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Les structures et l’évolution économiques des grandes abbayes
et des collèges à Paris au XVIIIe siècle

Introduction
Ce travail reprend une partie d’une thèse pour l’obtention d’un doctorat d’histoire
soutenue en décembre 2003 à l’université de Paris IV1.
Devant les lacunes et les préjugés qui ont orienté les courants de l’historiographie
depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, cette étude voudrait contribuer à la connaissance des communautés régulières d’hommes dans les limites actuelles de la ville de
Paris, en particulier celles qui avaient pris racine sur la rive gauche de la Seine. Néanmoins, nous insistons sur le fait qu’elle n’est pas centrée sur les communautés comme
sociétés retranchées du monde ; elle n’est pas non plus strictement une étude des
cloîtres et de leurs cadres de vie. Il s’agit de quitter le cloître et d’apprécier les rapports entre les communautés et le monde urbain qui les entourait. Nous voudrions
éclairer quelques éléments essentiels de l’insertion de ces communautés dans la ville
et le tissu urbain.
De prime abord, nous y insistons, notre étude privilégie les rapports entre les communautés et la ville qui ont surtout trait à l’économie urbaine, à sa société et à l’habitat,
en particulier nous porterons notre regard sur l’occupation du habitat. En revanche,
nous délaissons l’examen systématique des communautés en tant que lieux de culte
où s’exerçait leur influence sur la vie religieuse de la ville et du quartier. Malgré cette
limitation, imposée en partie par la nature des sources que nous avons utilisées, nous
verrons qu’un certain nombre d’hypothèses sur la fréquentation des églises conventuelles peuvent être émises d’après un examen des déclarations fiscales.
Dans la suite de ce travail, la communauté sera considérée comme une unité, notre
préoccupation étant l’analyse des comportements communautaires et non des actions individuelles. Les communautés prennent leurs décisions collectivement, au
chapitre, où la partie jugée « la plus saine » de la communauté avait voix aux délibé1 P. PERLUSS, Les communautés régulières d’hommes de la Rive Gauche dans l’univers urbain parisien au
XVIIIème siècle, Paris 2003, t. 1–2, pp. 642, dact. [thèse de doctorat sous la direction du Recteur Professeur
Jean-Pierre Poussou].
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rations. Cette étude ne prétend pas sonder les intentions des religieux en tant qu’individus pour saisir leurs mobiles spécifiques ; au contraire, au regard des décisions
prises collectivement nous espérons mieux comprendre les forces qui caractérisaient
la société entière à l’époque2. Les mobiles individuels s’effacent derrière la démarche
collective.
La présente étude cherche à approfondir nos connaissances sur les aspects structurels des communautés religieuses d’hommes à Paris au XVIIIe. Il s’agit ici d’une
étude comparée des communautés régulières où les données s’échelonnent sur un
siècle : notre vue du sujet ne veut pas se réduire à un synchronisme non historique ;
en même temps, nous n’avons garde de verser dans la longue durée où les traits principaux d’une période courte s’estompent ou se perdent dans la succession d’événements pluriséculaires.
Notre œuvre est comparatif : nous avons voulu éviter le style monographique en
faveur d’une approche en même temps analytique et exhaustive d’un ensemble
de communautés sous leurs divers rapports avec l’univers urbain. Un traitement
qui aurait montré certains détails d’une communauté, pour les avancer comme des
« faits typiques », ne nous convenait pas. À part l’insatisfaction de ne pas exploiter
les fonds au maximum, s’ajoutait le besoin spécifique d’interpréter les documents
fiscaux. Même s’il s’agit de documents en provenance d’une ère « protostatistique »,
il fallait mettre les uns en regard des autres ; ensuite il nous paraissait comme tâche
primordiale de visualiser les données pour en reconnaître le sens. Au total, cinq communautés ont fait l’objet d’une étude fine qui décèle la nature et l’évolution de leurs
rouages économiques sur une période de 90 ans. Une vision plus statique de toutes
les communautés sur la rive gauche est développée soit à partir des déclarations
fournies en 1790 aux commissaires municipaux, soit à partir des déclarations antérieures lorsque la communauté fut supprimée avant la Révolution.
Pour mener à bien notre analyse, force nous a été de limiter sa portée spatiale : nous
nous bornerons aux communautés sur la rive gauche de la Seine. L’implantation des
communautés étant plus dense rive gauche que rive droite, il nous semble utile de
commencer de ce côté de la Seine, là où les rapports entre les habitants et les communautés seront a priori d’autant plus facile à mettre en évidence puisque chacun
vivait à la vue d’un clocher de couvent. Les méthodes mises en œuvre pour les unes
s’appliqueront aux autres sur l’Ile de la Cité et sur la rive droite.
Les bornes temporelles sont la conséquence de notre dépouillement initial des documents contenus dans la série S des Archives nationales. Nous avons dans un premier
temps dépouillé toutes les déclarations des communautés d’hommes quant à leur
temporel remises à la municipalité à la fin de 1789 et au début de 1790. Elles fournirent
2 Nous ne voudrions pas nier l’importance du rôle que joue le procureur des communautés dans la gestion quotidienne de la communauté : cet individu recevait la procuration formelle de la communauté
par acte notarié pour agir à son nom afin de « régir, gouverner et administrertous les biens et revenus du
couvent... », Archives nationales Françaises, Minutier Centrale (cité : M. C.), étude XVIII, 842, procuration
donnée à Pierre Averstain Neuville par les Grands Carmes de la Place Maubert, le 4 juillet 1784.
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les renseignements de base préalables à la vente des biens nationaux. Ensuite, nous
avons dépouillé l’ensemble de déclarations conservées sous les cotes S 7496 à S 7500,
S 7508 et S 7509 qui furent remises au bureau diocésain pour établir les pouillés3 et
pour répartir la taxe des décimes ; ces déclarations sont particulièrement fournies pour
les années 1728 et 1756 lorsque le clergé de France confectionnait les pouillés de 1730
et 17604. Dans cet ensemble de documents s’intègrent, du fait du tri révolutionnaire,
des déclarations destinées au greffe des gens de mainmorte aux fins de contrôler les
droits d’amortissement5. Ces derniers documents s’échelonnent, pour l’immense majorité des communautés, de 1728 à 1785. D’où les limites principales de notre étude.
Viennent en complément, afin d’approfondir nos connaissances, des dépouillements
des registres de comptabilité interne où le lecteur risque de se perdre dans le détail ; pour comprendre ces registres, l’on doit passer d’abord par la première série de
documents. La présence des communautés régulières –qu’il s’agisse de femmes ou
d’hommes– dans divers quartiers de la ville et même hors de la ville proprement dite,
nous aide à reconstituer des aspects de la vie citadine grâce, en partie, aux archives
institutionnelles qui remontent parfois au-delà du XVIe, voire du XVe siècle6. Dans ces
archives, les titres de propriété forment la masse principale des documents. Hormis
ces documents, groupés sous la rubrique de « domaniaux », il en subsiste d’autres
qui nous éclairent sur le fonctionnement des communautés : ces documents sont
surtout ceux qui étaient utilisés pour la gestion interne des communautés, en parti3 Le terme « pouillé » se rapporte à une liste de toutes les bénéfices ecclésiastiques ou revenus fixes du
clergé séculier ou régulier dans une diocèse.
4 Archives nationales à Paris (cité : Arch. nat.), S 7496 – S 7500, S 7508 et S 7409. Ce type de déclaration
a été mis à contribution par P. LOUPÈS, Le casuel dans le diocèse de Bordeaux aux XVIIe et XVIIIe siècles, « Revue
de l’histoire de l’église de France », 58, 1972, p. 19–52 ; É. SUIRE, Les finances des religieux Bordelais. Les biens
et revenus des communautés masculines du diocèse de Bordeaux d’après les enquêtes fiscales de 1730 et 1760,
Université de Bordeaux III, 1993, dact. [mémoire de maîtrise sous la direction de P. Loupès] ; D. DINET, Religion et Société. Les Réguliers et la vie régionale dans les diocèses d’Auxerre, Langres et Dijon (fin XVIe – fin XVIIIe
siècles) (Histoire moderne), Paris 1999, t. 1, p. 287 et seq. Citons également les travaux de M. RENARD, La fortune du prieuré Sainte-Croix de la Bretonnerie sous l’ancien Régime, « Mémoires de la Fédération des sociétés
historiques de Paris et de l’Île de France », 36, 1985, p. 97–134, et P. DE RAED, La fortune des Jacobins de la
rue Saint Jacques sous l’ancien Régime, Université de Paris VIII, 1989, dact. [mémoire de maîtrise d’histoire].
5 L’amortissement était des droits perçus par le Roi sur les plus valeurs des acquisitions des corporations
et personnes morales, ces dernières appelées « gens de mainmorte », vouées à une existence, en théorie,
sans fin. La principale législation à ce propos fut l’arrêt du 21 janvier 1738 qui « a été d’établir une jurisprudence certaine, qui ne laissait aucun obstacle à la perception des droits d’amortissement en traitant néanmoins le plus favorablement qu’il serait possible les gens de mainmorte et surtout les hôpitaux et autres
établissements servant à l’utilité publique » – J.-N. GUYOT, Répertoire universel & raisonné de jurisprudence,
civile, criminelle canonique et bénéficiale, éd. 2ème, Paris 1784, p. 407 [article Amortissement]. L’edit d’Août
1739 sous l’impulsion du Chancelier D’Aguesseau apporta sans aucun doute la touche définitive au corpus
législatif régissant les gens de mainmorte.
6 S. ROUX, L’habitat urbain au Moyen Âge. Le quartier de l’Université de Paris, « Annales. Économies, Sociétés,
Civilisations », 24, 1969, 5, p. 1196–1219 fournit l’exemple d’une étude d’après ces sources ; encore convient-il
d’insister sur le caractère lacunaire des séries de baux, p. 1197 : « ces documents sont conservés par suite de
conditions particulières, et ne peuvent fonder une étude systématiquement en l’absence d’autres sources ».
Parmi les autres sources il faut citer en premier lieu les livres terriers des grandes abbayes.
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culier les registres des recettes et des dépenses ou les divers registres des procureurs
fiscaux dans lesquels furent consignées une myriade d’écritures non nécessairement
liées aux dépenses ou recettes quotidiennes des établissements, tels le nombre de
messes à célébrer au cours de l’année ou bien les dépôts d’argent dont de nombreux
laïcs leur confiaient la garde7. C’est grâce à ces documents internes que nous avons
pu remonter le temps pour atteindre des périodes du début du XVIIe siècle.
Enfin, nous avons parcouru dans leur quasi-totalité deux études notariales qui furent
parmi celles les plus fréquentées par les communautés d’hommes sur la rive gauche8.
L’exploitation des sources notariales révèle de nombreux aspects du fonctionnement
urbain des communautés à propos desquels les autres sources n’apportent guère de
renseignements.
En adoptant pour les limites de Paris la région circonscrite par le boulevard périphérique de nos jours, c’est-à-dire la commune de Paris moins ses deux bois9, en
1789, l’on pouvait dénombrer 54 communautés régulières d’hommes à l’intérieur de
la ville. Toutefois ce chiffre de 54 communautés ne correspond pas exactement au
nombre de celles qui avaient coulé une existence continue et paisible tout au long
du XVIIIe siècle, car certaines n’avaient pas vécu jusqu’à la Révolution : au total, sept
communautés furent supprimées, pour des raisons diverses, avant le terminus ad
quem en l’an 1789. Si le parlement de Paris joua le rôle de bourreau dans l’expulsion
des Jésuites en 1762, il en va autrement pour la suppression des Célestins, Croisiers,
et Grandmontins, tous victimes de la Commission des réguliers, organe du pouvoir
monarchique10. À partir de 1768, la Commission des réguliers décida la fermeture du
collège de Grandmont, l’extinction de l’ordre des Célestins français ainsi que celui des
chanoines réguliers de la Sainte Croix11, ce qui entraîna la sécularisation des biens
de ces ordres. Enfin, signalons la réunion de l’ordre de Saint Antoine à celui de Malte
qui entraîna une modification du statut du prieuré des Antonins. Il existe également
deux translations de communauté : celle des chanoines réguliers de Sainte-Cathérine-Val-des-Écoliers, faisant partie de la Congrégation de France, qui quittèrent leur
ancien site, du côté nord de la rue Saint Antoine12, pour reprendre la maison profès
7 Un exemple de ce type de document se trouve dans les deux registres des Carmes déchaussés – Arch.
nat., S 3732 – S 3733.
8 M. C., études XCI et XI ; incidemment l’étude XVIII.
9 Si les bois y étaient compris, il faudrait tenir compte du couvent des Minimes dans le bois de Vincennes,
ce qui porterait le total à 55 communautés.
10 Pour ces suppressions voir P. M. PERLUSS, La crise de l’Église régulière à Paris. 1765 à 1782, Université de
Paris IV, 1994, dact. [mémoire de D.E.A.].
11 La mense du prieuré de Sainte-Croix de la Bretonnerie fut réunie tardivement à celle du Chapitre de
Saint-Marcel en 1787 – Arch. nat., Z1O–224.
12 Le 23 mai 1767 Louis XV ordonna le transfert des chanoines réguliers de la congrégation de France de
ces bâtiments et de l’église y attachée, aux bâtiments occupés par la maison profès des ci-devant Jésuites,
sis rue Saint-Antoine. Le roi voulait faire ériger un marché sur le terrain de l’ancien prieuré afin de dégager la rue Saint-Antoine. L’arrêt du conseil chargeait l’architecte Soufflot de dresser le plan du nouveau
marché. Les provisions faites à l’égard des tombeaux et les inscriptions montrent le soin que la couronne
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des Jésuites ; et celle des Capucins de la rue Saint-Jacques qui durent quitter leur
emplacement d’origine pour rejoindre le quartier de la Chaussée d’Antin en 178313.
Parmi les communautés masculines le couvent de l’Ave Maria, présent dans l’énumération, constitue une exception car il s’agit, en réalité, d’une communauté de Cordelières. C’est du fait de l’encadrement masculin et de la présence d’un nombre élevé de
frères que l’Ave Maria obtint le droit de figurer parmi les communautés parisiennes
d’hommes14. Le collège de Clermont, qui entre en ligne de compte car il fut dirigé par
les Jésuites, jouit d’un statut ambigu dans la mesure où des étudiants laïcs y faisaient
leurs études.
Tableau 1. Les communautés régulières d’hommes à Paris au XVIIIe siècle
Les communautés signalées en italique furent avant 1789. Celles signalées en gras furent
de leur site d’origine au cours du XVIIIe siècle.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ordre
Cluny
Barnabites ou Clercs réguliers de Saint Paul
Célestins
Cluny
Feuillants
Grands Carmes
Minimes
Minimes
Sainte-Croix

Rive
Île de la cité
Île de la cité
rive droite
rive droite
rive droite
rive droite
rive droite
rive droite
rive droite

10

St Antoine

rive droite

11

Saint Maur

rive droite

12
13
14

Augustins Réformés
La Merci
Picpus
Pères de Nazareth
(Picpus, province de Normandie)
Capucins
Capucins
Récollets
Franciscains

rive droite
rive droite
rive droite

Localisation
Saint-Denis-de-la-Châtre
rue Saint-Eloi
Quai des Célestins
Prieuré Saint-Martin-des-Champs
rue Saint-Honoré
rue des Billettes
Près de la Place Royale
Chaillot
Sainte-Croix de la Bretonnerie
Le Petit Saint-Antoine
rue Saint Antoine
Les Blancs Manteaux
rue des Blancs Manteaux
Place des Victoires
rue du Chaume
Faubourg Saint-Antoine

rive droite

rue du Temple

rive droite
rive droite
rive droite
rive droite

Saint-Honoré
couvent du Marais
Faubourg Saint-Martin
Ave-Maria

15
16
17
18
19

prenait à ne pas paraître trop iconoclaste car il fallait dresser « un procès verbal des tombeaux, inscriptions,
épitaphes, et de tous autres monuments étant dans ladite église, lesquels seront transférés dans celle de
Saint Louis sus désignée [...] » – J.-J. EXPILLY, Dictionnaire Géographique, historique et politique des Gaules et
de la France, vol. 5, Amsterdam 1768, p. 493–494 [article Paris].
13 J. MAUZAIZE, Une fondation Royale de l’ancien Paris : le Couvent des Capucins de la rue Saint Honoré, « Bulletin de la société de l’histoire de Paris et de l’Île de France », 40, 1985, p. 49–96.
14 P. MORACCHINI, Les cordeliers de l’Ave Maria de Paris, 1485–1792, « Revue Mabillon », n. s., 6 (67), 1995,
p. 243–266.
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Ordre
Dominicains
Lazaristes
Oratoire, Saint Honoré
Doctrine Chrétienne
Doctrine Chrétienne
Jésuites
Pères de Nazareth
Congrégation de France
Saint Maur
Congrégation de France
Grands Augustins
Chartreux
Carmes Déchaussés
Augustins sous l’ordinaire
Dominicains
Théatins
Augustins réformés de la province de Bourges
Grands Carmes
Trinitaires
Cordeliers
Prémontré ancienne observance
Prémontré Réformé
Cluny ancienne observance
Feuillants
Bénédictins Anglais
La Merci collège
Capucins
Bernardins : collège de Cîteaux

Rive
rive droite
rive droite
rive droite
rive droite
rive droite
rive droite
rive droite
rive droite
rive gauche
rive gauche
rive gauche
rive gauche
rive gauche
rive gauche
rive gauche
rive gauche
rive gauche
rive gauche
rive gauche
rive gauche
rive gauche
rive gauche
rive gauche
rive gauche
rive gauche
rive gauche
rive gauche
rive gauche

48

Dominicains

rive gauche

49
50
51
52

Oratoire (institut)
Doctrine Chrétienne
Jésuites
Jésuites

rive gauche
rive gauche
rive gauche
rive gauche

53

Nouveaux Convertis

rive gauche

54

Grandmont ancienne observance

rive gauche

Localisation
rue Saint-Honoré
Faubourg Saint-Denis
Rue Saint-Honoré
la chapelle Saint Julien des Ménétriers
desservant le village de Bercy
Maison profès de la rue Saint Antoine
Belleville
Sainte-Catherine
Saint-Germain-des-Prés
Sainte-Geneviève
Quai des Grands Augustins
Luxembourg
rue Vaugirard
St Victor
St Jacques
Quai Malaquais
rue des Petits Augustins
Place Maubert
rue des Mathurins
Grand Couvent
collège rue Hautefeuille
Le Saint-Sacrement, à la Croix Rouge
Collège de Cluny
LesAnges Gardiens, rue d’Enfer
rue du faubourg Saint-Jacques
Montagne-Sainte-Geneviève
rue du Faubourg Saint-Jacques
Rue des Bernardins
Faubourg Saint-Germain
(noviciat général)
institut
couvent de Saint Charles
Noviciat
Collège de Clermont
rue de Seine
(proche du Jardin des Plantes)
collège de Grandmont

Les communautés régulières d’hommes à Paris au XVIIIe siècle
Les réguliers parisiens s’enrichirent-ils ou s’appauvrirent-ils au cours du XVIIIe siècle ?
Pour bien répondre à cette question il faut tenir compte de la conjoncture économique du XVIIIe siècle, caractérisée principalement par la hausse des prix. La mesure
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de cette hausse est rendue difficile en raison des variations locales des prix. Néanmoins, les travaux de Labrousse nous autorisent à avancer un chiffre minimum de
l’ordre de 60% de hausse du coût de la vie entre 1726 et 178915. La question est de
savoir si les communautés en tant qu’agents économiques purent adapter leurs finances face à cette hausse, ou non.
Des gestionnaires de patrimoines urbains
Au moment de leur suppression, la majorité des communautés régulières de la rive
gauche vivaient de leurs investissements immobiliers parisiens. La présence de tels
biens-fonds, dont la valeur liquidative était élevée, suggère que les couvents détenaient d’énormes fortunes. Pourtant ces possessions immobilières ne sauraient pas
cacher l’endettement massif de certaines communautés. Ces dettes révèlent-elles
une profonde détresse des communautés ? Ou furent-elles la contrepartie inévitable
des stratégies de mise en valeur des patrimoines ?
L’acquit des messes fondées et le casuel de la sacristie
L’une des principales raisons d’être des communautés était la célébration de messes
à perpétuité. Les messes fondées étaient normalement assurées grâce aux intérêts
d’un capital investi. D’ailleurs, un nombre imposant de maisons privées furent grevées d’hypothèques qui cautionnaient la célébration de messes à perpétuité. La
comptabilité des communautés fait état de ces messes lorsqu’elle énumère les rentes.
Parfois, certaines messes étaient rétribuées par des administrations spécifiques, telle
la Chambre des comptes ou l’Hôtel de ville, dans les chapelles desquelles les réguliers
célébraient la messe.
Outre les fondations de messes perpétuelles, il faut comptabiliser les messes célébrées en nombre fini et dont la rétribution était reçue à la sacristie des églises communautaires ; on les désigne comme « les messes manuelles ». Le prix des messes
manuelles était établi selon les statuts synodaux16. Pendant des siècles, la célébration
des messes et les recettes des quêtes avaient fait vivre les communautés mendiantes.
Les communautés de la Réforme catholique ne dérogeaient pas à cette règle : les
Carmes déchaussés avaient bénéficié de nombreuses fondations de messe dès la
prise de possession de leur couvent. Au XVIIIe siècle encore, le casuel de la sacristie
venait seconder les revenus fixes de maintes communautés, mais la difficulté était
de garantir les anciennes fondations en même temps que d’assurer les nouvelles
demandes de messes. L’important est de savoir si le casuel a beaucoup fléchi en valeur nominale au cours du XVIIIe siècle. Rappelons que même une stabilité en valeur
nominale aurait signifié une baisse en valeur réelle.

15 « Une hausse de 60% pour l’ensemble des prix agricoles pondérés, de 66% pour l’ensembles des prix
agricole non pondérés, de 63% pour l’indice semi-pondéré » – E. LABROUSSE, Les bons prix agricoles du XVIIIe
siècle, [dans :] F. BRAUDEL (dir.), Histoire économique et sociale de la France, t. 2 : Des derniers temps de l’age
seigneurial aux préludes de l’âge industriel (1660–1789), Paris 1970, p. 396 et seq.
16

Cf. P. LOUPÈS, Le casuel.
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Les revenus agricoles et les loyers urbains
Les crises frumentaires des premières décennies du XVIIIe poussèrent certaines communautés à acquérir des fermes17. De même, la hausse des loyers, qui commença à la
fin du XVIIe siècle, poussa les communautés à construire des immeubles à loyer18. Si
les loyers ne reprirent leur essor qu’après 1710, ce que soutiennent les recherches de
P. Couperie et E. Le Roy Ladurie, il y eut quand bien même de nombreux travaux d’exhaussement (surélévations) et de construction dans les années 1680 chez les Grands
Augustins, les Jacobins, les Mauristes de Saint-Germain-des-Prés, ainsi que plusieurs
achats de terrains et de bâtiments par les Carmes déchaussés. Là où l’espace et la
demande le permettaient, les communautés bâtirent des hôtels aristocratiques ; ailleurs des demeures bourgeoises s’élevèrent sur les terrains aux alentours des cloîtres.
En fait, pour comprendre les investissements des communautés, il ne suffit pas d’étudier la courbe des loyers, il faut aussi examiner les rendements des emprunts royaux
et, comme nous l’avons vu, il faut tenir compte de l’expansion urbaine qui incita les
communautés à construire sur les terrains vagues.
Pour comprendre l’évolution urbaine des communautés, une approche générale
voudrait que nous établissions les rapports de rendements entre les revenus agricoles (les rentes foncières au sens large) et le retour sur investissement dans l’immobilier urbain. Or nos sources ne permettent que d’esquisser une réponse à cette
interrogation car l’évolution des rentes foncières est difficile à établir à partir des
déclarations antérieures à celle de 1790. Seules les grandes abbayes détenaient
d’importantes exploitations à la campagne. Souvent, dans les états fiscaux, les déclarants « omettent » certains de leurs biens situés dans les diocèses limitrophes,
pour ne pas parler des diocèses lointains. Ces escamotages mis à part, une étude
de l’évolution de ces exploitations se heurte à de nombreux problèmes, surtout la
question de l’intégrité du même bien au renouvellement des baux de fermages19.
L’identité des objets de location, lorsqu’il s’agit des immeubles urbains, ne se pose
pas de la même façon bien qu’il subsiste toujours quelques cas problématiques.
Nous avons donc retenu les chiffres concernant l’évolution globale des revenus
ruraux sans tâcher d’apprécier les variations survenues dans le rendement de chacune d’elles.
Est-il possible de comparer les rendements des biens-fonds ruraux et ceux des biensfonds urbains ? Le problème concerne d’un côté non seulement les prix vénaux des
baux à fermes, mais également la hausse des prestations en nature puisque les exploitations sont le plus souvent concédées par des actes d’amodiation. La producti17 Georges Duby a démontré le changement de stratégie de gestion chez les clunisiens lors d’une période de dévaluation monétaire : les moines passaient du fermage au faire-valoir direct.
18 Pierre Couperie et Emmanuel Le Roy Ladurie insistent sur « l’immobilisme » des loyers entre 1671 et
1710 – P. COUPERIE, E. LE ROY LADURIE, Le mouvement des loyers parisiens de la fin du Moyen Âge au XVIIIe siècle,
« Annales. Économies, Sociétés, Civilisations », 25, 1970, 4, p. 1019.
19 L’ensemble de ces problèmes est abordé par G. BÉAUR, Le marché foncier à la veille de la Révolution. Les
mouvements de propriété de Maintenon et de Janville de 1761 à 1790, Paris 1984.
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vité des fermes aurait-elle entraîné une augmentation des prélèvements en nature
plus élevée que celle des prestations en argent ? En second lieu, avouons notre ignorance quant aux investissements dans les fermes tandis que nous connaissons pour
chaque communauté le niveau général des dépenses associées à l’entretien ou à la
construction des parcs locatifs urbains. De toute évidence, il faudrait soustraire des
loyers les charges d’entretien pour arriver au gain net.
Or ces questions sont partiellement résolues par une étude du comportement communautaire. Si les communautés empruntaient afin de bâtir, et si elles réussissaient au
fur et à mesure à faire baisser leur taux d’endettement général, on pourrait conclure
à une rentabilité générale des investissements. À fortiori, dans les cas des communautés ayant d’importantes exploitations agricoles, le fait d’investir fortement dans
des projets immobiliers locatifs à Paris, quitte à aliéner des biens-fonds ruraux –ce qui
fut le cas de Saint-Germain-des-Prés– étaye l’hypothèse de la rentabilité plus élevée
de ces placements vis-à-vis du produit rural.
Mais il est clair que cette analyse, pour être complète, doit tenir compte des taux
d’intérêt pratiqués à chaque époque, et de l’attrait qu’auraient offert les prêts aux
communautés régulières par rapport aux rendements des rentes sur le Roi. En 1680
et en 1681, le roi emprunta 3 millions de livres au denier 20 ; en 1683, il emprunta
encore 3 millions au denier 20 et un million au denier 18. Ces taux représentaient une
baisse de taux des emprunts antérieurs, du denier 14 au denier 18, en vigueur depuis
167320. Nous avons relevé une période très active de construction immobilière au
début des années 1680 : les Grands Augustins, le Collège des Dominicains, le Noviciat des Dominicains, les Carmes déchaussés entreprirent tousdes projets presque en
même temps. Cette période coïncide avec une baisse de rendements des rentes sur
le Roi, une expansion urbaine dont témoigne l’arasement des restes de la muraille
septentrionale, et de bas prix frumentaires, du moins sur le marché parisien, le seul,
d’ailleurs, qui nous préoccupe dans le contexte de ce travail.
En général, nous voudrions savoir si un fléchissement des rendements locatifs eut
lieu au XVIIIe siècle, et, dans le cas affirmatif, à quel moment il survint. Les communautés en étroite dépendance avec leurs loyers urbains se trouvaient-elles coincées entre un plafonnement des loyers et la hausse généralisée des denrées, ou,
au contraire, l’évolution des loyers devançait-elle cette montée inéluctable des prix
agricoles ?
Pour répondre à ces interrogations, nous allons aborder les communautés selon la
typologie tripartite : les grandes abbayes, les collèges et les fondations post-tridentines, afin de suivre leur évolution économique tout au long du XVIIIe siècle.

20 M. MOULIN, Les rentes sur l’Hôtel de ville de Paris sous Louis XIV, « Annales. Histoire, Économie, Ssociété »,
17, 1998, 4, p. 628.
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L’evolution des revenus des grandes abbayes
D’abord, il convient d’apprécier l’évolution économique des grandes abbayes ; nous
voudrions savoir si ces vénérables institutions s’enrichirent ou subirent une baisse de
leurs revenus au cours du XVIIIe siècle.
La mense conventuelle de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés
Nous sommes très bien renseignés sur l’évolution des revenus de la mense conventuelle de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés grâce au travail de Martaan Ultee21.
Durant le troisième quart du XVIIe siècle, les revenus annuels de la mense conventuelle dépassaient les 70 000 livres tournois (l. t.) tandis que dans les années 1690, en
moyenne, ils dépassaient les 90 000 l. t. Dom Anger a relevé un état des revenus de
la mense en 1710 lorsque les religieux faisaient un bilan de la pire des années, celle
de 1709. À cette époque, le revenu brut de la mense conventuelle s’élevait à 51 545
l. t. En 1790 les religieux déclarèrent un revenu brut de 222 693 l. t., et des charges de
118 814 l. t., d’où un revenu net de 103 879 l. t.22
Si nous mettons en regard les revenus agricoles et les recettes de loyers, la croissance
rapide de ces derniers paraît remarquable, surtout si l’on prend comme point de repère l’année 1710. Toutefois, à cette date, les mauristes n’avaient pas encore entrepris
leurs travaux de construction locative à grande échelle dans l’enclos de l’abbaye, et,
par conséquent, la hausse vertigineuse des loyers entre 1710 et 1728 est imputable
à la création des immeubles et non à la hausse des loyers. Pour éviter une interprétation erronée des données, nous avons comparé les recettes locatives de 1728 et
celles de 1790, d’où il ressort que leur valeur avait évolué plus que celle des recettes
agricoles.
Saint-Germain-des-Prés
mense conventuelle
Fermes
Loyers des maisons
Total

1710

1728

1790

49 123 l. t.
2 422 l. t.
51 545 l. t.

5 208 l. t.
19 275 l. t.
72 183 l. t.

160 745 l. t.
61 948 l. t.
222 693 l. t.

Augmentation entre 1728
& 1790
203%
221%
208%

L’important, ici, est de constater l’évolution globale des deux principales sources de
revenus de la communauté, à savoir les baux des fermes et les recettes des immeubles
locatifs parisiens. Or, le graphique ci-dessous représente les courbes logarithmiques
des deux sources : l’on constate que la croissance des loyers augmenta beaucoup
plus rapidement que celle des exploitations rurales jusqu’aux années 1771, ensuite
l’allure des courbes se ressemble ; enfin, à partir de 1785, c’est le rendement des
fermes qui croît plus rapidement que les loyers.
21 M. ULTEE, The abbey of Saint-Germain-des-Prés in the seventeenth century, New Haven-London 1981,
p. 65–66.
22 Ce sont les chiffres de la déclaration remise à la municipalité le 12 mars 1790, Arch. nat., S 2858.
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Graphique 1. Saint-Germain mense conventuelle – revenus et loyer
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La stagnation constatée entre 1785 et 1790 est partiellement liée au fait des baux
qui n’avaient pas été encore renouvelés : une dernière campagne de construction
locative eut lieu dans les années 1784–1785 et donc en 1790 les baux en cours ne
reflétaient que les prix locatifs établis 5 ans auparavant, étant donné que le terme des
baux était le plus couramment de 9 ans.
Quant à la mense abbatiale, en 1710 son revenu brut fut de 90 780 l. t. tandis qu’en
1729 elle recevait un revenu brut de 137 510 l. t. Selon la déclaration de 1729, on
arrive à un revenu net de 97 000 l. t., avecles charges estimées à 40 410 l. t. Nous avons
déjà constaté les difficultés entourant le calcul des charges à l’époque de la régie
directe en 1789, même en s’en tenant aux 269 598 l. t. déclarées comme revenu net,
on constate que les revenus avaient presque triplé en 61 ans.
En 1790, les revenus des lods et ventes furent évalués à 82 000 livres « année commune » ; en 1729 ils étaientestimésà environ 30 000 l. t.23 En 1710 les droits de censive
s’élevaient à 24 000 l. t.24 En 1729, le Cardinal de Bissy nota que
Les droits de lots et ventes des maisons et héritages du faubourg St Germain, ne peuvent être déclarés
avec la même certitude à cause de la grande variété qu’il y a entre les différentes années. Lors de la mort de
Mr le Cardinal d’Estrées, les dits droits étaient affermés 15 000 l. t. et on ne croit pas qu’ils puissent jamais
être évalués plus de vingt quatre mil, attendu que le faubourg est pour la plus grande partie composé de
grands hôtels que se vendent rarement25.

C’était le développement et l’extension du faubourg qui avait fait grimper les recettes
des lods et ventes. En revanche, la valeur des loyers perçus par la mense abbatiale aurait diminué de moitié depuis 1729. Cette année-là, le Cardinal de Bissy déclara que
23 Arch. nat., S 7498, déclaration du 30 août 1729 au bureau des gens de mainmorte.
24 Dom ANGER, Les dépendances de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, t. 3 (Archives de la France Monastique, 8), Ligugé-Paris 1909, p. 187.
25 Arch. nat., S 7498. Déclaration au bureau desgens de mainmorte de la mense abbatiale du 30 août 1729.
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L’hôtel de l’académie de Vandeiül, faubourg St Germain, avec dix-neuf Maisons, sizes même faubourg,
rue du Colombier, des Canettes, des Fossés, de Bussy, Guénégaud, St Marguerite, Taranne, du Sépulcre,
au Marché neuf et au-dessus de la Boucherie plus une boutique dans l’enclos de l’abbaye, neuf échoppes,
neuf étaux à boucherie, la halle à la filasse et deux petits terrains

rapportaient un loyer annuel de 29 700 l. t.26 En 1790, la mense abbatiale ne percevait
que 14 880 l. t. des vingt-trois échoppes adossées au Palais Abbatial et des treize maisons sises marché St Germain des Prés, au Préau du marché, rue Guénégaud, rue du
Sépulcre, rue des Fossés St. Germain, et un terrain rue Guisarde. Or, cette diminution des
recettes locatives tient en partie au transfert des biens de la mense abbatiale à la mense
conventuelle : en 1790, cette dernière détenait la maison sise rue Sépulcre, et deux maisons sises rue de Bussy, dont une, déclarée comme « grande », fut louée 3630 l. t.
Les Chartreux
Les déclarations des Chartreux figurent parmi les plus scrupuleuses. De toute évidence, leur probité fut si estimée que les bureaux diocésains ne semblent pas avoir
renouvelé leurs demandes de déclarations au cours du siècle. Du moins, en ce qui
concerne les Chartreux, les déclarations de 1756, ainsi que celles des années 1770 et
1780, font défaut aux séries que nous avons dépouillées.
À partir des années 1720, les Chartreux bénéficièrent d’une énorme croissance de
leurs recettes locatives. Cette croissance dépassa de loin celle constatée en provenance des baux ruraux. Entre 1728 et 1789, leurs recettes locatives a triplèrent tandis
que les rentes agricoles ne connurent qu’une évolution de l’ordre de 40%.
En 1728, les Chartreux percevaient 36 313 l. t. en loyers ; en 1741 les loyers atteignaient 37 625 l. t., une augmentation au premier regard très faible, mais qui fut en
effet de 5% puisque le taxe des boues et lanternes n’entrait pas en ligne de compte
– comme cela avait été le cas en 1728. En revanche, en 1790 les loyers dépassaient
71 000 l. t., et ce chiffre ne tient pas compte du premier hôtel jouxtant le cloître des
Chartreux qui se louait 1200 l. t. en 1741, mais qui avait été concédé à titre de bail
viager moyennant 12 000 l. t. en 1780. Les revenus nets des Chartreux augmentèrent
plus que les revenus bruts à cause de la baisse des charges financières déclarées en
1790 par rapport à ceux déclarées en 1728.
Chartreux
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Revenus
Charges
Revenu net

1728
92 340
65 815
26 525

1790
152 471
51 530
100 941

Évolution
65%
-27%
280%

Fermes
Loyers des maisons

43 787
36 313

60 243
71 000

37%
96%

Ibidem.
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La hausse des loyers était loin d’être uniforme. Ce furent surtout les hôtels aristocratiques qui connurent une hausse de valeur locative. En particulier, les hôtels
construits aux abords du cloître, ayant pignon sur la rue d’Enfer, avaient vu leurs
loyers grimper de11 515 l. t. en 1728 à 25 800 l. t. à la fin du siècle27. Une maison
située rue du Grenier Saint-Lazare, louée 1688 l. t. en 1728, l’était 3000 l. t. en 1790. Le
loyer des bâtiments et des boutiques aux piliers de la Tonnellerie – 2116 l. t. en 1728
– avait presque sextuplé en 60 ans pour atteindre 12 000 l. t. Cette hausse correspondait à une reconstruction de taille. Une grande maison sise rue Hautefeuille, louée
2125 l. t. en 1728, avait presque doublé en prix locatif : son loyer atteignait 4000 l. t.
en 1790. Cette augmentation tenait sans doute à une unification de deux bâtiments
loués jusque-là séparément, et sans doute agencés en appartements loués par étage.
Insistons sur l’existence de semblables regroupements ailleurs, ce qui explique une
hausse des loyers plus considérable que celle d’immeubles détachés. Ce phénomène
constitue en quelque sorte le pendant urbain des regroupements des baux agricoles.
Les Chanoines réguliers de Saint-Victor
L’accroissement des parts agricoles et urbaines dans le patrimoine des Chanoines de
Saint-Victor, également dotés d’énormes biens-fonds ruraux, offre une image tout à l’opposé de ce que nous venons de voir chez les Chartreux. À partir d’une comparaison des
déclarations des Victorins, dressées de 1728 et de 1790, l’on aboutit à une hausse nettement plus élevée des revenus agricoles que des recettes locatives parisiennes.

1728

1758

1786

1790

Revenus brut
Charges
Revenus nets

46 338
32 991
13 347

55 450
25 331
30 119

71 785
4 521
67 264

84 523
28 500
56 023

Hausse
1728–1790
87%
–
319%

Fermes
Loyers des maisons et chantiers
Locations intérieures

15 272
28 262
1 645

16 642
29 630
4 315

24 580
38 359
6 273

29 052
47 133
7 787

90%
67%
373%

Chanoines de Saint-Victor

Or, la déclaration de 1728 avait omis tant d’exploitations agricoles que la communauté dut remettre en 1733 une nouvelle déclaration qui énumérait l’ensemble des
biens ruraux, sans, toutefois, en indiquer la valeur des baux. Les chanoines se contentaient de fournir au bureau diocésain le nom du notaire devant qui furent dressés les
actes ainsi que les dates de ceux-ci. Pire, la déclaration de 1790 ne comprend plus
six maisons dans Paris que les chanoines durent vendre dans les années 1785–1786
suite aux très graves malversations du chambrier Delaulne et du grand-prieur Phi27 En 1728, ces prix ne tiennent pas compte de l’hôtel de la Michauderie, concédé à titre viager ; de
même, en 1790, un autre hôtel, loué 1000 l. t. en 1728, n’entre pas dans la somme puisqu’il avait été concédé à bail viager pour 12 000 l. t., une fois payés et moyennant d’importants travaux d’amélioration.
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lippeau Duchesne. La mense conventuelle fut grevée de 200 000 l. t. de dettes en
décembre 178428. Déjà, l’abbaye avait vendu une partie du chantier de Lecâ pour
40 000 l. t. Les chiffres de 1790 ne permettent pas non plus une vision claire de l’évolution relative des revenus ruraux et urbains. En revanche, nous pouvons nous servir
des déclarations de 1758 et de 1786 comme points de repère. Dans cette optique l’on
constate une évolution de 30% pour les recettes locatives (à l’exclusion des locations
intérieures) et de 47% pour les revenus agricoles (dîmes incluses). En ne regardant
que les recettes des locations intérieures, l’on constate une hausse entre 1758 et 1786
d’environ 45%. Les charges de la déclaration de 1786 ne tiennent compte que des
remboursements de rentes et non des coûts d’entretien de la communauté. Les coûts
liés au parc immobilier sont également omis.
Si l’on calcule la hausse de ces locations intérieures de 1728 à 1790, nous observons
une valeur de 373% ! En effet, il faut voir dans les locations intérieures une source
très rémunératrice puisque l’abbaye avait reconstruit ses bâtiments claustraux au
cours du siècle en vue de leur location ; et les locations consenties se qualifiaient
d’ « appartements », et non de « chambres » ou de « pièces ». Ces locations peuvent
à bon droit être assimilées à un type d’habitation par étage si prisé par les citadins
nantis29. Nous verrons que les Grands Carmes et les Théatins avaient rebâti certains
de leurs immeubles selon un modèle de location par appartement pour maximiser
leurs gains. Les Victorins investirent dans leur cloître et non dans leur parc locatif, d’où
la faible montée des loyers.
Sainte-Géneviève-du-Mont
L’abbaye, chef d’ordre de la Congrégation de France, offre le seul exemple de l’affaiblissement relatif des revenus urbains dans la recette globale. Les diverses déclarations dressées depuis 1728 semblent peu exactes quant aux recettes globales perçues sur les biens ruraux. Seule la déclaration de 1790 fournit un état détaillé des
revenus en argent et en nature. Entre 1728 et 1790, les revenus bruts de la communauté avaient été multipliés par un facteur de 2,5. Les revenus des immeubles sis
à Paris avaient baissé de 30%.

Sainte-Geneviève-du-Mont
Fermes
Loyers des maisons
Revenu global

1728

1782

1790

47 398 l. t.
12 086 l. t.
68 439 l. t.

47 663 l. t.
8 970 l. t.
80 030 l. t.

105 245 l. t.
8 460 l. t.
168 644 l. t.

Augmentation entre 1728
& 1790
122%
-31%
146%

28 F. BONNARD, Historie de l’Abbaye royale et l’ordre des Chanoines réguliers de Saint-Victor de Paris, t. 2, Paris
1904, p. 238.
29 Cette tendance architecturale fait l’objet de thèse de Jean-François Cabestan dont les idées directrices sont reprises dans IDEM, La naissance de l’immeuble d’appartements à Paris sous le règne de Louis XV,
[dans :] D. RABREAU (dir.), Paris, Capitale des Arts sous Louis XV. Peinture, sculpture, architecture, FÊtes, iconographie (Annales du Centre Ledoux, 1), Bordeaux 1997, p. 162–193.
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Les Génovéfains avaient souffert une perte de quelques 10 000 l. t. par an en conséquence de la destruction de 15 immeubles de rapport en 1755 ; si ces loyers étaient
ajoutés aux 8460 l. t. de loyers perçus annuellement en 1789, l’augmentation depuis
1728 eût été de 52%, ce qui n’eût pas compensé la perte réelle de la valeur nominale des loyers compte tenu de l’inflation sur la même période. Les recettes locatives
n’avaient jamais figuré pour beaucoup dans les finances de l’abbaye de Sainte-Geneviève-du-Mont. Les chanoines réguliers ne semblent pas avoir beaucoup investi
dans leur parc locatif, et c’est précisément cette désinvolture qui explique la stagnation de leurs revenus locatifs. Ils restaient en étroite dépendance de leurs seigneuries
rurales et de leurs exploitations agricoles ; les redevances de leur censive parisienne
venaient compléter les recettes de la campagne.
Les Mathurins
Les Mathurins représentent un dernier cas de figure d’enrichissement parmi les
« grandes abbayes » . Ils purent tirer profit des terrains maraîchers situés sur l’ancien
bras mort de la Seine, une région marécageuse, appelée « les Porcherons », qui devint
à partir de la fin des années 1750 un objet de convoitises30. À la différence des Génovéfains, les Mathurins avaient rebâti quelques immeubles locatifs au cours du XVIIIe
siècle, ce qui sert à expliquer la hausse de leurs loyers. Il semble que les chanoines
aient procédé à des regroupements d’immeubles comme l’avaient fait les Chartreux.
Augmentation
entre 1728 &
1790
12 749 l. t.
250%

Les Chanoines réguliers
de la Sainte Trinité

1728

1744

1756

1768

1773

1783

Fermes
Terrains loués en emphytéose ou à vie situés rue
Chaussée d’Antin ou rue
neuve des Mathurins
Loyers des maisons
Revenu global
Charges financières
Revenus net

3 645 l. t.

2 738 l. t.

4 595 l. t.

6 133 l. t.

6 692 l. t.

7 082 l. t.

6 995 l. t.

7 086 l. t.

8 302 l. t.

16 122 l. t.

28 463 l. t.

43 755 l. t.

47 540 l. t.

580%

14 185 l. t.
26 810 l. t.
3 901 l. t.
22 908 l. t.

15 070 l. t.
25 500 l. t.
3 051 l. t.
–

16 170 l. t.
31 377 l. t.
?
14 105 l. t.

16 300 l. t.
39 937 l. t.
7 420 l. t.
–

16 335 l. t.
51 490 l. t.
?
–

16 352 l. t.
67 189 l. t.
?
–

21 715 l. t.
89 747 l. t
12 436 l. t.
7 731 l. t.

