eve of dissolution (we are not interested in research on the history of the monasteries);

2. legislation acts introducing the dissolutions and regulating their process;

3. archives generated by the suppression of individual monasteries;

4. archives (mainly, but not only, the official) produced after the dissolution – in terms of their impor-
tance to recreate the fate and meaning of the post-monastic heritage (also people);

5. exceptionally: editions of other, especially important, unique sources remaining after the dissolved 
monasteries.
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We are financing also researches and publish their results in terms of:

1. the origins and course of the dissolutions, also in European comparative terms;

2. different reviews and press releases etc. on the dissolutions and fate of post-monastic legacy;

3. the fate of heritage (also people) after the dissolved monasteries;

4. presenting further functioning of former monastery, including people and places, in local, regional 
and more general dimension, the importance for religiousness, culture, tourism, etc., and the place 
of this legacy in the collective memory;

5. placing the collected data in the online database of the Project (Knowledge Portal, www.kasaty.
pl).

The research team

The board is open, so anyone willing to join, whose research project will be accepted, can be a part 
of it. The team consists of historians and researchers representing various related and different fields
of humanities and even specialists from the field of knowledge about nature and informatics. The
humanities are represented by: history, art history, archeology, classical philology, Polish philology, 
philosophy, bibliography, library studies, culture studies, ethnography, ethnology, sociology, Italian 
philology, musicology, teology, liturgical studies, source studies. The exact and natural sciences are 
represented by: programming, computer science, information studies, architecture, urban planning, 
landscape architecture, dendrology. The range of usable specialties involved in the project was de-
clared by: archivists, librarians, conservators, museologists, scientific information. It should be em-
phasized, that in the team there are not only secular researchers, but also clerical as well – both 
diocesan and monastic. 

Essential meaning, especially for the research on cultural heritage after the monasteries dissolved on 
the eastern lands of the former Commonwealth, has a relatively large and representative participa-
tion in the team of foreign researchers, including Belarusian, Lithuanian, and Ukrainian in particular. 
The list of team members and partner institutions, with contact details can be found on www.kasaty.
pl. 

Project location and management team

The Project is carried under the Polish History Society [Polskie Towarzystwo Historyczne], which 
seems to be the most appropriate subject for a nationwide research project, such broad and such 
important for the national heritage. 

The office of the Project is located in Wrocław, in the seat of Wrocław Association of History Enthusi-
asts [Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii], a branch of the Polish History Society, Szewska 
str. 49. The Project is headed by Prof. Marek Derwich, Ph.D., the Project secretary is Katarzyna Bock, 
M.A., and coordinator – Mateusz Matuszyk, M.A.

Information about the Project, accomplished works and initiatives

The Project has a website (www.kasaty.pl), which contains information about it, the team and part-
ner institutions, contact details, completed and planned initiatives, including reports from organized 
conferences, list of publications and publishing houses, The Chronicle of the Project [Kronika Projektu] 
published every six months, links to Knowledge Portal and semi-annual “Hereditas Monasteriorum”, 
which separate department is dedicated to reports and relations on the work and to The Chronicle 
of the Project. 
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Katarzyna BOCK
(sekretarz Projektu)

Mateusz MATUSZYK
(koordynator Projektu)
Projekt badawczy Dziedzictwo kulturowe po klasztorach  
skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku  
w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja

Sprawozdanie z realizacji Projektu, 6 III–30 XI 2012 r.*

1. Organizacja prac

Realizację Projektu rozpoczęto 6 III 2012 r. w ramach Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jego kie-
rownikiem jest prof. dr hab. Marek Derwich z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W skład zespołu wchodzą także: mgr Katarzyna Bock (sekretarz), mgr Mateusz Matuszyk (koordyna-
tor) i mgr Patryk Dawidziuk (koordynator IT) oraz blisko 200 współpracowników, którzy reprezentują 
różne dyscypliny badawcze. Utrzymywanie z nimi stałego kontaktu oraz stała wymiana informacji 
o prowadzonych w kraju i za granicą badaniach nad dziedzictwem pokasacyjnym są ważnym ele-
mentem działań. Pełna lista współpracowników dostępna jest na stronie www.kasaty.pl/zespol. 

Założenia i cele Projektu oraz wynikające z tego metody jego realizacji narzuciły konieczność działa-
nia wielotorowego. W pierwszej kolejności należało zorganizować biuro. W tym celu w marcu 2012 r. 
przygotowano wzory i formularze dokumentów, schemat obiegu dokumentów, pieczątki, pisma 
informujące o rozpoczęciu realizacji, które rozesłano do współpracowników, instytucji partnerskich 
i osób zainteresowanych, a także podział zadań pomiędzy członków zespołu.

Równolegle przystąpiono do organizacji zaplecza technicznego. Po uruchomieniu środków finan-
sowych z ministerstwa w kwietniu i maju 2012 r. zakupiono podstawowe wyposażenie techniczne, 
tzn. sprzęt do prac biurowych (komputery, monitory, niszczarka do dokumentów, drukarka, sprzęt 
fotograficzny, drobny sprzęt elektroniczny), domenę www.kasaty.pl, oprogramowanie biurowe i ar-
tykuły biurowe.

Jednocześnie trwały prace związane z przygotowaniem identyfikacji graficznej Projektu. W maju
2012 r. powstało jego logo oraz logo związanego z nim półrocznika „Hereditas Monasteriorum”, a tak-
że szata graficzna strony www.hm.kasaty.pl. W czerwcu 2012 r. zostały opracowane materiały promo-
cyjne (papier firmowy, długopisy, notatniki, roll-upy, smycze, pinsy, naklejki). Przygotowano również
projekt graficzny serii wydawniczej „Dziedzictwo kulturowe po skasowanych klasztorach”, w ramach
której wydawane będą opracowane ze środków lub przy wsparciu środków Projektu monografie,
materiały pokonferencyjne oraz edycje źródłowe, inwentarze i katalogi. 

1.1. Witryna internetowa

Jednym z kluczowych elementów promocji Projektu, służących jednocześnie jego realizacji, jest wi-
tryna internetowa. Po zakupieniu domeny przystąpiono do opracowania struktury (zakładki i kate-

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.
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gorie), stworzenia szaty graficznej i zaprogramowania strony (czerwiec 2012 r.). Witryna docelowo
ma służyć jako platforma informacyjna dla współpracowników oraz osób zainteresowanych udzia-
łem w Projekcie, a informacje zamieszczane na stronie są grupowane w cztery kategorie tematycz-
ne: „Aktualności”, „Kronika projektu”, „Konferencje” i „Wydawnictwa”. Na stronie www znalazły się in-
formacje o wydarzeniach (zakładka „Wydarzenia”) i o Projekcie (zakładka „O Projekcie”), miejsce na 
elektroniczne bazy danych i udostępnianie materiałów (zakładka „Portal Wiedzy”), lista aktualnych 
współpracowników (zakładka „Zespół”), lista instytucji partnerskich (zakładka „Partnerzy”) oraz dane 
kontaktowe (zakładka „Kontakt”).  Od sierpnia 2012 r. witryna została udostępniona w języku angiel-
skim i (w wersji ograniczonej) w języku niemieckim. 

W związku z rozwojem Projektu i rodzącymi się nowymi potrzebami jego skutecznej realizacji w paź-
dzierniku 2012 r. postanowiono przebudować stronę internetową, która od stycznia 2013 r. działać 
będzie w ramach nowej struktury. W zakładce „Wydarzenia” znajdą się aktualności, informacje o kon-
ferencjach, nowościach wydawniczych oraz prowadzonych aktualnie badaniach. W zakładce „O Pro-
jekcie” zostaną umieszczone informacje o Projekcie, informacje praktyczne dla współpracowników 
Projektu, listy aktualnych współpracowników Projektu („Zespół”) oraz partnerów Projektu, a także 
kronika Projektu. W osobnej zakładce „Konferencje” będzie można znaleźć informacje o planowa-
nych i zrealizowanych konferencjach. W zakładce „Wydawnictwa” użytkownicy będą mogli znaleźć 
listę publikacji wydanych w ramach serii wydawniczej Projektu, publikacji będących w przygotowa-
niu oraz publikacji związanych z Projektem. Pod zakładką „Materiały online” znajdą się inwentarze 
i katalogi, publikacje z serii wydawniczej Projektu, źródła, artykuły oraz inne materiały – wszystko 
z możliwością bezpłatnego pobrania. W zakładce „Portal Wiedzy” zlokalizowane zostaną bazy da-
nych, a w zakładce „Kontakt” – dane kontaktowe.

1.2. Portal Wiedzy 

Strona www.kasaty.pl ma stanowić także platformę dla udostępnienia informacji zestawionych 
w bazach tematycznych, czyli tzw. Portalu Wiedzy. Na pierwszym etapie prace nad budową Por-
talu Wiedzy toczyły się równolegle na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczyła merytorycznego 
opracowania koncepcji całości oraz próbnego wypełnienia i korekty schematów baz: skasowanych 
klasztorów (marzec–maj 2012 r.), bibliografii piśmiennictwa (marzec–czerwiec 2012 r.), losów zakon-
ników, druków, rękopisów, archiwaliów kasacyjnych i pokasacyjnych, dziedzictwa przyrodniczego, 
znaków własnościowych (kwiecień–maj 2012 r.), mobiliów i architektury (czerwiec–lipiec 2012 r.),  
muzykaliów (lipiec–sierpień 2012 r.).

Druga z kolei dotyczyła prac stricte informatycznych. Ich głównym celem jest przygotowanie narzę-
dzia umożliwiającego gromadzenie, przeszukiwanie i publikację informacji w trybie online. Do tej 
pory wykonano następujące zadania:

– opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i wykonanie schematu bazy danych oraz analiza upraw-
nień użytkowników (kwiecień–czerwiec 2012 r.);

– opracowanie koncepcji, zaprojektowanie modułów baz danych (czerwiec–lipiec 2012 r.);

– opracowanie koncepcji i zaprojektowanie interfejsu użytkownika dla baz danych (lipiec 2012 r.);

– zaprojektowanie i wykonanie interfejsu użytkownika w zakresie wyszukiwania danych w bazach 
(sierpień 2012 r.);

– opracowanie i wykonanie koncepcji działania modułu wyszukiwania w bazach danych (sierpień 
2012 r.).

W ramach prac informatycznych przygotowano także formularze w tabelach Excela umożliwiające 
gromadzenie informacji na przenośnych nośnikach pamięci (wrzesień 2012 r.). Jeszcze w tym roku 
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uruchomione zostaną formularze online. Formularze Excela będą nadal wykorzystywane tam, gdzie 
dostęp do internetu będzie utrudniony lub niemożliwy. 

2. Badania

Od strony merytorycznej „uruchomienie” Projektu wymagało przeprowadzenia wielu rozmów z ko-
ordynatorami, członkami zespołów badawczych i indywidualnymi współpracownikami, w celu wery-
fikacji zakresu planowanych badań i ustalenia cząstkowych harmonogramów prac. Prace rozpoczęło
już 12 zespołów badawczych.

2.1. Zespoły badawcze

W bieżącym roku w ramach Projektu badania prowadziło 12 zespołów badawczych.

Pierwszy zespół, koordynowany przez dra hab. Tomasza Ciesielskiego, prof. Uniwersytetu Opolskie-
go, dyrektora Instytutu Historii (współpracują: mgr Arleta Ciupińska, Instytut Historii UO, dr Witalij 
Hołubowicz, Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Grodnie, dr Witalij Rosowski, Ośrodek Badań nad 
Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dr Ma-
riusz Sawicki, Instytut Historii UO, dr Irena Wodzianowska, Instytut Historii KUL, mgr Raisa Zianiuk, 
Instytut Historii Białoruskiej Akademii Nauk), prowadzi badania nad dziedzictwem po klasztorach 
skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej włączonych do Imperium Rosyjskiego. Prezen-
tację zespołu, jego celów, dokonań i zamierzeń oraz sprawozdania z przeprowadzonych przez jego 
członków kwerend zob. HM, 1, 2012, s. 382–406.

Drugi zespół, koordynowany przez dra hab. Piotra Olińskiego, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (współpracują: dr Marta Czyżak, Biblioteka Główna UMK, dr 
Monika Jakubek-Raczkowska, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, mgr Witold Ko-
nopka, doktorant w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, dr Sławomir Kościelak, Instytut Historii 
Uniwersytetu Gdańskiego, dr Rafał Kubicki, Instytut Historii UGd, dr Izabela Mazanowska, Instytut 
Pamięci Narodowej w Gdańsku, dr Juliusz Raczkowski, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa 
UMK, dr hab., prof. UMK Waldemar Rozynkowski, Instytut Historii i Archiwistyki UMK), prowadzi ba-
dania nad dziedzictwem po klasztorach skasowanych w ziemi chełmińskiej i na Pomorzu Nadwi-
ślańskim. W tym roku oddał do druku monografię zbiorową Źródła pokasacyjne klasztorów w zaborze 
pruskim w XIX w. i w Polsce północnej po 1945 r. Prezentację zespołu, jego celów, dokonań i zamierzeń 
oraz sprawozdanie z kwerendy w Berlinie przeprowadzonej przez dra S. Kościelaka zob. HM, 1, 2012,  
s. 407–410. 

Trzeci zespół, koordynowany przez ks. dra hab. Janusza Królikowskiego, prof. Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Sekcja 
w Tarnowie (współpracują dr Anna Gąsior i ks. dr hab. Kazimierz Talarek), prowadzi prace nad dzie-
dzictwem po klasztorach skasowanych na obszarze diecezji tarnowskiej. Wstępne sprawozdanie zob. 
HM, 1, 2012, s. 411–412. 

Czwarty zespół, koordynowany przez dr hab. inż. Małgorzatę Milecką, prof. Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Lublinie, kierownika Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa 
i Architektury Krajobrazu (współpracują jej doktorantki, mgr inż. Iwona Brankiewicz i mgr inż. Ewelina 
Widelska), prowadzi badania nad dziedzictwem przyrodniczym po skasowanych klasztorach, a mia-
nowicie ich założeniami ogrodowymi i parkowymi, przede wszystkim (ale nie tylko) w Małopolsce. 
Prezentację zespołu, jego celów, dokonań i zamierzeń oraz sprawozdanie z przeprowadzonych przez 
jego członków kwerend zob. HM, 1, 2012, s. 413–417.
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Piąty zespół, koordynowany przez dra Marcina Jewdokimowa, Instytut Filologii Klasycznej i Kultu-
roznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (współpracuje dr Barbara 
Markowska, Collegium Civitas w Warszawie), prowadzi badania nad dziedzictwem pamięci po skaso-
wanych klasztorach. Założenia badawcze oraz sprawozdanie z badań terenowych w Wierzbniku zob. 
HM, 1, 2012, s. 418–422.

Szósty zespół, złożony z sześciorga archiwistów z Archiwum Głównego Akt Dawnych, koordynowany 
przez mgr Małgorzatę Kośkę (współpracują: mgr Dorota Lewandowska, mgr Alicja Nowak, mgr Inga 
Stembrowicz, mgr Łukasz Truściński, mgr Jarosław Zawadzki), podejmie prace rejestrujące źródła po 
skasowanych klasztorach znajdujące się w zbiorach AGAD. Będą to zarówno akta własne klasztorów, 
jak i akta instytucji i urzędów, które przeprowadzały kasaty, a następnie zarządzały spuścizną po-
klasztorną. W pierwszej kolejności prace obejmą dokumenty zgromadzone w zespołach: Zbiór Doku-
mentów Pergaminowych, Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, Warszawskie Archiwum 
Radziwiłłów, Dział VIII – Akta dotyczące duchowieństwa. Projekt prac zob. HM, 1, 2012, s. 423–424.

Siódmy zespół, koordynowany przez dra Piotra Dymmela, dyrektora Archiwum Państwowego w Lu-
blinie (współpracują: dr Anna Dymmel, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dr Paweł Janowski, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem 
Polonijnym KUL, dr Anna Nowicka-Struska, Instytut Filologii Polskiej UMCS), rozpoczął pracę nad 
opracowaniem i edycją 16 operatów, tj. dokumentacji zajęcia klasztorów w guberni lubelskiej po 
powstaniu styczniowym, znajdujących się w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie.  Wstępne 
sprawozdanie zob. HM, 1, 2012, s. 425–428.

Ósmy zespół, złożony z czterech bibliotekarzy z Gabinetu Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie, koordynowany przez mgr Izabelę Wiencek (współpracują: mgr Elżbieta Bylinowa, mgr 
Marianna Czapnik, dr Joanna Milewska-Kozłowska), od września 2012 r. prowadzi kwerendę w zbio-
rach starych druków BUW, przygotowując bazę Biblioteki po skasowanych klasztorach: historia, znaki 
własnościowe, źródła, która będzie stanowić część Portalu Wiedzy. Wstępne sprawozdanie zob. HM, 
1, 2012, s. 429–430.

Dziewiąty zespół, koordynowany przez prof. dra hab. Tomasza Jasińskiego, dyrektora Polskiej Akade-
mii Nauk Biblioteki Kórnickiej (współpracują mgr Łukasz Borowiak i mgr Małgorzata Potocka), rozpo-
czął prace nad opracowaniem katalogu wszystkich zabytków piśmiennictwa i drukarstwa pochodzą-
cych ze skasowanych klasztorów, zgromadzonych w Bibliotece Kórnickiej. Wstępne sprawozdanie 
zob. HM, 1, 2012, s. 431.

Dziesiąty zespół, koordynowany przez mgr Urszulę Bończuk-Dawidziuk, Muzeum Uniwersytetu Wro-
cławskiego (współpracują mgr Anna Jezierska i dr Arkadiusz Wojtyła, oboje z Instytutu Historii Sztuki 
UWr), przystąpił we wrześniu 2012 r. do przygotowania edycji Acta manualia die Uebernahme der Bi-
bliotheken, Kunstsammlungen & Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. 
Źródła te zostaną opublikowane w ramach serii wydawniczej projektu, wstępne sprawozdanie zob.
HM, 1, 2012, s. 432–433.

Jedenasty zespół, koordynowany przez dr Alinę Mądry, Katedra Muzykologii Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza i Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu 
(współpracują mgr Patryk Frankowski z Muzeum Instrumentów Muzycznych oraz dr Magdalena 
Walter-Mazur z Katedry Muzykologii UAM), prowadzi badania nad muzykaliami po kapelach działa-
jących w klasztorach w Otyniu (jezuici) i Strzelnie (norbertanki) w zbiorach Muzeum Instrumentów 
Muzycznych w Poznaniu oraz nad muzykaliami poklasztornymi w zbiorach Biblioteki Seminarium 
Diecezjalnego w Sandomierzu, a także nad inwentarzem instrumentów muzycznych pochodzących 
z klasztorów skasowanych na terenie Rzeczypospolitej i Śląska w XVIII i XIX w. Wstępne sprawozdanie 
zob. HM, 1, 2012, s. 434–437.
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Dwunasty zespół, złożony z czterech bibliotekarzy z Gabinetu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Warszawie oraz studentki, koordynowany przez mgr Ewę Hauptman-Fischer (współ-
pracują: mgr Magdalena Borowiec, Barbara Kalinowska, mgr Ludmiła Sawicka z Gabinetu Zbiorów 
Muzycznych BUW oraz mgr Katarzyna Spurgjasz, studentka muzykologii), inwentaryzuje zbiór mu-
zykaliów przechowywanych w Gabinecie Zbiorów Muzycznych BUW. Prezentację tego zbioru oraz 
prowadzonych badań zob. HM, 1, 2012, s. 438–441.

2.2. Kwerendy realizowane przez Biuro Projektu

W maju i czerwcu 2012 r. mgr Mateusz Matuszyk, przy współudziale mgr Anny Jezierskiej, przepro-
wadził wstępną inwentaryzację fotograficzną obiektów po skasowanych klasztorach Wrocławia.
Sprawozdanie ukaże się w HM, 2, 2013.

W czerwcu i lipcu 2012 r. mgr Mateusz Matuszyk przeprowadził kwerendy w Österreichisches Staats-
archiv w Wiedniu, których celem było zidentyfikowanie zasobów źródłowych związanych z kasatami
józefińskimi w Galicji. Sprawozdanie zob. HM, 1, 2012, s. 381.

2.3. Kwerendy i badania różne

W ramach Projektu przeprowadzono także indywidualne działania badawcze: 

dr Agnieszka Fluda-Krokos, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie, w ramach pierwszego etapu prac ratunkowych nad zagrożonymi resztkami 
księgozbiorów poklasztornych, wstępnie zinwentaryzowała pozostałości po bibliotece i archiwum 
klasztoru augustianów-eremitów z Książa Wielkiego, zachowane w miejscowym kościele parafial-
nym. Sprawozdanie zob. HM, 1, 2012, s. 442–447.

mgr Grzegorz Joachimiak, Katedra Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, przygotowuje inwen-
tarz rękopisów i druków muzycznych po kapeli działającej w klasztorze bożogrobców w Nysie oraz 
inwentarz obiektów z kolekcji tabulatur lutniowych z klasztoru cystersów w Krzeszowie. Sprawozda-
nie z prac zob. HM, 1, 2012, s. 448–456.  

dr Olga Miriam Przybyłowicz, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, przeprowadziła 
pierwszy etap kwerendy w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej pod kątem znajdujących się tam 
archiwaliów po skasowanych klasztorach klarysek. Sprawozdanie zob. HM, 1, 2012, s. 456–462.

Dr Marek L. Wójcik, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, przeprowadził kwerendę 
w archiwum praskim (Národní Archiv), sprawozdanie zob. HM, 1, 2012, s. 463–471, oraz podjął prace 
nad edycją dziewiętnastowiecznych inwentarzy dokumentów poklasztornych w zbiorach Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu opracowanych przez Johanna Gustava Gottlieba Büschinga, Johanna 
Karla Friedricha Jaricka i Gustava Adolfa Haralda Stenzla.

Poza tym na 2013 r. planowane jest zakończenie opracowania następujących publikacji książkowych: 
dr Jerzy Kaliszuk (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego), Manuscripta deperdita. Rękopisy średniowieczne BN utracone w czasie II wojny światowej, t. 1–3; 
ks. prof. Janusz Królikowski, Źródła do dziejów trynitarzy w epoce kasat oraz Schematyzmy zakonne 
z epoki kasat; prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Książki zakonne z XV–XVIII wieku w zbiorach ossolińskich. 
Studium proweniencji; prof. Tadeusz Trajdos (Instytut Historii PAN w Warszawie), Ostatnie zachowane 
inwentarze opactwa benedyktynów w Starych Trokach z 1797 i 1799 r.
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2.4. Pozyskiwanie materiałów źródłowych i ikonograficznych

Zdigitalizowane i opracowane naukowo materiały pozyskane w trakcie wyżej wymienionych kwe-
rend opublikowane zostaną online w Portalu Wiedzy oraz na łamach półrocznika „Hereditas Mona-
steriorum”.

Ponadto:

w czerwcu 2012 r. na potrzeby realizacji Projektu i Portalu Wiedzy zakupiono prawa autorskie do 
fotografii wraz z opisami naukowymi dzieł malarstwa, rzeźb i witraży, a także innych elementów wy-
posażenia kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP w Lubiążu;

we wrześniu 2012 r. zdigitalizowano Acta manualia die Uebernahme der Bibliotheken, Kunstsammlun-
gen & Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching (Akta Büschinga) z Bibliote-
ki Uniwersyteckiej we Wrocławiu;

we wrześniu 2012 r. pozyskano kopie wybranych akt Naczelnego Prezesa Prowincji Poznańskiej 
z Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz pojedynczych dokumentów i inwentarzy archiwalnych. 
Zakupiono także kopie 37 wizytacji klasztorów bazyliańskich z 1830 r., które obecnie znajdują się 
w opracowaniu naukowym. 

2.5. Pozyskiwanie literatury naukowej

W okresie od maja do września 2012 r. na potrzeby gromadzenia informacji w Portalu Wiedzy zaku-
piono następujące pozycje książkowe:

M. AUGE, Formy zapomnienia, tłum. A. TURCZYN, wstęp J. MIKUŁOWSKI POMORSKI, Kraków 2009.

M. AUSZ, Szkoły pijarskie na Lubelszczyźnie w wiekach XVII–XIX, Lublin 2006.

S. BEDNARSKI SJ, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów kultury i szkolnictwa 
polskiego, Kraków 1933; reprint w serii Klasycy jezuickiej historiografii, 3, Kraków 2003.

P. BIANCHINI (cura), Morte e resurrezione di un Ordine religioso. Le strategie culturali ed educative della 
Compagnia di Gesù durante la soppressione (1759–1814) (Storia / ricerche), Milano 2006.

M. DELL’OMO, Storia del monachesimo occidentale dal medioevo all’età contemporanea. Il carisma di san 
Benedetto tra VI e XX secolo (Già e non ancora, 493; Complementi alla Storia della Chiesa diretta de H. 
JEDIN), Milano 2011.

W. DRELICHARZ (red.), Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 2: Dawne wo-
jewództwo podolskie, oprac. P. KULISZEWICZ, Kraków 2005.

M. INGLOT SJ, La Compagnia di Gesù nell’Impero Russo (1772–1820) e la sua parte nella restaurazione 
generale della Compagnia (Pontificia Universitas Gregoriana, Miscellanea Historiae Pontificiae, 63),
Roma 1997.

Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, red. H. MIECZKOWSKA, t. 3: 
C–E; t. 4: F–K (Acta Bibliothecae Universitatis Varsoviensis), Kraków 2007, 2011.

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 1, 4–5, 7–8, 11, 13–16, 18 (Ma-
teriały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1, t. 1, 4–5, 
7–8, 11, 13–16, 18), Kraków 1993, 1996, 1997, 1999, 2000, 2003, 2005–2008, 2010.

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego, t. 3 (Materiały do dziejów 
sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 3, t. 3), Kraków 2010.

P. T. KWIATKOWSKI, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Warszawa 2008.



Kronika Projektu 375

W. MALINOWSKI, Opisanie krótkie dziejów domu księży misjonarzy i seminarium diecezjalnego w Krakowie 
na Stradomiu od roku 1817 miesiąca maja, oprac. i wstępem opatrzył M. HAŁABURDA, Kraków 2011.

R. PELCZAR, Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772–1869, 
Lublin 2009.

L. M. DE SAN MARTÍN OSA (cura), Le soppressioni del secolo XIX e l’Ordine Agostiniano. Congresso dell’Istituto 
Storico Agostiniano, Roma 19–23 ottobre 2009 (Studia Augustiniana Historica, 17), Roma 2010.

I. STASIEWICZ-JASIUKOWA (red.), Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod 
zaborami, Kraków-Warszawa 2004.

A. STERNICKI, Henryk Jackowski SJ, inicjator odnowy religijnej i społecznej Kościoła w Galicji. Wspomnienie 
w stulecie śmierci 1834–1905, Kraków 2006.

3. Konferencje i seminaria

3.1. Konferencje zorganizowane

W dniach 12–15 VII 2012 r. w Rytwianach pod Staszowem zorganizowano konferencję naukową Losy 
klasztorów i zbiorów poklasztornych w okresie represji po upadku powstania listopadowego w 1831 r.  
(szczegółowe sprawozdanie z tej konferencji zob. HM, 1, 2012, s. 378–380, oraz na stronie http://
www.kasaty.pl/wydarzenia.html). Wystąpienia konferencyjne w postaci artykułów naukowych zosta-
ną opublikowane w tomie pokonferencyjnym, którego wydanie przewidziane jest na rok 2013.

Zorganizowano sekcję Gospodarka klasztorna w dobie kasat w ramach międzynarodowej konferencji 
naukowej  Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, 8–21 X 2012 r., Wrocław, zorganizowa-
nej przez Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocław-
skiego oraz Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego. 

3.2. Seminaria metodologiczne

W ramach Projektu zaplanowano przeprowadzenie serii seminariów metodologicznych z zakresu 
badań na dziedzictwem kulturowym po skasowanych klasztorach skierowanych do studentów nauk 
humanistycznych. Ich celem jest zapoznanie młodych badaczy ze specyfiką badań podejmowanych
w Projekcie, pokazanie możliwości współpracy i realizacji własnych badań w ramach Projektu oraz 
przydatności narzędzia, jakim będą tworzone w Projekcie bazy danych. Prezentacja Projektu ma rów-
nież na celu „wychowanie” przyszłych użytkowników Portalu Wiedzy.

Pierwsze takie seminarium przeprowadzono 16 X 2012 r., na zaproszenie prof. Tomasza Ciesielskiego, 
w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Kolejne planowane są w najbliższym czasie we Wro-
cławiu, Krakowie i Warszawie.

3.3. Udział w konferencjach

Członkowie zespołu oraz współpracownicy wzięli dotąd udział w kilku konferencjach powiązanych 
tematycznie z projektem:

22–24 III 2012 r., Oxford, The Bodleian Libraries, Centre for the Study of the Book, pt. How the seculari-
zation of religious houses transformed the libraries of Europe, 16th–19th centuries, na której prof. Marek 
Derwich (Wrocław) oraz dr Ołeh Duch (Lwów) przedstawili referat pod tytułem: The dissolution of 
monasteries in Silesia and Poland (with contemporaries Belorusse, Lithuanie and Ukraine) and the fate of 
their libraries, 18th–19th centuries. Sprawozdanie z tej konferencji zob. HM, 1, 2012, s. 329–333.
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10–12 V 2012 r., Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, pt. Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kul-
tury. Piśmiennictwo, książka, edukacja, na której prof. Marek Derwich wygłosił referat Klasztor a kultura 
przez wieki. Uwagi metodyczne i zarys problemu oraz komunikat Nowe projekty i inicjatywy badawcze 
poświęcone dziedzictwu kulturowemu klasztorów. Sprawozdanie z tej konferencji zob. HM, 1, 2012,  
s. 339–341.

22–23 V 2012 r., Warszawa, Edytorskie Koło Naukowe w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pt. Kultura rękopiśmienna Polski wieków średnich. 
Skryptoria i kancelarie kościelne, na której mgr Piotr Szukiel (Wrocław) wygłosił referat Liber ordina-
rius opactwa NMP na Piasku w tradycji liturgicznej diecezji wrocławskiej. Sprawozdanie z tej konferencji 
zob. HM, 1, 2012, s. 341–342.

19–20 IX 2012 r., Warszawa, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego, pt. Zagarnięte – ukryte – poszukiwane – odzyskane, na której Katarzyna Bock wygło-
siła komunikat Główne założenia i cele oraz metody realizacji projektu Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki pn. „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypo-
spolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja. Sprawozdanie z tej konferencji 
zob. HM, 1, 2012, s. 350–353.

8–21 X 2012 r., Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Instytut Historyczny Uni-
wersytetu Wrocławskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, pod patronatem honorowym 
naszego Projektu, pt. Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, na której mgr Mateusz Ma-
tuszyk (Wrocław) przedstawił komunikat Założenia, cele oraz metody realizacji projektu „Dziedzictwo 
kulturowe po klasztorach....”, a w specjalnej sekcji Gospodarka klasztorna w dobie kasat współpracow-
nicy Projektu wygłosili następujące referaty:

dr Sławomir KOŚCIELAK (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego), Majątek ruchomy i nieruchomy bry-
gidek gdańskich u progu rozbiorów i kasat pruskich oraz jego losy na przełomie XVIII i XIX w.;

dr Beata LORENS (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego), Stan gospodarczy męskich klasztorów 
bazyliańskich w Galicji w przeddzień kasat oraz losy majątku poklasztornego. Zarys problemu;

dr Walentyna ŁOŚ (Instytut Rękopisów Narodowej Biblioteki Ukrainy im. V. Vernadskiego w Kijowie), 
Gospodarka bazyliańskich klasztorów żeńskich w świetle dokumentów klasztornych oraz reguł biskupów 
(Wołyń, XVIII – początek  XIX w.);

o. prof. Roland PREJS OFMCap. (Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL), Z doświadczeń kapucyńskich 
kwestarzy przełomu XIX i XX w.;

dr Witalij ROSOWSKI (Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL), Uposażenie 
klasztoru bernardynów w Janowie na Podolu w końcu XVIII wieku oraz jego losy po kasacie klasztoru 
w 1832 r.;

dr Irena WODZIANOWSKA (Instytut Historii KUL), Losy majątku klasztoru bazyliańskiego w Zahorowie na 
Wołyniu po jego kasacie w 1839 r.

Sprawozdanie z tej konferencji ukaże się w HM, 2, 2013.

4. Wydawnictwa

4.1. Publikacje o Projekcie i o  „Hereditas Monasteriorum”

Marek DERWICH, „Hereditas Monasteriorum”. Zapowiedź nowego półrocznika, „Barok: Historia – Literatu-
ra – Sztuka”, 19, 2012, 1 (37), s. 255–257. 
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Marek DERWICH, L’héritage culturel laissé par les monastères dissous sur le territoire de l’ancienne Républi-
que de Pologne et en Silésie aux XVIIIe et XIXe siècle: sort, importance, inventaire (Projet de recherche du 
Programme National des Sciences Humaines n° 11H 11 021280), „Revue Mabillon”, 23, 2012, w druku.

4.2. Informacje o Projekcie publikowane na stronach www

Hereditas Monasteriorum: Knowledge Portal and scholarly journal (http://www.rm.unina.it/index.php?
action=viewnews&news=1347517911, dostęp: 20 II 2012 r.)

Hereditas Monasteriorum (history.org.ua/new.php, dostęp: 27 III 2012 r.)

Patrimoine monastique et postmonastique, apple revue „Hereditas Monasteriorum” (science.skytopic.
org/35275363077-patrimoine-monastique-et-postmonastique-apple-revue-hereditas-monasterio-
rum, dostęp: 1 III 2012 r.)

„Hereditas Monasteriorium” – nowy półrocznik naukowy (http://dolny-slask.org.pl/article.action?vie-
w=&id=503768, dostęp: 28 III 2012 r.)

Запускается новый научный журнал Hereditas Monasteriorum (http://medieval.hse.ru/news/
49375554.html, dostęp: 15 III 2012 r.)

4.3. „Hereditas Monasteriorum”

W działania wydawnicze związane z Projektem wpisuje się również półrocznik naukowy „Hereditas 
Monasteriorum”, którego pierwszy numer mają Państwo przed oczami. Jego wydanie wymagało 
w pierwszej kolejności organizacji zespołu redakcyjnego oraz wykonania wielu prac koncepcyjnych, 
takich jak wytyczenie obszaru zainteresowań badawczych, opracowanie wytycznych dla autorów, 
opracowanie identyfikacji graficznej czasopisma, opracowanie i wykonanie strony www.hm.kasaty.
pl, wykonanie layoutu.

Równolegle starano się o pozyskanie członków komitetu naukowego, złożonego z polskich i świato-
wych specjalistów, a także recenzentów naukowych dla publikowanych tekstów i, co najważniejsze, 
samych autorów. 

Wszelkie informacje o czasopiśmie znajdą Państwo pod wspomnianym wyżej adresem interneto-
wym (opis czasopisma, informacje dla autorów, skład komitetu naukowego i redakcji). Na stronie 
internetowej dostępny jest również bieżący numer w wydaniu online.

Prace powstałe w ramach Projektu zaznaczone są asteryskiem (*).



378 Kronika Projektu

Katarzyna BOCK
(sekretarz Projektu)

Mateusz MATUSZYK
(koordynator Projektu)
Projekt badawczy Dziedzictwo kulturowe po klasztorach  
skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku  
w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja

Sprawozdanie z konferencji naukowej  
Losy klasztorów i zbiorów poklasztornych w okresie represji po upadku  

powstania listopadowego w 1831 r., Rytwiany, 12–15 VII 2012 r.*

Konferencja naukowa pt. Losy klasztorów i zbiorów poklasztornych w okresie represji po upadku po-
wstania listopadowego w 1831 r., Rytwiany, 12–15 VII 2012 r.1, została zorganizowana w ramach reali-
zacji projektu Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 
oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja. Wzięło w niej udział ponad 40 badaczy 
z całej Polski, reprezentantów różnych dziedzin nauk historycznych.

Konferencja rozpoczęła się 12 lipca po południu w sali konferencyjnej Hotelu Rytwiany. Licznie zgro-
madzonych referentów i gości przywitał kierownik Projektu, prof. Marek Derwich, który zaprezen-
tował główne założenia, cele i metody realizacji Projektu oraz zespół go realizujący, a także zachęcił 
wszystkich obecnych do aktywnego w nim uczestnictwa.

W trakcie pierwszej sesji, której przewodniczył prof. Tomasz Ciesielski, wygłoszono następujące re-
feraty: o. Marian Kanior OSB, Końcowe dzieje męskich klasztorów mniszych pod zaborem rosyjskim; 
Piotr Paweł Gach, Przyczyny i rezultaty kasat zakonnych w Cesarstwie Rosyjskim w latach 1832–1843; 
Irena Wodzianowska, „Rozpatrywałem z przyjemnością”. Ukaz carski o „zniesieniu niektórych klasztorów 
rzymskokatolickich” z 19 VII 1832 r.; o. Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Udział bernardynów w Powsta-
niu Listopadowym i popowstaniowe losy klasztorów; o. Marek Miławicki OP, Udział dominikanów w Po-
wstaniu Listopadowym na ziemiach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego i represje władz carskich i raz 
jeszcze Irena Wodzianowska, Rozporządzenia władz świeckich odnośnie do majątku nieruchomego 
skasowanych klasztorów w guberniach kijowskiej, podolskiej, wołyńskiej w latach 1832–1834.

Pierwszej sesji przedpołudniowej w piątek, 13 lipca, przewodniczył prof. Piotr Paweł Gach. W jej 
trakcie licznie zebrani słuchacze mieli okazję wysłuchać następujących referatów: Małgorzata Koś-
ka, Działalność delegacji polskiej w Komisji Mieszanej Specjalnej (1921–1927) w zakresie rewindykacji 
zbiorów archiwalnych i bibliotecznych; Waldemar Rozynkowski, Powstanie bezhabitowego zgromadze-
nia sióstr serafitek jako przykład reakcji na represje wobec zakonów w zaborze rosyjskim; Jerzy Kuzic-
ki, Zakonnicy z klasztorów położonych na tzw. ziemiach zabranych jako uczestnicy Wielkiej Emigracji 
(1831–1863); Tomasz Ciesielski, Stan zachowania i wykorzystanie budynków poklasztornych w guberni 
wołyńskiej w latach 70. XIX w. 

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.

1 Szczegółowa kronika konferencji znajduje się także na stronie www.kasaty.pl/wydarzenia.
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Drugą przedpołudniową sesję tego dnia prowadził prof. Waldemar Rozynkowski. Wygłoszono na 
niej następujące referaty: Ryszard Mączyński, Powstaniowe i popowstaniowe losy warszawskich pija-
rów (1830–1866); Witalij Rosowski, Kasata rzymskokatolickich klasztorów 1832 roku na Podolu, Wołyniu 
i Kijowszczyźnie: przyczyna, przebieg, skutki; Grzegorz Pisarski, Śląskie echa ukazu carskiego o kasa-
tach  klasztorów z 1832 r.; Emilia Ziółkowska, Działalność budowniczych rządowych w świetle likwidacji 
klasztorów rzymskokatolickich po 1831 roku; ks. Franciszek Wolnik, Sekularyzacja opactwa cysterskiego 
w Wistyczach.

Podczas pierwszej sesji popołudniowej, obradującej pod przewodnictwem o. prof. Rolanda Prejsa 
OFMCap., referaty wygłosili: Anna Szylar, Bernardynki lubelskie i ich klasztor (1832–1864–1885); Zdzi-
sław Włodarczyk, Polityka władz wobec zgromadzeń zakonnych w Prusach Południowych 1793–1806; 
ks. Janusz Królikowski, Kasaty klasztorów trynitarskich na terenie zaboru rosyjskiego; Anna Gąsior, 
Klasztor Trynitarzy w Krywiczach i jego losy; Mirosława Sobczyńska-Szczepańska, Losy potrynitarskich 
zespołów architektonicznych z terenu zaboru rosyjskiego.

Ostatnią sesję piątkową moderował ks. prof. Janusz Królikowski. Referaty wygłosili na niej: Czesław 
Hadamik, Porozbiorowe losy klasztoru Wizytek w Lublinie (1809–1918) (komunikat); Zbigniew Grzegorz 
Jędrychowski, Dlaczego w roku 1831 zlikwidowano dominikańską szkołę w Nowogródku?; o. Roland 
Prejs OFMCap., Kasata klasztorów kapucynów na ziemiach zabranych – pokasacyjne losy kapucynów; 
o. Denis Rusnak, Monastery bazylianów w Wielkim Księstwie Litewskim na początku XIX w.; Iwona Pie-
trzkiewicz, Działalność komitetów do podziału bibliotek poklasztornych na terenie guberni północno-
-zachodnich byłego WKL po powstaniu listopadowym.

Pierwszej sesji w sobotę 14 lipca przewodniczył prof. Ryszard Mączyński. Przed licznie zebranym au-
dytorium referaty wygłosili: Elżbieta Bylinowa, Dokumentowanie strat bibliotek klasztornych na przy-
kładzie księgozbioru kanoników regularnych laterańskich z Mstowa; Marianna Czapnik, Stare druki pro-
weniencji klasztornych pochodzące z Biblioteki Publicznej przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim 
w drukowanych katalogach i bazach elektronicznych. Stan badań;  Marek Derwich, Losy księgozbioru 
wywiezionego przez B. S. Linde z dawnego opactwa benedyktynów na Łysej Górze po 1831 roku; Anna 
Dymmel, Z dziejów księgozbioru lubelskiego klasztoru Bonifratrów. Darowizna doktora Józefa Szteina dla 
bonifratrów lubelskich w 1830 r. i dalsze losy biblioteki; Małgorzata Milecka, Iwona Brankiewicz, Ewelina 
Widelska, Klasztor benedyktynek w Drohiczynie – ewolucja przekształceń przestrzennych zespołu klasz-
tornego po ukazie carskim z 17 VII 1832 r.; Jerzy Kaliszuk, Średniowieczne rękopisy w przedwojennym 
zasobie Biblioteki Narodowej jako przedmiot badań; Agnieszka Fluda-Krokos, Losy biblioteki puławskiej 
Czartoryskich w świetle rękopisów dotyczących majątku rezydencji z lat 1830–1878 (ze zbiorów Biblioteki 
Książąt Czartoryskich); ks. Andrzej Kwaśniewski, Księgi liturgiczne zachowane w bibliotece bożogrob-
ców w Miechowie (XVII–XVIII w.); Krzysztof Mastykarz, Zbiory archiwalne w Archiwum Diecezji Kieleckiej 
w Kielcach dotyczące klasztorów męskich i żeńskich w XIX wieku. 

W ostatniej części obrad, moderowanej przez dr Annę Szylar, wygłoszono następujące referaty: Ma-
ria Pidłypczak-Majerowicz, Straty bibliotek zakonnych w wyniku represji po powstaniu listopadowym; 
Robert Stępień, Losy zbiorów poklasztornych benedyktynów z Sieciechowa po 1819 roku; Angelika Mo-
dlińska-Piekarz, Rękopisy po klasztorach skasowanych i materiały na temat kasat klasztornych w zbio-
rach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL; Cezary Jastrzębski, Dwukrotna kasata klasztoru 
w Piotrkowicach w pierwszej połowie XIX wieku.

Wszystkie konferencyjne sesje kończyły się krótkimi podsumowaniami, w których  prowadzący ob-
rady zwracali uwagę m.in. na podstawowe kwestie związane ze znaczeniem i motywami przepro-
wadzenia kasat klasztornych. Prowadzone następnie dyskusje, często ciekawe i bardzo ożywione, 
dotyczyły szczegółowych zagadnień omawianych w poszczególnych wystąpieniach. Referenci od-
powiadali na zadawane im przez słuchaczy pytania i ustosunkowywali się do ich uwag. W dyskusjach 
poruszano również wiele ważnych problemów metodologicznych związanych z badaniami nad 
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przebiegiem i skutkami kasat klasztornych, np. P. P. Gach podkreślał konieczność zestawiania róż-
nego typu przekazów dla pełniejszego obrazu badanych zagadnień i postulował typologiczne uję-
cie kwestii związanych z kasatami klasztornymi, pozwalające na bardziej szczegółowe badania po-
równawcze, a M. Derwich wskazywał na konieczność pogodzenia metod syntetycznej i analitycznej 
w badaniach i zalecał powrót do źródeł, zwłaszcza materiałów kasacyjnych i dokumentacji urzędo-
wej, których wykorzystanie jest niezbędne dla zrozumienia ducha i praktyki ukazów kasacyjnych. Ze 
względu na ogrom materiału źródłowego sugerowano stosowanie metody sondażowej i zwrócono 
uwagę na konieczność ujednolicenia terminologii naukowej oraz sposobu opracowywania i wizu-
alizacji danych zbieranych podczas kwerend w ramach Projektu. Wielokrotnie gratulowano również 
prof. Markowi Derwichowi pomysłu konferencji oraz idei całego Projektu, który ma wielkie szanse 
skupienia rozproszonych inicjatyw i koordynacji badań naukowych nad tak ważnym zagadnieniem, 
jak ogromne dziedzictwo kulturowe po skasowanych klasztorach. 