53%
235%
218%
237%

1790

La courbe des diverses sources de revenus met en évidence la hausse vertigineuse
des recettes en provenance des terrains, sis aux Porcherons, cédés à bail emphytéotique.
En 1730, le bureau diocésain de Paris évaluait le revenu net du couvent à 23 000 l. t.
Dans leur déclaration, les religieux avaient calculé leurs charges à la hauteur de
11 438 l. t., mais ce chiffre tenait compte des divers frais d’entretien tels 1000 l. t. par
30 Sur le développement du quartier des Porcherons voir N. MOUNIER, Le Quartier des Porcherons (1720–
1789). Description du processus d’urbanisation d’un Faubourg de Paris, thèse de l’École des Chartes ; 1978,
résumé dans Position des thèses de l’École des Chartes, 1978, p. 121–131.
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an pour le bois à brûler, 300 l. t. pour le cire, 300 l. t. pour le blanchissage, 350 l. t.
pour l’achat et l’entretien des ustensiles de cuisine et 250 l. t. pour l’achat du linge
du réfectoire31. Quelque excessif que le calcul fût, le poste que les Mathurins avaient
ajouté pour
le quart de l’entretien du chœur de l’église de Villejuif, les réparations des dix-huit maisons à Paris, quatre
fermes, deux autres maisons de vignerons, des presbitaires des paroisses de Compagne où led. couvent
possède des biens

fut estimé à 3850 l. t., année commune. Si nous acceptons la somme de 14 900 l. t.
comme le solde nécessaire pour l’entretien de 30 religieux et 6 domestiques (mais
leurs gages furent inclus dans les charges), il restait à chacun 497 l. t. par an.
En 1756, le coût d’entretien, hors nourriture, fut estimé à 17 272 l. t., d’où un solde
de 14 105 l. t. ce qui aurait laissé à chaque membre de la communauté 470 l. t. pour
sa nourriture et son entretien. Le coût de la vie, sans aucun doute, augmentait : en
1756, les dépenses en bois à brûler furent estimées à 1800 l. t., une augmentation de
80% par rapport au prix de l’an 1730 ; les frais d’entretien des immeubles de Paris et
du chœur de l’église de Villejuif « vüe l’augmentation des matériaux et main d’œuvre
suivant le calcul des dix dernières années » furent estimés 6000 l. t., ce qui représente
un accroissement de 55% par rapport au coût déclaré un quart de siècle auparavant.
Cette augmentation nous autorise-t-elle à conclure avec Pierre Pinon qu’ « au milieu
du XVIIIe siècle, les revenus des Mathurins suffisent à peine à leurs dépenses ordinaires »32 ? Certainement non, les revenus, y compris les pensions qui ne figurent
pas dans les déclarations, suffisaient amplement au couvent. Toutefois, une pression
financière se faisait sentir sur leur niveau de vie dans la mesure où la communauté
dépendait en grande partie des recettes en argent et non de celles en nature. La
hausse des loyers restait faible. Le couvent ne pouvait augmenter ses recettes locatives sans investir dans son parc immobilier, ce qui nécessitait de recourir à l’emprunt.
Or, la hausse du coût des denrées coïncidait avec l’accroissement rapide de la ville et
la mise en valeur des terrains situés en dehors des limites à bâtir.
En 1728, une perche carrée de terrain sise aux Porcherons se louait 1 livre tournois ;
en 1768 la même superficie se louait 10 l. t., voire plus en fonction du type de tenure.
Devant les demandes pressantes, les Mathurins durent consentir à des cessions de
terrain. Étienne-Michel Bouret, fermier général, ouvrit la marche en 1754 avec l’offre
d’acheter 6 arpents de terrain à 18 000 l. t. l’arpent plus un pot de vin de 6000 l. t.33 Les
chanoines ne consentirent pas à une telle aliénation. Dès 1758, toutefois, les Mathu-

31 Arch. nat., S 7497, déclaration du 5 mai 1728.
32 P. PINON, Les Lotissements de la rue Taitbout et du Couvent des Capucins. La Chaussée d’Antin à la fin du
XVIIIe siècle, « Bulletin de la société d’histoire de Paris et de L’Ile-de-France », 113–114, 1986–1987, p. 227.
33 P. DESLANDRES, Le couvent et l’église des Mathurins de Paris (1229–1792), « Acta Ordinis Sanctissimae Trinitatis », 3, 1933–1934, 1–12, p. 152–154.
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rins commencèrent céder le terrain à titre de baux emphytéotiques et dont les loyers
furent acquittés annuellement, en deux annuités34.
Graphique 2. Les revenus des Mathurins
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En 1790, les Mathurins devaient 150 200 l. t. en principal de rentes perpétuelles. Ces
rentes furent constituées depuis le 12 septembre 1760 lorsque le Conseil d’État les
autorisa à emprunter 41 000 l. t. pour la reconstruction de deux ailes de leur cloître35 ;
la plus grande partie fut constituée à partir de 1768. Toutefois, les Mathurins durent
entreprendre d’autres projets de rénovation de leur parc locatif. Celle-ci servirait à expliquer la hausse survenue entre 1785 et 1790. Une restauration du parc immobilier
explique l’ampleur de leur dette constituée car elle correspondait à des mémoires de
maçonnerie et de serrurerie ainsi transformés en rentes. Donc, les Mathurins, à partir
des années 1760 pouvaient emprunter sans redouter de graves déboires, avec la certitude de percevoir d’énormes loyers de leurs biens de la rive droite.

34 Rappelons que l’emphytéose est un bail à long terme qui implique le retour au bailleur du terrain ;
ainsi que de ce qui a pu être construit dessus au cours du bail. Normalement l’échéance était de 99 ans. La
cession emphytéotique permettaient aux Mathurins d’éviter l’aliénation définitive de leurs terrains, d’augmenter leurs loyers par un ordre de dix puisque les terrains faisaient l’objets des constructions et, au terme
du bail, de rentrer dans la pleine possession des terrains ainsi construits. Une telle stratégie convenait
toute particulièrement à une communauté de mainmorte – P. PINON, Les Lotissements de la rue Taitbout et
du Couvent des Capucins, p. 223– 233.
35 Arch. nat., S 4241.
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Conclusion sur les Grandes Abbayes
Les trois abbayes royales de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Victor et Sainte-Geneviève-du-Mont, de même que la Chartreuse du Luxembourg et le couvent des Mathurins, s’étaient fortement enrichies au cours du XVIIIe siècle. La mense conventuelle
de Saint-Germain-des-Prés connut une augmentation de revenus de 208% entre
1728 et 1790, tandis que la mense abbatiale connut une hausse de son revenu net
du même ordre. Les revenus nets des Chartreux augmentèrent de 208%. Les revenus
bruts des Victorins faillirent doubler, passant de 46 338 l. t. à 84 523 l. t. Ceux des
Mathurins passèrent de 26 810 l. t. à 89 747 l. t.
Au total, en excluant les deux menses abbatiales, en 1728 les revenus bruts des 5
communautés atteignaient 306 110 l. t. ; soixante-deux ans plus tard ils dépassaient
666 000 l. t. En 1728, les revenus immobiliers de toutes les grandes communautés
entraient pour 36% des revenus bruts ; en 1790, ils en constituaient environ 37%,
compte tenu des baux emphytéotiques des Mathurins ; sans cela, la part immobilière
tomberait à 30%.
Cette apparente stagnation de la part des loyers résultait de la hausse relative des
lods et ventes dans les recettes des menses abbatiales des trois abbayes royales.
Même la stabilité relative de la part des loyers urbains dans la recette totale exigeait
de grands investissements immobiliers, car les fortes hausses locatives tenaient plus
à la construction ou au renouvellement des parcs locatifs qu’aux hausses des loyers
du bâti ancien. Les recettes seigneuriales elles-mêmes étaient autant une conséquence de la croissance urbaine que la hausse des prix des ventes des immeubles.
Seuls les Mathurins purent bénéficier d’une hausse de la valeur locative des terrains
vagues ; les autres communautés, et les Mathurins, pour peu qu’ils eussent investi
dans leur parc locatif, devaient entretenir leurs immeubles de rapport et, pour augmenter leur rendement, reconstruire ou rénover ces immeubles.
En conclusion, sur le plan matériel, les anciennes institutions du Moyen Âge avaient
pu garder leurs avantages accumulés au fil des siècles. Leurs patrimoines urbains et
ruraux se prêtaient à des mises en valeur que les instituts pouvaient en général autofinancer, s’ils le souhaitaient.

Les collèges monastiques de la rive gauche
Nous avons déjà observé que, parmi les 27 communautés sises rive gauche telles
qu’elles étaient au début du XVIIIe siècle, les neuf collèges monastiques tenaient une
place de premier rang au regard de leurs effectifs, même si le nombre d’étudiants
réguliers s’amoindrit au fur et à mesure que le siècle avança. L’état des revenus en
1790 révèle l’ampleur de l’écart entre les collèges les plus pauvres et les plus riches.
Mais cette comparaison obscurcit le faible revenu par tête chez les grandes communautés de mendiants, celles qui regroupaient le gros des effectifs :
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Collège
Grands Augustins
Cordeliers
Dominicains
Grands Carmes
Bernardins :
collège de Cîteaux
Prémontré
[ancienne observance]
Cluny ancienne
observance
La Merci
Grandmont
[ancienne observance]
Total

Eﬀectif
vers 1756
(domestiques inclus)
100
138
84
77

Revenu brut
en 1756 l. t.
62 924
42 654
34 332
35 413
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Eﬀectif
Revenu brut
vers 1789
Revenu brut
par tête
(domestiques en 1790 l. t.
inclus)
630
51
65 214
309
79
45 133
408
31
42 725
460
61
40 214

Revenu brut
par tête

Évolution
par tête

1 278
571
1 378
660

102%
85%
237%
43%

42

20 54336

489

21

25 301

1 204

146%

>20

16 861

843

19

25 268

1 329

57%

3 41237

?

2138

14 525

691

?

3

311

103

2

588

294

-6%

7

5 134

733

0

–

–

–

>487

216 450

444

285

258 968

–

–

>16

En général, l’évolution brute des revenus entre 1756 et 1789 ne fut que d’environ
19%. Nonobstant ce chiffre assez faible, un constat essentiel s’impose : la baisse des
effectifs entraînait une hausse relative des revenus par effectif. Même si les tailles des
communautés en 1788 furent quelque peu supérieures aux chiffres relevés en 1790,
leur décroissance tout au long du siècle s’explique par le besoin de compenser la
perte du pouvoir d’achat.363738
L’évolution financière des collèges
Les collèges monastiques connaissaient un état financier beaucoup plus fragile que
celui des Grands Abbayes. Sans importantes dotations agricoles, toute hausse des
prix de denrées les mettait en péril. De surcroît, les besoins financiers des collèges
étaient plus importants que ceux des grandes abbayes puisque les collèges représentèrent 41% de la population totale des couvents sur la rive gauche pendant la
plus grande partie du XVIIIe siècle tandis que l’effectif des grandes abbayes ne formait
qu’environ 23% de celle-ci. C’est dire que les collèges avaient des coûts de subsistance deux fois plus élevés. Rappelons également que les plus gros de ces effectifs
collégiens appartenaient aux quatre collèges mendiants. Les pensions versées par
les provinces ne pouvant couvrir tous les frais, il fallait subvenir aux besoins en tirant

36 Chiffres de l’année 1766 : source Arch. nat., H 3899, citée par L. J. LEKAI, The Financial Status of the Parisian Collège of Saint Bernard, 1765–1790, « Analecta Cisterciena », 25, 1969, p. 209–244.
37 Le calcul du revenu brut du collège pose d’énormes problèmes puisque le prieur ne déclarait que les
revenus perçus au diocèse de Paris ; le chiffre retenu ici se rapporte à la déclaration au greffe des gens de
mainmorte de l’an 1740 Arch. nat., S 7508.
38

Il s’agit de l’effectif en 1788, sans tenir compte des domestiques.
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profit des ressources propres de chaque communauté. À cause même de leurs origines mendiantes, les plus grands collèges s’empêtraient dans un marasme financier.
D’après Jourdan, en 1762 la situation des petits collèges
n’était rien moins que florissante. La plupart étaient endettés ou en procès. Leurs biens, mal administrés
par des principaux négligents ou infidèles, étaient à peine suffisants pour acquitter les intérêts des emprunts et les frais de justice [...] sur 384 bourses comprises dans les anciennes fondations, 196 seulement
étaient occupées en 176239.

La situation des collèges mérite un examen particulier parce que ces communautés
ressentaient de façon aiguë les turbulences économiques du XVIIIe siècle. Leur comportement face aux aléas d’une conjoncture a priori défavorable à leur égard nous
aide à comprendre les stratégies de gestion de n’importe quelle communauté à but
non lucratif. Il convient de rappeler qu’aucune communauténe cherchait à dégager
un excédent financier dans le seul but de le réinvestir à nouveau : les communautés
voulaient assurer leur propre perpétuation. Garantir leur pérennité en face des vicissitudes de l’existence séculaire fut ce à quoi tendaient, en principe, tous les actes de
la gestion quotidienne.
Nous nous bornerons à une étude des 4 principaux collèges présents à Paris en 1789,
à savoir le collège de Dominicains, celui des Cordeliers, celui des Grands Carmes et
celui des Grands Augustins.
Le Collège des Dominicains de la rue Saint-Jacques
Considérons le collège des Dominicains de la rue Saint-Jacques. Vieux de sept siècles,
doté d’un fief urbain, ayant bénéficié d’innombrables dons et legs au cours de son
existence, ce collège pouvait se prévaloir de tous ses quartiers de noblesse. Seigneurs
fonciers d’un fief urbain –« le fief du Clos »– les Dominicains possédaient une censive
de 7917 toises carrés, soit 2,86 hectares. Il était borné au
Nord-Ouest par la rue d’Enfer, au Sud-est par la rue du Faubourg Saint-Jacques. Au Nord-est par la rue
Hyacinthe & au Sud-est par le Domaine du Roi, elle comprend les rües St. Thomas St Dominique, Ste Catherine, Le cul-de-sac Saint-Dominique, un coté entier de la rue St. Hyacinthe, partie de celle du faubourg
St. Jacques & pareille étendue de la rue d’Enfer40.

Lors du relevé géométrique du fief, exécuté en 1753, la censive fut divisée en 65 parcelles. Le casuel des lods et ventes se montait à 1400 ou 1500 l. t. par an en 179041.
Le collège était également nu-propriétaire de 23 maisons, dont 5 situées dans leur
propre censive42.

39 Ch. JOURDAN, Histoire de l’université de Paris au XVIIe et au XVIIIe siècle, Paris 1867, p. 493 [impression
anastaltique Bruxelles 1966].
40 Arch. nat., S 4228, déclaration du 27 février, 1790.
41

Ibidem.

42 Arch. nat., S 4240, terrier du Fief du Clos, f. 301, 311, 319, 323, 329.
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Or son état, à la veille de sa suppression, ne laisse pas de surprendre : il témoigne
d’une profonde défaillance dans son intégration urbaine. Malgré ses biens-fonds et
sa puissance foncière, au moment du séquestre le collège connaissait d’énormes déboires financiers et un endettement qui l’étranglait. Ses dettes actives se chiffraient
à 17 790 l. t. tandis que ses dettes passives dépassaient 40 692 l. t. Les sources des
revenus se ventilent ainsi :
Source
cens et rentes fixes du fief du Clos
lods & ventes du fief (année commune)
23 maisons
étal de boucherie, 8 échoppes & 2 chantiers
petites échoppes dans la cour du couvent & le passage des
Jacobins
23 magasins loués dans l’enceinte du cloître à des libraires
rentes sur l’Hôtel de Ville
Total

Montant
658
1 400
29 510
3 826

Pourcentage (arrondi)
1,5%
3,3%
69%
9%

1 321

3,1%

4 087
1 923
42 725

9,6%
4,5%
100%

Le graphique 3 révèle jusqu’à quel point le collège dépendait de ses revenus locatifs :
les 23 maisons fournissaient l’essentiel des revenus en argent au couvent qui, d’ailleurs, ne détenait aucune ferme ou d’autre source d’approvisionnement de denrées.
Insérés dans une économie de marché, les revenus en numéraire étaient devenus la
source vitale des moyens communautaires.
En regardant l’évolution des revenus de la communauté entre 1728 et 1789, nous
constatons une stagnation totale en valeur réelle des revenus. Cette stagnation, malgré des reconstructions d’immeubles à loyer, s’explique en grande partie par l’impossibilité du couvent à mettre en place un plan immobilier. En 1782, l’église du couvent
fut fermée sur l’ordre de la police : la communauté se dépeuplait, et ce dépeuplement créait un obstacle supplémentaire empêchant la célébration des messes, ce qui
mettait en cause l’une des finalités même de la communauté.
Les recettes de la sacristie n’avaient jamais été comptabilisées par les Jacobins dans
leurs déclarations. En 1756, les religieux affirmèrent avoir reçu 29 617 l. t. à la sacristie
depuis dix ans, soit 2961 l. t. par an43. « Laquelle somme », écrivirent-ils, « est plus
qu’absorbée par les dépenses indispensables par la susdite sacristie »44. Or, nous savons que, d’après leur registre de recettes, du 6 août 1727 au 24 octobre 1728 (13,5
mois) le couvent reçut 6461 l. t., et du 25 octobre 1728 au 18 juin 1730 (19,5 mois),
7462 l. t.45, ce qui revient en moyenne à 4700 l. t. par an. La déclaration rédigée en
1728 minora les revenus de couvent de 18%. Si les revenus bruts du couvent se si43 Arch. nat., S 7497.
44

Ibidem.

45

P. DE RAED, La fortune des Jacobins, p. 115, citant les registres Arch. nat., H5 3969.
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Graphique 3. Les revenus des Dominicains de la rue Saint-Jacques
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tuaient autour de 31 108 l. t. vers 1728, la croissance au bout de 62 ans n’aurait été
que de l’ordre de 37%. Dans le tableau ci-dessous, nous avons porté cette évolution
réelle entre parenthèses:

Collège des Dominicains

1728

1744

1756

1761

1766

1783

1790

Revenus bruts en l. t.

26 408

30 788

34 332

34 847

35 409

–

42 725

Charges
Loyers

14 486
21 181

19 313
24 518

17 437
24 938

–
–

19 752
–

–
30 103

3 118
33 336

Augmentation
entre 1728 & 1790
61%
(37% avec sacristie)
57%

Pour le couvent, la stagnation des revenus entravait toute capacité d’investissement. Pour être en mesure de reconstruire ces bâtiments, il fallait réduire leurs effectifs, mais une telle réduction entraînait une baisse du nombre de profès aptes
à célébrer les messes, ce qui obligea la communauté à procéder à une réduc-
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tion du nombre de celles-ci. Sur les réductions que les services eurent à subir au
cours du siècle, et les conséquences néfastes qu’elles entraînèrent à l’égard des
fondations perpétuelles, écoutons le témoignage du prieur des Dominicains qui
écrivait en 1790 :
Presque tous nos biens sont hypothéqués pour assurance des fondations dont notre communauté est
chargée. Ces fonds ont été en grand partie acquis ou augmentés au moyen des sommes données par les
fondateurs avec obligation de certains services ecclésiastiques qu’une communauté seule peut remplir.
Ce sont des offices publics solennels des prières faites en commun, des grands-messes ; sermons, etc.
Plusieurs de ces fonds mis d’abord en contrats sur le Roi, sur le clergé, sur des corps ou des particuliers
ont souffert des diminutions considérables qui ont obligé la communauté de recourir à des réductions
de services dont la dernière est de 1742. D’après cette opération, il reste encore cent quatre-vingt quatre
grand-messes & 1440 basses à acquitter par an. Les maisons que nous possédons ont été bâties, réparées,
entretenues au moyens des remboursements de fonds chargés des services ecclésiastiques, qui occupent
habituellement notre communauté46.

La fermeture de l’église aurait donc empêché la célébration des messes, ce qui
mettait en péril l’existence même de la communauté. Il n’est nullement mention
des célébrations de messes assurées ailleurs. Or la perte des recettes de la sacristie hâtait la déchéance de la communauté. Pire, S. Hasquenoph a insisté sur la
carence principale de cette communauté : le délaissement des jeunes prédicateurs pour l’intérêt du couvent. En effet, plusieurs prêtres, étudiants en théologie,
sortaient prêcher et célébrer la messe ailleurs pour « s’en approprier la rétribution »47. La fermeture de l’église aurait nécessité que l’on cherche à célébrer des
messes ailleurs.
Les Grand Couvent des Cordeliers
De premier abord, en 1790, les revenus des Cordeliers paraissent remarquablement
diversifiés : aucun poste ne grève leur comptabilité d’une dépendance excessive48.
Cette impression s’évanouit sous un regard plus attentif. En effet, le couvent tirait
un quart de ses revenus de la location des salles intérieures et de quelques boutiques au pourtour de l’église. Joints aux locations des immeubles urbains, ces
loyers pesaient pour plus de la moitié dans l’ensemble des recettes de la communauté. Somme toute, les Cordeliers restaient tributaires de leurs revenus locatifs49.

46 Arch. nat., S 4228.
47 Ce sont les paroles du Père Lacombe, prieur du couvent, cités par S. HASQUENOPH, Les dominicains au
XVIIIe siècle, crise d’identité, « Revue d’histoire de l’église de France », 30, 1994, p. 250–251.
48 L. BEAUMONT-MAILLET, Le Grand Couvent des Cordeliers de Paris. Étude historique et archéologique du XIIIe
à nos jours (Bibliothèque de l’École pratique des hautes études, IVe section, 325), Paris 1975, signale l’existence d’un registre aux Arch. nat. coté H5 3954 « où furent consignés les bilans de chaque gardiennat de
1680 à 1764 », p. XII. Nous n’avons pas compulsé ce registre ; mais les états qu’il comporte permettront de
faire remonter notre série de données au-delà la crise de Law et des mutations monétaires survenues au
début du XVIIIe siècle, sujet que Mme Beaumont-Maillet n’a pas abordé dans son étude.
49 Arch. nat., S 4161, déclaration du 20 avril 1790.
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Source

8 654
3 545
10 810

Pourcentage
(arrondi)
19%
8%
24%

11 324

25%

3 800
4 000
3 000
45 133

8%
9%
7%
100%

Montant

rentes sur l’hôtel de ville de Paris
rentes sur des particuliers
loyers des maisons
loyers des boutiques et locaux
intérieurs
dons et privilèges
casuel de la sacristie
chaises
Total

Ajoutons tout de suite que le poste « loyers des boutiques et locaux intérieurs » correspondait essentiellement à des locations intérieures, car les 5 boutiques de part et
d’autre du grand portail, ou attenant au petit portail, ne rapportaient au total que
quelques 400 livres de loyer par an.
Graphique 4. Les revenus du College des Cordeliers en 1789
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L’évolution des revenus des Cordeliers montre l’importance grandissante des locations intérieures comme sources de revenus. En 1728, la communauté ne déclara aucune location intérieure, ce qui fut sans doute le cas puisque selon la déclaration 192
religieux y résidaient. Même si ce chiffre est exagéré, il n’y avaità l’époque que très
peu de place libre. La déclaration de 1743, de même que les autres remises au greffe
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des gens de mainmorte, passe sous silence les locations intérieures. Dès 1756, cellesci figurent pleinement dans les déclarations, donc les revenus locatifs augmentent.
Si nous établissons un rapport inverse entre l’effectif du couvent et la croissance des
locations intérieures, il apparaît qu’une forte baisse de la population eut lieu entre
1743 et 1756.

Les Grand Couvent
des Cordeliers

1701

1728

1743

1757

1778

1783

1790

Revenus bruts

–

14 356 l. t.

8579 l. t.

42 654 l. t.

53 300 l. t.

37 930 l. t.

44 549 l. t.

Charges

–

4 931 l. t.

3740 l. t.

15 576 l. t.

4 890 l. t.

Loyers

6 000 l. t.

7 230 l. t.

6641 l. t.

19 018 l. t.

23 800 l. t.

non
indiquées
19 760 l. t.

Augmentation
entre 1728 &
1790
201%
(48%)*

1 055 l. t.

113%

21 173 l. t.

193%

* Le pourcentage en parenthèse tient compte des recettes de la sacristie non-déclarées.

Chaque déclaration soulève des questions. La déclaration de 1728 sous-estimait manifestement la recette du casuel. Faut-il l’estimer à 7230 l. t., c’est-à-dire à un montant
égal à celui des loyers, comme le soutient L. Beaumont-Maillet ? Dans ce cas, l’augmentation des revenus bruts entre 1728 et 1790 serait de 48%, ce que nous avons
indiqué entre parenthèses. La déclaration de 1743 ne fournit que des informations
partielles : le casuel en est totalement absent ainsi que les locations intérieures. La
déclaration de 1778 est sûrement renchérie pour montrer qu’un transfert des Cordeliers au couvent des Célestins eût entraîné de fortes pertes de revenu, ce qui aurait
exigé un débours compensatoire élevé de la part du Roi. Les charges comprennent
les décimes (2250 l. t.) et les pensions viagères (1800 l. t.). Ces deux postes ne figurent
plus dans la déclaration de 1790. Selon L. Beaumont-Maillet, les religieux tiraient également parti des ventes du vin qu’ils faisaient entrer sans acquitter de droits élevés,
mais nous n’avons pas une idée claire des recettes qui provenaient de ces activités
clandestines.
Au regard des revenus, même en supposant des recettes casuelles de 40 000 l. t.,
comme les en crédite L. Beaumont-Maillet, nous sommes très loin des 140 000 l. t.
qu’elle estime être la moyenne des revenus au cours du XVIIIe siècle50. Or, en 1701,
d’après les dépouillements de L. Beaumont-Maillet, les recettes brutes du couvent
atteignirent 88 590 l. t.51 Dans ce cas, les Cordeliers remettaient des déclarations
manifestement frauduleuses dans les années 1720 et 1740 ! Est-il vrai qu’il y eut une
baisse brutale des recettes casuelles à partir de la première décennie du XVIIIe siècle ?
Chose surprenante, tout de même, L. Beaumont-Maillet insiste longuement sur la
pénurie chronique qui rendait la vie des frères si dure. Or en 1756, le procureur put
détailler les charges de la maison : d’après ses calculs, les diverses charges, y compris
50

L. BEAUMONT-MAILLET, Le Grand Couvent des Cordeliers de Paris, p. 127.

51

Ibidem, p. 110.
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les vestiaires, revenaient à 15 576 l. t. par an. En acceptant ce décompte des charges,
le couvent disposait de 27 078 l. t. pour les frais de nourriture, d’habillement et de
chauffage. Au début du siècle, la taille de la communauté oscillait entre 100 et 130
religieux alors qu’en 1772, il n’en restait que 72. Si nous retenons le chiffre le plus
élevé de 130 religieux, le couvent aurait eu 208 l. t. pour assurer le minimum vital
de chaque membre. Or, en 1753, 20 000 l. t. suffisaient aux Grands Carmes avec une
communauté de 77 personnes, soit 260 l. t. chacun. Donc, la pauvreté relative des
Cordeliers est évidente, mais elle n’est pas pitoyable. D’ailleurs, leur effectif baissait
de sorte que vers 1778, le couvent n’accueillait plus qu’autour de 68 religieux.
Le casuel et les recettes de la sacristie
Si les loyers se sont imposés comme la source principale des revenus, il reste deux
autres sources considérables que les déclarants avaient tendance à escamoter dans
les états rendus aux instances ecclésiastiques ou monarchiques. Il s’agit des recettes
de la sacristie et du tronc de l’église. Ayons garde de les confondre. Le tronc de la
sacristie recueillait une quantité considérable d’argent, comme le signalèrent le procureur et le gardien des Cordeliers en 1757 :
Le tronc de la Sacristie qui se lève régulièrement tous les mois et dans lequel on dispose chaque jour tout
ce qui se reçoit à la sacristie pour rétribution des messes, services, offices de confraternités, dessertes
de chapelles domestiques, inhumations des séculiers qui ont droit ou qui demandent la sépulture dans
l’église du dit couvent et autres objets de cette nature, a produit les dix années commencées le premier
janvier mil sept cent quarante sept et finira le dernier décembre mil sept cent cinquante six la somme de
cent quatre mille quatre-vingt trois livres dix sols trois deniers52.

Soit, en moyenne, 10 408 l. t. par an de recettes. Cette somme pour élevée qu’elle
paraisse –et elle formait un quart des recettes brutes– n’atteignait pas le maximum
observé : L. Beaumont-Maillet constate que le revenu annuel des troncs « variait entre
dix mille et quarante mille livres »53. Cet auteur ajoute que les recettes du tronc représentaient de 7% à 30% environ des revenus (bruts). Elle en conclut que « les plus
mauvaises années le couvent tirait au moins autant des troncs que de tous les loyers
réunis »54.
Cette dernière conclusion est clairement démentie par les faits : en 1756, les loyers
frôlaient la somme de 20 000 l. t., deux fois supérieure aux recettes du casuel. Le procureur s’empressa d’ajouter à sa déclaration de 1757 que
les dernières années du produit de la sacristie sont moins fortes que les premières ; l’année présente est
encore très faible ; ce qui annonce pour l’avenir une diminution55.

52 Arch. nat., S 7497, déclaration décimale de septembre 1757.
53

L. BEAUMONT-MAILLET, Le Grand Couvent des Cordeliers de Paris, p. 112.

54

Ibidem, note 224.

55 Arch. nat., S 7497, déclaration décimale de septembre 1757.
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Vers 1778, au moment où on envisageait le transfert des Cordeliers au couvent des
Célestins, un bilan de la communauté fit état de recettes de la sacristie à hauteur
de 11 500 l. t., dont la moitié provenaient des confréries qui faisaient célébrer leurs
messes dans l’église56. Les aumônes obtenues grâce à deux frères quêteurs ne dépassaient pas une moyenne annuelle de 867 l. t., d’où la décision de renvoyer les deux
frères à leurs couvents, et de s’abstenir de quêter57. Le loyer des chaises de l’église
était plus conséquent: elles rapportaient en moyenne 3850 l. t. par an. En 1790, les
Cordeliers recevaient de la sacristie 4000 l. t. année commune, tandis que le bail de
la location des chaises rapportait 3000 l. t.58 Par rapport aux années 1747–1756, la
baisse était de 60% pour la sacristie et de 22% pour le loyer des chaises.
Dès le XVIIe siècle, les Cordeliers avaient accumulé une quantité imposante de messes
fondées. À ces fondations s’ajoutaient les messes reçues à la sacristie, de sorte que,
apparemment, le couvent accumulait plus de messes qu’il ne pouvait en célébrer.
En 1719, l’arriéré de messes atteignait 36 05859. L’un des problèmes principaux de la
communauté était la célébration les messes de fondation avec un nombre décroissant de profès. La surcharge de messes aurait dû figurer dans l’état de la maison
dressé en 1790 ; il n’en est rien. Les religieux passent sous silence toute mention de
messes à célébrer. Qu’était devenu l’arriéré de messes ? Aucun document ne nous
autorise à conclure sur leur sort.
Deux exemples de gestion collégiale :
les Grands Carmes et les Grands Augustins
Si les Collèges des Jacobins et des Cordeliers périclitaient au moment de leur suppression, il existait deux collèges encore sains au moment de leur dissolution. Portons, donc, notre regard sur les deux collèges d’ordres mendiants qui ne pâtissaient
pas au moment de leur suppression, celui des Grands Carmes et celui des Grands
Augustins.
Les Grands Carmes nous ont légué d’excellents livres de comptabilité interne ; joints
aux diverses déclarations des charges et des revenus, ils permettent de suivre de
très près l’évolution globale du collège. Nous avons effectué un recoupement de ces
renseignements par le biais d’un dépouillement systématique des études notariales
principalement utilisées par les Grands Carmes au XVIIIe siècle.
Le choix des Grands Augustins suit un raisonnement analogue d’autant que leur
recueil de titres, dont il sera souvent question, nous permet de remonter l’enchaînement de leurs démarches financières au début du XVIIe siècle. Notre enquête est
grandement facilitée par les états financiers minutieux dressés à deux reprises en
56 Ibidem, déclaration non datée : les religieux déclarèrent recevoir 17 000 l. t. de la sacristie et des
chaises : s’ils devaient quitter les lieux, ils n’eussent reçu que 5500 l. t. de la location des chaises et 6000 l. t.
de la sacristie « à raison des confréries supprimées ».
57

Ibidem.

58 Arch. nat., S 4161, déclaration du 20 avril 1790.
59 Arch. nat., S 7497.
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1762 et 1771. De même, leur étude notariale de prédilection, celle répondant à la
cote LXVI, nous est bien connue grâce au travail de Hassen El Annabi60. Ces deux
collèges, situés à l’ouest et à l’est aux confins de l’enceinte de Philippe Auguste,
permettent de jeter un jour nouveau sur la vie de deux quartiers bien distincts de
la rive gauche.

Les revenus
Les revenus se répartissaient selon les postes suivants : loyers ; rentes sur les fermes,
sur les tailles, sur le clergé et sur l’Hôtel de ville ; rentes fondées afin de célébrer des
messes, le plus souvent hypothéquées sur des maisons61 ; honoraires des messes
célébrées auprès de plusieurs institutions ; ferme des chaises de l’église ; casuel (ce
dernier comprend à la fois les recettes de la sacristie et les cottes morts)62 ; profits de
l’apothicairerie et dons exceptionnels. Commençons par le Collège Royal des Grands
Carmes.
Voici, représentées selon leurs sources respectives en 1790, les recettes des Grands
Carmes :

Source de revenu
loyers à Paris
rentes sur le Roy
ferme & maisons à Chelles
chaises de l’église
messe de fondation
Total

Le Collège des Grands Carmes
Montant en livres
19 860
9 195
3 300
2 480
1 014
35 849

Pourcentage
55%
26%
9%
7%
3%
100%

Il importe de noter que ni le casuel ni les recettes de l’apothicairerie ne figurent dans
la déclaration de 1790. De manière générale, si les déclarations rendues par les communautés en 1790 sont dignes de foi, elles ne comprennent pas systématiquement
toutes les sources de revenus dont les communautés avaient joui, et il convient de
remonter au fil des déclarations pour cerner les autres sources.

60 H. EL ANNABI, Être notaire à Paris au temps de Louis XIV. Henri Boutet, ses activités et sa clientèle (1693–
1715), Tunis 1995, surtout p. 386–407, pour les congrégations religieuses.
61 Il s’agit des rentes à bail d’héritage dont les arrérages assuraient la célébration perpétuelle des messes
– B. SCHNAPPER, Les rentes au XVIe siècle. Histoire ďun instrument de crédit (École pratique des hautes études,
VIe section, Centre de recherches historiques, Affaires et gens d’affaires, 12), Paris 1957 .
62 Les « cottes morts » étaient les biens détenus par les religieux qui, à leur décès, revenaient aux communautés.
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Les immeubles urbains
En 1790, les Grands Carmes déclarèrent posséder en toute propriété 15 maisons
à Paris, essentiellement au pourtour du couvent. Le collège louait deux maisons
situées côte-à-côte sur la rue des Noyers, dont une à l’encoignure de cette rue et
de celle de la Montagne Sainte-Geneviève. Sur la rue de la Montagne Sainte-Geneviève, le collège avait une série de huit maisons divisées au rez-de-chaussée en onze
boutiques. De l’autre côté de l’îlot, sur la rue des Carmes proprement dite, le collège
était propriétaire seulement d’une maison, celle qui portait le numéro 1 de la rue
des Carmes. Toutefois, les possessions immobilières de la communauténe se limitaient pas à ces terrains. Elle détenait également une petite maison sise rue Mouffetard, une belle maison avec jardin et dépendances située rue Copeau (aujourd’hui
rue Lacépède), contenant 3625 mètres carrés de terrain, et, enfin, une autre très petite maison, jouxtant la précédente, qui avait pignon sur la rue Neuve Saint-Étienne
(aujourd’hui rue Rollin).
Le collège possédait même un immeuble rive droite : une maison portant le numéro
106 rue du Temple, sur un terrain de 836 mètres carrés. L’immeuble relevait de la censive de Saint-Martin-des-Champs. Il fut acquis en 1575, et attribué en 1604 à Jacques
Dalmendon pour 80 ans. Récupérée suite à un procès, la maison fut louée à des maréchaux-ferrants pendant presque tout le XVIIIe siècle.
Le pourcentage des revenus immobiliers dans les recettes globales des Grands
Carmes resta quasiment invariable durant la plus grande partie du XVIIIe siècle, puis
une nette tendance à la baisse vers la fin du siècle, comme le montre le tableau cidessous :
Date d’état des revenus
1728
1756
1770
1790

Revenu global déclaré
18 725
25 670
30 426
34 661

Loyers
11 295
15 854
19 964
19 860

Pourcentage du total
60%
61%
65,6%
54,8%

Nous avons noté qu’en l’espèce il s’agit des revenus déclarés ; or nous savons que le
casuel était très élevé, surtout dans la première moitié du siècle, donc le vrai poids des
loyers était inférieur à que les chiffres ne donneraient à croire. En revanche, en termes
absolus, les loyers grimpèrent de manière impressionnante, passant de 11 295 l. t. en
1728 à 19 860 l. t. en 1790.
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Graphique 5. Les revenus des Grands Carmes de la Place Maubert
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La première hausse observée, entre 1728 et 1741, correspond à la reconstruction
d’une maison sise rue des Carmes, à la construction d’échoppes dans l’allée menant
à l’église et à la restauration d’une maison sise rue Copeau. Entre 1753 et 1756, la
hausse fut de l’ordre de 23% suite à la construction d’un immeuble à loyer. Entre 1756
et 1761, nous constatons une légère baisse ; il est vrai qu’un appartement n’était pas
loué et que les loyers de quelques boutiques avaient diminué. Entre 1728 et 1790 les
loyers augmentèrent de 75%.
La part des revenus locatifs des Grands Carmes dans le revenu total du couvent
ne varia guère au cours du XVIIIe siècle. En effet, à la différence d’autres communautés –tels les Carmes déchaussés–, les Grands Carmes ne pratiquèrent pas une
mise en valeur systématique de leur patrimoine immobilier. En 1753, le procureur
Dulaurent dut s’évertuer pour convaincre ses confrères que le couvent pourrait
s’engager dans le frais nécessaires à la reconstruction d’un immeuble de rapport
« à appartements » . Hormis cette maison de rapport, construite sur ordre de la police puisque le bâtiment délabré posait une menace au public, et celle sise rue des
Carmes63, les immeubles d’habitation qui ceignaient le couvent accusaient une vétusté évidente qui laisse supposer que leur construction remontait au XVIIe siècle,
voire au-delà. En revanche, pendant le premier tiers du siècle la communauté dut
reconstruire les échoppes situées dans le passage à l’église64. D’après la forme de
leur implantation, ces maisons locatives représentent un exemple type d’un bâti
médiéval où de minuscules structures s’adossent à un monument de forte assise,
en l’espèce le chevet de l’église et les murs du couvent. Leur vétusté autant que leur
agencement par étage, explique, du moins en partie, la lente montée des loyers au
cours du XVIIIe siècle.
En 1790, les Grands Augustins possédaient 32 maisons dans le quartier SaintGermain-des-Prés. Vingt-et-une maisons se dressaient de part et d’autre de la rue
Dauphine en remontant du quai, quatre autres longeaient la rue de Nevers, deux
avaient leur façade sur la rue des Augustins65. En outre, la communauté louait sur
le quai 14 boutiques, adossées au mur de l’église, prenant appui sur ses piliers,
ainsi que 5 boutiques situées à l’intérieur même de l’enceinte du couvent autour
de son portail principal. Sur la rive droite, la communauté avait 2 échoppes dans le
cimetière Saint Jean.

63 En 1733 les Carmes payèrent leur maçon 150 livres : « ce qui lui est dü pour le bâtimentde notre maison neuve rue des Carmes » – Arch. nat., H5 3929, registre des dépenses, f. 25.
64 Arch. nat., S 3735, lettres d’amortissement.
65 Arch. nat., S 3632.
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Graphique 6. Les loyers des Grands Augustins
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1728

1743

1756

loyers des 34 maisons

1762

1771

1781

1790

loyers des échoppes et boutiques

Un examen du graphique ci-dessus qui représente l’évolution de l’ensemble de loyers,
fait ressortir une hausse de l’ordre de 20% entre 1728 et la Révolution. Ce chiffre paraît
faible lorsque nous constatons ailleurs des augmentations nettement supérieures
des immeubles appartenant aux Grands Carmes, pour ne pas parler des possessions
immobilières des communautés post-tridentines. Que l’on ait garde de comparer l’incomparable : les loyers ayant connu des hausses significatives concernent en grande
partie des bâtiments récemment construits ou restaurés, et non ceux qui remontent
au début du XVIIe siècle, voire au-delà. Nous verrons que les prix des immeubles à habitation verticale ne connurent qu’une lente montée des loyers après la flambée des
années 1719–1720, liée à l’inflation du Système de Law. Ces anciennes constructions
nécessitaient souvent des réparations qui drainaient une partie de leur loyers. Nous
reviendrons sur cette question lorsque nous aborderons la question des charges.
Signalons chez les Grands Augustins de nombreuses locations, à l’intérieur des bâtiments claustraux, consenties aux institutions monarchiques et aux individus laïques.
Ce phénomène n’avait pas de réplique chez les Grands Carmes, qui n’avaient pas
d’espace superflu aux confins de leur cloître pour servir de capharnaüm. En revanche,
le couvent des Grands Augustins abritait les archives du clergé de France et les assemblées générales du clergé de France se tenaient dans la grand-salle. En 1790, le
clergé s’acquittait d’un loyer de 1200 l. t.66 De même, le ministre et secrétaire d’état
du département de la maison du roi, le duc de la Vrillière, occupait 4 salles dans un
bâtiment reculé au fond de la deuxième cour, construit en 1738. Les salles qui servaient de dépôt pour les minutes, furent louées 780 l. t. Au rez-de-chaussée du même
bâtiment, l’ordre du Saint Esprit louait moyennant 600 l. t., 4 salles
66

Ibidem.
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qui servent de continuation aux tableaux de nous seigneurs les chevaliers commandeurs [plus] quatre
pièces au second étage du même bâtiment servant de cabinet pour les archives des ordres du Roi, louée
à l’ordre du Saint Esprit moyennant 60067,

et au 3ème étage
un grenier à mansarde loué au dit ordre moyennant 400 par année de bail68.

Ces locations rapportaient la somme modique de 2380 livres, soit moins de 4% du
revenu global. Le couvent était le lieu principal des cérémonies de l’ordre du SaintEsprit, ce qui explique la présence de ces archives. En ce qui concerne les liens entre
les Grands Augustins et l’ordre du Saint-Esprit, rappelons qu’ Henri III fonda cet ordre
chevaleresque en octobre 157869. Si le monarque avait jeté son dévolu sur le couvent
des Grands Augustins comme siège principal de l’ordre, c’était clairement grâce à la
taille de la nef et à l’emplacement central du site. Le couvent occupait un endroit
commode –proche à la fois du Palais du Justice et du Louvre– pour accueillir des réunions dans un tissu urbain dense. De surcroît, le choix du roi était certainement dicté
par la décision prise le 19 février 1578 de construire un pont reliant le rivage juste en
amont du Louvre à la rive gauche, en passant par l’île de la Cité70.
Un état dressé en 1762, énumère à l’intérieur du cloître une suite de locaux loués
à des particuliers71 : une chambre au-dessous du petit chœur louée à MM. les procureurs de Parlement moyennant 120 livres par an selon une convention sous seing
privé ; quatre salles dans le bâtiment neuf où était le dépôt des minutes de M. le
comte de Saint-Florentin, ministre et secrétaire d’état, louées par année 780 l. t. sans
bail ; un garde-meuble au-dessus des greniers loué à M. le procureur général 60 l. t.
par an, sans bail ; à la suite de cet article, le rédacteur de l’état ajoute: « dont nous n’en
retirons rien » (est-ce à cause d’un impayé ?) ; une chambre louée à un Sr Debur près
le petit chœur moyennant 80 l. t. par an, sans bail ; un magasin de l’ancienne bibliothèque louée à M. Bauche72, libraire, moyennant 250 l. t. par an, sans bail ; un autre
magasin de l’ancienne boulangerie, loué au même Bauche, 110 livres par an, sans bail ;
un magasin près de la chambre du portier, loué au Sr Gilbert « et renfermé dans le
bail de sa maison »73 ; un garde-meuble dans le grand dortoir des prêtres et un autre
dans le grand dortoir des frères clercs, loués à M. le baron d’Erlach moyennant 100 l. t.
67

Ibidem.

68

Ibidem.

69 M. L. LEVKOFF, L’art cérémonial de l’ordre du Saint-Esprit sous Henri III, « Bulletin de la Société de l’histoire
de l’art français », 1987 (1989), p. 7–8.
70 R. DE LASTEYRIE, Documents inédits sur la construction du Pont Neuf, « Mémoires de la Société et l’Île de
France », 9, 1882, p. 1–94.
71 Arch. nat., S 3632, état exact du revenu, p. 12.
72 Jean-Baptiste Claude Bauche, libraire, louait depuis 1727 la deuxième maison à droite du portail principal du couvent sur le quai ; Bauche était donc le voisin des Jaillot. Il est intéressant à noter que le même
Bauche fut le premier locataire de la maison neuve sise rue des Grands Augustins, construite en 1718 sur
une place vide.
73 M. Gibert, libraire, louait la troisième maison sur le quai attenant à la maison de M. Bauche.
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par an, sans bail ; un magasin au-dessus du dortoir des frères clercs loué au Sr Bissot,
libraire, 130 l. t. par an, sans bail ; un magasin au troisième étage du bâtiment neuf,
à coté du garde-meubles de M. le Procureur Général, loué au Sr Louis Prault petit-fils
130 l. t. par an, sans bail.
Ces menues locations, souvent consenties à des libraires, nous renforcent dans l’impression que la région du quai autour du couvent était un haut lieu de la librairie
parisienne. Un arrêt du Conseil d’État du 10 février 1665 aurait permis aux libraires
d’exposer leurs marchandises dans les boutiques appartenant aux Grands Augustins.
D’ailleurs, au cours de sa longue histoire, le couvent avait accueilli un certain nombre
d’archives et d’assemblées de plusieurs compagnies et institutions. De 1550 jusqu’en
1711, les minutes et registres du Conseil du Roy furent entreposés dans une salle
aménagée à cet effet. En contrepartie, le couvent reçut d’abord 60 livres « parisis »
par an, puis 100 l. t. en 1657, jusqu’au transport des archives à l’hôtel d’Aligre74. Par
bail du 14 mai 1597, les conseillers notaires et secrétaires du Roy, maison et couronne
de France, louèrent une chambre pour « y tenir leur livres et pour s’assembler » ; cette
location se poursuivit jusque en 1655. En 1637, « les députés commissaires par le Roy
pour la vente des bois de Molesme » louèrent une salle du couvent 200 livres75. Le 11
octobre, 1711, M. Gallois « receveur-général des finances de Champagne » loua un
„retranchement de la grande salle » pour y tenir la vente d’une bibliothèque. D’après
les sources, cette vente dura six mois76. Du 30 décembre 1718 jusqu’à Pâques 1728,
« les intéressés au bail des Fermes sous le nom de Jean Du Saussoy, subrogé aux baux
de Ferrau et Ysambert » louèrent un grand grenier au-dessus de la salle des archives
du Clergé pour entreposer leurs archives77. Une grande quantité d’exemplaires de
l’ouvrage intitulé Merveilles parlantes de Versailles, composé par Jean-Baptiste de Monicart, premier président du bureau de finances de Metz, occupa un bâtiment à l’intérieur du couvent du 1er août 1723 jusqu’en 1732. Les loyers atteignirent la somme de
927 l. t. Un acte de cession et de transport concernant les ouvrages fut passé devant
Richard, notaire à Paris, le 10 février 1732.
Suite à l’incendie de la Chambre des Comptes au Palais en 1737, les bureaux de la
Chambre s’installèrent dans plusieurs bâtiments du couvent. Cette occupation prit
fin le 1er avril 1740. Le couvent reçut au total 12 000 l. t. de loyer pendant les deux
ans et demi. Par l’Édit de mai 1716, le Régent fonda une Chambre de Justice pour
faire rendre gorge aux financiers des « fortunes immenses et précipitées de ceux qui
se sont enrichis par ces voies criminelles »78. Or cette Chambre de Justice tint ses
séances dans le couvent des Grands Augustins.
74 Arch. nat., LL 1471, f. 256.
75 Aucune référence à cette vente, certainement très conséquente, ne se trouve dans l’étude de D. DINET,
Religion et Société, qui en revanche, traite des biens forestiers de Clairvaux (t. 1, p. 401–403).
76 Arch. nat., LL 1471, f. 257.
77

Ibidem.

78 Cité dans E. FAURE, La Banqueroute de Law (Trente journées qui ont fait la France, 15), Paris : Gallimard,
1977, p. 123.
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Les biens-fonds à la campagne
Le couvent des Grands Augustins ne possédait aucun bien-fonds rural : des vignes
à Surennes avaient été aliénées moyennant une rente foncière modeste. En revanche,
le collège des Carmes possédait deux fermes : l’une à Chelles, l’autre à Puiseau-enGâtinais. La première comprenait
une maison, grange, et étable pour l’exploitation d’environ cent quatre-vingt arpens de terre labourable,
de trente-deux arpents de bas prés, de trois arpents de vigne, et de trois petites maisons79,

toutes situées dans la village de Chelles et ses environs. Ces biens furent acquis le
3 mai 1714 devant le notaire Valet, au prix de 40 000 livres80. Cette acquisition se fit
par voie de constitution de rentes, et non au comptant. Les religieux s’engagèrent
à rembourser les rentes constituées par les vendeurs, Antoine Charpentier et son
épouse.
En 1728, les religieux Carmes déclarèrent faire « valoir par nos mains » la ferme qui
produisait « en grains, foins, vin et loyer environ mille livres » par an81. La même ferme
rendait « la somme de 158 livres dix sols de rentes tant foncière que racheptable sur
plusieurs particuliers dudit Chelles »82. Toutefois, à l’époque, le couvent n’avait pas
remboursé la totalité du prix d’achat, et il versait une rente de 1656 livres 10 sols 6
deniers à « Mr Carpentier, contrôleur des guerres », qui correspondait à un capital de
trente-trois mille livres. D’après la déclaration de 1743, la ferme consistait en
une grande maison, court, granges, un grand jardin et cinq petits maisons dispersées dans le bourg et
deux cents arpents de terres en labeur, prés et vignes que nous faisons valoir par nos mains faute de pouvoir l’affermer à mil livres par an83.

Ce fut seulement en 1754, paraît-il, que le couvent put affermer son exploitation
agricole. Un bail fut signé le 21 février aux termes duquel Jean-Jacques La Place,
« laboureur à Chelles », et son épouse Gabrielle Vernois prenaient la ferme de
Chelles moyennant 1200 l. t. par an. Outre le loyer, un certain nombre de conditions
régissaient le bail : La Place devait entretenir les fossés autour de la ferme. Cette
obligation résultait d’une convention entre les Carmes et l’abbaye des Dames de
Chelles, qui était le seigneur foncier d’une partie de la terre84. De même, le fermier
devait s’acquitter du droit de cens envers la dite abbaye ainsi qu’envers la seigneur
de Montfermeil85.

79 Arch. nat., S 7496, déclaration décimale du 27 novembre 1728.
80

M. C., étude XI, 424.

81 Arch. nat., S 7496, déclaration décimale du 27 novembre 1728.
82

Ibidem.

83

Ibidem, déclaration au greffe de mainmorte de l’an 1743.

84 Arch. nat., M. C., étude XI, 588, convention du 21 février, 1754.
85 Ibidem – il s’agissait de 46 livres 11 sols 11 deniers aux Dames de Chelles ; une livre 19 sols au seigneur
de Montfermeil ; une livre 10 sols à la fabrique de la paroisse de Saint-André de Chelles, et 6 livres à la
fabrique de la paroisse de Saint-Georges de Chelles.
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À part la ferme proprement dite, les Carmes possédaient plusieurs maisons à Chelles :
en 1790 une première était louée 120 l. t., une seconde 100 l. t., et une troisième, à un
boulanger, 170 l. t.86
Nous avions une quatrième maison à Chelles, déclarèrent-ils, mais nous avons été obligés de l’abattre par
le retranchement que la nouvelle route lui a occasionné et nous avons donné le reste du terrain par bail
à rente au Sr Dutreuil par acte passé chez M. Giard le 14 mars 1789 pour prix de 42 livres87.

Outre les locations, onze quartiers de terre ou pièces de vigne étaient concédés
à titre de rente foncière à des exploitants. Ensemble, la ferme, les terres et les maisons
devaient rapporter environ 3330 livres en 1790.
La ferme située à Puiseau-en-Gâtinais88 ne paraît jamais avoir figuré parmi les principales sources de richesse communautaire. Les documents restent muets sur l’origine
de ce bien ; en revanche, nous savons qu’en 1761 elle comprenait « une maison délabrée et 17 arpents de terre » loués 50 l. t. au Sr Nicolas Ségard par un bail commencé
à la Saint-André de 175889. En 1790, un membre de la famille Ségard la louait encore
72 livres selon un acte passé devant Giard le 9 avril 178390.
Les rentes constituées
En 1790, les Grands Carmes percevaient 9195 l. t. par an en arrérages de diverses
rentes constituées, ce qui les situait en tête des collèges par rapport au montant
d’arrérages perçus. Ces 9195 livres entraient pour 26% dans la totalité de recettes
déclarées. Voici comment se présentaient ces rentes :
Source
aides et gabelles
compagnie des Indes
les cuirs
les fermes
emprunt de 90 millions
ancien clergé
rentes héréditaires
ordre de Saint Esprit
domaine de la ville
tailles
Total

Nombre de parties
56
2
1
1
1
4
1
1
1
4
72

Revenu
7 163
315
120
36
248
225
180
180
150
577
9 195

86 Arch. nat., S 3734.
87

Ibidem.

88 Puiseaux, au nord-est de Pithiviers, département du Loiret (45).
89 Arch. nat., S 7496, déclaration au greffe de mainmorte le 11 décembre 1761.
90 Arch. nat., S 3739.
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Il est difficile de connaître le capital qu’elles représentaient ; toutefois, en 1756, les
Carmes dressèrent une liste assez complète des arrérages de rentes constituées. Le
total en était de 5655 l. t. La plupart des rentes constituées, qui avaient été établies
avant 1720, durent connaître d’importantes réductions. Il s’agissait globalement
d’une réduction de 37,5% du rendement du capital placé jusqu’à l’an 1720. C’est ainsi
que le rendement passait d’un taux de 4% à celui de 2,75%. Exprimé en termes de
deniers, c’est la réduction du denier 25 au denier 40 qui fut imposée lors de l’opération du contrôle des titres de rentes, opération connue sous l’appellation du « Visa ».
Si l’année 1720 vit une érosion désastreuse sur les rendements des capitaux investis,
il est d’un grand intérêt d’apprécier l’évolution des arrérages au cours des années
ultérieures. À cette fin, notons la courbe des arrérages.
Graphique 7. Les arrérages payées sur rentes aux Grands Carmes
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1750
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Du graphique ci-dessus, retenons un fait capital : les arrérages perçus au fil des années s’accroissaient. Au lendemain du Visa, le couvent ne recevait que 3523 l. t. en
rentes tandis qu’en 1790 le montant excédait 9000 l. t. Même si la rente n’avait pas été
au denier 25, les arrérages additionnels d’environ 5500 l. t. auraient représenté 137
500 l. t. de principal acquis depuis 172891. Plusieurs faits expliquent cette croissance
du principal : des épargnes conventuelles et des messes perpétuelles fondées en
contrepartie de transport de rentes. La montée de la courbe témoigne de la bonne
santé de la communauté qui bénéficia de legs pieux tout au long du siècle. Le procureur Dulaurent nous en donne l’exemple lorsqu’il décrit les placements qu’il avait
effectués avec l’argent provenant des fondations92. Entre le premier novembre 1750
91 L’Édit de 1766 imposait une limite de 4% comme taux maximum de rendement des rentes – P. HOFFMAN, G. POSTAL-VINAY, J.-L. ROSENTHAL, Économie et politique. Les marchés du crédit à Paris, 1750–1840, « Annales. Histoire, Sciences Sociales », 49, 1994, 1, p. 76–77.
92 Arch. nat., H5 3929, f. 381–383. Nous reproduisons l’état en annexe.
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et le premier novembre 1753, Dulaurent put acheter environ 12 000 l. t. en contrats
sur l’Hôtel de Ville de Paris, dont 400 l. t. provenaient des épargnes de la maison et le
reste en legs pieux93. Mais la courbe revèle également qu’au fur et à mesure que les
prix montaient, les créanciers remboursaient le capital des rentes à bail d’héritage.
De par leur nature même, les legs pieux, surtout ceux qui ne donnèrent pas lieu à une
rente perpétuelle établie en leur nom, sont difficiles à répertorier dans leur totalité.
Les déclarations de revenus ne tiennent pas plus compte des dons ponctuels que des
recettes de la sacristie. Le livre de recettes, document de comptabilité interne, fournit
des indications sur les fonds reçus, mais le plus souvent nous ignorons les motifs
précis de ces dons et leur emploi par la communauté. À titre d’exemple, citons le cas
suivant : en octobre 1733 le couvent encaissa
les 6 derniers mois de l’année 1731 du contrat à nous cédé par Mlle Rosau par acte du octobre 1731
passé par devant Bousquet de cent cinquante trois livres de rente annuelle et perpétuelle sur les
aides et gabelles à charge et condition par nous de dire par chacun semaine quatre messes basses
de requiem94.

Certes, les legs pieux n’étaient pas tous placés sur les rentes : en juillet 1734, le procureur reconnut avoir reçu 2000 l. t. de « de Maître Laideguive notaire à compte de
5 mille livres de la fondation de feue madame de Monterolles »95. Cette somme fut
employée à la reconstruction « neuve » d’une maison rue Copeau, qui appartenait au
couvent96. En juillet 1736, le couvent bénéficia d’un « legs pie » de Madame de Creil.
Le procureur en accusa réception :
En vertue d’une procuration particulière j’ai reçu la somme de sept mil livres cy 7000 l. t. du legs pie de
feu Madame de Creil. Cette somme aurait été déposée chez Me Desplaces notaire, et je l’ai remise dans
les archives en présence du très R. P. N. M. Prieur et des R. R. P. P. clavaires qui m’en ont donné une décharge quand la même somme sera employée selon les intentions de la testatrice j’en ferai mention dans la
dépense97.

Ces fonds furent employés pour solder l’achat de la ferme de Chelles le 16 juillet 1736.
Une chapelle, construite dans l’église conventuelle, reçut les dépouilles mortelles de
Mme de Creil.
Quelques documents témoignent d’importantes fondations de messes faites au profit de la communauté au cours des premières décennies du XVIIIe siècle : le 27 juin
1714 les Carmes reçurent 64 980 l. t.
93

Ibidem.

94

Ibidem, f. 27.

95

Ibidem, f. 37.

96

Ibidem.

97 Ibidem, f. 68. Il s’agit de Catherine Antoinette Bétaud de Chemauld (1655–1735), épouse de Jean IV
Creil de Soisy, maître de requêtes en 1670, intendant à Rouen, 1632–1697 – SAINT-SIMON, Mémoires, éd.
G. TRUC, t. 7 : 1722–1723 (Bibliothèque de la Pléiade, 150), Paris 1961, p. 731–732. Saint-Simon parle d’elle
en termes louangeuses « si connue pour sa beauté et sa vertu », ibidem, t. 2 : 1702–1708 (Bibliothèque de
la Pléiade, 77), Paris 1949, p. 375.
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pour le rachapt de vingt-six parties de rentes sur les aydes et gabelles appartenantes audit couvent du
nombre desquelles est une de rente de cent livres au principal de deux mil livres à prendre en neuf cent
livres aussi de rentes constituées à Demoiselle Anne de Fortia fille majeure par contrat passé devant Monnerat et son confrère notaires à Paris le quatorze décembre mil six cent quatre-vingt dix neuf, transporté
auxd RP Carmes pour la fondation énoncée au contrat passé devant Menunier et son confrère notaires
à Paris le dix huit mai, mil sept cent onze, ratifiée en chancellerie le quatre octobre audit an98.

Le rachat des rentes nous donne une idée quant à l’ordre degrandeur des fondations reçues et placées sur les rentes d’État. En l’espèce, il s’agit du principal accumulé sans doute au cours du XVIIe siècle, période où les fondations affluaient aux
communautés99.
Le 29 décembre 1714, les religieux achetèrent 3400 l. t. de rente sur les aydes et gabelles au principal de 85 000 l. t.
dans ladite finance principale est entrée celle de quarante sept mil quarante six livres provenante du
remboursement de plusieurs parties de rentes constituées sur les aydes et gabelles [...] les dites parties
consistant entr’autres en cinquante une livres quatre sols au principal de mil vingt quatre livres réduit
à six cent quatorze livres six sols dont mil livres chargés de la fondation de Sr Jean Grandpère, bourgeois
de Paris suivant le contrat passé devant Fromont notaire à Paris le vingt-neuf avril, 1709 ; plus en soixante
livres au principal de douze cent livres réduit sept cent vingt livres chargés de la fondation ordonnée par
le testament de feue demoiselle Madeleine Merger dans un contrat de la dite fondation passé devant Boisseau notaire le cinq juin mil sept cent dix et en cent livres au principal de deux mil livres à prendre en plus
grande rente chargée de la fondation ordonnée par le testament de feue demoiselle Anne de Fortia...100.

Il s’agit donc d’une rente au denier 25, cette même rente fut réduite au denier 40
suite à la chute du Système, comme nous l’avons constaté plus haut.
Nous rencontrons des legs au milieu du siècle lorsque le procureur Dulaurent dresse
son bilan détaillé : la fondation de la Dame Dupotet fut cédée au couvent en forme
d’une rente de 61 l. t. 4 sols sur les aides et gabelles101 ; une Madame Cugnet remit au
couvent 3600 l. t. placées sur l’Hôtel de Ville ; Madame Vatry, sans doute la veuve du
notaire Philippe Vatry, avait légué une rente de 25 l. t. au couvent. En 1762, les religieux
acceptèrent une fondation de messe de 50 l. t. en contrepartie de la célébration d’une
messe haute de « beata » le dernier samedi du mois de janvier de chaque année
à laquelle tous les religieux assisteront en chapes blanches et après laquelle il sera chanté l’ave maria Stella
et le de profundis102.

98 Arch. nat., L 928.
99 « Le sommet de la demande de messes se situe entre 1650 et 1710, mieux même, une pesée fine la
placerait aux alentours de 1690 » – P. CHAUNU, La mort à Paris, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Paris 1978, p. 413.
100 Arch. nat., L 928.
101 Ibidem. Il s’agit de Gabrielle Vezny, épouse de Philippe Dupotet ; cette fondation fut faite « à la
charge par les dits Révérends Pères de faire dire annuellement pour le repos de mon âme et celle de mon
mari 80 messes basses de requiem les jours qui leur seront loisibles et commode ». Le principal de la rente
était de 2248 livres.
102

Ibidem.
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Ce legs provenait d’une rente de 100 l. t. partagée avec les Carmes Billettes qui eux se
chargèrent de chanter une messe basse toutes les semaines.
Parmi les legs, il s’en trouve un qui garde un intérêt tout particulier puisqu’il s’agit
d’une messe de fondation dont les fonds de rentes furent successivement augmentés pour compenser les rendements décroissants du principal. Le 27 juin 1701, Aymée Marie Declersin, veuve du notaire Adrian Aumont, remit aux Pères Carmes « en
louis d’or, écus blancs et monoyés » 500 l. t. de même qu’une rente de 200 l. t. assignée sur les aides et gabelles afin que les religieux pussent célébrer dans leur église
à perpétuité
tous les jours à onze heures du matin une messe basse à la chapelle de Notre Dame de Lorette dont quatre
les lundi, mardi, jeudi et samedi pour le repos de l’âme du défunct Adrian Aumont et trois les dimanches,
mercredis et vendredis de dévotion pour la Dlle Aumont pendant sa vie pour attirer sur sa famille les
grâces du ciel

et après son décès les religieux s’engageaient de faire chanter le jour de la mort du
sieur Aumont, au lieu d’une messe basse,
une messe haute de Requiem au principal autel de l’église avec ornements noires et six cierges sur l’autel
à diacre et sous diacre à laquelle sera chanté la prose des mortes et la libera laquelle sera sonnée et, en
outre, à la veille des messes, les vigiles des mortes et trois leçons seront chantées.

Une messe semblable fut prévue pour la date anniversaire du décès de la dame Aumont103. Les 500 livres une fois placées auraient rapporté 25 l. t. en rente, en supposant un intérêt au denier 20, soit une rétribution d’environ 12 sous la messe sans tenir
compte de la messe chantée.
Or, le 27 janvier 1718, la dame Aumont fut convoquée à l’assemblée capitulaire des
Carmes où ils lui représentèrent que le Roi les avait obligés de convertir le principal
de 4000 l. t. au denier 20 en une rente au denier 25, perdant ainsi 40 l. t. par an. La
dame Aumont, en considération « de la satisfaction » qu’elle avait « de l’exactitude
qu’ils ont à acquitter la dite fondation », accorda 100 livres de rente supplémentaire
aux pères. En contrepartie de ce don supplémentaire, la dame exigeait des pères
qu’ils disent la messe à telle heure qui convînt le mieux à la dame.
Finalement, le 4 septembre 1720 une assemblée capitulaire eut lieu, au cours de laquelle la dame Aumont fit don aux Carmes de 1500 l. t. en billets de banque pour en
constituer une rente de 38 livres. Cette rente compensait la perte de 32 livres que les
pères avaient subie en conséquence d’une réduction des rentes au denier 25 à celles
au denier 40 selon l’Édit d’août 1719. La pieuse dame trépassa le 20 septembre 1730.
Somme toute, elle avait donné 8520 l. t. de principal aux Carmes.
Les Grands Augustins bénéficiaient également de rentes dont les principaux venaient
des fondations de messes. Vers 1746, les religieux, effarés par l’état de leurs archives
à la fois embrouillées, fourrées dans des sacs, renfermant quantité de quittances de
bouches sans aucune utilité, tenterent d’y mettre de l’ordre. Le recensement général
103 Ibidem. L’acte fut déposé chez Fromont.
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de leurs archives fit état de 313 fondations attestées par les titres aux mains des religieux104. Or, de ces fondations, 222 490 livres étaient « employées en batimens et acquisition des 2 etaux et acquit de dettes »105. Une fondation de 513 l. t. était employée « en
acquisition d’une rente sur des héritages à Suresnes »106. Au total, jusqu’à l’an 1746, le
couvent avait reçu
en fonds tant rentrés qu’à rentrer c’est-à-dire remboursés ou produisant des rentes actuelles la somme de
338 853 (livres)107.

Nous n’avons pas de chiffre précis quant au nombre total de messes que les Grands
Carmes devaient célébrer en moyenne par an. Puisque le casuel semble avoir baissé
vers la fin du XVIIIe siècle, il est probable que la quantité de messes « manuelles »,
c’est-à-dire celles non célébrées à perpétuité, baissaient. Nonobstant cette baisse,
nous pouvons supposer que leur nombre était élevé. En 1728, les Grands Augustins
déclarèrent recevoir 3251 l. t. en rentes fondées, ce qui correspondait à 4000 messes
basses et trois cents obits. Ce dernier chiffre comprend aussi bien les messes dont les
fonds étaient assignés sur des rentes que celles hypothéquées sur des immeubles. Ce
dernier type de fondation de messe mérite une explication.
Les fondations particulières
En 1790, les Grands Augustins percevaient 2465 l. t. 17s 10d en arrérages de rentes qui
correspondaient à des fondations de messes assignées soit sur les rentes royales, soit
sur des immeubles ou des institutions. Ces derniers cas sont intéressants puisqu’ils
reflètent souvent l’état des dévotions telles qu’elles se célébraient aux siècles antérieurs. Les revenus spécifiés en valeur nominale avaient été fortement dépréciés
en valeur réelle : les rentes « institutionnelles » ou celles hypothéquées sur des immeubles108 ne valaient aux religieux que 791 l. t. en 1771. Et cette manière de fonder
une messe ne se pratiquait plus depuis la fin du XVIIe siècle.
Considérons quelques exemples de ces fondations appelées « particulières » par
les religieux. Les Grands Augustins percevaient une somme de dix livres de rente
payable par l’Hôtel Dieu pour un obit d’ Henry III fondé par M. d’Interville le 4 octobre
1620 avec charge d’assister à perpétuité à un service à l’Hôtel Dieu et d’y dire une
messe basse le susdit jour. L’Hôtel Dieu payait également une somme de six livres dix
sols de rente pour la fondation de M. Hilaire Hebrard de la Boissonnade avec charge
de chanter à perpétuité une messe de requiem dans leur église chaque année. Le
sacristain de Notre-Dame versait deux livres dix sols à l’ascension chaque année pour
la fondation du Roi Charles IX, avec charge d’assister à son service109. La Chambre des
104 Arch. nat. LL 1471, f. XV.
105

Ibidem, f. 774.

106

Ibidem.

107

Ibidem.

108

Voir B. SCHNAPPER, Les rentes au XVIe siècle, surtout le premier chapitre, p. 55–64.

109 Fondée par l’Abbé de Saint Prix le 9 février 1582 : il s’agissait des prières pour le repos de l’âme de
François Ier, Henri II, François II et Charles IX.
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comptes payait 113 l. t. 10s de rente de la fondation du roi Philippe le Bel pour l’office
et procession à la Saint Chapelle, les lundis et mardis dans l’octave de l’Ascension
chaque année. Le sacristain de l’église de Saint-Germain l’Auxerrois acquittait une
rente de 20 l. t. de la fondation de M Barbatteau, avec charge d’assister à un service
à Saint-Germain.
Somme toute, les fondations de messes qui donnaient lieu à des revenus fixes aux
Grands Augustins se répartissaient de la façon suivante:
Messe
journalière
du St Esprit
et loyer des
salles de
l’ordre du St
Esprit

Messes
dites au
parlement
par année

2200 l. t.

132 l. t.

Pour les
Messes dites assemblées
à la chamgénérales
bre des
du clergé
comptes par à raison de
année
4000 par dix
ans
150 l. t.

400 l. t.

Fondation
du roi
Philippe le
Bel à la Ste
Chapelle

Fondation
du roi
Charles
IX à Notre
Dame

Fondation
du Duc de
Nevers

Quatre
fondations
à l’hôtel
Dieu

Fondation
de Montezal

113 l. t.

2 l. t.

3 l. t.

54 l. t.

150 l. t.

Bien que le gain total des messes fondées en rentes à bail d’héritage, hypothéquées
sur les biens immobiliers ou payées par les diverses institutions (à l’exception de
celles payées par l’Ordre du Saint-Esprit) ne constituât qu’une part infime des revenus des Grands Carmes et des Grands Augustins, ces legs occupent une place d’honneur dans la comptabilité tâtillonne des religieux. Nous pourrions dire que l’importance de ces messes était précisément la valeur honorifique qui s’attachait à eux110.
La valeur honorifique des messes se doublait d’une valeur de rapport institutionnel
puisque les religieux desservaient les chapelles de plusieurs corps d’officiers : les
Grands Carmes percevaient 40 l. t. à cause de la desserte de l’aumônerie du Châtelet,
120 l. t. pour la desserte du Châtelet, 132 l. t. 6s 9 pour la desserte du Palais,120 l. t.
pour la desserte de la chapelle des Trésoriers de la France, et 150 l. t. pour la desserte
de la chapelle de l’Élection.
Par ailleurs, les Grands Carmes partageaient les honneurs, et la charge, de célébrer
des messes perpétuelles avec les autres ordres mendiants : la fondation de Jean Jolly,
hypothéquée sur une maison rue du Foin fut faite en faveur des 4 ordres mendiants ;
la fondation valait 15 l. t. à chaque couvent des mendiants. Une semblable fondation
fut faite pour la mémoire de Louis Barbatteau, dont il a été déjà question ; la fondation accordait 20 l. t. à chaque couvent mendiant.
Les rentes assignées sur les biens immobiliers prédominent dans la comptabilité
du salut chez les Grands Carmes : à titre d’exemple, la messe fondée en 1619 par
Potentienne Marmorelle, qui exigeait un salut tous les ans le jour de l’Annonciation
de la Vierge, rapportait 10 l. t. au couvent ; la rente fut assignée sur une maison rue
des Lavandières ; en 1761, le procureur signala que « le principal de la fondation

110 Arch. nat., S 7496, déclarations de 1743 et de 1756.
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de Potentienne Marmorelle a été remboursé et placé sur le bâtiment neuf »111. En
1622, Jacqueline Goguin fonda 2 services par an, moyennant 12 l. t. assignées sur
une maison sise rue de la petite Corderie112. En 1639, François Perrete fonda un service complet avec vigiles, moyennant 10 l. t. assignées sur une maison sise Quai des
Tournelles. En 1661, Jeanne Millan fonda 4 obits moyennant 16 l. t. assignées sur une
maison sise rue Montagne Sainte Geneviève vis-à-vis du couvent113. En 1664, ce fut
une Demoiselle Violand, veuve Mesnard, qui légua au couvent 200 l. t. de rente assignée sur une maison rue Saint-Pierre aux Boeufs114. En 1672, un Sieur Cretté affecta
au couvent 100 l. t. de rente assignées sur une maison vis-à-vis le couvent pour que
fût célébrée l’oraison de 40 heures les 4 derniers jours du Carnaval. Une fondation de
10 l. t. fut assignée sur une maison sise près le collège de Montaigu ; la date de cette
fondation n’est pas fournie par les documents émanant des religieux, toutefois, elle
était certainement ancienne115.
La tentation est grande de voir dans les maisons du voisinage grevées de rentes une
preuve des rapports de piété qui existaient entre le couvent et la société du quartier.
Encore faut-il observer que d’autres biens ainsi grevés étaient éparpillés çà et là à travers la ville, pour ne pas prendre en compte des maisons à Bagneux, voire à Bourges,
également grevées. Les rentes sur les maisons du quartier renforcent l’impression de
la nature sociale de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève fortement artisanale : la
fondation Cretté, hypothéquée sur une maison « vis-à-vis du couvent » est payé en
1732 par un « Mr Pelû marchand cirier », donc propriétaire de la maison116.
111 Arch. nat., H5 3929, f. 437.
112 En 1761, le procureur ajouta que « La rente pour la fondation de Goguin est perdüe faute d’avoir fait
opposition au décret de la vente de la maison sur laquelle cette rente était hypothéquée. Mr de S. Simon
qui acheta cette maison en 1756 nous a payé d’une fin de non recevoir, d’ailleurs le vendeur est insolvable » – ibidem.
113 En 1732 c’était un Mr Guidamour marchand papetier qui la payait, voir, ibidem, f. 2.
114 En 1732 le propriétaire de la maison fut « Mr Baudin ancien notaire demeurant rue Vivienne » –
ibidem.
115 Vue la valeur de la fondation, elle remontait loin dans le temps. Nous avons trouvé un acte du 30 avril
1737 dont le teneur est comme suit : « Jean Pierre Guinard, ordinaire de la musique du roy demeurant rue
Jean Pain Mollet, paroisse St Merry, lequel reconnaît être propriétaire et détenteur d’une maison seize rue
et montagne Ste Geneviève nouvellement bâtie consistante en un corps de logis sur le devant composé
d’une boutique à rez de chaussé ; une petite cuisine derrière, et une petite cour ; une descente dans la ditte
boutique pour conduire aux deux étages de cave qui sont dessous, quatre étages d’une chambre chacun, un grand grenier au dessus circonstances et dépendance tenante d’un côté à [blanc dans le texte] et
d’autre côté à [blanc dans le texte] appartenant aud Sr Guinard au moyen de l’acquisition qu’il a faite de Mr
François Gabriel Chardon avocat en la cour, seigneur de la Brossardière par contrat passé devant Me Le Verrier qui en a la minute et son confrère notaires à Paris le 15 janvier 1731 insinué à Paris le vingt du dit mois
de janvier et ensaisiné par mss les Chanoines Réguliers de l’abbaye royale de Ste Geneviève du Mont le 24
du dit mois de janvier mil sept cent trente un. Laquelle maison est chargée de dix livres de rente envers
les religieux Carmes pour la fondation d’un salut fondé en leur église par Jean Pinçon bourgeois à Paris ;
la dite rente payable au jour et fête du Quasimodo. Le procureur Florent reconnaît avoir reçu en arrérages
la somme de 62 livres dix sols à compter du premier janvier mil sept cent trente un » – M. C., étude XI, 529.
116 Arch. nat., H5 3929, f. 5.
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Chez les Grands Carmes, nous avons relevé 42 actes de fondations qui hypothéquées sur des biens-fonds, qui payées par des institutions. Une messe de requiem
pour Philippe le Bon, duc de Bourgogne, était payée par le receveur général du
domaine des Bois de Hainaut, pays d’Outre Sambre et Meuse et d’Outre Meuse.
Il est clair que cet ensemble ne comprend pas la totalité des fondations hypothéquées que reçut le couvent pendant plusieurs siècles : certaines fondations durent
être remboursées117.
Ces actes remontent, pour 23 parmi eux, au XVIIe siècle. Un acte fut passé en 1700.
Trois remontent au XVIe siècle ; un au XVe, celui du Duc de Bourgogne. Il n’y a que
2 actes qui aient été signés au XVIIIe siècle, et ces actes furent des renouvellements
de titres plus anciens ; malgré cette baisse apparente, force est de reconnaître un
changement de comportement financier des fondateurs, plutôt qu’un tarissement
total. Souvent ils cédaient au couvent des rentes constituées sur le Roi plutôt que
de grever des biens immobiliers. Cette transformation témoigne de l’importance
croissante du marché du crédit et de l’affaiblissement des rentes sur les biens immobiliers, même si on s’en tenait à la fiction que les rentes étaient assimilées aux
immeubles. En soi, cette baisse ne nous permet pas de conclure que les fondations
s’amenuisaient au fur et à mesure que le XVIIIe siècle avançait. En effet, les rentes
assignées connurent un destin différent des rentes constituées simplement parce
qu’il fallait suivre de très près l’évolution de chaque immeuble ; les rentes constituées furent gérées en grande partie par l’Hôtel de Ville ; le Roi les remboursait, les
diminuait ou en retranchait le principal, mais elles étaient généralement payées.
Les rentes assignées sur des immeubles obéissaient à d’autres règles et manifestement elles se payaient plus difficilement : les nombreux procès qui leur sont liés
en attestent amplement118. Les procureurs du couvent devaient guetter chaque
mutation de bien-fonds afin de ne pas perdre leurs droits sur les rentes qui grevaient l’immeuble.
Les recettes liées à ces fondations revenaient à quelques 1600 l. t. par an, somme
insignifiante, compte tenu de leurs poids relatif dans la recette globale. On s’étonne
117 Un exemple parmi d’autres : en décembre 1733 la communauté reçut de « Robert Plomb la somme
de cent soixante huit livres scavoir cent cinquante livres en remboursement de la rente de neuf livres sept
solx six deniers de F Jean de Bourdeaux ; et dix huit livres d’arrérages. Lesquelles cent cinquante livres en
remboursement on été employées à payer M Danthon notre maçon à compte de ce qui lui est du pour le
bâtiment de notre maison neuve rue des Carmes nous lui avons remis tous les titres et papiers concernant
la dite rente » – ibidem, f. 25.
118 À titre d’exemple, prenons la fondation de 20 l. t. faite en 1600 par le Père Gervais Destables, profès
du couvent ; la rente fut assignée sur des biens à Ivry. En 1753 le procureur Dulaurent fut sur le point
d’intenter un procès pour les arrérages dus ; il fit état de la dette de « 240 livres pour douze années d’arrérages de la rente annuelle de 20 livres hypotéquée sur une maison sise à Ivry à cause de la fondation de Fr
Gervais d’Étable. Le propriétaire de cette maison située dans la rue Neuve d’Ivry est un nommé François
Moreau manoeuvre maçon on ne scait où il demeure, il faudra aller à Ivry et faire saisir sur les locataires de
ladite maison. J’ai remis il y a déjà longtemps le titre nécessaire pour faire cette saisie au Sr Lejeune huissier
qui demeure rue Galande chez la veuve Le Comte. Il faut diligenter cette affaire que je n’ai pu finir du 240
livres » – ibidem, f. 384.
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donc de l’acharnement avec lequel les Grands Carmes poursuivaient les impayés.
Il faut leur rendre raison, quand même ; il s’agit de faire reconnaître les volontés
des défunts vis-à-vis des acquéreurs des biens grevés. Néanmoins, la ténacité des
religieux surprend si l’on pense à la dévaluation que ces rentes en argent avaient
subie depuis leur fondation, les frais de justice étant supérieurs à la valeur vénale
des fondations. Il n’est plus question d’assurer le coût des services ; les liens établis
entre les religieux et le passé étaient devenus en quelque sorte tangibles, attachés
à un bien physique, pour rappeler le geste pieux prolongé dans un rite liturgique
qui devait se perpétuer.
Les chaises de l’Église
Les collèges affermaient le droit de louer les chaises dans leurs églises. Le nombre
de chaises ne fut jamais indiqué dans les baux accordés par les Grands Carmes, ils
exigeaient seulement du preneur qu’il en mît à la disposition du public la quantité
nécessaire pour entendre la messe. Les Grands Augustins indiquaient qu’il y avait 200
chaises dans leur église.
Nous possédons une série de baux portant sur la ferme des chaises de l’église des
Carmes. En 1731, le fermier des chaises fut Étienne Cheron, maître cordonnier, et
Marie Magdeleine Cranpon, son épouse, qui habitaient grand’rue du Faubourg et
paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Les preneurs obtenaient le droit, moyennant
2300 l. t., de louer les chaises nécessaires « au public pour entendre la messe, la prédication et les offices divins »119. Le bail exigeait du preneur qu’il souffrît la présence
des jureurs-crieurs lorsqu’il se trouvait quelques « services, convois ou enterrement
dans lad. église » et que ceux-là mettaient de la tenture des chaises ou fauteuils qu’il
convenait ainsi qu’aux messes de requiem. De surcroît, les preneurs devaient faire
balayer l’église et le chœur
de devant le grand autel avec celui de derrière et les chapelles tous les samedis et veilles de grandes fêtes,
faire frotter les marchepieds des autels une fois chaque semaine et celui du grand autel tous les trois mois,
faire ôter les arraignés des autels et des murailles et autres ordures qui se trouveront [...] faire curer les
burettes petits plats et les deux bras de la sacristie tous les samedis, les pilliers du balustre les veilles des
fêtes de Pasques ; Pentacoste, Notre-Dame de Mont Carmel, le Toussaint, Noël et Saint-Josèphe ainsi que
l’aigle servant de pupitre120.

Les prix pratiqués furent imposés aux concessionnaires dans les baux. Chez les
Grands Carmes, le prix de location ne connut guère de hausse entre 1731 et 1781.
Voici les tarifs :

119

M. C., étude XI, 519, 31 mars 1734.

120 Ibidem.
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Type de service ou de fête
dimanches, jours ouvrés, et fêtes ordinaires
les quatre grandes fêtes de l’année : Pâques, Pentecôte,
Toussaint et Noël, et la fête de Notre Dame de Mont Carmel
le sermon de l’avent, carême, et fêtes de Vierge
le vendredi saint
pour les sermons et les office du matin des autres jours
du courant de l’année
la messe de minuit

Tarif en 1731
messes basses = 6 deniers
grand’ messes = 1 sol
vêpres et salut = 1 sol
messes basses = 1 sol
grand’ messes = 2 sols
sermons et vêpres = 5 sols
2 sols
sermon et office du matin = 5 sols

Tarif en 1781
messes basses = 6 deniers
grand’ messes = 1 sol
vêpres et salut = 1 sol
messes basses = 1 sol
grand’ messes = 2 sols
sermons et vêpres = 4 sols
2 sols
sermon et office du matin = 6 sols

1 sol 6 deniers

1 sol 6 deniers

2 sols

2 sols

L’on constate deux différences : la baisse du prix des sermons et des vêpres lors des
quatre grandes fêtes, et une légère hausse d’un sol pour le sermon et office du matin
le Vendredi saint.
Selon le bail passé le 26 janvier 1762, les Grands Augustins cédaient le droit de louer
les 200 chaises de leur église à Pierre François Macé, bourgeois de Paris et à son
épouse, Demoiselle Marie Couppé, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintRoch, moyennant 4500 l. t.121 Les tarifs exigés furent comme suit :
Type de service ou de fête
dimanches, jours ouvrés, et fêtes ordinaires
les quatre grandes fêtes de l’année : Pâques, Pentecôte,
Toussaint et Noël, et la fête de Notre Dame de Mont
Carmel
le sermon de l’avent, carême, et fêtes de Vierge
le vendredi saint
pour les sermons et les office du matin des autres jours
du courant de l’année
la messe de minuit

Tarif
1 sol
tarifs affichés
tarifs affichés
tarifs affichés
2 sols
tarifs affichés

On constate des prix plus élevés chez les Grands Augustins que chez les Carmes :
assister aux sermons ou aux offices du matin coûtait 25% de plus chez les Augustins tandis que les offices des dimanches et des fêtes ordinaires exigeaient le double
des prix pratiqués chez les Carmes, ce qui nous autorise à conclure que la qualité de
l’assistance habituelle chez les Grands Augustins était en mesure de payer des tarifs
plus élevés. Certes, le nombre limité de chaises devait contribuer au renchérissement
des places assises, mais, dans le quartier de Saint-André des Arts, il ne manquait pas
de chapelles pour assurer des services.

121

M. C., étude LXVI, 536.
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Les années 1780 témoignent d’une instabilité des fermiers. Chez les Grands Carmes,
trois personnes se succèdent en cinq ans : le 22 septembre 1781, un sieur François
Baudry, « employé », demeurant rue et paroisse Saint-Paul, prit à bail la location des
chaises moyennant 2724 l. t. Baudry résilia le bail le 1er août 1784, cédant les chaises
aux Carmes en forme d’indemnité. Un sieur Pierrlot, bourgeois de Paris, demeurant
rue Neuve, paroisse Saint-Roch, reprit le bail moyennant 2524 l. t. Le preneur s’acquitta du nettoyage des chapelles en versant 36 l. t. aux Pères Carmes. Or le Sr Pierrlot
résilia son bail à cause des travaux de rénovation dans l’église qui l’avaient empêché
de rentrer dans ses frais pendant 16 mois122. On ne sait pas si ces conflits entraînaient
une diminution du revenu des chaises.
Graphique 8. Prix des chaises de l’église Grands Carmes
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Les prix des baux accordés par les Grands Augustins aux loueurs des chaises suivent
une courbe qui reprend la forme de celle observée chez les Grands Carmes : le prix
des baux a doublé entre 1743 et 1756, puis resta stable pendant une décennie et
diminua ensuite. Le poids des baux des chaises dans l’ensemble des revenus passa de
4,7% en 1728 à 7% en 1762, et retomber ensuite à 3,1%. Pour les Grands Carmes, les
pourcentages furent plus élevés : 5,9% en 1728, presque 10% en 1753, pour retrouver
un niveau de 6,% en 1770 et finalement de 6% en 1790.
Nous avons une deuxième série de données dont l’évolution sur 6 décennies correspond étroitement à la série que nous venons d’observer. Il s’agit des recettes des
sacristies des deux collèges.

122

M. C., étude XVIII, 859 ; le Sr Pierlos obtint une indemnité de 1111 l. t. le 26 juillet 1786.
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Les recettes de sacristie
D’un grand intérêt, elles ne renseignent pas seulement sur les recettes pécuniaires du
couvent mais, de manière indirecte certes, sur la fréquentation de l’église et la force de
la dévotion dans la mesure où celle-ci s’accompagne d’une rémunération en espèces.
Pour les Grands Carmes, nous disposons d’une série de données précises sur une période de 50 ans, de 1732 à 1782. Malheureusement, la déclaration remise aux autorités municipales en 1790 ne contient aucun renseignement sur la sacristie. Les chiffres
des années 1732, 1733, 1781 et 1781 proviennent du registre des recettes123. En 1753,
le procureur des Grands Carmes évalua la recette annuelle de la sacristie à 8500 l. t. en
moyenne sur les trois ans de sa procure. En 1761, le procureur écrivit que
Le produit de la sacristie pendant les douze premiers mois de la procure du P Jehan, déduction faite de la
dépense, monte à la somme de 8447 l. t. 11 sols ; le produit des douze mois suivants 8062 l. t. 1s ; le produit
des douze derniers mois 7036 l. t. 1 sol 6 deniers124.

Ce qui établit une moyenne pour les recettes de 7848 l. t. par an.
On trouvera ci-dessous plusieurs séries de données que nous avons extraites du registre de recettes. Il s’agit de sondages, et non de la totalité des chiffres pour toutes
les années :
Mois
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Total

Année 1732
montant
629
460
702
521
630
469
904
480
407
551
646
590
6 989

Année 1733
montant
613
544
650
585
688
546
799
–
713
852
792
552
7 334

Année 1750–1753
recette moyenne
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8 500

Année 1758–1761
recette moyenne
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7 848

Année 1781
montant
533
343
622
631
639
534
535
572
429
460
678
472
6 448

Année 1782
montant
389
416
301
469
444
411
443
378
296
442
624
404
5 017

En 1753, d’après le travail méticuleux du Père Dulaurent, les recettes de la sacristie
contribuaient pour environ 26% des revenus bruts du couvent. En 1761, ce montant
se situait aux alentours de 20% du revenu global. C’est dire la valeur que revêtait
l’apport du casuel. C’est dire aussi jusqu’à quel point la fortune des communautés reposa sur des bases précaires, du moins pendant la premier tiers du siècle, avant leurs

123 Arch. nat., H5 3929.
124 Ibidem, f. 437.
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efforts pour revaloriser les immeubles locatifs appartenant au couvent. Les pourcentages du casuel dans le revenu global du couvent décroissent à partir de 1761:

Année

Pourcentage de revenu

1728
1753
1756
1761
1770
1782
1790

22,32
25,26
23,02
22,90
19,04
12,00
?