Merytorycznego podsumowania trzydniowych obrad dokonał w sobotę o. prof. Roland Prejs OFMCap. 
Zwrócił on uwagę, że zbiory określane jako dziedzictwo materialne po skasowanych klasztorach są 
niekompletne i rozproszone, ale – jak pokazało rytwiańskie spotkanie – nie tak znikome, jak można 
było przypuszczać. W związku z tym bez wątpienia warto zabiegać, aby stały się one przedmiotem 
dalszych pogłębionych studiów. Podobnie jest zresztą ze zbiorami i przekazami dokumentującymi 
dziedzictwo duchowe, które stanowi wprawdzie odrębny, niemniej również wart pogłębionej anali-
zy problem badawczy.

Na zakończenie głos zabrał prof. M. Derwich, który podziękował uczestnikom konferencji, jedno-
cześnie zachęcając do współpracy przy realizacji Projektu oraz do publikowania wyników prac ba-
dawczych w powstającym w tym roku półroczniku „Hereditas Monasteriorum” i w oddzielnej serii 
wydawniczej Dziedzictwo kulturowe...

Po wysłuchaniu ciekawej zapowiedzi niedzielnego objazdu naukowego, przygotowanego przez dra 
Cezarego Jastrzębskiego, referenci udali się do Pustelni Złotego Lasu, gdzie zapoznali się z historią 
kompleksu pokamedulskiego.

Ostatnim punktem konferencji był objazd naukowy szlakiem skasowanych klasztorów. W niedzielę, 
15 lipca, uczestnicy zwiedzili zespół pocysterski w Koprzywnicy, a następnie klasztory sandomierskie 
(dominikański, pojezuicki, poduchacki, poreformacki i pobenedyktyński) i katedrę sandomierską. 
Obejrzeli także, dzięki uprzejmości Dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, ks. Andrzeja 
Rusaka (współpracownika Projektu Dziedzictwo kulturowe...), cenne eksponaty po skasowanym miej-
scowym opactwie benedyktynek.

Treść wystąpień konferencyjnych, wzbogacona o zapis towarzyszących im dyskusji naukowych, zo-
stanie opublikowana w tomie pokonferencyjnym, którego wydanie planowane jest na rok 2013.
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Mateusz MATUSZYK
(koordynator Projektu)

Sprawozdanie z kwerendy  
w Österreichisches Staatsarchiv w Wiedniu w dniach 18 VI–7 VII 2012 r.*

W ramach projektu badawczego Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach daw-
nej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja została przeprowa-
dzona wstępna kwerenda w Österreichisches Staatsarchiv w Wiedniu, której głównym celem było 
rozpoznanie zbiorów archiwum oraz zidentyfikowanie materiałów dotyczących kasat klasztornych
przeprowadzonych w ramach reform józefińskich na obszarze Galicji.

Główna część akt dotyczących relacji państwo–Kościół znajduje się w dziale Alter Kultus. Zawiera on 
m.in. zbiór dokumentów Dworskiej Izby Obrachunkowej (Stiftungshofbuchaltung), w którym znaj-
dują się 192 jednostki dotyczące tematyki kasat i polityki religijnej w Galicji w latach 1772–1826, 
m.in. rejestry podatkowe, katastry parafii i klasztorów, potwierdzenia nadań fundacyjnych, inwenta-
rze majątków, rejestry długów oraz – najcenniejsze z punktu widzenia Projektu – doskonale zacho-
wane inwentarze skasowanych klasztorów. 

Inwentarze te składają się z kilku części i liczą po około 40 kart formatu A3. Każdy z nich opatrzony 
jest podsumowaniem aktywów i pasywów klasztornych, sporządzonym przez głównego księgowe-
go prowincji i kamery lwowskiej. Podsumowanie dotyczy przede wszystkim wartości budynków, 
majątków ziemskich, mobilnego kapitału (mebli, sprzętu liturgicznego, księgozbioru biblioteczne-
go itp.). Każde podsumowanie opatrzone jest indeksem literowym, który odsyła do poszczególnych 
części inwentarza, np. katalogu bibliotecznego przejętego księgozbioru. Nierzadko do inwentarza 
dołączony jest rejestr długów składający się z weksli dłużników klasztoru lub zobowiązań klasztoru 
wobec świeckich wierzycieli. Większość inwentarzy posiada dokument poświadczający przekazanie 
majątku w ręce urzędników państwowych. Jeśli dany klasztor prowadził lazaret lub aptekę, do in-
wentarza dołączono także szczegółową listę skonfiskowanych leków (ziół).

Rezultatem kwerendy będzie inwentarz 192 jednostek archiwalnych, który zostanie udostępniony 
drukiem oraz online.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.
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Zespół  I

Tomasz CIESIELSKI
Instytut Historii  
Uniwersytet Opolski

Postępy badań zespołu zajmującego się dziedzictwem  
po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej  

włączonych do Imperium Rosyjskiego*

Zespół koordynowany przez prof. Tomasza Ciesielskiego, dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu 
Opolskiego (współpracują: mgr Arleta Ciupińska, Instytut Historii UO, dr Witalij Hołubowicz, Pań-
stwowy Uniwersytet Rolniczy w Grodnie, dr Witalij Rosowski, Ośrodek Badań nad Polonią i Dusz-
pasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dr Mariusz Sawicki, 
Instytut Historii UO, dr Irena Wodzianowska, Instytut Historii KUL, mgr Raisa Zianiuk, Instytut Historii 
Białoruskiej Akademii Nauk), zajmuje się dziedzictwem po klasztorach skasowanych na wschodnich 
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, które znalazły się pod zaborem rosyjskim i zostały włączone do 
Imperium, jako tzw. gubernie zachodnie i południowo-zachodnie. Do końca października 2012 r. 
wykonane zostały następujące przedsięwzięcia badawcze:

• kwerendy w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy w Kijowie, Państwowym 
Archiwum Obwodu Kijowskiego i Narodowej Bibliotece Ukrainy im. V. I. Vernadskiego w Kijowie, 
Ukraina: 17–26 V 2012 r., prof. Tomasz Ciesielski, i 19 V–8 VI 2012 r., mgr Arleta Ciupińska, sprawozda-
nie zob. HM, 1, 2012, s. 384–390;

• kwerenda w Państwowym Archiwum Obwodu Winnickiego i Winnickim Muzeum Krajoznawczym, 
Ukraina, 23–30 V 2012 r., dr Witalij Rosowski, sprawozdanie zob. HM, 1, 2012, s. 390–394;

• kwerenda w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej i Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym 
Sankt Petersburgu, Rosja: 20 VIII–1 IX 2012 r., prof. T. Ciesielski, sprawozdanie zob. HM, 1, 2012,  
s. 394–399;

• kwerenda w Państwowym Historycznym Archiwum Białorusi w Grodnie, Miejskim Muzeum Histo-
ryczno-Archeologicznym w Nowym Zamku, Grodzieńskim Państwowym Muzeum Historii Religii, 
Archiwum Zakonu Franciszkanów w Grodnie, Białoruś: 15–29 IX 2012 r., dr Witalij Hołubowicz, dr 
Mariusz Sawicki i mgr Raisa Zianiuk, sprawozdanie T. Ciesielskiego zob. HM, 1, 2012, s. 400–402;

• kwerenda w Narodowej Bibliotece Ukrainy im. V. I. Vernadskiego, Państwowym Archiwum Obwo-
du Kijowskiego i Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy w Kijowie, Ukraina: 
17–27 IX 2012 r., dr Irena Wodzianowska, sprawozdanie zob. HM, 1, 2012, s. 402–406.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.
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• kwerenda w Państwowym Historycznym Archiwum Białorusi w Mińsku, Białoruś: sierpień–paździer-
nik 2012 r., mgr Raisa Zianiuk, oraz 5–6 X 2012 r., prof. T. Ciesielski, publikacja wyników w przygoto-
waniu, ukaże się w HM, 2, 2013.

Celem tych kwerend jest przygotowanie przewodnika po archiwach białoruskich, rosyjskich i ukra-
ińskich posiadających w swoim zasobie materiały związane z dziedzictwem kulturowym po ska-
sowanych klasztorach z terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, sporządzenie inwentarzy 
zachowanych archiwów poklasztornych oraz katalogów dokumentów powstałych w związku z prze-
prowadzeniem procesu kasaty klasztorów i rozdysponowaniem przejętych środków finansowych,
majątku ruchomego i nieruchomego, a także pozyskanie informacji do baz danych w Portalu Wiedzy. 
Pozyskanie koniecznego do zrealizowania tych celów badawczych materiału wymaga kilkuletniej 
kwerendy w archiwach i bibliotekach Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji. Plany badawcze zespołu na 
2013 r. przewidują zrealizowanie następujących przedsięwzięć:

• kwerenda w Państwowym Historycznym Archiwum Białorusi w Mińsku, Białoruś: dokończenie opra-
cowania katalogu, pozyskanie informacji do baz danych dotyczących kasaty oraz losów majątku po-
szczególnych klasztorów z terenów dzisiejszej Białorusi;

• kwerenda w Grodnie w Państwowym Historycznym Archiwum Białorusi i Grodzieńskim Państwo-
wym Muzeum Historii Religii, Białoruś: dokończenie opracowania katalogu, pozyskanie informacji do 
baz danych dotyczących kasaty oraz losów majątku poszczególnych klasztorów z terenów dzisiejszej 
Białorusi oraz polskiego Podlasia (czyli dawna gubernia grodzieńska);

• kwerenda w Sankt Petersburgu w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej i Rosyjskim Państwowym Archi-
wum Historycznym, Rosja: kontynuowanie prac nad katalogiem-przewodnikiem, pozyskanie infor-
macji do baz danych dotyczących kasaty oraz losów majątku poszczególnych klasztorów z terenów 
dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy (dawne Inflanty polskie) oraz Polski (Podlasie i dawne Kró-
lestwo Polskie);

• kwerenda w Kijowie w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy, Państwowym 
Archiwum Obwodu Kijowskiego i Narodowej Bibliotece Ukrainy im. V. I. Vernadskiego, Ukraina: kon-
tynuowanie prac nad katalogiem-przewodnikiem, pozyskanie informacji do baz danych dotyczących 
kasaty oraz losów majątku i zakonników z poszczególnych klasztorów z terenów dzisiejszej Ukrainy;

• kwerenda w Państwowym Archiwum Obwodu Rówieńskiego w Równem, Państwowym Archiwum 
Obwodu Wołyńskiego w Łucku, Państwowym Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu, 
Ukraina: opracowanie katalogu, pozyskanie informacji do baz danych dotyczących kasaty oraz losów 
majątku poszczególnych klasztorów z terenów dzisiejszej Ukrainy (w dobie Imperium Rosyjskiego 
guberni wołyńskiej);

• kwerenda w Wilnie, w Lietuvos Valstybės Istorijos Archivas, Litwa: opracowanie katalogu archiwa-
liów dotyczących kasat na terenie dzisiejszej Białorusi, pozyskanie informacji do baz danych dotyczą-
cych kasaty oraz losów majątku poszczególnych klasztorów z terenów dzisiejszej Białorusi.
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Tomasz CIESIELSKI
Instytut Historii  
Uniwersytet Opolski

Sprawozdanie z kwerendy w Kijowie w dniach 17–26 V i 19 V–8 VI 2012 r.*

Wyjazd dwóch osób, prof. Tomasza Ciesielskiego oraz mgr Arlety Ciupińskiej, na kwerendę do Kijowa 
zainaugurował realizację części projektu badawczego Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowa-
nych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryza-
cja dotyczącej procesu kasat klasztornych na obszarze zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego, 
a konkretnie generalnego gubernatorstwa kijowskiego. 

Zakres kwerendy

Głównym obiektem poszukiwań archiwalnych i bibliotecznych były materiały dotyczące kondycji 
klasztorów katolickich w okresie poprzedzającym kasaty, wytworzone w związku z ich likwidacją, 
a także obrazujące losy zakonników, budynków poklasztornych oraz wszelakiego wyposażenia ze 
szczególnym uwzględnieniem archiwów i bibliotek. Zawężenie badań do zgromadzeń katolickich 
związane było ze znaczną liczbą zlikwidowanych klasztorów bazyliańskich i katolickich oraz długo-
trwałością kasat. Według ustaleń Witalija Rosowskiego proces likwidowania domów zakonnych na 
Prawobrzeżnej Ukrainie rozpoczęty w 1832 r. zakończył się w 1891 r., a w trakcie tych 60 lat zostało 
skasowanych łącznie około 80 klasztorów katolickich. 

Dla władz carskich w całym procesie istotne było jedynie zlikwidowanie klasztorów i przejęcie ich 
majątków, dlatego nie przywiązywały większej wagi do zabezpieczenia archiwów i bibliotek klasz-
tornych. Zwłaszcza że w okresie największego natężenia procesu kasat, czyli w latach 1832–1842, na 
terenie generalnego gubernatorstwa kijowskiego nie było żadnej biblioteki ani archiwum publiczne-
go gromadzącego materiał historyczny. 

Archiwa

Pierwsze archiwum mające takie zadania powstało w 1852 r. Kijowskie centralne archiwum dla sta-
rych akt z guberni kijowskiej, podolskiej i wołyńskiej w pierwszych dekadach istnienia zajmowało 
się przy tym jedynie gromadzeniem sądowych ksiąg aktowych i dopiero od 1882 r. przejmowało 
spuścizny klasztorów i monastyrów. Po I wojnie światowej, już w nowych realiach władzy sowieckiej, 
przystąpiono na Ukrainie do zabezpieczania ocalałych bibliotek i archiwów podworskich i poklasz-
tornych. Zajmowały się tym utworzone w Kijowie: Centralne Archiwum Akt Dawnych (dalej: CAAD), 
Kijowska Komisja Archeograficzna (KKA) oraz Biblioteka Publiczna i Biblioteka Akademii Nauk Ukra-
iny. Wszystkie te instytucje w sposób dosyć przypadkowy przejmowały zbiory archiwalne i biblio-
teczne, nierzadko dzieląc między siebie poszczególne zespoły i kolekcje. W latach 30. XX w. powstało 
kolejne archiwum – obwodowe – które zaczęło gromadzić materiał historyczny wytworzony przez 
administrację carską guberni kijowskiej i miasta Kijowa. Ten chaos kompetencyjny uporządkowa-

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.
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no częściowo w 1943 r., gdy z połączenia CAAD i KKA utworzono Centralne Państwowe Archiwum 
Historyczne Ukrainy (Центральний державний історичний архів України, м. Київ, dalej: ЦДІАУК), 
a następnie, w latach 1979–1985, włączono do niego archiwalia z jego nominalnej filii w Charkowie
oraz przejęte z Biblioteki Ukraińskiej Akademii Nauk (BUAN). 

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie

Kijowskie zbiory archiwalne uległy znacznemu uszczupleniu w 1943 r. w trakcie zdobywania miasta 
przez Armię Czerwoną. Nie sposób dzisiaj stwierdzić, jak wiele wśród tych bezpowrotnie utraconych 
archiwaliów było dokumentów, a może całych poklasztornych zespołów archiwalnych. To, co można 
współcześnie stwierdzić, to fakt, że w zbiorach archiwów i bibliotek kijowskich zachował się tylko 
jeden zespół akt poklasztornych – skromne resztki archiwum skasowanego w 1866 r. klasztoru fran-
ciszkanów w Międzyrzeczu Ostrogskim. Co symptomatyczne, nie wchodził on w skład historycznego 
zasobu ЦДІАУК, lecz został do niego pozyskany dopiero w 1979 r. wraz z przejęciem z BUAN ko-
lekcji zatytułowanej Polskie dokumenty związane z prawem własności. W trakcie jej porządkowania 
wydzielono akta klasztorne w fond (zespół) 2229: Międzyrzecki klasztor franciszkański (Межиріцький 
францисканський монастир). 

Tworzy go 151 jednostek zawierających akta i dokumenty powstałe w latach 1606–1870. Domi-
nuje wśród nich materiał archiwalny związany z działalnością gospodarczą klasztoru – dokumenty 
potwierdzające prawo własności dóbr ziemskich, a przede wszystkim akta wytworzone w związku 
z procesami sądowymi o zaległe świadczenia (w tym o dziesięciny, o które klasztor procesował się 
jeszcze w pierwszych dekadach XIX w.). Nieliczne są akta dotyczące innych sfer działalności klasztoru 
– na wyróżnienie zasługują następujące jednostki: nr 142 – powołanie w 1777 r. komisji do zbadania 
cudowności obrazu Matki Bożej oraz dekret zalecający koronację z 17 XII 1778 r.; nr 148 – rozporzą-
dzenie biskupa kamienieckiego Borgiasza Mackiewicza z 16 XI 1832 r. nakazujące dwóm francisz-
kanom ze skasowanego konwentu w Gródku jak najszybciej udać się do klasztoru w Międzyrzeczu 
Ostrogskim; nr 149 – księga rachunkowa powstała w związku z remontem klasztoru i kościoła uszko-
dzonych w trakcie pożaru 14 IX 1854 r., wykaz ofiar wiernych z lat 1854–1866 na łączną kwotę 4820
rubli oraz rejestr wydatków z lat 1855–1860 wynoszących 4615 rubli i 15 kopiejek.

Część dokumentów i akt skasowanych w XIX w. klasztorów zostało zgromadzonych przez towarzy-
stwa naukowe i instytucje muzealne. W ЦДІАУК znajduje się największa tego typu kolekcja powstała 
na terenie Kijowszczyzny, Wołynia i Podola – fond 2227: Kolekcja dokumentów Muzeum Wołyńskiego 
(Колекція документів Волинського музею). Utworzona w XIX w. w Muzeum Wołyńskim w Żytomie-
rzu, w 1932 r. przejęta przez Publiczną (Ogólnonarodową) Bibliotekę Ukrainy, następnie w zbiorach 
Biblioteki Ukraińskiej Akademii Nauk, w 1979 r. znalazła się w ЦДІАУК, gdzie została uporządkowana 
i rozczłonkowana. Z ponad 6000 dokumentów tworzących 4289 jednostek w fondzie 2227 pozosta-
ły jedynie 992 jednostki. Zdecydowana większość z nich (705 jednostek) to spuścizny po różnego 
rodzaju instytucjach religijnych chrześcijańskich (Kościoły prawosławny, unicki i rzymskokatolicki) 
i jednej judaistycznej (księga zmarłych kahału z m. Kałuszyn). Dział zatytułowany Kościół katolicki 
liczy 338 jednostek, z tego 160 to kolekcja książek o treściach religijnych. W pozostałych znaleźć moż-
na sporo dokumentów i akt wytworzonych w związku z istnieniem klasztorów katolickich, w obrębie 
jednostek od nr 550 do nr 694, ramy chronologiczne 1630–1864. Najstarszy dokument pochodzi 
z 1630 r. – jest to uniwersał Zygmunta III zatwierdzający przekazanie przez Mikołaja Czartoryskiego 
dóbr należących wcześniej do monastyru prawosławnego misjonarzom z Klewania. Najpóźniejszy 
dokument to spis franciszkanów w klasztorach brusiłowskim, chodorkowskim, starokonstantynow-
skim i winnickim sporządzony 18 IX 1864 r. Najwięcej dokumentów pochodzi z XVIII w. i początku 
XIX w. i dotyczą klasztorów dominikanów (nr 552, 601, 625, 646, 662, 663), franciszkanów (nr 573, 
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611, 644, 648, 656, 658, 661, 665, 694), a pojedyncze jednostki innych domów zakonnych (np. refor-
matów w Żorniszczach, nr 627). 

Dla realizowanego Projektu szczególne znaczenie mają wizytacje domów klasztornych, pozwalające 
poznać ich kondycję i stan posiadania w okresie bezpośrednio poprzedzającym kasaty. W fondzie 
2227 są to akta wizytacji kościołów i klasztorów w okręgu włodzimierskim diecezji pińskiej przepro-
wadzonej w latach 1791–1798 (nr 649) oraz klasztoru w Dederkałach w 1828 r. (nr 671). Trzecia jed-
nostka dotyczy wizytacji klasztorów pijarów w diecezji wileńskiej (klasztory w Lidzie, Wiłkomierzu, 
Szczuczynie, Poniewieżu i Wilnie – lata 1799–1800, nr 653). Tego typu materiału – czyli akt wizyta-
cji – należy się też spodziewać w aktach siedmiu dekanatów rzymskokatolickich (fondy 1040–1046 
i 1268).

Pojedyncze akta poklasztorne można znaleźć w innych fondach przechowywanych w ЦДІАУК, m.in. 
w spuściznach rodowych. Przykładowo w fondzie 250, Archiwum Mniszchów (Mнішки – польський 
графський рід), znajdują się dwie książeczki rachunkowe wpływów i wydatków klasztoru karmelitów 
bosych w Wiśniowcu z lat 1774–1810 (op. 1, nr 43 i 46).

Stan zachowania poklasztornych spuścizn bibliotecznych i archiwalnych sprawia, że szczególnego 
znaczenia nabierają dokumenty powstałe w trakcie procesu likwidowania klasztorów oraz przejmo-
wania i zabezpieczania ich majątku, wytworzone przez administrację publiczną guberni zachodnich 
Cesarstwa Rosyjskiego. W Kijowie przechowywane są one w dwóch archiwach – w ЦДІАУК przebada-
ne zostały akta administracji generalnego gubernatorstwa i kijowskiego okręgu szkolnego, a w Pań-
stwowym Archiwum Obwodu Kijowskiego (Державний Архів Київської Області, dalej: ДАКО) akta 
administracji guberni kijowskiej.

Najbardziej przydatny w realizacji Projektu jest fond 442, Kancelaria generał-gubernatora kijow-
skiego, podolskiego i wołyńskiego (Канцелярія Київського, подільського та волинського генерал-

Ryc. 1. Obwoluta katalogu biblioteki bernardynów  
w Cudnowie, 1817–1829. Narodowa Biblioteka  

Ukrainy im. V. I. Vernadskiego, f. I, 4710

Ryc. 2. Strona z katalogu biblioteki kapucynów  
w Winnicy, 1793 r. Narodowa Biblioteka  
Ukrainy im. V. I. Vernadskiego, f. I, 4705
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-губернатора). Znajdujące się w nim akta można podzielić na kilka grup. Szczególnie cenne są akta 
powstałe w związku z nadzorem nad kasatą klasztorów:

op. 64, spr. 166, cz.1–2 – akta dotyczące kasaty klasztorów rzymskokatolickich w guberniach kijow-
skiej, podolskiej i wołyńskiej w okresie16 VIII–19 XI 1832 r.;

op. 65, spr. 370 – przekazanie rzeczy (świece, wosk, naczynia liturgiczne itp.) po skasowanych klasz-
torach duchowieństwu rzymskokatolickiemu w latach 1834–1837;

op. 66, spr. 185 – akta dotyczące propozycji przekształcenia niektórych skasowanych klasztorów 
rzymskokatolickich w greckounickie w latach 1832–1834;

op. 69, spr. 154 – wyprzedaż majątku ruchomego skasowanych klasztorów w latach 1837–1850;

op. 77, spr. 52 – akta dotyczące konfiskaty dóbr ziemskich klasztorów dominikańskich w Lachowcach
i Łucku w 1844 r.

Administracja kijowskiego generał-gubernatora zajmowała się sprawą długów klasztornych, zaspo-
kajając roszczenia wierzycieli (fond 442, op. 142, spr. 654), ale przede wszystkim egzekwując od osób 
cywilnych kwoty należne zlikwidowanym konwentom (np. fond 442, op. 140, spr. 535 – windykacja 
zobowiązań wobec dawnego klasztoru franciszkanów w Barze, którego majątek przekazany został 
cerkwi prawosławnej, czy fond 442, op. 146, spr. 326 – wierzytelności klasztoru dominikanów w La-
chowcach). Okazjonalnie też interesowała się losami zakonników – przykładowo w latach 1834–1836 
sprawą Antoniego Kurcewicza, zakonnika ze skasowanego klasztoru kamedułów, przeniesionego do 
klasztoru kapucynów w Brusiłowie, w którym nie mógł się odnaleźć za sprawą odmiennej od znanej 
mu reguły. Jego siostra zabiegała o przeniesienie Antoniego do klasztoru benedyktynów w Żytomie-

Ryc. 3. Fragment wykazu skasowanych w 1832 r. 49 klasztorów rzymskokatolickich,  
które utrzymywały szkoły parafialne. ЦДІАУК, f. 707, op. 1, spr. 732, k. 45
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rzu, ale władze carskie zadecydowały o wysłaniu go do klasztoru karmelitów bosych w Głębokim na 
Białorusi (fond 442, op. 1, spr. 2119; op. 784, spr. 224).

Okazjonalnie administracja kijowskiego generał-gubernatora zajmowała się losem zabudowań po-
klasztornych. W latach 30. XIX w. rozpatrywała prośby duchowieństwa parafialnego i wiernych Ko-
ścioła rzymskokatolickiego dotyczące możliwości przejęcia na potrzeby parafii obiektów poklasztor-
nych (fond 442, op. 66, spr. 185; op. 68, spr. 171; op. 846, spr. 10). W kolejnych dekadach stawały się 
one przedmiotem zainteresowania, gdy poszukiwano budynków dla określonych celów – np. na la-
zarety wojskowe (fond 442, op. 1, spr. 8120; op. 2, spr. 9477) – lub zmieniano dotychczasowy sposób 
ich wykorzystania (np. w Krzemieńcu wojsko oddało na cele cywilne jeden z obiektów klasztornych 
– fond 442, op. 93, spr. 284). W latach 60.–80. XIX w. zły stan wielu budowli sprawił, że administracja 
carska dokonała lustracji obiektów poklasztornych i rozpatrywała możliwość ich zaadaptowania na 
różne cele (fond 442, op. 57, spr. 207; op. 99, spr. 201).

Losami budynków i majątków klasztornych interesowały się także władze utworzonego w 1832 r. Ki-
jowskiego Okręgu Naukowego. Wynikało to ze sporych kompetencji stojących na jego czele kurato-
rów, o czym dobitnie świadczy fakt, że stanowisko to w latach 1848–1856 obejmowali kijowscy gene-
rał-gubernatorowie. W rezultacie w fondzie 707, Zarząd Kijowskiego okręgu naukowego (Управління 
Київського учбового округу), znajdują się akta omawiające wykorzystanie obiektów poklasztornych 
także w celach bardzo odległych od sfery oświatowej. Jako przykład może służyć jednostka zawie-
rająca dokument z 1869 r. informujący o planowanym zaadaptowaniu pokapucyńskiego klasztoru 
w Brusiłowie na lazaret wojskowy dla dwóch batalionów 128. pułku piechoty stacjonujących w Bru-
siłowie i Chodorkowie (fond 707, op. 35, spr. 1, k. 617–618). Zdecydowanie jednak dominują akta 
wytworzone w związku z wykorzystaniem majątku poklasztornego w celach oświatowych oraz 
z działaniami podjętymi w celu zastąpienia szkół przyklasztornych przez świeckie placówki oświa-
towe. Jeżeli chodzi o pierwsze, to należy wskazać na jednostkę z op. 309, nr 56 zawierającą akta 
z lat 1837–1839 dotyczące wyprzedaży dochodów z dóbr przejętych po skasowanych klasztorach. 
Przebieg nieudanych prób zastąpienia zlikwidowanych szkół parafialnych przez świeckie dobrze ilu-
struje jednostka o sygnaturze fond 707, op. 1, spr. 732, 1833–1836. W poszycie aktowym na uwagę 
zasługuje wykaz skasowanych w 1832 r. 49 klasztorów rzymskokatolickich, które utrzymywały szkoły 
parafialne (k. 45v):

                    Klasztor Powiat
Gubernia Kijowska

1. Chodorków, dominikanie Skwirski
2. Czarnobyl [dominikanie] Radomyski
3. Rzyszczów, trynitarze Kijowski
4. Lisianka, franciszkanie Zwinogródzki

Gubernia Podolska
1. Gródek Podolski, franciszkanie Płoskirowski
2. Jarmolińce, bernardyni [Płoskirowski]
3. Szarawka, dominikanie [Płoskirowski]
4. Kupin, karmelici [Płoskirowski] 
5. Komargród, franciszkanie  Jampolski
6. Smotrycz, dominikanie Kamieniecki
7. Zbrucz, kapucyni [Kamieniecki]
8. Sokolec, dominikanie Uszycki
9. Wońkowce, franciszkanie [Uszycki]
10. Sołobkowce, dominikanie  [Uszycki]
11. Latyczów [dominikanie] Latyczowski
12. Tulczyn [dominikanie] Bracławski
13. Kuna, kapucyni Hajsyński
14. Brahiłów, trynitarze Winnicki
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15. Tywrów, dominikanie [Winnicki]
16. Janów, bernardyni Lityński

Gubernia Wołyńska
1. Radziechów, augustianie-eremici Włodzimierski
2. Drużkopol, franciszkanie [Włodzimierski]
3. Zaturzec, augustianie-eremici [Włodzimierski]
4. Kamień-Koszyrski, dominikanie Kowelski
5. Janówka, bernardyni [Kowelski]
6. Warkowicze [bernardyni] Dubieński
7. Beresteczko, trynitarze [Dubieński]
8. Kozin, dominikanie [Dubieński]
9. Kustyń, bernardyni Rówieński
10. Nowy Wiśniowiec, karmelici Krzemieniecki
11. Szumsk, franciszkanie [Krzemieniecki]
12. Kodnia, augustianie-eremici Żytomierski
13. Iwnica, franciszkanie [Żytomierski]
14. Uszomierz, karmelici [Żytomierski]
15. Owrucz, dominikanie Owrucki
16. Olewsk, karmelici [Owrucki]
17. Berezdów, marianie Nowogród Wołyński
18. Horodyszcze, karmelici Zasławski
19. Łabuń [karmelici] [Zasławski]
20. Stary Konstantynów, dominikanie Starokonstantynowski
21. Czartorysk [dominikanie] Łucki
22. Uściług, kapucyni Włodzimierski
23. Kisielin, karmelici [Włodzimierski]
24. Targowica, dominikanie Dubieński
25. Dorohostaje, karmelici [Dubieński]
26. Niewirków, dominikanie Rówieński
27. Cudnów, bernardyni Żytomierski
28. Toporzyszcze, karmelici [Żytomierski]
29. Annopol [karmelici] Ostrogski

Powyższy wykaz został sporządzony w celu zwrócenia uwagi władz z jednej strony na związany z ka-
satą klasztorów poważny ubytek w liczbie szkół parafialnych, a z drugiej na zaistniałe możliwości
materialne dla tworzenia sieci szkół świeckich, praktycznie całkowicie niewykorzystane, gdyż przed 
1862 r. powstały tylko nieliczne szkoły „państwowe” w miejsce zlikwidowanych na podstawie rozpo-
rządzenia Ministerstwa Oświecenia Publicznego z 15 IV 1832 r. 182 szkół parafialnych. Sporadyczne
było przy tym wykorzystanie środków pozyskanych dzięki likwidacji klasztoru, jak w przypadku szkół 
w Dorohostajach i Młynowie, które pod koniec lat 30. XIX w. funkcjonowały dzięki środkom pozyska-
nym z majątku byłego klasztoru karmelitów w Dorohostajach1.

Państwowe Archiwum Obwodu Kijowskiego

Wstępna kwerenda przeprowadzona w ДАКО pozwoliła stwierdzić, że w jego zasobach znajdują się 
nieliczne dokumenty i akta przydatne przy realizacji Projektu. Mogą one mieć jednak dużą wartość 
poznawczą. W fondzie 1, Kijowski zarząd gubernialny (Киевское губернское правление), znajdują się 
akta dotyczące skasowania klasztoru w Chodorkowie (op. 330, spr. 780). W fondzie 2, Kancelaria ki-
jowskiego gubernatora cywilnego (Канцелярія Київського гражданского губернатора), wartościowe 
mogą być następujące jednostki:

1 L. ZASZTOWT, Kresy 1832–1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 
1997, s. 405–420.
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op. 336, spr. 4115–4117, informacja o liczbie cerkwi/kościołów i monastyrów/klasztorów różnych wy-
znań w guberni kijowskiej w 1848 r.;

op. 154, spr. 83 i 84, informacja o chłopach mieszkających w dobrach klasztornych w 1831 r.;

op. 179, spr. 1410, informacja sporządzona w 1864 r. o bibliotekach klasztorów katolickich skasowa-
nych w 1832 r.

Biblioteki: Narodowa Biblioteka Ukrainy

W sposób szczątkowy zachowały się dawne biblioteki klasztorne. Na podstawie inwentarzy zaso-
bu rękopiśmiennego Narodowej Biblioteki Ukrainy im. V. I. Vernadskiego (Національна бібліотека 
України ім. В. І. Вернадського, м. Київ) można stwierdzić, że jej zbiory (a konkretnie bibliotek Pu-
blicznej Ludowej Ukrainy i Akademii Nauk Ukrainy, których jest spadkobiercą) zasiliły w latach 20.–
–50. XX w. książki i rękopisy z bibliotek klasztornych. W inwentarzu fondu I jako miejsce pochodzenia 
starodruków i książek dziewiętnastowiecznych, głównie o tematyce teologicznej i religijnej, wska-
zane zostały klasztory brahiłowski (4441–4442), brusiłowski (4667), dubieński (4513, 4519–4522), 
janowiecki (4597–4610), kamieniecki (4446–4448), krzemieniecki (np. 4377–4378, 4437, 4443–4445, 
4449–4450, 4475–4481, 4580–4590, 4674–4675), lubarski (np. 4174–4175, 4373, 4379–4383, 4419–
–4421, 4423–4425, 4462, 4547–4550, 4554–4570, 4591–4594), lwowski (4503–4505), łucki (np. 4440), 
dederkałowski (np. 4243–4248), winnicki (4666), a także kolegia jezuickie z Łucka (np. 4143–4144, 
4149–4150, 4167, 4176–4177, 4482, 4671) i z Ostroga (4406, 4499–4502, 4514–4516, 4535, 4668–
–4670). W zbiorach biblioteki znajdują się katalogi bibliotek klasztornych: bernardynów w Cudnowie 
z lat 1817–1829 (fond I, 4710), kapucynów w Winnicy z 1793 r. (fond I, 4705), teatynów kamienieckich 
z 1808 r. (fond I, 6450), bazylianów z Lubaru z 1789 r. (fond I, 4147). Wspomnieć też należy o kronikach 
klasztoru bazylianów w Lubarze z lat 1769–1792 i 1801–1809 (fond I, 1104, w księdze luźna karta 
z odpisem aktu fundacyjnego klasztoru franciszkanów w Międzyrzeczu Ostrogskim z 1612 r.) oraz 
o rejestrze klasztorów skasowanych i pozostawionych w 1832 r. w guberniach zachodnich Cesarstwa 
Rosyjskiego (fond I, 6077).

Witalij ROSOWSKI
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sprawozdanie z kwerendy w Winnicy w dniach 23–30 V 2012 r.*

W zasobach Państwowego Archiwum Obwodu Winnickiego oraz Winnickiego Muzeum Krajoznaw-
czego zgromadzone są głównie zbiory dotyczące historii regionu – obwodu winnickiego. Został 
on utworzony przez władze radzieckie w 1932 r. i początkowo obejmował prawie całe terytorium 
dawnej guberni podolskiej oraz znaczny obszar guberni wołyńskiej i kijowskiej. Jednak już w 1937 r. 
jego obszar został znacznie uszczuplony na rzecz nowo powstałych obwodów żytomierskiego i ka-

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.
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mienieckiego (w 1954 r. ostatni został przemianowany na chmielnicki). Obecne terytorium obwodu 
winnickiego obejmuje głównie wschodnie Podole, czyli większą część dawnego województwa bra-
cławskiego. W wyniku drugiego rozbioru Polski w 1793 r. ziemie te znalazły się w granicach Imperium 
Rosyjskiego i pozostawały w nich aż do 1917 r.

Pierwsze klasztory katolickie w tej części Podola powstały już w pierwszej połowie XVII w., jednak 
największy rozwój życia monastycznego przypada tu na XVIII stulecie. Do najstarszych klasztorów 
rzymskokatolickich zaliczyć należy dominikańskie klasztory w Barze (1607), Winnicy (1624), Murafie
(1627) i Tulczynie (1631) oraz jezuickie w Winnicy (1611) i Barze (1614). Ostatnie dwa zostały skaso-
wane w 1773 r. W XVIII w. powstały nowe klasztory: bernardynów (Janów), dominikanów (Tywrów), 
franciszkanów (Bar i Komargród), kapucynów (Kuna i Winnica), reformatów (Żorniszcze), trynitarzy 
(Brahiłów) oraz szarytek (Teplik). Ogółem w granicach dzisiejszego obwodu winnickiego na początku 
XIX w. istniało 12 klasztorów męskich i jeden żeński; 10 z nich władze carskie skasowały już w 1832 r. 
W kolejnych dziesięcioleciach zlikwidowano resztę klasztorów (najpierw w 1850 r. skasowano klasz-
tor dominikanów w Murafie, następnie, w 1866 r., szarytek w Tepliku, a w 1888 r., jako ostatni, kapu-
cynów w Winnicy).

Oprócz klasztorów obrządku łacińskiego na omawianym obszarze istniało również kilka monasterów 
unickich. Były to pierwotnie monastery prawosławne, które w pierwszej połowie XVIII w. przyjęły 
unię, a mianowicie męskie w Barze (w unii od 1715 r.), Granowie (od 1739 r.), Kliszczowie vel Klisz-
czówce (XVIII w.) i Szarogrodzie (od 1748 r.) oraz żeńskie w Winnicy (od 1723 r.) i Mikulińcach (Rożku 
Mikulińskim od około 1716 r.). Po 1795 r. w unii pozostał tu jedynie monaster w Barze, przy którym 
istniała szkoła prowadzona przez bazylianów. Został on skasowany dopiero w 1837 r.

W sumie na terytorium współczesnego obwodu winnickiego po 1795 r. istniało 13 męskich klaszto-
rów katolickich, w tym jeden bazyliański, oraz jeden klasztor żeński. Większość znalezionych w Win-
nicy źródeł i materiałów archiwalnych dotyczy dziejów wymienionych klasztorów.

Winnickie Muzeum Krajoznawcze (Вінницький краєзнавчий музей)

Po zapoznaniu się z zawartością zasobów muzeum stwierdziłem, że do realizacji naszego projektu 
pt. Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na 
Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja będą przydatne następujące zespoły i jednostki 
archiwalne; w większości dotyczą one kościoła i klasztoru dominikanów w Murafie i zgromadzone są
w dwóch zespołach:

1. Pierwszy – Основний науковий фонд (ОНФ, Podstawowy naukowy zespół) – składa się z 43 po-
szytów. Głównie są to księgi parafii katolickiej funkcjonującej w dawnym kościele konwentualnym
skasowanego w 1850 r. klasztoru dominikanów w Murafie: zapowiedzi przedślubnych (1872–1878,
1882–1887, 1891–1897, 1902–1918), spowiedzi (1857–1860, 1862, 1866, 1879, 1887, 1892, 1894–
–1895, 1897–1907, 1909–1914), zmarłych (1869–1900) oraz dokumenty i korespondencja kolejnych 
dziekanów jampolskich rezydujących przy kościele parafialnym w Murafie (1871, 1873, 1875–1877,
1879, 1883–1884, 1887–1888, 1896 i 1899). Wśród dokumentacji dziekanów szczególną uwagę zwra-
ca opis pofranciszkańskiego kościoła w Komargrodzie (tutejszy klasztor został skasowany w 1832 r.), 
który został w 1873 r. przekazany prawosławnym (Опись церковной утвари и богослужебным при-
надлежностям упразднённого Комаргородского Римско-Католического костёла, Ямпольского 
костёла того-же уезда, при Депутате со стороны Римско-Католического Духовенства, опись 
составлена и передача совершена 13 февраля 1873 года; sygn. ВКМ, ОНФ, Д-953 Документи 
і листи Ямпільського декана ксьондза Е. Засовського, 1873 r.).

2. Ciekawszy z punktu widzenia naszego Projektu jest drugi zespół – Науково-допоміжний фонд 
(НДФ, Naukowo-pomocniczy zespół), złożony z 11 poszytów zawierających archiwalia dotyczące ko-
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ścioła konwentualnego dominikanów w Murafie, z lat 1767–1911. Większa ich część pochodzi z okre-
su, gdy w Murafie istniał jeszcze klasztor dominikański. Największą część zbioru stanowią księgi me-
trykalne: chrztów – НДФ № 12425–12426 (lata 1806–1830), ślubów – НДФ № 12427 (1795–1805) 
i pogrzebów – НДФ № 12423–12424 (1798–1805, 1827–1832) oraz księgi rachunkowe parafii mu-
rafskiej – НДФ № 12457 (Księga przychodu – rozchodu za lata 1873–1896), НДФ № 12460 (Księga ra-
chunków, fragmenty z lat 1856, 1860). Oprócz tego znajduje się tu księga zawierająca spis parafian
murafskich z 1911 r. (НДФ № 12459) oraz rejestr odebranej korespondencji dziekana jampolskiego 
z lat 1843–1864, dotyczącej m.in. bieżących spraw poszczególnych parafii dekanatu jampolskiego
(Kursorija Dekanatu Jampolskiego, НДФ № 12429). 

Dla naszego Projektu najcenniejsza w tym zbiorze jest księga przychodów i rozchodów Bractwa 
Różańcowego przy kościele dominikanów w Murafie za lata 1787–1801 (НДФ № 12461) oraz Liber 
Encyclicarum z lat 1767–1801, zawierający różnego rodzaju rozporządzenia i dokumenty władz za-
konnych i diecezjalnych odnoszące się do klasztoru murafskiego (НДФ № 12428). Są tu m.in. odpisy 
akt kapituły prowincjalnej Dominikańskiej Prowincji Ruskiej św. Jacka z lat 1772, 1774, 1778, 1782, 
1790 i 1794.

Podsumowując kwerendę wśród zasobów Winnickiego Muzeum Krajoznawczego, należy zaznaczyć, 
że udało się opracować ogółem dwa zespoły liczące 54 jednostki. Ponadto zrobiono fotokopie naj-
ciekawszych materiałów.

Państwowe Archiwum Obwodu Winnickiego  
(Державний архів Вінницької області, ДАВіО)

Analiza zawartości zasobu ДАВіО wykazała, że niektóre zgromadzone tu materiały w sposób szcze-
gólny będą przydatne do realizacji naszego Projektu. Niestety większość interesujących akt jest roz-
rzucona po różnego rodzaju zespołach i nie stanowi jednej zwartej całości, co też znacznie utrudnia 
opracowanie dokładnego inwentarza tematycznego.

Należy zaznaczyć, że spośród ponad 900 fondów (zespół – фонд) z okresu sprzed rewolucji paź-
dziernikowej tylko dwa bezpośrednio dotyczą spraw klasztorów: fond 108, Покровський монас-
тир, м. Бар (Monaster św. Pokrowy w Barze, 1838–1912), i fond 808, Барська школа (Szkoła barska, 
1820–1823). Fondy te dotyczą wspomnianego wyżej klasztoru bazylianów w Barze, który po kasacie 
w 1837 r. został przekazany prawosławnym. Pierwszy fond, obejmujący aż 120 poszytów, tylko po-
średnio wiąże się z naszym tematem, dotyczy bowiem okresu, gdy ten monaster działał już jako 
prawosławny. Najciekawsza jest teczka o nazwie Опись имущества упраздненного Барского мо-
настыря от 5 февраля 1838 г. (Opis majątku skasowanego barskiego monasteru z 5 lutego 1838 r.) 
– ДАВіО, f. 108, op. 1, spr. 2, kk. 36. Jej zły stan zachowania nie pozwolił na dokładne zapoznanie się 
z zawartością. Drugi fond zawiera tylko jeden poszyt: Lista uczniów przybywających do Barskiej szkoły 
ojców bazylianów w latach 1820–1823.

W zbiorach ДАВіО znajduje się dużo ksiąg metrykalnych z okresu od drugiej połowy XVIII do pierw-
szej ćwierci XX w., w tym również z kościołów i parafii będących pod opieką zakonów. Przede wszyst-
kim są to fondy: 737, Колекція документів римо-католицьких деканатів: Києво-Васильківського, 
Сквирського, Богуславсько-Уманського, Махнівсько-Липовецького, Звенигородського, Таращан-
ського, Радомишльського, Кам’янець-Подільського і Могилів-Подільського (143 poszyty); 803, 
– Римо-католицький костел в м. Вінниця (jeden poszyt obejmujący lata 1796–1814, gdy funkcję 
kościoła parafialnego w Winnicy pełniła świątynia dominikanów); 904, Метричні книги церков, кос-
телів та рабинатів Подільської і Київської губерній (4544 jednostek) oraz 905, Метричні книги 
церков, костелів та рабинатів м. Вінниці (169 jednostek).
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Dla naszego Projektu jednym z najcenniejszych w zbiorach ДАВіО okazał się wspomniany już fond 
737, Kolekcja dokumentów rzymskokatolickich dekanatów... W poszycie nr 3 (ДАВіО, f. 737, op. 1, spr. 
3, k. 799) znajdują się wyjątkowe źródła do dziejów niektórych klasztorów na Podolu – akta wizy-
tacji generalnych i dekanalnych oraz wiadomości o zakonnikach i funduszach dwóch klasztorów 
bernardyńskich, w Janowie (z lat 1799–1820) i Jarmolińcach (1801–1817), oraz czterech klasztorów 
kapucyńskich, w Dunajowcach (z lat 1802–1820), Kunie (1799–1820), Winnicy (1799–1817) i Zbryżu 
(1802–1820). Wśród tych akt najbardziej interesujące są wizytacje generalne, np. bernardynów jar-
molinieckich (z lat 1801, 1804, 1814 i 1817) oraz janowskich (1799, 1814, 1817 i 1820), kapucynów 
dunajowieckich (1802 i 1816), kuneckich (1799, 1814, 1816, 1817 i 1820), winnickich (1799, 1802, 
1814 i 1817) oraz zbryskich (1802, 1814, 1816, 1817 i 1820).