Chez les Grands Carmes, les recettes de la sacristie ne furent pour ainsi dire jamais
déclarées : leur caractère aléatoire les excluait des postes fixes dans les déclarations fiscales, et leur poids, non négligeable tout au long du siècle (de 24% en 1728
à 12% en 1782), aurait grossi la base d’imposition de la communauté. La valeur
des recettes souligne un trait significatif des Grands Carmes : ils répondaient à une
plus grande demande de messes au quotidien que ne le faisaient la plupart des
communautés.
Graphique 9. Casuel de la sacristie (église des Grands Carmes)
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Les Grands Augustins avaient cherché à dissimuler leurs recettes de la sacristie lorsqu’ils
faisaient état de leurs revenus. En 1756, ils déclarent ne tirer que 1500 l. t. du casuel au vu
des frais occasionnés par la célébration des messes des défunts de leur ordre entier125. Or,
un bilan de leur finances dressé en 1762 dépeint un casuel nettement plus important :
dans l’état exact du revenu, on lit que la sacristie « a rendu dans les trois ans du premier
juillet 1753 au premier juillet 1756, 27 903 l. t. », soit en moyenne 6 fois le montant déclaré à la chambre des décimes en 1756126. Entre juillet 1756 et juillet 1759, la sacristie avait
rendu 24 625 l. t. et du premier juillet 1759 au premier juillet 1760 : 6457 l. t., du premier
juillet 1760 au premier juillet 1761 : 6468 l. t. et du premier juillet 1761 au premier juillet
1762 : 6605 l. t. En 1771, la moyenne sur 10 ans s’établit autour de 6500 l. t. ; toutefois, ce
montant tenait compte de quelques locations intérieures, donc il serait raisonnable d’en
défalquer au moins 500 l. t. par an pour arriver à 5000 l. t. pour la sacristie seule127. Dans la
décennie suivante il y eut une chute vertigineuse de recettes de la sacristie. Nous avons
relevé les recettes de la sacristie pour les années 1781, 1782 et 1783128 :
Recettes par trimestre
1780
juillet, août et sept.
1 295
oct., nov. et déc.
593
Total
>1 888
1781
jan., fev. et mars
692
avril, mai et juin
85
juillet, août et sept.
812
oct., nov. et déc.
975
Total
2 564
1782
jan., fev. et mars
129
avril, mai et juin
309
juillet, août et sept.
313
oct., nov. et déc.
439
Total
1 190
1783
jan., fev. et mars
287
avril, mai et juin
595
juillet et sept.
1 305
oct.-déc.
283
Total
2 470

125 Arch. nat., S 7496, déclaration du 4 décembre 1756.
126 Arch. nat., S 3632.
127 Arch. nat., G9 9.
128 Arch. nat., H5 3892 et H5 3893.
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Aussi la situation paraît-elle tout à fait dramatique chez les Grands Augustins : la
baisse des recettes de la sacristie a été de l’ordre de 72% en moins de 30 ans. Aucune
déclaration rendue par les Augustins en 1790 ne fit état des recettes de la sacristie.
Cette absence suggère qu’ils ne valaient plusgrand-chose en 1790.
Graphique 10. Casuel de la Sacristie Grands Augustins en livres tournois
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Devant des baisses si spectaculaires, plusieurs interrogations surgissent : s’agit-il
d’un signe de transformation des formes de dévotion ? Ou bien, les messes se célébraient-elles de plus en plus fréquemment dans les églises paroissiales ? Enfin, quel
rôle a joué le jansénisme populaire dans la pratique des messes, et quel a été le rôle
dévolu aux confréries de dévotion liées aux corps de métiers, eux-mêmes supprimés
sous le ministère de Turgot ? Pour répondre à ces conjectures, il faut un travail systématique dans les archives paroissiales. De même, on sait très peu de chose sur les
confréries de dévotion à Paris à l’époque moderne.
La question la plus importante concerne l’interprétation des gestes pieux, car aussi
insignifiants qu’ils puissent paraître, ces actes de dévotion correspondent à un ensemble de mobiles qui gardent une valeur révélatrice des réseaux de solidarités et de
confiance entre la communauté et la société du quartier. À titre d’exemple, citons le
procureur Dulaurent qui note cette remise « de la veuve Bros qui distribue les bougies dans notre église » de la somme de 300 livres
pour être employés à dire des messes après sa mort selon ses intentions qu’elle m’expliquera. La ditte veuve a déjà donné au R. P. N. M. Carlez procureur en 1747 pareille somme de trois cents livres. Elle m’a dit que
si elle se trouvait dans la nécessité elle espérait que la communauté lui remettrait quelque chose sure les
dit 600. Je l’ai assurée que le cas échéant, ses espérances ne seroient pas trompées et que la communauté
ne l’abandonnerait pas129.

129 Arch. nat., H5 3929, f. 367, février 1752.
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Remettre des économies aux mains du procureur pour la célébration des messes traduit-il un simple acte pieux, ou bien une consignation de fonds dans un lieu sûr ?
Combien de recettes à la sacristie, apparemment pour l’acquit des fondations, correspondaient-elles à un tel dépôt de fonds ? À partir de l’année 1776, nous pouvons
incriminer l’interdiction d’inhumer les dépouilles dans les églises comme cause d’une
partie de la baisse. Encore faut-il savoir la part du casuel qui provenait des inhumations. Un dernier commentaire mérite d’être fait : au cours des années 1740, la police
et les autorités royales cherchèrent à empêcher l’apparition des « cultes » consacrés
aux « saints » jansénistes, dont le diacre Pâris. Malheureusement, nous n’avons pas pu
obtenir des données précises sur ces années ; on peut cependant se poser la question de savoir si l’importance du casuel pendant la première moitié du XVIIIe siècle
n’était pas en partie liée à la ferveur populaire envers ces pseudo-saints.
Si les recettes de sacristie se sont plus ou moins maintenues en valeur nominale au
cours du XVIIIe siècle, leur valeur relative –par rapport au coût de la vie– a clairement
baissé. Pour qu’elles retinssent tout leur poids relatif dans les revenus des communautés, il eût fallu qu’elles s’accrussent d’environ 60% depuis 1728 ; manifestement,
cet accroissement n’a pas eu lieu.
Les cottes mortes : les biens des religieux
La question de la pauvreté individuelle suscite de nombreuses interrogations pour
l’histoire monastique à l’époque moderne130. Devant l’indigence collective des communautés, les moines accumulaient des réserves personnelles d’argent. Ces réserves
–les pécules– dont la constitution bafouait les canons de l’Église, paraissent assez
répandues au XVIIIe siècle. Nous avons trouvé à plusieurs reprises les références aux
pensions perçues par les religieux ; mais, de surcroît, le registre des recettes du procureur des Grands Carmes est parsemé d’inventaires après décès des frères morts.
Hormis les quantités d’argent liquide trouvées, l’on voit nombre d’objets personnel,
tels les tableaux, montres et promesses de paiement sur des prêts aux tiers131. Ces pécules échurent, avec les autres effets, au couvent suite aux décès des frères. La quantité d’argent pouvait atteindre de grosses sommes : en 1732, le couvent obtint 3312
l. t. de cette façon. Le prieur des Grands Augustins, le père Brunet mourut au début
de l’an 1782, laissant des effets de valeur. On relève des inventaires comportant des
collections de tableaux, de montres en or, et de l’argent liquide chez les mendiants.
Nous n’insistons pas sur ces dépouilles car, somme toute, si elles fournissaient des
sommes non négligeables par rapport aux revenus annuels, c’était des recettes épisodiques. Elles ne pouvaient constituer qu’un appoint pour le couvent132.
130 Cf. B. PLONGERON, Spiritualité et pauvreté monastique au XVIIIe siècle, « Revue d’histoire de l’église de
France », 52, 1966, 149, p. 89–111, surtout p. 98–100.
131 Arch. nat., H5 3929, f. 2 comporte les inventaires d’après décès de deux religieux. En mars 1776,
l’ancien procureur Dulaurent mourut laissant une cotte morte.
132 Si le couvent avait eu 4 cohortes de 18 affiliés ; soit 72 affiliés chacun laissant 3000 l. t. la somme
aurait atteint 216 000 ; mais les affilliés présents en 1790 ne léguaient plus rien. En revanche, le nombre de
« mansionnés » était plus élevé que le nombre d’affiliés proprement dits.

Les structures et l’évolution économiques des grandes abbayes

65

Les menues recettes
Chez les Grands Carmes, la vente de quelques produits tels l’eau de mélisse, procurait
de modestes revenus au couvent. Le procureur nota en mars 1732 qu’il avait reçu de
Mme Falay, veuve, 57 l. t. « pour eau de mélisse qui avait été vendue à feu son mari
dont il avait fait le billet au Ch F Gabriel de la province de France » 133. De juillet 1734 au
mois d’octobre 1735, le couvent des Grands Carmes reçut 3205 l. t. en fournissant de
l’eau de mélisse, de l’eau vulnéraire et d’autres remèdes. En 1759, les Grands Augustins
recouvraient des fonds au moyen de diverses ventes telles que celle des tonneaux de
vin vides de la cave qui rapportait 33 l. t. ainsi que 84 boisseaux de farine « qui restoient
à l’ancienne boulangerie à 30 sols le boisseau » ce qui rapporta la somme de 126 l. t. Le
couvent vendit « une trentaine de mauvaises couvertures soit des infirmeries, soit de la
boulangerie, soit de la sacristie, soit des portiers soit des autres endroits du couvent »
à la veuve Seguin, marchande fripier aux Halles, pour la somme de 88 l. t.134
Les Grands Carmes vendaient l’excédent de leur provision de vin : en 1735, le couvent
vendit 10 feuillettes à raison de 36 livres le muid au Sr Nyon, locataire du couvent et
leur rôtisseur ; la vente comprenait les frais de voiture. Le Sr Danton, aussi locataire
du couvent, acheta 10 feuillettes à 42 l. t. le muid. Un abbé Le Rouge s’approvisionnait en vin auprès du couvent ; le serrurier du couvent, M. Davi, se procura 334 l. t. de
vin du couvent135. Les clients des Carmes étaient essentiellement leurs locataires ou
leurs prestataires de services. On entrevoit ici l’esquisse d’un monde de dépendants
qui tissaient de nombreux liens avec le couvent. Cette impression sort renforcée d’un
examen des pensions que payaient les couvents.

L’evolution du revenu brut
Afin de déterminer au plus près l’évolution du revenu brut, il faut recouper les diverses
déclarations et les amender par l’addition des informations qui proviennent d’autres
sources comme les minutes notariales et les registres de comptabilité interne dont
il a déjà été question. En effet, l’état et la diversité des sources documentaires nous
permettent d’en contrôler l’exactitude.
D’un intérêt tout particulier en ce qui concerne les Grands Carmes sont les livres des
dépenses et des recettes tenus par les procureurs136. Deux registres nous sont parvenus. Ils couvrent un intervalle d’environ 50 ans. Ces vestiges de comptabilité interne, à l’évidence plus fiables que les déclarations destinées à un tiers, nous éclairent
tant sur les coûts d’opérations que sur les ressources financières des communautés.
Ces ensembles de données permettent de dresser le tableau suivant qui comble
en quelque sorte les lacunes communes aux déclarations formelles destinées aux
chambres diocésaines ou au bureau de la ville en 1790 :
133 Arch. nat., H5 3929, f. 2.
134 Arch. nat., H5 3885, f. 2.
135 Arch. nat., H5 3929, f. 46–52.
136 Arch Nat., H5 3928 et H5 3929 : les dépenses couvrent les années 1746 à 1771 (25 ans) tandis que les
recettes vont de 1732 à 1783 (51 ans).
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137 Hypothèse basse : les recettes furent de 6989 l. t. et 7334 l. t. aux 1732 et 1733 respectivement.
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Observons tout d’abord que le seul état véritablement complet est celui de l’an 1753
(souligné). Les autres déclarations étaient entachées de fraude pour peu qu’elles
omissent certaines sources très productives de recettes, en premier lieu celles de la
sacristie. Le cas extrême est celui de la déclaration de 1756 où 37% des revenus sont
escamotés. De même en 1743, la déclaration ne porta qu’un revenu total de 17 106
l. t., soit 33% de moins qu’en 1728. Afin d’établir des états exacts, force est de recourir
à des interpolations (indiquées par un double soulignement) pour combler les postes
qui font défaut. À titre d’exemple, le bail des chaises de l’église n’entre pas en ligne de
compte dans les déclarations de 1728 et de 1756 ; d’ailleurs, lorsque les Carmes en parlaient, c’était pour déplorer son insuffisance face aux dépenses d’entretien de l’église.
À vrai dire, le bail des chaises apportait bon an mal an environ 2300 livres à l’actif de
la communauté138. L’église elle-même ne devrait pas être considérée non plus comme
l’objet de dépenses vaines puisqu’elle incarnait tout le rituel ecclésial. L’église conditionnait la liturgie, qui à son tour attirait les dons pieux à la communauté. De surcroît, son
entretien n’incombait pas totalement aux religieux dans la mesure où nombre de laïcs
se chargeaient de l’entretien des sépultures de défunts parents à l’intérieur de l’église.
Les chiffres fournis par le procureur Joseph Dulaurent en 1753 dressent un bilan très
détaillé du couvent139. Du moins paraissent-ils les moins truqués car ils n’avaient
comme destinataires que les membres de l’ordre qui contrôlaient les comptes. Dulaurent d’ailleurs innove : par la suite, à des intervalles de tous les dix ans à peu près,
le procureur en exercice dressa un semblable bilan. Plusieurs mobiles motivaient le
premier effort. Sans doute le Père Dulaurent voulait-il valoriser sa propre gestion pour
avancer dans sa carrière ; mais une autre raison se lit dans le texte même de l’état :
il est facile de prouver démonstrativement à quiconque voudra le bien commun que le couvent est en
état d’entreprendre le bâtiment qu’on a délibéré et conclu de reconstruire, sans s’endetter ni se déranger
de ses dépenses ordinaires140.

À l’époque, la communauté réfléchissait aux moyens de financer la construction du
bâtiment neuf. En résumant à la fois les dépenses et les recettes annuelles, le procureur
nous donne le solde net de la communauté qui atteint 10 990 l. t. Il faut insister sur le
fait que le solde dont il s’agit ici n’est pas celui pris en compte par les diverses administrations fiscales qui entendent par « solde » l’excédent des recettes destiné à l’entretien
de la communauté. Le solde établi par le bilan du Père Dulaurent est l’excédent net de
toute charge, y compris l’entretien de la communauté. L’existence d’un tel excédent
révèle une situation nettement moins miséreuse que ne laissent entendre les plaintes
maintes fois énoncées dans les suppliques adressées aux bureaux diocésains.
138 En février 1734, le procureur porta à l’actif de la communauté le « nouveau bail des chaises » : deux
cent livres reçues « de Me Cheron en gratification du bail des chaises de l’église que nous lui avons adjugé
à raison de 2300 livres les termes payables d’avance lequel bail doit commencer en 1735 à la fête de St
Jean » – Arch. nat., H5 3929, f. 32.
139 L’état des revenus du couvent dressé par le père Dulaurent est reproduit entièrement dans l’annexe
de ce travail.
140 Ibidem.
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Pour dresser un graphique des revenus, nous avons simplifié la série de données cidessus pour obtenir le graphique 11 (sont exclues de notre calcul les revenus d’apothicairerie et les rentrées de vin).
Graphique 11. Les revenus de Grands Carmes de Paris en livres tournois
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On voit la part prépondérante des loyers des maisons d’habitation dans les revenus
des Grands Augustins. Nous avons interpolé les sommes de certains postes, soit
par rapport aux précédentes déclarations, soit par rapport aux données nettement
plus précises extraites des états financiers destinés aux supérieurs du couvent ou de
l’ordre141. Nous avons dû recourir aux informations du Minutier central pour connaître

141 Tel est certainement le cas du document ayant pour intitulé « État exact du revenu des Grands Augustins de Paris en maisons, boutiques ou échoppes Rentes et fondations » portant la date de « 1762 » et
certainement dressé après juillet de la même année – Arch. nat., S 3632, pages non numérotées.
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la valeur des baux des chaises142. Notons que les revenus bruts paraissent plus élevés en 1771 qu’en 1790, cette différence tenant à l’affaiblissement des recettes de la
sacristie. Nous constatons que les revenus de la communauté n’augmentèrent que
de l’ordre de 20% dans les deux derniers tiers du XVIIIe siècle.
Grands Autustins Revenus
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En comparant les évolutions de revenus des deux communautés, l’on constate la
faible croissance des revenus entre 1728 et 1790. Si la hausse semble atteindre 58%
dans le cas des Grands Carmes, il faut reconnaître que le chiffre retenu pour l’an 1728
suppose un casuel de 6000 l. t. ce qui aurait été médiocre au vu des recettes plus
élevées des années suivantes. Quoiqu’il en soit, les deux communautés n’avaient pu
faire mieux que de maintenir le niveau de leurs recettes, à prix constants, pendant
une période de 60 ans.

Année
1728
1753
1756
1761
1770
1785
1790
croissance entre
1728 & 1790

Grand Carmes
Revenu total
25 432
32 143
35 413
33 336
39 369
38 424
40 214

Croissance
–
26%
10%
-5%
18%
-2%
5%

58%

Année
1728
1743
1756
1762
1771
1781
1790

Grands Augustins
Revenu total
Croissance
46 702
–
49 797
6,6
62 924
26%
62 908
0%
69 493
10%
54 920
-21%
65 214
18,7%

40%

142 M. C., étude LXVI, 387, le 5 mars 1724 : bail de neuf ans pour le droit de louer les chaises de l’église
des Grands Augustins accordé à Pierre de Paris, bourgeois de Paris, et Madeleine Petit sa femme, demeurant rue de la Saveterie, paroisse Saint Pierre des Arcis.
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Appréciées selon un graphique mis à l’échelle logarithmique, les croissances des recettes des deux communautés suivent des courbes semblables : une hausse rapide
survint au milieu du siècle, elle fut suivie d’une légère baisse ; il y eut de nouveau une
hausse suivie d’une baisse, pour finir sur une légère remontée à la fin du siècle. Ces
tendances tiennent essentiellement à deux éléments : les hausses des loyers et la
baisse du casuel.
Graphique 12. Croissance des revenus en valeurs logarithmiques
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Les hausses observées chez les Grands Carmes et les Grands Augustins, respectivement de 58% et de 40%, doivent être tempérées par le fait que les Grands
Augustins n’avaient pas déclaré les recettes de la sacristie en 1728. Il en allait de
même des deux autres couvents des mendiants. Les revenus des Jacobins auraient
connu une hausse de 61% tandis que les Cordeliers pouvaient se prévaloir d’une
hausse spectaculaire de 201%. Toutefois ces chiffres ne tenaient pas compte de
l’absence du casuel dans les déclarations de 1728. Si nous corrigeons ces omissions, nous arrivons à une hausse de 48% pour les Cordeliers et de 37% pour les
Jacobins. De même, les Grands Augustins n’auraient connu qu’une augmentation
de l’ordre de 21% de leurs revenus bruts s’ils n’avaient reçu en moyenne que 5000
l. t. à la sacristie aux années 1720, et si ces recettes s’étaient véritablement taries
en 1790.

Conclusion sur l’evolution des colleges
Dans leur déclaration de 1728, les Grands Augustins insistèrent sur la hausse des
loyers intervenue au cours des années précédentes. Par cette observation les Augustins espéraient atténuer l’impression d’avoir perçu de forts revenus depuis de nombreuses années. Les déclarants s’attachaient à démontrer que la hausse des loyers
était toute récente. Les religieux avançaient comme corollaire qu’une forte baisse
était prévisible, vu la conjoncture économique.
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Si on fait année commune comme il paraît que l’équité le demande, attendu que cy devant auparavant
1718 les maisons et boutiques n’étoient pas de la même valeur comme on l’a justifié par dattes des baux
depuis 1712 jusque au dit an 1718, les revenus des dittes maisons ne doivent être réputés que pour la
somme de Trente mil trois cents livres, à laquelle somme les dittes maisons et boutiques reviendront par
an au renouvellement des baux qui s’en feront lors de leur expiration comme il a été observé cy-dessus143.

Cette plainte sonne comme un refrain à travers de nombreuses déclarations rédigées
vers 1728, surtout celles des communautés qui tiraient le plus clair de leurs revenus
d’un parc locatif. Les Cordeliers écrivirent :
On observe icy, que les baux sont à bien plus haut prix qu’ils n’étoient il y a quelques années par l’exhaussement survenu ès années 1719, 1720, 1721, et 1722. Et qu’auparavant ce tems-là, il y avait une différence
sur le total desdit loyers, de plus de Deux mille livres ce qui infailliblement reviendra sur ce même ancien
pied ; les locataires demandant absolument des diminutions faute de quoi ils abandonnent les maisons144.

De même les Grands Carmes ne s’empêchèrent pas d’écrire :
Il est à remarquer que les maisons déclarées cy devant étoient beaucoup moins loüées avant mil septcent vingt et qu’on est obligé de diminuer considérablement le prix desd. loyers à mesure que les baux
finissent145.

Notons qu’à l’époque des déclarations (1727–1729) tous les baux normaux –entendons renouvelables après trois, six ou neuf ans– passés avant 1720, auraient pris fin
ou auraient été sur le point d’être renouvelés. Comme les déclarations répondaient
à l’intention du Clergé de France de réviser la répartition des décimes, les communautés ayant bénéficié pleinement de la montée des loyers parisiens avaient raison
de craindre une hausse des impositions ; pour l’éviter ou du moins l’atténuer, elles
attribuaient au système de Law, et à l’inflation que le système suscita, la montée des
loyers.
Or, les loyers ne retrouvèrent pas leur niveau d’avant le Système. Cette croissance
des loyers constitue un élément essentiel pour comprendre l’évolution financière des
collèges au XVIIIe siècle. C’était grâce aux revenus locatifs que les collèges restaient
à flot. Au fur et à mesure que les recettes de la sacristie s’amoindrissaient, les loyers
prenaient de l’importance. Le fait est caché par l’absence de données sur le casuel
dans la plupart des déclarations.
Les quatre principaux collèges, ceux des ordres mendiants, avaient leurs assises financières profondément ancrées dans les parcs locatifs urbains, quoique le collège
des Cordeliers fasse figure d’exception puisque la moitié de ses revenus locatifs (25%
du total) provenaient des locations des parties inutilisées du cloître lui-même ! Au
demeurant, le nombre de communautés qui dérogèrent à cette règle fut faible : ce
furent le collège des Prémontrés, qui avait quand même converti une partie de ses
bâtiments en location, et le collège de la Merci, qui, faute de parc locatif, louait ses
143 Arch. nat., S 7496, déclaration de 1728.
144 Arch. nat., S 7497.
145 Arch. nat., S 7496.
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caves à un marchand de vin. Le poids des revenus locatifs ressort clairement du tableau récapitulatif que nous dressons ci-dessous :
Collèges
1

Grands Augustins

2
3

Collège des Bernardins
Collège de Grandmont

4

Collège des Dominicains

5

Collège de Cluny

6

Grands Carmes

7

Cordeliers du Grand Couvent

8

Collège de la Merci

9

Collège des Prémontrés

Nombre de maisons en 1789
34 maisons
12 échoppes
12 hôtels ou maisons + 10 magazins + 3 remises
4 maisons
23 maisons, 1 étal de boucherie, 8 grandes échoppes,
29 petites, 2 chantiers, 29 magasins de librairie
5 maisons, 2 boutiques, 2 magasins, 4 appartements
15 maisons dont une comportait 4 étages
d’appartements
6 maisons, 5 boutiques
location d’une cave et boutique dans le bâtiment
du collège
2 bâtiments attenants à leur collège

Part des revenus locatifs en 1789
78%
75%
71%
69%
59%
54%
25%
8%
≥2%

En 1790, les collèges monastiques détenaient ensemble un parc locatif qui comprenait plus d’une centaine de maisons sans compter des échoppes et boutiques. Malgré l’importance de ce parc, il s’agissait principalement d’immeubles construits au
XVIIe siècle, voire aux siècles antérieurs. D’où la vétusté des bâtiments qui nécessitait
des réparations sinon des reconstructions. La montée des loyers fut très lente précisément à cause de l’état des immeubles.
Globalement, les collèges monastiques s’appauvrissent au cours du XVIIIe siècle.
De manière générale, la croissance des loyers des immeubles locatifs des collèges,
qui nécessitaient d’importants investissements pour leur entretien, ne pouvait
dépasser la hausse générale des prix. Cet appauvrissement explique la baisse des
effectifs dans les communautés : elles ne pouvaient nourrir qu’un nombre moindre
de bouches. À partir des années 1760, nous constatons une baisse d’effectifs. Les
communautés entraient dans un cercle vicieux de diminution d’effectifs, ce qui entraînait des difficultés pour assurer les messes de fondation et pour célébrer les demandes reçues à la sacristie. Cette situation devait inévitablement conduire à une
baisse de demandes, et elle ne pouvait d’aucune manière conduire à une montée
de recettes à la sacristie.
Les seuls collèges qui semblent déroger à cette règle furent les Prémontrés et les
Grands Carmes. Les Prémontrés avaient des sources de revenus diversifiées tandis
que les Carmes surent maintenir un nombre adéquat de religieux pour célébrer les
messes. Les Carmes aussi avaient des sources de revenus diversifiées. Une partie importante de leurs ressources provenait des rentes royales : ils s’étaient procurés une
ferme ; ils avaient reconstruit un bâtiment locatif dans les années 1750. Cette politique de reconstruction répondait précisément aux exigences d’un type de locataire
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plus aisé qui pouvait payer un prix fort pour habiter « un appartement » et non une
ou deux chambres.
Les collèges des Jacobins et des Cordeliers auraient pu sans doute augmenter leurs
revenus à condition d’emprunter de fortes sommes pour financer des projets immobiliers sur leurs terrains urbains, comme ils l’avaient fait au XVIIe siècle. Ils n’adoptèrent pas ces stratégies au XVIIIe siècle. En outre, ces communautés délaissaient
leurs vocations funéraires : la fermeture de l’église des Jacobins et l’arriéré de messes
non célébrées, chez les Cordeliers avaient gravement atteint une des fonctions principales de ces maisons. Leur situation s’empirait de telle sorte que leur déchéance
était chose acquise avant que la Révolution leur portât un coup mortel.
Passons maintenant au troisième volet, celui des communautés post-tridentines.
Avaient-elles su tirer parti de leurs patrimoines immobiliers pour surmonter la hausse
des prix ? Ou avaient-elles emprunté la même voie que les collèges dans une lente
descente vers la déchéance économique ?
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Annexe
Etat actuel du temporel du couvent après l’administration du P Joseph
Dulaurent; laquelle a commencé le premier novembre 1750 et a fini
le premier novembre 17531
Cet état sera général; il contiendra 1° les nouvelles acquisitions faites ou augmentation actuelle ou revenu 2° un sommaire du revenu total du couvent 3° les dépenses
qu’il fait communément chaque année 4° un autre sommaire de ce que le couvent
doit et de ce qui lui est dû.
Acquisitions faites pendant les trois ans de la procure du P Dulaurent.
En 1751 un contrat coté et acquit pour la fondation de feue Dame Dupotet portant
soixante une livres quatre sols de rente sur l’hôtel de ville [f° 368] = 61#
En 1751 acheté un contrat cotté A.G. de cinquante trois livres six sols de rente sur
l’hôtel de ville moyennant mil soixante livres de principal qui ont été payé de mil
livres reçue de la Veuve Robin; et de soixante livres des épargnes de la maison vide
folio 368 = 53# 6 sols
En 1751 acheté un contrat cotté A. B. de deux cents cinquante livres de rente sur
l’hôtel de ville moyennant 5000 livres de principal payé de 5000# de la veuve Robin
= 250#
En 1752 acheté un contrat cotté A.B. de quatre vingt deux livres de rente provenant
de la fondation de feue Dlle Jeanne Geneviève Gilles vide fol 371 verso = 82#
En 1752 acheté un contrat cotté A. I. de deux cents cinquante livres de rente sur l’hôtel de ville moyennant 5000 livres en principal qui ont été payés 1° de 3600# reçus
de Madame Cugnet 2° de mil livres reçue de R.P. N. M. Hilaire Carlez 3° de 400# des
épargnes de la maison vide fol 371 verso = 250
En 1753 acheté un contrat cotté A. L. de cent livres de rente sur l’hôtel de ville moyennant 2000 livres en principal reçue de la Veuve Molière vide fol 378 verso = 100
En 1752 acquis un contrat qui sera cotté A.M. lorsqu’il sera délivré de vingt cinq livres
de rente sur l’hôtel de ville provenant de la fondation de feue Madame Vatry. Il sera
due deux années de cette rente au premier janvier 1754
Total = 821# 10 sols
Il faut ajouter à ce total de 821#10 sols neuf cent livres d’augmentation du loyer des
chaises de l’église = 900#
Plus douze cents livres du bail de la ferme de Chelles dont on n’a pas même reçu les
rentes qui sont annexes et qui demeurent à la maison ci = 1200#

1 Arch. nat., H5 3929, f. 381–383.
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Plus l’augmentation de cent dix livres du loyer de la maison de la rue du Temple =
110#
Plus de trois cents dix livres de rentes viagères éteintes
Total de l’augmentation du revenu 3341#
Sommaire du revenu actuel du couvent
les loyers des maisons montent à la somme de 11 361 livres y compris les échoppes
= 11 361
les rentes sur l’hôtel de ville montent aujourd’hui à la somme de 5149#4s y compris le
contrat de 25# pour la fondation de Mme Vatry, on n’a pas encore fourni l’expédition.
Il sera dû deux années de ce contrat au premier janvier 1754 = 5149
La sacristie produit par communes années 8500 = 8500#
Le loyer des chaises de l’église est de 3300 = 3300#
Le loyer de la distribution des bougies est de 90 livres = 90#
La ferme de Chelles produira désormais 1200# = 1200#
les rentes annexes à la ferme que le couvent percevra désormais montent à plus de
400# = 400#
L’apoticairerie depuis deux ans que le fr. Serapion y est établi a produit chaque année
1500# elle en produira du moins autant dans la suite 1500# = 1500#
Les quêtes y compris celle de l’église peuvent rapporter tous les ans deux mil six cent
livres 2600# = 2600#
Il reste une rente de 200 # sur la communauté des chapeliers au principal de 4000#
ayant remboursé 5000# vide folio 376 = 200#
Les rentes sur des particuliers à cause des différentes fondations montent annuellement à 1196#5 sols 3 deniers = 1196#
Rente de Surennes de 30# = 30#
Domaine de Puiseau de 50# = 50#
Loyer d’une petite maison sise à Livry dépendante de la ferme de Chelles de quarante
deux livres = 42#
Rentes sur les tailles en deux parties 354# 15 sols = 354#
Subsides de 37# 10 sols couchés sur l’état du Roy pour la somme de quarante livres
à cause de l’aumônerie du Châtelet = 40#
Desserte du même châtelet = 120#
Desserte du Palais 132#6s9
Desserte des trésoriers = 120#
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Desserte de l’élection de 150#
Desserte de l’hôtel de ville déduction faite de 17# pour le célébrant et son compagnon de cinquante livres = 50#
Service de la Sainte Chapelle le 3 Mai = 150#
Sermons des Saints-Innocents déduction faite de six livres pour le prédicateur de 21#
10 sols
le revenu annuel du couvent monté chaque année à 36 794 livres 11 sols
Par le sommaire ci-dessus il résulte que les revenus du couvent s’élèvent pour ces
années à à peu près 36 794#11 sols, une approximation existe à cause du fait que l’on
ne fixer exactement le casuel de la sacristie et des quêtes.
On peut se régler sur ce revenu pour les entreprises ou réparations qu’on voudra
faire, après avoir déduit de cette somme celle qui est nécessaire pour la dépense
annuelle et les charges de la maison, qui s’élèvent communément chaque année à la
somme qui sera rapportée dans le sommaire de dépenses qui suit :
Sommaire des dépenses que le couvent fait communément chaque année,
et des charges qu’il supporte
Les dépenses que le couvent fait communément :
Pour le vin à 6000# = 6000#
Pour le pain 3000# = 3000#
Pour la viande à 4000# = 4000#
Pour le maigre et dépenses en gras extraordinaires à 5000# = 5000#
Pour le bois 70 voyes à 15# la voye 900# = 900#
Pour les chandelles à 250#
Pour l’huile à 500#
Charges de la maison
La maison paye tous les ans 2090# de pension viagères tant aux religieux qu’à différents particuliers = 2090#
Plus elle paye aux médecin; chirurgiens; architectes et autres officiers de la maison
pour leur honoraires 1076#
Plus elle paye pour les gages des domestiques et leur capitation chaque année 394#
12 sols = 394#
Plus elle paye pour les étrenne accoutumées le premier jour de l’an 94# 16sols
Plus elle paye pour les décimes 393# 4 sols denier
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Plus elle paye pour les mémoires de la porte et de l’infirmerie communément 300#
Plus elle paye pour les vestiaires des FF Laïes, directeur, prédicateurs, régent de philosophie, pension des écoliers 305#
Total des dépenses et des charges annuelles du couvent = 24 303# 12 sols
On doit supposer que le couvent dépensera chaque année cette somme de 24 303#
tant pour l’entretien de la maison que pour ses charges. Il faudra des années bien
mauvaises pour que les dépenses ordinaires excédent cette somme; et il y en aura
assurément qui n’iront pas jusque là.
Il faut encore ajouter à cette somme de dépenses celles qui peuvent augmenter
les réparations locatives de nos maison; elles seront moins considérables si l’on fait
reconstruire celles qui coûtent le plus à entretenir. J’estime les réparations à 1500#
chaque année qui, additionnées à la somme de 24 303 12 sols 8 d ci-dessus font la
somme totale de 25 803#12 8 sols.
Si l’on soustrait cette somme de 25 803# 12s 8d de dépenses de la somme de 36 794#
11s de revenus, il restera la somme de 10 990# 18s 4d, économies que le couvent
peut faire chaque année.
Ces épargnes ne sont pas imaginaires, elles peuvent être constatées par le sommaire
des paiements que le R. Dulaurent a faits pendant ses trois années d’administration
durant lesquelles le pain, le vin; et les autres denrées ont toujours été chères. Ces
paiements tant en réparations qu’en dépenses extraordinaires s’élèvent à 37 020#
selon le sommaire qu’il en fait et qui peut être vérifie dans le livre de dépenses. D’où
il s’ensuit qu’il y a eu chaque année de son administration 12 340# o sols 9 deniers
d’épargnes. La maison entretenue et fournie de tout. Car la somme de 37 020# 2
sols divisée par trois produit celle de 12 340# 0s 9d or si pendant trois années que
les vivres ont été chères; la maison a pu sur ses revenus annuelles épargner chaque
année 12 340# 0s 9d elle le pourra encore mieux dans la suite, ses revenus étant augmenté de 3341# 10s ce ayant à payer pour 2090# de rentes viagères qui tôt ou tard
s’éteindront
De là il est facile de prouver démonstrativement à quiconque le voudra que le couvent est en état d’entreprendre le bâtiment qu’on a décidé de reconstruire, sans s’endetter ni se déranger de ses dépenses ordinaires
Dettes passives du couvent
Il est dû au sieur Magnonet sculpteur selon un mémoire qu’il a présenté et non réglé
173# mais ce mémoire sera modéré au moins à 150. Il est dû au potier d’étain pour
des ouvrages que le Fr. cuisinier et le garçon de la dépense ont fait faire la somme de
170#
Il est dû à L’héritier maître maçon les ouvrages qu’il a faits pendant le cours de cette
année dans nos maisons, sçavoir un mur mitoyen dans la maison rue neuve Saint
Étienne, un petit mur de séparation dans la maison de la rue Copeau; une cheminée
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reconstruite dans la maison qu’occupe le Sr Nion rôtisseur une autre cheminée dans
la maison du Sr De la Grange et quelques recrépissages de peu de choses.
Il n’est rien dû au charpentier que deux solives qu’il a placés dans la maison de la
rue Mouffetard dont il devra désormais les loyers ayant été payées de tout ce que le
couvent lui doit.
Il n’est rien dû au serrurier que quelques petits ouvrages qu’il a faits depuis le mois de
Mai dernier ayant été payé de tout ce qui lui est dû jusqu’à ce temps.
Il n’est rien dû au menuisier que quelques petits ouvrages faits depuis le mois d’avril
dernier; ayant été antérieurement payé de tout ce que le couvent lui devait jusqu’à ce
temps.
Il n’est rien dû au couvreur; on lui devra seulement l’année d’entretien qui est de la
somme de 160 payable au 1er janvier 1754.
Il n’est rien dû au Sieur Nicolas vitrier que les petits ouvrages qu’il a fait depuis le 13
janvier de cette année, et il a reçu à compte douze livres vide fol 114 verso du livre
de la dépense
Il n’est rien dû au Sieur Labrières plombier ayant été entièrement payé.
Il n’est rien dû au paveur ni au carreleur.
Il n’est rien dû au boulanger.
Il n’est rien dû au peintre qui a travaillé dans l’église et le choeur.
J’ai payé à compte sur la viande prise chez la dame Veuve Bignot, bouchère depuis
Pâques 1802#.
Plus j’ai payé cent livres d’avance sur la somme de 300# de pension que le couvent
fait à la dame veuve Robin.
Les petites dettes passives du couvent réunies ensemble ne monteront pas à la
somme de mil ou douze cents livres tout au plus et il est dû actuellement au couvent
5118# 18 sols 10 deniers comme il sera justifié par le sommaire suivant des dettes
actives.
Sommaire des dettes actives et exigibles du couvent
M De la Grange notaire doit neuf cent livres de loyers échus au 1er octobre 1753 sans
compter 375# pour le terme qui échérra à Noël prochain cy 900#2
Il est dû une année de la desserte du Palais que le T.R.P. N. Fayet n’a pas payée ce qui
est de 132# 9sols 6 deniers.

2 En août 1755 le couvent reçut 1622 livres du huissier priseur qui avait fait la vente des meubles de feu
Monsieur de la Grange pour les arrérages des loyers de la maison qu’il occupait rue des Noyers = 1622
livres 15 sols.
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Saulnier pour la fondation de Hameau. Il est dû 300 livres à prendre sur le prix de la
vente qu’a fait le Sr Saulnier d’une maison seize rue Françoise sur laquelle nous avons
une rente de 50 livres pour la fondation de Hierôme Hameau, laquelle rente j’ai fait
reconnaître par le Sr Corvé acquéreur de lad maison dans son contrat d’acquisition
par lequel il s’est obligé de payer la dite rente en deux termes la 1er à la Saint Martin
année 1752 et le 2è à la Saint Jean suivant : il a payé le premier terme échu à la Saint
Martin 1752 et il doit une année échu à la Saint Martin qui est de 50 livres. La dite
maison ayant été vendue par décret j’y ai fait faire opposition tant pour le payement
desd 300 livres d’arrérages que pour la conservation de notre rente de 50 livres il est
intervenu une sentence du Châtelet qui nous adjuge l’une et l’autre. Mais le décret
n’est pas encore purgé; nous ne sommes pas payés de nos 300 livres quoique l’argent
soit déposé chez le Sr Frémin notaire voisin qui a passé le contrat de vente dans le
mois de juin 1753 ainsi dû 300# qui jointes à 50# que dont le Sr Corvé pour une année
d’arrérages fait la somme de 350 livres.
Veuve Damourette. Il est dû 300# que la veuve Damourette nous a cédé en payement
de ce qu’elle devait de loyers, à prendre sur le Sr Leplat M. Boisselier qui s’en engage
dans le transport que lad Veuve lui a fait de son bail à les payer avec les termes de
loyer de la maison; scavoir 100# au terme de Pâques prochaine; 100 à la Saint-Jean
suivant; 100 au terme de la Saint-Remy après. Le dit Leplat payera le terme de Noël
prochaine qui est de 75 il est donc dû 300 livres.
Philippe Duc de Bourgogne. Il est dû pour la fondation de Philippe Duc de Bourgogne sept années d’arrérages de 34 livres 17 sol 6 deniers par an qui font pour les
sept années la somme de 244 livres 2 sols 6 deniers. Les dits arrérages de lad fondation dont Mr de Malezieu Receveur Général des Domaines de Hainaut avoir envoyé
un modèle au R.P.N.M. Faget qui ne l’a point gardé Mr de Malezieu m’a promis que
quand il serait a Valenciennes il en enverrait un autre qu’il faudra garder après quoi il
payera 244 livres 2 sols 6 deniers.
Fondation Doullé. Il est dû par les héritiers du Sr Doullé de Bourges et Consons la
Somme de 5437 livres 13 pour des arrérages de la rente de 50 à cause de la fondation
du Sr Doullé vide folio 379 ou tout est expliqué.
Mlle Bernard. Il est dû par les Dlles Bernard 30 livres pour trois années de la fondation
de Dame Potentienne Mormorelle échues le 27 mars 1753.
Perrier. il est dû 10 livres pour une année de la fondation de Perrier échue le lendemain de Pâques de cette année 1753 payable par Mr des Villechainaut maître de
Comptes.
Poupart. Il est dû par Mrs Benoist et Caillet 25 livres pour une année de la fondation
Poupart.
P. Richer. Il est dû par le Sr Bridoux avocat 393 livres 12 d’arrérages de la rente annuelle
de 30 livres à cause de la fondation P. Richer [il s’agit de la fondation Jeanne Dordos,
mère de P. Richer]. La ditte rente est prescrite depuis longtemps mais il a reconnu
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ladite rente par une réponse qu’il a faite à une lettre que je lui ai écrite cette lettre est
attachée au petit livre des fondations (vide f° 360).
Guillaume de Vitry. il est dû 8 livres 6 sols 6 pour une année de la fondation de Sr
Guillaume de Vitry payable par les deux fils et filles de Pierre Le Maître Vigneron à la
Pissote près Vincenne échue le 30 juin, de cette année.
Jeanne de Milan Il est dû par le Sr Guy Damour 46 livres pour le rente des arrérages
de la rente annuelle de 16 livres à cause de la fondation de Jeanne Milan (vide f° 378
verso).
Jacqueline Goguin. Il est dû 126 livres d’arrérages à cause de la rente annuelle de 6
livres provenant de la fondation de Jacqueline Goguin payable par les Dlles de Léry.
J’ai obtenu une sentence contre elles (vide f°370 ci).
Chevallier. Il est dû 20 livres d’arrérages de la rente annuelle de 10 livres à cause de
la fondation de Mr Chevaller échue de la 20 août de la présente année payable par
Mr Chamberlat des Guérins qui nous a passé titre nouvelle. Mr Bocquet procureur au
parlement rue du Fouarre paye pour lui = 20#
Mesnard. Il est dû 200 livres pour une année de la fondation de Mde Mesnard payable
par les héritiers de Mde La Baronne de Landeresse demeurants à Auch dans le Béarn;
comme propriétaires d’une maison sise Place Maubert sur laquelle la dite rente est
hypothéquée. La dite maison a été vendue le premier décembre de cette année 1753
au Sr Trudon md épicier demeurant rue Saint-Martin près Saint-Nicolas-des-Champs,
j’ai arrêté un contrat de vente dans lequel j’ai fait reconnaître la rente que le Sr Trudon
payera désormais tous les premiers décembre de chaque année: le Sr de Frocades
fondé de procuration des héritiers de Mde de Landeresse et qui loge rue St Honoré
chez Mr Lasselle près le palais Royal doit payé incessamment les arrérages de la dit
rente échues cette année jusqu’au mois de décembre = 200#
Jean Jolly. Il est dû par les Srs La Merle en qualité d’héritiers de la Veuve Gruché 15
livres pour une année de la fondation de Jean Jolly. J’ai obtenu sentence au Châtelet
contre les d héritiers (vide f° 361).
Thomas. Il est dû Jean Richard vigneron à Bagneux 688 livres d’arrérages de la rente
annuelle de 45 livres échues le 11 novembre de cette année 1753. J’ai commencé les
poursuites pour le payement des arrérages et fait saisir sur un locataire de la maison
qui sert d’hypothèque à la dite rente sise à Bagneux. Les pièces sont entre les mains
du Sr Lejeune huissier = 688#
Anne Jardin il est dû 15 livres pour année de la fondation d’Anne Jardin échue le 11
novembre de cette année 1753 Le Sr le Gendré fermier à Rossigny près Chevreuse
paye à présent la rente ci = 15#
Fr. Gervais d’Estables. Il est dû 240 livres pour douze années d’arrérages de la rente
annuelle de 20 livres hypothéquée sur une maison sise à Ivry à cause de la fondation
de Fr. Gervais d’Étable. Le propriétaire de cette maison située dans la rue Neuve d’Ivry
est un nommé François Morue, un manoeuvre maçon on ne scait où il demeure, il

Les structures et l’évolution économiques des grandes abbayes

81

faudra aller à Ivry et faire saisir sur les locataires de ladite maison. J’ai remis il y a déjà
longtemps le titre nécessaire pour faire cette saisie au Sr Lejeune huissier qui demeure rue Galande chez la veuve LeComte. Il faut diligenter cette affaire que je n’ai
pu finit, dû 240 livres.
De la Barre. Il est dû par Mr Delabarre seigneur du Carroy-en-Brie 60 livres pour deux
années de la rente annuelle de 30 livres à cause de la fondation de Dame Bouzatal de
Chunaye sa mère échues le 15 février de cette 1753 (vide f° 363 verso) = 60#
Rente de Surennes il est dû par le nommé Gault vigneron à Surennes et consort 394
livres 13 sols 4 deniers d’arrérages de la rente de 30 livres je leur ai fait des frais il y un
an sans en avoir pu toucher que 30 livres il faut les poursuivre (vide f° 372 verso).
Melle Claudon. Il est dû par la Dlle Claudon 48 livres pour restant d’un billet de 90
livres qu’elle a fait au F.R.P. Alphonse, côté pour argent prêté. Le fr. Théodore connaît
cette Demoiselle = 40 livres
Rente de Puiseau il est dû par Lr Ruelle chanoine régulier de St Victor et prieur de
Puiseau en gatinâis 200 livres pour quatre années de la rente de notre petit domaine
de Puiseau affermé 50 livres. Ce Monsieur nous amuse et ne nous paye pas.
Gaspard garçon de réfectoire. Il est dû par Gaspard garçon de la dépense 100 livres
2 sols provenant de l’argent qu’il a reçu des hôtes pendant l’année, et qu’il n’a pas
pu me remettre l’ayant dépensé il ne lui en rien dû pour ses gages qui sont de 100
livres qu’il a raconté dans son mémoire de dépense. Ainsi outre l’année de ses gages
payées il doit à la maison 100 livres.
La dame LeComte. il est dû par la Dame LeComte 120 livres de loyers de l’échoppe
qu’elle occupe. Cette dette est l’unique de toutes celles cy-dessus qui soient casuelle;
toutes les autres étant sur des débiteurs solvables ou hypothéquées sur de biensfonds qui en répondent =120 livres.
Par l’état général ci-dessus de la maison il résulte 1er qu’il lui reste dû 5111 livres 18
sols 10 deniers et qu’elle est liquidée de toutes dettes à l’exception de ce qui peut
être dû aux ouvriers pour le courant et qui ne monte qu’à 1200 livres. Il résulte 2°
que le couvent a augmenté son revenu pour le trienne prochain de 3341 livres 10
sols Il résulte 3° que le revenu annuel du couvent monté à 36 794 livres 11 sols sans
y comprendre l’excédent du notre privilège d’entrée de vin qui nous en remboursée
et qui monte par commune année au moins à 800 livres il résulte 4° que le total de la
dépense annuelle et des charges du couvent monte par commune année à la somme
de 25 803 livres 12 sols 8 deniers en y comprenant 1500 livres à quoi je fais monter
ce qu’il en coûte chaque année pour les réparations de nos maisons; et qui seront
peu considérables quand on aura fait bâtir il résulte enfin que cette somme de 25
803 livre 12 sols 8 deniers de dépense annuelle soustraite de celle de 36 794 livres
11 sols de recette; il reste la somme de 10 990 livres 18 sols 4 deniers que le couvent
a chaque année à employer à son profit n’ayant plus de dettes à payer.
Ces épargnes de 10 990 livres 18 sols 4 deniers chaque année ne sont pas exagérées on en peut juger par celles qui ont été faittes pendant le présent trienne et qui

82

Preston PERLUSS

montrent pour les trois ans 37 020 livres 2 sols 3 deniers. Comme on peut le vérifier
par les payements qui ont été faits pour les seules réparations. La maison entretenue de pain: vin, viandes, bois, chandelles et autres choses nécessaires tant pour ses
dépenses ordinaires que pou ses charges ; d’où il s’ensuit qu’il y a en chaque année
de ce trienne la somme de 12 340 livres 9 deniers d’épargnes car la somme de 37 020
livres 2 sols 3 deniers divisée par 3 produit celle de 12 340 . De là n’est-il pas prouvé
démonstrativement que si pendant trois années que les vivres ont été chers; la maison a pu sur ses revenus annuels épargner chaque année 12 340 livres elle le pourra
encore mieux dans la suite, ses revenus état augmenté de 3341 livres 10 sols pour le
trienne prochain et ayant à payer pour 2090 livres de rentes viagères qui s’éteindront
par le laps de temps.
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Hereditas Monasteriorum
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Sytuacja materialna wielkich opactw i kolegiów w XVIII-wiecznym Paryżu
Streszczenie
W XVIII w. spadała liczba braci zakonnych przy rosnącej jednocześnie względnej liczbie braci świeckich i sług.
Klasztory najhojniej uposażone w ziemię doświadczyły w tym stuleciu wzrostu zamożności. Klasztory ufundowane w pełnym średniowieczu zwykle posiadały rozległe majątki ziemskie na terenach wiejskich, do niektórych
należało również wiele nieruchomości w Paryżu. Najlepiej radziły sobie te kolegia, których miejskie nieruchomości, jeśli tylko były dobrze zarządzane, przynosiły dochód rosnący wraz z inflacją. Dochody te równoważyły
fatalne osłabienie siły nabywczej i towarzyszące mu zubożenie, które mogły poważnie zagrozić wspólnotom.
W 1749 r. 54 paryskie zgromadzenia męskie posiadały ponad 500 budynków czy raczej wynajmowanych nieruchomości. Niektóre z nich były arystokratycznymi rezydencjami, inne – skromnymi domostwami, w których
mieszkali rzemieślnicy czy nawet zubożałe samotne kobiety.
Godne uwagi jest kilka kluczowych cech zakonnych nieruchomości: klasztory często posiadały całe zespoły
budynków, a nawet budowały duże kompleksy mieszkalne, czasem na własnych terenach poklasztornych. Wynajmowane nieruchomości przynosiły prawie 50% całego dochodu klasztorów w momencie wybuchu rewolucji francuskiej, która zakony wywłaszczyła. Badanie tych nieruchomości, zarówno w Paryżu, jak i w innych
miastach francuskich, umożliwi badaczom prześledzenie gospodarczej, urbanistycznej i społecznej ewolucji
miast francuskich w perspektywie longue durée.

Słowa kluczowe
Paryż, XVIII w., klasztory, kolegia, wspólnoty religijne, dochód, nieruchomości, zakrystia
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The financial situation of great abbeys and colleges in 18th-century Paris
Summary
Throughout the 18th century the number of professed brothers declined while that of lay brothers and servants increased in relative terms. In general, the monasteries most richly endowed in landed property saw an
increase in their relative wealth over the century. Monasteries founded in the High Middle Ages usually owned
extensive rural estates. However, monasteries also owned extensive property in Paris. The monastic colleges
which held their own were those whose urban property holdings, if wisely managed, brought an income that
rose with inflation, thus offsetting the baneful decline in purchasing power and the resulting impoverishment
which might have otherwise beset the communities.
In 1749 the 54 men’s religious communities in Paris owned over 500 buildings or, more generally, rental units.
Some buildings were aristocratic dwellings while others were modest abodes in which craftsmen or even impoverished single women might live.
Worthy of note are several key traits involving property holdings: monasteries often owned clusters of buildings and even built major apartment complexes, sometimes within their former cloisters. This rental property
as a whole provided nearly 50% of the monasteries’ overall income by the time the French Revolution dispossessed the religious orders. Research into these property holdings, both in Paris and other French cities, will
allow researchers to study the economic, urbanistic and social evolution of French cities over the longue durée.
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Nieznane utwory Johanna Aloisa Lamba w zbiorach muzycznych
z dawnego opactwa cystersów w Lubiążu.
Przyczynek do biografii kompozytora*
Badania małych kolekcji muzycznych podejmowane są w ostatnich latach coraz
chętniej, a przedmiotem zainteresowania badaczy są, pozostające do niedawna poza
głównym nurtem badań muzykologicznych, muzykalia parafialne, kościelne lub
związane z działalnością szkół. Obiektem naukowych dociekań staje się coraz częściej kultura muzyczna tych ośrodków, w których muzykalia nie zachowały się lub
zachowały się w niewielkim tylko stopniu. Ich efektem bywa szczegółowa wiedza
o kulturze muzycznej danego miejsca, udokumentowana pozamuzycznymi źródłami archiwalnymi. Za przykład może posłużyć biografia kompozytora Johanna Aloisa
Lamba ukazana na tle kultury muzycznej czeskiego miasta Vrchlabí1. Prowadzone
w Gabinecie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie badania
nad muzykaliami z klasztoru cysterskiego w Lubiążu2 mogą uzupełnić dotychczasowy stan wiedzy o życiu i twórczości wspomnianego kompozytora.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 J. MICHL, Johann Alois Lamb – život a dílo vrchlabského kantora. Část první, „Hudební věda”, 51, 2014,
3–4, s. 303–322. Składam serdeczne podziękowanie Autorowi za udostępnienie dysertacji doktorskiej (por.
przyp. 25).
2 Przechowywane są one obecnie w Gabinecie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (dalej: BUW, GZM). Badania muzykaliów klasztornych, w tym kolekcji lubiąskiej, prowadzone są
w ramach projektu Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (11H 11 021280), realizowanego w ramach
programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”
w latach 2012–2016. Omówienie podjętych badań oraz historia kolekcji zob. E. HAUPTMAN-FISCHER, Muzykalia
poklasztorne w Gabinecie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – identyfikacja i inwentaryzacja, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 438–441. Ponadto autorka przygotowuje dysertację
doktorską dotyczącą muzykaliów cysterskich w zbiorach BUW.
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Johann Lamb we Vrchlabí
Data urodzenia czeskiego kantora Johanna Aloisa Lamba nie jest znana, wiadomo
jedynie, że przypada na połowę lat 50. XVIII w. Dokumenty z ostatnich lat jego życia
wskazują trzy możliwe daty narodzin: 1752, 1754 lub 1756 r.3 Można zatem przyjąć,
że urodził się około 1755 r., prawdopodobnie we Vrchlabí. Tu zmarł 27 XI 1820 r. Większa część jego życia była związana z tym miejscem – pracował tu jako nauczyciel i dyrektor szkoły powszechnej, był także kantorem w miejscowym kościele oraz należał
do lokalnego stowarzyszenia teatralnego. Wiadomo, że był czynnym muzykiem, grał
na skrzypcach oraz wykonywał partie wokalne w przedstawieniach teatralnych we
Vrchlabí.
Życie Lamba zostało pieczołowicie odtworzone i opisane dzięki skrupulatnym badaniom archiwalnym autora wspomnianej monografii. Niestety nie zachowały się
żadne źródła sprzed jego ożenku w 1776 r., który został odnotowany w księgach metrykalnych Vrchlabí4. W 1777 r., gdy chrzcił najstarszą córkę, określono go jako „Inquilinus Musicus”5, co dowodzi, że był już wówczas muzykiem oraz że prawdopodobnie
przybył do Vrchlabí w niedalekiej przeszłości, skoro nadal postrzegany był jako osoba
z zewnątrz. W 1779 r. Lamb odbył w Pradze trwający 6 tygodni kurs zakończony egzaminem z czytania, pisania, ortografii, liczenia i religii6, po którym został nauczycielem
w szkole miejskiej (trywialnej) we Vrchlabí, a z czasem jej dyrektorem.
Warto zauważyć, że drugie imię, Alois, pojawia się w źródłach tylko dwukrotnie.
Oba imiona Lamba odnajdujemy jedynie we wspomnianym wyżej poświadczeniu zdania egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz
w zachowanych autografach kompozytora7. Drugie imię nie pojawia się natomiast we wspomnianych wyżej zapisach w metryce kościelnej o jego małżeństwie
i chrzcie córki.
Zachowane źródła dowodzą zatem, że Johann Alois Lamb uczył się w dzieciństwie
muzyki i osiągnął znaczne umiejętności w zakresie gry na instrumencie i śpiewu. Posiadał także elementarne wykształcenie, dzięki któremu mógł złożyć egzaminy i podjąć pracę nauczyciela oraz kierownika miejscowej szkoły, przy czym nie wiemy, gdzie
je zdobył. Okazuje się, że rozwiązanie tej zagadki i ustalenie, gdzie mógł przebywać
Lamb przed przybyciem do Vrchlabí, umożliwiają rękopisy muzyczne pochodzące
z opactwa cystersów w Lubiążu.

3

J. MICHL, Johann Alois Lamb – život a dílo, s. 305.

4 Ibidem, s. 306 – 2 X 1776: „Copulans: Josephus Meisner Capell[anus] / Lamb Joannes Honestus Juvenis
civis fabri Ferrarius Filius + Joannis Lamb civis fabri Serrarij Cum Apollonia filia Francisci Maij civiLanionis
[!] Albipol”.
5

Ibidem – „Lamb Joannes, Inquilinus Musicus”.

6

Ibidem.

7

Ibidem, s. 318 („Lamb Joann Aloysius”).
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Rękopisy skopiowane przez Johannesa Lamba w Lubiążu
W kolekcji lubiąskiej zachowały się cztery rękopisy, na których widnieją podpisy Johanna Lamba8 (zob. aneks, tabela 1).
Pierwszy spisał w 1750 r. nieznany z imienia kopista9. W 1766 r. skryptor Joannes
Lamb dopisał do niego dodatkowy głos wokalny, zawierający tę samą muzykę,
ale inny tekst (zob. ryc. 1). Jest to skądinąd bardzo ciekawy przykład żywotności
źródła muzycznego. W rękopisie tym wpisane są trzy różne teksty przeznaczone
na różne momenty roku liturgicznego. Odmienne dukty pisma wskazują, że poszczególne teksty wpisywano sukcesywnie aż do 1766 r., kiedy potrzeba dopisania
kolejnego, czwartego już tekstu wymusiła sporządzenie drugiej kopii głosu wokalnego. W pierwszej, wcześniejszej partii sopranu wpisano następujące teksty:
1. hymn na święta maryjne Salve virgo florens, 2. hymn na Zesłanie Ducha Świętego Beata nobis gaudia, 3. hymn na święto św. Jadwigi Fortem virili pectore. W kopii
sporządzonej przez Lamba w 1766 r. widnieje niezidentyfikowany tekst (incipit:
Inter laetantium plausus diem solemnem). Nie dziwi fakt, że zapisaną w rękopisie
muzykę uważano za ładną i po 16 latach nadal jej używano. Autorem kompozycji
jest, będący w owym czasie u szczytu sławy, Johann Adolf Hasse (1699–1783)10.
Jest to kontrafaktura arii Il ciel mi vuole oppresso z opery Semiramide riconosciuta
powstałej w 1744 r.
Dwa rękopisy skopiował Lamb w 1767 r.11, ostatni – w 1768 r.12 (zob. ryc. 2–3).

Ryc. 1. BUW, GZM, RM 4457/10, podpis Aloisa Lamba. Fot. BUW

8 E. HAUPTMAN-FISCHER, K. SPURGJASZ, Sprawozdanie z inwentaryzacji muzykaliów poklasztornych w Gabinecie
Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 1 XI 2013–30 IV 2014, „Hereditas Monasteriorum”, 4, 2014, s. 487–488.
9 BUW, GZM (wszystkie rękopisy muzyczne opisywane w artykule przechowywane są obecnie w tym
miejscu), RM 4457/10.
10 Por. D. J. NICHOLAS, S. HANSELL, Johann Adolf Hasse, [w:] S. SADIE (ed.), The New Grove Dictionary of Music
and Musicians, t. 11, s. 96–117.
11 RM 4133: „Descripsit Joannes Lamb discantista Lubae. Anno 1767” oraz RM 4854: „Descripsit Joannes
Lamb Discantista in Lubae”, „Descripsit Joannes Lamb Discantista Lubae. Anno Domini 1767”.
12 RM 4631: „Descripsit Joannes Lamb discantista Lubae. 1768”, „Descripsit Joannes Lamb discantista
Lubae. Principista 1768”.
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Ryc. 2. BUW, GZM, RM 4631, podpis Johanna Lamba. Fot. BUW

Lamb podpisywał się łacińską wersją imienia, co było powszechną praktyką w środowisku klasztornym. Omawiane rękopisy dokumentują działalność Johanna Lamba
jako skryptora w Lubiążu w latach 1766–1768. Ich proweniencja jest pewna – dowodzi tego widniejąca na dwóch rękopisach charakterystyczna nota „Chori Lub[ensis]”13, a na jednym z nich dodatkowo monogram regensa chóru: „p[ro] Choro Lub[ensi] Pr[ocuravit] P[ater] M[aurus] p[ro] t[empore] R[egens] C[hori] 1768”14. Ostatni
rękopis (RM 4133) nie posiada karty tytułowej z notą proweniencyjną, przypisano go
do kolekcji na podstawie jednoznacznego wpisu kopisty15. W tym czasie z pewnością
śpiewał w klasztornym zespole jako dyszkant16.
Słowo „principista”17 w podpisie rękopisu z 1768 r. (ryc. 3) dowodzi, że był uczniem
miejscowej szkoły. W Lubiążu w tym czasie działały dwie szkoły – powstała po zakończeniu wojny trzydziestoletniej elementarna, przy kościele św. Jakuba18, oraz
utworzone w 1765 r. seminarium nauczycielskie19. Ustalenie, którą z tych szkół rozpoczynał Johann Lamb w 1768 r., jest trudne, ponieważ nie znamy daty jego urodzin,
13 RM 4457/10, 4631. Omówienie not proweniencyjnych kolekcji zob. E. HAUPTMAN-FISCHER, K. SPURGJASZ,
Sprawozdanie z inwentaryzacji muzykaliów, s. 486–487.
14 RM 4854. Maurus Brendtwein (1719–1783), regens chori w Lubiążu (R. WALTER, Leubus. Zisterzienserkloster, [w:] L. HOFFMANN-ERBRECHT (Hg.), Schlesisches Musiklexikon, Augsburg 2001, s. 421). Zachowane rękopisy
pozwalają datować pełnienie przez niego tej funkcji na lata 1755–1769 (por. wpisy na kartach tytułowych
13 rękopisów: RM 4349, 4366, 4403/1, 4445/1, 4534, 4672, 4734, 4761, 4833, 4862, 4995, 5424, 5569).
15

Por. przyp. 11.

16

Czyli „discantista”, por. przyp. 11–12.

17 RM 4631. Określenie to nie jest jednoznaczne. W szkołach jezuickich określano tak ucznia drugiej klasy gimnazjum („rudimentistae, principistae, grammatistae”). Tabelaryczne uszeregowanie poszczególnych
etapów szkolnictwa jezuickiego zob. np. R. A. MÜLLER, Geschichte der Universität. Von der mittelalterlichen Universitas zur deutschen Hochschule, München 1990, s. 56, oraz T. JEŻ, Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi
kłodzkiej (1581–1776) (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis, Seria B, 18),
Warszawa 2013, s. 294.
18 Był to kościół położony tuż przy klasztorze, przeznaczony głównie dla świeckich pracowników klasztoru i ich rodzin, duszpasterską opiekę sprawowali tam oczywiście cystersi, por. R. WALTER, Leubus. Zisterzienserkloster, s. 421.
19 Ibidem; J. MRUKWA, Wkład Jana Ignacego Felbigera w reformę szkolnictwa podstawowego w drugiej połowie XVIII w., „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 13, 1980, s. 334.
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Ryc. 3. BUW, GZM, RM 4631, podpis Johanna Lamba. Fot. BUW

nie wiemy zatem, ile miał wówczas lat. Jeśli przyjąć jego identyfikację z Johannem
Aloisem Lambem, mógł mieć między 12 a 16 lat. Chłopiec w tym wieku mógłby już
kończyć nie tylko szkołę elementarną, ale także gimnazjum i rozpoczynać dalszy etap
nauki. Z pewnością ukończył naukę w Lubiążu, zatem zapewne przebywał tu jeszcze
w kolejnych latach po 1768 r.
Działający we Vrchlabí kompozytor Johann Alois Lamb do końca życia był nauczycielem w miejscowej szkole trywialnej. Hipoteza o tożsamości lubiąskiego skryptora
i czeskiego kompozytora pozwala na wyjaśnienie, gdzie Johann Alois Lamb zdobył
wykształcenie. Prawdopodobnie kształcił się w lubiąskiej szkole elementarnej lub
(i) w seminarium nauczycielskim, a po przeniesieniu do Vrchlabí potwierdził swoje
umiejętności egzaminem państwowym20.

Utwory Johanna Aloisa Lamba w kolekcji cystersów z Lubiąża
W 1771 r. powstały dwie msze sygnowane nazwiskiem Joannesa Aloisa Lamba; są
to autografy pisane przez kompozytora (ryc. 4–6)21. Wpis proweniencyjny klasztoru,
„Chori Lubensis”, dopisano inną ręką, zapewne po przekazaniu rękopisów do zbiorów miejscowej kapeli. Kolejność skomponowania mszy jest czytelna dzięki tytułom
kompozycji: w pierwszym rękopisie autor nazwał ją Sacrum (ryc. 4)22, czyli Msza23,
w drugim – Sacrum Novum (ryc. 6)24. Pierwsza jest przeznaczona na święto św. Józefa
(19 marca) i stanowi opracowanie pełnego cyklu ordinarium missae, druga – na święto św. św. Filipa i Jakuba Apostołów (6 maja) i zawiera tylko Kyrie i Gloria (szczegółowy
wykaz części wraz z obsadą – zob. aneks).

20 Są to czasy, kiedy zarówno w Prusach, jak i w monarchii habsburskiej wprowadzano reformy szkolnictwa elementarnego. Autorem reformy w obu wypadkach był opat żagański J. I. Felbiger, który najpierw
opracował ustawy dotyczące szkolnictwa dla Prus (1765 r.) a potem, na zaproszenie Marii Teresy, udał się
do Wiednia i tam opracował ustawę o szkolnictwie dla monarchii habsburskiej (1774 r.).
21

RM 4574, podpisany „Auth[ore] et Posses[ore] Joa[nnes] Aloys[ius] Lamboy”.

22

RM 4573.

23

„Sacrum” to charakterystyczne dla Śląska określenie mszy.

24

RM 4574.
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Hipotezy i perspektywy badawcze
Zachowane w różnych kolekcjach utwory J. A. Lamba często były sygnowane różnymi
formami jego nazwiska, np. Lambini, Lamboni, ale także Lamp lub Lamm25. Tworząc
katalog jego dzieł, Jakub Michl podzielił źródła podpisane wariantami nazwiska na
dwie grupy. Utwory, które mają jeszcze inne przekazy i których autorstwo jest pewne,
włączył do katalogu dzieł kompozytora. Kompozycje sygnowane jedynie wariantem
nazwiska, niezapisane w innych źródłach o ustalonym autorstwie, włączył do grupy
dzieł o niepewnym autorstwie. Ich atrybucja może ulec zmianie po odnalezieniu kolejnych przekazów danego utworu.
W kolekcji lubiąskiej znajdują się dwie msze sygnowane właściwymi imionami i w jednym wypadku wariantem nazwiska, w drugim właściwym nazwiskiem. Pierwsza
msza, na dzień św. Józefa, ma swój drugi przekaz w kolekcji muzykaliów cystersów
w Krzeszowie. Kopia ta jest sygnowana tym samym wariantem nazwiska co lubiąska
i powstała w tym samym roku26.
Celem niniejszego artykułu nie jest szczegółowa analiza muzyczna zachowanych mszy,
lecz jedynie ich prezentacja w kontekście hipotez związanych z autorstwem i miejscem
ich powstania. Źródła te powinny zostać szczegółowo przebadane i porównane ze znanymi dotychczas przekazami utworów Johanna Aloisa Lamba, chociażby pod względem podobieństwa formy, faktury i instrumentacji. W świetle przedstawionych źródeł
wydaje się jednak wysoce prawdopodobne, że msze lubiąskie są jego autorstwa.
W ten sposób szczegółowa inwentaryzacja muzykaliów lubiąskich, które po skasowaniu opactwa w 1810 r. trafiły najpierw do Wrocławia, a następnie, po II wojnie
światowej, jako część tzw. kolekcji wrocławskiej, do Gabinetu Zbiorów Muzycznych
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, możliwa dzięki projektowi Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku
w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja27, pozwoliła do znanej twórczości Johanna Aloisa Lamba zaliczyć dwa nowe utwory, na dodatek najwcześniejsze w jego
dorobku. Potwierdzenie zatem znalazła teza J. Michla, że działalność kompozytorska
Lamba rozpoczęła się już w latach 70. XVIII w.28 Udało się też przynajmniej częściowo
25 J. MICHL, Johann Alois Lamb v kontextu hudební kultury v Čechách 2. poloviny 18. století (praca doktorska
przygotowana na Uniwersytecie Karola w Pradze), Praha 2010, s. 53, 85–105 (aneks zawierający katalog
dzieł kompozytora).
26 R. WALTER, Musikgeschichte des Zisterzienserklosters Grüssau. Von Anfang des 18. Jahrhunderts bis zur Aufhebung im Jahre 1810 (Musik des Ostens, 15), Kassel-Bassel i in. 1996, s. 99, 242. Nie dziwi fakt, że właśnie
tę mszę skopiowano dla Krzeszowa (bądź podarował ją sam kompozytor). Od 1669 r. w Krzeszowie działało
bractwo św. Józefa, liczące kilkadziesiąt tysięcy członków. W dniu patrona gromadziło się w Krzeszowie
kilka tysięcy pątników ze Śląska oraz z miast czeskich, m.in. z Vrchlabí. Szerzej o kulcie św. Józefa zob. np.
ks. Tadeusz FITYCH, Cystersi w Krzeszowie jako propagatorzy kultu św. Józefa na Śląsku w XVII i XVIII w., „Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne”, 10, 1978, s. 121–146. Ponadto w zbiorach krzeszowskich
znajduje się sygnowana nazwiskiem „Johann Lamb” msza żałobna w tonacji E-dur oznaczona w katalogu
J. Michla nrem I/6 – J. MICHL, Johann Alois Lamb v kontextu hudební kultury, s. 90, oraz R. WALTER, Musikgeschichte des Zisterzienserklosters Grüssau, s. 241–242.
27 Por. E. HAUPTMAN-FISCHER, Muzykalia poklasztorne, s. 438–441 (na s. 438–439 losy „kolekcji wrocławskiej”).
28

J. MICHL, Johann Alois Lamb v kontextu hudební kultury, s. 54.
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uzupełnić lukę w biografii Lamba – wydaje się, że co najmniej od 1766 r. przebywał
w opactwie w Lubiążu, gdzie działał w kapeli klasztornej i kopiował rękopisy muzyczne, ucząc się jednocześnie w miejscowej szkole.
Podczas badań muzykaliów lubiąskich moją uwagę zwrócił rękopis zawierający Motetto in C, w którym na karcie tytułowej popełniono błąd w nazwisku kompozytora
(„Maschek [skreślono, obok:] Righini”) identyczny z błędem w kopii tegoż utworu
sporządzonej przez J. A. Lamba we Vrchlabí. Rękopis lubiąski powstał w 1801 r.29,
data powstania rękopisu Lamba jest nieznana30. Wydaje się, że jeden z tych rękopisów posłużył do odpisu drugiego. Wskazywałoby to, że kontakty Lamba z opactwem
w Lubiążu trwały co najmniej do początku XIX w.
W Gabinecie Zbiorów Muzycznych BUW (w „kolekcji wrocławskiej”) znajdują się
jeszcze trzy utwory sygnowane nazwiskiem „Lamb”: Regina caeli in C31, Missa in C32,
III Offertorium de Tempore33, a także dwa inne, sygnowane wariantem „Lamp” – Offertorium Eja Sion Gaude34, oraz „Lamm” – Litaniae Lauretanae35. Tylko ostatni z nich,
litanię, wymienił w katalogu dzieł kompozytora J. Michl36; jego atrybucja jest zatem
pewna.
Nie wiadomo, czy dziełem Lamba jest Missa S. Bernardi dedykowana ksieni trzebnickiej
Bernardzie Paczyńskiej, zapisana w niedatowanym rękopisie pochodzącym z dawnego
opactwa cysterek w Trzebnicy37. Znamy dwie inne kopie tej mszy. Pierwsza, sporządzona w 1787 r. w opactwie klarysek we Wrocławiu, jest sygnowana nazwiskiem nieznanego bliżej kompozytora: „Domine Koželuh”38. Druga, niedatowana, powstała w klasztorze paulinów w Częstochowie i jest sygnowana nazwiskiem Lamm39.
Mam nadzieję, że w toku dalszych badań autorstwo powyższych utworów zostanie
ustalone.
29

RM 4859.

30

J. MICHL, Johann Alois Lamb – život a dílo, s. 318.

31

RM 8064.

32 RM 5890. Kopia z 1800 r. powstała w opactwie kanoników regularnych św. Augustyna we Wrocławiu
na Piasku.
33

RM 7429.

34

RM 8000.

35

RM 4575.

36

J. MICHL, Johann Alois Lamb v kontextu hudební kultury, s. 91, nr II/2.

37 RM 4857: „Nro: LXXVII. | Missa | Sanct: | BERNARDI. | Canto. Alto. Tenor. Basso. | Violino Primo & Secundo. | Oboe Primo & Secundo. | Clarino Primo & Secundo. | Alto: Viola Obligat: 2 ad Quitollis, et In Carnatus.
| con Organo. | Reverendissimæ, ac Perillus= | tri Dominæ Dominæ BER | NARDÆ; Divina Provi= | dentia
Abbatissæ Ducalis | Monasterii Trebnicensis, | Dignissimæ: ac Patronæ Suæ | Colendissimæ. | Clientum
infimus | Gedeon Riedel; | Mus: Chor:.”. W rękopisie nie zapisano nazwiska kompozytora.
38

RM 4718.

39 RISM A/II: 300000701. W kolekcji jasnogórskiej znajdują się również inne utwory tego kompozytora, zob. P. PODEJKO, Katalog tematyczny rękopisów i druków muzycznych kapeli wokalno-instrumentalnej na
Jasnej Górze, „Studia Claromontana”, 12, 1992, s. 322–324, oraz R. POŚPIECH, Bożonarodzeniowa muzyka na
Jasnej Górze w XVIII i XIX wieku (Opolska Biblioteka Teologiczna, 12), Opole 2000, s. 78.
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Ryc. 4. BUW, GZM, RM 4573, karta tytułowa mszy Johanna Aloisa Lamba. Fot. BUW
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Ryc. 5. BUW, GZM, RM 4573, partia organów z mszy Johanna Aloisa Lamba. Fot. BUW
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Ryc. 6. BUW, GZM, RM 4574, karta tytułowa mszy Johanna Aloisa Lamba. Fot. BUW
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Aneks40414243
Tabela 1. Wykaz rękopisów z dawnego opactwa cystersów w Lubiążu sporządzonych
przez Johanna Lamba
Sygn.

Odpis karty tytułowej
Num: 2. | Aria ex B. [z prawej dopisano
inną ręką: de Beata | Pro Pentecoste |
Servit etiam pro Hymn. S. Hedwigis] |
RM 4457/10 à Voc. | Canto. | Violino 1o. | Violino 2do. |
Viola. | Con | Organo. | Auth. Sgre Hasse.
| C [dopisano później: hori] | L [dopisano
później: ub:] 1750

RM 4133

RM 4854

RM 4631

Opis ﬁzyczny
Rps, 1750–1766, język łaciński.
Kart 10 + obwoluta, zachowane głosy: S (1),
S (2), vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), b (1).
Format: 33 × 21 cm, znaki wodne: 1. obwoluta:
„Schweidnitz” [niżej:] orzeł, [pod spodem
data:] „1749” | dzik40; 2. pozostałe głosy: korona
z krzyżem [pod spodem:] „S”.
Rps, 1767, język łaciński.
Kart 10, zachowane głosy: S (1), S (1), vl 1 (1),
vl 2 (1), vla (1), fl 1 (1), fl 2 (1), cor 1 (1),
cor 2 (1), org (1).
Format: 34 × 22 cm, znaki wodne: 1. oba głosy
[brak karty tytułowej]
S: „W”41; 2. vl 1, vla, fl 1, fl 2: „Schweidnitz”
[niżej:] orzeł, [pod spodem data:] „1749”42;
3. vl 2, cor 1, cor 2, org: korona z krzyżem
[pod spodem:] „S”.
Rps, 1767–1768, język łaciński.
Missa seu Kyrie et Gloria Imæ classis ex
Kart 35 + obwoluta, zachowane głosy: S (4),
D. | a voc. | Canto, Alto, | Tenore, Basso, |
A (2), T (2), B (2), vl 1 (6), vl 2 (5), vla (4),
Violinis 2bus [dopisano z prawej: Obois
ob 1 (2), ob 2 (2), cor 1 (1), cor 2 (1), org (4).
2b[us] non obligatis] | Alto Viola. | Clarinis
Format: 39 × 26 cm, znaki wodne: 1. obwoluta,
2bus | con | Organo. | Authore Dno.
S, T, vl 1, vl 2, vla, cor 1, cor 2: księżyc | gwiazda;
Ignatio Rychlowsky | p. | Choro Lub: Pr: |
2. ob 1, 2: „[prawdopodobnie:] Schweidnitz”
PM. p.t RC 1768.
[niżej:] orzeł | „G”, [poniżej:] „CAMMERPAPIER”.
Rps, 1768, język łaciński.
Kart 11 + obwoluta, zachowane głosy: S (1),
T (1), vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), cor 1 (1),
Num: | Ariæ 2 pro quavis Festivitate ex
cor 2 (1), org (1).
da
da
B. | 2 ex G. | a | Tenore Solo. 2 Canto
bus
b[us]. Format: 36 × 24 cm, znaki wodne: 1. obwoluta:
Solo | Violinis 2 | Alto Viola | Lituis 2
orzeł | korona [pod spodem:] „W”43; 2. vl 1, vl 2:
ex G pro aria 2da | Con Organo | Auth:
„[prawdopodobnie:] Schweidnitz”, [niżej:] orzeł
R. D. Lohelly | Chori Lubensis | 1768
| „G”, [poniżej:] „CAMMERPAPIER”; 3. S, cor 1: „G”;
4. cor 2, org: „[prawdopodobnie:] Schweidnitz”,
[niżej:] „CAMMERP[...]”.

Podpis skryptora

S: „de Scripsit Joannes Lamb:
Discantista in leubus, Ad 766:”.

S: „Descripsit Joannes Lamb
discantista Lubae. Anno 1767”.

S: „Descripsit Joannes Lamb
Discantista in Lubae”.
A: „Descripsit Joannes Lamb
Discantista Lubae. Anno Domini
1767”.

vl 1, f. 1r: „Descripsit Joannes
Lamb discantista Lubae. 1768”,
f. 2r: „Descripsit Joannes Lamb
discantista Lubae. Principista
1768”.

40 K. MALECZYŃSKA, Dzieje starego papiernictwa śląskiego (Monografie Śląskie Ossolineum, 4), Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, s. 164, 171.
41

Znaki wodne słabo widoczne, por. ibidem, s. 174.

42

Por. ibidem, s. 171.

43

Por. ibidem, s. 174.

Ewa HAUPTMAN-FISCHER

96

Dwa autografy mszy Johanna Aloisa Lamba w rękopisach
pochodzących z dawnego opactwa cystersów w Lubiążu
RM 4573
Lamb, Johann Alois (około 1755–1820)
Msza, D-dur
[obwoluta:] Sacrum | In honorem Sancti Josephi.| a | Canto, Alto, Tenore, Basso | Violino
1mo | Violino 2do | Oboa 1ma | Oboa 2da | Cornu 1mo | Cornu 2do | Flauto-Traversis 2o Ad Et incarnatus | con | Organo. Solo Laudamus | [dopisano później: Chori Lubensis] | Authore et
Possesor: | Joan: Aloys: L[--]b. | 177[-]
Rękopis (autograf ), 1771, język łaciński
Osoby wymienione w źródle: „Authore et Possesor[e] Joan[nes] Aloys[ius] L[amb]”
Kart 90 + obwoluta, zachowane głosy: S (9), A (7), T (7), B (8), vl 1 (12), vl 2 (12), ob 1
(6), ob 2 (6), fl 1 (1), fl 2 (1), cor 1 in D i clno 1 in C (4), cor 2 in D i clno 2 in C (4), org (11)
Format: 28 × 22,5 cm, znaki wodne: 1. księżyc; 2. gwiazda sześcioramienna

Kyrie eleison

Części utworu:
1. Kyrie eleison, Allegro non molto, 4/4, D-dur, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, org
– Christe eleison, Andante, 3/4, G-dur, Solo: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, org
– Kyrie eleison (da capo)
2. Gloria, Allegro assai, 4/4, D-dur, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, org
– Et in terra, Tardissime, 2/2, D-dur, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, org
– Laudamus, Andantino, 2/4, B-dur, Solo: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1 solo, ob 2 solo, organo
concertato
– Gratias, Tardissime, 3/4, Es-dur, T solo, vl 1, 2, org
– Domine, Allegro, 4/4, C-dur, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, clno 1, 2, org
– Qui tollis, Tarde, 3/4, c-moll, S solo, Coro: A, T, B, vl 1, 2, org
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– Quoniam, Andante, 2/4, G-dur, S solo, vl 1, 2, org
– Cum Sancto, Tarde, 3/4, D-dur, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, org
– In gloria, Allegro assai, 4/4, D-dur, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, org
3. Credo, Allegro, 3/4, D-dur, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, org
– Et incarnates est, Tarde, 4/4, B-dur, Solo: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, fl 1, 2, org
– Crucifixus est, Largissimo, 4/4, F-dur, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, org
– Et resurrexit, Allegro, 4/4, D-dur, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, org
4. Sanctus, Tarde, 4/4, D-dur, Solo: S, A, Coro: T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, org
– Pleni sunt, Allegro, 4/4, D-dur, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, org
5. Benedictus, Andante, 4/4, A-dur, S solo, vl 1 solo, org
6. Osanna, Allegro, 4/4, D-dur, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, org
7. Agnus Dei, Tarde, 4/4, D-dur, Solo: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, org
– Dona nobis, Allegro, 6/8, D-dur, S, A, T, B, vl 1, 2, cor 1, 2, org
Obsada: Solo: S, A, T, B, Chór: S, A, T, B, 2 vl, 2 fl, 2 ob, 2 cor, 2 clno, org
Numer w katalogu tematycznym J. Michla: brak
Przeznaczenie: „In honorem Sancti Josephi”
Uwagi: Na obwolucie mała biała naklejka z odręcznym napisem: „Mf 659”. W zakończeniu org: „O. A. M. D. Gl. 1771”, w nagłówku org: „Omnia Ad Majorem Dei Gloriam”,
a przed pięciolinią monogram „J.A:L:”. Prawy dolny narożnik obwoluty nieznacznie
uszkodzony.
Konkordancje: brak
Proweniencja: „Chori Lubensis”
Dawne sygnatury: [wrocławska:] Mf 659
RM 4574
Lamboy, Johann Alois (około 1755–1820)
Msza (Kyrie i Gloria), F-dur
[obwoluta:] Sacrum Novum | Pro | Festo Sanctorum Philippi et Jacobi | Apostolorum. | a |
Canto, Alto | Tenore, Basso | Violino Primo | Violino Secundo | Oboa Prima | Oboa Secunda
| Cornu Primo | Cornu Secundo | con | Organo. | Auth: et Posses: | Joa: Aloys: Lamboy. |
[powyżej, inną ręką: Chori Lubensis]
Rękopis (autograf ), 1771, język łaciński
Osoby wymienione w źródle: „Auth[ore] et Posses[ore] Joa[nnes] Aloys[ius] Lamboy”
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Kart 55 + obwoluta, zachowane głosy: S (4), A (4), T (4), B (4), vl solo (1), vl 1 (9), vl 2 (8),
ob i fl 1 (4), ob i fl 2 (4), cor i clno 1 (3), cor i clno 2 (3), org (6)
Format: 36 × 23 cm, znaki wodne: 1. korona [pod spodem:] „W”44; 2. korona [pod
spodem:] „W” | TL [?]

Kyrie eleison

Części utworu:
1. Kyrie eleison, Allegro moderato, 4/4, F-dur, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2
– Christe eleison, Andantino, 2/4, C-dur, Solo: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, organo concertato
– Kyrie eleison, Allegro, 2/4, F-dur, Solo: S, A, T, B, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, org
2. Gloria, Allegro assai, 3/4, F-dur, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, org
– Et in terra, Tarde 2/2, h-moll, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, org
– Laudamus, Andante, 2/4, D-dur, Solo: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, org
– Gratias, Tarde, 3/4, G-dur, T solo, vl 1, 2, fl 1, 2, org
– Domine, Andante, 4/4, C-dur, Solo: S, A, vl 1, 2, clno 1, 2, org
– Qui tollis, Tarde, 4/4, F-dur, Coro: S, A, T, B, vl solo, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, org
– Quoniam, Allegro, 4/4, D-dur, B solo, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, org
– Cum Sancto, Adagio, 3/4, F-dur, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, org
– In gloria, Allegro, 3/4, F-dur, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, org
Numer w katalogu tematycznym J. Michla: brak
Przeznaczenie: „Pro Festo Sanctorum Philippi et Jacobi Apostolorum”
Uwagi: Na obwolucie mała biała naklejka z odręcznym napisem: „Mf 660”. W zakończeniu wszystkich głosów: „O. A. M. D. GL”, w nagłówku org: „Omnia Ad Majorem Dei
Gloriam”, a przed pięciolinią monogram „J.A:L:”. W zakończeniu ob 2: „O: A: M: D: Gl.
1771”. W głosie organo: f. 2v, 3v, 7r uwaga: „pedale”.
Konkordancje: brak
Proweniencja: „Chori Lubensis”
Dawne sygnatury: [wrocławska:] Mf 660
44

Por. ibidem.
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Gabinet Zbiorów Muzycznych
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Nieznane utwory Johanna Aloisa Lamba w zbiorach muzycznych z dawnego
opactwa cystersów w Lubiążu. Przyczynek do biografii kompozytora
Streszczenie
W kolekcji muzykaliów cystersów z Lubiąża przechowywanej obecnie w Gabinecie Zbiorów Muzycznych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie znajdują się dwa autografy Johanna Aloisa Lamba, czeskiego kompozytora działającego w drugiej połowie XVIII w. we Vrchlabí.
Źródła z jego twórczością kopiowano na użytek wielu kapel w Czechach i na Śląsku, jednak dwa zachowane
w kolekcji cysterskiej utwory nie były badaczom twórczości Lamba znane i nie wymienia ich katalog tematyczny dzieł kompozytora. Wspomniane rękopisy uzupełniają dotychczas znaną twórczość J. A. Lamba, jednocześnie są to jego najwcześniejsze datowane kompozycje.
W artykule postawiono hipotezy dotyczące wczesnego okresu życia kompozytora. Biografię J. A. Lamba na
podstawie wnikliwej kwerendy źródłowej i analizy rozproszonych muzykaliów opublikował w 2014 r. czeski
badacz Jakub Michl. W świetle jego badań pierwsze lata działalności Lamba, przed 1776 r., nie są znane. W jego
rodzinnym mieście Vrchlabí nie zachowały się żadne dokumenty ani rękopisy muzyczne. Być może zagadkę
tę rozwiązują cztery rękopisy sygnowane nazwiskiem Joannesa Lamba ze zbiorów cystersów w Lubiążu. Na
podstawie analizy wspomnianych rękopisów oraz źródeł dotyczących życia czeskiego kompozytora (opisanych
w monografii J. Michla) autorka stawia hipotezę, że J. A. Lamb spędził młodość w klasztorze cystersów w Lubiążu, gdzie zdobył wykształcenie muzyczne oraz elementarne. Wspomniane dwie msze powstały prawdopodobnie w czasie, gdy Lamb przebywał w Lubiążu. Artykuł zawiera omówienie wszystkich źródeł związanych
z Lambem pochodzących z kolekcji cystersów w Lubiążu.

Słowa kluczowe
Johann Alois Lamb, kolekcja muzyczna, Lubiąż, cystersi, msza

Ewa HAUPTMAN-FISCHER

100

Hereditas Monasteriorum
vol. 6, 2015, p. 85–100

Ewa HAUPTMAN-FISCHER
Department of Music Collections
University Library in Warsaw

Unknown compositions by Johann Alois Lamb in the musical
collection from the former Cistercian Abbey in Lubiąż.
A contribution to the composer’s biography
Summary
The musical collection of the Lubiąż Cistercians, currently kept in the Department of Music Collections of the
University Library in Warsaw, contains two autograph scores of Johann Alois Lamb, a Czech composer active in
the second half of the 18th century in Vrchlabí.
Sources with his works were copied for many ensembles in Bohemia and Silesia, but the two works preserved
in the Cistercian collection have remained unknown to scholars studying Lamb’s oeuvre and are not listed in
the thematic catalogue of the composer’s works. The autograph scores in question add to the existing body of
knowledge of J. A. Lamb’s oeuvre and at the same time are his earliest dated compositions.
In the article the author presents hypotheses concerning the early period in the composer’s life. A biography
of J. A. Lamb’s based on a thorough analysis of sources and dispersed musical items was published in 2014 by
the Czech scholar Jakub Michl. In the light of his research the first few years of Lamb’s activity, before 1776, are
unknown. No documents or musical manuscripts have been preserved in his hometown of Vrchlabí. Perhaps
the mystery can be solved by four manuscripts signed Johannes Lamb from the collection of the Lubiąż Cistercians. Having analysed these manuscripts as well as sources dealing with the Czech composer’s life (described
in J. Michl’s monograph), the present author suggests that J. A. Lamb spent his youth in the Cistercian monastery in Lubiąż, where he received musical and elementary education. The two Masses were probably composed
when Lamb was still in Lubiąż. The article contains a discussion of all sources associated with Lamb and kept in
the Cistercian collection in Lubiąż.