Inną interesującą grupę archiwaliów poklasztornych w fondzie 737 stanowią Księgi procesów kościoła 
parafialnego Brusiłowskiego ojców kapucynów do zapisywania ukazów i rozporządzeń. Są to: Księga 
dekanalnych procesów (1815–1825, f. 737, op. 1, spr. 11), Księgi ukazów przychodzących z konsystorza 
(1827–1831, f. 737, op. 1, spr. 16, i 1831–1833, f. 737, op. 1, spr. 20) oraz Księgi z Kolegium Duchownego, 
Konsystorza i Archidiakonatu (1837–1840, f. 737, op. 1, spr. 60). Szczególnie interesująca jest sprawa nr 
20, obejmująca lata 1831–1833, gdy klasztor kapucyński w Brusiłowie został skasowany przez władze 
carskie.

Jednymi z najciekawszych źródeł do dziejów katolickich klasztorów na Prawobrzeżnej Ukrainie znaj-
dujących się w zasobach ДАВіО są akta powiatowych sądów ziemskich: jampolskiego (f. 477), haj-
syńskiego (f. 478), mohylewskiego (f. 479), winnickiego (f. 480), lityńskiego (f. 492), bracławskiego 
(f. 507), lipowieckiego (f. 546) i machnowskiego (f. 865). Najczęściej znaleźć tu można kopie doku-
mentów erekcyjnych, nadań i różnego rodzaju zapisów funduszowych dla poszczególnych kościo-
łów i klasztorów rzymskokatolickich z XVIII i początku XIX w. Tego typu dokumenty znaleziono np. 
dla klasztorów w Komargrodzie (f. 471, op. 1, spr. 1117, k. 139–143), Tulczynie (f. 507, op. 1, spr. 26, 
k. 206–208) i Winnicy (f. 480, op. 1, spr. 44, k. 611–652). Odnalezienie tych akt wymaga jednak dość 
dużego nakładu pracy i wysiłku, należałoby bowiem przeglądać poszczególne tomy i księgi zapisów 
aktów notarialnych, które zawierają nieraz do 1000 kart.

Ponadto na podobnego rodzaju materiały można natrafić również wśród akt znajdujących się w fon-
dach poszczególnych sądów powiatowych: olhopolskiego (f. 468), winnickiego (f. 470), hajsyńskiego 
(f. 471), mohylewskiego (f. 472), bracławskiego (f. 473), jampolskiego (f. 474) i lipowieckiego (f. 608). 
Za przykład może posłużyć sprawa dotycząca przywłaszczenia przez właściciela klucza brahiłowskie-
go części ziem należących do skasowanego klasztoru trynitarzy w Brahiłowie (f. 470, op. 1, spr. 360, 
Дело о хуторе с землями на засвоеном «Мехово» после упраздненного Браиловского Тринитар-
ского монастыря и оспариваемом у казне помещиком Юковским, 1837–1862).

Interesujące informacje na temat niektórych klasztorów rzymskokatolickich, a mianowicie o zakon-
nikach, służbie klasztornej i poddanych oraz szlachcie zamieszkałej na należących do klasztorów zie-
miach pod koniec XVIII w., zawierają akta pierwszego spisu ludności na tych ziemiach (tzw. ревизские 
сказки), przeprowadzonego przez administrację carską w latach 1795–1796. Materiały tego spisu 
są przechowywane m.in. w fondach Powiatowych Kas Skarbowych (Казначейств): Mohylewskiej 
(f. 177), Winnickiej (f. 603) i Lipowieckiej (f. 608). Wśród wymienionych fondów znaleźć można m.in. 
informacje o klasztorach franciszkańskim i dominikańskim w Barze, dominikańskim i kapucyńskim 
w Winnicy, dominikańskich w Tywrowie i Tulczynie, trynitarskim w Brahiłowie oraz reformackim 
w Żorniszczach.

Oprócz tego zwróciłem uwagę na niektóre fondy z okresu radzieckiego. Wśród nich należy wymie-
nić przede wszystkim fond R-4510, Винницкий обласной отдел по делам строительства и архи-
тектуры, w którym znajdują się m.in. informacje dotyczące kościoła i klasztoru bernardyńskiego 
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w Janowie  – op. 1, spr. 676, Історична довідка костела і монастиря бернардинців – пам’ятка 
архітектури XVII – XVIII ст. в с. Іванове (1993 р.).

Podsumowując kwerendę archiwalną przeprowadzoną w dniach 23–30 V 2012 r. w ДАВіО, należy 
zaznaczyć, że udało się przejrzeć ponad 20 inwentarzy fondów wytypowanych do Projektu. Ponadto 
zamówiono około 20 jednostek archiwalnych. Niestety niektóre akta (np. f. 108, op. 1, spr. 2 i 2a) nie 
zostały udostępnione ze względu na zły stan ich zachowania. Warto na koniec zaznaczyć, że niektóre 
najbardziej interesujące nas materiały zostały skopiowane i posłużą do przygotowania opracowań 
naukowych.

Tomasz CIESIELSKI
Instytut Historii  
Uniwersytet Opolski

Sprawozdanie z kwerendy w Sankt Petersburgu w dniach 20 VIII–1 IX 2012 r.*

Dwutygodniowy wyjazd na kwerendę archiwalno-biblioteczną do Sankt Petersburga stanowił kolej-
ny etap realizacji części projektu badawczego Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na 
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja doty-
czącej procesu kasat klasztornych na obszarze zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego.

Zakres kwerendy

Celem wyjazdu nie było rozpoznanie stanu zachowania materiału archiwalnego, gdyż ten w od-
niesieniu do zasobów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego (Российский Государ-
ственный Исторический Архив) i Oddziału Rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej (Российская 
Национальная Библиотека) jest znany dzięki repertoriom archiwalnym i inwentarzom wydanym 
przez Mariana Radwana1 oraz przewodnikom opracowanym przez Krzysztofa Pożarskiego2. Dlatego 

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.

1 M. RADWAN, Repertorium wizytacji kościołów i klasztorów w archiwach Petersburskiego Kolegium Duchownego 
(1797–1914) (Materiały do Dziejów Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji, 4), Lublin 1998; idem, Ko-
ściół katolicki w archiwach Departamentu Wyznań Obcych rosyjskiego MSW. Repertorium (Materiały do Dziejów 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji, 7), Lublin 2001; idem, Ecclesiastica w Rosyjskim Państwowym Ar-
chiwum Historycznym w Sankt Petersburgu (Źródła i Monografie – Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II, 324), Lublin 2008; M. РАДВАН, A. СОКОЛОВ (ред.), Католическая Церковь в архивах 
Департамента Духовных Дел Иностранных Исповеданий МВД, т. 1–4, Санкт-Петерсбург 2000.

2 K. POŻARSKI (red.), Historia Kościoła Rzymskokatolickiego w Imperium Rosyjskim (XVIII–XX w.) w dokumentach Ro-
syjskiego Państwowego Archiwum Historycznego, Sankt Petersburg-Warszawa 1999; idem (red.), Historia Kościoła 
Rzymskokatolickiego w Rosji i Polsce w dokumentach archiwów, bibliotek i muzeów Sankt Petersburga. Zarys – prze-
wodnik, Sankt Petersburg-Warszawa 2000.
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kwerenda przeprowadzona w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej ograniczona została do wnikliwego 
przebadania jednego zespołu, a w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym ukierunkowana 
była na: 1. zapoznanie się z zawartością jednostek, których tytuły sugerowały, że znaleźć w nich moż-
na informacje dotyczące kasaty większej liczby klasztorów; 2. znalezienie materiałów dotyczących 
likwidacji konkretnych domów zakonnych i dalszych losów budynków poklasztornych w diecezji 
łucko-żytomierskiej.

Kwerenda w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej

Wstępna analiza zasobów Oddziału Rękopisów biblioteki wykazała, że ciekawy materiał źródło-
wy o potencjalnej proweniencji klasztornej znajduje się w fondzie 958, zatytułowanym Собрание 
разноязычных рукописей (Zbiór różnojęzycznych rękopisów). Kilka znajdujących się w nim jednostek 
pochodzi z klasztoru jezuickiego w Połocku lub też powstało w związku z przejęciem jego majątku 
przez administrację carską. Na szczególną uwagę zasługują księgi z rejestrem osób, które złożyły ślu-
by zakonne, a także zostały przyjęte do nowicjatu. Księga opatrzona sygn. Разн. F. XVII, nr 18, zaty-
tułowana Liber eorum qui vel gradum fecerunt vel Prima Vota emiserunt in Collegio Polocensi Societatis 
Jesu ab Anno Domini 1703, zawiera wpisy o złożeniu w latach 1703–1869 oraz 1780–1820 ślubów 
zakonnych: prostych; ostatnich; trzech ślubów; czterech ślubów oraz „coadjutorum spiritualium”. 
Pierwsze złożyło 339 osób, drugie 82, trzy śluby złożyło 4 braci zakonnych, cztery – 84 profesów, a do 
„coadjutorum spiritualium” przystąpiło 10 jezuitów. Wpisy zajmują 65 kart zapisanych dwustronnie. 

Dwie oprawne księgi mające 185 i 164 karty, opatrzone sygn. Разн. Q. XVII, nr 267/1, i Разн. Q. XVII, 
nr 267/2, zawierają wpisy przyjęć kandydatów do nowicjatu w jezuickich domach zakonnych w Po-
łocku, Puszy i Dynenburgu. Pierwsza, zatytułowana Liber Rerum Candidatorum quas tulerunt ad No-
vitiatum Tyrocinii Polocensis Societatis JESU Collegio Polocensi paratus Anno Domini 1760 in annum se-
quentem 1761, zawiera wpisy z lat 1760–1765 oraz 1779–1799. W drugiej, Liber Rerum Candidatorum 
quas tulerunt ad Novitiatum Tyrocinii Polocensis Societatis JESU Collegio Polocensi paratus Anno Domini 
1800 in annum sequentem 1801, zarejestrowane zostały przyjęcia do nowicjatu w latach 1800–1816. 
Dwie kolejne jednostki powstały już po kasacie jezuickiego domu zakonnego w Połocku i zawierają 
wykaz części książek biblioteki klasztornej, które zostały przekazane do Głównego Zarządu Spraw 
Duchownych Obcych Wyznań. Obie jednostki mają taki sam tytuł: Част Каталога Книгъ Полоцкой 
иезуитской библиотеки назначенных для Главного управления духовных дел инистранных 
вероисповедений. Pierwsza, opatrzona sygn. Разн. F. XVIII, nr 186/1, zawiera spis książek teologicz-
nych z zakresów: „Concilia, Synodi etc.” (22 tytuły i 28 egzemplarzy), „Ius Canonicus” (93 tytuły i 186 
egzemplarzy), „Historia Ecclesiatica” (297 tytułów i 461 egzemplarzy), „Miscellanea” (78 tytułów i 99 
egzemplarzy). W drugiej znajduje się spis książek z zakresów: „Theologia. Historia Ecclesiastica” (114 
tytułów i 173 egzemplarze, najstarsza „Regula Soc. Jesu” wydana Romae 1582, najwięcej – 10 eg-
zemplarzy tytułu Uwagi Dworów Burbońskich nad Jezuityzmem, b.m.d.w.), „Theologia. Ius Canonicum” 
(23 tytuły i 36 egzemplarzy), „Theologia. Consilia Synodu” (5 tytułów i 5 egzemplarzy), „Philologia. 
Lexica” (57 tytułów i 69 egzemplarzy, najstarsza książka wydana w 1568 r.) oraz „Miscellanea” (106 eg-
zemplarzy książek 89 tytułów wydanych w latach 1600–1820, wśród nich statuty Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, konstytucje sejmowe, akta konfederacji z lat 1766–1768, G. Lengnich, Prawo pospolite 
Koronne; Myśli z Historyi o Kontra-Talmudystach, z drukarni zamoyjskej 1761; Listy dwóch Dam, Lipsk 
1772). Nie można wykluczyć, że niektóre książki z biblioteki jezuitów połockich znajdują się obecnie 
w zbiorach Oddziału Rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej, np. w przebadanym fondzie 958 
znajduje się księga częściowo rękopiśmienna, spisana w językach polskim i łacińskim, zatytułowana 
Сборник различных иезуитских прозведений: речи, рассуздения, пьесы, история ордена..., licząca 
137 kart. Otwiera ją Monita privara S.J. Notibergae edita (sygn. Разн. Q. XVII, nr 264).
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Kilka rękopisów powiązać należy z domami zakonnymi pijarów i prowadzonymi przez nie kolegiami. 
Są to: 

Разн. Q. XV, nr 73 – licząca około 200 kart księga rękopiśmienna zawierająca trzy ekslibrisy biblioteki 
pijarów w Dąbrowicy („Bibliotheace Dąmbrowiceansis” – k. 1, 2, 135). Zapewne powstała jako po-
moc przy wykładaniu w kolegium pijarskim retoryki, o czym świadczą zalecenia w sprawie nauczania 
tego przedmiotu z 1704 r., wiersze pochwalne, rozważania filozoficzno-polityczne, także wpisy typu:
„Patentes pro Studiosis//Inspecturis Salutem In Domino//Die 28 Julij Ao 1729 Augustinus a SA. Mi-
chael S... Scholaris Piaru, Dąbrovicensium” (k. 1) czy limeryk „Post laetitis actum; Die hesterna factum, 
Ad lagen et mulsi tactil Gratias agimus per actum // Po wesołości akcie; Dnia wczorajszego fakcie, 
Flaszeczki miodu takcie; Dziękuje mi poperakcie” (k. 1). Język polski i łaciński, XVIII w.

Разн. Q. XVII, nr 260: „Syntagmae Pharmaceutrics Bibliothecae Dąbrovicensis S[cholarum] P[iarum] 
obtulit JO Rdy Dns Zagurski Parochus Wlodimiriensis”. Język polski i łaciński, XVIII w., k. 462. Zawar-
tość – odpisy różnych traktatów politycznych.

Разн. Q. XV, nr 60: Regnum liberae vocis eloquentia in decem oratoriarum praxium diverso generi et ma-
teriae rhetoricae elocutionis utroque tam patrio quam latiali stylo suadae accomodatas provincias divi-
sum et quido competitori tenendi in animis hominum sceptri oratori in Wąsoviciano Radomiensi Scho-
larum Piarum Collegio propositum. Anno Regis regum a lingo regnantis 1706. Język polski i łaciński, 
XVIII w., k. 121.

Разн. Q. XV, nr 59: Arena militantis diligentiae vario certaminie et stylo instructa et per illustri magnificiae
ac generosae ad funadatory Lubomirscior Srzeniavae Ripas in Collegio Podol. Scholar. Piar. indicta, Anno 
tryumphi in verbo humanato reportati 1712 in 1713 (die 8 o[cto]bris). Język polski i łaciński, XVIII w., 
k. 99.

W przypadku kilkunastu jednostek można mówić o kwerendzie negatywnej, gdyż choć w różny spo-
sób ich tytuły powiązane są z życiem zakonnym (dzieje klasztorów, rozważania teologiczne i religij-
ne), to nie sposób określić ich proweniencji. Jako przykład może służyć księga rękopiśmienna:

Разн. O. IV, nr 16: Eremus carmelitana SPN Elias Prophetae primi ordinis et titularis ecclesiae patroni In 
Provincia Polona S. Spiritus carmelitarum discalceatorum, juxta primitivam ordinid observanciam flore-
sens: historico calamo delineate magnorum meritorum Patri virtute et scientia clarisssimo. A RPNO RPN 
Josepho a BVM de Monte Carmelo protonotario apostolich carmeliatrum discalceatoru, Provoniaciae 
Polonie S. Sporitus Provyncialae per diocesum Kijovensem libroroum censori. Prono cultu. a PF Josaphat 
a S. Casimiro Eremita Anno dedicate. Język polski i łaciński, XVIII w. (?), k. 92 i rycina. Zawiera grawiurę 
Desertum P.F. Carmelitarum Discalceatorum in Regno Polonia erectum. Dno Patri Prophetae dedicatum, 
munisiceritissime dotatum ab Illma D. Agnete Comitissa de Tęczyn Firleiowa palatine Cracoviensi in Co-
mitatus Teczynensi tribus milliarys a Cracovia distans oraz opis fundacji klasztoru tęczyńskiego wraz 
z dokumentem fundacyjnym.

Kwerenda w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym

Jednym z jej celów było uzupełnienie materiału źródłowego pozyskanego w trakcie kwerendy w ar-
chiwach i bibliotekach kijowskich, znajdującego się obecnie w opracowaniu przez członków zespołu. 
Stąd zainteresowanie jednostkami, których tytuły inwentarzowe sugerowały, że zawierają informacje 
o losach budynków po klasztorach skasowanych w latach 30.–60. XIX w. na terenie guberni wołyń-
skiej i kijowskiej. Dlatego też opracowane zostało 17 jednostek z fondu 821, Департамент Духовных 
Дел Иностранных Исповеданий МВД (Departament Spraw Duchownych Obcych Wyznań MSW = 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych), op. 125, Римско-Католическое отделение Департамента 
духовных дел иностранных исповеданий, ведавшее делами о католи ках, армяно-католиках 
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и мариавитах, 1800–1910 гг., czyli akta spraw wytworzone przez Wydział Rzymskokatolicki tego de-
partamentu. Wymienić można:

Nr 2524: akta sprawy przekazania miastu Łuck znajdujących się na jego obszarze budynków po klasz-
torach bernardynów i karmelitów oraz dawnego kościoła ormiańskiego, 15 XII 1882–20 VIII 1886.

Nr 2758: akta wytworzone w związku z zamknięciem klasztoru karmelitów bosych w Berdyczowie,  
4 XI 1866–13 XI 1910.

Nr 2789: sprawa wykorzystania kościoła karmelitów w Łucku, 26 II 1856–20 III 1860. Z zamieszczo-
nych w jednostce dokumentów wynika, że na 21 skasowanych w 1850 r. klasztorów tylko 3 zostały 
przejęte przez wojsko: dominikanów, trynitarzy i karmelitów (wszystkie w Łucku). 

Nr 2825: pisma powstałe w związku z rozpoznaniem prawnego właściciela dawnego klasztoru pija-
rów w Dąbrowicy w celu przygotowania jego sprzedaży do rozbiórki, 29 X 1882–14 XII 1882.

Nr 2839: sprawa wykorzystania budynku dawnego klasztoru trynitarzy w Beresteczku, 20 VI 1859–
–1877. Interesująca, gdyż kilkakrotnie zmieniano decyzję w sprawie obiektu – w 1859 r. postano-
wiono go rozebrać ze względu na bardzo zły stan techniczny, ale w następnych latach rozważano 
też możliwość remontu budynku. Ostatecznie w 1876 r. zadecydowano o jego rozbiórce. Podane 
w inwentarzu granice chronologiczne jednostki nie są zgodne z rzeczywistością, gdyż dokumenty 
kończą się  nie na roku 1863, lecz na 1877.

Nr 2881: sprawa skasowania klasztoru franciszkanów w Międzyrzeczu Ostrogskim oraz losów zakon-
ników, 20 IX 1866–14 I 1867. Z pisma generał-gubernatora kijowskiego, podolskiego i wołyńskiego 
Aleksandra Bezaka z 20 IX 1866 r. wynika, że przez administrację generalnego gubernatorstwa fran-
ciszkanie międzyrzeccy uznawani byli za jeden z czterech bardzo szkodliwych domów zakonnych 
w trzech guberniach Kraju Południowo-Zachodniego (pozostałe trzy to karmelitów i dominikanek 
w Kamieńcu Podolskim oraz, bardzo aktywny politycznie, karmelitów w Berdyczowie). Na 14 zakon-
ników przebywających w momencie kasaty w Międzyrzeczu 6 zasiliło duchowieństwo świeckie (jako 
wikariusze parafialni i kapelani), a 8 zostało przeniesionych do seminarium w Żytomierzu.

Akta spoza Wołynia i Kijowszczyzny

Nr 2843: sprawa zamknięcia klasztoru trynitarzy na Antokolu w Wilnie, 24 IX 1864–25 XI 1872. Powo-
dem była postawa w 1863 r. mnichów, którzy poparli powstanie polskie. Kilka lat po kasacie budynek 
przekazano wojsku z przeznaczeniem na lazaret i kwatery oficerskie.

Wartość informacyjna niektórych jednostek okazała się większa, niż to wynikało z ich tytułów in-
wentarzowych. W jednostce nr 2526, oprócz sygnalizowanej w tytule akt sprawy związanej z losami 
budynku po klasztorze bazylianów w Łucku, znajduje się też projekt techniczny nowego kościoła 
w Płoskirowie (obwód Chmielnicki) z 1898 r., autorstwa M. Lulkowicza. Znacznie cenniejsza dla po-
znania mechanizmów procesu kasacyjnego jest jednostka archiwalna nr 2837, zatytułowana Sprawa 
zamknięcia klasztoru w Dederkałach [...] 4 XI 1887–19 VI 1907. W rzeczywistości zawiera także pisma 
urzędowe z lat 1887–1891 poświęcone kwestii utrzymania lub zlikwidowania trzech jeszcze istnie-
jących w guberniach południowo-zachodnich klasztorów: bernardynów w Zasławiu, kapucynów 
w Winnicy i reformatów w Dederkałach. Już w 1887 r. uznano, że dwa ostatnie należy skasować. 
W 1888 r. zdecydowano się na taki zabieg tylko w odniesieniu do klasztoru winnickiego. Reformaci 
w Dederkałach przetrwali jeszcze trzy lata, ale w 1891 r. klasztor został zlikwidowany. Dokumenty 
związane z likwidacją klasztoru w Dederkałach znajdują się na kartach od 11 do 66; są to: rozkaz 
kasacyjny, odwołania od tej decyzji mnichów i ludności parafialnej, zabiegi Cerkwi prawosławnej
i Kijowskiego Okręgu Szkolnego o przejęcie zabudowań poklasztornych.
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Kilka jednostek zostało przebadanych w celu rozpoznania ich zawartości, zwłaszcza stwierdzenia, 
czy dotyczą kasaty większej liczby domów zakonnych.

Z fondu 821, op. 11, Всеподданнейшие доклады Министра внутренних дел, 1828–1917 гг. (Wierno-
poddańcze rezolucje Ministra Spraw Wewnętrznych z lat 1828–1917), sondażowo przebadano jednost-
kę nr 8, zawierającą rezolucje ministerialne z 1833 r. Znaleziono w niej sporo informacji dotyczących 
procesu kasat klasztornych, przykładowo:

1. Zapytanie z początku 1833 r., które kościoły poklasztorne w guberniach wołyńskich i podolskich 
mogą zostać przekazane Cerkwi prawosławnej bez szkody dla posługi duchownej świadczonej wier-
nym religii rzymskokatolickiej [k. 67–69];

2. Pismo z 25 II 1833 r. w sprawie kościołów poklasztornych zamienionych w parafialne lub filialne
zgodnie z rozporządzeniem z 19 VII 1832 r. [k. 85–87];

3. Prośba hrabiny Scypion z domu Druckiej-Lubeckiej z 7 III 1833 r., aby zostały reaktywowane pijarski 
klasztor i szkoła w Szczuczynie, ufundowane przez rodzinę Scypion. W zamian zaproponowała likwi-
dację innej fundacji Scypionów – klasztoru pijarów w Lidzie [k. 92];

4. Prośba hrabiny Rzewuskiej z 10 IV 1833 r., aby reaktywowany został skasowany w roku poprzed-
nim klasztor dominikanów w Starym Konstantynowie, niezbędny dla posługi duchownej w powiecie 
[k. 114–120];

5. Informacja z 31 V 1833 r. o 15 skasowanych klasztorach bazyliańskich i ich uposażeniu [k. 202–
–206];

6. Pisma z 16 i 21 XII 1833 r. o przekazaniu Kościołowi greckounickiemu świątyń poklasztornych w Li-
dzie (kameduli) i Zasławiu Mińskim (dominikanie) [k. 263–266].

Cenne informacje o przebiegu procesu kasacyjnego w latach 1850–1864 znajdują się w jednostce 
z op. 125, nr 546, zatytułowanej Дело об издании правил и распоряжений об упраздненнии римско-
-католических монастырей в России и Царстве Польском и передаче их зданий и имущества 
пазличным ведомствам 10 XI 1854–22 XI 1864 (tytuł kancelaryjny Упраздненние римско-като-
лическихъ монастырей Империи). Jej zawartość:

1. Pisma z lat 1854–1856 dotyczące przejęcia przez Ministerstwo Wojny budynków po klasztorach 
skasowanych w 1850 r. [k. 1–16v];

2. Sporządzone, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 31 VII 1854 r., przez 
administrację gubernialną w latach 1859–1864 raporty o użytkowaniu, stanie własnościowym i tech-
nicznym klasztorów skasowanych do początku lat 50. XIX w. w guberniach grodzieńskiej i kowelskiej, 
mohylewskiej, mińskiej, podolskiej, wileńskiej, witebskiej i wołyńskiej [k. 20–126]. Najcenniejsze są 
raporty z guberni podolskiej i wołyńskiej – do tego ostatniego dołączone zostały plany klasztorów 
bernardynów w Dubnie i Łucku, karmelitów bosych w Starym Wiśniowcu, bazylianów w Owruczu 
[k. 89–125];

3. Wykazy klasztorów etatowych i ponadetatowych w 1864 r. w guberniach zachodnich Rosji  
[k. 138–140];

4. Raport sporządzony około 1864 r. o przebiegu procesu kasat klasztornych w guberniach zachod-
nich Rosji w latach 1829–1856, wraz z wykazami ilustrującymi dynamikę rozwoju życia zakonnego 
w biskupstwach na terenie tych guberni [k. 149–201];

5. Raport sporządzony po 1866 r., informujący o jeszcze istniejących klasztorach i przydzielonej im 
kategorii w guberniach kijowskiej (Chodorków III kat., do 1866 r. Berdyczów I kat. i Brusiłów III kat.), 
podolskiej (Winnica III kat.) oraz wołyńskiej (Zasław II kat., Stary Konstantynów III kat., Dederkały III 
kat. i Dubno III kat., a do 1866 r. też Międzyrzecz Ostrogski II kat.) [k. 215–219v].
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Losy bibliotek poklasztornych przybliżają dwie jednostki z op. 125, nr 3019 i 3020, opatrzone ty-
tułem inwentarzowym Библиотеки упраздненных римско-католических монастирев. Pierwsza, 
ujęta w cezurę czasową 25 VIII 1834–31 III 1850 r., zawiera interesujący materiał dotyczący powo-
du zainteresowania się centralnych władz carskich problemem bibliotek poklasztornych. W 1834 r. 
zwróciła na niego uwagę Grodzieńska Izba Skarbowa, która dostrzegła w bibliotekach konkretną 
wartość materialną mogącą ulec zatraceniu, jeżeli dopuściłoby się do ich zniszczenia. Dlatego 31 
VII 1834 r. zawiadomiła Departament Majątku Państwowego Ministerstwa Finansów o znajdują-
cych się na obszarze jej działania 12 bibliotekach poklasztornych (2 karmelickich, 4 dominikańskich, 
4 franciszkańskich i po jednej kanoników regularnych i pijarów) z 6240 książkami (największy zasób 
miała biblioteka pijarów w Szczuczynie – 2856 woluminów) i poprosiła o zgodę na ich sprzedaż. 
Wystąpienie to skłoniło ministra finansów do zainteresowania się bibliotekami poklasztornymi oraz
wyposażeniem prowadzonych przez klasztory kolegiów jako źródłem pozyskania określonych ko-
rzyści finansowych. W 1836 r. polecił on podległym agendom (przede wszystkim izbom skarbowym)
sporządzenie wykazu bibliotek poklasztornych w guberniach zachodnich. Ujętych w nim zostało 
120 bibliotek dysponujących łącznie 37 538 książkami. Administracji skarbowej nie udało się spisać 
bibliotek po kolejnych 68 klasztorach skasowanych do 1832 r., ale na podstawie akt wizytacyjnych 
z 1820 r. oceniła, że mogło w nich być ponad 10 000 książek. Oprócz administracji skarbowej losem 
bibliotek poklasztornych zainteresowało się też Ministerstwo Oświecenia Publicznego, które 27 XII 
1834 r. poprosiło ministra spraw wewnętrznych o przekazanie Wileńskiemu Okręgowi Szkolnemu 
liczącego 1112 pozycji księgozbioru rosieńskiego klasztoru i kolegium pijarów oraz wyposażenia ga-
binetów fizycznego i geologicznego.

Wystąpienia te zainspirowały ministra spraw wewnętrznych do zainteresowania się losem bibliotek 
poklasztornych, a efektem tego jest powstanie zbioru pism stanowiących zawartość jednostek nr 
3109 i 3110. W pierwszej, oprócz omówionych wcześniej dokumentów, znajdują się też pisma po-
ruszające kwestie książek pozostałych po zlikwidowanej oficynie wydawniczej prowadzonej przez
jezuitów połockich oraz bibliotek poklasztornych w Mohylewie, Drohiczynie (pijarzy i franciszkanie), 
Orszy (trynitarze), Żorniszczach (reformaci), Siemiatyczach (misjonarze), Jarmolińcach (bernardyni), 
Dunajowcach (kapucyni), Brahiłowie (trynitarze) i kilkudziesięciu innych domach zakonnych. Jed-
nostka ta zawiera wykaz książek z bibliotek poklasztornych przejętych na początku lat 40. XIX w. 
przez cenzurę, przekazanych Gimnazjum Podolskiemu, a także rozdzielonych pomiędzy trzy instytu-
cje księgozbiorów 14 klasztorów z guberni wileńskiej (k. 173–319). 

W jednostce nr 3020, posiadającej ramy chronologiczne 5 I 1886–7 XII 1892 r., znajdują się pisma 
dotyczące bibliotek poklasztornych z terenów guberni lubelskiej, kijowskiej i wileńskiej – przede 
wszystkim z Lublina (dominikanie), Chodorkowa i Winnicy (kapucyni), Dederkałów (reformaci). Na 
szczególną uwagę zasługują wykazy książek znajdujących się w 1886 r. w magazynach Biblioteki 
Publicznej w Wilnie (590 tytułów i 1917 egzemplarzy, najwięcej stanowiących depozyt Wileńskiego 
Komitetu Cenzury) oraz księgozbioru biblioteki dominikanów w Lublinie.

Ograniczony czas trwania kwerendy sprawił, że udało się przejrzeć jedynie 8 jednostek z fondu 822: 
Римско-Католическая Духовная Коллегия МВД (Rzymskokatolickie Kolegium Duchowne Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych), op. 11, lata 1797–1918, nr 879–880. Tylko jedna z nich zasługuje na wy-
mienienie, jako odpowiadająca celom kwerendy, a jest to jednostka archiwalna nr 879в, zawierająca 
archiwum majątkowe klasztoru benedyktynów w Mińsku, liczące 36 dokumentów z lat 1699–1832.
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Tomasz CIESIELSKI
Instytut Historii  
Uniwersytet Opolski

Sprawozdanie z kwerendy w Grodnie w dniach 15–29 IX 2012 r.* 

Dwutygodniowa kwerenda w archiwach i muzeum w Grodnie przeprowadzona przez zespół w skła-
dzie dr Witalij Hołubowicz, dr Mariusz Sawicki i mgr Raisa Zianiuk stanowiła kolejny etap realizacji 
części projektu badawczego Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej 
Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja, dotyczącej procesu ka-
sat klasztornych na obszarze zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego.

Zakres kwerendy

Celem wyjazdu było rozpoznanie stanu zachowania materiału archiwalnego i sporządzenie inwen-
tarzy najważniejszych fondów zawierających akta poklasztorne i powstałe w związku z procesem 
kasat oraz katalogi najważniejszych dla Projektu dokumentów i akt. Kwerenda przeprowadzona zo-
stała w Państwowym Historycznym Archiwum Białorusi w Grodnie (Национальный исторический 
архив Беларуси в г. Гродно), Miejskim Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Nowym Zamku 
(Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей, Новый Замок, dalej: ГДМ), Grodzieńskim 
Państwowym Muzeum Historii Religii (Гродненский Государственный Музей Истории Религии) 
oraz Archiwum Zakonu Franciszkanów (Архив оо. Конвентуальных Францисканцев в г. Гродно). 

Państwowe Historyczne Archiwum Białorusi w Grodnie

Członkowie zespołu przejrzeli inwentarze pięciu fondów i opracowali na ich podstawie katalog do-
kumentów dotyczących procesu kasat. Przebadane fondy to: 

Nr 1: Kancelaria gubernatora grodzieńskiego (Канцелярия Гродненского губернатора), mający 34 
inwentarze (opisy). 

Nr 2: Wydział budowlany urzędu gubernatora grodzieńskiego (Строительное отделение Гроднен-
ского Губернского правления, г. Гродно), mający 2 inwentarze (opisy).

Nr 31: Grodzieński gubernialny urząd parcelacji ziemi i majątku państwowego (Гродненское Губернское 
управление земледелия и госимуществ), mający 12 inwentarzy (opisów).

Nr 97: Grodzieński gubernialny cerkiewno-budowlany oddział Litewskiego Konsystorza Duchownego 
(Гродненское губернское церковно-строительное присутствие Литовской духовной консисто-
рии), mający 1 inwentarz (opis).

Nr 1788: Klasztor benedyktynów w Horodyszczu w powiecie pińskim guberni mińskiej (Городищен-
ский бенедиктинский мужской монастырь, м. Городище Пинского уезда Минской губернии, 1756 
–1757, 1840 гг.), mający 1 inwentarz (opis).

W katalogu zebrano blisko 200 jednostek archiwalnych, wstępnie zakwalifikowanych jako przydatne
w badaniach prowadzonych w ramach Projektu.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.



Kronika Projektu 401

Przejrzano blisko 100 jednostek, sporządzając opisy ich zawartości, odpisy lub wypis z ważniejszych 
dokumentów oraz kilkaset stron kserokopii. Pozyskano dzięki temu cenny materiał archiwalny, który 
podzielić można na następujące grupy tematyczne: 

akta powstałe w związku z nadzorem nad kasatą klasztorów (np. f. 1, op. 1, spr. 326; op. 3, spr. 1238; 
op. 6, spr. 1661; op. 18, spr. 1021; op. 22, spr. 1533; op. 28, spr. 270, 305, 546; f. 8, op. 1, spr. 1226; f. 31, 
op. 2, spr. 91; f. 97, op. 1, spr. 228);

losy zabudowań klasztornych i kościołów (np. f. 1, op. 4, spr. 132, 830; op. 6, spr. 1597; op. 27, spr. 737; 
op. 28, spr. 578; f. 8, op. 1, spr. 886, 913, 991, 1149, 1224, 1371; op. 2, spr. 1194; f. 31, op. 1, spr. 123;  
f. 97, op. 1, spr. 106);

akta spraw związanych z długami klasztornymi (np. f. 1, op. 4, spr. 838; f. 31, op. 2, spr. 130); 

inwentarze i losy majątku poklasztornego nieruchomego i ruchomego (np. f. 31, op. 2, spr. 47, 143, 
98, 109, 124, 126, 129); 

spisy książek z bibliotek klasztornych (np. f. 1, op. 22, spr. 1533); 

losy zakonników ze skasowanych klasztorów (np. f. 1, op. 8, spr. 1817).

Przykładowe jednostki:

f. 1, op. 4, spr. 120: kasata klasztoru kartuzów w Berezie Kartuskiej za pomoc okazaną przez mni-
chów powstańcom w 1831 r., pisma dotyczące sporządzenia planów zespołu klasztornego; 14 IX 
1831–10 VI 1832 r.

f. 1, op. 6, spr. 415: kasata klasztoru bernardynów w Wilnie w związku z udziałem zakonników w po- 
wstaniu styczniowym; 6 VIII–7 XII 1864 r.

f. 1, op. 6, spr. 710: akta w sprawie spisu klasztorów rzymskokatolickich oraz zakonników i ducho-
wieństwa diecezjalnego; 22 II 1866–18 XI 1867 r.

f. 1, op. 20, spr. 934: akta w sprawie przeprowadzenia spisu zakonników w guberni grodzieńskiej; 
24 III 1842–11 II 1843 r.

f. 1, op. 21, spr. 600: ochrona będących w dyspozycji władz skarbowych skasowanych klasztorów 
i kaplic jako zabytków kultu religijnego; 1847–1849 r.

f. 1, op. 27, spr. 233–235: akta związane ze skasowaniem w guberni grodzieńskiej 17 klasztorów; 
1832–1834 r. 

f. 1, op. 34, spr. 2556: kasata klasztoru bernardynek w Drohiczynie; 15 VIII 1864–17 III 1868 r.

f. 8, op. 1, spr. 112: pisma urzędowe związane ze sporządzeniem i przesłaniem do urzędu guberna-
tora grodzieńskiego planów klasztorów z terenu guberni grodzieńskiej, 23 VIII 1830–20 II 1831 r. (na 
k. 4–7 ukaz o kasacie klasztorów w Brześciu)

f. 31, op. 2, spr. 11 i 12: kasata klasztoru kartuzów w Berezie Kartuskiej za pomoc okazaną przez mni-
chów powstańcom w 1831 r.; pisma urzędowe związane ze sporządzeniem spisu „starych” ksiąg znaj-
dujących się w bibliotece klasztornej; 1831–1832 r.

f. 31, op. 2, spr. 85: przekazanie władzom skarbowym apteki skasowanego w 1832 r. klasztoru pijarów 
w Szczuczynie w pow. lidzkim.

Miejskie Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Nowym Zamku

W ГДМ znaleziono tylko jedną interesującą dla Projektu jednostkę archiwalną. Zawiera ona inwentarz 
przejętego przez izbę skarbową majątku klasztoru bernardynów w Grodnie oraz plany: zaadaptowa-
nego na więzienie klasztoru jezuitów w Grodnie, kościoła pokarmelitańskiego w Grodnie (powstały 
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w związku z planami przebudowy i zaadaptowania budynku pokościelnego na siedzibę sądu okrę-
gowego w Grodnie) oraz działek ziemi stanowiących własność klasztoru brygidek w Grodnie.

Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historii Religii

W zbiorach muzeum znajduje się kolekcja obrazów ze skasowanych klasztorów. Od pracowników 
muzeum uzyskano informację, że w zasobach biblioteki muzealnej znajdują się książki z dawnych 
bibliotek klasztornych. Informacji tej nie udało się z powodów niezależnych od członków zespołu 
zweryfikować.

Archiwum Zakonu Franciszkanów

W zasobach archiwum znajdują się m.in. akta wizytacji klasztoru i kościoła franciszkanów grodzień-
skich w 1850 r. oraz jednostka zatytułowana Ukazy urzędowe i pisma konsystorskie od 1797 do 1816, 
w której nie znaleziono materiału przydatnego w realizacji Projektu. Akta wizytacji zostały sfotogra-
fowane dzięki uprzejmości ks. Józefa Macharczyka OFMConv. Ponadto sfotografowano dwa obrazy 
przedstawiające zakonników – kartuzów z klasztoru w Berezie Kartuskiej.

Irena WODZIANOWSKA
Instytut Historii  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sprawozdanie z kwerendy w Kijowie w dniach 17–27 IX 2012 r.*

Ostatecznym wynikiem kwerendy będzie inwentarz fondu II Instytutu Rękopisów oraz akt poklasz-
tornych i pokasacyjnych odnalezionych w części zespołu gubernatora cywilnego w Państwowym 
Archiwum Obwodu Kijowskiego (Державний Архів Київської Області, dalej: ДАКО).

Instytut Rękopisów Narodowej Biblioteki Ukrainy im. V. I. Vernadskiego  
(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)1 

Zbiory rękopisów Biblioteki Narodowej zostały wyodrębnione na początku tworzenia biblioteki ze 
znacjonalizowanych w latach 1917–1920 zbiorów archiwalnych i bibliotecznych instytucji oraz osób 
prywatnych. Wzbogacane przez następne lata darowiznami naukowców, dzisiaj liczą ponad 400 000 
jednostek2. Kolekcje Instytutu zawierają księgi rękopiśmienne, inkunabuły, dokumentacje instytucji 
oświatowych, kulturalnych oraz spuściznę osób prywatnych. Zgromadzone tu materiały w językach 

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.

1 Інститут рукопису (ІР НБУВ), вул. Володимирська 62.

2 http://irbis-nbuv.gov.ua/fond/ir/fond.html (dostęp: 7 X 2012 r.). 
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słowiańskich, greckim, łacińskim, arabskim, ormiańskim, gruzińskim, chińskim i innych dotyczą za-
równo czasów starożytnych, jak i XX w. 

Gros zebranych rękopisów odnosi się również do dziejów klasztorów prawosławnych i katolickich. 
Terytorialnie obejmują one teren Ukrainy, Białorusi i Polski. Chociaż zgromadzono w Instytucie głów-
nie księgi i rękopisy słowiańskie, odnaleźć można tutaj także redagowane po łacinie dokumentacje 
klasztorów katolickich, m.in. archiwum reformatów prowincji ruskiej3 czy katalogi biblioteczne4. 

Z kilkuset wyodrębnionych zespołów najwięcej rękopisów znajduje się w fondzie II. Fond ten został 
utworzony w 1923 r. i był systematycznie uzupełniany w latach 1936–1939, stąd też nie ma tu podzia-
łu czasowego ani tematycznego. W miarę jak Instytut otrzymywał rękopisy lub odnajdywał je w swo-
ich zbiorach lub kolekcjach prywatnych, włączano je do fondu. Znajduje się w nim 30 601 jednostek. 
Można zauważyć pewne grupy materiałów, jak sprawy majątkowe hrabiów Platerów, dokumenty 
rodzinne oraz notatki Gogol-Janowskich, spuściznę historyków – Fiodora Titowa, Mychajła Maksy-
mowicza, Wołodymyra Antonowicza, Stepana Gołubiewa, Ołeksandra Łazarewskiego czy Grigorija 
Gałagana. Zgromadzono tu również grupę dokumentów o różnym charakterze, jak rozporządzenia, 
dokumenty osobiste, sprawy majątkowe dotyczące jednego z najbardziej znanych generał-guber-
natorów kijowskich – Dmitrija G. Bibikowa i jego rodziny. Mniejszą grupę stanowią dokumenty sta-
tystyczne, zbiory szczątkowe gimnazjów: kijowskiego, wołyńskiego, nowogorodzko-siewierskiego 
oraz uniwersytetu w Kijowie. Zawarte tu materiały pochodzą także m.in. z głuchowskiego sądu po-
wiatowego, z ratusza m. Aleksandrowska, trybunałów, m.in. lubelskiego; znajdują się tu też wypisy 
ksiąg grodzkich Kijowa, Łucka, Włodzimierza. 

Problematyka kościelna to kwestie wyznaniowe i spory pomiędzy grekokatolikami i prawosławnymi, 
księgi pism wychodzących i wchodzących owruckiego dekanatu rzymskokatolickiego5 oraz doku-
mentacja klasztorna6. Większość materiałów dotyczy klasztorów bazyliańskich oraz pijarskich. Znaj-
dują się tu m.in. wizytacje bazyliańskie z lat 1818–1820 (Kaniów, Lisianka, Humań)7, dziennik szkoły 
prowadzonej przez bazylianów w Kaniowie (nr 4263), sumariusz spraw klasztoru w Żydyczynie (nr 
22598–22599), inwentarze poczajowskiej i humańskiej wspólnoty. W archiwum Platerów, włączonym 
do tego fondu, można odnaleźć dokumentację dąbrowickich pijarów – korespondencję w kwestiach 
gospodarczych, opis majątku, oryginały i kopie zapisów funduszowych8. Znajdują się tu także poje-
dyncze sprawy dotyczące klasztorów bernardynów, benedyktynów, dominikanów, franciszkanów, 
kapucynów oraz jezuitów. 

3 ІР НБУВ, f. 314, zob. szerzej: С. О. БУЛАТОВА, Архів реформатів Руської провінції (Provincia Russia), [w:] 
Рукописна та книжкова спадщина України, вип. 2, Київ 1994, s. 136–141. 

4 Zebrane w większości w fondzie I, jak katalogi biblioteczne klasztoru bernardynów w Czudnowie (ІР НБУВ, I, 
nr 4710) czy bazylianów we Włodzimierzu (ibidem, I, nr 4709).

5 Ibidem, II, nr 27513–27521, 27702 – rozporządzenia, księga wychodzącej i wchodzącej korespondencji, ra-
chunki, 1777–1918.

6 W całości 49 (ibidem, nr 51, 449, 1542, 1544, 3344–3352, 4106, 4109, 4111, 4263, 4384, 6122, 9080, 9086, 
9158–9175, 10596, 10994, 11408–11432, 11434–11443, 12774, 12781, 12874, 13139–13140, 19622, 19755, 19976, 
20893–20928, 21161–21313, 21728–21754, 22598–22616, 23058, 23650–23651, 27504–27506, 27763, 28106, 
28606,  28617–28646, 30511).