Keywords
Johann Alois Lamb, music collection, Lubiąż, Cistercians, Mass
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Spisy i katalogi wielkopolskich bibliotek klasztornych
z klasztorów skasowanych w Wielkopolsce pod rządami Prus
do połowy XIX w. – charakterystyka i znaczenie*
Niniejszy artykuł dotyczy spisów i katalogów bibliotek klasztornych w okresie wzmożonej akcji kasacyjnej, która w Wielkopolsce pod zaborem pruskim rozpoczęła się po
1816 r. i trwała do początku lat 40. XIX w., szczególne nasilenie osiągając w latach 30.
tego stulecia1. Prawdopodobnie stosunkowo nieliczne kasaty dokonane przez Prusaków w Wielkopolsce przed 1806 r. nie zostały poprzedzone szczegółową inwentaryzacją klasztornych księgozbiorów, ze względu na doraźny, przypadkowy, związany z lokalnymi potrzebami charakter tych kasat2. W każdym razie nie zachowały się
żadne katalogi bibliotek klasztornych, które mogłyby zostać wówczas sporządzone.
Szczegółową inwentaryzacją księgozbiorów nie została poprzedzona także ostatnia
fala kasat klasztorów w Wielkopolsce pod zaborem pruskim, która przypadła na okres
tzw. kulturkampfu (kasaty miały miejsce w latach 1872–1877)3. Wpływ na to mogła
mieć szybkość, z jaką toczyły się wówczas wypadki, oraz fakt, że kasaty objęły w przytłaczającej większości domy niedawno powstałe, które nie miały wartościowych bibliotek. Zajmująca pośród nich wyjątkowe miejsce biblioteka filipinów gostyńskich

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 P. P. GACH, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej i Śląska 1773–1914, Lublin 1984, s. 125–
131, 137–140, oraz rezultaty konferencji Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rządami pruskimi (do 1871 r. ). W 180. rocznicę decyzji o likwidacji klasztorów w Wielkopolsce,
Poznań, 4–7 IV 2013 r., zob. Księga streszczeń, http://www.kasaty.pl/losy-i-znaczenie-dziedzictwa-poklasztorach-skasowanych-w-wielkopolsce-pod-rzadami-ruskimi-do-1871-r-w-180-rocznice-decyzji-olikiwidacji-klasztorow-w-wielkopolsce/ (dostęp: 6 V 2015 r.).
2 P. F. NEUMANN, Starania arcybiskupa Marcina Dunina i Edwarda Raczyńskiego o przywrócenie klasztorów
w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, 2, 2006, s. 222.
3 Z. ZIELIŃSKI, Kulturkampf w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 1873–1887 (Monografie
i Rozprawy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum „Instytut Wielkopolski”, 4), Poznań
2011, s. 252–267.
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została zinwentaryzowana dwukrotnie: w latach 30. XIX w. oraz po kasacie w 1881 r.4;
w pracy uwzględniono tylko pierwszy katalog.
Proces likwidacji bibliotek klasztornych w Wielkopolsce pod zaborem pruskim przebiegał w kilku etapach. W pierwszym oszacowywano wielkość księgozbioru klasztornego i opisywano jego zawartość. Następnie podejmowano decyzję o losie książek
i w końcu przewożono je do wybranych książnic – nowych miejsc przeznaczenia:
Biblioteki Królewskiej i Uniwersyteckiej w Berlinie, gimnazjów w Poznaniu i Bydgoszczy, bibliotek seminariów duchownych w Gnieźnie i Poznaniu, wreszcie bibliotek dekanalnych. Na każdym z tych etapów kluczową rolę odgrywały sporządzane
na zlecenie różnych władz (Księstwa Warszawskiego, Naczelnego Prezesa Wielkiego
Księstwa Poznańskiego5, Rejencji Poznańskiej i Bydgoskiej6) spisy i katalogi bibliotek
klasztornych. Najpierw służyły do inwentaryzacji i kontroli stanu majątku klasztornego. Później na ich podstawie władze decydowały o przeznaczeniu poszczególnych
woluminów.
W dotychczasowej literaturze na temat kasat pod zaborem pruskim oraz likwidowanych na tym terenie bibliotek klasztornych katalogi i spisy bibliotek nie pojawiły się jako odrębny temat badawczy7. Jednakże zachowane w archiwach państwowych8 i kościelnych9 archiwalia pozwalają scharakteryzować katalogi biblioteczne
4 Zob. Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu, Katalog biblioteki Kongregacji Św. Filipa
Neri w Gostyniu, sygn. A/27 (dostęp online: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=347516).
5 Naczelni prezesi reprezentowali władzę wykonawczą w Wielkopolsce z ramienia berlińskiej centrali
ministerialnej. Sprawowali kontrolę nad działalnością urzędników dwóch rejencji, poznańskiej i bydgoskiej, podlegali im również urzędnicy powiatowi. Rejencje dzieliły się bowiem na powiaty, administrowane przez urzędników pochodzących z nominacji, podlegających władzom rejencji i nazwanych landratami (radcami ziemiańskimi). Do funkcji naczelnego prezesa należał m.in. nadzór nad działalnością
Kościoła katolickiego i kolegium szkolnego. J. KOZŁOWSKI, Administracja Wielkopolski pod pruskim zaborem
1793–1918 (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Studia i Monografie, 14), Poznań 2000,
s. 28–29.
6 Wielkie Księstwo Poznańskie, od 1848 r. nazywane Prowincją Poznańską, dzieliło się na dwie rejencje,
poznańską i bydgoską. Urzędy rejencji podlegały Naczelnemu Prezesowi i zajmowały się sprawami administracyjnymi w danej rejencji. W rejencji poznańskiej funkcję Prezesa Rejencji pełnił Naczelny Prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Urzędy rejencji dzieliły się na wydziały, wśród których Wydział II zajmował
się sprawami kościołów i edukacji.
7 Szczegółowy przegląd dotychczasowej literatury na temat likwidacji bibliotek klasztornych w Wielkopolsce ukaże się w kolejnym tomie „Hereditas Monasteriorum”, w artykule K. KŁUDKIEWICZ, Książki ze skasowanych klasztorów w bibliotekach dekanalnych na obszarze archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej – zarys
problematyki, rekonesans i perspektywy badawcze.
8 Akta władz pruskich związane z kasatami klasztorów na terenie Wielkopolski przechowywane są w Archiwum Państwowym w Poznaniu (dalej: AP Poznań) i w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy (dalej: AP
Bydgoszcz). Zespół dokumentacji w AP Bydgoszcz, dotyczący kasat klasztorów na terenie rejencji bydgoskiej, jest skromniejszy w stosunku do akt przechowywanych w Poznaniu. W AP Poznań zachowała się niemal kompletna urzędowa dokumentacja pruska kasaty kilkunastu klasztorów leżących na terenie rejencji
poznańskiej.
9 Akta władz kościelnych związane z kasatami klasztorów na terenie Wielkopolski przechowywane są
w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu (dalej: AA Poznań) i w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie (dalej: AA Gniezno).
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oraz określić ich rolę w procesie likwidacji klasztornych księgozbiorów. Na podstawie zachowanych źródeł można stwierdzić, że biblioteki klasztorne w Wielkopolsce
w pierwszej połowie XIX w. były spisywane trzykrotnie na podstawie trzech różnych
zarządzeń: w roku 1810 (zachowały się cztery katalogi), w związku z działaniami rządu Księstwa Warszawskiego, a także w latach 1817–1820 (zachowały się łącznie 32
egzemplarze katalogów) i 1833–1838 (16 zachowanych katalogów).
W niniejszym tekście scharakteryzowano zachowane katalogi biblioteczne, segregując je na podstawie wymienionych zarządzeń. Uwzględniono również dwa wyjątki
– katalogi, które powstały nie na skutek zarządzeń władz. Są to: katalog biblioteki
reformatów w Rawiczu z 1809 r., sporządzony przy okazji wizyty dekanalnej w klasztorze, i katalog biblioteki franciszkanów w Śremie z 1832 r., dołączony do raportu
z corocznej rewizji majątku klasztornego.
Tabela 1. Liczba zachowanych katalogów bibliotek klasztornych z uwzględnieniem okresu ich powstania
Okres powstania katalogu Liczba zachowanych katalogów

Liczba bibliotek klasztornych

1809

1

1

1810

4

4

1817–1820

32

23

1832

1

1

1833–1838

16

15

Łącznie

54

44

Tabela 2. Liczba zachowanych katalogów dla poszczególnych zakonów
Zakon

Liczba zachowanych katalogów

Liczba bibliotek klasztornych

benedyktyni

4

2

bernardyni

14

9

cystersi

8

5

cysterki

1

1

dominikanie

3

1

filipini

1

1

franciszkanie

4

3

karmelici

3

2

karmelici bosi

1

1

karmelitanki bose

1

1

pijarzy

1

1

reformaci

13

7

Łącznie

54

34
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Spisy i katalogi bibliotek z roku 1810
Powstanie w 1810 r. katalogów bibliotek wielkopolskich klasztorów wiązało się z polityką rządu Księstwa Warszawskiego wobec zakonów. Wielkopolskę, podobnie jak i inne
ziemie wchodzące w skład księstwa, objęły zarządzenia ministerialne odnoszące się
do majątku klasztornego, w literaturze bardzo długo wiązane z zamiarem skasowania
klasztorów10. Nakazy spisywania majątku klasztornego oraz zakazy jego sprzedaży należy postrzegać jednak w szerszej perspektywie polityki Księstwa Warszawskiego wobec zakonów, a więc jako próbę objęcia ich specjalną ochroną prawną, polepszenia
sytuacji materialnej mniejszych wspólnot oraz ulepszenia ich funkcjonowania11.
22 I 1810 r. Jan P. Łuszczewski, minister spraw wewnętrznych i religijnych w rządzie Księstwa Warszawskiego, wydał rozporządzenie o zakazie sprzedaży majątku klasztornego
i związanym z tym nakazie spisania rejestrów dóbr klasztornych. W kolejnym piśmie,
z 6 II 1810 r., wezwał konsystorze do spisania ruchomego majątku klasztorów, w tym
na obszarze obejmujących Wielkopolskę archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji poznańskiej, argumentując to koniecznością przeciwdziałania wyprzedaży majątku klasztorów,
do której miało dochodzić na skutek plotek o nadchodzących kasatach12. Nakaz zakładał spisanie „sreber, bibliotek i innych wszelkich efektów” w dwóch egzemplarzach. Jeden miał zostać w aktach konsystorzy, drugi trafić do archiwum ministerstwa13.
Wiemy, że już przed zarządzeniem Łuszczewskiego niektórzy dziekani z obszaru archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji poznańskiej podczas rutynowych wizytacji dekanalnych odbywanych w latach 1807–1809 spisywali majątek niektórych klasztorów, przy
okazji podając liczbę książek14. W co najmniej dwóch przypadkach sporządzono katalogi bibliotek, oba w 1809 r. Katalog biblioteki reformatów w Rawiczu zachował się15,
katalog biblioteki reformatów w Miejskiej Górce znamy z kopii sporządzonej w 1818 r.16
10 P. P. GACH, Kasaty zakonów, s. 82–86; S. CYNAR, Ignacy Raczyński. Ostatni prymas Polski porozbiorowej
i jego działalność w okresie Księstwa Warszawskiego, Londyn 1954, s. 83–86; J. WYSOCKI, Kościół w Księstwie
Warszawskim, [w:] B. KUMOR, Z. OBERTYŃSKI (red.), Historia Kościoła w Polsce, t. 2: 1764–1945, cz. 1: 1764–1918,
Poznań-Warszawa 1979, s. 326–330; T. WALACHOWICZ, Kościół katolicki w prawodawstwie Księstwa Warszawskiego, Lublin 1984, s. 100–102.
11 Akty prawne i politykę Księstwa Warszawskiego wobec zakonów szczegółowo analizuje E. M. ZIÓŁEK,
Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim (Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Źródła i Monografie, 384), Lublin 2012, s. 399–522 (szczególnie
podrozdział Kasaty zakonów w Księstwie Warszawskim, s. 444–464); zob. też EADEM, Dekret Fryderyka Augusta
z 23 III 1811 r. w sprawie zasad łączenia klasztorów liczących poniżej 12 zakonników, uproszczenia egzaminów do
nowicjatu oraz zniesienia zakazu przyjmowania braci laików, „Hereditas Monasteriorum”, 2, 2013, s. 281–290.
12 E. M. ZIÓŁEK, Między tronem i ołtarzem, s. 452–458.
13 Pismo ministra Łuszczewskiego zachowane w aktach Konsystorza Poznańskiego – AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11 581, b.p.
14 Np. w klasztorach bernardynów w Grodzisku Wielkopolskim (AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn.
3953, k. 39–51), trynitarzy w Krotoszynie (AP Poznań, Trynitarze Krotoszyn, sygn. 20, k. 16), reformatów
w Miejskiej Górce (AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11 581, b.p.).
15

AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11 581, b.p.

16

Ibidem, sygn. KA 12 249, b.p.
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Na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej do wykonania zarządzenia ministra Łuszczewskiego zobowiązano odpowiednich dziekanów17. Zachowała się lista ośmiu klasztorów18; niestety, nie zachowały się ani raporty z tych wizytacji, ani ewentualnie dołączone do nich spisy.
Biskup poznański, Tymoteusz Gorzeński, na delegata odpowiedzialnego za wykonanie zarządzenia ministra wyznaczył ks. Leona Antoniego Bończę Miaskowskiego, nauczyciela i prepozyta katedry poznańskiej. Klasztory położone w Poznaniu
Miaskowski wizytował sam, osobiście czuwając na spisaniem ich mienia. W wypadku innych klasztorów czynności te wypełniali wyznaczeni przez niego dziekani.
W krótkiej instrukcji sporządzania spisu ruchomości klasztornych ks. Miaskowski
nakazał m.in. spisanie katalogów bibliotek: „Katalog Biblioteki podług alfabetu ułożony ma bydź”19. W sumie z obszaru diecezji poznańskiej zachowało się 12 takich
raportów, przy czym tylko do sześciu z nich dołączone były katalogi, z których zachowały się cztery.
Siedem z tych raportów sporządził ks. Miaskowski w okresie od 13 II do 12 III 1810 r.
Aż pięć z nich zawierało dołączone katalogi, zachowały się cztery. Raporty te dotyczą kolejno: dominikanek20, karmelitów (z katalogiem)21, benedyktynek (z katalogiem książek chórowych)22, bernardynów (katalog był dołączony, ale nie zachował
się)23, dominikanów (z katalogiem)24, franciszkanów25 i reformatów (z katalogiem)26.
Zachowało się natomiast tylko pięć raportów sporządzonych przez wyznaczonych
przez niego dziekanów, przy czym tylko do jednego z nich dołączony jest katalog
biblioteki. Dotyczą one kolejno: klasztoru cysterek w Owińskach27, opactwa bene17 Por. pismo konsystorza gnieźnieńskiego, podpisane przez ks. M. Szmitta, 17 II 1810 r. – AA Gniezno,
Archiwum Kurii Metropolitalnej, sygn. AKM generalia (AKM I) 400, k. 14.
18 Ibidem, k. 26. Konsystorz wyznaczył do sporządzenia inwentarzy: klasztorów w Gnieźnie (franciszkanów, „krzyżaków” (czyli bożogrobców) i klarysek) – ks. Macieja Dutkiewicza, proboszcza kościoła farnego;
opactwa cystersów w Wągrowcu – dziekana łekieńskiego ks. Nepomucena Boimskiego; opactwa kanoników regularnych św. Augustyna w Trzemesznie – dziekana zbaraskiego ks. Walentego Grzeszkiewicza;
klasztoru bernardynów w Kazimierzu Biskupim – dziekana sompolińskiego, ks. Sebastiana Kaszyńskiego;
klasztorów bernardynów w Kobylinie i trynitarzy w Krotoszynie – dziekana krotoszyńskiego ks. Walentego
Przygodzkiego.
19

Ibidem, b.p.

20 AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11 581, b.p., 13 II 1810 r., ze stwierdzeniem „Biblioteki żadnej nie masz tylko prywatne brewiarze”.
21

Ibidem, 20 II 1810 r.

22 Ibidem, 23 II 1810 r., ze stwierdzeniem, że opactwo nie posiada biblioteki, lecz tylko „książki chórowe”,
których spis załączono.
23

Ibidem, 1 III 1810 r.

24

Ibidem, 2 III 1810 r.

25

Ibidem, 3 III 1810 r., brak jakiejkolwiek wzmianki o księgozbiorze.

26

Ibidem, 12 III 1810 r.

27 Ibidem, raport ks. Piotra Manteya, dziekana dekanatu Rogozińskiego, z 15 II 1810 r. zawiera tylko ogólny opis biblioteki: „Do powyższej specyfikacyi należy Bibliotheca klasztorna w tej znalazłem ksiąg różnych
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dyktynów w Lubiniu28, dwóch klasztorów w Śremie, franciszkanów (którzy odmówili
przesłania katalogu)29 i klarysek30, oraz klasztoru reformatów w Szamotułach (z katalogiem)31.
Z raportów ks. Miaskowskiego wynika, że katalogi wykonywali zakonnicy lub zakonnice na zlecenie wizytatora. W zależności od obszerności księgozbiorów trwało to
od kilku do kilkunastu dni, a część klasztorów (np. franciszkanie śremscy), mimo że
zobowiązała się dostarczyć katalogi, nie uczyniła tego.
Na podstawie pięciu zachowanych katalogów bibliotecznych można stwierdzić, że
wyznaczeni do dokonania spisu zakonnicy nie kierowali się żadną instrukcją ich sporządzenia. Każdy z katalogów został sporządzony w inny sposób.
Książki w katalogu biblioteki karmelitów poznańskich32 zasadniczo zostały uporządkowane według formatów. W obrębie wyróżnionych czterech grup („L. A. in 12me”,
„L. B. in Ovo”, „L. C. in 4to”, „L. D. in folio”) scharakteryzowano książki, podając ich skrócone tytuły oraz liczbę tomów, w niektórych miejscach dodano również autora dzieła
(ryc. 1).
Katalog biblioteki klasztoru dominikanów poznańskich33 sporządzono na podstawie klucza topograficznego, a więc ustawienia tomów w poszczególnych szafach
bibliotecznych. Katalog ma formę tabeli składającej się z trzech kolumn: tytuł i autor,
„Numerus Oper”, „Numerus loci” (ryc. 2). Systematyka opisu wskazuje, że książki w tej
bibliotece były uporządkowane (i najprawdopodobniej również oznaczone numerami) w 11 szafach, oznaczonych literami od A do L. Znalazły się tu: dzieła św. Tomasza
(szafy A i B), dzieła z zakresu teologii moralnej (szafa C), dzieła różnych autorów (szafy
D i E), dzieła ilustrowane świeckie i święte (szafa F), dzieła różnych autorów uporządkowane tematycznie („Theologia”, „Humanista”, „Morales”) i alfabetycznie (szafa G),
dzieła różnych autorów (szafy H, I, K i L).

starych Authorów w liczbie 160 mniej lub więcej nie sądziłem ich wartości y szacunku aby z osobna każdą
specyfikować”.
28 Ibidem, sygn. 12 249, b.p. Zachowany raport z datą 3 III 1810 r., niepodpisany, zawiera tylko ogólne
stwierdzenie o nieuporządkowaniu biblioteki: „Nadto znajduje się w klasztorze samem biblioteka bez katalogu jednak albowiem przed kilku laty podniebienie spadło tak iż dla dania nowego, trzeba było całą
bibliotekę z miejsca na miejsce przenieść przez co w takowy nieporządek się wprawiła, iż dotychczas ani
katalogu ani z katalogiem stosownie ułożona być nie mogła”.
29 Ibidem. Ks. Miaskowski sporządził 8 III 1810 r. raport dla konsystorza o stanie prac nad spisywaniem
ruchomości klasztornych. Zawarł w nim informacje na temat klasztorów śremskich, prawdopodobnie na
podstawie przesłanych mu informacji. Miaskowski nie podaje źródła tych danych, pisze jedynie, że zakonnicy stwierdzili, że „na spisanie wszystkich książek potrzebowałoby czasu przynajmniej czterech niedziel”.
30 Ibidem. W tym samym raporcie z 8 III 1810 r. ks. Miaskowski stwierdził, że „biblioteka żadna nie znajduje się”.
31 Ibidem. Raport z 18 V 1810 r., sporządzony przez ks. Jana Kantego Kolanowskiego, dziekana dekanatu
rogozińskiego, dołączony katalog biblioteki zachował się.
32

Por. przyp. 21.

33

Por. przyp. 24.
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Ryc. 1. AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11 581, Katalog Ksiąg
XX Karmelitów [trzewiczkowych] w Poznaniu, 1810, s. 1. Fot. K. KŁUDKIEWICZ
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Ryc. 2. AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11 581, katalog biblioteki
klasztoru dominikanów w Poznaniu, 1810, s. 4. Fot. K. KŁUDKIEWICZ

Spisy i katalogi wielkopolskich bibliotek klasztornych

109

Według tematyki posegregowano książki w katalogu biblioteki reformatów szamotulskich34. Opis poszczególnych tomów ogranicza się do podania tytułu i autora (ryc. 3).

Ryc. 3. AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11 581, katalog biblioteki
reformatów w Szamotułach, 1810, s. 1. Fot. K. KŁUDKIEWICZ

34

Por. przyp. 31.
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Z kolei dwustronicowy katalog biblioteki reformatów poznańskich35 charakteryzuje się
dużym uproszczeniem. Książki uporządkowano w bloki tematyczne, w obrębie których
podano jedynie autorów dzieł i liczbę woluminów, nie podając ich tytułów (ryc. 4–5).

Ryc. 4. AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11 581, katalog biblioteki
reformatów w Poznaniu, 1810, s. 1. Fot. K. KŁUDKIEWICZ
35

Por. przyp. 26.
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Ryc. 5. AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11 581, katalog biblioteki
reformatów w Poznaniu, 1810, s. 2. Fot. K. KŁUDKIEWICZ
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Także bardzo ogólnie opisano książki w opactwie benedyktynek poznańskich – jak
wiemy, nie tworzyły one wyodrębnionej biblioteki36. Opisane są jako „książki chórowe”, a ich spisu dokonał prawdopodobnie sam Miaskowski. Książki nie są uporządkowane alfabetycznie, a spisujący prawdopodobnie notował je w takim porządku, w jakim stały one na miejscu, i posługiwał się określeniami typu: „Kanteczek z pieśniami”,
„Na Boże Narodzenie”.
Ks. Miaskowski bardzo skrupulatnie podszedł do swoich obowiązków, w związku
z czym jego raporty z siedmiu klasztorów poznańskich są jednolite i wyczerpujące.
Jednak zarządzona w 1810 r. akcja spisania majątków klasztornych najprawdopodobniej nie objęła wszystkich klasztorów na obszarze diecezji poznańskiej, dlatego
z pozostałej części diecezji zachowało się tylko pięć raportów, bardzo różnorodnych
i generalnie pobieżnych.
Wyraźnie widać, że sporządzający nie otrzymali szczegółowych wytycznych co do
sposobu spisywania katalogów mienia klasztornego, w tym bibliotek. Ten brak wynikał z celu, jaki przyświecał zarządzeniu ministra Łuszczewskiego – chodziło wszak
o zapobieżenie wyprzedaży majątku przez klasztory. Do jego realizacji zasadniczo
wystarczało tylko zestawienie ilościowe majątku, w tym książek.
Wymienienia w zarządzeniu ministra Łuszczewskiego expressis verbis katalogów bibliotek klasztornych nie należy łączyć z powstaniem właśnie w 1810 r. Biblioteki przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, która podlegała ministrowi sprawiedliwości, Feliksowi
Łubieńskiemu. W 1811 r. podjął on akcję powiększenia jej zasobu, wykorzystując aparat sądowniczy. Podległe Sądowi Apelacyjnemu trybunały cywilne pierwszej instancji,
funkcjonujące w poszczególnych departamentach księstwa, miały zwracać się do kościołów i klasztorów z prośbą o ofiarowanie lub wymianę książek37. Akcja zakładała dobrowolność darowizn. Łubieński prawdopodobnie miał dostęp do katalogów bibliotek
klasztornych przesłanych w 1810 r. do archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Religijnych38. Nic nie wskazuje jednak na to, że na ich podstawie narzucał urzędnikom
trybunałów cywilnych wybór konkretnych dzieł z konkretnych klasztorów.
Akcja ministra Łubieńskiego szczególnie powiodła się w Wielkopolsce, gdzie prokurator trybunału cywilnego departamentu poznańskiego Stanisław Prądzyński
zdołał przekonać kilka klasztorów do ofiarowania książek na rzecz Biblioteki przy Sądzie Apelacyjnym39. W sierpniu 1813 r. przesłano do Warszawy książki oraz ich spisy
z opactw cystersów w Obrze i Bledzewie oraz benedyktynów w Lubiniu40, w styczniu
36

Por. przyp. 22.

37 W. STUMMER, Biblioteka Sądu Apelacyjnego w Warszawie 1810–1865, „Roczniki Biblioteczne”, 2, 1958, 3–4, s. 438.
38 E. M. ZIÓŁEK, Między tronem i ołtarzem, s. 465, referuje oświadczenia bpa Skarszewskiego z 1811 r., który
w liście do Łubieńskiego pisał, że „skoro [Łubieński] zna zawartość bibliotek klasztornych na podstawie
ostatnich spisów, niech prośby o książki kieruje bezpośrednio do przełożonych klasztorów”.
39

W. STUMMER, Biblioteka Sądu Apelacyjnego, s. 439.

List bibliotekarza Mateusza Kozłowskiego do Prezesa Sądu Apelacyjnego z 27 I 1814 r., zob. M. ŁOMateriały do dziejów państwowej polityki bibliotecznej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim
(1807–1831) (Książka w Dawnej Kulturze Polskiej, 8), Wrocław 1958, s. 5.
40
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1814 r. z opactwa cystersów w Wągrowcu i z klasztoru trynitarzy w Krotoszynie41.
Ślady donacji książek na rzecz warszawskiej biblioteki zachowały się jedynie w aktach
opactwa w Bledzewie. Wysyłając książki do Warszawy, cystersi najwyraźniej sporządzili ich spis w dwóch egzemplarzach – jeden wysłali do stolicy, drugi zostawili w archiwum klasztornym42.

Spisy i katalogi bibliotek z lat 1817–1820
W dniu 8 II 1817 r. Królewska Rejencja w Poznaniu nakazała corocznie spisywać majątek klasztorów na obszarze Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Zarządzenie to było
skutkiem podjęcia w poprzednim roku przez władze pruskie decyzji o przeprowadzaniu stopniowej kasaty klasztorów wielkopolskich w miarę wymierania zakonników43.
Dotyczyło ono całości majątków klasztornych, zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. Nie sprecyzowano w nim, w jaki sposób i na ile dokładnie należy skatalogować biblioteki klasztorne.
W niektórych spisach sporządzonych w latach 1817–1820 ich fragment poświęcony
bibliotece ogranicza się do podania liczby znajdujących się w niej tomów44 lub, wyjątkowo, oszacowania ich wartości45.W jednym przypadku do raportu o stanie majątku klasztornego dołączono katalog sporządzony w 1810 r.46
Większość sporządzonych wówczas spisów zawiera jednak katalogi księgozbiorów.
Zachowało się ich w sumie 32 z 23 klasztorów. Sporządzali je różni funkcjonariusze
państwowi (urzędnicy rejencji, landraci) lub dziekani dekanatów, stosownie do swoich umiejętności i staranności oraz w języku, którym władali. Nie kierowali się żadną
odgórną instrukcją.
W części katalogów zastosowano porządek alfabetyczny, segregując książki na
podstawie ich tytułów (katalogi bibliotek benedyktynów w Lubiniu47, bernardy-

41

Ibidem, s. 6.

42 Wypis Autorów z Biblioteki Bledzewskiej wziętych do Warszawy, 1811, zob. AP Poznań, Klasztor w Bledzewie, sygn. 237, k. 10–18.
43

P. P. GACH, Kasaty zakonów, s. 127–128.

44 Por. sporządzone w 1817 r. inwentarze majątku klasztorów bernardynów w Gołańczy (AA Gniezno,
Archiwum Kurii Metropolitalnej, sygn. AKM parafie (AKM II) 46 71, k. 11), franciszkanów w Poznaniu (AP
Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4366, k. 6), reformatów w Szamotułach (ibidem, sygn. 4450, k. 2–12),
dominikanów we Wronkach (AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11 581, b.p., oraz Rejencja
w Poznaniu, sygn. 4296, k. 68) oraz sporządzony w 1819 r. inwentarz majątku klasztoru karmelitów w Markowicach (AP Bydgoszcz, Klasztor w Markowicach, sygn. 3, k. 146).
45 W inwentarzu majątku bernardynów w Górce Klasztornej pod Łobżenicą z 1817 r. oszacowano wartość
książek na 150 talarów (AA Gniezno, Archiwum Kurii Metropolitalnej, sygn. AKM parafie (AKM I) 54 1, b.p.).
46 Opis budowli, gruntów i ruchomości klasztoru Xięży Franciszkanów w Śremie z 15 VI 1818 r. zawiera Katalog Xiążek znajdujących się w Bibliotece klasztoru śremskiego pod Alfabetem spisany roku 1810, AP Poznań,
Rejencja w Poznaniu, sygn. 4375, k. 16–20.
47

1817 r., w nim tylko część księgozbioru – ibidem, sygn. 3898, k. 3–11, w katalogu k. 70–117.
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nów w Kościanie48, Koźminie49, Poznaniu50 i Sierakowie51, cystersów w Paradyżu52).
W części posłużono się porządkiem topograficznym, spisując książki według ich
ustawienia w szafach bibliotecznych (katalogi bibliotek cystersów w Obrze53 i dominikanów w Poznaniu54). W części spisano książki na podstawie ich formatów (katalog
biblioteki karmelitów w Poznaniu55). Część księgozbiorów spisano bez określonego
porządku, prawdopodobnie wpisując kolejne książki zgodnie z ich rozmieszczeniem
na półkach (cystersi w Przemęcie56 i karmelitanki bose w Poznaniu57). W katalogu
biblioteki reformatów w Osiecznej zastosowano metodę mieszaną – książki spisano
tytułami w porządku alfabetycznym, dzieląc kolejne grupy woluminów według ich
formatów58. Nieco inną metodę zastosowano w bardzo ogólnym spisie biblioteki
opactwa cystersów w Bledzewie, uwzględniając w opisie język, tematykę i format
książek59. Porządek części katalogów opiera się na tematyce dzieł (katalogi bibliotek bernardynów w Kobylinie60 i Wschowie61, franciszkanów w Grabowie62, pijarów

48

1817 r. – ibidem, sygn. 3968, k. 184–231.

49

1818 r. – AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 12 249, b.p.

50

1818 r. – ibidem, sygn. KA 11 852, b.p. Por. też B. S. TOMCZAK, Biblioteka bernardynów w Poznaniu.

51 1817 r., zachowany w dwóch egzemplarzach – AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA
11 581, b.p., i AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4008, k. 42–78.
52

1818 r. – AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4075, k. 181.

53 1817 r., zachowany w dwóch egzemplarzach – ibidem, sygn. 4059, k. 120–167, i AA Poznań, Konsystorz
i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 12 249, b.p.
54 1817 r., zachowany w dwóch egzemplarzach – AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA
9628, b.p., i AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4180, k. 25–99.
55

1817 r. – AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4423, k. 54, 61–86.

56

1817 r. – ibidem, sygn. 4097, k. 286–320.

57 1818 r. Składa się z dwóch części: katalogu biblioteki karmelitanek bosych oraz katalogu biblioteki po
poznańskim klasztorze karmelitów bosych, który trafił tu po jego kasacie – ibidem, sygn. 4421, k. 45–51.
58

1817 r. – ibidem, sygn. 4441, k. 300–336.

59

1817 r. – AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 12 249, b.p.

60 1819 r. Książki uporządkowano w grupach (pisownia oryginalna): „Asceta”, „Canonista”, „Cateista”,
„Controversia”, „LibriDevotionales”, „Expositiones”, „Historici”, „Iuridici”, „Medici”, „MiscionelliciLibri”, „Moralista”, „Philosophi”, „Poeta”, „PraedicatoresLatini”, „PraedicatoresPolonici”, „Rethores, SS. Patres”, „Theologi”,
„LibriItalici”, „LibriGermanici”, „Książki Refektorskie”, „AugmentaricumvetusVidalicat ad Annum 1795” – AP
Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 3956, k. 25–38.
61 1817 r. Książki uporządkowano według następujących tematów (pisownia oryginalna): „Scriptura Sacra”, „Sancti Patres”, „Expositores”, „PraedicatoresLatini”, „PraedicatoresPoloni”, „Interpr. Vocum”, „LibriDevotionales”, „Theologi Morales”, „Grammatista”, „Theologi Morales”, „Theologispeculatiis”, „ScriptaTheologicae”,
„Ascethae” – ibidem, sygn. 4015, k. 18–42, kopia – AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA
12 249, b.p.
62 1817 r. Książki uporządkowano w grupach tematycznych (pisownia oryginalna): „SanctorumPatrum
et alior. Doctorum et Interpretum”, „Theologici et Morales”, „Historici Ecclesia et Profani”, „Philosophici”,
„Ascetici, Concionatores”, „Iuris Canonici et Civilis”, „Dictionaria”, „De Religione”, „In Variis Materiis” – AP Poznań, Klasztor w Grabowie, sygn. 1, k. 23.
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w Rydzynie63, reformatów w Miejskiej Górce pod Rawiczem64 i Poznaniu65, cysterek
w Owińskach66).
Różna była także szczegółowość opisu książek. Większość katalogów zawiera informacje ograniczone do tytułu książki (ryc. 6), niekiedy wzbogacone o nazwisko jej autora (ryc. 7), ewentualnie o format woluminu (ryc. 8). Wyjątkowo postąpił spisujący
księgozbiór bernardynów w Sierakowie, uwzględniając w spisie tytuł dzieła i rok jego
wydania, pomijając zaś autora (ryc. 9).

Ryc. 6. AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4334, k. 32, katalog biblioteki klasztoru franciszkanów
w Grabowie, 1817, fragment s. 1. Fot. K. KŁUDKIEWICZ
63 1820 r. Książki uporządkowano w grupach tematycznych (pisownia oryginalna): „I. Libri Sacra Scriptura”,
„II. Theologi”, „III. Morales”, „IV. Doctores”, „V. Dictionaria”, „VI. Iuridici”, „VII. Oratores”, „VIII. Rhetores”, „IX. Poeta”,
„X. Philosophi”, „XI. Mathematicii”, „XII. Physicii et Chemici”, „XIII. Historici”, „XIV. Politicii”, „XV. Geographii”, „XVI.
Epistolares”, „XVII. Grammatici”, „XVIII. Naturalista” – ibidem, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4429, k. 35–59.
64 1818 r., odpis katalogu z 1809 r. Uporządkowano w nim książki według tematów (pisownia oryginalna): „Scriptora Sacra cum Concordantijs Ac Expositoribus”, „Gothi in Darius materii”, „Concionatores
latini”, „Concionatores polonici”, „Libri theologici morales”, „Philosophici et Theologici special”, „Libri Controversasrium”, „Libri Historici”, „Libri Ordiniis et Vita Sanctorum”, „Libri Oratorici et politici”, „Libri geometrii
et Mathematici”, „Libri Iuridici”, „Libri Medicorum”, „Libri Poetici”, „Libri germanici”, „Acta et Annales Regni
Poloniae”, „Ascetici latini”, „Ascetici polonici”, „Libri in Sacristia”, „Choro et Refectorio”, „Libri prohibiti” – AA
Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 12 249, b.p.
65 1817 r. Książki uporządkowano według następujących tematów (pisownia oryginalna): „Kaznodziej
Łacińskich”, „Kaznodziej Polskich”, „Ecclesiastici”, „Iuridici”, „Theologici”, „Philosophici”, „Ascetici”, „Rhetorici”,
„Poetici”, „Grammatici”, „Politici”, „Historici”, „Chymici”, „Medici”, „Botanici” – AP Poznań, Rejencja w Poznaniu,
sygn. 4443, k. 9–10.
66 1820 r. Książki podzielono na dwie grupy, dzieła moralne i dzieła historyczne – AA Poznań, Konsystorz
i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 12 249, b.p.
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Ryc. 7. AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4441, k. 300, katalog biblioteki reformatów
w Osiecznej, 1817, s. 1. Fot. K. KŁUDKIEWICZ
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Ryc. 8. AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 3968, k. 185, katalog biblioteki bernardynów
w Kościanie, 1817, s. 1. Fot. K. KŁUDKIEWICZ
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Ryc. 9. AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4008, k. 45, katalog biblioteki bernardynów
w Sierakowie, 1817, s. 3. Fot. K. KŁUDKIEWICZ
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Z kolei książki z biblioteki benedyktynów z Lubinia skatalogowano, podając autora,
tytuł oraz notę identyfikacyjną, według której można było w liczącym ponad 6 tys.
woluminów księgozbiorze znaleźć poszukiwany tytuł (ryc. 10). Bardzo ogólnie potraktowano księgozbiór reformatów w Rawiczu. W jego katalogu podano tylko liczbę tomów o określonej tematyce, bez tytułów i autorów. Uwzględniono natomiast
kolorystykę opraw lub nalepek identyfikacyjnych na grzbietach (ryc. 11); wskazuje
to, że księgozbiór był uporządkowany w sposób umożliwiający wygodne odszukanie
woluminu o konkretnej tematyce.
Katalogi bibliotek klasztornych sporządzano w tym okresie w dwóch egzemplarzach.
Oba egzemplarze zachowały się w tylko czterech wypadkach: bernardynów w Sierakowie67 i Wschowie68, cystersów w Obrze69, dominikanów w Poznaniu70. Jedną kopię przesyłano do rejencji w Poznaniu (trafiały do akt rejencji), drugą do konsystorza
w Gnieźnie lub Poznaniu (trafiały do akt konsystorza, zachowało się ich mniej od poprzednich).
W dniu 20 X 1819 r. Królewska Rejencja w Poznaniu nakazała coroczną kontrolę stanu
majątku klasztorów. Powołując się na jej rozporządzenie, konsystorz poznański 15 XII
1819 r. wydał odpowiedni nakaz dziekanom. W późniejszym czasie kontroli dokonywali zarówno dziekani, jak i urzędnicy rejencji.
Zdaje się, że coroczna rewizja stanu bibliotek klasztornych przebiegała niedbale.
W kolejnych raportach stan bibliotek określa się z reguły jako „bez zmian”, a przecież
wiemy skądinąd, że już w tym czasie księgozbiory klasztorne zaczęli penetrować różni bibliofile. Nie ma żadnego śladu korzystania podczas tych kontroli z katalogów
sporządzonych w latach 1817–1820. Znamy tylko jeden przypadek, kiedy rewidujący
przejawił większe zaangażowanie i do swojego raportu dołączył katalog – zrobił to
kontrolujący w 1832 r. klasztor franciszkanów śremskich niejaki Radyński, referendarz
rejencji71.
W jednym przypadku katalog sporządzony podczas akcji z lat 1817–1820 został
wykorzystany podczas kasaty klasztoru. W 1817 r. sporządzono katalog biblioteki
klasztoru bernardynów w Kościanie72. Zawiera on, w układzie alfabetycznym, 1465
tytułów oraz osiem dopisanych na końcu woluminów, oznaczonych jako osobista
własność gwardiana Meysnera. Gdy w 1827 r. klasztor skasowano, sporządzono

67 AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4008, k. 42–78; AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn.
KA 12 249, b.p.
68 AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4015, k. 18–42; AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn.
KA 12 249, b.p.
69 AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4059, k. 120–167; AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia,
sygn. KA 12 249, b.p.
70 AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4180, k. 25–99; AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn.
KA 9628, b.p.
71

AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4376, k. 168–187.

72

Ibidem, sygn. 3968, k. 184–231.
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Ryc. 10. AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 3898, k. 71, katalog biblioteki
klasztoru benedyktynów w Lubiniu, 1817, s. 1. Fot. K. KŁUDKIEWICZ
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Ryc. 11. AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4445, k. 12, katalog biblioteki reformatów w Rawiczu,
1817, fragment s. 1. Fot. K. KŁUDKIEWICZ

inwentarz jego majątku, w którym odnotowano tylko, bez podawania szczegółów,
liczbę znajdujących się w bibliotece tomów – 165073.
Wydaje się, że władze pruskie w omawianym okresie (a więc przystępując w 1816 r. do
kasat klasztorów wraz z wymieraniem zakonników) nie miały sprecyzowanego planu
co do losów książek poklasztornych. Zasadą generalną było przewiezienie biblioteki ze
skasowanego klasztoru do innego klasztoru tej samej reguły. Przykładowo książki reformatów z Rawicza przewieziono w 1820 r. do klasztoru reformatów w Miejskiej Górce74,
karmelitów z Bydgoszczy w 1816 r. do klasztoru karmelitów w Kcyni75, a książki po poznańskich karmelitach bosych, których kasata ciągnęła się od 1801 r., w 1818 r. znajdowały się w klasztorze karmelitanek bosych w Poznaniu76. Inaczej postąpiono w przypadku biblioteki bernardynów z Kościana. W dniu 24 XII 1829 r. abp Teofil Wolicki zwrócił się
do Jana Fryderyka Teodora Baumanna, naczelnego prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego, z prośbą o przekazanie ich księgozbioru Seminarium Duchownemu w Poznaniu.
73

Ibidem, k. 308–316. Inwentarz sporządzono 20 IX 1827 r., w obecności miejscowego landrata.

74

Ibidem, sygn. 4445, k. 44.

75

AA Gniezno, Archiwum Kurii Metropolitalnej, sygn. AKM parafie (AKM II) 14 38, k. 19–20.

76

AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4421, k. 45–51.
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Baumann wydał zgodę 3 I 1829 r. i przesłał Wolickiemu sporządzony w 1817 r. katalog
biblioteki77 z adnotacją, aby w seminarium sporządzono jego kopię, a oryginał zwrócono. Uczyniono tak i w efekcie zachowały się dwa egzemplarze katalogu biblioteki kościańskiej – jeden znajduje się w aktach Rejencji Poznańskiej w Archiwum Państwowym
w Poznaniu78, drugi (odpis) w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu79.
Odpis katalogu posłużył nieznanemu bliżej opiekunowi biblioteki seminarium do weryfikacji liczby przewiezionych z Kościana do Poznania książek. W kwietniu 1829 r. zaznaczył na nim czerwoną kreską tytuły, które dotarły z Kościana do Poznania. Okazało się, że
jest ich 1259. O wyjaśnienie braku 206 tytułów arcybiskup poprosił naczelnego prezesa
księstwa. Rejencja Poznańska przeprowadziła w tej sprawie śledztwo, o którego wynikach poinformowano arcybiskupa 30 IX 1829 r. Warto zacytować obszerny fragment
tego listu, gdyż dowodzi on, że po 1817 r. władze pruskie co prawda opisywały biblioteki
klasztorne, ale nie kontrolowały ich zawartości i nie wywoziły z nich książek.
Baumann pisał do Wolickiego:
tak sługa dawniejszy klasztorny August Królikiewicz iak również czeladnik Płóciennik Jan Meyzinski zeznali, że zaraz po nastąpionej śmierci Gwardyana Rutkiewicza przełożony klasztoru tutejszego bernardyńskiego Fujarski80 do Kościana przybył, a kazawszy sobie klucze od kościoła i biblioteki przez Syndyka Stęszewskiego wydać kilka worków napełnionych książkami z sobą zabrał. Stęszewski zgadza się z poprzedniemi
na to: iż Fujarski od niego istotnie klucze o których mowa doręczone miał sobie [wziąć], nie wie jednak
nic o książkach zabranych, ponieważ przy otwieraniu kościoła i biblioteki przytomnym nie był. X. Fujarski
twierdzi zaś na to, iż Rutkiewicz już przed dniem 18 grudnia 1826 z tego świata zszedł, że on zaś X. Fujarski,
dopiero 11 lutego 1827 do Kościana przybył, w którym to czasie już wszystko zamknięte i opieczętowane
znalazł. Dalej twierdzi X. Fujarski iż od Stęszewskiego tylko kluczy od kościoła i od celi w której Gwardyan
mieszkał był zażądał i otrzymał, aby w kościele mszą odprawić, a w celi przenocować mógł, zaręczając na
sumienie i na słowo duchownego, że w Bibliotece nie ostał, ani też książek ze sobą nie zabierał. Stosownie
więc do powyższego wyśledzić nie dało się, gdzie książki o które chodzi, podziały się. Gdy zaś jak wiadomo
za Rządu Xięstwa Warszawskiego wiele książek do Warszawy z Bibliotek klasztornych zabrano, przysiąc
więc wypada, iż między zabranemi te, które w Kościanie brakują, znajdują się. Nadto sługa klasztorny Królikiewicz zeznał także, że jeszcze za życia Gwardyana Wronieckiego nieznani mu Panowie z Poznania czyli
z Warszawy w roku 1816 lub 1817, 200 książek z Biblioteki wzięli. Przyjąwszy, że Królikiewicz co do czasu
o lat parę w rachubie pomylić się mógł i że katalog w roku 1817 sporządzony z dawniejszego przepisany,
nie będąc z liczbą istotną książek porównanym, na ten czas supozycja że dzieła brakujące do Warszawy
zabrane i odesłane dosyć do prawdy podobne zostaie81.
77

AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11 974, b.p.

78

AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 3968, k. 184–231.

79

AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11 974, b.p.

80 Julian Fujarski (1778–1850), od 1818 r. zwierzchnik klasztorów bernardyńskich i komisarz ich majątku
na obszarze Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Z racji pełnionej funkcji brał udział w likwidacji majątków
klasztornych bernardynów w Wielkopolsce. Jego udział w spisywaniu likwidowanego majątku i kontakty
z władzami w tym zakresie opisał K. KANTAK, Sylwetki bernardynów poznańskich. Juljan Fujarski, ostatni gwardjan poznański, „Kronika Miasta Poznania”, 11, 1934, 2, s. 224–243.
81 AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11 974, b.p. – pismo Naczelnego Prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego z 30 IX 1829 r. do abpa Wolickiego, sporządzone w dwóch językach, polskim i niemieckim.
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Relacja ta potwierdza, że katalogi bibliotek klasztornych sporządzane po 1817 r. nie
zawsze odzwierciedlały rzeczywisty stan księgozbiorów i nie służyły do jego kontroli.
Cel ten miały wypełnić katalogi bibliotek klasztornych, spisywane w latach 30. XIX w.

Spisy i katalogi z lat 1833–1838
Kasata większości klasztorów (a co za tym idzie likwidacja ich bibliotek) miała miejsce w Wielkopolsce w latach 30. XIX w., po rozporządzeniach wydanych przez rząd
pruski i króla Prus w 1833 r.82 Na ich podstawie Naczelny Prezes Wielkiego Księstwa
Poznańskiego, Edward Flottwell, wydawał decyzje odnośnie do losów majątku każdego z klasztorów.
Zachowało się kilka takich zarządzeń Flottwella. Przykładowo w punkcie 7. decyzji
z 1835 r. w sprawie opactwa cystersów w Bledzewie informował, że o losie biblioteki
klasztornej zadecyduje ministerstwo wyznań religijnych, oświaty i zdrowia w Berlinie
po zapoznaniu się z jej katalogiem83. Podobną informację przesłał w tymże roku arcybiskupowi w sprawie księgozbioru cystersów w Wągrowcu84. Z kolei w punkcie 6.
zarządzenia z tegoż roku odnoszącego się do majątku poznańskich dominikanów
zadecydował, że biblioteka ma zostać rozdysponowana pomiędzy gimnazja, seminarium duchowne i bibliotekę miejską85. Czasem wydanie decyzji było poprzedzone
opinią Wydziału II ds. Kościoła i Szkół Królewskiej Rejencji w Poznaniu; np. w 1835 r. rejencja w piśmie do Flottwella zaproponowała przesłanie katalogu biblioteki opactwa
cystersów w Przemęcie dyrektorom gimnazjów poznańskich, opiekunowi Biblioteki
Raczyńskich i bibliotekarzom Seminarium Duchownego w Poznaniu86. W 1835 r. informowała Flottwella, że książki z klasztoru franciszkanów w Śremie nie mają wielkiej
wartości i można je rozdysponować pomiędzy biblioteki gimnazjalne i kościelne87.
Analiza ośmiu zachowanych katalogów bibliotek klasztornych z lat 1833–1835 pozwala domniemywać, że mogły już wówczas obowiązywać pewne wytyczne dotyczące ich sporządzenia. Jeśli tak było, to dotyczyły one tylko osoby sporządzającej
(urzędnik, zazwyczaj radca lub asesor rejencji) i języka (po niemiecku) oraz szczegółowości opisu (znacznie większej niż w katalogach wcześniejszych). Nie dotykały
82 Rząd Królestwa Prus 30 I 1833 r. wydał Grundzüge zur Regulierung der Etatsverhältnisse, odnoszące
się do arcybiskupstwa gnieźnieńsko-poznańskiego, w których ustalono, że cały majątek klasztorny przechodzi na rzecz funduszu sekularyzacyjnego. Szczegóły opracowała ministerialna Komisja Bezpośrednia
(Immediat-Komission) ds. Wielkiego Księstwa Poznańskiego, która zapowiedziała, że całkowita sekularyzacja klasztorów nastąpi w ciągu trzech lat. Król Prus w rozkazie gabinetowym z 31 III 1833 r. potwierdził
założenia rządowe. Zob. M. FĄKA, Stan prawny kościoła katolickiego w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach
1815–1850 w świetle prawa pruskiego. Studium prawnohistoryczne, Warszawa 1975, s. 277–278.
83 AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4054, k. 115–122 (odpis tej decyzji – AA Poznań, Biskupi i arcybiskupi poznańscy, sygn. OA VIII 253, b.p.).
84

AA Gniezno, Archiwum Kurii Metropolitalnej, sygn. AKM II 193 6, b.p.

85

AA Poznań, Biskupi i arcybiskupi poznańscy, sygn. OA V 161, b.p.

86

AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4107, k. 30–51.

87

AA Poznań, Biskupi i arcybiskupi poznańscy, sygn. OA V 161, b.p., kopia.
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natomiast kwestii układu katalogu – większość katalogów zachowuje porządek topograficzny, a więc spisujący przesuwali się wzdłuż półek z książkami, odnotowując
kolejne tytuły.
W sześciu katalogach książki zostały opisane poprzez podanie autora, pełnego tytułu,
miejsca i roku wydania – tak w katalogach bibliotek cystersów w Obrze z 1833 r.88, filipinów w Gostyniu z 1834 r.89, cystersów w Paradyżu z 1834 r.90, benedyktynów w Mogilnie z 1835 r.91, franciszkanów w Poznaniu z 1835 r.92 oraz cystersów w Wągrowcu
z 1837 r.93 W dwóch podano tylko tytuły dzieła – tak w katalogach bibliotek klasztorów
bernardynów w Gołańczy z 1837 r.94 i Górce Klasztornej koło Łobżenicy z 1838 r.95
Pierwsze katalogi przesłano do Berlina w 1836 r. Ponieważ jednak opisy książek okazały się zbyt ogólne, główny bibliotekarz berlińskiej Biblioteki Królewskiej, dr Moritz
Pinder96, przyjechał późnym latem 1836 r. do Wielkopolski, aby przekonać się, jakie
rzeczywiście skarby kryją tutejsze biblioteki klasztorne.
Jego obecność potwierdzona jest w siedmiu klasztorach. Pozostawił w nich wykazy wybranych książek, opatrzone swoim podpisem i pieczęcią Biblioteki Królewskiej
w Berlinie (ryc. 12).
W dniu 29 VIII 1836 r. Pinder odwiedził skasowane w latach 1831–1834 poznańskie
klasztory bernardynów97, dominikanów98 i karmelitów99; 2 września był w Kobylinie,
gdzie wybrał książki z dawnej biblioteki bernardynów100, a następnie kolejno

88

AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4061, k. 88.

89

Ibidem, sygn. 4322, k. 17–197.

90

Ibidem, sygn. 4079, k. 8–69.

91 AA Gniezno, Archiwum Kapituły Metropolitalnej, sygn. A. Cap. II 645, k. 1–21, kopia – sygn. AKM parafie
(AKM II) 119 1, b.p.
92

AP Poznań, Naczelne Prezydium Prowincji Poznańskiej, sygn. 8168, k. 213 i n.

93

AA Gniezno, Archiwum Kurii Metropolitalnej, sygn. AKM parafie (AKM II) 193 41, k. 180–190.

94

Ibidem, sygn. AKM parafie (AKM II) 46 71, k. 120–124.

95

Ibidem, sygn. AKM generalia (AKM I) 42, b.p.

96 Moritz Pinder (1807–1871) po ukończeniu studiów filologicznych i filozoficznych, zwieńczonych
otrzymaniem tytułu doktora na uniwersytecie berlińskim w 1829 r., pracował w Berlinie w Bibliotece Królewskiej i w Bibliotece Uniwersyteckiej, por. E. FRIEDLAENDER, Pinder, Moritz Eduard, [w:] Allgemeine Deutsche
Biographie, 26, 1888, s. 149 [Onlinefassung]; http://www.deutsche-biographie.de/pnd116186402.html?anchor=adb (dostęp: 15 III 2015 r.).
97

AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 3997, k. 9–10.

98

Ibidem, sygn. 4185, k. 38.

99

Ibidem, k. 40.

100 Raport M. Pindera z 2 IX 1836 r. zachował się w odpisie sporządzonym w bliżej nieokreślonych okolicznościach przez Bolesława Erzepkiego 50 lat później. Listy Pindera w odpisie B. Erzepkiego przechowywane są w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, sygn. 1277, Teki Bolesława Erzepkiego, oraz w Bibliotece
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, rps 1221, Papiery Bolesława Erzepkiego.
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Ryc. 12. AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4185, k. 38, pismo dra Moritza Pindera potwierdzające
wybór książek z biblioteki dominikanów w Poznaniu dla bibliotek berlińskich, 1836. Fot. K. KŁUDKIEWICZ

w bibliotekach opactw cysterskich: w Przemęcie (5 września)101, Obrze (7 września)102
i Bledzewie (12 września)103.
Jego wizyta na przełomie sierpnia i września 1836 r. miała wpływ na większą szczegółowość kilku katalogów sporządzonych później, choć ewidentnie nie powstał
wówczas jakiś ogólny schemat opisu książek. W grudniu 1836 r. Marzien Twardowski
sporządził katalog odwiedzonej przez Pindera dawnej biblioteki bernardynów poznańskich. Rozpoczyna go krótka historia klasztoru oraz charakterystyka jego księgozbioru104. W opisach książek podał informacje o autorze, (pełnym) tytule książki,
miejscu i roku jej wydania, a w osobnej rubryce zatytułowanej „Notatki” – informacje
o ewentualnym uszkodzeniu całej książki lub tylko karty tytułowej (ryc. 13).

101

AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4100, k. 10–11.

102

Ibidem, sygn. 4062, k. 57–58.

103

Ibidem, Klasztor w Bledzewie, sygn. 237, k. 116–120.

104

Ibidem, Klasztor bernardynów w Poznaniu, sygn. 3, k. 2–9.
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Ryc. 13. AP Poznań, Klasztor bernardynów w Poznaniu, sygn. 3, k. 11, katalog biblioteki
klasztoru bernardynów w Poznaniu, 1836, s. 2. Fot. K. KŁUDKIEWICZ

Podobną szczegółowością opisu charakteryzował się sporządzony w 1836 r. katalog
biblioteki klasztoru reformatów w Pakości105. Nieznany z nazwiska autor poprzedził
katalog jego planem. Jest to tabela złożona z ośmiu rubryk, uwzględniających tematyczny podział opisu: I Philologie; II Philosophie; III Schön Wissenschaften Kenntnise
und Künste; IV Theologie; V Libliengsstudien; VI Medicine und Chirurgie; VII Miscellanea; VIII Notizen. Książki we właściwym spisie opisano w szczegółowej tabeli, uwzględniającej: liczbę porządkową, zgodnie z porządkiem naukowym; liczbę tomów; tytuł
dzieła; nazwisko autora; nazwisko drukarza lub nazwę drukarni; wydawnictwo lub
miejsce druku; rok wydania. Ponadto spisujący wprowadził do opisu oznaczenia „O”
(tzn. „niepodane”, np. miejsce druku) oraz „y” („wydarte” lub „zamazane”).
105

AA Gniezno, Archiwum Kurii Metropolitalnej, sygn. AKM parafie (AKM II) 201 52, b.p.
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Ryc. 14. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, sygn. 2773, katalog biblioteki reformatów
w Woźnikach, 1836, wewnętrzna strona okładki – opis układu szaf bibliotecznych
w klasztornej bibliotece. Fot. K. KŁUDKIEWICZ

W sposobie opisu bardzo podobne są do siebie katalogi bibliotek klasztoru reformatów w Woźnikach i opactwa benedyktynów w Lubiniu.
W grudniu 1836 r. referendarz rejencji Wernich zinwentaryzował księgozbiór biblioteki reformatów w Woźnikach106. Posłużył się w tym celu tabelą zawierającą rubryki: numer porządkowy; liczba tomów; tytuł i nazwisko autora; format; miejsce i rok
wydania; opis okładki dzieła. Spis poprzedzono krótką charakterystyką układu szaf
w bibliotece klasztornej (ryc. 14). Autor spisał książki zgodnie z zastanym porządkiem
topograficznym (ryc. 15).
106 Katalog zachował się w spuściźnie po bibliofilu Józefie Szułdrzyńskim (1801–1859) z Lubasza – Biblioteka Raczyńskich, sygn. 2773, Verzeichniß der in der Bibliothek der Reformaten Klosters zu Woźniki befindlichen Bücher.
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Ryc. 15. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, sygn. 2773, katalog biblioteki reformatów
w Woźnikach, 1836, s. 1 spisu. Fot. K. KŁUDKIEWICZ

Spisany rok później katalog biblioteki opactwa benedyktynów w Lubiniu powstał
według podobnego schematu, a zachowana dokumentacja urzędowa likwidacji tej
biblioteki wskazuje, że oba spisy powstały według określonych wytycznych.
Naczelny prezes Edward Flottwell 12 XII 1836 r. podjął decyzję o losie biblioteki
opactwa w Lubiniu. W piśmie do rejencji w Poznaniu nakazał spisać katalog księgozbioru, następnie przesłać go do Berlina, później przedstawić go dyrektorom
gimnazjów poznańskich107. Z pisma Flottwella wynika, że katalogi biblioteki lubińskiej sporządzane wcześniej (a więc po 1817 r.) przesłano do Berlina, gdzie opiekun Biblioteki Królewskiej, Moritz Pinder, nisko ocenił jej wartość. Po przejrzeniu
„niekompletnego i powierzchownego” katalogu Pinder sporządził wytyczne, jak
107

AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 3904, k. 5–7.
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odpowiednio napisać katalog. Do jego sporządzenia wyznaczono asesora kamery
Meinerta, który miał „zachować odpowiedni podział katalogu według zarządzonego porządku naukowego i według porządku archiwum danej instytucji” (w tym wypadku Biblioteki Królewskiej)108.
Meinert na podstawie informacji uzyskanych od Pindera sporządził tabelę opisu księgozbioru (ryc. 16). Katalog miał zawierać następujące informacje: numer bieżący spisu; liczba tomów; format; tytuł książki i nazwisko autora; miejsce wydania; określenie,
które wydanie dzieła; rok wydania; materiał okładki.

Ryc. 16. AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 3912, k. 3, katalog biblioteki benedyktynów w Lubiniu,
1837 – tabela opisu katalogu biblioteki klasztornej asesora Meinerta. Fot. K. KŁUDKIEWICZ

Na podstawie tej tabeli Meinert sporządził katalog biblioteki klasztornej w Lubiniu
(ryc. 17), przy czym poprzedził go krótką charakterystyką pomieszczenia, w którym
znajdują się książki, oraz porządku ich ustawienia na kolejnych szafach. Zachował
w nim porządek topograficzny biblioteki, spisując woluminy w kolejności ich ustawienia.
Wydaje się więc, że od 1836 r. poznańska rejencja dysponowała wytycznymi co do
sposobu opisywania bibliotek klasztornych. Prawdopodobnie część wskazówek
dostarczył Moritz Pinder osobiście, wizytując klasztory poznańskie, część przesłał listownie. Informacje, których potrzebowali bibliotekarze berlińscy, dowodzą, że katalogi były podstawowym narzędziem do wyboru książek. Z założenia powinny zawierać taki zasób informacji, który umożliwiłby identyfikację woluminu, a co za tym idzie
– określenie przez bibliotekarza, czy jest on rzeczywiście potrzebny w jego książnicy. Część katalogów powstałych po 1836 r. nie została jednak sporządzona zgodnie
z owymi wytycznymi (np. katalog biblioteki bernardynów w Gołańczy z 1837 r., bernardynów z Górki Klasztornej z 1838 r., cystersów z Wągrowca z 1837 r.), co dowodzi,
że wskazówki Pindera nie przybrały formy nakazu wiążącego wszystkich sporządzających inwentarze.

108 Ibidem.
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Ryc. 17. AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 3912, k. 6, katalog biblioteki
opactwa benedyktynów w Lubiniu, 1837. Fot. K. KŁUDKIEWICZ
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Bibliotekarze berlińscy wybór konkretnych tomów kwitowali osobnym pismem,
w którym wymieniali tytuły bądź katalogowe numery wybranych książek. Tak samo
postępowali dyrektorzy gimnazjów, sporządzając wykazy książek wybranych do
swoich bibliotek. Dokumentacja w tym względzie jest bardzo bogata. Oprócz wspomnianych powyżej wykazów książek, które sporządzał w odwiedzanych klasztorach
Pinder, istnieją inne dokumenty potwierdzające, które poklasztorne książki decyzją
władz pruskich miały zostać zabrane.
Przykładowo w dokumentacji dotyczącej likwidacji biblioteki reformatów w Pakości znajdują się wykazy książek wybranych do bibliotek berlińskich, do biblioteki
gimnazjalnej w Bydgoszczy, do biblioteki Seminarium Duchownego w Gnieźnie109.
W aktach dotyczących klasztoru bernardynów w Górce Klasztornej pod Łobżenicą
znajdują się wykazy książek zabranych do bibliotek berlińskich i do gimnazjów bydgoskich110.
Generalnie ani bibliotekarze berlińscy, ani dyrektorzy gimnazjów nie zaznaczali
w katalogach wybranych pozycji. Spisy wraz z wykazami wybranych przez nich dzieł
trafiały z powrotem do akt rejencji. Do zabrania wybranych tomów wyznaczani byli
natomiast albo komisarze ministerialni z Berlina, którzy zjawiali się w klasztorach i zabierali książki111, albo miejscowi landraci, którzy na podstawie otrzymanych wykazów pakowali książki i wysyłali je do wskazanych bibliotek112.
Jeśli zaś podjęto decyzję o przekazaniu książek władzy kościelnej, przesyłano konsystorzom taką decyzję wraz z katalogiem biblioteki. Po sporządzeniu odpisu katalogu
konsystorze były zobowiązane zwrócić oryginał do akt rejencji. Tak więc oryginały
katalogów w dokumentach pruskich urzędów nie mają żadnych skreśleń, podkreśleń
ani oznaczeń.
Katalogi przechowywane w aktach konsystorskich natomiast były wykorzystywane
przez księży i bibliotekarzy seminariów duchownych do aktualizacji stanu księgozbioru, zaznaczania i odznaczania książek zabieranych przez poszczególne instytucje
kościelne. Bardzo często niektóre numery książek zaznaczano w katalogach czerwoną kreską (por. ryc. 1). Prawdopodobnie w ten sposób oznaczano książki, które nadal
(po zabraniu wybranych książek przez władze pruskie) znajdowały się na miejscu113.
109

AA Gniezno, Archiwum Kurii Metropolitalnej, sygn. AKM parafie (AKM II) 201 52, b.p.

110 Ibidem, Akta Seminarium Duchownego w Gnieźnie, sygn. A. Sem. 209, b.p.
111 Do skasowanego w 1831 r. klasztoru bernardynów w Kobylinie trafili dopiero w 1836 r., AA Poznań,
Biskupi i arcybiskupi poznańscy, sygn. OA V 50, b.p.
112 Por. odpis reskryptu z 17 VI 1837 r., w którym Królewska Rejencja w Bydgoszczy nakazuje urzędowi
ziemskiemu (landratowi) w Wągrowcu zabranie z opactwa pocysterskiego (skasowanego na przełomie lat
1835 i 1836) książek przeznaczonych dla Biblioteki Królewskiej w Berlinie i dla gimnazjum bydgoskiego,
ibidem, sygn. OA X 355, b.p.
113 Przykładowo w katalogach bibliotek: cystersów w Wągrowcu z 1837 r. (AA Gniezno, Archiwum Kurii
Metropolitalnej, sygn. AKM parafie (AKM II) 193 41, k. 180–190) oraz reformatów w Szamotułach z 1837 r.,
w którym miejscowy proboszcz ks. Taczarski, przejmując księgozbiór dla biblioteki dekanalnej, zaznaczył
brakujące pozycje (AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 10 724, b.p.).

132

Kamila KŁUDKIEWICZ

Przykładem bardziej skomplikowanego systemu oznaczeń jest sporządzony w 1838 r.
katalog biblioteki bernardynów w Górce Klasztornej, w którym konsystorz poznański
oznaczył, że
dla Seminarium w Gnieźnie zastrzeżone są dzieła czerwonym ołówkiem podkreślone, zaś dla tutejszego
[poznańskiego] czarnym inkaustem, dla konsystorza tutejszego dwa kazania XX naznaczono114.

Kilka dokumentów zachowanych w archiwaliach arcybiskupich pozwala domniemywać, że władze kościelne zareagowały na rozporządzenia władz pruskich i również
nakazały dokonać spisów majątków klasztornych. Przykładowo w 1836 r. w kościele
pokarmelitańskim w Kcyni dziekan ks. Kowalewski i przeor ks. Śliwiński „stosownie
do rozporządzenia Prześwietnego Konsystorza w Gnieźnie z dnia 16go stycznia 1836
nr 91/1” spisali majątek karmelitów, w tym również sporządzili Wykaz ksiąg Bibliotekę
klasztorną składających115. Z kolei w Wągrowcu w 1837 r. sporządzono dwa katalogi
biblioteki cystersów – jeden 25 lutego na polecenie naczelnego prezesa, Edwarda
Flottwella, drugi we wrześniu na zlecenie konsystorza gnieźnieńskiego116.
Władze kościelne po przejęciu władzy nad większością księgozbiorów korzystały
przy ich inwentaryzacji z otrzymanych od władz pruskich spisów. W kilku wypadkach, prawdopodobnie z braku katalogów pruskich, nakazano sporządzenie nowych
spisów książek. Ks. Jan Zienkiewicz, który z ramienia gnieźnieńskiego konsystorza
kontrolował stan księgozbiorów poklasztornych przekazanych przez władze pruskie
bibliotekom seminaryjnym i dekanalnym, wskazał w piśmie z 1842 r. do ks. Pawła
Chądzyńskiego, plebana w Pakości, w jaki sposób ma opisać miejscową bibliotekę
poreformacką. Jego zasady sporządzania katalogu są podobne do określonych przez
berlińskiego bibliotekarza Pindera, co wiązało się z funkcją katalogu. Na jego podstawie Zienkiewicz chciał bowiem porównać zasób księgozbioru w Pakości z biblioteką
gnieźnieńskiego seminarium duchownego117, potrzebował więc szczegółowego opisu książek.
Ks. Zienkiewicz we wskazanym liście pisał:
Należy sporządzić katalog, w którym we właściwych rubrykach należy zapisać:
1) które książki są z biblioteki księży reformatów
2) które dzieła są kompletne, które nie
3) wymienić trzeba rok i miejsce wydania, Autora który dzieło wydał i nawet osobę, której dzieło dedykowane było
4) wszystkie inkunabuły, to jest pierwsze druki pilnie przeyrzane i dokładnie opisane bydź muszą.
5) rękopisy – o czym traktują i czy [są] na pergaminie
114

AA Gniezno, Archiwum Kurii Metropolitalnej, sygn. AKM generalia (AKM I) 42, b.p.

115

Ibidem, Archiwum Dekanatu Kcynia, sygn. AD Kc. 110, b.p.

116

Ibidem, Archiwum Kurii Metropolitalnej, sygn. AKM parafie (AKM II) 193 41.

117 Sytuacja biblioteki w Pakości po przekazaniu jej przez władze pruskie arcybiskupowi była dość niejasna. W 1838 r. ks. Anzelm Brodziszewski wybrał z niej książki dla biblioteki Seminarium w Gnieźnie, jednak
w 1842 r. jeszcze ich nie przywieziono do Gniezna. Ks. Zienkiewicz chciał mieć aktualny i dokładny spis
biblioteki pakoskiej, aby na jego podstawie ostatecznie rozdysponować książki poklasztorne. Por. ibidem,
sygn. AKM parafie (AKM II) 201 52, b.p.
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6) przy opisywaniu zachowane bydź mają: Numer bieżący – Numer książki i półki, w których te książki się
znajdują – Z porządku brać się najpierw będą dzieła in folio, potem in quatro itd.
7) ile możności książki według materii ułożone bydź powinny:
a) Pismo Św.
b) Komentarze na Pismo
c) Ojców SS
d) Historya kościelna
e) Prawo kościelne
f ) Ascetyka itd.118

Spis, o który prosił ks. Zienkiewicz, nie powstał, również inwentaryzacja pozostałych
bibliotek poklasztornych, które na przełomie lat 30 i 40. XIX w. zostały przeznaczone
na biblioteki dekanalne, nie przebiegała płynnie. Większość księgozbiorów dekanalnych nie została spisana do końca ich istnienia, tj. do dwudziestolecia międzywojennego119. Dla większości bibliotek klasztornych ostatnim, pełnym i wyczerpującym
spisem ich zawartości były więc katalogi sporządzane przez pruskich urzędników
w latach 30. XIX w.
Jak widać, od 1836 r. proces likwidacji księgozbiorów przebiegał najczęściej następująco: najpierw katalogi bibliotek klasztornych trafiały do Berlina (do Biblioteki
Królewskiej i Biblioteki Uniwersyteckiej). Pierwsze okazały się zbyt mało dokładne,
co starano się poprawić, sporządzając następne. Po wyborze dokonanym przez bibliotekarzy berlińskich trafiały one do poznańskich gimnazjów. Dopiero po dokonanym przez nich wyborze pozostała część bibliotek poklasztornych oddawana była
do dyspozycji władzom kościelnym, które decydowały, czy woluminy zasilą biblioteki
seminariów diecezjalnych w Poznaniu i Gnieźnie, czy wejdą w skład księgozbiorów
dekanalnych. W czasie tego długotrwałego, czasem kilku-, a nawet kilkunastoletniego procesu decyzyjnego, książki pozostawały na terenie zabudowań klasztornych,
często nie podlegając żadnym zabezpieczeniom ani ochronie.

118 Ibidem.
119

Zob. przyp. 7.
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Aneks
1
Zestawienie zachowanych katalogów wielkopolskich bibliotek klasztornych
z lat 1809–1838120
BENEDYKTYNI
Lubiń – opactwo skasowane 10 XI 1836 r.:
1817 – Cathalogus Librorum qui in Bibliotheca Monasterii Lubinensis Ordinis Sancti
Benedicti reperiuntur (jest to katalog jedynie części księgozbioru), AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 3898, k. 70–117
1837, sierpień–wrzesień – asesor Meinert, Verzeichnis der Bücher in der Bibliothek
des aufgehobenen Benediktiner Kloster zu Lubin im Kostener Kreise, Posener Regierung Departements angefertigt im August und September 1837, AP Poznań, Rejencja
w Poznaniu, sygn. 3912
Mogilno – opactwo skasowane w 1833 r.:
1835 – katalog (bez tytułu) zachowany w dwóch odpisach: AA Gniezno, Archiwum
Kapituły Metropolitalnej, sygn. A. Cap. II 645, k. 1–21, oraz sygn. AKM parafie (AKM II)
119 1, b.p.
BERNARDYNI
Gołańcz – klasztor skasowany w styczniu 1827 r.:
1837 – Verzeichniß der zu Gołancz in der Klosterbibliotek vorhandenen Bücher, AA
Gniezno, Archiwum Kurii Metropolitalnej, sygn. AKM parafie (AKM II) 46 71, k. 120–124
Górka Klasztorna – klasztor skasowany 5 IX 1841 r.:
1838 – Verzeichniss derjenigen Bücher, welche sich in der Bibliothek Gorka befinden,
AA Gniezno, Archiwum Kurii Metropolitalnej, sygn. AKM generalia (AKM I) 42, b.p.
Kobylin – klasztor skasowany w 1831 r. (po 12 VIII):
1819, sierpień – ks. Wojciech Wisniewski, Inventarium des Bernardiner Kloster zu Kobylinausgenomen in Monath August 1819, AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn.
3956, k. 25–38
Kościan – klasztor skasowany 8 I 1827 r.:
1817 – Compendium librorum Bibliothecae Conventum Costensis B. M. Virginis Angelorum conscriptum AD 1817, zachowany w dwóch egzemplarzach: AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 3968, k. 184–231; AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11 974, b.p.
120 Daty kasaty klasztorów uwzględnione w aneksach to daty faktycznej likwidacji placówki na podstawie bazy danych: pw.kasaty.pl.
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Koźmin – klasztor skasowany w 1818 r. (po 15 VI):
1818 – Elenchus Librorum in Bibliotheca Patrium Bernardinorum Conventus Cosminentisintur dispositus, AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 12 249, b.p.
Ostrzeszów – klasztor skasowany w 1834 r. (po 26 VIII):
1835 – katalog (bez tytułu), AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA
9567, b.p.
Poznań – klasztor skasowany 21 X 1835 r.:
1818 – Katalog książek znajdujących się w Bibliotece Xięży Bernardynów w Poznańskich
spisany Roku 1818, zachowany w dwóch egzemplarzach: AA Poznań, Konsystorz
i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11 852, b.p.; AA Gniezno, Archiwum klasztoru bernardynów w Poznaniu, sygn. ZberP 1, b.p.
1836 – Marzien Twardowski, Verzeichniß der Bücher, welche noch dem aufgehobenen
Bernardiner Konvent zu Posen verblieben, AP Poznań, Klasztor bernardynów w Poznaniu, sygn. 3
Sieraków – klasztor skasowany 10 II 1819 r.:
10 IV 1817 – Katalog xiążek znajdujących się w Bibliotece Konwentu Sierakowskiego
XX Bernardynów, spisany dnia 10go kwietnia 1817, zachowany w dwóch egzemplarzach: AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 12 249, b.p.; AP Poznań,
Rejencja w Poznaniu, sygn. 4008, k. 42–78
Wschowa – klasztor skasowany 6 I 1828 r.:
1817 – Cathalogus librorum Bibliothecae Conventus Wschovensis, katalog zachowany w dwóch egzemplarzach: AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4015, k. 18–42;
AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 12 249, b.p.
CYSTERSI
Bledzew – opactwo skasowane 31 XII 1835 r.:
1817 – Specyfikacya xiąg znajdujących się w Bibliotece klasztoru bledzewskiego XX
cystersów, AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 12 249, b.p.
Obra – opactwo skasowane 30 XII 1835 r.:
1817 – ks. C. Wasielewski, bibliotekarz klasztorny, katalog (bez tytułu) zachowany
w dwóch egzemplarzach: AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4059, k. 89–90;
AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 12 249, b.p.
1833 – Extract aus dem Katalog der in der Bibliothek des Cisterziensen Kloster Obra
vorgefundenen Bücher, AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4061, k. 5–51
Paradyż (Gościkowo) – opactwo skasowane w styczniu 1834 r.:
1818 – ks. Falęcki, Catalogus librorum Bibliothecae Monasterii Paradisieni Coscriptus
1818, AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4075, k. 182–268
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1834 – referendarz rejencji Salkowski, Auszug aus dem Verzeichniß der in dem Cistercienser Kloster in Paradies vorgefundenen Bücher, AP Poznań, Rejencja w Poznaniu,
sygn. 4079
Przemęt – opactwo skasowane 5 III 1834 r.:
1817 – Catalogus Librorum in Bibliotheca Premetensis 1817, AP Poznań, Rejencja
w Poznaniu, sygn. 4097, k. 286–320
Wągrowiec – opactwo skasowane na przełomie lat 1835 i 1836:
1837 – Index librorum, qui olim bibliothecae monaster ii Vongrovecensis inscripti
orant, AA Gniezno, Archiwum Kurii Metropolitalnej, sygn. AKM parafie (AKM II)
193 41, k. 180–190
CYSTERKI
Owińska – opactwo skasowane w 1835 r.:
1820 – Regestr książek znajdujących się na Bibliotece Owińskiej PP Cysterek,
AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 12 249, b.p.
DOMINIKANIE
Poznań – klasztor skasowany w 1833, 1834 lub 1835 r.121:
1810 – katalog (bez tytułu) dołączony do raportu ks. Miaskowskiego o stanie
majątku klasztoru, AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11 581, b.p.
1817 – katalog (bez tytułu) zachowany w dwóch egzemplarzach: AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 9628, b.p.; AP Poznań, Rejencja w Poznaniu,
sygn. 4180, k. 25–99
FILIPINI
Gostyń – dom skasowany 25 VIII 1876 r.:
1834 – Catalogus Librorum Bibliothecae Congregationis Oratorii St. Philippi Neri Gostinensis, AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4322, k. 17–197
FRANCISZKANIE
Grabów – klasztor skasowany zaraz po 20 V 1830 r.:
1817 – katalog (bez tytułu), AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4334, k. 32–35

121 W opracowaniach pojawiają się trzy daty kasaty. Nie wiadomo, która jest właściwa.
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Poznań – klasztor skasowany 25 IX 1832 r.:
1835 – Verzeichniss der in der Bibliothek Franziskaner Kloster befindenden Bücher,
AP Poznań, Naczelne Prezydium Prowincji Poznańskiej, sygn. 8168, k. 213–224
Śrem – klasztor skasowany 1 IV 1837 r.:
1818 – Katalog Xiążek znajdujących się w Bibliotece klasztoru śremskiego pod Alfabetem spisany roku 1810, AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4375, k. 16–20
1832 – referendarz rejencji Radyński, Catalogus von den zur Bibliothek des Franciskaner Mönchs Kloster zu Schrimm gehörigen Büchern, AP Poznań, Rejencja w Poznaniu,
sygn. 4376, k. 168–187
KARMELICI
Kcynia – klasztor skasowany 4 XI 1835 r.:
1836 – Wykaz ksiąg Bibliotekę klasztorną składających, dołączony do sprawozdania
dziekana Kowalewskiego dla Konsystorza Gnieźnieńskiego z 19 II 1836 r., AA Gniezno, Archiwum Dekanatu Kcynia, AD Kc. 110, b.p.
Poznań – klasztor skasowany w 1837 r.:
1810 – Katalog Ksiąg XX Karmelitów(trzewiczkowych) w Poznaniu, załączony do raportu ks. Miaskowskiego o stanie majątku klasztoru, AA Poznań, Konsystorz i Kuria
Arcybiskupia, sygn. KA 11 581, b.p.
1817 – Spis Ksiąg XX. Karmelitów przy kaplicy Św. Józefa na Żydowskiej ulicy
mieszkających dotąd w Rezydencji tejże kaplicy znajdujących się, AP Poznań, Rejencja
w Poznaniu, sygn. 4423, k. 61–86
KARMELICI BOSI
Poznań – klasztor skasowany w 1801 r.:
1818 – Spis xiążek po Karmelitach Bosych skasowanych w klasztorze karmelitanek
bosych znajdujących się w Poznaniu sporządzony w trakcie inwentaryzacji majątku
klasztoru poznańskich karmelitanek bosych, AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn.
4421, k. 45–51
KARMELITANKI BOSE
Poznań – klasztor skasowany 5 V 1823 r.:
1818 – katalog składa się ze: Spisu xiążek po Karmelitach Bosych skasowanych
w klasztorze karmelitanek bosych znajdujących się w Poznaniu oraz Spisu xiążek
w klasztorze karmelitanek bosych w Poznaniu, AP Poznań, Rejencja w Poznaniu,
sygn. 4421, k. 45–51
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PIJARZY
Rydzyna – klasztor skasowany w 1820 r.:
1820 – Verzeichniss der dem Piaren Schul-Institut zu Reysen gehörigen und daselbst
befindlichen Bücher, AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4429, k. 35–59
REFORMACI
Miejska Górka (Goruszki) – klasztor skasowany w 1875 r.:
1818 – Catalogus Librorum Conventus Gorcensis, katalog przepisany z wcześniejszego (z 1809 r.), niezachowanego, AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia,
sygn. KA 12 249, b.p.
Osieczna – klasztor skasowany w 1871 r.:
1817 – Inventarium Bibliothecae Conventus Osiescensis Per Reformator Conscriptum
Anno Domini 1817, AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4441, k. 300–336
1835 – landrat Waetzmann, Catalog der in der Bibliothek des Reformaten Klosters zu
Storchnest vorgefundenen Bücher, AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn.
15 205, b.p.
Pakość – klasztor skasowany w 1838 r.:
6 X 1836 – Katalog von der Klosterbibliothek zu Pakość ausgefertigt den 6ten Oktober 1836, AA Gniezno, Archiwum Kurii Metropolitalnej, sygn. AKM parafie (AKM II)
201 52, b.p.
Poznań – klasztor skasowany 12 IX 1827 r.:
1810 – katalog (bez tytułu) załączony do raportu ks. Miaskowskiego o stanie
majątku klasztoru, AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11 581, b.p.
1817 – Katalog xiążek XX Reformatów, zachowany w dwóch egzemplarzach: AA
Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 9628, b.p.; AP Poznań, Rejencja
w Poznaniu, sygn. 4443, k. 9–10
Rawicz – klasztor skasowany w 1818 r.:
1809 – katalog sporządzony w trakcie wizyty dziekańskiej, AA Poznań, Konsystorz
i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11 581, b.p.
1817 – Register Librorum Bibliothecae Conventus Ravicensis in Anno 1817, AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 11 581, b.p.
1817 – katalog (bez tytułu) dołączony do raportu o stanie majątku klasztornego
z kwietnia 1817 r., który został przepisany ze spisu z 1809 r., AA Poznań, Konsystorz
i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA 12 249, b.p.
6 VI 1818 – katalog (bez tytułu), AP Poznań, Rejencja w Poznaniu, sygn. 4445, k. 16–41
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Szamotuły – klasztor skasowany 3–11 II 1832 r.:
1810 – Cathalogus Librorum Inventorum in Conventu Szamotuliensi Patrum Reformatum exacte Conscriptus, dołączony do raportu ks. Jana Kantego Kolanowskiego
o stanie majątku klasztoru, AA Poznań, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia, sygn. KA
11 581, b.p.
Woźniki – klasztor skasowany 8 XII 1836 r.:
1836, grudzień – referendarz rejencji Wernich, Verzeichniß der in der Bibliothek
des Reformaten Klosters zu Wozniki, Buker Kreises, befindlichen Bücher, Biblioteka
Raczyńskich w Poznaniu, rps 2773
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Aneks
2
Zestawienie zachowanych katalogów bibliotek klasztornych

Bledzew
Gołańcz
Gostyń
Górka Klasztorna
Grabów
Kcynia
Kobylin
Kościan
Koźmin
Lubiń
Miejska Górka
(Goruszki)
Mogilno
Obra
Osieczna
Ostrzeszów
Owińska
Pakość
Paradyż
(Gościkowo)
Poznań

cystersi
bernardyni
filipini
bernardyni
franciszkanie
karmelici
bernardyni
bernardyni
bernardyni
benedyktyni

Roczna data
kasaty
1835
1827
1876
1841
1830
1835
1831
1827
1818
1836

reformaci

1875

1818

1

benedyktyni
cystersi
reformaci
bernardyni
cysterki
reformaci

1833
1835
1871
1834
1835
1838

1835
1817, 1833
1817, 1835
1835
1820
1836

2
3
2
1
1
1

cystersi

1834

1818, 1834

2

bernardyni

1818, 1836

3

katalog z 1818 r. zachowany w 2 egz.

Poznań

dominikanie

1810, 1817

3

katalog z 1817 r. zachowany w 2 egz.

Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Przemęt
Rawicz
Rydzyna
Sieraków
Szamotuły
Śrem
Wągrowiec
Woźniki
Wschowa

franciszkanie
karmelici
karmelici bosi
karmelitanki bose
reformaci
cystersi
reformaci
pijarzy
bernardyni
reformaci
franciszkanie
cystersi
reformaci
bernardyni

1835
1833, 1834
lub 1835
1832
1837
1801
1823
1827
1834
1818
1820
1819
1832
1837
1835/36
1836
1828

1835
1810, 1817
1818
1818
1810, 1817
1817
1809, 1817, 1817, 1818
1820
1817
1810
1818, 1832
1837
1836
1817

1
2
1
1
3
1
4
1
2
1
2
1
1
2

Klasztor

Zakon

Data sporządzenia
katalogu
1817
1837
1834
1838
1817
1836
1819
1817
1818
1817, 1837

Liczba
katalogów
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2

Uwagi

katalog zachowany w 2 egz.

katalog zachowany w 2 egz.
katalog z 1817 r. zachowany w 2 egz.

katalog z 1817 r. zachowany w 2 egz.

katalog zachowany w 2 egz.

katalog zachowany w 2 egz.
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Spisy i katalogi wielkopolskich bibliotek klasztornych z klasztorów
skasowanych w Wielkopolsce pod rządami Prus do połowy XIX w. –
charakterystyka i znaczenie
Streszczenie
Proces likwidacji bibliotek klasztornych w Wielkopolsce pod zaborem pruskim przebiegał w kilku etapach.
W pierwszym oszacowywano wielkość księgozbioru klasztornego i opisywano jego zawartość. Następnie podejmowano decyzję o losie książek i w końcu przewożono je do wybranych książnic – nowych miejsc przeznaczenia: Biblioteki Królewskiej i Uniwersyteckiej w Berlinie, gimnazjów w Poznaniu i Bydgoszczy, bibliotek
seminariów duchownych w Gnieźnie i Poznaniu, wreszcie bibliotek dekanalnych. Na każdym z tych etapów
kluczową rolę odgrywały sporządzane na zlecenie różnych władz (Księstwa Warszawskiego, Naczelnego Prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Rejencji Poznańskiej i Bydgoskiej) spisy i katalogi bibliotek klasztornych.
Najpierw służyły do inwentaryzacji i kontroli stanu majątku klasztornego. Później na ich podstawie władze
decydowały o przeznaczeniu poszczególnych woluminów. W pierwszej połowie XIX w. klasztorne biblioteki
w Wielkopolsce trzykrotnie podlegały spisom: w roku 1810, w latach 1817–1820 oraz w latach 30. W tekście
scharakteryzowano katalogi z tych trzech okresów poprzez wskazanie: danych, jakie zawierały; sposobu i porządku opisu książek; osób wyznaczonych do sporządzania spisów i ich funkcji.

Słowa kluczowe
likwidacja bibliotek klasztornych w Wielkopolsce, katalogi wielkopolskich bibliotek klasztornych
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Inventories and catalogues of monastic libraries from monasteries dissolved
in Wielkopolska under Prussian rule until the mid-19th century –
description and significance
Summary
The closure of monastic libraries in the Wielkopolska province under Prussian rule had several stages. The first
stage consisted in assessments of the size of the libraries and descriptions of their holdings. This was followed
by a decision concerning the fate of the collections, which were ultimately transferred to new locations: the
Royal and University Libraries in Berlin, schools in Poznań and Bydgoszcz, libraries of seminaries in Gniezno and
Poznań, as well as libraries of deaneries. At each stage a key role was played by inventories and catalogues of
monastic libraries commissioned by various authorities (of the Duchy of Warsaw, President of the Grand Duchy
of Poznań, Royal Regions of Poznań and Bydgoszcz). First they were used to assess the state of the monasteries’ holdings. Next, the authorities made decisions on their basis about what to do with the books. In the first
half of the 19th century there were three inventories compiled in monastic libraries in Wielkopolska: in 1810,
1817–1820 and in the 1830s. In the article the author discusses catalogues from these three periods, pointing
to the data they contained, ways of describing books and their order, people in charge of inventory taking and
their function.