7 Ibidem, nr 3344–3352. Inny zbiór wizytacji klasztorów bazyliańskich w Białostoku, Bityłowie, Dubnie, Derma-
niu, Kaniowie, Mielcu, Milczy, Poczajowie, Poddębcach, Płonnym, Puhynkach, Tryhorach, Włodzimierzu, Zahaj-
cach z XVII–XIX w. znajduje się w fondzie 231, nr 152.

8 Ibidem, II, nr 9080, 9158–9175, 10994, 11408–11432, 11434–11443, 12781, 27504–27506, 28617–28646.
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Państwowe Archiwum Obwodu Kijowskiego9 

Obwodowe archiwum w Kijowie jest jednym z największych tego typu archiwów Ukrainy. Gromadzi 
ono około 2,5 miliona jednostek archiwalnych, podzielonych pomiędzy 7500 fondów10. Zbiory obej-
mują okres zarówno przedrewolucyjny (do 1917), jak i radziecki11. Znajdują się tu ciekawe materiały 
sejmików szlachty polskiej czy Legionów Polskich (f. 1787). Z kolei nie ma żadnego fondu bezpośred-
nio odnoszącego się do Kościoła katolickiego12. Dokumentację tę odnajdujemy w fondach kancelarii 
kijowskiego gubernatora cywilnego, kijowskiego zarządu gubernialnego, kolekcji wykresów i map 
i innych cywilnych instytucji kijowskiego gubernatorstwa. Zawierają one od kilku do kilkuset poszy-
tów dotyczących dziejów Kościoła katolickiego głównie na terenie guberni kijowskiej. 

Archiwum posiada katalog tematyczny. W przypadku klasztorów niezbyt liczny, wymieniający tylko 
8 jednostek archiwalnych oraz skierowania do tematycznych katalogów poszczególnych fondów. 
Kolejnym krokiem więc jest przegląd katalogów fondów, utrudniony jednak, gdyż pod wspólnym 
hasłem „Kościół katolicki” (np. f. 1, 36) znajdują się zarówno sprawy personalne duchownych, remon-
ty kościołów, jak i kwestie klasztorów. W najliczniejszym fondzie, nr 2: Kancelaria kijowskiego cywil-
nego gubernatora – podział jest czytelniejszy („kościoły katolickie” i „klasztory katolickie”). Niestety 
katalogi te nie są wyczerpujące i aby odnaleźć całość interesującej nas tematyki, należy przeglądać 
każdy inwentarz z osobna. 

Najliczniej tematyka klasztorów jest reprezentowana w wymienionym powyżej, największym fon-
dzie 2, zawierającym 124 840 jednostek archiwalnych, podzielonych na 235 inwentarzy. Dokumenty 
pochodzą z okresu od utworzenia kijowskiego generał-gubernatorstwa aż do momentu rewolucji 
bolszewickiej (1797–1917). Materiały archiwalne dotyczące poszczególnych klasztorów można od-
naleźć właściwie w każdym inwentarzu, pomiędzy sprawami kancelaryjnymi, paszportowymi, go-
spodarczymi, odnoszącymi się m.in. do kwestii szpitali czy budowy miast. 

W inwentarzu nr 1 z lat 1822–1839 (spr. 2204–12436)13 i 1854–1859 (40089–43896)14 zostały znale-
zione informacje na temat spraw personalnych zakonników, funkcjonowania klasztorów oraz działa-
jących przy nich placówek oświatowych, z przewagą kwestii związanych z okresem po ich likwidacji 
(losy budynków i mienia klasztornego, wyprzedaż inwentarza, przekazanie kościołów i budynków 
poklasztornych różnym instytucjom). Materiały te dotyczą wszystkich klasztorów znajdujących się na 
terenie guberni kijowskiej, czyli bazylianów w Humaniu, Kaniowie i Lisiance, dominikanów w Czar-
nobylu, Chodorkowie, Kijowie, franciszkanów w Lisiance, kapucynów w Brusiłowie i Chodorkowie, 
reformatów w Żorniszczach, trynitarzy w Rzyszczowie. 

Znajdują się tu również teczki bernardynów żytomierskich oraz owruckich bazylianów, a także kame-
dułów z Pożajścia na Litwie, którzy po kasacie ich klasztoru znaleźli się na Kijowszczyźnie (spr. 4060). 

9 ДАКО, вул. Мельникова 38, 40. 

10 Zob. http://archives.kiev.ua.

11 W związku z tym istnieje podział fondów: F – przedrewolucyjny; R – radziecki; P – partyjny, gdyż włączono tu 
także archiwa instytucji regionalnych partii komunistycznej.

12 Fondu nr 1574, Rzymskokatolicki kościół, w. Motowidłówka, nie udało się zlokalizować, pomimo umieszczenia 
go w wykazie fondów archiwum zamieszczonym na stronie internetowej. 

13 ДАКО, f. 2, оp. 1, spr. 3262, 4010, 4017, 4060, 4113, 4117, 4184, 4194, 4206, 4264, 4271–4272, 4277, 4464, 
4476, 4481–4482, 4505–4508, 4522, 4527, 4538, 4548, 4670, 4699, 4726, 4732, 4742, 4832, 4892, 4898, 4968, 4972, 
5004, 5011, 5112, 5537, 5658, 5676, 5914, 5949, 5963, 6286, 6316, 6509, 6600, 6631, 6714, 7692, 7720, 8668, 8687, 
10246, 10825, 10851, 10852, 10859, 10883, 11772.

14 Ibidem, f. 2, оp. 1, spr. 40360, 40824, 41520, 42014, 42076, 42581, 42661, 42775, 43277.
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Treść niektórych poszytów, mimo obiecujących tytułów, bywa rozczarowująca. Przykładowo sprawa 
z 1864 r. o dostarczeniu informacji o bibliotekach skasowanych w 1832 r. klasztorów (24 karty)15 
zawiera wyłącznie korespondencje różnych urzędów o przekazaniu tych wiadomości generał-guber-
natorowi. Niestety nie znajdziemy tu opisów konkretnych bibliotek czy stanu przechowywania ani 
informacji o liczebności księgozbiorów i ich losach. 

Równie liczny fond 1, Kijowskiego zarządu gubernialnego, jest już uboższy w zakresie tematyki ko-
ścielnej. Chociaż i tu można natknąć się m.in. na ciekawe materiały dotyczące kasaty kapucyńskiego 
klasztoru w Chodorkowie16, opisy likwidowanych klasztorów (np. franciszkanów w Lisiance, domini-
kanów w Chodorkowie), informacje o kapitałach, zyskach ze sprzedaży i arendy majątków poklasz-
tornych w guberni kijowskiej17.

Ciekawy okazał się fond 1542, Kolekcja wykresów i map (3049 jednostek archiwalnych), w którym uda-
ło się zlokalizować plany zabudowań i dóbr następujących klasztorów: trynitarskiego w Rzyszczowie, 
karmelickiego w Berdyczowie, dominikańskiego w Chodorkowie18.

Rozproszone teczki dotyczące klasztorów katolickich można napotkać także w fondach prokuratora 
gubernialnego (f. 3)19 czy gubernialnego geometry (f. 36)20.

Omawiane archiwum mieści się w dwóch budynkach. W pierwszym z nich jest czytelnia (nr 38), 
w drugim natomiast katalogi zbiorów archiwalnych (nr 40). Archiwum jest czynne tylko trzy dni 
w tygodniu: pn. w godz. 9–17, śr. – 9–17, pt. – 9–16. Ponieważ zbiory archiwalne są magazynowane 
w trzech różnych miejscach na terenie Kijowa, warto upewnić się, z którego z nich pochodzą zama-
wiane poszyty, gdyż czas oczekiwania może się wydłużyć z kilku dni do miesiąca. 

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie  
(Центральний державний історичний архів України, м. Київ, ЦДІАУК)21

ЦДІАУК posiada również bogate zbiory dotyczące klasztorów katolickich. Wydzielone fondy mają 
jednak tylko klasztor franciszkanów w Międzyrzeczu Ostrogskim oraz 18 monasterów bazyliańskich 
(od kilku do kilkudziesięciu jednostek)22. Tylko w niektórych z nich znajdują się wizytacje oraz inwen-
tarze klasztorne, jak chociażby w fondzie poświęconym bazylianom z Kaniowa23; tylko w przypadku 
kilku klasztorów jest to więcej niż jedna wizytacja24. Liczniejszy jest natomiast materiał źródłowy 
dotyczący kasat monasterów bazyliańskich. Tutaj również, jak i w innych zbiorach archiwalnych, 
sprawy klasztorne zostały rozproszone po różnych fondach; m.in. w fondzie 1044, rzymskokatolickie-

15 Ibidem, f. 2, op. 179, spr. 1410.

16 Ibidem, f. 1, op. 330, spr. 780, k. 90; kapitałów klasztornych dotyczy także spr. 3368, z lat 1839–1846, licząca 
ponad 1000 kart (op. 336, spr. 3368).

17 Ibidem, f. 1, op. 295, spr. 29748, k. 303.

18 Ibidem, f. 1542, op. 1, spr. 657, 966–968, 2013.

19 Dotyczący przekazania majątków bazyliańskich w Lisiance i Humaniu (f. 3, op. 1, spr. 341).

20 Chodorków, dominikanie (f.  36, op. 1, spr. 1152).

21 ЦДІАУК, вул. Солом’янська 24.

22 ЦДІАУК, f. 2070–2078, 2080–2081, 2092–2098, 2105, 2229. 

23 Ibidem, f. 2077, op. 1, spr. 29, 33 – z lat 1818 i 1832.

24 Dotyczy to m.in. klasztoru bazyliańskiego w Zahorowie, gdzie mamy do czynienia z wizytacjami na prze-
strzeni 40 lat – 1781, 1799, 1804, 1818, 1821 (ibidem, f. 2070, op. 1, spr. 104).
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go dekanatu żytomierskiego, znalazły się wizytacje bernardynów czudnowskich z lat 1799–180425,  
a w fondzie Charkowskiego Okręgu Szkolnego – katalog biblioteki bazyliańskiej z Owrucza, która 
ostatecznie zasiliła zbiory gimnazjum w Żytomierzu26. 

Podobnie jak w archiwum obwodowym, tematyka klasztorna najliczniej reprezentowana jest w fon-
dach administracji rosyjskiej. W przejrzanych inwentarzach części tajnej (inw. nr 783, 1833 r.; 786, 
1836 r.) fondu 442, kijowskiego generał-gubernatora, najczęściej pojawiają się kwestie personal-
ne – dozoru nad zakonnikami, przeniesienia czy nominacji przełożonych27. W części gospodarczej 
(inw. nr 65, 1833 r.; 68, 1836 r.)28 dominują oczywiście sprawy majątkowe, ale znajduje się tu m.in. 
dokumentacja przekazania Uniwersytetowi Wileńskiemu części biblioteki pijarskiej z Międzyrzecza 
Ostrogskiego (inw. 65, spr. 171).

25 Ibidem, f. 1044, op. 1, spr. 36.

26 Ibidem, f. 2161, op. 3, spr. 9.

27 Ibidem, f. 442, op. 783, spr. 86, 91, 123, 131, 165, 260, 286, 314; op. 786, spr. 109, 161, 240. 

28 Ibidem, f. 442, op. 65, spr. 15, 26, 37, 69, 122, 157, 164, 171, 190, 289, 366–367, 369–370, 381, 396, 418, 423, 
426, 444; op. 68, spr. 118, 130, 171, 185, 205, 292, 348.
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Zespół  I I

Piotr OLIŃSKI 
Instytut Historii i Archiwistyki 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Badania nad źródłami pokasacyjnymi klasztorów zlikwidowanych  
w zaborze pruskim w XIX w. oraz w Polsce północnej po 1945 r.*

Badania historyków i historyków sztuki z dwóch ośrodków uniwersyteckich w Toruniu i Gdańsku (ko-
ordynator – dr hab. Piotr Oliński, współpracują: dr Marta Czyżak, Biblioteka Główna UMK, dr Moni-
ka Jakubek-Raczkowska, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, mgr Witold Konopka, 
doktorant w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, dr Sławomir Kościelak, Instytut Historii Uniwer-
sytetu Gdańskiego, dr Rafał Kubicki, Instytut Historii UGd, dr Izabela Mazanowska, Instytut Pamięci 
Narodowej w Gdańsku, dr Juliusz Raczkowski, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, 
dr hab., prof. UMK Waldemar Rozynkowski, Instytut Historii i Archiwistyki UMK) koncentrowały się na 
spuściźnie po klasztorach w ziemi chełmińskiej i na Pomorzu Nadwiślańskim. W pierwszym etapie 
tych badań koncentrowano się na kwerendach i opracowaniu spisów zachowanych dla tej prowincji 
akt, chociaż podejmowane były również badania analityczne dotyczące konkretnych zabytków za-
chowanych po skasowanych klasztorach. 

Efektem tych wstępnych badań stała się przygotowana monografia pt. Źródła do badań nad kasatami 
klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.). Znalazło się w niej 
dziewięć opracowań zarówno zawierających publikacje wykazów akt pokasacyjnych i źródeł poka-
sacyjnych, jak i prezentujących badania analityczne dotyczące losów klasztorów i ich spuścizn po 
kasatach XIX-wiecznych i po roku 1945. 

Inwentarz idealny akt pokasacyjnych dla prowincji Prusy Zachodnie wytwarzanych przez urzędy 
pruskie, głównie Rejencję w Gdańsku i Kwidzynie, a także Nadprezydium Prowincji Prusy Zachodnie 
w Gdańsku, opracował Rafał Kubicki (Akta Rejencji w Gdańsku i Kwidzynie oraz Nadprezydium Prowincji 
Prusy Zachodnie dotyczące kasat klasztorów przeprowadzonych w pierwszej połowie XIX w.). Zachowa-
ne i zaginione spisy akt zostały uporządkowane według kolejnych zakonów i dalej według poszcze-
gólnych klasztorów. Wykaz ten objął blisko 350 jednostek archiwalnych. 

Spis akt pokasacyjnych zachowanych w Archiwum Państwowym w Toruniu, dotyczących klasztorów 
ziemi chełmińskiej, stanowiący jednocześnie uzupełnienie prac Rafała Kubickiego, sporządził Piotr 
Oliński. Wykazał on około 50 jednostek aktowych zachowanych do dnia dzisiejszego. 

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.
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Marta Czyżak w ramach swoich badań nad średniowiecznymi rękopisami przechowywanymi w Bi-
bliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu skupiła się na kilku rękopisach 
średniowiecznych, które trafiły do tej biblioteki drogą pośrednią w wyniku kasat klasztornych. Przy
tej okazji przedstawiła też losy kilku innych księgozbiorów klasztornych z pobliskich klasztorów (Rę-
kopisy poklasztorne w zbiorach biblioteki uniwersyteckiej w Toruniu – proweniencje). 

Do grupy badań analitycznych zaliczają się badania Rafała Kubickiego nad przebiegiem kasaty klasz-
toru dominikanów w Tczewie (Wybrane źródła dotyczące kasaty klasztoru dominikanów w Tczewie wy-
tworzone w Ministerstwie Wyznań (Kultusministerium) w Berlinie – wraz z wykazem przechowywanych 
tam akt kasacyjnych innych klasztorów z terenu Prowincji Prusy Zachodnie). W swoim opracowaniu za-
warł on przedstawienie przebiegu kasaty tego klasztoru, ewidencję treści poszytu, w którym znalazły 
się akta dotyczące tej kasaty, oraz oraz publikację trzech dokumentów wytworzonych przez urzędni-
ków pruskich w toku tych kasat, w tym sporządzony wówczas inwentarz majątku klasztornego. 

Sławomir Kościelak skupił się w swoich badaniach nad zagadnieniami prozopograficznymi doty-
czącymi kasowanych klasztorów. Jednym z efektów jest publikowany wykaz zakonników i zakonnic 
czterech konwentów klasztornych, które po 1817 r. znajdowały się w granicach ówczesnego Gdań-
ska, mianowicie dominikanów, karmelitów oraz klasztoru Najświętszego Zbawiciela (brygidek i bry-
gidian; był to tzw. klasztor podwójny) (Obsady klasztorów gdańskich w raportach personalnych pru-
skiego Ministerstwa Wyznań z lat 1817–1835. Materiały do prozopografii duchowieństwa zakonnego na 
Pomorzu Nadwiślańskim). Publikowane przy tej okazji raporty dotyczące personaliów klasztornych są 
cennym źródłem już dla drugiej połowy XVIII w., zawierają bowiem nierzadko daty złożenia profesji 
w danym klasztorze w tym okresie. 

Losami kultu otaczającego dwie rzeźby pochodzące z klasztoru dominikanów w Toruniu – tzw. Czar-
nego Krucyfiksu i figury Matki Boskiej Różańcowej – które w wyniku kasaty przeniesione zostały do
kościoła parafialnego św. Jakuba, zajęli się historycy sztuki Monika Jakubek-Raczkowska i Juliusz
Raczkowski (Dwie podominikańskie figury gotyckie w kościele św. Jakuba i ich wota. Przyczynek do ba-
dań nad trwałością kultu obrazów religijnych po kasatach klasztornych). 

Drugą część przygotowanej monografii stanowią prace dotyczące likwidacji klasztorów w okresie po
1945 r. Postępowanie władz komunistycznych wobec klasztorów diecezji chełmińskiej zmierzające 
do ich stopniowego likwidowania w czasach stalinowskich i w okresie rządów W. Gomułki stało się 
przedmiotem badań Izabeli Mazanowskiej (Likwidacja domów zakonnych w diecezji chełmińskiej w la-
tach 50. i 60. XX wieku). Z kolei Waldemar Rozynkowski postanowił zająć się jednym z takich przypad-
ków dotyczącym klasztoru sióstr pasterek w Dębowej Łące (Likwidacja domu zakonnego sióstr paste-
rek w Dębowej Łące w 1954 r. w świetle kronik zakonnych). Tom zamyka opracowanie Witolda Konopki, 
poświęcone losom księgozbiorów zakonnych klasztorów toruńskich około 1960 r., które poddane 
zostały konfiskacie ze strony władz PRL-owskich (Rewizje i konfiskaty księgozbiorów zakonnych w Pol-
sce po II wojnie światowej na przykładzie działań władz komunistycznych wobec bibliotek zakonnych 
w Toruniu w sierpniu 1960 r.).

W kolejnych etapach badań nad losami spuścizn klasztornych po kasatach grupa badaczy toruń-
skich i gdańskich zamierza skupić się na zabytkach kultury materialnej po skasowanych klasztorach, 
na ich ewidencji, publikacji źródeł dotyczących tego majątku oraz na prezentacji badań nad tego 
rodzaju zabytkami. Planowane są także badania nad skasowanymi klasztorami spoza prowincji Pru-
sy Zachodnie i spoza późniejszego Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej. Mają one objąć 
zarówno ziemie Warmii i Mazur, jak i obszary Pomorza Zachodniego. 
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Sławomir KOŚCIELAK
Instytut Historii 
Uniwersytet Gdański

Sprawozdanie z kwerendy w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz  
w Berlinie w dniach 17–21 IX 2012 r.*

Podstawowym celem kwerendy przeprowadzonej w dniach 17–21 IX 2012 r. w ramach projektu 
Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Ślą-
sku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja było wytypowanie materiałów aktowych niezbęd-
nych do opracowania dziejów kasaty klasztoru brygidek (i brygidian) w Gdańsku, dokonanej w latach 
1817–1835 (1855) przez administrację monarchii pruskiej (jako element ogólnej akcji kasacyjnej do-
tyczącej zakonów kontemplacyjnych, kanonickich i mendykanckich znajdujących się na terenie tego 
państwa). Inwentarze i zestawienia majątkowe tego klasztoru uznano za najistotniejsze i najwarto-
ściowsze dla przedstawienia zasobów brygidiańskiej fundacji u progu kasat, jak również najbardziej 
miarodajne dla zrozumienia sposobu przeprowadzenia likwidacji tej instytucji.

Chodziło także o uzyskanie skanów z wytypowanych źródeł (tym samym dokonanie ich digitalizacji). 
Zostaną one wstępnie opracowane i posłużą do sporządzenia stosownych baz danych (klasztoru, 
jego archiwaliów i akt urzędowych). Docelowo zgromadzony w ten sposób materiał ma posłużyć 
kompletnemu opracowaniu niniejszego zagadnienia, w ramach wyżej wymienionego Projektu. 

Kwerendzie poddano cały zasób archiwum. Pozwoliła ona stwierdzić, że istotne dla zagadnienia akta 
mieszczą się w ramach dwóch zespołów: pruskie Ministerstwo Wyznań (Kultusministerium I HA, Rep. 
76) oraz General-Direktorium Westpreussen und Netzedistrikt (II HA, 9 Abt.). 

W zespole I HA, Rep. 76, części IV, sekcji 3, szczególnie cenne okazały się teczki z działów VII (Anstel-
lung der Pfarrer und Kirchenbedienten) i XIII (Klöster, Stifter, geistliche Ordenskongregationen). 

Pierwszorzędne znaczenie mają np. oszacowania (Abschützungen) nieruchomości gruntowych oraz 
inwentarze mienia ruchomego i kapitałów zawarte w teczce działu XIII o numerze 7 (pełne zestawie-
nie wytypowanych jednostek na końcu sprawozdania). Aby nie naruszać jednorodności dokumen-
tu (jego fragmentu inwentarzowego) oraz pozyskać materiał porównawczy, podczas zamawiania 
skanów z materiałów dotyczących brygidek zamówiono także skany z materiałami dotyczącymi 
klasztorów dominikanów i karmelitów gdańskich. W tejże teczce znajdują się raporty personalne 
zakonników. Ze względu na umieszczone w nim dane o charakterze majątkowym wybrano raport 
z 1826 r. Znalazła się tu ponadto teczka z korespondencją i aktami prawnymi kompleksowo doku-
mentującymi przebieg kasaty klasztoru brygidek w latach 1817–1855, czyli od momentu wdrożenia 
akcji kasacyjnej do śmierci ostatniej z zakonnic (sygn. nr 21 w dziale XIII). Teczka ta została wskazana 
do digitalizacji w całości. 

W dziale VII tego zespołu, w teczce zawierającej akta dotyczące ustanowienia nowego porządku ko-
ścielnego oraz nowych parafii w oparciu o kościoły poklasztorne, znaleziono m.in. inwentarze i inne

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.
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dokumenty o charakterze majątkowo-prawnym, dotyczące nieruchomości i ruchomości klasztoru 
brygidek, sporządzane w ostatniej fazie jego likwidacji, w latach 1832–1835 (sygn. nr 12, Vol. 2). 

W zespole II HA, 9 Abt., znaleziono katastry z danymi z majątków ziemskich brygidek, które po prze-
analizowaniu zawartości zostały wytypowane do digitalizacji, chociaż dane w nich zawarte dotyczą 
głównie 1773 r. Na zakończenie kwerendy zostało złożone zamówienie na wykonanie stosownych 
skanów, które zostanie zrealizowane w najbliższym półroczu. 

Szczegółowy wykaz teczek wytypowanych do przeprowadzenia digitalizacji  
akt kasacyjnych (majątkowych) gdańskich brygidek

I HA, Rep. 76, IV, Sekt. 3, Abt. VII, nr 12, Vol. 2 (zestawienia, akty prawne)

I HA, Rep. 76, IV, Sekt. 3, Abt. XIII, nr 7 (inwentarze, oszacowania, raporty personalne)

I HA, Rep. 76, IV, Sekt. 3, Abt. XIII, nr 21 (korespondencja, akty prawne kasaty)

II HA, 9 Abt., Materien, Tit. XCIII, nr 24, Bd. 1 (akta posiadłości ziemskich brygidek)

II HA, 9 Abt., Materien, Tit. XCIII, nr 24, Bd. 2 (jw.)

II HA, 9 Abt., Materien, Tit. XCIII, nr 24, Bd. 3 (jw.)
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Zespół  I I I

ks. Janusz KRÓLIKOWSKI
Wydział Teologiczny  
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
Sekcja w Tarnowie

Wstępne sprawozdanie z prac nad dziedzictwem po klasztorach  
skasowanych na obszarze diecezji tarnowskiej*

W ramach projektu Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczy-
pospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja prowadzimy (współpracują dr 
Anna Gąsior i ks. dr hab. Kazimierz Talarek) przede wszystkim prace nad dziejami klasztorów, ich kasat 
oraz ich pozostałości w granicach diecezji tarnowskiej. Na obecnym etapie gromadzimy bibliografię
dotyczącą poszczególnych klasztorów oraz prowadzimy kwerendę archiwalną, zwracając szczegól-
ną uwagę na mniej znane archiwa, przede wszystkim Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, a także 
archiwa w parafiach, w których istniały klasztory, oraz w parafiach sąsiednich, zwłaszcza związanych
z instytucją dziekanów. Okazuje się, że ukrywają one wiele ciekawych materiałów, które znacząco 
wypełniają lukę źródłową. Biorąc pod uwagę wędrówki zakonników oraz przejmowanie klasztorów 
i ich zasobów, zwłaszcza archiwalnych, przez rozmaite instytucje kościelne, oraz osiągnięte doświad-
czenie badawcze, takie postępowanie wydaje się w tej chwili po prostu koniecznością. Badając np. 
dzieje klasztoru trynitarzy w Mielcu (obecnie diecezja tarnowska), trafiliśmy do Krywicz (obecnie na
Białorusi), gdzie znaleźliśmy materiały dotyczące klasztoru w Mielcu, ale także bogaty zespół mate-
riałów dotyczących klasztoru w Krywiczach oraz jego losów po kasacie. Pierwsze wyniki prowadzo-
nych badań nad trynitarzami zostały już opublikowane lub przedstawione i przygotowane do druku 
(materiały z konferencji w Rytwianach). Prowadzone prace badawcze doprowadziły do odnalezienia 
wielu ciekawych materiałów dotyczących dziejów innych klasztorów trynitarskich, zwłaszcza w za-
borze rosyjskim, oraz samych kasat, m.in. akt kapituł z lat 1808–1864, które zasługują na publikację 
i szczegółową analizę, ponieważ dokładnie ilustrują sposób widzenia kasat od strony konkretnego 
zakonu i podejmowanych w tej sytuacji działań.

Efektem prowadzonych prac na obecnym etapie poszukiwań jest zebranie licznych materiałów pro-
zopograficznych (m.in. trynitarze, filipini, benedyktyni, cystersi, markowie), które są przygotowywane
do druku. Przedmiotem analizy są m.in. schematyzmy diecezjalne, stanowiące bardzo ważne źródło 
do badania losów zakonników ze skasowanych klasztorów. Wielu z nich zostało przyjętych do diece-
zji, zwłaszcza nowo tworzonych, które borykały się z brakami kapłanów. W tej chwili został zebrany 
materiał ze schematyzmów diecezji tarnowskiej (wcześniej tynieckiej), który zostanie w najbliższym 

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.
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czasie opracowany. Pozwoli to zapewne na pokazanie, w jaki sposób w ramach prac nad kasatami 
wykorzystać takie źródło, jakim są schematyzmy diecezjalne.

W tej chwili szczególna uwaga została poświęcona dziejom prepozytury benedyktyńskiej w Tucho-
wie, co ma służyć przede wszystkim zidentyfikowaniu zasobów archiwalnych, na których podstawie
można by pogłębić znajomość tej ważnej prepozytury benedyktyńskiej. Zgodnie z tym, co zostało 
już wspomniane, bardzo owocna okazała się kwerenda przeprowadzona w archiwum parafialnym
w Tuchowie, dzięki której znaleziono wiele dotychczas nieznanych i niewykorzystanych materiałów 
archiwalnych. Kontynuowane są prace nad dziejami klasztoru klarysek w Starym Sączu, owocujące 
m.in. publikacją materiałów do dziejów duchowości w Polsce.
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Zespół  IV

Małgorzata MILECKA
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wstępne sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych  
po skasowanych klasztorach* 

Zespół koordynowany przez prof. Małgorzatę Milecką, kierownika Katedry Projektowania i Kon-
serwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie (współpracują mgr inż. Iwona Brankiewicz i mgr inż. Ewelina Widelska z tejże Katedry), 
prowadzi badania nad losami założeń ogrodowych po klasztorach skasowanych w XVIII i XIX w. jako 
niezwykle cennymi zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi mającymi istotny wpływ na krajobraz 
kulturowy ziem polskich. 

Badania obejmą m.in.: rekonstrukcję stanu założeń ogrodowych w momencie kasaty, inwentaryzację 
wchodzącego w ich skład dziedzictwa przyrodniczego, począwszy od elementów abiotycznych (np. 
rzeźba terenu, gleby, układy wodne) po biotyczne (flora i fauna), kulturowego (w tym: rozplanowanie
przestrzeni, budowle i kompozycje ogrodowe, wyposażenie użytkowe i dekoracyjne) i materialnego 
(np. zaplecze gospodarcze, w tym:  zabudowania gospodarcze, narzędzia i techniki uprawy), a także 
określenie obecnego stanu tych założeń oraz wskazanie możliwości ochrony tego dziedzictwa. 

Istotnym celem badań będzie inwentaryzacja archiwalnych źródeł ikonograficznych i kartograficz-
nych wytworzonych tuż przed kasatami i, zwłaszcza, podczas kasat i po nich, gdy decydowały się 
losy poszczególnych obiektów. Wykorzystane zostaną także inwentarze i opisy ogrodów sporządza-
ne (niestety sporadycznie) przez komisje dokonujące kasat.

Zespół zamierza stworzyć ewidencję zachowanych (choćby częściowo) założeń ogrodowych po ska-
sowanych klasztorach, głównie z obszaru Lubelszczyzny. Ewelina Widelska i Iwona Brankiewicz prze-
prowadziły w dniach 29 V i 20 VI 2012 r. badania terenowe w Drohiczynie (sprawozdanie zob. HM, 
1, 2012, s. 415–417), które stały się podstawą do napisania artykułu Klasztor benedyktynek w Drohi-
czynie – ewolucja przekształceń przestrzennych zespołu klasztornego po ukazie carskim z 17 VII 1832 r. 
(w druku) oraz wstępem do zbiorczego opracowania stanu zachowania założeń ogrodowych po 
klasztorach skasowanych w Drohiczynie, które jest planowane na 2013 r., po analizie archiwaliów 
odnalezionych przez zespół koordynowany przez prof. Tomasza Ciesielskiego w Państwowym Hi-
storycznym Archiwum Białorusi w Grodnie. Analiza tych niezwykle cennych materiałów i oparte na 
nich, pogłębione badania terenowe umożliwią zespołowi architektów krajobrazu szersze nakreślenie 

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.
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warunków przestrzenno-krajobrazowych klasztorów Drohiczyna; możliwe, że pozwolą też na opra-
cowanie dokumentacji rekonstrukcji klasztornych ogrodów.

W ramach aktualnie realizowanych przez zespół badań nad klasztorami Lublina prowadzona jest 
kwerenda archiwalna oraz analizy historyczne ewolucji przekształceń zespołów klasztornych. Do-
tychczas przeprowadzono kilkuetapowe badania kameralne polegające na kwerendzie archiwalnej 
i analizie dostępnych materiałów kartograficznych przechowywanych w zbiorach lubelskich: w Ar-
chiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Archiwum Państwowym oraz Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego. 

Rozbudowa struktury urbanistycznej Lublina oraz sytuacja polityczna miały wpływ na obecny cha-
rakter i zasięg ogrodów poklasztornych. Konsekwencją rozrastającej się tkanki miejskiej było zmniej-
szenie rangi poklasztornych założeń ogrodowych w krajobrazie Lublina. Zjawisko to silnie zaważyło 
na obecnej strukturze przestrzennej Starówki Lublina. Przeprowadzone przez zespół inwentaryzacje 
zachowanych reliktów pozwolą na ustalenie stopnia przetrwania autentyku poddanych kasatom 
zespołów klasztornych oraz wypracowanie metod ich ochrony. Przeprowadzone dotychczas bada-
nia tych klasztornych zespołów ogrodowych, które zachowały swoje funkcje i są użytkowane przez 
zakonników, stały się podstawą do napisania przez mgr Iwonę Brankiewicz artykułu Średniowieczna 
tradycja ogrodu klasztornego i jej obecność w strukturze urbanistycznej Lublina, zaprezentowanego we 
Wrocławiu w 2012 r. na międzynarodowej konferencji Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowo-
żytnej. 

Zakres badań prowadzonych przez zespół obejmuje również inne miasta Lubelszczyzny, w których 
funkcjonujące przez lata klasztory miały ogromne znaczenie w procesie kształtowania krajobrazu 
kulturowego, a jednocześnie odegrały wielką rolę w procesie urbanizacyjnym. W dniu 5 X 2012 r. 
w zespole klasztornym reformatów w Kazimierzu Dolnym (skasowany w 1864 r., obecnie ponownie 
w rękach reformatów) Ewelina Widelska przeprowadziła badania terenowe wraz z inwentaryzacją, 
poprzedzone analizą materiałów archiwalnych i źródłowych. Na podstawie tych badań został przy-
gotowany artykuł Ogrody klasztorne reformatów i ich znaczenie w krajobrazie kulturowym Kazimierza 
Dolnego (zaprezentowany na wspomnianej konferencji Klasztor w gospodarce średniowiecznej i no-
wożytnej). Zebrane materiały dotyczące reformatów i ich działalności na terenie Kazimierza Dolnego 
dały podstawę do szczegółowej analizy losów ogrodu klasztornego po kasacie (artykuł w przygoto-
waniu).

W dniu 26 X 2012 r. zostały przeprowadzone badania na terenie zespołu klasztornego braci mniej-
szych kapucynów w Lubartowie, skasowanego na mocy ukazu z 1864 r. Po przeprowadzeniu kwe-
rendy archiwalnej staną się one podstawą do ukazania roli zespołu klasztornego w strukturze urba-
nistycznej Lubartowa, jego znaczenia przestrzenno-krajobrazowego, stanu w momencie kasaty oraz 
późniejszych przekształceń.

Kolejny, rozległy i wykraczający poza teren Lubelszczyzny cykl badań wiąże się z zainteresowaniami 
naukowymi prof. Małgorzaty Mileckiej, która od 2005 r. zajmuje się uwarunkowaniami krajobrazowy-
mi opactw cysterskich, a w szczególności ogrodami klasztornymi. Ta tematyka obecna jest w licznych 
publikacjach autorki, m.in. w referacie Ogrody małopolskich cystersów w pierwszej połowie XIX wieku, 
zaprezentowanym na wspomnianej konferencji Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej. 
Planowane są badania nad ogrodami klasztornymi opactw wielkopolskich i śląskich. 

Zespół żywi nadzieję, że wyniki prac badawczych nad wpływem kasat na przestrzenne struktury 
klasztorne, w tym ogrody i związany z klasztorami, wielowiekowo kształtowany krajobraz, będą mia-
ły znaczenie nie tylko naukowe, stanowiąc istotny wkład w rozwój wiedzy na temat historii sztuki 
ogrodowej, ale także praktyczne na polu konserwatorstwa i kształtowania krajobrazu kulturowego. 
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Iwona BRANKIEWICZ, Ewelina WIDELSKA
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Sprawozdanie z badań nad opactwem benedyktynek  
w Drohiczynie w dniach 29 V i 20 VI 2012 r.*

W dniu 29 V 2012 r. na terenie opactwa benedyktynek w Drohiczynie nad Bugiem zostały przeprowa-
dzone wstępne badania terenowe oraz kwerenda w przechowywanych w nim archiwaliach. Dokona-
no inwentaryzacji opactwa i otaczającego go, należącego niegdyś do niego terenu, w tym: zabudo-
wy (historycznej i współczesnej), placów, ciągów komunikacyjnych i ogrodów wraz z wyposażeniem. 
Na podstawie zdjęcia lotniczego oraz dokumentacji fotograficznej wykonano szkice sytuacyjne istot-
nych dla analizy elementów zagospodarowania.

Kwerenda archiwalna przyniosła cenne informacje na temat rozwoju układu przestrzennego zespołu 
klasztornego, które uzupełniła relacja ustna obecnej przeoryszy, s. Heleny Olędzkiej OSB, oraz wyko-
nana na miejscu obszerna dokumentacja fotograficzna obiektu, ilustrująca jego stan aktualny.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.

Ryc. 1. Zdjęcie elewacji frontowej kościoła i klasztoru benedyktynek w Drohiczynie 
sporządzone podczas kwerendy terenowej 29 V 2012 r. Fot. E. WIDELSKA
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Ryc. 2. Kościół i klasztor benedyktynek w Drohiczynie, widok całego zespołu.  
Zdjęcie sporządzone podczas kwerendy terenowej 29 V 2012 r. Fot. E. WIDELSKA

Ryc. 3. Ogród przyklasztorny klasztoru benedyktynek w Drohiczynie. Zdjęcie sporządzone  
podczas kwerendy terenowej 20 VI 2012 r. Fot. I. BRANKIEWICZ
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W trakcie badań w terenie zwrócono szczególną uwagę na położenie zespołu klasztornego na tle 
uwarunkowań fizjograficznych, w tym doliny rzeki, oraz na jego walor przestrzenno-krajobrazowy.

W Drohiczynie istnieją jeszcze dwa kompleksy poklasztorne, pofranciszkański, w którym aktualnie 
mieści się m.in. Muzeum Diecezjalne, oraz pojezuicki, który współcześnie pełni funkcję seminarium 
duchownego oraz Kurii Diecezji Drohiczyńskiej. Stwierdzono, że związki przestrzenno-kompozycyj-
ne pomiędzy tymi zespołami są niezwykle silne i ważne dla identyfikacji krajobrazowej miasteczka.
Zebrana dokumentacja posłużyła do dalszych kameralnych prac analitycznych nad historią i ewolu-
cją przekształceń zespołu klasztornego benedyktynek i jego miejsca w krajobrazie Drohiczyna.

Druga część badań nad założeniem klasztornym benedyktynek w Drohiczynie miała miejsce w dniu 
20 VI 2012 r. Przeprowadzono wówczas kwerendę w Archiwum Diecezjalnym i Muzeum Diecezjal-
nym w Drohiczynie oraz w Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku. 
Pozwoliła ona na uzyskanie cennych materiałów kartograficznych, ikonograficznych oraz źródeł
historycznych. Jednym z najcenniejszych materiałów pozyskanych w archiwum w Białymstoku jest 
inwentaryzacja klasztoru benedyktynek, w postaci odbitki z rysunku odręcznego, sporządzona przez 
siostry w 1855 r. Bardzo użyteczne będą również m.in.: sporządzona przez A. Kucharską w latach 
1957–1958 inwentaryzacja architektoniczna opactwa, jego dokumentacja techniczna oraz zdjęcia 
zrujnowanego kościoła i pozostałości klasztoru wykonane przez W. Sobczyka przy okazji badań ar-
cheologicznych prowadzonych w latach 1957–1958. 

Oprócz materiałów dotyczących bezpośrednio opactwa i jego otoczenia znaleziono również sporzą-
dzone przez A. Czapską w 1960 r. Studium historyczno-urbanistyczne Drohiczyna, które charakteryzu-
je warunki przestrzenno-krajobrazowe miasteczka, determinujące lokalizację obiektów sakralnych 
oraz związki przestrzenne, jakie pomiędzy nimi są czytelne.

Wykonano także szczegółową inwentaryzację terenu, w tym ogrodów klasztornych, w czym pomoc-
na była ortofotomapa oraz mapa topograficzna obiektu w skali 1 :2000. Jej rezultaty zostały opra-
cowane graficznie w programie AutoCad i przedstawione na konferencji Losy klasztorów i zbiorów 
poklasztornych w okresie represji po upadku powstania listopadowego w 1831 roku w Rytwianach pod 
Staszowem1.

1 Referat: M. MILECKA, I. BRANKIEWICZ, E. WIDELSKA, Klasztor benedyktynek w Drohiczynie – ewolucja przekształceń 
przestrzennych zespołu klasztornego po ukazie carskim z 17 VII 1832 r., w druku.



418 Kronika Projektu

Zespół  V

Marcin JEWDOKIMOW
Wydział Nauk Humanistycznych 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Barbara MARKOWSKA
Collegium Civitas w Warszawie

Dziedzictwo kulturowe klasztorów w perspektywie społecznej:  
materialne i symboliczne znaczenie wybranych klasztorów  

dla społeczności lokalnych. Założenia projektu oraz sprawozdanie  
z badań terenowych w Wierzbniku w dniach 24–25 IX 2012 r.*

W ramach projektu Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczy-
pospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja prowadzony jest – poza bada-
niami historycznymi – również projekt zorientowany społecznie i empirycznie, koncentrujący się na 
współczesnym dziedzictwie wybranych, skasowanych klasztorów z perspektywy społeczności lokal-
nych. Główne pytanie badawcze tego niewielkiego, ponieważ dotyczącego tylko pięciu lokalizacji, 
komponentu przedsięwzięcia prof. M. Derwicha, dotyczy materialnego i symbolicznego znaczenia 
wybranych, skasowanych kompleksów klasztornych i prepozyturalnych1 dla społeczności lokalnych, 
w takich aspektach, jak: miejsce w lokalnej pamięci społecznej oraz tożsamości wybranych miast 
i wsi, jak również ich wpływ na przemiany miejscowości. Tak przedstawiona problematyka sprowa-
dza się w naszym ujęciu do następujących obszarów badawczych:

A. Dziedzictwo kulturowe klasztorów a lokalna pamięć zbiorowa i tożsamość miejscowości (formy 
obecności, sposoby oddziaływania, ślady w pamięci zbiorowej, wpływ na tożsamość zbiorową oraz 
praktyki społeczne).

B. Kultura materialna klasztorów (funkcje w przestrzeni publicznej, zmiany w „geografii” społecznej).

Powyższe obszary badawcze sproblematyzowaliśmy za pomocą następujących pytań szczegóło-
wych:

1. Jakie funkcje społeczne spełnia kompleks klasztorny dziś z perspektywy różnych lokalnych akto-
rów społecznych i podejmowanych przez nich działań?

2. W jaki sposób kompleks klasztorny oddziałuje obecnie na miejscowość w wymiarach: tożsamo-
ściowym, kulturowym, ekonomicznym, innym?

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.

1 Pojęcia „kompleksu klasztornego” używamy tu, aby podkreślić znaczenie symboliczne, materialne (budynki), 
jak również funkcjonujących w nich oraz w relacji do nich ludzi.



Kronika Projektu 419

3. Jak funkcjonuje lokalnie pamięć o wydarzeniach związanych z kompleksem klasztornym? Kto ją 
wykorzystuje? W jakich celach? Jakie miejsce w tym „pamiętaniu” zajmuje sama kasata?

4. Jak kompleks klasztorny może przyczynić się do rozwoju miejscowości?

Dodatkowym elementem badania jest próba praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy do roz-
woju kapitału kulturowego i społecznego lokalnych środowisk, przez co rozumiemy podjęcie w ra-
mach rozmów prowadzonych z przedstawicielami społeczności lokalnych wątku nowych możliwości 
wykorzystania dziedzictwa klasztorów.

Badania prowadzone są logiką studium przypadku, a więc nie są one reprezentatywne dla wszyst-
kich miejscowości, w których znajdują się lub znajdowały klasztory lub prepozytury. Taka strategia 
badawcza (pozostająca w obszarze badań jakościowych) ma na celu pogłębione przyjrzenie się wy-
branym pod kątem realizacji tych celów badawczych przypadkom. W tym badaniu wybór padł na 
pięć lokalizacji: Kielce-Karczówka (kompleks klasztorny pobernardyński, skasowany w 1864 r., od 
1957 r. klasztor pallotynów), Opatów (kompleks klasztorny bernardyński, skasowany w 1864 r., od-
rodzony w 1939 r.), Święty Krzyż (kompleks klasztorny pobenedyktyński, skasowany w 1819 r., od 
1936 r. klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej), Wąchock (kompleks klasztorny cysterski, 
skasowany w 1819 r., odrodzony w 1951 r.) i Wierzbnik (Starachowice; kompleks poprepozytural-
ny benedyktyński, skasowany w latach 1818–1819, obecnie kościół parafialny). Łączy je nie tylko
położenie geograficzne (województwo świętokrzyskie), ale także więzi historyczne, a jak sądzimy,
również współczesne zależności. Elementem dystynktywnym są opisywane formacje zakonne: be-
nedyktyni, cystersi, bernardyni, oblaci i pallotyni.

Projekt ma charakter empiryczny. Opiera się na analizie danych zastanych i wywołanych. W odnie-
sieniu do tych pierwszych koncentrujemy się m.in. na: stronach internetowych urzędu miasta, domu 
kultury czy lokalnych organizacji pozarządowych, regionalnych publikacjach na temat historii i zna-
czenia klasztorów, prasie lokalnej, wydarzeniach i imprezach kulturalnych (np. spektakle teatralne, 
inscenizacje, konkursy historyczne), nazwach ulic czy lokalnie obchodzonych uroczystościach. Zakła-
damy, że analiza tego materiału pokaże m.in., jaką rolę lokalnie odgrywa pamięć o klasztorach oraz 
współczesne związki z nimi (lub ich brak). 

Drugi rodzaj danych – dane wywołane – to przede wszystkim pogłębione wywiady indywidualne 
i zogniskowane wywiady grupowe, prowadzone z ważnymi lokalnie aktorami społecznymi, takimi 
jak: radni, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im podmiotów, a więc 
np. centrów i domów kultury czy bibliotek, ale również przedstawiciele lokalnych organizacji po-
zarządowych, nauczyciele czy księża. Ważnym źródłem informacji mogą się okazać regionaliści 
i pasjonaci historii oraz historycy związani z interesującym nas obszarem. Te kategorie rozmówców 
traktujemy jako lokalnych ekspertów, którzy ze względu na wykonywane obowiązki i realizowane 
przedsięwzięcia mogą nie tylko wypowiadać się o sobie i przedstawić swoje opinie na poruszane 
przez nas tematy, ale również formułować sądy generalizujące oraz omawiać konkretne, interesujące 
nas zjawiska społeczne. Taka strategia badawcza stanowi alternatywę dla rozpowszechnionych w so-
cjologii, a szerzej w naukach społecznych, badań sondażowych.

W analizie opierać się będziemy na teorii pamięci zbiorowej Maurice’a Halbwachsa oraz perspekty-
wie wypracowanej przez socjologów historii szkoły Annales (Fernand Braudel) i ich kontynuatorów 
(Pierre Nora, Michel Foucault). Podejście to cechuje interdyscyplinarność i łączenie tradycyjnej wie-
dzy historycznej z historią społecznej mentalności, gospodarki, antropologią i analizą dyskursu. Jest 
to jednak tylko bardzo ogólne określenie pola koncepcyjnego, które na pewno poszerzane będzie 
o innych autorów, jak: Pierre Bourdieu, Max Weber, Norbert Elias (zwłaszcza jeśli chodzi o koncepcję 
kapitału kulturowego, nowoczesności czy różnicy pomiędzy cywilizacją a kulturą).
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W cieniu dwóch opactw

Realizacja badania zakończy się w 2016 r. W roku 2012 zrealizowany został zwiad badawczy w Wierzb-
niku (Starachowice), którego głównym celem było sprawdzenie trafności postawionych pytań oraz 
testowanie narzędzi badawczych. Druga część badania tej lokalizacji, która pozwoli na szerszą ana-
lizę, przeprowadzona zostanie na początku 2013 r. Ze względu na krótki odstęp czasowy pomiędzy 
publikacją tego tekstu a realizacją zwiadu (24–25 IX 2012 r.) w tym miejscu przytaczamy jedynie 
ogólne spostrzeżenia i uwagi; ich publikacja i lektura sprowokować mogą krytyczny komentarz czy-
telnika bądź czytelniczki, na który czekamy.

W ramach badania w Starachowicach przeprowadzono siedem indywidualnych wywiadów pogłę-
bionych oraz jeden grupowy z udziałem ważnych aktorów społecznych. Krótki pobyt pozwolił nam 
na potwierdzenie zasadności postawionych pytań. Mimo że współczesna historia Starachowic za-
czyna się w 1939 r., to u kilku rozmówców dało się zauważyć świadomość tzw. długiego trwania 
i decydującego wpływu klasztorów na losy miasta i na jego pogmatwaną i niestabilną do dzisiaj 
tożsamość. Zdaniem naszych rozmówców w świadomości mieszkańców oraz oficjalnych narracjach
o mieście (wyrażających się choćby w uroczystościach miejskich) brak rozpoznania roli, jaką odegrały 
w założeniu miasta dwa opactwa, benedyktyńskie ze Świętego Krzyża i cysterskie z Wąchocka. Trze-
ba jednak podkreślić, że ci sami rozmówcy mieli świadomość istnienia realnej granicy dzielącej Sta-
rachowice na dwa różne obszary kulturowe oraz związku tej granicy z oddziaływaniem tych opactw 
– wynika to jednak stąd, że wszyscy zawodowo lub amatorsko zajmują się historią, a tym samym 
ich wiedza na ten temat zdecydowanie przewyższa wiedzę mieszkańców niezwiązanych z naukami 
historycznymi.

Granica ta ujawnia się w podziale Starachowic na dwie części (Wierzbnik i Dolne Starachowice, daw-
na osada fabryczna), które do dzisiaj mają odmienny charakter, jeśli chodzi o typ zabudowy i funkcjo-
nalność. Podział ten dla ludności napływowej jest aktualnie trudno czytelny, gdyż nie wszyscy znają 
jego źródła, ale ujawnia się w percepcji przestrzeni społecznej. Wierzbnik z powodów historycznych 
jest traktowany trochę jak obce ciało, obce ze względów kulturowych („czarne miasteczko”, zamiesz-
kane przed wojną przez ludność polsko-żydowską) i ekonomicznych (drobny handel, rzemiosło). Po 
wojnie zostało zepchnięte na ubocze i uległo dewastacji; w narracjach wyraźnie opisywano je jako 
najbiedniejszą, najbardziej zaniedbaną część Starachowic. Obecnie trwają prace nad rewitalizacją 
rynku wierzbnickiego oraz powstaje galeria handlowa naprzeciwko kościoła św. Trójcy, założonego 
w XVII w. przez benedyktynów ze Świętego Krzyża.

Jeśli jednak chodzi o podstawowe pytanie dotyczące tożsamości miasta – prawie wszyscy rozmów-
cy podkreślali następujące dwa czynniki: a) elementy materialne kultury przemysłowej, w tym bu-
dowle wielkopiecowe, będące pozostałościami działalności cystersów (obecnie znajdujące się na 
terenie Ekomuzeum) oraz b) oddziaływanie symboliczne i duchowe, jakim jest dla mieszkańców 
Starachowic bliskość klasztoru na Świętym Krzyżu2 (który jest wyraźnie widoczny na horyzoncie, 
z głównych punktów w mieście – placu pod kościołem św. Trójcy i punktu widokowego na Majów-
ce). Jeśli chodzi o wskazane przez nich praktyki społeczne związane z dziedzictwem klasztorów, 
to wymienili tradycję pieszych, letnich pielgrzymek na Święty Krzyż3, doroczne wizyty benedykty-

2 Owa bliskość – jak zaznaczali – różnicuje się w zależności od wieku oraz historii migracyjnej współczesnych 
mieszkańców. Na podstawie tych pierwszych rozmów nie jesteśmy też w stanie powiedzieć, czy rozmówcy od-
noszą się do: dzisiejszego klasztoru oblatów na Świętym Krzyżu, dawnego opactwa benedyktynów na Świętym 
Krzyżu, czy też sanktuarium relikwii świętego krzyża, znajdującego się „od zawsze” na Świętym Krzyżu.

3 Nie precyzując, czy chodzi bardziej o mieszczące się na nim sanktuarium, czy o klasztor; kwestia wymaga 
dalszych badań.
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nów4 w okresie Wielkiego Postu w kościele św. Trójcy oraz zwyczaje ludowe kultywowane podobno 
w okolicznych wioskach5. 

Tak więc niektóre elementy współczesnej identyfikacji symbolicznej (poza wspomnianym wątkiem
industrialnym) pochodzą od dwóch założycielskich opactw. Symboliczna walka pomiędzy nimi wi-
doczna jest dzisiaj tylko w sposób utajniony, np. w dyskusji na temat relacji Starachowic do Wąchoc-
ka: „My budujemy swoją tożsamość zawsze w kontrze do Wąchocka”, powiedział jeden z rozmówców, 
co by oznaczało (formułujemy tu tezę roboczą), że do dzisiaj, mimo bliskiej obecności cystersów 
i otwarcia się opactwa wąchockiego na społeczeństwo, najważniejszym śladem duchowej identyfi-
kacji starachowiczan jest odniesienie do Świętego Krzyża (który „zawsze był widoczny”). 

Jeśli chodzi o materialne ślady po benedyktynach, to ze względu na upływ czasu i zawirowania histo-
ryczne jest ich bardzo niewiele. Poniżej lista pozostałości wymienionych przez rozmówców:

– kościół św. Trójcy, którego pierwotny kształt jest trudny do zobaczenia, ze względu na liczne prze-
róbki i dobudówki,

– część głównego ołtarza (proboszcz nie był wstanie wskazać dokładnie, która część, nie jest to w ża-
den sposób zaznaczone),

– krzyż w Michałowie (dawna wieś opactwa świętokrzyskiego, obecnie dzielnica Starachowic) z na-
pisem z 1635 r.,

– ukształtowanie przestrzeni: po wielkim stawie należącym do benedyktynów pozostała widoczna 
niecka; trzy młyny pobenedyktyńskie na rzece Kamiennej istniały w okresie międzywojennym, jesz-
cze kilka lat temu były widoczne ich resztki, ale teraz nie ma już nic,

–  układ ulic wokół rynku wierzbnickiego, zachowujący układ lokacyjny z czasów lokacji miasta (po-
łowa XVII w.), dokonanej przez benedyktynów,

– nazwa ulicy „Biskupa Radoszewskiego”, od osoby założyciela Wierzbnika, Bogusława Boksy-Rado-
szewskiego h. Oksza, opata świętokrzyskiego w latach 1608–1633, biskupa kijowskiego od 1618 r. 
i łuckiego od 1633 r., po śmierci w 1638 r. pochowanego w kościele na Świętym Krzyżu6 (mało osób 
wie, kim był).

Obecnie instytucje kultury, tzw. nowe instytucje kultury (np. organizacje pozarządowe) i samorząd 
nie korzystają z dziedzictwa klasztorów bezpośrednio – w swoich działaniach nastawione są przede 
wszystkim na pamięć o II wojnie światowej (tradycje AK-owskie); Ekomuzeum zorganizowało ścieżki 
edukacyjno-kulturalne dla młodzieży (o tradycjach przemysłowych i sposobach wytopu żelaza oraz 
na temat gminy żydowskiej w Wierzbniku i likwidacji tamtejszego getta), dyrekcja nowo powstałe-
go muzeum jest skłonna w przyszłości nawiązać współpracę z klasztorem cystersów ze względu na 
wspólnotę tradycji; Towarzystwo Przyjaciół Starachowic prowadzi bogatą działalność publikacyjną 
i organizuje co roku konkurs historyczny dla młodzieży na temat wiedzy o Starachowicach.

Odpowiadając na pytanie o dziedzictwo klasztorów dziś w odniesieniu do Starachowic, można 
stwierdzić, że są to wątki śladowe w praktykach społecznych, ale jednocześnie podkreślane jako 

4 Sic! Dalsze badania pozwolą odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy chodzi tu rzeczywiście o benedyk-
tynów (zapewne z opactwa w Tyńcu), czy o oblatów. W obu wypadkach rodzą się dalsze, fascynujące możliwości 
badawcze.

5 Kolejny trop do sprawdzenia.

6 B. KUMOR, Radoszewski (Boksa-Radoszewski) Bogusław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 29, Wrocław i in. 1986, 
s. 747–748; M. DERWICH, Materiały do słownika historyczno-geograficznego dóbr i dochodów dziesięcinnych benedyk-
tyńskiego opactwa św. Krzyża na Łysej Górze do 1819 r. (Opera ad historiam monasticam spectantia, Seria III, Libelli, 
2), Wrocław 2000, s. 218.
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znaczące w przestrzeni symbolicznej, która raczej ujawnia się nie wprost w problemach, jakie mają 
Starachowice z samookreśleniem się (brak wyraźnego centrum, brak stabilnej i trwałej tożsamości 
kulturowej). Widać to zwłaszcza w porównaniu z Wąchockiem, gdzie struktura symboliczna pokrywa 
się ze strukturą materialną (klasztor jest nadal najważniejszym i największym, absolutnie dominują-
cym elementem miejscowości).

Sformułowane tu tezy będą pogłębione i zweryfikowane w ramach kolejnych etapów badania.
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Zespół  VI

Małgorzata KOŚKA
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Projekt opracowania inwentarza akt poklasztornych i kasacyjnych  
znajdujących się w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych*

Zespół archiwistów z Archiwum Głównego Akt Dawnych, koordynowany przez mgr Małgorzatę 
Kośkę (współpracują: mgr Dorota Lewandowska, mgr Alicja Nowak, mgr Inga Stembrowicz, mgr Łu-
kasz Truściński, mgr Jarosław Zawadzki), podejmie prace nad rejestracją dokumentów po skasowa-
nych klasztorach oraz archiwaliów kasacyjnych i pokasacyjnych znajdujących się w zbiorach AGAD. 
W pierwszym etapie opisane zostaną dokumenty pochodzące z następujących zespołów: Zbiór Do-
kumentów Pergaminowych, Warszawskie Archiwum Radziwiłłów, Dział VIII i Centralne Władze Wyzna-
niowe Królestwa Polskiego.

W zespole Zbiór Dokumentów Pergaminowych z lat 1155–1939 znajduje się przeszło 1500 dokumen-
tów wystawionych dla klasztorów oraz przez klasztory, z czego blisko 1200 dotyczy klasztorów ska-
sowanych w 1819 r. Są to klasztory: benedyktynów w Sieciechowie i na Świętym Krzyżu, bożogrob-
ców w Miechowie, cystersów w Jędrzejowie, Koprzywnicy, Lądzie, Sulejowie i Wąchocku, kanoników 
regularnych laterańskich w Czerwińsku i Mstowie, norbertanów w Hebdowie i Witowie, norbertanek 
w Busku i Imbramowicach, paulinów w Beszowej, Brdowie, Pińczowie i Wielgomłynach.

Zbiór tworzą pergaminy ocalałe podczas wojny z zasobu przedwojennego Archiwum Głównego 
oraz, włączone do zespołu po 1945 r., dokumenty ze zbiorów prywatnych – będące nabytkami kolek-
cjonerskimi z XIX w., m.in. ze zbiorów Bibliotek Zamoyskich i Przezdzieckich oraz z Archiwum Radzi-
wiłłów z Nieświeża (w AGAD pod nazwą Warszawskie Archiwum Radziwiłłów). 

W zespole Warszawskie Archiwum Radziwiłłów zostanie przeprowadzona kwerenda w Dziale VIII 
– Akta dotyczące duchowieństwa z lat 1514–1891. W dziale tym znajdują się dokumenty fundacyjne 
i dotyczące uposażenia na dobrach radziwiłłowskich kilkudziesięciu klasztorów, głównie z terenu 
obecnej Białorusi i Litwy (ale też Białej (Podlaskiej), Drohiczyna, Kamieńca, Lublina, Lwowa, Łucka, 
Warszawy). Ważną grupę akt w tym dziale stanowią zachowane fragmenty archiwów benedyktynek 
(około 80 jednostek archiwalnych) i benedyktynów (około 40 jednostek archiwalnych) z Nieświeża.

Rejestracja urzędowych akt kasacyjnych z XIX w. rozpocznie się od zespołu Centralne Władze Wy-
znaniowe Królestwa Polskiego z lat 1768–1888. Jego trzon stanowią akta rewindykowane w 1961 r. 
z Centralnego Archiwum Historycznego w Leningradzie (jest to fragment spuścizny aktowej Zarzą-

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.
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du Obcych Wyznań w Królestwie Polskim, po 1871 r. wywiezionej do Sankt Petersburga). W AGAD 
są dziś podstawowym źródłem wiedzy do badań nad dziewiętnastowiecznymi kasatami. W zespole 
znajdują się urzędowe akta ogólne dotyczące przebiegu kasat z lat 1819 i 1864 oraz 54 tomy akt 
szczegółowych dotyczących klasztorów zlikwidowanych w 1819 r. i 13 tomów akt dla klasztorów 
zlikwidowanych w 1864 r.

W aktach szczegółowych dotyczących kasaty z 1819 r. główną grupę stanowią akta opisujące kon-
dycję finansową i stan posiadania klasztorów. Zazwyczaj tom akt kasacyjnych zawiera: odpis doku-
mentu kasacyjnego, wykazy kapitałów klasztoru lokowanych na dobrach i wypożyczonych w 1819 r., 
wykazy zakonników i kleryków, wykaz służby klasztornej, opis zabudowań opactwa, klasztoru, ko-
ścioła, inwentarz precjozów i aparatów kościelnych, inwentarz sprzętów i ruchomości, protokół opie-
czętowania biblioteki, wykaz długów klasztoru, wykaz intrat klasztoru, wykaz funduszów klasztoru, 
akta dotyczące przywilejów, obligacji i innych papierów związanych z kapitałami, wykaz zaległości 
należnych klasztorowi, sprawy należnych dziesięcin.
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Zespół  VI I

Piotr DYMMEL
Archiwum Państwowe w Lublinie

Projekt edycji źródeł do kasat klasztorów na Lubelszczyźnie*

Tytułowy projekt ma na celu stworzenie programu wydawania źródeł do dziejów kasat klasztorów 
na Lubelszczyźnie po powstaniu styczniowym. Źródła dotyczące kasat klasztorów położonych na 
terenie ówczesnej guberni lubelskiej, powstałej w 1844 r. z połączenia guberni podlaskiej z lubelską, 
są przechowywane głównie w Archiwum Państwowym w Lublinie. Znajdują się w kilku zespołach 
archiwalnych, z których najważniejszy jest zespół Rząd Gubernialny Lubelski, zawierający akta z lat 
1837–1866. Akta klasztorne znajdują się tu przede wszystkim w serii Wydział administracyjny, ponie-
waż to temu wydziałowi podlegały sprawy kościelne. Zachowały się tu m.in. akta dokumentujące 
przebieg akcji kasacyjnej od jesieni 1864 do połowy 1865 r. Dostarczają one informacji o działaniach 
władz gubernialnych i powiatowych odpowiedzialnych za wykonanie ukazu kasacyjnego z 27 X /  
8 XI 1864 r. Wśród nich znajdują się dwa protokoły zajęcia klasztorów przez władze państwowe (za-
chowało się niewiele takich dokumentów). Protokoły te, sporządzone 15 / 27 listopada dla paulinów 
we Włodawie i augustianów-eremitów w Orchówku, składają się z dziewięciu punktów, w których 
w chwili zamykania tych klasztorów odnotowano m.in. ich stan osobowy, posiadaną gotówkę i oka-
zane dokumenty własnościowe.

Materiały archiwalne dotyczące skasowanych klasztorów znajdują się także w zespole Komisja Rzą-
dowa Przychodów i Skarbu, obejmującym akta z lat 1815–1869. Komisja ta powstała w 1816 r. jako 
jedna z pięciu komisji rządowych stanowiących naczelną władzę administracyjną w Królestwie Pol-
skim. Na mocy art. 18 ukazu kasacyjnego z 27 X / 8 XI 1864 r. do jej kompetencji dodano zarządza-
nie majątkiem (nieruchomościami i kapitałami) po skasowanych klasztorach. Dla okresu po kasacie 
z 1864 r. zachowały się akta dotyczące 14 majątków i funduszy poklasztornych: pijarów i reformatów 
w Chełmie, dominikanów w Janowie Lubelskim, bernardynów w Józefowie nad Wisłą, dominikanów 
w Krasnobrodzie, augustianów-eremitów w Krasnymstawie, kapucynów w Lubartowie, augustia-
nów-eremitów, bernardynów, karmelitów, misjonarzy i pijarów w Lublinie, księży emerytów diecezji 
lubelskiej, bernardynów w Radecznicy oraz marianów w Skórcu. 

Podobne rozwiązanie administracyjne zastosowano już w latach 1818–1822, dla kasaty z 1819 r., 
o czym świadczy zachowana w tym zespole dokumentacja z lat 1827–1847 dotycząca zarządzania 
kapitałami po klasztorach suprymowanych w województwie lubelskim.

W aktach Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu znajdują się przede wszystkim kopie protokołów 
przejęcia majątku poszczególnych klasztorów pod zarząd Skarbu Królestwa. Zawierają dokumenta-
cję majątku ułożoną w czterech działach: kapitały w gotówce i bankowe, nieruchomości (m.in. pla-

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.
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ce, dobra ziemskie, budowle), majątek ruchomy (m.in. inwentarz żywy i martwy, narzędzia, meble, 
sprzęty) oraz długi i zobowiązania (m.in. długi, zobowiązania, podatki i ciężary skarbowe i gminne, 
pretensje osób prywatnych). Zaznaczyć należy, że do majątku ruchomego zaliczano także dobra 
kultury, takie jak dzieła sztuki i księgozbiory, których szczegółowe inwentarze spisywano. Do zacho-
wanych kopii protokołów niestety takowe nie są załączone. Oprócz tego akta te zawierają „wypisy” 
z ksiąg hipotecznych dóbr klasztornych, operaty zajęcia lasów poklasztornych pod wyłączny zarząd 
Skarbu (m.in. plany lasów dominikanów w Krasnobrodzie i lasów dominikanów z Janowa Lubelskie-
go), protokoły licytacyjne sprzedaży ruchomości, umowy dzierżawne na majątki poklasztorne, ko-
respondencję w sprawie likwidacji zaległych podatków, plany majątków poklasztornych (np. plan 
ogrodu zaprojektowanego z przestrzeni folwarcznej pijarów na użytek szkoły w Chełmie i plan grun-
tów należących do bernardynów w Radecznicy). 

Ważne źródła do okresu pokasacyjnego, mające jednak związek z likwidacją klasztorów, znajdują się 
także w zespołach akt urzędów administracji gubernialnej lubelskiej i siedleckiej z lat 1867–1918. 
Dotyczą głównie losów budynków i księgozbiorów poklasztornych. Wspomnieć też trzeba o zespole 
Zbiór planów różnych urzędów, w którym przechowywane są cztery plany klasztorów i zabudowań 
klasztornych wykonanych już po zamknięciu klasztorów zapewne w celach skarbowych (augustia-
nie-eremici w Krasnymstawie, bernardyni w Józefowie, reformaci w Kazimierzu).

Stosunkowo duża ilość zachowanych w Archiwum Państwowym w Lublinie źródeł do dziejów ka-
sat klasztornych na Lubelszczyźnie po powstaniu styczniowym spowodowała konieczność wyboru 
określonych materiałów do planowanej edycji źródłowej. Jeśli weźmiemy pod uwagę wartość infor-
macyjną źródeł dla poznania i odtworzenia spuścizny kulturalnej po skasowanych klasztorach, bez 
wątpienia na plan pierwszy wysunie się dokumentacja tworzona do celów urzędowych zaraz po 
zamknięciu klasztorów, rejestrująca stan ich posiadania w tym momencie.

Przez współczesnych dokumentacja ta zwana była operatami lub aktami zajęcia majątku i fundu-
szów klasztorów. Powstawała w trzech egzemplarzach, z których jeden był przeznaczony dla władz 
gubernialnych, drugi dla Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, a trzeci dla Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych i Duchownych. Stanowi ona bardzo ważne i interesujące źródło do poznania stanu 
klasztorów nie tylko w momencie kasaty, ale także we wcześniejszym okresie. Zawiera m.in. wykazy 
dokumentów poświadczających stan posiadania oraz materiały (protokoły, opisy, inwentarze) o cha-
rakterze finansowym, majątkowym i gospodarczym, przedstawiające stan dochodów, majątków,
dóbr nieruchomych i ruchomych. Niejednokrotnie dołączone są starsze dokumenty, oryginalne lub 
w odpisach, poświadczające prawa do posiadanego majątku nieruchomego.

W Archiwum Państwowym w Lublinie dokumentacja ta znajduje się głównie w zespole Rząd Gu-
bernialny Lubelski 1837–1866, w serii Wydział Skarbowy, ale pojedyncze egzemplarze zawierają tak-
że zespoły akt klasztorów województwa lubelskiego. W sumie w zbiorach Archiwum Państwowego 
w Lublinie zachowały się operaty dla 17 klasztorów: pijarów i reformatów w Chełmie, franciszkanów 
w Górecku, bernardynów w Józefowie nad Wisłą, reformatów w Kazimierzu Dolnym, dominikanów 
w Krasnobrodzie, augustianów-eremitów w Krasnymstawie, kanoników regularnych św. Augustyna 
w Kraśniku, kapucynów w Lubartowie, augustianów, bazylianów, bernardynów, bonifratrów, karme-
litów i misjonarzy w Lublinie, bernardynów w Radecznicy oraz marianów w Skórcu. Należy dodać, 
że w tym zespole znajduje się jeszcze powstała po kasacie klasztorów dokumentacja o charakterze 
skarbowym, w dużej mierze rejestrująca stan ich majątku, jednak nie są to typowe operaty. Ich pro-
weniencja i zawartość będą wymagały jeszcze dalszego rozpoznania.

Wszystkie zachowane operaty mają podobny układ i zawartość dokumentacji, co wynika ze stosow-
nych uregulowań ustawodawstwa rosyjskiego w kwestii dokumentowania czynności administracyj-
nych dotyczących kasat. Pojawiające się różnice wynikają głównie z rzeczywistego stanu posiadania 
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klasztorów, który decydował o rodzaju i zakresie tworzonej dokumentacji. Na początku, w formie 
tabeli, znajduje się spis zawartości operatu, a po nim następuje wykaz dokumentów poświadczają-
cych stan posiadania klasztoru, w którym są wymienione następujące tytuły własności: akt erekcji 
kościoła i klasztoru, przywileje królewskie dla klasztoru, dekrety królewskie, królewskie potwierdze-
nia zapisów dla klasztoru ze strony osób prywatnych, legaty i zapisy na rzecz klasztoru (testamenty), 
wypisy z ksiąg hipotecznych, dokumentacja dzierżaw i dochodów z nich czerpanych, poświadczenia 
poboru procentów od legatów, zabezpieczenia legatów, umorzenia i zwolnienia od składek, pisma 
w sprawie wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń, zawiadomienia Banku Polskiego o lokatach 
(legata) bankowych, korespondencja urzędowa (m.in. w sprawie nadesłania kopii dokumentów, 
np. dawnych przywilejów i testamentów, w sprawach sądowych, należnych klasztorowi deputatów 
drewna). 

Kolejną grupę dokumentów stanowią protokoły. Protokół ogólny z reguły syntetycznie i „treściwie” 
opisuje stan funduszów klasztornych. Później następuje protokół zajęcia majątku oraz protokół zdję-
cia pieczęci przyłożonych na drzwiach klasztoru w czasie jego zamknięcia. 

Dla poznania majątku ruchomego i nieruchomego klasztoru najważniejsze są protokoły szczegó-
łowe. Do najczęściej spotykanych w zachowanych operatach należą materiały o charakterze finan-
sowym, majątkowym i gospodarczym. Pierwsze zawierają wykazy: zysków z funduszów zlikwido-
wanych klasztorów (wyszczególnienie źródeł intraty, wysokość spodziewanej intraty), kapitałów 
przekazanych dla klasztoru (legaty i zapisy zabezpieczone na dobrach i nieruchomościach oraz loko-
wane w banku), procentów od legatów i opisów deputatu drewna opałowego. Jeśli klasztor żadnych 
oddzielnych użytków (dóbr, lasów, realności miejskich lub wiejskich, łąk, pastwisk, karczem, młynów, 
tartaków, cegielni, „rybołówstwa oddzielnego lub wspólnego”) nie posiadał, wówczas taką informa-
cję podawano w operatach. Ze sprawami finansowymi związane są informacje na temat podatków,
ciężarów gruntowych oraz prawnych wierzytelności klasztornych, które skrupulatnie zestawiano 
w osobnych protokołach umieszczanych na końcu operatu. Sprawdzano ewentualne roszczenia rze-
mieślników i dostawców pracujących dla klasztoru, a także podobne zobowiązania wobec służby 
kościelnej i klasztornej.

Stan majątku był opisywany w postaci licznych spisów inwentarzowych. Podstawowym dokumen-
tem był wykaz zabudowań znajdujących się w obrębie danego zespołu klasztornego, w którym po-
dawano m.in. funkcje budynków, ich rozmieszczenie, stan zewnętrzny i wewnętrzny, rozmiar, układ 
pomieszczeń, pokrycie dachu oraz aktualną wartość. Z zarządzaniem budynkami poklasztornymi 
i czerpanymi  z nich dochodami wiązały się kolejne protokoły, do których należały protokół spraw-
dzenia płatności i czynszów z najmu lokali i pomieszczeń klasztornych oraz protokół oddania pod 
tymczasowy dozór władzy policyjnej domów mieszkalnych i innych pomieszczeń skasowanego 
klasztoru. Jeśli klasztor nie posiadał placów i domów oraz nie pobierał z ich wynajmu lub dzierża-
wy czynszów, taką informację zamieszczano w operatach. Ponadto sporządzano wykaz zabudowań 
kościelnych i klasztornych oddanych pod zarząd władzy duchownej. Niejednokrotnie przy tej okazji 
ponownie szczegółowo opisywano kościół klasztorny i zabudowania klasztorne według formularza 
stosowanego już wcześniej przy okazji rejestracji budynków klasztornych. Przykładowo w operacie 
klasztoru bernardynów lubelskich ujęto następujące budynki: kościół, klasztor, szopa, chlewki, sto-
doła, dom ogrodnika, trephaus, skrzynie inspektowe. Osobno w operatach opisywano mur obwodo-
wy i wszelkie ogrodzenia w obrębie kompleksu klasztornego, informując np. o położeniu parkanów 
i płotów, materiale i sposobie konstrukcji, a także wrotach, furtkach i bramach.

W oddzielnym protokole sporządzano wykaz naczyń, sprzętów i aparatów kościelnych, niejedno-
krotnie z podziałem na bardziej szczegółowe grupy. W wypadku wspomnianych bernardynów lu-
belskich wykaz ten był podzielony na następujące części: srebro, cyna, platerowane, kompozycja 
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(dzwon i dzwonki), miedź, mosiądz, „żelastwo”, drewno, obrazy, ornaty „i inne aparata”, antepedia, 
dywany i chorągwie. 

W momencie zamykania klasztoru książki były traktowane jako składnik majątku ruchomego, dla-
tego powstawały ich wykazy. Zawsze spisywano księgozbiory biblioteki, niekiedy, przy okazji spi-
sywania ruchomości kościelnych, osobno ujmowano księgi znajdujące się w zakrystii lub kościele. 
Najważniejsze są oczywiście spisy księgozbiorów bibliotek klasztornych (o ich losach władze guber-
nialne miały zadecydować później). Niestety nie zawsze miały one charakter pełnego katalogu ksią-
żek, niekiedy ze względu na pośpiech i brak odpowiednich osób do ich wykonania poprzestawano 
na sumarycznym spisie. Tak zrobiono w przypadku bernardynów lubelskich, zamieszczając jedynie 
spis działów biblioteki, zwanych w wykazie tytułami, oraz liczbę książek w poszczególnych działach. 
Jeszcze mniej informacji o księgozbiorze zawarto w operacie klasztoru reformatów w Chełmie, w któ-
rym podano tylko ogólną wartość zbiorów (450 rubli) oraz dodano informację o stanie księgozbioru: 
„wiele jest dzieł w Bibliotece zniszczonych, podartych, niekompletnych, które do żadnego użytku 
służyć już nie mogą. Takie więc dzieła a raczej pojedyncze książki sprzedane być winny”. Jednakże 
w kilku przypadkach zachowane operaty zawierają dokładne spisy księgozbiorów bibliotek klasztor-
nych, złożone z autora, tytułu, języka, formatu, a nawet ceny (m.in. augustianie w Lublinie).

Osobne protokoły dotyczą gospodarstwa przyklasztornego, a zwłaszcza ogrodów. Odnotowywano 
więc położenie ogrodów, ich wielkość i rodzaj, gatunek ziem i rodzaj uprawianych warzyw, a nawet 
uprawy szklarniowe.

W końcowej części operatów zamieszczano spisy ruchomości wystawionych na licytację. Były one 
grupowane w odpowiednie działy (zwane tytułami), np. inwentarz żywy, zaprzęgi i wozy, zapasy 
zboża i innych artykułów żywności, meble, sprzęty kuchenne, kredensowe i szkło. Podawano ceny 
przedmiotów, zarówno te założone przez rzeczoznawców, jak i faktycznie wylicytowane.

Z tego pobieżnego tylko przeglądu wynika, że operaty zawierają bogate informacje o klasztorach, 
odnoszące się zarówno do momentu kasat, jak i ich wcześniejszej historii. Należą do źródeł o wie-
lu strukturach informacyjnych, które mogą być wykorzystywane przez badaczy poznających różne 
aspekty przeszłości klasztorów, w tym m.in. historyków gospodarczych, architektury, życia codzien-
nego, socjotopografii, krajobrazu kulturalnego, kultury materialnej, książki i kultury piśmiennej oraz
wielu innych specjalności. 

Dotychczas były one mało znane i rzadko wykorzystywane, warto zatem zadbać o ich większą popu-
laryzację. Temu zamierzeniu ma służyć planowana w ramach projektu badawczego Dziedzictwo kul-
turowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: 
losy, znaczenie, inwentaryzacja i realizowana przez badaczy lubelskich edycja wszystkich zachowa-
nych w Archiwum Państwowym w Lublinie operatów. Przewiduje się wydanie poszczególnych ope-
ratów w osobnych tomach. Edycja będzie miała charakter krytyczny, poszczególne tomy będą skła-
dać się ze wstępu, tekstu źródła, aparatu krytycznego i komentarza historycznego. Z metodycznego 
punktu widzenia będzie ona wymagała wprowadzenia szczególnych rozwiązań z uwagi na dużą ilość 
źródeł typu rachunkowego. Prawdopodobnie będzie to wymagało zastosowania w części edycji ujęć 
tabelarycznych, ale szczegółowe rozwiązania będą dyskutowane w zespole wydawców.
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* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.

Zespół  VI I I

Izabela WIENCEK
Gabinet Starych Druków 
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Wstępne sprawozdanie z prac nad bazą online oraz przewodnikiem Biblioteki  
po skasowanych klasztorach: historia, znaki własnościowe, źródła*

Od września 2012 r. w projekcie Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach daw-
nej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja bierze udział Gabinet 
Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (dalej: GSD BUW). W ramach współpracy 
do Portalu Wiedzy zostanie dodana baza poświęcona bibliotekom skasowanych klasztorów, która 
będzie nosić nazwę Biblioteki po skasowanych klasztorach: historia, znaki własnościowe, źródła. Znajdą 
się w niej adnotowane hasła bibliotek skasowanych klasztorów z dołączonym materiałem źródło-
wym: zdjęciami zapisów i znaków własnościowych. W przyszłości planowane jest opublikowanie 
monografii – przewodnika pod tym tytułem.

Od ponad 50 lat w BUW prowadzone są badania proweniencyjne starych druków – każda książka jest 
poddawana oglądowi pod kątem przynależności do osób i instytucji w ciągu wieków, co ma służyć 
odtworzeniu drogi, jaką przeszła od momentu wydrukowania do chwili włączenia jej do księgozbio-
ru BUW. Oczywiście rzadko udaje się uzyskać kompletną informację o tym, jak wyglądały przez stule-
cia fata libellorum, od pierwszego do ostatniego posesora. Jeśli chodzi o pozostałości księgozbiorów 
klasztornych, do tej pory w zbiorach BUW udało się zidentyfikować książki pochodzące z około 120
bibliotek (przypuszczalne szacunki to w sumie około 10 000 woluminów), które należały do klaszto-
rów skasowanych w XVIII–XIX w. na terenie dawnej Rzeczypospolitej. Ich znaczna część znalazła się 
w BUW w 1819 r., w wyniku tzw. akcji Lindego.

Zdecydowano, że na potrzeby tej bazy opracowanych zostanie początkowo około 100 haseł biblio-
tek tych skasowanych klasztorów, z których w zbiorach GSD BUW zidentyfikowano co najmniej trzy
książki. Do połowy stycznia 2013 r. gotowych będzie 20 haseł.

Zgodnie z przygotowanym przez zespół schematem hasło obejmie materiał zgrupowany w trzech 
strefach: 1) informacja o bibliotece, 2) ilustracje, 3) źródła. W pierwszej strefie znajdą się m.in. różne
formy nazw bibliotek klasztornych używane w zapisach i znakach własnościowych oraz syntetycznie 
ujęta historia i charakterystyka biblioteki (poszczególne etapy jej rozwoju, informacja o nabytkach 
i ubytkach, postaciach z nią związanych). W strefie ilustracji zostaną umieszczone zdjęcia wybranych
proweniencji, z odpisem ich treści in extenso i ewentualnym komentarzem. W strefie źródeł nato-
miast znajdzie się informacja o dawnych katalogach i inwentarzach oraz o nowszej literaturze, na 
której podstawie sporządzono hasła.
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Ryc. 1. Wybrane charakterystyczne grzbiety książek należących  
do różnych bibliotek klasztornych, obecnie w BUW. Fot. K. DĄBROWSKA
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Zespół  IX

Małgorzata POTOCKA
Dział Zbiorów Specjalnych  
Polska Akademia Nauk  
Biblioteka Kórnicka

Wstępne sprawozdanie z prac nad dziedzictwem poklasztornym  
w zbiorach Biblioteki Kórnickiej*

Początki Biblioteki Kórnickiej opierały się na zbiorach poklasztornych, a bibliofilstwo stanowiło pa-
sję życiową właściciela dóbr kórnickich Tytusa Działyńskiego. Na początku XIX w. Tytus Działyński, 
zaopatrzony w list polecający od księdza kanonika Teofila Wolickiego, badał wielkopolskie biblioteki
klasztorne. Rozproszenie zbiorów podczas kasat klasztorów umożliwiło właścicielowi Kórnika naby-
wanie bezcennych dzieł. W swojej posiadłości stworzył bibliotekę, w której ocalił przed zniszczeniem 
i grabieżą przez zaborców wiele unikatowych zabytków piśmiennictwa.

Głównym celem zespołu koordynowanego przez prof. dra hab. Tomasza Jasińskiego, dyrektora Bi-
blioteki Kórnickiej (współpracują mgr Łukasz Borowiak i mgr Małgorzata Potocka, oboje z Biblioteki 
Kórnickiej), jest stworzenie inwentarza wszystkich zabytków piśmiennictwa i drukarstwa pochodzą-
cych ze skasowanych klasztorów w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. 

Pierwszy etap prac (obecnie realizowany) polega na wytypowaniu spośród zbiorów rękopisów i sta-
rych druków tych pochodzących ze skasowanych klasztorów. Do chwili obecnej wytypowaliśmy 
około 1600 jednostek. Ten etap projektu planujemy zakończyć w styczniu 2013 r. W drugim etapie 
zbadamy, na podstawie archiwaliów i zachowanej korespondencji, ich losy i okoliczności uzyskania 
przez Bibliotekę Kórnicką. Następnie przystąpimy do wprowadzania tych informacji do bazy danych 
Projektu. 

Trzeci etap prac będzie polegał na zbadaniu pod tym samym kątem proweniencji druków dziewięt-
nastowiecznych. Niestety, ta część zbiorów Biblioteki Kórnickiej jest pod względem proweniencji 
nieopracowana. Pozostają zatem żmudne prace w magazynie bibliotecznym.

Pierwszym wymiernym efektem tych prac byłby kompletny inwentarz rękopisów i druków poklasz-
tornych w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, wprowadzony do baz danych Projektu. Drugim natomiast 
byłoby wydanie przewodnika po dziełach poklasztornych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Kór-
nickiej.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.
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Zespół  X

Urszula BOŃCZUK-DAWIDZIUK
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Sprawozdanie z wstępnych prac nad wydaniem Akt Büschinga*

Na mocy edyktu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III z dnia 30 X 1810 r. nastąpiła sekularyzacja 
wybranych instytucji kościelnych istniejących na Śląsku Pruskim, przede wszystkim klasztorów i kole-
giat. Proces kasaty trwał do czerwca 1812 r., a sporządzona w tym czasie dokumentacja towarzysząca 
przedsięwzięciu jest przechowywana w Oddziale Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocła-
wiu pod nazwą Akt Büschinga (Acta manualia die Uebernahme der Bibliotheken, Kunstsammlungen & 
Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching). Liczą one 929 kart zebranych 
w pięciu poszytach papierowych o wymiarach 36 x 23 cm. Zawierają inwentarze, protokoły i kore-
spondencję komisarza sekularyzacyjnego na Śląsku, Johanna Gustava Gottlieba Büschinga (1773–
–1829)1 z lat 1810–18122.

Najcenniejsza jest wykonywana zaraz po kasacie in situ, w poszczególnych klasztorach, dokumenta-
cja (inwentarze lub opisowe protokoły) obiektów ruchomych mających walory naukowe, muzealne, 
biblioteczne lub archiwalne (rękopisy, starodruki, obrazy, rzeźby, monety, artefakty archeologiczne 
itp.). W przypadku największych, najbogatszych klasztorów jest ona bardzo dokładna. W przypadku 
klasztorów niewielkich, ubogich – na ogół lakoniczna. Nieco mniejsze znaczenie ma korespondencja 
Büschinga z Główną Komisją Sekularyzacyjną (Haupt-Säcularisitations-Kommission), Ministerstwem 
do spraw Kultu (Kultusministerium) oraz gabinetem królewskim w Berlinie.

Zbiór ten ma ogromną wartość źródłową dla badaczy z różnych dyscyplin naukowych (np. historii, 
historii sztuki, archeologii, archiwistyki, bibliotekoznawstwa, germanistyki etc.). Jednakże z powodu 
bardzo niedbałego sposobu sporządzania (często w pośpiechu), braku uporządkowania oraz nieczy-
telnego, pełnego abrewiacji i skreśleń pisma, jest on trudny do wykorzystania.

Z tych powodów kierownik projektu Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach 
dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja, prof. dr hab. 
Marek Derwich, podjął decyzję o sfinansowaniu jego naukowej edycji. Zadania tego podjął się zespół

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.

1 A. SCHULTZ, Büsching, Johann Gustav Gottlieb, [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 3, Leipzig 1876,  
s. 645–646; M. HAŁUB, Johann Gustav Gottlieb Büsching 1783–1829. Ein Beitrag zur Begründung der schlesischen 
Kulturgeschichte, Wrocław 1997; J. KINNE, Die klassische Archäologie und ihre Professoren an der Universität Breslau 
im 19. Jahrhundert. Eine Dokumentation, Dresden 2010, s. 20–41.

2 Sygn. IV.F.267, t. 1–5. Digitalizacja tego zespołu z mikrofilmu Mf 10808–10812 została już wykonana; t. 1 obej-
muje dokumenty z okresu 25 X 1810–20 II 1811 r. (220 kart), t. 2: 20 II–21 VI 1811 r. (185 kart), t. 3: 14 VI–24 VIII 1811 
r. (200 kart), t. 4: 27 IX 1811–3 II 1812 r. (162 karty), t. 5: 4 II–14 VI 1812 r. (162 karty).
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w składzie mgr Urszula Bończuk-Dawidziuk (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego), mgr Anna Je-
zierska (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego) i dr Arkadiusz Wojtyła (Instytut Historii 
Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego). W swojej pracy zespół będzie korzystał z konsultacji języko-
wych specjalistów polskich i niemieckich.

Tekst postanowiono wydać w transliteracji, z rozwinięciem abrewiacji oraz podstawowym aparatem 
krytycznym. Na początku z materiału archiwalnego zostaną wyodrębnione inwentarze i protoko-
ły, które podzielone w układzie rzeczowym według klasztorów będą sukcesywnie opracowywane 
zamkniętymi całościami i publikowane w półroczniku „Hereditas Monasteriorum”. W drugim etapie 
prace nad edycją obejmą korespondencję, której wartość merytoryczna ma charakter uzupełniający 
w stosunku do głównego przedmiotu zainteresowania badaczy, jakim są inwentarze i protokoły. Po 
zakończeniu prac przewidziane jest zebranie wszystkich materiałów i ich edycja drukiem w jednym, 
wielotomowym wydawnictwie.
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Zespół  XI

Alina MĄDRY
Katedra Muzykologii  
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wstępne sprawozdanie z badań nad muzykaliami po kapelach działających 
w klasztorach w Otyniu (jezuici) i Strzelnie (norbertanki) w zbiorach Muzeum 

Instrumentów Muzycznych w Poznaniu oraz nad muzykaliami poklasztornymi  
w zbiorach Biblioteki Seminarium Diecezjalnego w Sandomierzu,  

a także nad inwentarzem instrumentów muzycznych pochodzących z klasztorów 
skasowanych na terenie Rzeczypospolitej i Śląska w XVIII i XIX w.*

W przeddzień kasat w zdecydowanej większości klasztorów funkcjonowały kapele muzyczne. Tak jak 
przywiązywano wagę do wystroju kościołów, tak również dbano o muzyczną oprawę liturgii. Pocho-
dzące z klasztorów instrumenty i, zwłaszcza, repertuar muzyczny w postaci rękopisów i druków mu-
zycznych tworzą podstawowy korpus zabytków pozwalający poznać nasze dziedzictwo muzyczne. 

Zespół badawczy koordynowany przez dr Alinę Mądry (w jego skład wchodzą mgr Patryk Frankow-
ski, Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (dalej: MIM), 
oraz dr Magdalena Walter-Mazur, Katedra Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza) rozpoczął 
badania nad muzykaliami poklasztornymi zachowanymi w MIM oraz rękopisami muzycznymi zacho-
wanymi w Bibliotece Seminarium Diecezjalnego w Sandomierzu.

W MIM do badań wytypowano unikatowy, bardzo ważny, zachowany w dosyć dobrym stanie, a przy 
tym zupełnie nieznany zbiór muzykaliów po kapeli istniejącej w skasowanym w 1776 r. klasztorze je-
zuickim w Otyniu (niem. Wartenberg) koło Nowej Soli. Jej działalność była związana z postacią ostat-
niego superiora (od 1753 r.), Karola Reinacha (ryc. 1), utrzymującego przyjacielskie kontakty z samym 
Fryderykiem II Wielkim, jak wiadomo, zapalonym flecistą, który odwiedzał Otyń1. 

Kolekcja muzykaliów otyńskich trafiła do muzeum poznańskiego w 1947 r. Składa się z trzech in-
strumentów – dwóch kotłów i violone (ryc. 2) – oraz 56 rękopisów muzycznych z lat 1753–1768. Aż 
31 z tych rękopisów ma pewnie potwierdzoną proweniencję dzięki notom na kartach tytułowych 
(„pro Choro Residentiae Wartenbergensis” (ryc. 3) lub podobne) i/lub pojawiającym się nazwiskom 
otyńskich skryptorów. W wypadku 25 z nich na tę proweniencję wskazuje charakterystyczny dla tego 
zbioru numer inwentarzowy umieszczony w prawym górnym rogu. Siedemnaście jest datowanych: 
10 ma datę dzienną, 7 – tylko roczną. 

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.

1 M. KONOPNICKA, Karol Reinach (1710–1791), [w:] Ludzie Środkowego Nadodrza. Wybrane szkice biograficzne (XII–
–XX wiek), Zielona Góra 1998, s. 168–170.
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Rękopisy te zawierają ofertoria, antyfony i hymny maryjne 
(głównie arie), litanie, pastorelle oraz jedną kantatę, dialo-
gus i sekwencję, z obsadą wokalno-instrumentalną. Teksty 
pisane są w językach łacińskim i niemieckim, a ich tema-
tyka związana jest głównie z kultem maryjnym (antyfony: 
Ave Regina Caelorum, Alma Redemptoris Mater, Regina Coeli 
Laetare, hymn Ave Maris Stella), tematyką jezuicką (litania 
do św. Jana Nepomucena, modlitwa św. Franciszka Ksawe-
rego O Deus Amo ego te) oraz liturgią bożonarodzeniową 
(pastorelle).

Wśród już rozpoznanych kompozytorów znajdujemy tak 
znane postacie, jak: František Xaver Brixi (1732–1771), Carl 
Ditters von Dittersdorf (1739–1799), Carl Heinrich Graun 
(1704–1759), Johann Adolph Hasse (1699–1783) czy Karel 
Loos (1724–1772), a także kilka mniej znanych lub zgoła 
nieznanych, jak: Carolus Gaebel (Gébel), F. Passelt (?), Jo-
seph Rhödigez, Antonio Josepho Ronge (lub Runge?), Fran-
cisco Rudolph, Wollmann.

W MIM przechowywany jest również zbiór muzykaliów po-
chodzących ze skasowanego w 1837 r. klasztoru norberta-
nek w Strzelnie. Nie znamy okoliczności, w jakich tu trafił,
nie był on też do tej pory w szerszym zakresie wykorzysty-
wany. 

Celem prac w obu wypadkach będzie ustalenie losów ko-
lekcji po kasacie tych klasztorów oraz opracowanie ich ka-
talogów. Pracami tymi zajmuje się cały zespół.

Ryc. 1. Dedykacja dla Karola Reinacha na przykładowym rękopisie muzycznym z Otynia.  
Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, b.sygn. Fot. P. FRANKOWSKI

Ryc. 2. Violone – instrument ocalały po jezuickiej kapeli  
z Otynia. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu,  

MNP I-83. Fot. P. FRANKOWSKI 
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Liczący około 600 pozycji zbiór rękopisów muzycznych z XVIII i początków XIX w. przechowywany 
w Bibliotece Seminarium Duchownego w Sandomierzu należy do najcenniejszych w Polsce. Zde-
cydowana większość z nich pochodzi ze skasowanych klasztorów, w tym około 100 z opactwa be-
nedyktynek sandomierskich. Wiadomo, że znajdują się tu również rękopisy muzyczne pochodzące 
m.in. z klasztorów benedyktynek lwowskich, benedyktynów ze Świętego Krzyża, bernardynów z Ra-
domia, cystersów z Wąchocka, dominikanów z Dzikowa i jezuitów z Sandomierza i Jarosławia. 

Warto podkreślić, że poza kilkoma utworami znanych polskich kompozytorów (Gorczycki, Stacho-
wicz) repertuar ten pozostaje nieznany i niezbadany. Dopiero w ostatnich latach badacze i wyko-
nawcy zaczynają się interesować zachowaną w Sandomierzu muzyką. Zapisane na kartach tytuło-
wych proweniencje klasztorne są zaś w niektórych przypadkach jedynymi znanymi śladami istnienia 
w tych ośrodkach kultury muzycznej. 

Wstępne rozpoznanie tego zbioru jest dziełem ks. Wendelina Świerczka, który opublikował katalog 
utworów w nim zawartych2. Jednakże indywidualne opisy mają w katalogu tylko te utwory, które 
były sygnowane nazwiskiem kompozytora, anonimowe zaś – a tych jest większość – są wymienione 
jedynie z tytułu. Poza tym zbiór został tu potraktowany jako całość, bez wyodrębniania prowenien-
cji. 

Celem prac będzie zatem pogrupowanie utworów według proweniencji i podjęcie próby charakte-
rystyki zachowanego repertuaru z poszczególnych klasztorów, a także próba określenia autorstwa 
utworów anonimowych. Ich efektem będzie wpisanie wszystkich utworów do bazy danych Projektu, 
a w dalszej perspektywie wydanie ich pełnego katalogu. Pracami tymi zajmują się Alina Mądry i Mag-
dalena Walter-Mazur.

W dobie nurtu wykonawstwa muzyki minionych wieków, zgodnie z historycznymi świadectwami 
praktyki wykonawczej, badania źrodłoznawczo-instrumentologiczne stanowią jedno z najbardziej 
istotnych działań umożliwiających w sposób najbardziej kompleksowy i wierny prezentację szerokiej 
publiczności muzycznego dziedzictwa. Na świecie podobne badania prowadzone są już od wielu 
lat. W Polsce nadal brakuje tego typu inicjatyw. Zazwyczaj korzysta się z wzorców zachodnich, które 
bardzo często nie mają przełożenia na to, jak rzeczywiście muzyka na naszych ziemiach funkcjono-
wała. Z tego względu niezwykle ważne jest dostarczenie szczegółowych i kompleksowych informacji 

Ryc. 3. Wpis proweniencyjny „Pro Choro Residentiae Wartenbergensis”  
na przykładowym rękopisie muzycznym z Otynia. Muzeum Instrumentów  

Muzycznych w Poznaniu, b.sygn. Fot. P. FRANKOWSKI

2 W. ŚWIERCZEK, Katalog rękopiśmiennych zabytków muzycznych Biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomie-
rzu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 10, 1965, s. 223–278.
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o praktyce muzyki wykonywanej na ziemiach polskich. Kompozytorzy sakralnej muzyki w XVIII w. na 
obszarze Rzeczypospolitej działali przede wszystkim w środowiskach klasztornych i kościołach miej-
skich. Szczegółowe poznanie składów kapel, repertuaru oraz instrumentarium w poszczególnych 
ośrodkach pozwoli stworzyć zasób wiedzy dotyczący kościelnej praktyki muzycznej. Zgromadzenie 
tych informacji w jednej szeroko dostępnej bazie pozwoli zespołom muzyki dawnej na korzystanie 
z unikatowego w skali światowej i niezwykle cennego narzędzia, które umożliwi prezentację zaso-
bów klasztornych muzykaliów w najbardziej adekwatny dla nich sposób. 

Dlatego w dalszej kolejności zespół przewiduje podjęcie badań nad inwentarzem instrumentów 
muzycznych pochodzących z klasztorów skasowanych na terenie Rzeczypospolitej i Śląska w XVIII 
i XIX w.

Projekt zakłada w pierwszym etapie odszukanie i inwentaryzację wszystkich instrumentów o pro-
weniencji klasztornej zachowanych w zbiorach polskich muzeów (Muzeum Instrumentów Muzycz-
nych w Poznaniu, Muzeum 600-lecia Jasnej Góry, Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu, 
Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Archidiecezjalne we 
Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Warszawie). W dalszych etapach przewidziana jest kwerenda 
w ośrodkach klasztornych i archiwach w celu odszukania instrumentów oraz inwentarzy instrumen-
tów (w kwestii inwentarzy bardzo istotna jest współpraca ze wszystkimi zespołami działającymi w ra-
mach Projektu), które nie funkcjonują w powszechnym obiegu informacji. Ostatnim etapem będzie 
odnalezienie i opisanie instrumentów o proweniencji poklasztornej, które zostały wywiezione poza 
granice naszego kraju i obecnie znajdują się w różnych muzeach Europy. 

W tym miejscu pragniemy zwrócić się z gorącym apelem do wszystkich badaczy, zwłaszcza tych bio-
rących udział w Projekcie, aby podczas kwerend w poszczególnych ośrodkach zwracali uwagę na do-
kumenty, które posiadają zapisy dotyczące muzyki. Bardzo często pośród zachowanych archiwaliów 
można odnaleźć inwentarze kompozycji czy instrumentów, które w danym ośrodku klasztornym 
były używane. Każda nowa czy dodatkowa informacja jest dla naszych badań bezcenna i może po-
móc w uzupełnianiu niestety dość niepełnej wiedzy w tym względzie. Liczymy na Państwa pomoc, 
oferując pełne wsparcie w kwestiach muzycznych.
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Zespół  XI I

Ewa HAUPTMAN-FISCHER
Gabinet Zbiorów Muzycznych 
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 

Muzykalia poklasztorne w Gabinecie Zbiorów Muzycznych  
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – identyfikacja i inwentaryzacja*

Historia zbioru

Historia przechowywanego w Gabinecie Zbiorów Muzycznych BUW zbioru muzykaliów nazywa-
nego w literaturze „kolekcją wrocławską” została już kilkakrotnie omówiona1. Powstanie tej kolekcji 
związane jest z kasatami klasztornymi, jakie miały miejsce na Śląsku w początkach XIX w. Muzykalia 
podzieliły losy książek oraz rękopisów przechowywanych w klasztornych bibliotekach. Początkowo 
zwożono je do Wrocławia, do pomieszczeń po klasztorze NMP na Piasku, potem jednak, z braku miej-
sca, zaczęto katalogować muzykalia w klasztorach, wybierając dla Wrocławia tylko najcenniejsze eg-
zemplarze. 

Zgromadzone w ten sposób muzykalia stały się zasobem powstającego wówczas na Uniwersyte-
cie Wrocławskim Instytutu Muzyki Kościelnej (Königliches Akademisches Institut für Kirchenmusik). 
Prawdopodobnie już wtedy, podczas kształtowania się biblioteki tegoż Instytutu, zbiory poszcze-
gólnych ośrodków klasztornych zostały rozproszone: porządek ułożenia rękopisów nie odzwiercied-
lał proweniencji. Usystematyzowano je nie według ośrodków, ale według nazwisk kompozytorów, 
a utwory anonimowe uszeregowano według gatunków. Przede wszystkim zaś rękopisy podzielono 
według wielkości. Na zachowanych do dziś oryginalnych kopertach widnieją dawne sygnatury: Mf. 
(Manuscriptum folio) i Mq. (Manuscriptum quarto). W wyniku kolejnej reorganizacji w 1920 r. utwo-
rzono Instytut Muzyczny (Musikalisches Institut bei der Universität Breslau), który je przejął. Trzeba 
pamiętać, że zbiory te przez cały XIX w. były systematycznie powiększane. 

Po II wojnie światowej ówczesne władze polskie zdecydowały o likwidacji reaktywowanego na krót-
ko Instytutu Muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Zbiory muzyczne przekazano do Oddziału 

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.

1 E. KIRSCH, Die Bibliothek des Musikalischen Instituts bei der Universität Breslau. Ein Beitrag zur Kenntnis von dem 
Anteil Schlesiens an den musikalischen Strömungen des 16.–18. Jahrhunderts, Breslau 1922. Powojenne losy kolekcji 
opisała M. BURCHARD, Losy wrocławskich kolekcji muzycznych po 1945 roku, [w:] M. GOŁĄB (red.), Muzykologia we Wro-
cławiu. Ludzie – historia – perspektywy (Acta Universitatis Wratislaviensis, 2742, Musicologica Wratislaviensia, 1), 
Wrocław 2005. Ostatnio badania nad przeszłością tego zbioru prowadziła A. DROŻDŻEWSKA, Życie muzyczne na Uni-
wersytecie Wrocławskim w XIX i I połowie XX wieku. Edukacja muzyczna – działalność naukowa – ruch koncertowy 
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 3381, Musicologica Wratislaviensia, 7), Wrocław 2012. Serdecznie dziękuję au-
torce za udostępnienie rozdziału poświęconego historii zbiorów muzycznych, przed ukazaniem się książki. 
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Zbiorów Muzycznych BUW. „Kolekcja wrocławska” miała być podstawą do badań dla tutejszych stu-
dentów i pracowników Instytutu Muzykologii2, ponieważ zbiory warszawskie, jak wiadomo, poniosły 
dotkliwe straty w wyniku działań wojennych. Od kilku lat muzykalia znajdujące się w BUW są syste-
matycznie opracowywane i katalogowane w specjalistycznej bazie muzykologicznej, a opisy dostęp-
ne są online (http://opac.rism.info).

Opis zbioru

„Kolekcja wrocławska” liczy około 6000 jednostek – około 4500 rękopisów i około 1500 druków. 
Prawdopodobnie większość pochodzi z klasztorów, pozostałe z kościołów parafialnych i kolekcji pry-
watnych. Proweniencja większości jest jednak wciąż nieustalona. W repertuarze przeważa muzyka 
religijna, służąca do oprawy muzycznej liturgii. Najwięcej jest mszy oraz nieszporów, spora liczba 
utworów mogła być wykorzystywana jako zmienne części mszy. Odnajdujemy również muzykę do 
innych, dodatkowych nabożeństw, takich jak np. litanie. Sporo utworów służyło nie liturgii, lecz do 
prywatnego muzykowania podczas klasztornej rekreacji. 

Kompozytorzy występujący na kartach rękopisów to często działający lokalnie śląscy twórcy muzyki 
religijnej o ugruntowanej pozycji i sławie3. Wielu jest wśród nich zakonników i domowników śląskich 
klasztorów4. Prócz lokalnej twórczości, dziś dla nas niezwykle cennej, odnaleźć można również utwo-
ry kompozytorów sławnych w kręgach ówczesnych twórców muzyki religijnej i operowej.

Do cenniejszych zaliczamy zespół rękopisów z muzyką czeską, w tym szereg kompozycji niezwykle 
popularnego wśród współczesnych kompozytora muzyki religijnej Františka Xavera Brixiego. Nie-
zwykłą popularnością cieszyły się w kręgach klasztornych kompozycje operowe, których tekst zmie-
niano na religijny. W „kolekcji wrocławskiej” znajdują się m.in. rękopiśmienne utwory tak znanych 
twórców, jak: Geminiano Giacomelli, Carl Heinrich Graun, Johann Adolph Hasse, Niccolo Jommelli 
czy Giovanni Battista Pergolesi. Do najcenniejszych zabytków należy zespół tabulatur lutniowych 
krzeszowskich cystersów oraz unikatowy przekaz Credo, przypisywany Antoniemu Vivaldiemu5.

Wchodzące w skład kolekcji rękopisy muzyczne pochodzą zapewne (ich proweniencja będzie wery-
fikowana w trakcie planowanych prac inwentaryzacyjnych) m.in. z opactw cystersów w Henrykowie,
Jemielnicy i Lubiążu, cysterek w Trzebnicy, kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu 
i w Żaganiu, norbertanów we Wrocławiu oraz z klasztorów bożogrobców w Nysie, dominikanów 

2 Oddział Zbiorów Muzycznych BUW oraz Instytut Muzykologii UW przez wiele lat funkcjonowały w najbliższym 
sąsiedztwie – od 1957 r. w Pałacu Kultury i Nauki, a od 1974 r. w gmachu Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki 
i Wigury. Oddział Zbiorów Muzycznych zajmował jedno z pomieszczeń Instytutu Muzykologii. W 2002 r. Gabinet 
Zbiorów Muzycznych BUW (zmiana nazwy oddziału miała miejsce w 1996 r.) przeniósł się do nowo wybudowa-
nego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej. Instytut Muzykologii w tym samym roku przeniesiono 
do głównego kampusu uniwersyteckiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

3 Za przykład może posłużyć kolekcja trzebnicka, w której odnajdujemy nazwiska takich lokalnych kompozyto-
rów, jak: Christoph Schimpke – działał w letniej siedzibie biskupów wrocławskich w Janowej Górze, Franz Ziegen-
heim – był księdzem diecezjalnym działającym na Śląsku i w Czechach, o jego popularności świadczą zachowane 
w różnych ośrodkach rękopisy, Johann Clement – wieloletni kapelmistrz katedry wrocławskiej. Ciekawego zesta-
wienia kompozytorów działających na Śląsku dokonał R. WALTER, Kirchenkomponisten der Diözese Breslau im 18. 
Jahrhundert, „Oberschlesisches Jahrbuch”, 7, 1991, s. 111–142.

4 W tej grupie możemy wymienić komponujących cystersów o. Alexiusa Gulitza z Kamieńca Ząbkowickiego, 
o. Eustachiusa Wagnera i o. Korneliusa Knoblicha – obaj z Krzeszowa – oraz o. Melchiora Wiesnera z Lubiąża, ibidem.

5 Badania proweniencyjne tego rękopisu były podejmowane wielokrotnie. Niestety nie da się go jednoznacz-
nie powiązać z określonym ośrodkiem zakonnym, jednak hipotezy o przynależności klasztornej są uzasadnione 
i będą weryfikowane w toku kolejnych, zapowiadanych tutaj prac.
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w Nysie, Opolu i Wrocławiu, franciszkanów w Głogowie, Kłodzku, Namysłowie i Wrocławiu, kanoni-
czek we Wrocławiu, karmelitów w Strzegomiu, krzyżowców z czerwoną gwiazdą we Wrocławiu.

W Gabinecie Zbiorów Muzycznych przechowywanych jest również około 1500 woluminów druków 
muzycznych z XVI–XVII w. Niestety, w przeważającej większości bez not proweniencyjnych. Ich przy-
należność do zbiorów poklasztornych nie jest dziś potwierdzona, choć zapewne w wielu wypadkach 
wysoce prawdopodobna. W „kolekcji wrocławskiej” słabo reprezentowany jest repertuar monodii litur-
gicznej (chorał gregoriański), który stanowił podstawę zakonnej działalności muzyczno-liturgicznej.

Muzykalia poklasztorne: uzasadnienie podjęcia prac w projekcie historycznym

Muzykalia poklasztorne – w przeciwieństwie do księgozbiorów bibliotecznych – nie znajdowały się, 
jak dotąd, w kręgu zainteresowań badawczych historyków zajmujących się klasztorami. Być może 
dzięki ich inwentaryzacji oraz udostępnieniu w formie drukowanej i online uzyskają one należne im 
miejsce w badaniach nad dziejami życia zakonnego.

Traktowanie muzykaliów jako źródeł specyficznego typu (za sprawą nieczytelnych dla wielu badaczy
nut) ma długą tradycję. Nuty zazwyczaj nie były włączane do biblioteki klasztornej, lecz przecho-
wywane w innym miejscu, najczęściej na chórze. Nie pozostawały także pod nadzorem biblioteka-
rza – opiekę nad nimi sprawowała wyznaczona do tego osoba, często sprawująca funkcje związane 
z muzyką, np. kantor6. Ten rozdział nut od reszty zbiorów bibliotecznych sprawił, że w inwentarzach 
i katalogach bibliotecznych ich nie uwzględniano. W konsekwencji liczba zachowanych muzykaliów 
klasztornych nie jest znana, były też one znacznie bardziej narażone na rozproszenie niż książki7.

Muzykalia dokumentują codzienne życie klasztoru. Były nieodłącznym elementem liturgii, a więc 
towarzyszyły zakonnikom w ich najbardziej podstawowym zajęciu – modlitwie. Dzięki zachowanym 
nutom możemy wnioskować o randze czy majętności danego klasztoru. Pozwalają one stawiać hi-
potezy o liczebności kapeli klasztornej (zależnej od finansów). Są świadectwem kultury muzycznej
miejsca. Pozwalają poznać repertuar grany i śpiewany, a także stwierdzić, czy preferowano repertuar 
stary czy nowy, w modnym stylu czy raczej skromniejszy, dostosowany do potrzeb liturgii? 

Muzykalia są też ważnym źródłem sensu stricto historycznym. Wiele na nich nazwisk skryptorów, 
którzy nierzadko byli zakonnikami, pracowników klasztoru (chórmistrzów, organistów, dyrygentów 
kapel), pojawiają się nazwiska przełożonych (zwłaszcza w dedykacjach). Wpisy proweniencyjne oraz 
repertuar poświadczają kontakty między klasztorami: rękopisy wypożyczano, kopiowano, kupowa-
no. Niekiedy sąsiednie klasztory współpracowały ze sobą, dzieląc się nutami oraz „wypożyczając” 
sobie członków kapeli.

Planowane prace

Muzykalia znajdujące się w Gabinecie Zbiorów Muzycznych usystematyzowane są w takim porząd-
ku, w jakim zostały przejęte z Wrocławia, czyli bez podziału na zespoły z poszczególnych klasztorów. 

6 Tak było np. w klasztorach dominikańskich, gdzie księgi liturgiczne, chórowe, nuty używane do oprawy mu-
zycznej liturgii były wyodrębnione z ogólnego księgozbioru (nad którym nadzór mieli lektorzy, przeorzy lub ka-
znodzieje konwentu) i pozostawały pod opieką kantorów. Zob. K. ZAWADZKA, Biblioteki klasztorne Dominikanów na 
Śląsku (1239-1810) (Acta Universitatis Wratislaviensis, 2121, Bibliothecalia Wratislaviensia, 5), Wrocław 1999, s. 92.

7 Przykładem mogą być muzykalia trzebnickie. Tylko część z nich przewieziono do Wrocławia, pozostałe Jo-
hann Gustav Büsching oddał do użytku ówczesnemu kapelmistrzowi. Informują o tym fakcie zachowane w Ar-
chiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu rękopiśmienne akta przejęcia przez Komisję Sekularyzacyjną biblioteki, 
archiwum i dzieł sztuki z klasztoru cysterek w Trzebnicy. Podaję za: H. SZWEJKOWSKA, Biblioteka klasztoru cysterek 
w Trzebnicy (Śląskie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze, 1), Wrocław 1955, s. 80.
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Zdecydowana większość nie ma not proweniencyjnych, w związku z czym ustalenie ich pochodzenia 
jest bardzo trudne, możliwe tylko w wypadku podjęcia kompleksowych badań nad całym zbiorem. 
Dlatego zdecydowano się przeprowadzić kwerendę w magazynie bibliotecznym Gabinetu Zbiorów 
Muzycznych. Ma ona na celu ustalenie proweniencji (na podstawie not proweniencyjnych, nazwisk 
skryptorów, różnych zapisków i not, cech zewnętrznych), a w konsekwencji próbę określenia liczeb-
ności poszczególnych zespołów poklasztornych.

Równocześnie wprowadzane będą do internetowej bazy opisy muzykaliów o ustalonej prowenien-
cji. Będą one obejmować:

– podstawowe informacje, takie jak proweniencje, dawne sygnatury, autorstwo, odpis karty tytuło-
wej, informacje o kopistach, drukarzach, miejsce powstania i datację,

– podstawowy opis fizyczny: wymiary, liczbę kart, liczbę i nazwy zachowanych głosów,

– skrócony opis utworu muzycznego: nazwisko kompozytora, tytuł utworu, jego gatunek, incipit 
tekstu słownego,

– wszelkie noty i glosy o znaczeniu historycznym, w tym imiona i nazwiska.

Badania rozpoczęliśmy od rękopisów. Po ich opracowaniu podejmiemy prace nad inwentaryzacją 
druków.

Podsumowanie

Muzykalia poklasztorne, ich liczba oraz wartość artystyczna nie są szerzej znane specjalistom zaj-
mującym się szeroko pojętą historią klasztorów, choć są cennym świadectwem klasztornej codzien-
ności. Do zmiany tego stanu przyczynić się może wprowadzenie informacji o źródłach muzycznych 
do internetowej bazy powstającej w ramach Projektu. Z drugiej strony, dzięki tej bazie, muzykalia 
nabiorą kontekstu historycznego, który niekiedy umyka badaczom źródeł muzycznych. W interneto-
wej bazie pojedyncze nuty scalą się w kolekcje z dawnych klasztorów. Po zakończeniu prac inwenta-
ryzacyjnych związanych z poszczególnymi klasztorami planujemy opracowanie krótkich artykułów 
opisujących poszczególne kolekcje. 

W chwili oddania niniejszego zarysu ukończono już wstępną inwentaryzację kilku kolekcji rękopisów 
muzycznych: norbertanów z Wrocławia, kanoników regularnych z Żagania, cysterek z Trzebnicy, mu-
zykaliów dominikanina Piusa Hanckego z Nysy. Opracowanie kilku innych kolekcji jest w toku, m.in. 
kanoników i kanoniczek regularnych z wrocławskiego Piasku. W najbliższych dniach rozpoczniemy 
wprowadzanie danych do formularza bazy. Przed nami jeszcze czasochłonna kwerenda w magazy-
nie, której zakończenie, zapewne dopiero w kolejnym roku kalendarzowym, pozwoli na uzupełnienie 
już zinwentaryzowanych kolekcji. Zespół biorący udział w projekcie, koordynowany przez piszącą te 
słowa, tworzy pięć osób, cztery z Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW: mgr Magdalena Borowiec 
(muzykolog), mgr Ewa Hauptman-Fischer (muzykolog), Barbara Kalinowska (bibliotekarz), mgr Lud-
miła Sawicka (muzykolog), oraz jedna spoza Gabinetu – mgr Katarzyna Spurgjasz (historyk, student-
ka muzykologii).
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Badania indy widualne

Agnieszka FLUDA-KROKOS
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Sprawozdanie z prac nad inwentaryzacją i opracowaniem pozostałości  
po księgozbiorze oraz dokumentacji pokasacyjnej z klasztoru  

augustianów-eremitów w Książu Wielkim znajdujących się  
w zakrystii miejscowego kościoła parafialnego*

W kościele parafialnym w Książu Wielkim przechowywane są pozostałości po bibliotece klasztornej
augustianów-eremitów. Zakonnicy zostali sprowadzeni do Książa Wielkiego przez Jana z Melsztyna 
w 1372 r.1 Klasztor został skasowany w 1864 r., ostatni zamieszkujący go zakonnik zmarł w 1894 r.2 
Z popadających w ruinę zabudowań w nieznanych okolicznościach wyniesiono i złożono w szafie
(ryc. 1) zakrystii kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha nieznaną bliżej ilość druków należących
wcześniej do biblioteki klasztornej (ryc. 2). 

Ich stan zachowania jest bardzo zły. W wyniku zawilgocenia, zapewne jeszcze w murach dawnego 
klasztoru, rozwinęły się kultury grzybów i pleśni (ryc. 3). Książki są poważnie zniszczone (i niszczo-
ne) przez owady i gryzonie (ryc. 4). Znaczna część została pozbawiona opraw (ryc. 5). W kilkunastu 
przypadkach brak stron tytułowych (ryc. 6) i/lub większej ilości tekstu, z niektórych pozostały jedynie 
luźne karty. 

Z inicjatywy ks. Andrzeja Kwaśniewskiego, dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, ks. Edwar-
da Nowaka, miejscowego proboszcza, oraz prof. Marka Derwicha, dzięki wsparciu finansowemu ze
strony projektu Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospo-
litej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja, 16 VII 2012 r. podjęte zostały prace 
nad skatalogowaniem tego zagrożonego zupełnym zniszczeniem zbioru. Polegały one na sporzą-
dzeniu dokumentacji fotograficznej, nadaniu poszczególnym woluminom numerów inwentarzo-
wych (tekturki bezkwasowe), skatalogowaniu woluminów oraz znaków proweniencyjnych. Pozwoli-
ły na poznanie zawartości przynajmniej części dawnej biblioteki klasztornej augustianów-eremitów 
w Książu Wielkim. 

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.

1 Informacje nt. konwentu zob. G. UTH, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków 
1930.

2 Podaję za: Zabytki regionu, http://www.miechowjaksa.pl/index.php/turystyka/10-turystyka/15-zabytki-regio-
nu (dostęp: 9 X 2012 r.).
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Ryc. 1. Szafa, w której przechowywany jest księgozbiór. 
Fot. A. FLUDA-KROKOS, stan z 16 VII 2012 r.

Ryc. 2. Strona tytułowa z wpisem Conventus  
Książnensis na druku z 1610 r. Fot. A. FLUDA-KROKOS,  

stan z 16 VII 2012 r.

Ryc. 3. Pleśń i zawilgocenie, druk z 1764 r.  
Fot. A. FLUDA-KROKOS, stan z 16 VII 2012 r.
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Ryc. 4. Druk z 1730 r. zniszczony przez owady i gryzonie. Fot. A. FLUDA-KROKOS, stan z 12 IX 2012 r.

Ryc. 5. Druk z 1781 r. bez oprawy.  
Fot. A. FLUDA-KROKOS, stan z 16 VII 2012 r.

Ryc. 6. Druk pozbawiony początkowych kart.  
Fot. A. FLUDA-KROKOS, stan z 12 X 2012 r.
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Ryc. 7. Ostatnia karta zbioru kazań z wpisem  
proweniencyjnym. Fot. A. FLUDA-KROKOS

Ryc. 8. Wpis proweniencyjny w druku Głos Pana 
kruszącego cedry libańskie albo rekollekcye Osobom 
Zakonnym służące, wybór M. RUBCZYŃSKI, Berdyczów 

1768. Fot. A. FLUDA-KROKOS, stan z 22 X 2012 r.

Ryc. 9. Wpis proweniencyjny w druku Coram Iudicio recolendae memoriae Nicolai de Stemmate Jelitarum...,  
Lwów 1757. Fot. A. FLUDA-KROKOS, stan z 22 X 2012 r.
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Ryc. 12. Strona tytułowa Aktu oddania w tymczasowy dozór  
zabudowań kościelnych z wszelkimi naczyniami... (22 I–3 II 1865 r.)  

o. Antoniemu Śliwińskiemu. Fot. A. FLUDA-KROKOS, stan z 22 X 2012 r.

Ryc. 10. Przykładowe strony z zapiskami  
dotyczącymi różnych wydarzeń w klasztorze 

(m.in. 1765 r.). Fot. A. FLUDA-KROKOS,  
stan z 22 X 2012 r.

Ryc. 11. Strona tytułowa księgi ofiar pieniężnych  
na odbudowę kościoła klasztornego  

augustianów-eremitów w Książu Wielkim.  
Fot. A. FLUDA-KROKOS, stan z 22 X 2012 r.
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Prace inwentaryzacyjne zakończono 22 X 2012 r. Stwierdzono, że w szafie znajduje się 146 druków,
którym nadano 146 wstępnych numerów inwentarzowych. W 11 przypadkach są to sygnatury cyfro-
wo-liczbowe – np. 41a, b lub 114a, b, c – użyte do oznaczenia druków współoprawnych.

Zinwentaryzowany zbiór zawiera druki zarówno pochodzące z dawnej biblioteki klasztornej, jak i na-
leżące do parafii św. Wojciecha. W wielu książkach znaleziono noty proweniencyjne jednoznacznie
wskazujące na ich przynależność do biblioteki skasowanego klasztoru, np. na ostatniej karcie zbioru 
kazań (brak strony tytułowej) znajduje się nota „Hic liber est Conventus Magno-Xiąznensis Patrum 
Augustinianorum” (ryc. 7), w druku Głos Pana kruszącego cedry libańskie albo rekollekcye Osobom Za-
konnym służące w wyborze Marcina Rubczyńskiego (Berdyczów 1768) – nota „Conventus Xiąznensis 
PP. Augustinianorum” (ryc. 8), a w druku Coram Iudicio recolendae memoriae Nicolai de Stemmate Je-
litarum... (Lwów 1757) – nota potwierdzająca jego ofiarowanie klasztorowi: „Pro Conventu Xiąznensi
PP. Augustinianorum offert P. Stanislaus Rozycki Aug. 1768 d. 15 Fbris Leopoli” (ryc. 9). Dalsze badania 
pozwolą zapewne na odnalezienie kolejnych tego typu notatek, pomocnych w ustaleniu prowenien-
cji księgozbioru i rekonstrukcji części zasobu biblioteki klasztornej.

Z przechowywanego w kościele parafialnym zasobu wyodrębniono zbiór 43 rękopisów, z których
co najmniej kilka powstało w klasztorze augustianów-eremitów. Oprócz zapisek o różnych wyda-
rzeniach w klasztorze z 1765 r. (?) (ryc. 10) na uwagę zasługuje Księga do zapisywania dobroczynnych 
offiar składanych na reparacyą po pogorzeli Świątyni Pańskiey w Mieście Xiążu Wielkim Zgromadzenia 
Xięży Augustianów [...] 1839 r. z pieczęcią i potwierdzeniem burmistrza miasta Piotra Bielickiego (ryc. 
11) oraz cenna dokumentacja pt. Akt oddania w tymczasowy dozór zabudowań kościelnych z wszelkimi 
naczyniami, apparatami, sprzętami, tudzież gmachów klasztornych z wszystkiemi przynależytościami 
po zniesionym klasztorze XX. Augustianów w mieście Książ Wielki X. Antoniemu Śliwińskiemu pozosta-
wionemu przy tymże Klasztorze Zakonnikowi dla odprawiania nabożeństwa z datą 22 I–3 II 1865 r. (ryc. 
12), której karty umieszczono w Raptularzu nowonarodzonych od dn. 1 sierpnia 1921 r. (dotyczy parafii
św. Wojciecha), przedstawiająca stan posiadania klasztoru w momencie ostatecznej kasaty.

Dokumentacja ta zawiera: Opisanie kościoła i wewnętrznych tegoż ozdób tudzież zabudowań po znie-
sionym klasztorze X.X. Augustianów w mieście Książ Wielki; Opisanie ogrodów owocowych i warzywnych 
należących do zniesionego klasztoru po X.X. Augustianach w mieście Książ Wielki; Opisanie parkanów 
i płotów znalezionych około cmentarza kościelnego zabudowań klasztornych i około ogrodu owoco-
wego przy zajęciu zniesionego Klasztoru X.X. Augustianów w mieście Książ Wielki; Opisanie drzew owo-
cowych i dzikich znalezionych w ogrodzie i na cmentarzu zniesionego klasztoru po X.X. Augustianach 
w mieście Książ Wielki; Wykaz sprzętów i apparatów znalezionych w kościele po zniesionym klasztorze 
X.X. Augustianów w mieście Książ Wielki; Wykaz biblioteki kościelnej znalezionej w zniesionym klasztorze 
po Ks.Ks. Augustianach w mieście Książ Wielki. Zostanie ona wydana drukiem w ramach serii wydaw-
niczej Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na 
Śląsku w XVIII i XIX w. 

Księgozbiór ten oraz towarzyszące mu rękopisy wymagają inwazyjnych form ratowania, od oczysz-
czenia po odgrzybienie i dezynfekcję. Po tych zabiegach należałoby wykonać podstawowe prace 
konserwatorskie. Obecnie trwają poszukiwania sponsora dla tych kosztownych, ale niezbędnych 
prac. Tak opracowany zbiór może być np. cennym materiałem muzealnym, wykorzystywanym nie 
tylko do pracy dydaktycznej, lecz także jako narzędzie promocji regionu.
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Grzegorz JOACHIMIAK
Katedra Muzykologii 
Uniwersytet Wrocławski

Wstępne sprawozdanie z badań nad muzykaliami 
ze śląskich klasztorów objętych sekularyzacją*

Śląsk to region, w którym życie muzyczne było szczególnie bogate. Świadczą o tym zachowane do-
kumenty, katalogi i inwentarze, ale przede wszystkim same źródła muzyczne. Są to zarówno rękopisy, 
jak i druki, ale również instrumenty muzyczne1. Wyjątkową rolę w pejzażu śląskiej kultury muzycznej 
odgrywały dwory książęce, które stwarzały możliwości rozwoju dla muzyków objętych mecenatem 
artystycznym. Ale niezwykle istotne, kulturotwórcze zasługi na polu kultury muzycznej na Śląsku 
miały również ośrodki religijne, począwszy od średniowiecza2, ale również w okresie nowożytnym, 
zarówno w środowiskach protestanckich (w samym Wrocławiu były to aż trzy miejsca o znaczeniu 
europejskim: kościół św. Elżbiety, kościół św. Marii Magdaleny oraz kościół św. Bernardyna), jak i w ka-
tolickich3. Na szczególną uwagę zasługują muzykalia z ośrodków klasztornych, które wciąż wymaga-
ją opracowania – często w podstawowym jeszcze zakresie.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.

1 Por. P. EPSTEIN, E. SCHEYER (Hg.), Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Altertümer. Führer und Katalog zur 
Sammlung alter Musikinstrumente, Breslau 1932; J. GUL, Wytwórstwo instrumentów muzycznych na Dolnym Śląsku 
na podstawie wybranych ksiąg adresowych Paula de Wita, [w:] A. DROŻDŻEWSKA, G. JOACHIMIAK (red.), Muzyczne Oblicza 
Śląska. Materiały z konferencji naukowej, Wrocław 19.06.2008, Wrocław-Lublin 2008, s. 79–93; eadem, Instrumenty 
muzyczne na pierwszych wystawach sztuki, rzemiosła i przemysłu w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu, „Muzyka”, 
56, 2011, 3 („Musicalia Wratislaviensia”), s. 105–122 – tam dalsza literatura.

2 Por. F. FELDMANN, Der Codex Mf. 2016 des Musikalischen Instituts bei der Universität Breslau: eine paleographische 
und stilistische Beschreibung, Breslau 1932; idem, Musik und Musikpflege im mittelalterlichen Schlesien: mit umfan-
greichen Notenbeigaben (Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, 37), Breslau 1938; E. KULFAN, 
Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego Ms. I F 386 z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, [w:] J. PIKULIK (red.), 
Muzyka religijna w Polsce, t. 4, Warszawa 1980, s. 57–175; E. WITKOWSKA-ZAREMBA, Jerzy Liban. Pisma o muzyce (Mo-
numenta Musicae in Polonia, Seria C: Tractatus de musica, 1), Kraków 1984; P. GANCARCZYK, Musica scripto: kodeksy 
menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie Europy Łacińskiej, Warszawa 2001; idem, Uwagi o genezie śpiewnika 
głogowskiego (ca 1480), „Muzyka”, 44, 1999, 3, s. 25–40; M. KLIMKOWSKA, Szesnastowieczny rękopis PL-WRu IV Q 207 
z wrocławskiego klasztoru kanoników regularnych na Piasku jako źródło muzyki liturgicznej, [w:] A. DROŻDŻEWSKA, 
G. JOACHIMIAK (red.), Muzyczne Oblicza Śląska, s. 19–26; E. WITKOWSKA-ZAREMBA, Auctoritas i  Traditio. Przypadek teore-
tyka muzyki Johannesa Hollandrina, [w:] A. BARTOSZEWICZ, G. MYŚLIWSKI, J. PYSIAK, P. ŻMUDZKI (red.). Świat Średniowiecza. 
Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, Warszawa 2010, s. 608–615.

3 Por. E. BOHN, Bibliographie der Musik-Druckwerke bis 1700 welche in der Stadtbibliothek, der Bibliothek des Acade-
mischen Instituts fuer Kirchenmusik und der Koeniglichen und Universitaets-Bibliothek zu Breslau aufbewahrt werden, 
Berlin 1883, reprint: Hildesheim-New York 1969; idem, Die Musikalischen Handschriften des XVI. und XVII. Jahrhun-
derts in der Stadtbibliothek zu Breslau, Breslau 1890, reprint: Hildesheim-New York 1970; H. E. GÜCKEL, Katholische 
Kirchenmusik in Schlesien, Leipzig 1912; R. WALTER, Musikpflege in schlesischen Klöstern im 17. und 18. Jahrhundert, 
„Schlesien. Kunst – Wissenschaft – Volkskunde“, 35, 1990, 4, s. 209–218; R. CHARTERIES, Newly Discovered Music Ma-
nuscripts From the Private Collection of Emil Bohn (Musicological Studies & Documents, 53), Holzgerlingen 1999; 
B. PRZYBYSZEWSKA-JARMIŃSKA, Ocalałe źródła do historii muzyki w Polsce XVII stulecia ze zbiorów dawnej Stadtbiblio-
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W ostatnim czasie szczęśliwie podjęto realizację dwóch grantów badawczych, w których śląskie mu-
zykalia stanowią przedmiot badań. Pierwszy projekt, pt. Kolekcje dawnych muzykaliów z ośrodków re-
ligijnych i świeckich na Śląsku w kontekście kultury muzycznej Europy Środkowej. Katalogowanie zacho-
wanych źródeł, realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w Zakładzie 
Muzykologii Historycznej Katedry Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Opracowywane zbiory 
muzyczne pochodzą z kolegiaty pw. Podwyższenia św. Krzyża w Opolu (obecnie katedra), z kolekcji 
książąt brunszwicko-oleśnickich z Oleśnicy (obecnie większość źródeł z tego zbioru przechowywana 
jest w Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek w Dreźnie), z Biblioteki 
Kapitulnej we Wrocławiu oraz z klasztoru bożogrobców z Nysy – kanoników regularnych Stróżów 
Świętego Grobu Jerozolimskiego. Wykonawcami tego projektu są: dr hab. prof. UWr Remigiusz Po-
śpiech (kierownik projektu), dr Agnieszka Drożdżewska oraz mgr Grzegorz Joachimiak z Katedry Mu-
zykologii UWr. Drugą inicjatywą badawczą jest projekt, również realizowany w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki, pt. Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach 
dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja, którego kierow-
nikiem jest prof. dr hab. Marek Derwich. Jest to interdyscyplinarne przedsięwzięcie o szerokim zasię-
gu badawczym, w którego ramach uwzględniane są również śląskie muzykalia. Źródła pochodzące 
z klasztoru bożogrobców w Nysie stanowią element wspólny dla obu projektów, dzięki czemu ze-
społy badawcze mogą nawiązać bliższą współpracę i wspólnie uzupełniać badania nad przeszłością 
kultury Śląska4. Oba wspomniane projekty mają na celu zinwentaryzowanie i upublicznienie wyni-
ków badań śląskich muzykaliów. W ramach prac prowadzonych w projekcie Dziedzictwo kulturowe 
po klasztorach skasowanych... przez zespół wrocławski koordynowany przez Grzegorza Joachimiaka 
planowane są następujące zadania:

• przeniesienie rekordów źródeł muzycznych zapisanych w RISM-ie do bazy danych Projektu,

• wprowadzenie (nowych) rekordów źródeł muzycznych z opracowywanej kolekcji bożogrobców 
z Nysy,

• wprowadzenie obiektów z kodeksów menzuralnych (w tym również liturgiczno-muzycznych),

• wprowadzenie obiektów z kolekcji tabulatur lutniowych z Krzeszowa5.

Kluczowym elementem w obu projektach jest ustalenie proweniencji i datowania danego zbioru. 
Wiele bardzo pomocnych informacji pochodzi z okresu sekularyzacji, kiedy źródła zaczęły być scala-

thek we Wrocławiu, „Muzyka”, 39, 1994, 2, s. 3–10; T. JEŻ, Madrygał w Europie północno-wschodniej. Dokumentacja 
– recepcja – przeobrażenia gatunku, Warszawa 2003; R. POŚPIECH, Muzyka wielogłosowa w celebracji eucharystycznej 
na Śląsku w XVII i XVIII wieku (Z dziejów kultury chrześcijańskiej na Śląsku, 29), Opole 2004; B. WIERMANN, Die En-
twicklung vokal-instrumentalen Komponierens im protestantischen Deutschland bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts 
(Abhandlungen Zur Musikgeschichte, 14), Göttingen 2005; E. MÖLLER, Der handschriftliche „Katalog der alten Musi-
kalien in der Elisabethkirche zu Breslau” (Breslau 1925) von Fritz Koschinsky, [w:] H. LOOS, E. MÖLLER, Musikgeschichte in 
Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, t. 11, Leipzig 
2006, s. 281–316; P. HALAMSKA, Wielogłosowe opracowanie hymnu „Te Deum laudamus“ w kościołach protestanckich 
siedemnastowiecznego Wrocławia. Przyczynek do historii gatunku w epoce baroku, „Muzyka”, 56, 2011, 3 („Musicalia 
Wratislaviensia”), s. 51–81. Obecnie na ukończeniu jest również praca dra Tomasza Jeża z Instytutu Muzykologii 
Uniwersytetu Warszawskiego dotycząca muzycznej działalności zakonu jezuitów na Śląsku, a także w przygoto-
waniu jest katalog muzykaliów ze zbiorów biblioteki kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu.

4 Obecnie źródła z klasztoru bożogrobców nyskich przy kościele pw. św. św. Piotra i Pawła są opracowywane 
przez zespół badawczy z Katedry Muzykologii UWr i wprowadzane do międzynarodowego inwentarza źródeł 
muzycznych RISM (Répertoire International des Sources Musicales). Planowane jest też wydanie katalogów tej  
i pozostałych kolekcji.

5 Zbiór ten stanowi przedmiot dysertacji doktorskiej przygotowywanej przez G. Joachimiaka w Katedrze Muzy-
kologii Uniwersytetu Wrocławskiego, której promotorem jest dr hab. prof. UWr Remigiusz Pośpiech.
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ne i wstępnie opracowywane. Muzykalia śląskie mają w tym zakresie dość skomplikowaną historię, 
którą warto w tym miejscu przedstawić w zarysie.

Na mocy edyktu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III z 30 X 1810 r. zarządzono przejęcie dóbr ko-
ścielnych znajdujących się na terenie Śląska Pruskiego. Nie ominęło to również źródeł muzycznych, 
choć ich charakter wymaga tu odrębnego komentarza. Nie wynika on wyłącznie ze specyfiki zapisu
tych materiałów, a więc umiejętności jego odczytywania, ale także funkcji, do jakiej były przezna-
czone. Muzykalia często znajdowały się na chórach kościołów przy organach, nierzadko w przysto-
sowanych do tego specjalnych szafach, gdyż były wykorzystywane w oprawie liturgii przez kapele 
muzyczne zarówno w dni powszednie, jak i w święta, tak jak to miało miejsce np. w klasztorach bożo-
grobców w Nysie czy cystersów w Krzeszowie. Niestety muzykalia często traktowano jako materiały 
ważności trzeciego bądź czwartego rzędu, stąd też wielokrotnie odtworzenie pełnego stanu dane-
go zbioru nie jest obecnie możliwe w wyniku wielu zaniedbań. Moment sekularyzacji to czas, kiedy 
wiele śląskich kolekcji uległo rozproszeniu, wiele materiałów zniszczono, zagubiono, ale też sporą 
ilość źródeł scentralizowano i wstępnie opracowano, co stało się podstawą do rozwijania edukacji 
muzycznej, działalności naukowej i ruchu koncertowego na Uniwersytecie Wrocławskim6.

Latem 1811 r. wrocławski prawnik i historyk Johann Gustav Gottlieb Büsching zorganizował grupę, 
która odwiedzała poszczególne miejsca i dokonywała szacunków klasztornych zbiorów. Do tworzo-
nej już od 1809 r. Centralnej Biblioteki Śląskiej w budynku po opactwie kanoników regularnych na 
Piasku we Wrocławiu zwieziono w całości materiały 35 z 91 klasztorów objętych sekularyzacją, a z po-
zostałych już tylko obiekty najcenniejsze7. 

Zbiory muzyczne przechowywane w klasztorach szczególnie interesowały Główną Komisję Seku-
laryzacyjną (Haupt-Säkularisations-Kommision), dlatego też do Wrocławia przyjechał Carl Friedrich 
Zelter, by zająć się specjalnie muzykaliami8. Oprócz pozostałych po działalności Büschinga resztek 
zbiorów z Opola, Kłodzka, Nysy, Krzeszowa i Trzebnicy, po przeprowadzonym rozpoznaniu zwieziono 
do Wrocławia zbiory muzyczne z następujących miejscowości: Bardo, Bolesławiec, Brzeg, Czarnową-
sy, Dzierżoniów, Henryków, Jawor, Jelenia Góra, Kamieniec Ząbkowicki, Lwówek Śląski, Nowogro-
dziec nad Kwisą, Strzegom, Strzelin, Szprotawa, Środa Śląska, Świdnica, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, 
Żagań9. Zbiory znajdujące się na chórze trzebnickiego kościoła pozostawiono na miejscu, ze zbiorów 
opactwa cystersów z Krzeszowa natomiast zostały wywiezione materiały znajdujące się w bibliotece 
klasztoru, a muzykalia znajdujące się w szafie na chórze przy organach pozostały na miejscu10.

W klasztornej bibliotece znajdowały się m.in. wspomniane wcześniej cenne tabulatury lutniowe, 
które prawdopodobnie nie były wykorzystywane podczas liturgii, dlatego przechowywano je w po-
mieszczeniach biblioteki klasztoru11. W kontekście powołania do istnienia Królewskiego Akademic-

6 A. DROŻDŻEWSKA, Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i I połowie XX wieku. Edukacja muzyczna 
– działalność naukowa – ruch koncertowy (Acta Universitatis Wratislaviensis, 3381, Musicologica Wratislaviensia, 7), 
Wrocław 2012.

7 J. OŻÓG, Zarys historii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (Acta Universitatis Wratislaviensis, 1637), Wrocław 
1995, s. 16.

8 A. DROŻDŻEWSKA, Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, s. 273.

9 Ibidem.

10 Por. R. WALTER, Musikgeschichte des Zisterzienserklosters Grüssau von Anfang des. 18 Jahrhunderts bis zur Aufhe-
bung im Jahre 1810 (Musik des Ostens, 15), Kassel 1996, s. 71–111; R. POŚPIECH, Muzyka wielogłosowa, s. 264.

11 G. JOACHIMIAK, Z historii uniwersyteckich zbiorów posekularyzacyjnych. „I Trastulli d’Apollo” jako rękopis uzupeł-
niający kolekcję tzw. „krzeszowskich” tabulatur lutniowych z XVIII wieku, [w:] J. HARASIMOWICZ (red.), Uniwersytet Wro-
cławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku z okazji Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu 
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Ryc. 1. Szafa nutowa na chórze bazyliki Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie. Fot. R. WALTER, 1980

kiego Instytutu Muzyki Kościelnej na Uniwersytecie Wrocławskim (Das Königliche Akademische 
Institut für Kirchenmusik) zdecydowano ostatecznie, aby wszystkie zbiory muzyczne przekazać do 
biblioteki tej jednostki; zajmował się nimi Friedrich Wilhelm Berner12. Biblioteka ta stanowiła wy-
raźnie osobną placówkę w stosunku do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, co potwierdzają m.in. 
naniesione na zbiorach pieczęcie13. 

Kolejny zwrotny punkt w historii śląskich sekularyzowanych muzykaliów to rok 1909, kiedy jesienią 
Otto Kinkeldey rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim, co zaowocowało narodzinami 
wrocławskiej muzykologii jako dyscypliny naukowej (1910), a także podjęciem działań dotyczących 
katalogowania zbiorów z ujednoliconymi sygnaturami: Mf. (Manuscriptum folio) i Mq. (Manuscriptum 
quarto). W 1920 r., za sprawą Maxa Schneidera, przemianowano dawną placówkę na Instytut Mu-
zyczny (Musikalisches Institut bei der Universität Breslau), który składał się z dwóch oddziałów, In-
stytutu Muzyki Kościelnej (Institut für Kirchenmusik) i Seminarium Muzykologicznego (Musikwissen-
schaftlisches Seminar). 

Wrocławskiego. Internationale wissenschaftliche Konferenz Universität Breslau in der europäischen Kultur des 19. und 
20. Jahrhunderts, Wrocław 2013 (w druku).

12 A. DROŻDŻEWSKA, Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, s. 276.

13 R. WALTER, Erhaltung kirchenmusikalischer Bestände bei der Säkularisation in Schlesien 1810/11, „Jahrbuch der 
Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau“, 27, 1986, s. 308.
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Ryc. 2. Biblioteka Instytutu Muzycznego w miejscu obecnego zaplecza Oratorium Marianum. 
Za: A. DROŻDŻEWSKA, Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim

Zbiór muzykaliów został podzielony zgodnie z potrzebami dydaktycznymi, ale przechowywano go 
prawdopodobnie w tym samym pomieszczeniu – dawnej zakrystii Oratorium Marianum14 (ryc. 2). 
W dalszym ciągu prowadzono katalogowanie muzykaliów na miejscu w poszczególnych bibliote-
kach klasztornych, wprowadzając coraz dokładniejsze dane, a do porównań posługiwano się leksy-
konem Roberta Eitnera, co potwierdzają notatki Fritza Feldmanna z 1928 r.15 

Zbiory we Wrocławiu z czasem rozbudowywano, dodając kolejne kolekcje (np. Johanna Karla Po-
snera, Christopha Hermanna, Piusa Hanckego, rękopisy z Michelsdorf, z Niesky), które zawierają 
niekiedy trudne do rozszyfrowania symbole i skróty pochodzące z poszczególnych bibliotek, np. 
Vi, Gh, Frb16.

W okresie II wojny światowej biblioteka działała bez zmian do 1941 r. Pod koniec 1944 r., podobnie 
jak z innych bibliotek wrocławskich, ewakuowano z niej zbiory w związku z zagrożeniem atakami 

14 A. DROŻDŻEWSKA, Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, s. 283.

15 Por. E. KIRSCH, Die Bibliothek des Musikalischen Instituts bei der Universität Breslau. Ein Beitrag zur Kenntnis von 
dem Anteil Schlesiens an der musikalischen Strömungen des 16–18. Jahrhunderts, Hundsfeld 1922; Nachlaß Max 
Schneider, sygn. D-Bim SM 27/67, za: A. DROŻDŻEWSKA, Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, s. 171–172.

16 M. BURCHARD, Losy wrocławskich kolekcji muzycznych po 1945 roku, [w:] M. GOŁĄB (red.), Muzykologia we Wro-
cławiu. Ludzie – historia – perspektywy (Acta Universitatis Wratislaviensis, 2742, Musicologica Wratislaviensia, 1), 
Wrocław 2005, s. 93.
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lotniczymi17. W kwietniu 1945 r. bomba uderzyła w Salę Muzyczną Uniwersytetu Wrocławskiego, do 
której przylegała muzykologiczna biblioteka. Po zakończeniu wojny zaczął się formować na odno-
wionym uniwersytecie Zakład Muzykologii, kierowany początkowo przez Zbigniewa Liebharta, póź-
niej przez ks. prof. Hieronima Feichta. Na jego potrzeby zwożono ewakuowane zbiory, nie tylko nuty, 
ale również instrumenty muzyczne, oraz szacowano i porządkowano zbiory. Opieszałość władz Uni-
wersytetu Wrocławskiego sprawiła, że w 1945 r. muzykologia utraciła szansę na zatrudnienie Adolfa 
Chybińskiego, który wcześniej otrzymał propozycję pracy w podobnej jednostce i na podobnym sta-
nowisku w Poznaniu18. 

Powołany w 1946 r. Zakład Muzykologii rozwiązano 5 lat później. Przed jego likwidacją planowano 
podział wyposażenia i zbiorów Zakładu między inne wrocławskie placówki naukowe: starodruki, rę-
kopisy i czasopisma miały zostać przekazane Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, nuty, instru-
menty muzyczne, książki i płyty gramofonowe trafić miały do Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej,
a aparatura fonograficzna – do Katedry Językoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego19. 

Tak się jednak nie stało. W marcu 1952 r. Departament Studiów Uniwersyteckich Ministerstwa Szkol-
nictwa Wyższego nakazał przeniesienie wszystkich zbiorów i wyposażenia Zakładu Muzykologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego do Warszawy i oddanie ich za rewersami w depozyt tworzącemu się 
tam Zakładowi Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego20. Zbiory te zostały podzielone między 
bibliotekę Instytutu Muzykologii i Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w War-
szawie, w którym obecnie przechowywane i zabezpieczone są najcenniejsze muzykalia ze śląskich 
klasztorów.

Wspomniana na początku jedna z najcenniejszych kolekcji – tabulatury lutniowe związane z klasz-
torem cystersów krzeszowskich – została przez to rozproszona, gdyż jeden rękopis znajduje się 
w Oddziale Zbiorów Muzycznych BUWr, jeden rękopis zachowany jest w zbiorach bibliotecznych 
rodziny Schaffgotschów z Cieplic Śląskich (gdzie mieściła się prepozytura krzeszowskich cystersów)
w Bibliotece Narodowej w Warszawie, 10 rękopisów znajduje się w Gabinecie Zbiorów Muzycznych 
BUW, a jeden rękopis zaginął (Mf. 2007), ale udało się ustalić zawarty w nim repertuar21. W ostatnim 
czasie ustalono również, iż jeszcze jeden rękopis prawdopodobnie wchodził w skład tej kolekcji22. 
Tym samym składała się ona z 14 rękopisów, a obecnie zachowanych jest 1323. 

Zbiór ten zawiera prawie 2000 utworów, z których część powtarza się w poszczególnych tomach. 
Utwory zapisane są w notacji specjalnie przeznaczonej dla lutni – w tabulaturze lutniowej typu fran-

17 O. KAPE,  Die Geschichte der wissenschaftlichen Bibliotheken in Breslau in der Zeit von 1945 bis 1955. Unter Beson-
derer Berücksichtigung der Universitätsbibliothek, St. Katharinen 1993.

18 A. UGREWICZ, Hieronim Feicht i działalność Zakładu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945–
–1952, [w:] M. GOŁĄB (red.), Muzykologia we Wrocławiu, s. 75.

19 A. DROŻDŻEWSKA, Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, s. 285.

20 Por. A. MRYGOŃ, Dolnośląskie rękopisy muzyczne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, [w:] J. STĘ-
POWSKI, H. LOOS (Hg.), Beiträge zur Musikgeschichte Schlesiens. Musikkultur- Orgellandschaft. Tagungsbericht Liegnitz 
1991 (Deutsche Musik im Osten 5), Bonn 1994, s. 285–300; A. UGREWICZ, Hieronim Feicht, s. 84–86; A. DROŻDŻEWSKA, 
Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, s. 286.

21 G. JOACHIMIAK, W sprawie identyfikacji repertuaru zaginionej tabulatury lutniowej Mf. 2007 z kolekcji opactwa
cystersów w Krzeszowie, „Muzyka”, 58, 2013, 1 (w druku).

22 Idem, From Berlin to Stockholm. The Silesian Provenance of The MMS 24 Lute Tablature from Rudolf Nydahl’s 
Private Collection in Stiftelsen Musikkulturens Främjande, „Early Music”, 41, 2013 (w druku).

23 Por. R. WALTER, Musikgeschichte des Zisterzienserklosters Grüssau, s. 159–165; T. JEŻ, Some Remarks About the 
Provenance of the Lute Tablatures from Grüssau / Krzeszów, „Musicology Today”, 6, 2009, s. 127–152; G. JOACHIMIAK, 
From Berlin to Stockholm.
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cuskiego, a więc jest to zapis wykorzystujący litery alfabetu łacińskiego, które zapisywane są na sze-
ściolinii (nie jak zazwyczaj na pięciolinii). Linie te określają sześć pierwszych chórów w lutni, a chóra-
mi nazywa się w tym instrumencie podwójne struny, których jest w sumie od 20 do 25 (w zależności 
od modelu lutni). 

W opactwie cysterskim w Krzeszowie grywano na lutni utwory na różnym poziomie zaawansowa-
nia, w tym wymagające od muzyka wysokich umiejętności wykonawczych. Świadczą o tym licznie 
zapisane sonaty („Partie”) jednego z najsłynniejszych lutnistów doby późnego baroku, urodzonego 
prawdopodobnie w Grodkowie na Śląsku, Silviusa Leopolda Weissa (1687–1750) – rówieśnika m.in. 
Jana Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiego, Domenica Scarlattiego i wielu innych mistrzów baroku. 
Są tam cenne odpisy jego utworów, które posłużyły do wydanej ostatnio pierwszej części ostatniego 
tomu dzieł Silviusa Leopolda Weissa, Sämtliche Werke24, a także kompozycje unikatowe25. 

Na uwagę zasługuje również teoretyczny wstęp zapisany w dwóch rękopisach, Mf. 2002 (PL-WRu 
60019 Muz.) i Mf. 2003 (PL-Wu RM 4136), który został skopiowany z druku Cabinet der Lauten au-
torstwa działającego na Śląsku francuskiego lutnisty Philippa Franza Le Sage’a de Richée26. Rękopi-
śmienna wersja z rękopisu Mf. 2002 jest o tyle wyjątkowa, że poszerzono ją o siedem dodatkowych 
uwag wykonawczych, których nie odnajdzie się w żadnym innym źródle na świecie. Są to ponadto 
uwagi, które wskazują na kierunek praktyki wykonawczej, która realnie rozwinęła się później właśnie 
w zaproponowanych tam aspektach. Dwa rękopisy z tej kolekcji zawierają dedykację dla Hermiena 
Kniebandla (1679–1745), cystersa krzeszowskiego – Mf. 2002 oraz K. 44 (PL-Wn 396 Cim.)27. 

W rękopisach tych znajduje się również wiele świadectw kultywowania muzyki kameralnej z udziałem 
lutni. Odnaleźć tam można absolutne unikaty dzieł duetów lutniowych m.in. kapelmistrza katedry 
wrocławskiej Martina Prantla (zm. 1709) czy Georga Philippa Telemanna, a także jedyną zachowaną 
kopię Suity polskiej tego ostatniego28. Znajdują się tam również bardzo ciekawie zestawione kom-
pozycje, które tworzą swoiste cykle medytacyjne29. Dwa z nich miały swoje prawykonania podczas 
„Weekendu Lutniowego” odbywającego się we Wrocławiu w ramach 15. Wrocławskiego Festiwalu 
Gitarowego „Gitara+”30. Muzyka znajdująca się w tych rękopisach nie bez wątpienia była i nadal jest 
uznawana za swoisty skarb sekularyzowanych śląskich zbiorów muzycznych.

Zbiór muzykaliów z klasztoru nyskich bożogrobców znajduje się obecnie w Bibliotece Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Obejmuje około 900 obiektów zawierających ponad 1000 

24 S. L. WEISS, Sämtliche Werke für Laute. Complete Works for Lute, t. 10 (Übertragung, Teilband I), Hg. T. CRAWFORD, 
D. KIRSCH (Das Erbe Deutscher Musik, Sonderreihe, 13), t. 16, Kassel i in. 2011.

25 G. JOACHIMIAK, Kompozycje Sylviusa Leopolda Weissa w śląskich tabulaturach lutniowych – próba uporządkowa-
nia wybranych zagadnień, [w:] A. DROŻDŻEWSKA, G. JOACHIMIAK (red.), Muzyczne Oblicza Śląska, s. 27–42.

26 Idem, Uwagi do „wrocławskiego” druku „Cabinet der Lauten” Philippa Franza Le Sage’a de Richée i muzyczna 
działalność rodziny Neidhardtów, „Muzyka”, 56, 2011, 3 (Musicalia Wratislaviensia), s. 123–151.

27 E. WOJNOWSKA, Muzykalia opactwa krzeszowskiego. Opis i historia badań, [w:] H. DZIURLA, K. BOBOWSKI (red.), Krze-
szów uświęcony łaską, Wrocław 1997, s. 313–320; E. BIELIŃSKA-GALAS, Tabulatura lutniowa cysterskiego mnicha Her-
manna Kniebandla w zbiorach Biblioteki Narodowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 36, 2004, s. 131–146.

28 K. WILKOWSKA-CHOMIŃSKA, Suita polska Telemanna, „Muzyka”, 4, 1959, 2, s. 57–64.

29 R. WALTER, Musikgeschichte des Zisterzienserklosters Grüssau, s. 162–165; T. JEŻ, Some Remarks, s. 127–152.

30 Koncert odbył się 21 X 2012 r. w Auli Leopoldinie Uniwersytetu Wrocławskiego. Muzyka została wykonana 
przez Jana Čižmářa (lutnia, teorba, gitara barokowa) i Martę Kratochvílovą (flet traverso) z towarzyszeniem mi-
stycznych tekstów m.in. Angelusa Silesiusa, Jacoponego da Todiego i Jakuba Boehmego recytowanych przez 
Jana Peszka. Projekt został zainicjowany i przygotowany przez Grzegorza Joachimiaka i Wrocławskie Towarzy-
stwo Gitarowe, http://gitara.wroclaw.pl/index.php?id=4&idp=11&lang=_pl (dostęp: 27 XI 2012 r.).
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kompozycji.  Wstępne datowanie określa się na XVIII i XIX w. Ponad połowa to materiały rękopi-
śmienne, pozostała część to druki. Szczęśliwie źródła te dotrwały do naszych czasów, gdyż kościół  
pw. św. św. Piotra i Pawła nie został zbombardowany w czasie II wojny światowej, a dzięki zlokalizo-
waniu tam instytucji o charakterze zamkniętym (szpital, seminarium) zbiory muzyczne nie zostały 
wywiezione ani zniszczone zaraz po wojnie, co często się zdarzało na „Ziemiach Odzyskanych”31. 

W 1810 r., podczas sekularyzacji, zbiór ten zinwentaryzowano, a dzięki przejęciu ośrodka przez du-
chowieństwo diecezjalne w dalszym ciągu poszerzano go o kolejne pozycje. Na szczególną uwagę 
zasługują jednak zachowane inwentarze nut i instrumentów muzycznych z początku XIX w.32 Au-
torami tych podobnych, ale nie identycznych spisów są prawdopodobnie czołowi przedstawiciele 
życia muzycznego w nyskim klasztorze, Joseph Latzel (1764–1827) i August Jung (zm. 1875), którzy 
sprawowali obowiązki Regentes chori33. Podzielili oni swoje inwentarze na 19 działów, które oddają 
charakter wykonywanego repertuaru, zgodnego z regułą zakonu, a więc dotyczącego kultu Grobu 
Chrystusa: utwory pasyjne i paschalne, w tym zwłaszcza opracowania śpiewów podczas triduum 
paschalnego34. Są to m.in.: Oratorien; Miserere; Graduale; Offertorien; Lytanien; Messen; Requiem; Arien 
ad Duetten; Regina caeli; Te Deum; Sinfonien et Ouvert[uren] i inne. W ramach tych utworów można 
wydzielić ponad 300 kompozycji, które pochodzą z okresu działalności klasztornej kapeli muzycznej, 
o czym świadczą znaki podwójnego krzyża umieszczane na tytułowych kartach rękopisów35. O od-
powiedni kształt liturgii, a więc i muzyki troszczyli się prepozyci generalni, utrzymaniem odpowied-
niego poziomu kapeli natomiast zajmował się Regens chori. Dzięki zachowanym informacjom w źró-
dłach muzycznych można wyróżnić na tym stanowisku następujące osoby: o. Georg Schreiber (1729), 
o. Gottfired Hoffmann (1750), o. Ignatz Pohl (1762–1789?), o. August Franz Schreier (1793–1796), o.
Joseph Latzel (1764–1827), spośród których trzej ostatni zajmowali się również kopiowaniem nut36. 
Lista nazwisk kompozytorów jest obszerna, gdyż można wymienić ponad 200 osób, bardziej i mniej 
popularnych w ówczesnym życiu muzycznym. Z pewnością wymienić należy tak znanych twórców 
jak: Carl Heinrich Graun (1703–1759), Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736), Joseph Haydn (1732–
–1809) i Michael Haydn (1737–1806), Wolfgang Amadeusz Mozart (1756–1791), Ludwik van Beetho-
ven (1770–1827) – są to kompozycje mszalne. Do grona mniej znanych kompozytorów na pewno 
należą: Johann Baptista Vanhal (1739–1813), Christlieb Siegmunt Binder (1723–1789), Franz Büchler 
(1760–1824), Johann Joseph Emmert (1732–1809), Josef Bonno (1710–1778), Maximilian Stadler 
(1748–1833). Zaznaczyć tu również należy obecność śląskich twórców, m.in. wspomnianych wcześ-
niej Latzela, Volckmera i Pohla, ale również Carla Josepha Birnbacha, Józefa Elsnera, Josepha Ignaza 
Schnabla oraz mniej znanych: A. Bacha, C. A. Knoblicha, J. K. Kühna, J. G. Pausewanga i innych37. Są 

31 R. POŚPIECH, Tradycje muzyczne nyskich bożogrobców, [w:] J. KOPIEC, N. WIDOK (red.), Człowiek i Kościół w dziejach: 
księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Kazimierzowi Doli z okazji 65. rocznicy urodzin, Opole 1999, 
s. 125.

32 Por. Verzeichnis der dem Musik-Chor der Curatial-Kirche in Neisse gehörenden Musikalien (b.sygn.); R. WALTER, Zur 
Musikpflege bei den Kreuzherren in Neisse während des 18. und frühen 19. Jahrhunderts aufgrund des Musikalien- und 
Instrumenteninventars von ca. 1825, „Oberschlesisches Jahrbuch“, 8, 1992, s. 64–66; R. POŚPIECH, Tradycje muzyczne 
nyskich bożogrobców, s. 125.

33 R. WALTER, Zur Musikpflege bei den Kreuzherren in Neisse, s. 64–66.

34 H. PIWOŃSKI, Antyfonarz Bożogrobców z Miechowa, „Musica Medii Aevi”, 6, 1977, s. 88–140; idem, Liturgia wielko-
piątkowa u Bożogrobców, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 43, 1981, s. 269–280; F. WOLNIK, Tajemnica Krzyża 
w liturgii nyskich bożogrobców, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, 16, 1996, s. 289–312; R. PO-
ŚPIECH, Tradycje muzyczne nyskich bożogrobców, s. 120–121.

35 R. POŚPIECH, Tradycje muzyczne nyskich bożogrobców, s. 126.

36 Idem, Muzyka wielogłosowa, s. 265–270.

37 Ibidem, s. 269.
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też nazwiska trudne do zidentyfikowania, lecz być może dzięki źródłom niemuzycznym zebranym
w bazie Projektu uda się coś więcej o nich ustalić.

Wspomnieć również należy, iż w ramach działań realizowanych w projekcie Dziedzictwo kulturowe 
po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, 
znaczenie, inwentaryzacja planowane jest opracowanie źródeł znacznie starszych, z XV–XVI w. Są to 
jednak materiały, które prawdopodobnie będą opracowywane w kolejnym etapie prac.

Dzięki realizacji uzyskanych grantów badawczych, w tym w szczególności dużego projektu kiero-
wanego przez prof. Marka Derwicha, możemy lepiej poznać, ale też nierzadko odkryć, wartościowe 
dziedzictwo kultury Śląska. Cieszy zatem fakt, iż nie zabraknie w tej inicjatywie źródeł muzycznych, 
które jak widać stanowią rozległy obszar badawczy nad historią Śląska, w której ważne miejsce zaj-
muje działalność klasztorów, a wraz z nimi aktywność muzyczna.

Olga Miriam PRZYBYŁOWICZ 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

Archiwalia klarysek gnieźnieńskich w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 
cz. 1: Sprawozdanie z kwerendy w dniach 29–31 VIII 2012 r.*

Jako pierwszy o zbiorach Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Gnieźnie (obecnie Archiwum Archi-
diecezji), które zaczęto gromadzić w XII w.1, pisał Jan Korytkowski2. Leon Formanowicz opublikował 
dwie cenne pozycje dotyczące rękopisów i inkunabułów3. Po 1945 r. całość zbiorów przejrzał i zin-
wentaryzował Józef Nowacki. Prace kontynuował jego następca, dyrektor archiwum Włodzimierz 
Zientarski, który zwrócił uwagę na brak odpowiedniego miejsca do przechowywania rękopisów, 

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.

1 W 1589 r. na synodzie prowincjalnym w Piotrkowie pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Karnkow-
skiego uchwalono dekret dotyczący uporządkowania archiwów i bibliotek kapitulnych i katedralnych prowadzo-
nych co prawda od XII w. przy kościołach katedralnych, ale bez należytej systematyczności, J. KORYTKOWSKI, Arcybi-
skupi gnieźnieńscy, prymasowie, metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821, czyli do połączenia arcybiskupstwa 
gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskiem według źródeł archiwalnych, t. 3, Poznań 1889, s. 471.

2 Idem, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej od 1000 roku aż do dni naszych podług źródeł archiwalnych, t. 1, 
Gniezno 1883, rozdz. 6: Obowiązki kapituły, c. Archiwum kapitulne, s. 482–501, d. Biblioteka kapitulna, s. 501–515. 
Kolejne kompendium części zbiorów opracował T. TRZCIŃSKI, Katalog rękopisów biblioteki kapitulnej w Gnieźnie aż 
do początku XVI w., „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, 35, 1910, s. 169–320, odbitka Poznań 
1910.

3 Prowadził także prace nad uporządkowaniem zbiorów, kontynuując działania poprzednika. II wojna światowa 
zniweczyła w dużym stopniu jego wysiłki. Zbiory wywieziono do Poznania, część uległa rozproszeniu i została 
utracona, L. FORMANOWICZ, Katalog druków polskich XVI-go wieku Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie, Poznań 1930; idem, 
Katalog inkunabułów Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie, z. 1, Poznań 1939; J. WOJTKOWSKI, Rekonstrukcja drugiego zeszy-
tu katalogu inkunabułów Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie księdza Leona Formanowicza, Lublin 1969.
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a szczególnie akt luźnych4. To jemu oraz współpracującym z nim księżom5 te ostatnie zawdzięczają 
scalenie według sygnatur nadanych przez ks. Nowackiego i przeniesienie z piwnic do pomieszczenia 
znajdującego się w wieży katedralnej. Jako ostatnia rys historyczny i artykuł o archiwaliach gnieź-
nieńskich przedstawiła Jadwiga Rył6. 

Wszyscy wyżej wymienieni o zbiorach klasztornych znajdujących się w Gnieźnie, włączanych suk-
cesywnie do archiwum katedralnego od lat 30. XIX w., po kasatach w zaborze pruskim, nie pisali 
w ogóle bądź niezwykle lakonicznie określali je jako „relikty klasztorne”. Z przeświadczeniem, że nie-
wiele zachowało się w Gnieźnie po miejscowych klaryskach, przyjechałam kilka lat temu na pierwszą 
kwerendę. Już wówczas okazało się, że byłam w błędzie.

Literatura przedmiotu o dziejach klasztoru7, a zwłaszcza o jego archiwaliach8, jest bardzo skromna, 
co dla najwcześniejszego okresu jego istnienia można tłumaczyć stanem zachowania nielicznych 
źródeł. Klasztor powstał po 12679, a przed 1284 r.10, a jego fundatorami była wielkopolska para ksią-
żęca, Jolenta i Bolesław Pobożny11.

Zbiór archiwaliów po klaryskach gnieźnieńskich przechowywany w Archiwum Archidiecezji składa 
się z 11 oryginalnych dyplomów, z których dwa wystawione zostały przez ksienie (Staszkę w 1371 r.12 
i Dorotę Bromirską w 1617 r.13), kilkunastu rękopisów (w tym jednego liturgicznego), niezwykle cen-

4 Jedna grupa akt luźnych wraz z polonikami, inkunabułami i rękopisami znajdowała się w pomieszczeniu wie-
żowym katedry, a inna część luzów przechowywana była w teczkach ułożonych w stosy w piwnicy Kurii Metro-
politalnej.

5 Kustosz katedry ks. Stanisław Bross, ks. Zdzisław Borzyszkowski i ks. prefekt z Pobiedzisk Jan Kątny.

6 J. RYŁ, Katalog rękopisów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 45, 1982, s. 
5–201; eadem, Archiwum i biblioteka w Katedrze Gnieźnieńskiej, Gniezno 1994.

7 Jako pierwszy, wykorzystując część niezachowanych do naszych czasów dokumentów, pisał K. NEY, Kronika 
klasztoru zakonnic Św. Klary w Gnieźnie i żywot błogosławionej Jolanty, Leszno 1843; monografię Jolenty opubliko-
wał W. SAWICKI, Błogosławiona Jolanta. Życie i dzieje kultu, Gniezno-Niepokalanów 1980. Rozdział w pracy poświęci-
ła klaryskom A. SZULC, Klasztory franciszkańskie w średniowiecznej Wielkopolsce. Kalisz, Gniezno, Śrem, Pyzdry, Obor-
niki (UAM, Wydział Teologiczny, Studia i materiały, 38), Poznań 2001. Monografię architektoniczno-archeologiczną
kompleksu klasztornego napisał S. PASICIEL, Zespół klasztorny franciszkanów i klarysek w Gnieźnie, Gniezno 2005. 
Pozostałe wzmianki o klasztorze mieszczą się w pracach dotyczących historii Gniezna: B. KÜRBIS, Przegląd źródeł i li-
teratury do dziejów Gniezna, [w:] J. TOPOLSKI (red.), Dzieje Gniezna, Warszawa 1965, s. 840–860; G. MIKOŁAJCZYK, Zarys 
dziejów śródmieścia Gniezna, [w:] P. BLOK (red.), Święci nie przemijają. Materiały z sympozjum naukowego o błogosła-
wionej Jolencie z okazji 700-lecia jej śmierci, Gniezno 8–9 października 1999, Gdańsk 2002, s. 115–127; E. ROGOWSKA, 
K. SZURKOWSKA, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w Gnieźnie przy kościele franciszkanów 
w latach 1980–1983, [w:] Gniezno. Studia i materiały historyczne, t. 3, Warszawa-Poznań 1990, s. 289–308.

8 O. M. PRZYBYŁOWICZ, Wizytacje klasztoru klarysek w Gnieźnie z lat 1595–1598, [w:] M. MŁYNARSKA-KALETYNOWA, 
J. KRUPPÉ (red.), O rzeczach minionych. Scripta rerum historicarum Annae Rutkowska-Płachcińska oblata (Studia i ma-
teriały z Historii Kultury Materialnej, 71), Warszawa 2006, s. 247–280.

9 A. KARWACKI, Materiały do historii konwentów franciszkańskich Prowincji Polskiej, t. 9, Essen-Gdańsk 1999, s. 178, 
mps w Archiwum Franciszkanów w Krakowie.

10 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. I. ZAKRZEWSKI, t. 1, Poznań 1877 (dalej: KDW), nr 550.

11 Kronika wielkopolska, wyd. B. KÜRBIS (Monumenta Poloniae Historica, s.n., 8), Warszawa 1970, s. 262.

12 Archiwum Diecezjalne w Gnieźnie (dalej: ADG), dyplom 19: ksieni Staszka poświadcza, iż Arnold mieszczanin 
gnieźnieński z siostrami Małgorzatą i Krystyną sprzedali Goczkowi, wójtowi gnieźnieńskiemu, sołectwo w Woźni-
kach, KDW, t. 3, 1879, nr 1647.

13 ADG, dyplom 86: ksieni Dorota Bromirska (w opisie błędnie Bramirska) wraz z całym konwentem nadają pod 
pewnymi warunkami Wojciechowi Płotce dwa młyny, w Piszczu i w Korzeczniku.
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nego, dobrze znanego w literaturze przedmiotu, piętnastowiecznego antyfonarza14, starodruków 
oraz licznej grupy akt luźnych.

W tej części sprawozdania z kwerendy pragnę przedstawić zawartość zbioru archiwaliów zachowa-
nych po klaryskach gnieźnieńskich znajdującego się w Aktach Kapituły, w dziale Luzy15. Jest to 39 
jednostek o numeracji od 14 do 52. W każdej z nich mieści się grupa tematycznie związanych ze sobą 
akt w liczbie od kilku do nawet 119 (33 Luzy). Najczęściej są to uwierzytelnione pieczęciami opłatko-
wymi i papierowymi kopie oryginałów lub odpisy i wyciągi także uwierzytelnione pieczęciami. Zda-
rzają się kopie nieuwierzytelnione oraz oryginalne dokumenty. Spisane zostały w językach łacińskim, 
polskim, a nieliczne w językach obcych nowożytnych, francuskim, niemieckim, a nawet rosyjskim16.

Przykładem uwierzytelnionej kopii jest akt z 2 X 1535 r. wystawiony w Krakowie przez króla Zygmun-
ta Starego, który polecił kasztelanowi poznańskiemu Łukaszowi Górce rozsądzenie sporu o sołectwo 
we wsi Obora między Sebastianem i Maciejem Zagajewskimi a ksienią Katarzyną Rokitnicką17. Wy-
ciąg uwierzytelniony pieczęcią to np. dokument z 3 IV 1539 r. wystawiony w Gnieźnie, który stanowi 
relacja woźnego z oględzin ran zadanych przez Żydów ksieni Katarzynie Rokitnickiej oraz mniszce 
Barbarze Zagajewskiej18. Oryginały to m.in. Inwentarz dowodów konwentowi Wielebnych Imci Pa-
nien Zakonu Ojca S. Franciszka w Gnieźnie służących na rekwizycyją Wielmożnej Imci Panny Elżbiety 
Rzeszotarskiej i Konwentu Gnieźnieńskiego na ten czas urząd Ksieni sprawiającej roku 170419, rachunki 
z lat 1655–165720 oraz dwa pokwitowania, prowincjała Emiliusza Ciby wystawione w Gnieźnie 29 IX 
1621 r., poświadczające odbiór sumy oddanej w depozyt ksieni Katarzynie Lubowieckiej, oraz kusto-
sza i gwardiana gnieźnieńskiego klasztoru franciszkanów, Stefana Tarcinusa, wystawione w Gnieźnie 
8 XI 1650 r., potwierdzające odbiór pożyczki 200 zł od ksieni Katarzyny Węgierskiej i zwrot klaryskom 
dwóch srebrnych lichtarzy21.

Akta te stanowią znakomite, niewykorzystane źródło do historii gospodarczej nie tylko klarysek, ale 
i Gniezna oraz do badań nad historią i prozopografią konwentu.

14 I. PAWLAK, Graduał klarysek gnieźnieńskich z 1418 roku jako dokument kultury muzycznej Gniezna, „Nasza 
Przeszłość”, 24, 1966, s. 135–141; A. PASIONEK, Analiza paleograficzno-muzyczna graduału klarysek gnieźnieńskich 
z 1418 r., Lublin 1964, mps w Bibliotece KUL; A. MOSZCZYŃSKA, Graduał klarysek gnieźnieńskich ms.170 z Biblioteki 
Katedralnej w Gnieźnie, Warszawa 1988, mps w Bibliotece Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie. 

15 Sygn. ACap., O, Luzy.

16 Np. karta spisana 27 X 1713 r., stanowiąca potwierdzenie odbioru prowiantu dla wojsk moskiewskich odwie-
zionego do Łopienna, ACap., O, 47 Luzy.

17 Ibidem, 21 Luzy.

18 Ibidem.

19 Ibidem, 14 Luzy (12 kart).

20 Ibidem, 22 Luzy (4 karty, fragment rachunków).

21 Ibidem, 22 Luzy (1 karta).
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Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej 
Akta luźne dotyczące klasztoru SS Klarysek w Gnieźnie22

ACap., O, 14 Luzy 

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie I. 

Przywileje 1259–1766 (25 jednostek)

ACap., O, 15 Luzy 

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie II. 

Generalia 1576–1820 (50 jednostek, ale jedną wycofano, ponieważ nie dotyczyła klarysek)

ACap., O, 16 Luzy 

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie III. 

Generalia 1776–1854 (14 jednostek)

ACap., O, 17 Luzy 

Kapituła Metropolitalna, Klasztor  klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie IV. 

Kapitały, zapisy wyprawy mniszek, skrypty dłużne 1562–1881 (67 jednostek, ale jedną wycofano, ponie-
waż nie dotyczyła klarysek)

ACap., O, 18 Luzy 

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie V. 

Majętności. Generalia 1646–1834 (38 jednostek)

ACap., O, 19 Luzy 

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie VI. 

Kompetencja 1777–1824 (22 jednostki)

ACap., O, 20 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie VII.

Deputat drzewny 1778–1837 (22 jednostki)

ACap., O, 21 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie VIII. 

Spory i procesy 1535–1828 (86 jednostek, ale dwie wycofano, ponieważ nie dotyczyły klarysek)

ACap., O, 22 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie IX. 

Rachunki, pokwitowania 1573–1834 (71 jednostek)

ACap., O, 23 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie X. 

Testamenty 1710–1824 (7 jednostek)

22 Sporządziłam wykaz na podstawie materiałów pomocniczych przechowywanych w archiwum oraz własnej 
kwerendy.
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ACap., O, 24 Luzy 

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XI.

Poddani 1583–1786 (21 jednostek)

ACap., O, 25 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XII.

Podatki państwowe i kontrybucje wojskowe, I: 1577–1698 (76 jednostek, ale jedną wycofano, ponieważ 
nie dotyczyła klarysek)

ACap., O, 26 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XIII.

Podatki państwowe i kontrybucje wojskowe, II: 1700–1833 (94 jednostki, ale cztery wycofano, ponie-
waż nie dotyczyły klarysek)

ACap., O, 27 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XIV.

Listy 1696–1800 (56 jednostek)

ACap., O, 28 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XV.

Dziesięcina z Kcyni 1418–1799 (87 jednostek)

ACap., O, 29 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XVI.

Posiadłości ziemskie w Gnieźnie 1543–1772 (34 jednostki)

ACap., O, 30 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XVII.

Spór o ogród z proboszczem kościoła św. Piotra w Gnieźnie 1442–1764 (50 jednostek, jednej brak)

ACap., O, 31 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XVIII.

Stosunki z Żydami gnieźnieńskimi 1534–1786 (64 jednostki, ale jedną wycofano, ponieważ nie doty-
czyła klarysek)

ACap., O, 32 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XIX. 

Grzybowo 1614–1833 (92 jednostki, ale jedną wycofano, ponieważ nie dotyczyła klarysek)

ACap., O, 33 Luzy 

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XX. 

Majętności Gołąbki, Piszcz, Łomno, Ochodza 1602–1801 (119 jednostek, ale jedną wycofano, ponieważ 
nie dotyczyła klarysek)

ACap., O, 34 Luzy 

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XXI. 

Majętność Grotkowo 1582–1798 (99 jednostek)
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ACap., O, 35 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XXII.

Majętność Grotkowo – dziesięcina i meszne na parafii w Jarząbkowie i scholasterii metropolitalnej 
w Gnieźnie 1652–1753 (52 jednostki)

ACap., O, 36 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XXIII.

Kostrzyn i Strumiany, I: 1427–1599 [1763] (72 jednostki, ale jedną wycofano, ponieważ nie dotyczyła 
klarysek)

ACap., O, 37 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XXIV.

Kostrzyn i Strumiany, II: 1604–1698 (75 jednostek, ale trzy wycofano, ponieważ nie dotyczyły klary-
sek)

ACap., O, 38 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XXV.

Kostrzyn i Strumiany, III: 1701–1744 (85 jednostek)

ACap., O, 39 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XXVI. 

Kostrzyn i Strumiany, IV: 1745–1766 (106 jednostek, ale dwie wycofano, ponieważ nie dotyczyły kla-
rysek) 

ACap., O, 40 Luzy 

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XXVII. 

Kostrzyn i Strumiany, V: 1777–1830 (89 jednostek, ale jedną wycofano, ponieważ nie dotyczyła klary-
sek)

ACap., O, 41 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XXVIII.

Dziesięcina i meszne z dóbr Kostrzyn dla miejscowego proboszcza 1598–1783 (100 jednostek, pięciu 
brak)

ACap., O, 42 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XXIX. 

Majętność Krzyszczewo 1611–1796 (25 jednostek)

ACap., O, 43 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XXX. 

Majętność Mniszewo, I: 1527–1724 (108 jednostek, ale 10 wycofano, ponieważ nie dotyczyły klarysek, 
jednej brak)

ACap., O, 44 Luzy 

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XXXI.

Majętność Mniszewo, II: 1728–1795 (93 jednostki, ale cztery wycofano, ponieważ nie dotyczyły klary-
sek)
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ACap., O, 45 Luzy 

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XXXII. 

Majętność Obora 1292–1804 (34 jednostki, dwóch brak)

ACap., O, 46 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XXXIII.

Majętność Piekary 1600–1796 (25 jednostek, ale cztery wycofano, ponieważ nie dotyczyły klarysek, 
dwóch brak)

ACap., O, 47 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XXXIV.

Majętność Strzyżewo, I: 1427–1749 (112 jednostek, ale dwie wycofano, ponieważ nie dotyczyły kla-
rysek)

ACap., O, 48 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XXXV. 

Majętność Strzyżewo, II: 1751–1793 (76 jednostek, ale trzy wycofano, ponieważ nie dotyczyły klary-
sek)

ACap., O, 49 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XXXVI. 

Majętność Pustkowia, Szczodrochowo i Świerczewo 1428–1818 (7 jednostek, ale jedną wycofano, po-
nieważ nie dotyczyła klarysek)

ACap., O, 50 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XXXVII. 

Majętność Winiary 1557–1799 (118 jednostek, ale pięć wycofano, ponieważ nie dotyczyły klarysek, 
ośmiu brak)

ACap., O, 51 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XXXVIII. 

Majętność Woźniki 1575–1796 (112 jednostek, ale siedem wycofano, ponieważ nie dotyczyły klarysek, 
dwóch brak)

ACap., O, 52 Luzy

Kapituła Metropolitalna, Klasztor klarysek [w inwentarzu: Konwent zakonu] w Gnieźnie XXXIX. 

Majętność Żerniki 1600–1785 (31 jednostek, ale trzy wycofano, ponieważ nie dotyczyły klarysek)
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Marek L. WÓJCIK
Instytut Historyczny 
Uniwersytet Wrocławski

Sprawozdanie z kwerendy w Pradze w dniach 17–23 IX 2012 r.*

Kwerenda w Národní archiv (Archiwum Państwowe) w Pradze miała na celu rozpoznanie zbiorów 
archiwalnych (dokumentów, akt, ksiąg, rękopisów) wytworzonych w klasztorach funkcjonujących 
na obszarze dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku. Obiektem poszukiwań były materiały przejęte 
przez państwo na skutek zarządzonej przez cesarza Józefa II sekularyzacji klasztorów. Główny zrąb 
tej kolekcji tworzy zespół (Fond) Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II (dalej: AZK), będący 
zbiorem pochodzących z czeskich klasztorów archiwaliów (oryginalnych dokumentów, akt, odpisów, 
listów) wytworzonych w latach 1115–1784/17891. Początkowo trafiły one do Biblioteki Uniwersytec-
kiej w Pradze, gdzie zostały rozpoznane i zinwentaryzowane, po czym w 1811 r. przewieziono je do 
Wiednia, skąd w 1920 r. powróciły do Pragi, jednak nie do Biblioteki Uniwersyteckiej, ale do Archi-
wum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którego spadkobiercą jest dzisiaj Národní archiv. Zespół 
składa się z archiwaliów czeskich klasztorów (w porządku alfabetycznym) zlikwidowanych podczas 
tej kasaty, zgrupowanych w ramach poszczególnych rodzajów zgromadzeń zakonnych. Układ i za-
wartość zespołu przedstawia tabela 1.

Choć zespół dotyczy wyłącznie domów funkcjonujących na terenie Czech, można w nim znaleźć 
pojedyncze dokumenty (średniowieczne pergaminy, nowożytne odpisy, korespondencję) odnoszą-
ce się do spraw zarówno śląskich, jak i pozaśląskich (polskich). Tytułem przykładu wymieńmy tutaj 
choćby: dokument Mikołaja, opata klasztoru NMP na Piasku we Wrocławiu, z 1406 r., potwierdzający 
zawarcie konfraterni z kanonikami regularnymi z klasztoru św. Karola na Nowym Mieście w Pradze 
(AZK, sygn. 14), dyplom zawarcia konfraterni między konwentami kanoników regularnych w Kłodzku 
i Třeboniu z 1376 r. (AZK, sygn. 126), list Ewy Magdaleny Głoskowskiej, ksieni benedyktynek poznań-
skich (1651–1665), do ksieni benedyktynek z praskiego opactwa św. Jerzego (AZK, inv. č. 2585, č. 
1566), pismo opata benedyktynów z Legnickiego Pola do opata klasztoru św. Prokopa w Sazawie 
z 1745 r. dotyczące konfraterni między obu klasztorami (AZK, inv. č. 2686, č. 510), czy też kopię przy-
wileju fundacyjnego klasztoru franciszkanów na Górze Świętej Anny z 1654 r. (AZK, inv. č. 2539, č. 
125). Spośród kodeksów wymienić zaś można dwa inwentarze dokumentów skasowanych czeskich, 
morawskich i śląskich klasztorów przechowywanych w Haus-, Hof- und Staatsarchiv w Wiedniu (AZK, 
inv. č. 2442–2443, sygn. 1–2). 

Odrębne zespoły, którym nadano odpowiednio nazwy Jesuitica (JS) i Exjesuitica (EJ), tworzą archiwa-
lia pojezuickie z lat 1555–1774 i 1773–1783. Znajdują się w nich pojedyncze dokumenty i rękopisy 
dotyczące m.in. kolegiów jezuickich w Głogowie, Kłodzku, Legnicy, Nysie, Opolu, Świdnicy i Wrocła-

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry 
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-
ties” in the years 2012–2016.

1 Funkcję przewodnika po tym zespole pełnią sporządzone przez archiwistów inwentarze, zob. J. PRAŽÁK, K. BE-
RÁNEK, F. BENEŠ, Listiny českých zrušených klášterů 1115–1784. Inventář, Praha 1961 (mps); K. BERÁNEK, V. BERÁNKOVÁ, 
Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II 1398–1789. Inventář, Díl 2: Dodatky k listinám, knihy, spisy, Praha 1973 
(mps).
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Tabela 1. Struktura zespołu Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II

Rodzaj zgromadzenia Klasztor
barnabici Hradčany

benedyktyni Kladruby 
Sázava 

sv. Jan pod Skalou (Davle-Ostrov) 
sv. Mikuláš (Praha)

sv. Duch (Praha)
benedyktyni słowiańscy sv. Jeroným (Praha)

benedyktynki sv. Jiří (Pražsky hrad)
bożogrobcy Zderaz
celestynki Nové Mĕsto (Praha)
cyriakowie sv. Křiž (Praha)

cystersi Plasy 
Pohled 

Zbraslav 
Zlatá Koruna 

dominikanie Písek
Nymburk

dominikanki sv. Anna a sv. Vavřínec (Praha)
Plzeň

franciszkanie irlandzcy sv. Ambrož (Praha)
kanonicy regularni (augustianie) Borovany 

Karlov 
sv. Kateřina (Praha)

Třeboň
sv. Václav na Zderaze

Lysá nad Labem
kanoniczki (augustianki) Most

kapucyni České Budĕjovice
karmelici sv. Havel (Praha)

u Panny Marie Vítĕzné (Praha)
Pacov

karmelitanki sv. Josef (Praha)
kartuzi Smíchov 

Valdice
klaryski Cheb 

Český Krumlov
sv. Anežka (Praha)

magdalenki Zahražany – Most
minoryci Stříbro

Žatec 
Kukleny

Hradec Králové
Pardubice

Jílové u Prahy
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wiu (JS, inv. č. 55–56, 61, 64, 66, 72–75, 142, 160–161, 971; EJ, inv. č. 66, sygn. 69; inv. č. 218, sygn. 272; 
inv. č. 427, sygn. 529; inv. č. 443, sygn. 549).

W osobnych zespołach zgromadzono także archiwalia tych klasztorów, które przetrwały kasaty józe-
fińskie, ale po II wojnie światowej zostały zlikwidowane przez czechosłowackie władze komunistycz-
ne. Znajdziemy tu spuściznę archiwalną benedyktynów z Břevnova i premonstratensów ze Strahova, 
a także bogate zbiory mieszczących się w Pradze centralnych archiwów prowincjalnych augustia-
nów-eremitów, dominikanów, franciszkanów obserwantów, joannitów, kapucynów, krzyżowców 
z czerwoną gwiazdą i urszulanek. Nie mają one większego znaczenia dla istoty założeń badawczych 
projektu Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz 
na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja, jednak odgrywają ważną rolę w studiach nad 
śląskim (w mniejszym stopniu nad polskim) monastycyzmem doby przedkasacyjnej. 

Szczególnie bogata kolekcja silesiaków znajduje się w zespołach Archiv české františkánské provincie 
(ČFP), Maltézští rytíři – české velkopřevorství (ŘM) i Křižovníci s červenou hvězdou (ŘKř), co nie powinno 
dziwić, zważywszy na ścisłe powiązania śląskich domów zakonnych tych reguł z ich praskimi centra-
lami. Kolekcje wspomnianych zespołów obejmują dokumenty, akta i księgi. Na szczególne wyróż-
nienie zasługują pośród nich materiały (kodeksy i akta) dotyczące śląskich klasztorów franciszkanów 
obserwantów, czyli bernardynów (tabele 2–3)2.

W zespole tym znajdziemy także przechowywane w osobnych poszytach drobne akta odnoszące się 
do wielkopolskiej (1623–1873), halickiej (1674–1891), pruskiej (1856), saskiej (1616, 1931) i polskiej 
(1939, 1947) prowincji franciszkanów obserwantów (ČFP, inv. č. 881–887).

W zespole krzyżowców z czerwoną gwiazdą, który obejmuje przede wszystkim archiwalia komend 
czeskich, znajdują się również dokumenty i rękopisy dotyczące placówek śląskich. Dominują wśród 
nich materiały związane z klasztorem i szpitalem św. Macieja we Wrocławiu, przeważnie siedemna-
sto- i osiemnastowieczne kodeksy zawierające opis dziejów wraz z wykazem mistrzów, odpisy doku-

paulini Nova Bystřice
sv. Salvator (Praha)

Nová Paka
Tachov

Obořištĕ
premonstratensi Litomyšl
premonstratenki Chotěšov

Doksany
serwici sv. Michael (Praha)

Konojedy u Úštěku
Rabštejn nad Střelou

teatyni Menší Most pražský (Praha)
trynitarze Nejsvětější Trojice (Praha)

Štenovice u Plznĕ

2 K. BERÁNEK, V. BERÁNKOVÁ, Archiv české františkánské provincie (1283) 1368–1950. Inventář, Praha 1966 (mps); zob. 
też J. KŘEČKOVÁ, Archiv české františkánské provincie, [w:] P. REGALÁT, P. HLAV (red.), Historia Franciscana 2. Sborník 
textů. Kapitoly z dějin české františkánské provincie sv. Václava u příležitosti 300. výročí úmrtí provinčního ministra 
a významného učence Bernarda Sanniga (+ 1704) a 400. výročí příchodu františkánů k Panně Marii Sněžné v Praze 
(1604), Kostelní Vydří 2005, s. 214–224.
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mentów i przywilejów, protokoły wizytacyjne, spisy członków konwentu za lata 1743–1763, wreszcie 
rejestr zgonów braci z domów praskiego i wrocławskiego z lat 1750–1815 (ŘKř, inv. č. 33–39, 140, 
168, 210–211, 220–221, 239, 272–273, 299). Księgi profesów i wykazy członków nyskiego konwentu 
kapucynów z początku XVIII w. (Libellum Testimonialis f[ratris] novitiorum professorum tam clericorum 
quam laicorum, 1710–1722 oraz Libellum Testimonialis fratris novitiorum professorum tam clericorum 
quam laicorum sub patre Adriana Silesio 1723–1735) znajdują się z kolei w zespole Řad Kapucinů (rkps 
305–306).

Godna uwagi jest kolekcja pojoannicka, na którą składają się dokumenty (listiny) z XII–XVI w. (z nie-
licznymi dyplomami z XVII w.), w sumie 3122 jednostki, oraz rękopisy (spisy a knihy) ułożone w 1035 
kartonach, obejmujące głównie nowożytne akta (m.in. korespondencję zakonną, zwłaszcza mię-
dzy wielkim przeorem i baliwatami, sprawozdania z posiedzeń kapituły), odpisy dokumentów z lat 
1130–1766 (w tym tzw. Extranea, dotyczące spraw majątkowych) i kopiarze, łącznie 1114 ksiąg3. Oba 
zbiory posiadają układ rzeczowy według komturii podległych wielkiemu przeoratowi w Pradze. Są 
wśród nich komendy śląskie, mianowicie Brzeg, Dzierżoniów, Grobniki (Głubczyce)4, Koźle, Lwówek 
Śląski, Łosiów, Oleśnica Mała, Strzegom, Tyniec nad Ślęzą, Wrocław, Złotoryja oraz dwie placówki spo-
za historycznego Śląska – w Kłodzku (dziś w administracyjnych granicach województwa dolnoślą-
skiego) i Poznaniu. Za najcenniejszą część ich archiwalnej spuścizny uznać można przede wszystkim 

Tabela 2. Kodeksy odnoszące się do dziejów śląskich klasztorów franciszkanów obserwantów  
w zespole Archiv české františkánské provincie

Lp. Miejscowość  
z klasztorem

Nazwa rękopisu Zakres chronologiczny Język Liczba stron Sygnatura

1 Głogów Archivum conventus Glogoviensis 1525–1755 łaciński, niemiecki 722 inv. č. 449, nr 56

2 Głubczyce Archivum conventus Leobschicensis 1750 (1448)–1760 łaciński, niemiecki 742 inv. č. 450, nr 57

3 Jawor Archivum conventus Javoriensis 1747–1755 łaciński, niemiecki 840 inv. č. 451, nr 58

4 Kłodzko Chronicon conventus Glacensis 1678–1755 łaciński, niemiecki 420 inv. č. 458, nr 65

5 Legnica Archivum novum conventus 
Lignicensis 

1750 (1700)–1755 łaciński, niemiecki 540 inv. č. 452, nr 59

6 Namysłów Archivum conventus Namslaviensis 1675–1755 łaciński, niemiecki 620 inv. č. 453, nr 60

7 Nysa Protocollum archivi conventus 
Nissensis 

[1750]–1755 łaciński, niemiecki 772 inv. č. 454, nr 61

8 Racibórz Archivum conventus Rattiboriensis 1746–1759 łaciński, niemiecki 880 inv. č. 455, nr 62

9 Wrocław Archivum conventus Wratislaviensis 1750–1756 łaciński, niemiecki 521 inv. č. 456, nr 63

10 Złotoryja Archivum conventus
Goldbergensis

1750–1758 łaciński, niemiecki 842 inv. č. 457, nr 64

3 Zespół omówiła pokrótce S. KOTLÁROVÁ, Fond Řádu Maltézských rytířů v Národním archivu v Praze a jeho využití 
v medievistice, [w:] J. DOBOSZ, J. KUJAWIŃSKI, M. MATLA-KOZŁOWSKA (red.), Drugie polsko-czeskie forum młodych medie-
wistów. Mediewista wobec źródła – teoria i praktyka. Materiały z konferencji naukowej, Gniezno 25–28 września 2007 
roku, Poznań 2009, s. 261–265.

4 Pierwotną siedzibą komturii były Grobniki, skąd około 1282 r., ewentualnie dopiero w latach 1288–1327, jo-
annici przenieśli się do Głubczyc, by około 1492 r. wrócić do Grobnik, por. w tej sprawie m.in. A. TARNAS-TOMCZYK, 
Fundacje joannickie na Śląsku w średniowieczu. Z badań nad początkami śląskich klasztorów, [w:] M. L. WÓJCIK (red.), 
Człowiek – obraz – tekst. Studia z historii średniowiecznej i nowożytnej, Dzierżoniów 2005, s. 14–16; R. HEŚ, Joannici 
na Śląsku w średniowieczu, Kraków 2007, s. 73–74.
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Tabela 3. Akta odnoszące się do dziejów śląskich klasztorów franciszkanów obserwantów  
w zespole Archiv české františkánské provincie 

Lp. Proweniencja Zawartość kartonu Zakres chronologiczny Sygnatura
inv. č. č. kart.

1 klasztor i kościół Wniebowzięcia  
NMP  w Cieszynie

zabiegi o odnowienie klasztoru 1702 3080 182

2 klasztor i kościół św. Stanisława  
w Głogowie

przejęcie opuszczonego klasztoru i kościoła fran-
ciszkanów konwentualnych przez obserwantów, 

dzieje klasztoru, dzieje miasta

1534–1678 3016 178

świadczenie posług duchownych dla katolików  
i wykonywanie praw parafialnych

1642–1659 3017

kaplice, ich fundacje 1611–1680 3018
sprawy finansowe 3019

potwierdzenie prawa połowu ryb w Odrze 1406 3020
bractwo pogrzebowe św. św. Michała i Barbary 1657–1699 3021

rezygnacje gwardianów, sprzedaż domu 1524–1658 3022
3 klasztor i kościół św. św. Idziego  

i Bernarda w Głubczycach
dzieje klasztoru 1448–1678 3023

odnowienie klasztoru 1667 3024
sprawy osobiste (korespondencja) 1697–1731 3025
inwentarz kościoła klasztornego XVII w. 3026

posługi duchowne, spory i ugody z proboszczem 1669–1731 3027
jałmużny, nadania 1671–1725 3028
katalog biblioteki 1678 3029

sprzedaż domu 1677 3030
4 klasztor św. Anny  

na Górze Świętej Anny
założenie klasztoru i wysiłki o jego odnowienie 1458, 1653–1654 3031

5 klasztor i kościół Wniebowzięcia  
NMP i św. Andrzeja Apostoła  

w Jaworze

kopiarz przywilejów 1706 3032 179
dzieje klasztoru 1488–1706 3033

przybycie obserwantów 1556 3034
pretensje franciszkanów konwentualnych  

do klasztoru
1639 3035

inwentarz kościoła klasztornego, posługi 
duchowne, paramenta

1630–1676 3036

spór z proboszczem o prawa parafialne 1728–1729 3037
jałmużny, darowizny, nadania 3038

inwentarz archiwum, katalog biblioteki XVII w. 3039
6 klasztor i kościół św. św. Jerzego  

i Wojciecha w Kłodzku
założenie klasztoru, opuszczenie go przez braci   

i ponowny ich powrót
1475–1631 3098 183

odnowa klasztoru 1631–1644 3099
dzieje miasta i klasztoru 1666 3100

obłóczyny i śluby 1653–1667, 1703 3101 184
inwentarz kościoła klasztornego XVII w. 3102

paramenta 1643 3103
spory z rektorem kolegium jezuickiego 1661–1667 3104

katalog biblioteki XVII w. 3105
sprawozdanie rady miejskiej o zasługach 

zakonników w czasie morowej zarazy
1681 3106

finanse, cła, nadania 1652–1737 3107
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7 klasztor i kościół NMP i św. Jadwigi 
w Legnicy

założenie klasztoru i jego odnowienie 1474, 1700 3040 179
dzieje miasta, wypiski z kroniki benedyktynek 

legnickich, proroctwo cystersa Hermanna  
z Lehnin (Brandenburgia)

1116–1741 3041

budowa klasztoru, sprawy osobiste, wizytacje 1703–1728 3042
posługi duchowne, procesje, działalność  

kaznodziejska, spór z archidiakonem o czwartą 
część podatku pogrzebowego

3043

jałmużny, nadania 1713–1725 3044
ogród 1703 3045

założenie kolegium jezuickiego 1689 3046
8 klasztor i kościół św. Piotra 

 z Alcantary w Namysłowie
dzieje klasztoru 1678 3047 180

spory z franciszkanami konwentualnymi  
o klasztory w Namysłowie i Środzie Śląskiej

1654–1675 3048

przybycie obserwantów, zamiana rezydencji 
w klasztor

1657–1676 3049

inwentarz kościoła, fundacja ołtarza  
św. Antoniego

1678, 1686 3050

pozwolenie na świadczenie posług duchownych 1679 3051
jałmużny i nadania 3052

spis książek 1678 3053
odpisy dokumentów dotyczących własności 

ziemskiej klasztoru
1321, 1497 3054

ogród, układ w sprawie muru między  
klasztorem a dziedzińcem zamkowym

1676–1729 3055

9 klasztor i kościół Matki Bożej  
Różańcowej w Nysie

odpisy dokumentów, dzieje miasta i klasztoru 1726 3056
założenie klasztoru, kasata reformacyjna i jego 
odnowienie; środki na utrzymanie zakonników 

po odnowieniu klasztoru

1475–1664 3057

przeniesienie konwentu do szpitala św. Barbary, 
budowa nowego klasztoru

1623–1748 3058

sprawy osobiste 1643–1656, 1680 3059
pozwolenie na pełnienie posług  

duchownych, spory z proboszczem  
w sprawie praw parafialnych

1653, 1703 3060

finanse, spływ drewna, nadania 1650–1727 3061
inwentarz archiwum XVIII w. 3062

varia (sprzedaż majątku bożogrobców nyskich, 
zakusy franciszkanów konwentualnych  

na klasztor nyski), egzorcyzm

XVI w.–1711 3063

10 Olesno Śląskie próba założenia klasztoru przez Melchiora  
von Gaschina

1662 3064 181

11 Powidzko koło Żmigrodu zaproszenie obserwantów przez Hermanna  
von Hatzfelda

1667–1668 3074
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12 klasztor i kościół św. Wacława  
i Aniołów Stróżów w Raciborzu

dzieje miasta i klasztoru z odpisami  
dokumentów

1720 3075 182

przybycie obserwantów, pozyskanie domu  
i ziemi, budowa klasztoru

1684–1689 3076

spór z polskimi obserwantami o klasztor 1681–1686 3077
jałmużny, dochody, nadania 3078

zrzeczenie się pretensji do praw parafialnych,
ogród, sprzedaż ziemi

1687, 1713 3079

13 klasztor i kościół św. Bernardyna  
we Wrocławiu

przybycie obserwantów do miasta, ich trudności 1453–1552 3081
zapiski historyczne, dzieje wypędzenia 

zakonników, odnowienie klasztoru, opis starego 
klasztoru

1522–1674 3082

spustoszenie klasztoru, spór z miastem  
o budowę nowego klasztoru

1628–1686 3083

nadania i legaty 3084 183
zakup domu i ogrodu 1678–1679 3085

varia (poświęcenie ołtarza św. Jana Chrzciciela, 
wodociąg, korespondencja, wzmocnienie 

dyscypliny w śląskich klasztorach)

1648–1730 3086

fotografia gotyckiej rzeźby Panny Marii ok. 1500 r. 3087

14 klasztor i kościół św. Krzyża  
w Ziębicach

opis cudów w kościele klasztornym XVII w. 3089

15 klasztor i kościół św. Jadwigi  
w Złotoryi

zakusy franciszkanów konwentualnych  
na klasztor 

1523–1701 3090

opór mieszczan przeciwko sprowadzeniu 
obserwantów, ich przybycie do miasta

1682–1704 3091

wypiski z dziejów miasta i klasztoru, wizytacja XVIII w. 3092
służba Boża, sprawy duchowne 1717–1727 3093
odnowienie klasztoru i kościoła 1704–1731 3094

jałmużny, darowizny 1704, 1727 3095
sprzedaż lasu, zakup domów i ogrodów 1548, 1705 3096

plan kościoła i ogrodu klasztornego 1704 (?) 3097
16 klasztor i kościół św. św. Piotra 

 i Pawła w Żaganiu
zakusy obserwantów na dawny klasztor fran-

ciszkanów konwentualnych w Żaganiu 
1541–1677 3088

zbiór ponad 1150 pergaminowych dokumentów5 oraz czterotomowy kopiarz sporządzony u schyłku 
XVIII w. przez Franza Paula von Smitmera (Diplomatarium Ordinis s. Johannes Hierosolimitani Magni 
Prioratus Bohemiae, Moraviae, Silesiae, Poloniae, Austriae, Styriae, Carintiae, Carniolae), zawierający 
m.in. odpisy dokumentów, w tym dziś już zaginionych, komandorii joannickich funkcjonujących na 
obszarze Śląska i Polski (ŘM, sygn. 73, 73a, 74, 75). 

O ile dokumenty śląskich placówek joannickich zostały stosunkowo dobrze już poznane6, o tyle zbio-
ry aktowe i kodeksowe, znacznie mniej szczegółowo zinwentaryzowane, ciągle czekają na wnikliwe 

5 K. BERÁNEK, V. BERÁNKOVÁ, Archiv českého velkopřevorství maltského řádu, Díl 1: Listiny 1128–1880, Praha 1966 
(mps). 

6 Zob. m.in. R. STELMACH, Dokumenty śląskich komend joannitów w zasobie Centralnego Archiwum Państwowego 
w Pradze, „Archeion”, 102, 2000, s. 114–134; idem, Dokumenty do dziejów komendy joannitów we Lwówku Śląskim 
zachowane w centralnym Archiwum Państwowym w Pradze, „Rocznik Jeleniogórski”, 33, 2001, s. 59–72; idem, Za-
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rozpoznanie, na które podczas kilkudniowej kwerendy zabrakło czasu. Warto jednak zaznaczyć, co 
wydaje się istotne z punktu widzenia merytorycznych założeń projektu Dziedzictwo kulturowe po 
klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, zna-
czenie, inwentaryzacja, że materiały te, pieczołowicie gromadzone od samego początku w Archiwum 
Wielkiego Przeoratu Joannitów, mieszczącym się w siedzibie przeora na Małej Stranie w Pradze, nie 
weszły w skład kolekcji archiwum praskiego ani w rezultacie kasat józefińskich, ani w efekcie pruskiej
sekularyzacji przeprowadzonej na Śląsku w 1810 r., ale dopiero w 1957 r., po likwidacji i upaństwo-
wieniu archiwów kościelnych w Czechosłowacji. Obecnie stanowią one depozyt Czeskiego Wielkie-
go Przeoratu Rycerzy Maltańskich.

W innych zasygnalizowanych wyżej zespołach, m.in. w Archiv Řádu sv. Augustina v Praze (ŘA) i Archiv 
kláštera benediktinů v Břevnovĕ (ŘB-B), natrafić można na pojedyncze akcesje (kodeksy) odnoszące
się do klasztorów z ziem polskich, mianowicie: Specificatio Conventuum Ord[inis] Eremit[orum] S[ancti]
P[at]ris Augustini existentium in Provincia Poloniae (ŘA, inv. č. 20), Statuta provincialia Bohemo-Moravi-
co-Silesiatica Ordinis Sancti Benedicti z 1768 r. (ŘB-B, inv. č. 31), czy też Epistolae Wahlstadenses (Legnic-
kie Pole) z lat 1775–1779 (ŘB-B, inv. č. 39).

Archiwalia pozwalające poznać przebieg procesu kasacyjnego klasztorów zlokalizowanych na ob-
szarze monarchii czeskiej zgromadzono w zespole Duchovní komise (ČG-DK), liczącym 2 księgi i 242 
kartony akt (łącznie 85 jednostek archiwalnych)7. Stanowi on wydzieloną część potężnego zbioru, 
zinwentaryzowanego jako České gubernium (ČG), dokumentującego działalność zbiurokratyzowane-
go aparatu administracji habsburskiej, która obejmowała osiem podstawowych grup spraw: militare, 
contributionale, camerale, diaetale, judiciale, publicum, feudale i commerciale. Duchowna komisja, po-
wołana dekretem z 31 VIII 1782 r., wspierać miała agendę spraw wewnętrznych (publicum) w dziele 
reformy Kościoła. Do jej zadań należał przede wszystkim nadzór nad procesem likwidacji sekula-
ryzowanych klasztorów i przejmowaniem ich majątku oraz prowadzenie stosownej dokumentacji. 
W 1785 r. rozwiązano komisję, a dokumentację zakładano bezpośrednio przy czeskiej gubernialnej 
registraturze w dziale publicum (ČG Publ). Jest on największą częścią zespołu České gubernium, sku-
piającego 9284 kartony akt i 291 ksiąg (w sumie 2815 jednostek). Materiały kasacyjne z lat 1786–
–1795 opatrzone są sygnaturami 134, 142–146, 148–151, 153–157, a z lat 1795–1805 – sygnaturami 
107–1418. Zawierają one m.in. dekrety, protokoły z posiedzeń, spisy skasowanych klasztorów, wyka-
zy klasztornych majątków, inwentarze archiwów i bibliotek konwentualnych, zestawienia paramen-
tów, personalia, akta dotyczące zakładania parafii i obsadzania urzędów kościelnych, beneficjów itp.
Nie dotyczą jednak domów zakonnych funkcjonujących na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i na 
Śląsku.

Archiwum praskie posiada przebogaty zbiór źródeł pochodzących z sekularyzowanych w dobie 
józefińskiej klasztorów, przede wszystkim czeskich. Niewielka jego część odnosi się do placówek
z obszaru dawnej Rzeczypospolitej i Śląska. Materiałów do rozpoznania pokasacyjnego dziedzictwa 
klasztorów polskich, głównie z obszaru Śląska cieszyńskiego i karniowsko-opawskiego (tzw. Śląsk 
austriacki, który po pokoju wrocławskim z 1742 r. pozostał przy monarchii habsburskiej), spodziewać 
się można w archiwach w Opawie (będącej w latach 1742–1783 siedzibą królewskiego urzędu admi-

chowane dokumenty do dziejów komendy joannitów w Tyńcu nad Ślęzą, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 
56, 2001, s. 331–345; idem, Dokumenty do dziejów komendy joannitów w Dzierżoniowie z Centralnego Archiwum 
w Pradze, ibidem, 57, 2002, s. 233–240; idem, Praskie archiwum komendy joannitów w Złotoryi, [w:] R. ŻERELIK (red.), 
Dziedzictwo kulturowe Złotoryi na tle dziejów Śląska i Europy, Złotoryja 2007, s. 49–85.

7 P. BURDOVÁ, Duchovní komise (České gubernium) 1782–1785. Inventař, Praha 1963 (mps).

8 Eadem, České gubernium. Inventař, Díl 9: Publicum, Č. 1: 1748–1805, Praha 1962 (mps).
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nistracyjnego dla austriackiej części Śląska) i w Brnie (pełniącym w latach 1783–1849 funkcję stolicy 
prowincji morawsko-śląskiej). Ich zasoby zostaną objęte kwerendą jeszcze w bieżącym roku (Opawa) 
i na początku 2013 r. (Brno).

Dokumentacja z przeprowadzonej kwerendy, obejmująca fotokopie wybranych inwentarzy archi-
walnych, została zdeponowana w biurze projektu badawczego Dziedzictwo kulturowe po klasztorach 
skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwen-
taryzacja.
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Zasady dotyczące przygotowania nadsyłanych tekstów

1. Kontakt:
a) teksty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: hereditas.redakcja@gmail.com
b) wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie: www.hm.kasaty.pl

2. Objętość tekstów:
a) rozprawy i edycje źródłowe: do 4 arkuszy wydawniczych
b) artykuły: do 2 arkuszy wydawniczych
c) polemiki i recenzje: do 1 arkusza wydawniczego
d) sprawozdania, nekrologi etc.: do 0,5 arkusza wydawniczego
(1 arkusz wydawniczy to 22 strony znormalizowanego maszynopisu, czyli około 40 000 
znaków ze spacjami)

3. Wymagania techniczne:
a) formatowanie: czcionka Times New Roman, 12 p. tekst, 10 p. przypisy
b) akapity i przypisy bez wcięcia
c) prosimy nie stosować żadnego dodatkowego formatowania (np. w postaci łamania 
szpalty i ręcznego przenoszenia wyrazów)

4. Ilustracje, tabele, wykresy:
a) ilustracje: bez limitu ich liczby, przy czym w papierowej wersji czasopisma zamieszczać 
będziemy wyłącznie ilustracje czarno-białe
– opatrzone numeracją ciągłą cyframi arabskimi, podpisami i podaniem źródła pochodzenia, 
np.:
Ryc. 3. Pieczęć herbowa opata henrykowskiego Wincentego z 1534 r. (APWr, Rep. 88, nr 
282a).
– umieszczone w miejscu, w którym powinny się znaleźć w wersji publikowanej, 
dodatkowo przesłane w osobnych, czytelnie opisanych plikach w formatach JPG, TIF lub 
PNG o rozdzielczości minimum 300 DPI
– jeżeli ilustracje są chronione prawami autorskimi, należy dostarczyć pisemną zgodę 
autora lub właściciela praw (wraz z czytelnym podpisem) na ich reprodukcję i publikację 
w sieci
b) tabele i wykresy: kolejno ponumerowane cyframi arabskimi i opisane, np.:
Tabela 24. Nadania immunitetów dla komturii śląskich w latach około 1250–1400.
– powinny być zamieszczone we właściwym miejscu bezpośrednio w tekście.

5. Edycje źródłowe:
a) Prosimy o stosowanie się do ogólnie przyjętych instrukcji wydawniczych
b) Przypisy rzeczowe do edycji konstruujemy według zasad obowiązujących w HM
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6. Co należy dołączyć:
a) treściwe, przedstawiające główną tezę streszczenie w języku polskim lub angielskim  
o objętości około 1 strony znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków ze spacjami)
b) afiliację
c) wypełniony kwestionariusz osobowy nadesłany przez Redakcję
d) słowa kluczowe – od kilku do kilkunastu słów precyzyjnie oddających treść artykułu, np. 
do artykułu Klaryski krakowskie a powstanie kościuszkowskie 1794 r. będą to:
klaryski, Kraków, powstanie kościuszkowskie, rozbiory Polski, fiskalizm, zabór mienia, 
kontrybucja wojenna, podatek, patriotyzm, finansowe wsparcie
e) ilustracje etc. według p. 4.

7. W tekstach należy:
a) przy przywoływaniu jakichkolwiek nazwisk (badaczy, autorów, postaci historycznych) 
podawać za pierwszym razem imię w pełnym brzmieniu, a za każdym kolejnym, o ile 
zachodzi taka potrzeba, inicjał imienia
b) stosować tradycyjne przypisy dolne według wytycznych zamieszczonych w p. 8.
c) zapisywać nazwy miesięcy w datach za pomocą cyfr rzymskich, gdy występują one 
razem z dniem i rokiem, oddzielając poszczególne elementy daty za pomocą spacji (np. 9 IV 
1241 r., 15 VII 1410 r.), w innych natomiast wypadkach słownie (np. 9 kwietnia, w kwietniu 
1241 r.).

8. Konstrukcja przypisów:
a) nazwiska autorów, redaktorów, wydawców, tłumaczy etc. zapisujemy kapitalikami (np. 
maBillon)
b) imiona za pierwszym razem podajemy antykwą, w całości, za każdym następnym tylko 
inicjał
c) redaktorów wydawnictw zbiorowych umieszczamy przed tytułem, zamieszczając po 
nazwisku w nawiasie okrągłym skrót ich funkcji zgodny z językiem oryginału, np.: (red.), 
(cura), (ed.), (dir.), (Hg.), (vyd.) etc. 
d) tytuły monografii, prac zbiorowych, wydawnictw źródłowych i artykułów zapisujemy 
kursywą
e) tytuły czasopism zapisujemy antykwą w cudzysłowie, oddzielając przecinkami tom, rok, 
numer/zeszyt, cytowane strony.
f) tytuły serii wydawniczych zapisujemy przed miejscem wydania, w nawiasie, antykwą, 
oddzielając przecinkami tom, część etc.
g) po tytule publikacji zamieszczonej w opracowaniu zbiorowym piszemy, po przecinku, 
małą literę „w” z dwukropkiem, wpisując ją w nawias kwadratowy: , [w:]
h) numery tomów, woluminów, roczników, zeszytów czasopism oraz publikacji 
wielotomowych podajemy cyframi arabskimi
i) w wypadku publikacji opatrzonych kartą tytułową w językach łacińskim i polskim 
podajemy zapisy w języku łacińskim
j) za pierwszym razem podajemy pełny opis bibliograficzny, a za każdym następnym razem 
inicjał imienia i nazwisko autora oraz skrócony tytuł bez wielokropka, np. p. sczaniecki, 
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Katalog opatów, s. 34; Rocznik miechowski, s. 883. Nie używamy skrótów op. cit. i loc. cit. 
Stosujemy natomiast, zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami, łacińskie określenia 
idem, eadem, ibidem (kursywą)
k) w wypadku trzech i więcej miast podanych jako miejsce publikacji jednej książki (częste 
w publikacjach Ossolineum) stosujemy zapis skrócony, np. Wrocław i in. 1978.
Przykłady:
Archiwum Klarysek Krakowskich (dalej: AKK), sygn. E 70, Księga rachunkowa JMC Panny 
Konstancji Glińskiej Xieni obraney na drugie triennium 20 XI 1709, k. 20.
Akty Powstania Kościuszki, wyd. Szymon askenazy, Włodzimierz Dzwonkowski, t. 2: Protokóły  
i dzienniki Rady Zastępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej, cz. 2, Kraków 1918.
Schlesisches Urkundenbuch, bearb. Winfried IrGanG, Bd. 4: 1267–1281, Köln-Wien 1988, nr 
234.
Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo 
Varsoviensi asservantur, contexuit indicesque adiecit Theodorus WierzBowski, pars 3: 
Alexandri regis tempora complectens (1501–1506), Varsoviae 1908.
Rocznik miechowski, wyd. August Bielowski, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 2, Lwów 
1872, s. 880–896 (wydanie: s. 882–896).
August Bielowski, [Wstęp], [w:] Rocznik miechowski, s. 881.
matthaei parisiensis, monachi sancti Albani, Chronica majora, ed. Henry Richards LuarD, t. 2: 
A.D. 1067 to A.D. 1216 (Rerum Britannicarum medii aevi scriptores, 57), London 1874.
Katalog Archiwum Klasztoru Sióstr Bernardynek przy kościele św. Józefa w Krakowie, oprac. 
Romuald Gustaw, Kazimierz kaczmarczyk, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 20, 1970, 
s. 5–94.
Andrzej zahorski, Uzbrojenie i przemysł zbrojeniowy w powstaniu kościuszkowskim (Prace 
Komisji Wojskowo-Historycznej Ministerstwa Obrony Narodowej, Seria A, 9), Warszawa 
1957.
Dariusz złotkowski, Udział Zakonu Ojców Paulinów w życiu społeczno-politycznym 
Rzeczypospolitej w XVIII wieku (Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Rozprawy 
Monograficzne, 1, Ziemia Częstochowska, 21), Częstochowa 1994.
Edward chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory 
pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyznie, Warszawa-Kraków, t. 1: A–M, 1926; t. 2: N–Ż, 
1927 (reprint: Kraków 1991).
Karolina tarGosz, Obraz wojen i zaraz początków XVIII w. w kronikach zakonnic, [w:] 
Krystyna stasiewicz, Stanisław achremczyk (red.), Między barokiem a oświeceniem. Wojny  
i niepokoje czasów saskich (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego w Olsztynie, 217), Olsztyn 2004, s. 122–138.
maria starnawska, Die mittelalterliche Bibliothek der Johanniter in Breslau, [w:] Zenon Hubert 
nowak (Hg.), Die Spiritualität der Ritterorden im Mittelalter (Ordines Militares, 7), Toruń 1993, 
s. 241–252.
Paweł sczaniecki, Katalog opatów tynieckich, „Nasza Przeszłość”, 49, 1978, s. 22 i n.
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Janusz trupinDa, Ikonografia pieczęci komturów gdańskich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego”, s.n. 5, 2001, s. 31–40.
Leopold Makuch, Kasata klasztoru w Kraśniku, „Regionalista”, 1995, 4, s. 3–6.
Maurycy Maciszewski, Radymno, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, t. 9, Warszawa 1888 (reprint: Warszawa 1977), s. 458–459.
Władysław czapliński, Hieronim wyczawski, Gembicki Piotr, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 
t. 7, Wrocław 1958, s. 379–381.

9. Informacje dodatkowe
Publikowane teksty podlegają procedurze recenzyjnej.
Pozytywna recenzja jest warunkiem koniecznym zakwalifikowania tekstu do druku.
Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w tekstach (po ich uprzednim 
uzgodnieniu z Autorem).
Do druku nie będą przyjmowane teksty, które nie spełniają technicznych wymogów 
Redakcji.
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Rules concerning the preparation of texts sent to Editorial 

1. Contact:
a) text should be sent by e-mail to the following address: hereditas.redakcja@gmail.com
b) all the necessary information can be found on the website www.hm.kasaty.pl 

2. Texts volume:
a) dissertations and source compilation editions: up to 4 publisher’s sheets
b) articles: up to 2 publisher’s sheets
c) polemics and reviews: up to 1 publisher’s sheet 
d) reports, obituaries, etc.: up to 0,5 publisher’s sheet
(1 publisher’s sheet contains 22 pages of normalized typescript, i.e. about 40 000 characters 
including spaces)

3. Technical requirements:
a) formatting: Times New Roman font, 12 p. text, 10 p. footnotes 
b) paragraphs and footnotes without intendation;
c) one should not use any additional formatting in the form of columns make up and 
manual words wrapping;

4. Illustrations, tables, charts 
a) illustrations: no limit of their number, wherein only black and white illustrations shall be 
published in the paper version):
– should include continuous numeration with Arabic numerals, signatures and the source, 
e.g.
3. Coat of arms seal of Vincent, the Abbot of Henryków Monastery, dated 1534 (APWr, Rep. 
88 no 282a)
– located at the area where they should be located in the published version, additionally 
sent in separate, clearly described files (in format JPG, TIF or PNG and minimal resolution 
of 300 DPI)
– if the illustrations are copyrights protected, one should include a written consent of their 
authors or a copyrights owner (with a readable signature) for their reproduction and online 
publishing;
b) tables and charts: should be successively numbered with Arabic numerals and described, 
e.g.
Table 24. The grant of privileges for Silesian commandries in the years about 1250–1400
– tables should be located directly in the proper place in text. 

5. Source editions:
a) Please adhere to generally accepted publishing instructions
b) Editing footnotes construction according to the rules of the HM
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6. What should be enclosed:
a) concise, presenting the main thesis summary in Polish or English, of the volume of  
1 page of normalized typescript (1800 characters including spaces). 
b) affiliation
c) completed personal questionnaire posted by the editors
d) keywords – from a few to a dozen or so words accurately convey the content of the 
article, for instance, for the article The Clarisses from Cracow and the Kościuszko Uprising in 
1794 it would be:
Order of St. Clare, Cracow, Kościuszko Uprising, partition of Poland, fiscalism, requisition, 
war contribution, tax, patriotism, financial support
e) illustrations according to point 4

7. In texts, one should:
a) at references to any names (of researchers, authors, historical persons), to give the name 
in the full form for the first time, and the name initial in next mentions; 
b) use traditional footnotes according to guidelines included in point 8
c) write names of months in dates using Roman numerals, when they are given with the 
day and year, separating particular elements of the date using spaces (e.g. 9 IV 1241, 15 VII 
1410 r.), in other case, use description in words (e.g. the 9th April, in April 1241); 

8. The construction of footnotes:
a) the names of the authors, editors, publishers, translators, etc. are written with the caps 
(eg. maBillon)
b) the whole names at the first time are given in roman, for each of the following only 
initials
c) the editors of collective publishers are placed before the title by placing after the names 
in parentheses the abbreviation of their duties in accordance with the original language, 
such as: (ed.), (  cura), (  ed.), (  Dir.), (  Hg.), (  vyd .) etc.
d) the titles of monographs, collective works, source publishers, and articles are written in 
italics
e) the titles of periodicals are written in roman in quotation marks, seperating with commas 
the volume, year, number/issue, page(s)
f) the titles of publication series are written before the place of publication, in brackets, 
roman, seperating with commas the volume, part, etc. 
g) after the title of a paper published in collective elaboration is written in a square bracket, 
after the comma, the lowercase letter with a colon: [in:]
h) numbers of tomes, volumes, yearbooks, magazines, and multivolume publications are 
written with Arabic numerals
i) in case of publications bearing the title page in Latin and Polish, the record is given in 
Latin
j) for the first time the full bibliographis description is written, for each of the following 
initial of the name and the surname of author and the shortened title withour ellipsis, for 
instance: p. sczaniecki, Katalog opatów, s. 34; Rocznik miechowski, s. 883. 
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One should not use the abbreviations like op. cit. or loc. cit. However, the Latin words idem, 
eadem, ibidem (in italics) are used in accordance with the commonly generally accepted 
principles
k) in case of three and more cities given as the publication place of one book (often in 
Ossolineum publications) one should use shortened notation, for instance Wrocław et al. 
1978
Examples:
Archiwum Klarysek Krakowskich (dalej: AKK), sygn. E 70, Księga rachunkowa JMC Panny 
Konstancji Glińskiej Xieni obraney na drugie triennium 20 XI 1709, k. 20.
Akty Powstania Kościuszki, wyd. Szymon askenazy, Włodzimierz Dzwonkowski, t. 2: Protokóły  
i dzienniki Rady Zastępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej, cz. 2, Kraków 1918.
Schlesisches Urkundenbuch, bearb. Winfried IrGanG, Bd. 4: 1267–1281, Köln-Wien 1988, nr 
234.
Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo 
Varsoviensi asservantur, contexuit indicesque adiecit Theodorus WierzBowski, pars 3: 
Alexandri regis tempora complectens (1501–1506), Varsoviae 1908.
Rocznik miechowski, wyd. August Bielowski, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 2, Lwów 
1872, s. 880–896 (wydanie: s. 882–896).
August Bielowski, [Wstęp], [w:] Rocznik miechowski, s. 881.
matthaei parisiensis, monachi sancti Albani, Chronica majora, ed. Henry Richards LuarD, t. 2: 
A.D. 1067 to A.D. 1216 (Rerum Britannicarum medii aevi scriptores, 57), London 1874.
Katalog Archiwum Klasztoru Sióstr Bernardynek przy kościele św. Józefa w Krakowie, oprac. 
Romuald Gustaw, Kazimierz kaczmarczyk, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 20, 1970, 
s. 5–94.
Andrzej zahorski, Uzbrojenie i przemysł zbrojeniowy w powstaniu kościuszkowskim (Prace 
Komisji Wojskowo-Historycznej Ministerstwa Obrony Narodowej, Seria A, 9), Warszawa 
1957.
Dariusz złotkowski, Udział Zakonu Ojców Paulinów w życiu społeczno-politycznym 
Rzeczypospolitej w XVIII wieku (Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Rozprawy 
Monograficzne, 1, Ziemia Częstochowska, 21), Częstochowa 1994.
Edward chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory 
pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyznie, Warszawa-Kraków, t. 1: A–M, 1926; t. 2: N–Ż, 
1927 (reprint: Kraków 1991).
Karolina tarGosz, Obraz wojen i zaraz początków XVIII w. w kronikach zakonnic, [w:] 
Krystyna stasiewicz, Stanisław achremczyk (red.), Między barokiem a oświeceniem. Wojny  
i niepokoje czasów saskich (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego w Olsztynie, 217), Olsztyn 2004, s. 122–138.
maria starnawska, Die mittelalterliche Bibliothek der Johanniter in Breslau, [w:] Zenon Hubert 
nowak (Hg.), Die Spiritualität der Ritterorden im Mittelalter (Ordines Militares, 7), Toruń 1993, 
s. 241–252.
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Paweł sczaniecki, Katalog opatów tynieckich, „Nasza Przeszłość”, 49, 1978, s. 22 i n.
Janusz trupinDa, Ikonografia pieczęci komturów gdańskich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego”, s.n. 5, 2001, s. 31–40.
Leopold Makuch, Kasata klasztoru w Kraśniku, „Regionalista”, 1995, 4, s. 3–6.
Maurycy Maciszewski, Radymno, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, t. 9, Warszawa 1888 (reprint: Warszawa 1977), s. 458–459.
Władysław czapliński, Hieronim wyczawski, Gembicki Piotr, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 
t. 7, Wrocław 1958, s. 379–381.

9. Additional information
Published texts are subject to a review procedure.
A positive review is a necessary condition for qualifying a text for printout. 
Editors reserve the right to introduce changes in texts (after the previous consultations 
with the Author).
Texts that do not meet technical requirements of the Editors shall not be allowed to 
publication.
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