Keywords
closure of monastic libraries in Wielkopolska, catalogues of monastic libraries in Wielkopolska
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Wizytatorzy klasztorów w Królestwie Polskim w latach 1864–1914*1
Ukaz kasacyjny2 cara Aleksandra II z 8 XI 1864 r. (27 X 1864 r. starego stylu), zwany
ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim, oprócz likwidacji większości
domów zakonnych znosił władzę prowincjałów lub przełożonych im równoważnych
oraz instytucję kapituł zakonnych wszelkiego szczebla. Te zaś klasztory, które nie
uległy likwidacji, traktowane odtąd jako odrębne i niezależne od siebie jednostki organizacyjne, poddawał jurysdykcji rządców diecezji3. Zatem – jak słusznie zauważył
ks. Michał Marian Grzybowski – ukaz znosił w praktyce pojęcie zakonu, zastępując
je pojęciem klasztoru4. Ordynariusz miejsca formalnie mógł władzę nad klasztorami sprawować osobiście, musiał tylko wyznaczyć tzw. wizytatora klasztorów (urząd
nieznany ówczesnemu prawu kościelnemu), wspomagającego go w zarządzaniu
klasztorami. W rzeczywistości jednak okazało się, że bez udziału wizytatora władze
państwowe nie chcą załatwić żadnej sprawy klasztornej, a wybór osoby na ten urząd
rezerwują sobie spośród trzech kandydatów przedstawionych przez ordynariusza5.
W ten sposób wizytator stawał się faktycznym zwierzchnikiem klasztorów w diecezji
i urastał do rangi jednej z osób mających istotny wpływ na bieg życia kościelnego.
* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 Artykuł stanowi uzupełnioną i poprawioną wersję tekstu, który ukazał się w: W. BOCHNAK (red.), Nobilissimo et bono Magistro. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Infułata Profesora Bolesława Kumora, Legnica
2011, s. 423–437.
2 Tekst ukazu – „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, 62, 1864, 192, s. 406–419 (równoległy tekst po rosyjsku cyrylicą i po polsku).
3

P. P. GACH, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773–1914, Lublin 1984, s. 187.

4 M. M. GRZYBOWSKI, Postawa Wincentego Chościak-Popiela, biskupa płockiego, wobec kasaty klasztorów
z 1864 r. w jego diecezji, „Studia Płockie”, 11, 1983, s. 257–258. Por. też S. GAJEWSKI, Kasata klasztorów w diecezji lubelskiej w roku 1864, „Roczniki Humanistyczne”, 21, 1973, 2, s. 351; J. KAŁOWSKI, Uprawnienia nad zakonami udzielone biskupom przez Stolicę Apostolską po 1864 r., „Prawo Kanoniczne”, 20, 1977, 1–2, s. 139–140;
P. P. GACH, Kasaty zakonów, s. 187.
5 W. WÓJCIK, Tak zwana reforma klasztorów w 1864 roku na terenie diecezji sandomierskiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 23, 1971, s. 349; S. GAJEWSKI, Ostatnie klasztory diecezji lubelskiej w XIX wieku,
„Roczniki Humanistyczne”, 22, 1974, 2, s. 193–194.
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Podstawy prawne i zakres kompetencji
Prawną podstawę funkcjonowania urzędu wizytatora klasztorów stanowiły jedynie
carskie ukazy i dekrety nominacyjne biskupów, urząd ten bowiem – jak wspomnieliśmy – był nieznany ówczesnemu prawu kościelnemu. Ukaz o „reformie” klasztorów
z 27 X/8 XI 1864 r. w artykule 16. znosił władzę wyższych przełożonych zakonnych
i poddawał klasztory jurysdykcji biskupa diecezjalnego lub tego duchownego, który zastępował go w zarządzie diecezją (np. administrator diecezji), ale nie zawierał
żadnych innych postanowień w tym względzie. Precyzowały tę kwestię rozporządzenia wykonawcze: Przepisy dotyczące utrzymania i zarządu Klasztorów Rzymsko-Katolickich w Królestwie Polskim, zwane w skrócie Przepisami dodatkowymi. Zostały one
zatwierdzone decyzją cara z 22 XI/4 XII 1864 r. Paragraf 20. Przepisów dodatkowych
pozwalał ordynariuszowi miejsca swobodnie i w każdym czasie wizytować klasztory,
osobiście lub przez delegata. Paragraf 21. „pozwalał” ordynariuszowi na mianowanie
wizytatora klasztorów, który miał wspomagać ordynariusza w zarządzaniu klasztorami, prowadzić aktualne listy zakonników, przedstawiać ordynariuszowi kandydatów
na przełożonych, względnie wnioskować o odwołanie dotychczasowych zwierzchników, czuwać nad karnością zakonną, wreszcie pośredniczyć w przekazywaniu zakonnikom pieniędzy asygnowanych przez skarb państwa na utrzymanie. Paragrafy
22.–26. normowały szczegółowo kompetencje wizytatora. Paragraf 29. powtarzał
postanowienia ukazu kasacyjnego o zniesieniu władzy generałów i prowincjałów
zakonnych, ponadto do listy zlikwidowanych urzędów zakonnych dodawał urzędy
definitorów, kustoszów i inne, bez względu na ich nazwę i zakres kompetencji6.
Najwięcej postanowień o kompetencjach wizytatorów i sposobie funkcjonowania
tego urzędu zawierały nigdy nie podane do publicznej wiadomości instrukcje carskich urzędów rozmaitych szczebli, poczynając od ministerstw i władz wojskowych,
a kończąc na gubernatorach. Treść tych instrukcji, a jeszcze bardziej sposób jej interpretacji, możemy odtworzyć, śledząc postępowanie administracji carskiej względem
wizytatorów.
Co więc należało w codziennej praktyce do wizytatora klasztorów? Zgodnie z paragrafami 21.–26. Przepisów dodatkowych wizytator przeprowadzał doroczną wizytację klasztorów (biskup czynił to tylko w nadzwyczajnych sytuacjach), pośredniczył
w przekazywaniu zakonnikom pieniędzy wypłacanych przez państwo, w tym celu
sporządzał aktualizowane co roku wykazy personalne zakonników w poszczególnych
klasztorach, przedstawiał rządcy diecezji kandydatów na przełożonych, względnie
wnioskował o odwołanie dotychczasowych przełożonych, przedkładał inne wnioski
personalne, np. co do translokaty zakonników, i opiniował podania zakonników w tej
mierze, opiniował też podania zakonników o czasowy wyjazd z klasztoru, czuwał nad
6 Tekst – „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, 62, 1864, 192, s. 420–447 (równoległy tekst po rosyjsku
cyrylicą i po polsku). Analizę treści ukazu kasacyjnego i przepisów dodatkowych zawierają m.in.: W. WÓJCIK,
Tak zwana reforma klasztorów, s. 343–345; A. PETRANI, Kasata domów zakonnych w Warszawie w 1864 roku
w świetle źródeł rosyjskich, „Prawo Kanoniczne”, 15, 1972, 1–2, s. 267–268; J. KAŁOWSKI, Uprawnienia nad zakonami, s. 137–140.
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karnością w klasztorach, zwłaszcza co do służby Bożej, zazwyczaj też przyjmował od
kapłanów zakonnych doroczne egzaminy jurysdykcyjne. Miał również asystować przy
składaniu ślubów zakonnych, choć było to uprawnienie teoretyczne, jako że składanie ślubów zakonnych po 1864 r. zdarzało się niezmiernie rzadko. Poważniejsze sprawy przedkładał ordynariuszowi do decyzji, drobniejsze, nie wyłączając wymierzania
doraźnych kar, załatwiał własną powagą. Wreszcie na bieżąco informował biskupa
o wszystkim, co działo się w klasztorach7. W praktyce był więc – używając dzisiejszej
terminologii prawnej – wikariuszem biskupim do spraw życia konsekrowanego.
Znamienne, że kościelne dekrety nominacyjne na stanowisko wizytatora nie zawierają wyszczególnienia zadań i obowiązków przywiązanych do tego urzędu, tym bardziej nie udzielają upoważnień i delegacji do jakichś wypadków nadzwyczajnych.
Być może uprawnienia takie – jeśli zachodziła potrzeba – ordynariusz przekazywał
wizytatorowi ustnie.
Ponieważ ówczesne prawo kanoniczne nie znało urzędu wizytatora klasztorów, niektórzy rządcy diecezji mieli opory przed powołaniem wizytatora. Wątpliwości ich nie
rozpraszało nawet nadanie przez Stolicę Apostolską władzy nad zakonami, co nastąpiło w pierwszej połowie 1865 r.; uważali, że czym innym jest nadzwyczajna jurysdykcja nadana przez papieża, czym innym zaś zaakceptowanie niekanonicznych urzędów, które mają być obsadzane przez władze państwowe. O obiekcjach tego rodzaju
wspomina bp Wincenty Chościak-Popiel w swych pamiętnikach8.
Ale nie wszyscy rządcy diecezji mieli podobne skrupuły. Być może uznali, że ustanowienie wizytatora, jeśli potraktować go jako mającego władzę delegowaną od ordynariusza miejsca, da się pogodzić z prawem kanonicznym. Z drugiej wszakże strony
chyba do urzędu tego nie przywiązywali większej wagi, na ogół bowiem proponowali władzom państwowym na wizytatorów kapłanów będących proboszczami małych
parafii i nieodgrywających kluczowej roli w zarządzie diecezją (w diecezji krakowsko-kieleckiej – ks. Aleksander Winczakiewicz, proboszcz w Kurzelowie; w diecezji
kujawsko-kaliskiej – ks. Józef Rzewuski, proboszcz w Tuszynie; w diecezji płockiej –
ks. Antoni Brudziński, proboszcz w Sarbiewie; w archidiecezji warszawskiej – ks. Aleksander Cetkowski, proboszcz w Zdunach; w diecezji lubelskiej – ks. Michał Antulski,
proboszcz w Bełżycach). Jedynie w diecezji sandomierskiej i sejneńskiej wizytatorami zostali znaczniejsi kapłani: ks. Jan Krupiński, wizytator w diecezji sandomierskiej,
był bowiem prałatem katedralnym, regensem seminarium i proboszczem-infułatem
w Klimontowie, a ks. Jerzy Katyll, wizytator w diecezji sejneńskiej – proboszczem katedry i urzędnikiem konsystorza diecezjalnego.
Oczywiście wpływ na obsadę tego stanowiska miały władze państwowe, które wybierały wizytatora z trzech przedstawionych przez ordynariusza kandydatów, interesowały
się jednak nie tym, czy jest to ksiądz zajmujący eksponowane stanowisko w diecezji,
7 W. WÓJCIK, Tak zwana reforma klasztorów, s. 350. W literaturze przedmiotu brak, jak dotychczas, opracowania traktującego o wizytatorach, od strony zarówno historycznej, jak i prawno-kanonicznej.
8

W. CHOŚCIAK-POPIEL, Pamiętniki, wyd. J. URBAN, t. 1, Kraków 1915, s. 252.
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lecz tym, czy można spodziewać się po nim lojalności9. Ale wizytatorami mianowanymi
w późniejszych latach zawsze już zostawali kanonicy katedralni lub urzędnicy konsystorza, względnie profesorowie seminarium duchownego, a więc księża należący do
elity duchowieństwa w diecezji. Być może taki późniejszy dobór osób wynikał z faktu,
iż rządcy diecezji przekonali się, jak wiele zależy w życiu klasztorów od tego, kim jest wizytator klasztorów, jak traktuje swoje obowiązki, czy można mieć do niego zaufanie, na
ile wreszcie jest on gotów realizować plany ordynariusza względem życia zakonnego
i czynić to na tyle taktownie, by nie narazić się władzom państwowym. To ostatnie było
nie bez znaczenia, a co więcej, wydaje się, że sami wizytatorzy zdawali sobie sprawę, iż
powinni pełnić tę funkcję możliwie dyskretnie. Nie znamy bowiem wypadku, by władze
państwowe domagały się zmiany wizytatora lub wprost usunęły go z urzędu.
Warto zauważyć, że ukaz tolerancyjny z 1905 r., przynosząc ulgi w rozmaitych dziedzinach życia społecznego w Rosji, w tym w dziedzinie religijnej, urzędu wizytatora
klasztorów w żaden sposób nie dotykał i w tym zakresie nie przynosił modyfikacji.
Funkcja wizytatora klasztorów w konkretnej diecezji ustawała z chwilą skasowania
ostatniego klasztoru w tej diecezji. Dlatego od 1888 r. nie było wizytatora w diecezji
lubelskiej10. Trzeba natomiast zaznaczyć, że funkcja wizytatora klasztorów w tych diecezjach, w których dotrwała do I wojny światowej, nie uległa likwidacji po 1918 r., lecz
w związku z powstaniem licznych zgromadzeń zakonnych zależnych od ordynariusza
miejsca została zaakceptowana przez prawo kościelne i otrzymała nowy charakter.

Obsada stanowiska
Przyjrzyjmy się obsadzie stanowisk wizytatorów w poszczególnych diecezjach.
W archidiecezji warszawskiej w 1865 r. wizytatorem został ks. Aleksander Cetkowski
(1809–1893), proboszcz w Zdunach, i pełnił tę funkcję do 1879 r.11 Po nim wizytatorem został ks. Aleksander Janczarski (1828–1889), równocześnie od 1883 r. proboszcz
warszawskiej parafii św. Antoniego12. Gdy zmarł w 1889 r., nowym wizytatorem został
ks. Władysław Magnuski (1833–1911), kanonik katedralny13. Po jego śmierci w 1911 r.
9

W. WÓJCIK, Tak zwana reforma klasztorów, s. 349.

10 Schematismus universi cleri tam saecularis quam regularis et ecclesiarum dioecesis lublinensis pro anno
Domini 1889–1914 (dalej: Schematismus lublinensis z podaniem roku), passim. Tytuły urzędowych spisów
kościołów i duchowieństwa, zwanych schematyzmami, elenchusami czy katalogami, zarówno w tym miejscu, jak i dalej, podajemy w uproszczonym zapisie bibliograficznym, ponieważ zmieniały się w poszczególnych latach. Zob. też S. GAJEWSKI, Ostatnie klasztory, s. 194.
11 Schematismus universi cleri tam saecularis quam regularis et ecclesiarum archidioecesis varsaviensis pro
anno Domini 1868–1879 (dalej: Schematismus varsaviensis z podaniem roku), passim.
12 Schematismus varsaviensis 1880–1889, passim; E. JABŁOŃSKA-DEPTUŁA, J. GAWRYSIAKOWA, Materiały do zaangażowania patriotycznego zakonów męskich w Królestwie Polskim w latach 1861–1864, [w:] Materiały do
historii zgromadzeń zakonnych na ziemiach polskich w XIX i początku XX w., Lublin 1976, s. 122; A. J. SZTEINKE,
Kościół Świętego Antoniego i klasztor Franciszkanów-Reformatów w Warszawie 1623–1987, Kraków 1990,
s. 339–341.
13 Schematismus varsaviensis 1890–1911, passim; B. KUMOR, Magnuski Władysław, [w]: H. E. WYCZAWSKI
(red.), Słownik polskich teologów katolickich, t. 3, Warszawa, 1982, s. 35–36.
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wizytatorem został ks. Leopold Łyszkowski (1853–1926), regens konsystorza i prałat
kapituły katedralnej. Zajmował on wspomniane stanowisko do wybuchu I wojny
światowej14.
W diecezji kieleckiej w 1865 r. wizytatorem klasztorów został ks. Aleksander Winczakiewicz (1815–1868), proboszcz w Kurzelowie, i obowiązek ten pełnił do śmierci
w 1868 r.15 Następcą jego został ks. Józef Gawroński (1819–1892), regens seminarium i kanonik katedralny16. W 1870 r. wizytatorem klasztorów został ks. Franciszek
Brudzyński (1829–1909). Zajmował wspomniane stanowisko dość długo, aż do
zgonu w 1909 r., czyli 39 lat, będąc równocześnie prałatem kapituły katedralnej,
urzędnikiem konsystorza diecezjalnego, od 1895 r. oficjałem generalnym, wreszcie od 1907 r. administratorem diecezji sede vacante17. Ponieważ jako administrator
diecezji zatrzymał urząd wizytatora klasztorów (inaczej zresztą nie mógł postąpić
w świetle zasady prawa kanonicznego sede vacante nihil innovetur), następca na
urzędzie administratora diecezji, ks. Aleksander Kluczyński (1837–1915), prałat
kapituły katedralnej w Kielcach i rektor miejscowego seminarium duchownego,
również był równocześnie wizytatorem klasztorów18. Gdy ordynariuszem kieleckim
został w 1910 r. bp Augustyn Łosiński, pozostawił Kluczyńskiego na stanowisku wizytatora klasztorów. Po śmierci ks. Kluczyńskiego w 1915 r. wizytatorem klasztorów
został ks. Bogumił Czerkiewicz (1864–1940), urzędnik konsystorza diecezjalnego
14 Schematismus varsaviensis 1912–1918, passim; [A. FAJĘCKI] X. A. F., Ś.p. Ks. Prałat L. Łyszkowski, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 16, 1926, s. 367–369. W wypadku kapłanów będących prałatami kapituł katedralnych nie zaznaczamy, jakie konkretnie beneficjum prałackie zajmowali (prepozyt, dziekan,
kustosz), zważywszy, że w czasie pełnienia obowiązków wizytatora nierzadko dostępowali kolejnych godności kapitulnych. Drogi ich awansu kapitulnego stanowią odrębne zagadnienie, niewchodzące w zakres
kwestii omawianych w tym artykule.
15 Archiwum Diecezjalne w Kielcach (dalej: AD Kielce), sygn. OK 1/1, k. 443; I. ŁĄCKA, Rektorzy seminarium
kieleckiego, [w:] D. OLSZEWSKI, R. KULIGOWSKI, K. GURDA (red.), Kultura teologiczna Seminarium Duchownego
w Kielcach w latach 1727–2002. Księga jubileuszowa, Kielce 2002, s. 528–529. Dla ścisłości musimy zaznaczyć, że przed 1882 r. możemy mówić nie o diecezji kieleckiej, lecz o diecezji krakowsko-kieleckiej, która
rozpadała się na dwie części przedzielone kordonem granicznym: krakowską, obejmującą terytorium Rzeczypospolitej Krakowskiej, i kielecką, położoną w granicach Królestwa Polskiego. W 1882 r. Stolica Apostolska usamodzielniła obie części, tworząc dwie odrębne diecezje – krakowską i kielecką. Zob. B. KUMOR,
Organizacja terytorialna diecezji kieleckiej, „Nasza Przeszłość”, 17, 1963, s. 220; IDEM, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772–1918), Kraków 1980, s. 45–46, 210–211; IDEM, Powstanie
diecezji kieleckiej i kolejne zmiany jej struktury terytorialnej, [w:] Księga jubileuszu stulecia diecezji kieleckiej
(1883–1983), Kielce 1986, s. 35–36.
16 AD Kielce, sygn. OK 1/1, k. 443, 453r–v, 495r–v; Zmarli kapłani, „Przegląd Katolicki”, 30, 1892, s. 443;
T. WRÓBEL, Katalog rektorów, wicerektorów, profesorów, ojców duchownych i prefektów, [w:] 250 lat Seminarium Duchownego w Kielcach. Księga jubileuszowa 1727–1977, Kielce 1977, s. 458; I. ŁĄCKA, Rektorzy, s. 529.
17 AD Kielce, sygn. OK 1/1, k. 495r–v; Schematismus universi cleri tam saecularis quam regularis et ecclesiarum dioecesis kielcensis pro anno Domini 1870–1909 (dalej: Schematismus kielcensis z podaniem roku),
passim; Ks. R., Zgon Infułata ś. p. ks. Franciszka Brudzyńskiego, Administratora Dyecezyi kieleckiej, „Przegląd
Katolicki”, 47, 1909, s. 399–400.
18 Schematismus kielcensis 1910–1915, passim; T. WRÓBEL, Katalog rektorów, s. 461; IDEM, Dzieje Seminarium
Duchownego w Kielcach na przestrzeni 250 lat, [w:] 250 lat Seminarium Duchownego, s. 134; I. ŁĄCKA, Rektorzy, s. 529.
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i kanonik katedralny, później wikariusz generalny. Wizytatorem klasztorów pozostał do wybuchu I wojny światowej19.
W 1865 r. wizytatorem klasztorów w diecezji kujawsko-kaliskiej został ks. Józef
Rzewuski (1811–1878), wówczas proboszcz w Tuszynie, od 1867 r. proboszcz
w Częstochowie20. Po jego zgonie w 1878 r. nowym wizytatorem został profesor
seminarium duchownego we Włocławku, ks. Józef Kozłowski (1842–1890), który w czasie pełnienia obowiązków wizytatora otrzymał dalsze funkcje kościelne:
w 1886 r. został kanonikiem kapituły katedralnej, a w 1887 r. sędzią surogatem
konsystorza diecezjalnego21. Od 1890 r. następcą jego został ks. Franciszek Stopierzyński (1837–1911), zarazem profesor seminarium duchownego we Włocławku
i prałat miejscowej kapituły katedralnej22. Gdy zrezygnował w 1910 r. z funkcji wizytatora, powołany został na to stanowisko ks. Władysław Krynicki (1861–1928),
kanonik katedralny i profesor seminarium, od 1918 r. biskup pomocniczy diecezji
kujawsko-kaliskiej23.
W diecezji lubelskiej było tylko dwóch wizytatorów klasztorów. W 1865 r. objął to stanowisko ks. Michał Antulski (1819–1883), proboszcz w Bełżycach24. Po jego śmierci
w 1883 r. urząd wizytatora klasztorów przez blisko rok pozostawał nieobsadzony.
Dopiero w 1884 r. nowym wizytatorem został ks. Ignacy Wierszyński (1825–1905),
urzędnik konsystorza diecezjalnego i kanonik katedralny25. Funkcja wizytatora klasztorów ustała w diecezji lubelskiej w 1888 r. w związku ze skasowaniem ostatniego
klasztoru na terenie diecezji (klasztor dominikanów w Lublinie).
Pierwszym wizytatorem klasztorów w diecezji płockiej, mianowanym w 1865 r., został
ks. Antoni Brudziński (1822–1891), proboszcz w Sarbiewie26. Pełnił ten obowiązek do
1877 r., kiedy przejął go ks. Józef Dynakowski (1817–1887), proboszcz w Nasielsku,
19

Schematismus kielcensis 1916–1918, passim.

20 Schematismus universi cleri tam saecularis quam regularis et ecclesiarum dioecesis vladislaviensis pro
anno Domini 1869–1878 (dalej: Schematismus vladislaviensis z podaniem roku), passim; Śp. Ks. Józef Rzewuski, „Przegląd Katolicki”, 16, 1878, s. 139; S. Z. JABŁOŃSKI, Jasna Góra ośrodek kultu maryjnego (1864–1914),
Lublin 1984, s. 44–46.
21 Schematismus vladislaviensis 1879–1890, passim; Ś.p. ks. Józef Kozłowski, „Przegląd Katolicki”, 28, 1890,
s. 149–152.
22 Schematismus vladislaviensis 1890–1910, passim; [R. FILIPSKI] (R), Śmierć i pogrzeb śp. Ks. Prałata Fr. Stopierzyńskiego, „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej”, 5, 1911, s. 243–249; S. LIBROWSKI, Kapituła Katedralna
Włocławska. Zarys dziejów i organizacji, Warszawa 1949, s. 139–140, 149.
Schematismus vladislaviensis 1911–1918, passim; B. KAWCZYŃSKI, Krynicki Władysław Paweł, [w:] L. GRZE(red.), Słownik polskich teologów katolickich, t. 6, Warszawa 1983, s. 227–231; P. NITECKI, Biskupi Kościoła
w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 20002, s. 230–231.

23

BIEŃ

24

Schematismus lublinensis 1870–1883, passim; S. GAJEWSKI, Ostatnie klasztory, s. 194.

25

Schematismus lublinensis 1885–1888, passim; S. GAJEWSKI, Ostatnie klasztory, s. 194.

26 Schematismus universi cleri tam saecularis quam regularis et ecclesiarum dioecesis plocensis pro anno
Domini 1869–1877 (dalej: Schematismus plocensis z podaniem roku), passim; Archiwum Diecezjalne w Płocku (dalej: AD Płock), sygn. ZAK 42, passim; S. GAJEWSKI, Diecezja płocka w latach 1864–1914, „Studia Płockie”,
3, 1975, s. 322; M. M. GRZYBOWSKI, Postawa, s. 270.
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a od 1884 r. kanonik katedralny27. Po jego zgonie nowym wizytatorem został w 1887 r.
ks. Wincenty Petrykowski (1845–1927), równocześnie profesor seminarium duchownego w Płocku, regens konsystorza i kanonik katedralny28. W 1893 r., w związku z powierzeniem ks. Petrykowskiemu innych obowiązków, wizytatorem klasztorów został
mianowany ks. Aleksander Zaremba (1857–1907), profesor seminarium duchownego w Płocku i kanonik katedralny29, a w 1907 r. nowym wizytatorem został ks. Piotr
Borniński (1862–1936), również profesor seminarium i kanonik katedralny, od 1908 r.
prałat kapituły katedralnej30.
W diecezji sandomierskiej poczet wizytatorów otwiera mianowany na to stanowisko w 1865 r. ks. Jan Krupiński (1814–1874), proboszcz-infułat w Klimontowie i prałat
kapituły katedralnej, ponadto od 1866 r. regens seminarium duchownego w Sandomierzu31. Następcą jego został w 1874 r. ks. Michał Słapczyński (1828–1891), kanonik
katedralny, do 1878 r. będący oficjałem generalnym32. Po nim w 1891 r. wizytatorem
klasztorów został ks. Ludwik Piotrowicz (1839–1905), profesor seminarium duchownego w Sandomierzu, urzędnik konsystorza i kanonik kapituły katedralnej33. Kolejny
wizytator klasztorów, ks. Wawrzyniec Szubartowicz (1832–1911), mianowany na to
stanowisko w 1905 r., był zarazem proboszczem parafii św. Pawła w Sandomierzu
i prałatem kapituły katedralnej34. W 1911 r. wizytatorem został ks. Antoni Kasprzycki
(1864–1952), profesor seminarium duchownego w Sandomierzu i urzędnik konsystorza diecezjalnego35. Szereg wizytatorów w diecezji sandomierskiej zamyka bp Paweł Kubicki, który w chwili nominacji na to stanowisko w 1918 r. był profesorem se-

27 Schematismus plocensis 1878–1887, passim; A. PETRANI, W sprawie obsadzenia stolic biskupich w zaborze
rosyjskim (1880–1883), „Prawo Kanoniczne”, 5, 1962, 1, s. 158–160; S. GAJEWSKI, Diecezja płocka, s. 322.
28 Schematismus plocensis 1888–1893, passim; Ś.p. ks. Wincenty Petrykowski, „Miesięcznik Pasterski Płocki”, 22, 1927, s. 335–336; S. GAJEWSKI, Diecezja płocka, s. 322.
29 Schematismus plocensis 1894–1907, passim; S. GAJEWSKI, Diecezja płocka, s. 322; M. GRZYBOWSKI, Zaremba
Aleksander, [w:] H. E. WYCZAWSKI (red.), Słownik polskich teologów katolickich, t. 4, Warszawa 1983, s. 529–533.
30 S. GAJEWSKI, Diecezja płocka, s. 322; M. GRZYBOWSKI, Borniński Piotr, [w:] L. GRZEBIEŃ (red.), Słownik polskich
teologów katolickich, t. 5, Warszawa 1983, s. 152–154.
31 Schematismus universi cleri tam saecularis quam regularis et ecclesiarum dioecesis sandomiriensis pro
anno Domini 1869–1874 (dalej: Schematismus sandomiriensis z podaniem roku), passim; J. WIŚNIEWSKI, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186–1926 tudzież sesje kapituły sandomierskiej od 1581 do
1866 r., Radom 1926, s. 165–169; W. WÓJCIK, Tak zwana reforma klasztorów, s. 350.
32 Schematismus sandomiriensis 1875–1891, passim; J. WIŚNIEWSKI, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich, s. 273–274.
33 Schematismus sandomiriensis 1892–1905, passim; J. WIŚNIEWSKI, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich, s. 233–235; M. ZIMAŁEK, Piotrowicz Ludwik Roch, [w:] J. R. BAR (red.), Polscy kanoniści (wiek XIX i XX),
cz. 2, Warszawa 1981, s. 114–115; B. KUMOR, Piotrowicz Ludwik Roch, [w:] H. E. WYCZAWSKI (red.), Słownik polskich teologów katolickich, t. 3, s. 368.
34 Schematismus sandomiriensis 1906–1911, passim; J. WIŚNIEWSKI, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich, s. 294–296.
35 Schematismus sandomiriensis 1912–1918, passim; J. KRASIŃSKI, Kasprzycki Antoni, [w:] L. GRZEBIEŃ (red.),
Słownik polskich teologów katolickich, t. 6, s. 52–57.
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minarium i regensem konsystorza oraz kanonikiem katedralnym, a wkrótce został
biskupem pomocniczym diecezji sandomierskiej36.
W diecezji sejneńskiej wizytatorem klasztorów w 1865 r. mianowany został ks. Jerzy
Katyll (1804–1866), proboszcz katedry w Sejnach i urzędnik konsystorza diecezjalnego37. W 1866 r. wizytatorem został mianowany ks. Piotr Paweł Wierzbowski (1818–
1893), regens konsystorza i kanonik katedralny38. Wierzbowski opuścił stanowisko
wizytatora, zostając w 1872 r. biskupem sejneńskim, a nowym wizytatorem został
ks. Paweł Andruszkiewicz (1806–1892), zarazem proboszcz w Łomży i prałat kapituły
katedralnej39. Po jego zgonie w 1892 r. przez blisko rok urząd wizytatora klasztorów
pozostawał nieobsadzony, w 1893 r. mianowany na to stanowisko został ks. Mateusz
Strymowicz (1836–1903), profesor seminarium duchownego w Sejnach i prałat kapituły katedralnej40. Po zgonie Strymowicza w 1903 r. wizytatorem został mianowany
ks. Jan Giedrajtys (1859–1910), regens seminarium duchownego w Sejnach i kanonik
katedralny41. Wreszcie w 1910 r., po śmierci ks. Giedrajtysa, nominację na stanowisko
wizytatora klasztorów otrzymał ks. Wincenty Błażewicz (1861–1928), początkowo
proboszcz w Łomży, później w Bargłowie, zarazem regens seminarium duchownego
w Sejnach i prałat kapituły katedralnej42.

Charakterystyka działalności
Jak wizytatorzy wywiązywali się ze swych obowiązków i jaki był ich stosunek do życia zakonnego? Negatywnymi postaciami w tym gronie byli księża Józef Rzewuski
i Józef Dynakowski. O Rzewuskim, wizytatorze klasztorów w diecezji kujawsko-kaliskiej, szczególnie zła opinia przechowała się wśród paulinów, którym odebrał klasztor św. Zygmunta w Częstochowie i sam objął tamtejsze probostwo, nadto przyczynił
się do wydalenia z zakonu kleryków i nowicjuszy, którzy w czasie kasaty w 1864 r.
nie mieli jeszcze złożonych ślubów wieczystych lub przyjętych święceń. Wprawdzie
nie mógł bojkotować zarządzeń władz państwowych, wykonywał je jednak z uprzedzającą gorliwością i nadinterpretacją43. W innych klasztorach postępował podobnie: arbitralnie wydalił nowicjuszy i kleryków, którzy nie mieli złożonych ślubów;
kleryków po złożonych ślubach nakłaniał do przejścia do seminarium diecezjalnego;
do sekularyzacji zachęcał też kapłanów zakonnych, obiecując wstawić się u rządcy
36 J. WIŚNIEWSKI, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich, s. 169–172; L. GRZEBIEŃ, Kubicki Paweł Franciszek, [w:] IDEM (red.), Słownik polskich teologów katolickich, t. 6, s. 247–250.
37

W. JEMIELITY, Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818–1872, Lublin 1972, s. 191.

38

Ibidem, s. 191; P. NITECKI, Biskupi, s. 477–478.

39 Schematismus universi cleri tam saecularis quam regularis et ecclesiarum dioecesis seinensis pro anno
Domini 1874–1892 (dalej: Schematismus seinensis z podaniem roku), passim; Zmarli kapłani, „Przegląd Katolicki”, 30, 1892, s. 443.
40

Schematismus seinensis 1894–1903, passim.

41

Schematismus seinensis 1904–1910, passim.

42

Schematismus seinensis 1911–1918, passim.

43

S. Z. JABŁOŃSKI, Jasna Góra, s. 44–46.
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diecezji w sprawie otrzymania konkretnych beneficjów parafialnych44. Doroczne wizytacje odbywał byle jak, nie wnikając w rzeczywisty stan klasztorów; zachowane
protokoły wizytacji to szablonowe raporty, z których wynika jedynie, że wizytacja się
odbyła, a w klasztorze wszystko jest w porządku45. Niestety, nie w każdym klasztorze
wszystko było w porządku: administrator diecezji kujawsko-kaliskiej, prałat Klemens
Skupieński, zniecierpliwiony tym, że dochodzą go ciągle głosy o dalekiej od ideału
sytuacji w klasztorze bernardynów w Kazimierzu Biskupim, a w dorocznych sprawozdaniach wizytator nic o tym nie wspomina, skierował do niego 26 II 1873 r. bardzo
ostre w tonie pismo, zarzucając lekceważenie obowiązków i ukrywanie stanu faktycznego przed władzą diecezjalną46. Nic nie wskazuje jednak, aby list ten wpłynął na
zmianę postawy wizytatora. Dodajmy, że ks. Rzewuski jako proboszcz częstochowskiej parafii św. Zygmunta również nie miał dobrej opinii: ani nie troszczył się o stan
materialny świątyni parafialnej, ani nie udzielał się duszpastersko47. Dlaczego zatem
nie zwolniono go z zajmowanego stanowiska? Na dymisję i nominację nowej osoby
musiały wyrazić zgodę władze państwowe; widocznie nie było nadziei, że jej udzielą.
Ks. Józef Dynakowski, wizytator klasztorów w diecezji płockiej, nie taił niechętnego
stosunku do życia zakonnego. Zanim został wizytatorem, jako proboszcz w Nasielsku
był jednym z oskarżycieli kapucynów z Zakroczymia w 1870 r., zarzucając zakonnikom, że uroczystym sprawowaniem nabożeństw w kościele klasztornym odciągają
wiernych od świątyń parafialnych48. Można to uznać za przejaw zwyczajnej zazdrości
o wpływ na ludzi, Nasielsk wszak leży blisko Zakroczymia. Ale dalszy rozwój wydarzeń
każe sądzić, że zazdrość nie była jedynym motywem działań nasielskiego proboszcza.
W wyniku tej skargi administrator diecezji płockiej, ks. Wincenty Orzeszkowski, wyznaczył Dynakowskiego do przeprowadzenia wizytacji w klasztorze w Zakroczymiu49.
Zlecenie wizytacji jest o tyle interesujące, że urząd wizytatora klasztorów był wówczas obsadzony, a zajmował go ks. Antoni Brudziński, który w spełnianiu tej funkcji
wprawdzie niczym nadzwyczajnym się nie odznaczył, ale nie można też powiedzieć,
by lekceważył obowiązki. Tymczasem przy okazji wizytacji prowadzonej przez ks. Dynakowskiego administrator diecezji zarzucił ks. Brudzińskiemu, że nad kapucynami
44 Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie (dalej: AA Lublin), sygn. 60 IIa 34, bernardyn Władysław Powązka 16 VII 1867 do administratora diecezji lubelskiej; sygn. 60 IIa 107, augustianin Alipiusz Kałużyński
12 I 1866 do administratora diecezji lubelskiej, kanonik regularny Szymon Królikowski 14 III 1866 do administratora diecezji lubelskiej; AD Płock, sygn. ZAK 12, bernardyn Paweł Długosielski 1 III 1866 do biskupa
płockiego.
45 Archiwum Diecezjalne we Włocławku (dalej: AD Włocławek), sygn. KGK V 5, k. 33–34, 49–50, 65–67,
109–110; sygn. KGK V 8, k. 21–23, 43–44, 99–100, 155; sygn. KGK V 17, k. 292–293, 303–304, 324, 331; sygn.
KGK V 23, k. 579–588, 603–646, 666, 675.
46 AD Włocławek, sygn. KGK V 5, k. 125–127.
47 Wieści z dyecezyi. Częstochowa. Parafia św. Zygmunta, „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej”, 3, 1909,
s. 57.
48 Archiwum Warszawskiej Prowincji Kapucynów w Zakroczymiu (dalej: AWPKap Zakroczym), sygn.
AKZ 2-II-1, t. 4, k. 10.
49

Ibidem; A. PETRANI, W sprawie obsadzenia, s. 159.
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rozciągnął zbyt mały nadzór50. Podteksty tego wydarzenia były więc głębsze, choć
trudno je wszystkie scharakteryzować w świetle dostępnych źródeł51. Zastanawia też
pewna, choć może przypadkowa, zbieżność wydarzeń: w 1868 r. likwidacja klasztoru
bernardynów w Ratowie, w 1869 r. likwidacja klasztoru bernardynów w Strzegocinie,
w 1871 r. akcja przeciwko kapucynom w Zakroczymiu. Gdyby ta ostatnia zakończyła
się kasatą klasztoru, co podobno było całkiem realne52, oznaczałoby to, że w diecezji
płockiej pozostał tylko jeden klasztor męski – karmelitów w Oborach. Czy zatem nie
było tak, że ośrodek decyzyjny w tej sprawie znajdował się gdzie indziej (w Petersburgu?), a Dynakowski był tylko umiejętnie prowadzonym wykonawcą? Na to pytanie
trudno dać jednoznaczną odpowiedź.
Wizytacja klasztoru w Zakroczymiu, prowadzona przez ks. Dynakowskiego jako jednego z oskarżycieli, musiała być i była stronnicza. Jako jej rezultat ogłosił on w 1872 r.
Ordynację, w której uznał zakonników za działających na szkodę diecezji i nieliczących się z władzą kościelną. W konsekwencji zakazał głoszenia kazań, oprócz kilku
największych uroczystości w roku, rozwiązał wszystkie bractwa, zabronił odprawiania
uroczystych nabożeństw53. W prywatnych rozmowach wyrażał opinię, że klasztor należałoby skasować. Przede wszystkim jednak zasugerował zbadanie spraw klasztoru
przez władze państwowe, które ochoczo skorzystały z takiego „zaproszenia”, narzucając na przełożonego swego zaufanego człowieka, o. Antonina Jarzębińskiego54. Tymczasem pozycja ks. Dynakowskiego w diecezji systematycznie się umacniała, a gdy
w 1876 r. administratorem diecezji został bp Aleksander Gintowt-Dziewałtowski,
w następnym roku mianował ks. Dynakowskiego – prawdopodobnie nie bez sugestii
ze strony władz państwowych – wizytatorem klasztorów55, w 1884 r. zaś wprowadził
go do kapituły katedralnej, choć wydaje się, że nie podzielał jego zapatrywań co do
miejsca i roli klasztoru w Zakroczymiu56. W 1880 r. generał-gubernator warszawski
wysuwał kandydaturę Dynakowskiego na sufragana płockiego, wątpił jednak, czy zaakceptuje ją Stolica Apostolska, do której – zdaniem generała-gubernatora – musiały
dojść niepochlebne oceny kandydata ze strony duchowieństwa. Rzeczywiście, konfratrzy diecezjalni bali się ks. Dynakowskiego: uważany był za człowieka cieszącego
50 AD Płock, sygn. ZAK 40, konsystorz płocki 25 IV/7 V 1872 do wizytatora klasztorów.
51 Sprawa wymaga osobnych badań, wykraczających poza ramy niniejszego artykułu. Dodajmy, że
z profesury w seminarium duchownym w Płocku usunięty został ks. Gracjan Rzewuski, który ponoć stanął
w obronie zakroczymskich kapucynów. Najprostszym wyjaśnieniem byłoby tłumaczenie wszystkiego ingerencją władz państwowych, ale wymagałoby to szczegółowego udowodnienia źródłowego. Por. H. E. WYCZAWSKI, Rzewuski Gracjan Marcin, [w:] IDEM (red.), Słownik polskich teologów katolickich, t. 3, s. 546–547.
52 Archiwum Centralne Sióstr Felicjanek w Krakowie (dalej: ACSF Kraków), sygn. III 745, passim. W listach
o. Prokopa Leszczyńskiego do m. Anny Bielskiej z lat 1870–1876 stale przewijają się zdania, że wspólnota
w Zakroczymiu żyje w poczuciu ciągłego zagrożenia kasatą.
53 AWPKap Zakroczym, sygn. AKZ 2-II-1, t. 4, k. 21–25.
54 Ibidem, k. 37–40, 51, 53; Schematismus plocensis 1870–1878, passim; J. L. GADACZ, Słownik polskich kapucynów, t. 1, Wrocław 1985, s. 522, 698–699.
55 AWPKap Zakroczym, sygn. AKZ 2-II-1, t. 4, k. 205.
56

ACSF Kraków, sygn. III 745, list nr 433 z 24 IX 1877; Schematismus plocensis 1885–1888, passim.
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się ogromnymi wpływami, a przy tym złośliwego i niezwykle mściwego. Niepotwierdzona fama głosiła, że był zaufanym władz carskich i im zawdzięczał wpływy oraz
karierę57.
Dokładnie odmienną postawę prezentował ks. Jan Krupiński, wizytator klasztorów
w diecezji sandomierskiej. Za cel postawił sobie utrzymanie życia zakonnego, m.in.
w klasztorze bernardynów w Paradyżu próbował zorganizować studium teologii dla
kilku kleryków, którzy tam się znaleźli po kasacie58. Sekularyzacjom był przeciwny,
uważając słusznie, że przyspieszają one likwidację klasztorów z powodu zmniejszania
się stanu personalnego; gdy w 1870 r. dwaj dominikanie, Roman Cieślicki i Wincenty
Skrobański, chcieli opuścić klasztor w Klimontowie i inkardynować się do diecezji lubelskiej, opiniując ich podanie, napisał: „Obydwoch można przyrównać do żołnierzy
właściwy obóz opuszczających”59. Doroczne wizytacje odbywał wnikliwie, szczególnie zwracając uwagę na pilnowanie wspólnych modlitw, zachowywanie klauzury,
przestrzeganie zasad życia wspólnego i angażowanie tylko męskiej służby. Choć nie
popierał powstania styczniowego i uchodził za lojalistę, trudne sprawy wewnętrzne
klasztorów załatwiał tak, aby interweniowała jedynie władza kościelna, bez uciekania się do czynnika świeckiego60. Widząc, że jego zabiegi nie zawsze spotykają się ze
zrozumieniem samych zakonników, potrafił skierować do nich stanowcze napomnienia, nieraz zaprawione gorzką ironią61. Mógłby być wzorem wizytatora i prawdziwym
opiekunem klasztorów w sytuacji pokasacyjnej, gdyby nie to, że popełnił kilka niezręczności, nie do końca chyba rozumiejąc specyfikę życia zakonnego, m.in. pozwolił
kapłanom zakonnym na zatrzymywanie do osobistego użytku trzech intencji mszalnych tygodniowo, polecił dawać każdemu zakonnikowi po 10 rubli na tercjał (cztery
miesiące) do osobistego użytku, nadto własną powagą zmienił niektóre drobniejsze
przepisy ustaw zakonnych lub zwyczaje klasztorne, co nie spotkało się z przychylnym
przyjęciem przez zakonników62.

57

A. PETRANI, W sprawie obsadzenia, s. 158–160.

58 Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu (dalej: AD Sandomierz), b.sygn., teczka Bernardyni Wielko-Wola
1865–1877, uwagi wizytatora klasztorów 29 VIII 1866.
59

AA Lublin, sygn. 60 IIa 37, wizytator klasztorów 5 VII 1870 r. do konsystorza sandomierskiego.

60 AD Sandomierz, b.sygn., teczka Bernardyni Wielko-Wola 1865–1877, protokoły wizytacji klasztoru 5 X
1865, 31 VIII 1866, 22 VII 1867, 27–29 VII 1868, 11 VIII 1869, 11 VIII 1870, 7 VIII 1871, 5 VIII 1872, 9 VIII 1873;
b.sygn., teczka Reformaci Wysokie Koło 1864–1878, protokoły wizytacji klasztoru 21 XII 1870, 17 VIII 1871,
10/22 II 1872, 3/15 VI 1872, 14/26 IV 1873, 2/14 VII 1873, 17/29 XII 1873.
61 AD Sandomierz, b.sygn., teczka Reformaci Wysokie Koło 1864–1878, niedatowany koncept listu
do przełożonego klasztoru: „Z ubolewaniem tu powiem: Spieszcie się wszyscy żeby klasztor opróżnić
bo Wam tu źle. – Ale przynajmniej nie będziecie mogli mówić że Was znoszą bo się sami znosicie”;
b.sygn., teczka Bernardyni Wielko-Wola 1865–1877, wizytator 28 XI 1868 do przełożonego: „Przykro
mi mój Ojcze, że między Wami nie ma zamiłowania Reguły i życia klasztornego i że sami Zakonnicy
Klasztory opustoszają”.
62 AD Sandomierz, b.sygn., teczka Bernardyni Wielko-Wola 1865–1877, protokoły wizytacji klasztoru
5 X 1865, 31 VIII 1866, 22 VII 1867; b.sygn., teczka Reformaci Wysokie Koło 1864–1878, protokoły wizytacji
klasztoru 21 XII 1870, 17 VIII 1871.
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Wizytatorem szukającym dobra podległych sobie zakonników był ks. Franciszek Stopierzyński w diecezji kujawsko-kaliskiej. Przypadł mu wprawdzie przykry obowiązek
asystowania przy zamykaniu klasztorów bernardynów w Widawie (1893 r.), Kazimierzu Biskupim (1898 r.) i Warcie (1898 r.), franciszkanów w Kaliszu (1900 r., ostateczna
w 1902 r.) oraz reformatów w Kaliszu (1900 r.) i Lutomiersku (1900 r.), starał się natomiast robić wszystko, by podtrzymać istnienie pozostałych klasztorów oraz zachować
w nich odpowiedni poziom życia zakonnego. Wespół z bpem Aleksandrem Bereśniewiczem sprowadzał młodszych zakonników z parafii do klasztorów, a dotychczasowych przełożonych, często ludzi starszych i schorowanych, starał się zastąpić zakonnikami młodszymi i bardziej energicznymi63. Dyskretnie organizował w klasztorach
wybory przełożonych – rzecz zabronioną przepisami ukazu kasacyjnego64. W wizytacjach zwracał uwagę na zachowywanie klauzury i wierność wspólnym modlitwom;
stanowczo usuwał okazje do zgorszenia, jeśli gdzieś miało ono miejsce. Z funkcji wizytatora zrezygnował podobno sam, pod wpływem wydarzeń, jakie miały miejsce
w 1910 r. w klasztorze jasnogórskim w związku z tzw. sprawą Damazego Macocha:
chodziło o przyjęcie do zakonu niegodnego kandydata, który później dopuścił się
morderstwa w klasztorze; Stopierzyński wyrzucał sobie, że nie zdołał zapobiec temu
smutnemu wydarzeniu65. Jeżeli zabiegi jego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów,
to przede wszystkim dlatego, że klasztory były wówczas zamieszkane przez zakonników starszych i jakiekolwiek odrodzenie życia wewnętrznego oraz dyscypliny mogło
się dokonać jedynie dzięki młodym kadrom, na których pozyskanie w warunkach polityki carskiej nie było żadnej nadziei.
Jako wizytator pozytywnie zapisał się również ks. Wincenty Petrykowski w diecezji
płockiej. Miał pod swą opieką tylko dwa klasztory męskie, kapucynów w Zakroczymiu i karmelitów w Oborach, niemniej czynił wszystko, by życie zakonne w diecezji
podtrzymać. Osobista przyjaźń łączyła go z Honoratem Koźmińskim, przebywającym
w tym czasie w klasztorze w Zakroczymiu, co zapewne w jakimś stopniu rzutowało na
stosunek do pozostałych zakonników tego klasztoru; działalność zgromadzeniotwórczą Koźmińskiego popierał i był zorientowany w jej przebiegu. Nie mogąc z różnych
powodów doprowadzić do formalnego odwołania postanowień wspomnianej wyżej
Ordynacji z 1871 r., przynajmniej nie egzekwował jej postanowień66. Kiedy dowiedział
się w 1891 r. o zamierzonej likwidacji klasztoru w Zakroczymiu, starał się nie dopuścić do kasaty, gdy zaś okazało się to niemożliwe, przynajmniej próbował odwlec ją
w czasie67. Niestety, w tym wypadku zabiegi jego pozostały bezowocne. Kiedy zatem
63 AD Włocławek, sygn. KGK V 23, k. 389, 497.
64 Ibidem, sygn. KGK V 17, k. 592–594, 621. Wybory takie odbyły się np. w klasztorze franciszkanów w Kaliszu 17 XII 1891 i 16 V 1898 r.
65 Ibidem, sygn. KGK V 9, k. 287–289, 461–464; [R. FILIPSKI] (R), Śmierć i pogrzeb śp. Ks. Prałata Fr. Stopierzyńskiego, s. 243; S. Z. JABŁOŃSKI, Jasna Góra, s. 41–42.
66 S. GAJEWSKI, Diecezja płocka, s. 324; R. PREJS, Środowisko zakonne bł. Honorata Koźmińskiego. Klasztory
kapucynów w Zakroczymiu i Nowym Mieście nad Pilicą w latach 1864–1916, „Nasza Przeszłość”, 74, 1990,
s. 17–18.
67 AWPKap Zakroczym, sygn. AKZ 2-II-1, t. 5, k. 200–206.
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zamknięcie klasztoru stało się nieuniknione, umożliwił zakonnikom swobodny wybór klasztorów, do których się udadzą, uzyskał prawo zabrania wszelkich ruchomości, a przełożonemu klasztoru sugerował pozostanie przez jakiś czas w Zakroczymiu,
formalnie w celu zlikwidowania spraw klasztornych, faktycznie zaś w celu szukania
wszelkich możliwości odwrócenia decyzji o kasacie68.
Inni wizytatorzy – jak się wydaje – nie odznaczali się szczególną inicjatywą w kwestii życia zakonnego. Sumiennie wypełniali swoje obowiązki, zwłaszcza w przeprowadzaniu dorocznych wizytacji, pośredniczyli w przekazywaniu pieniędzy, interweniowali w wypadkach oczywistych nadużyć – i do tego ograniczali swą rolę. Można
odnieść wrażenie, że bali się głębiej wnikać w sprawy życia zakonnego, które chyba
w szczegółach było im obce. Zakonnicy też nie darzyli ich zbytnią sympatią, widząc
w nich ucieleśnienie instytucji narzuconej przepisami carskimi69. Zresztą w miarę
upływu czasu klasztory wyludniały się wskutek zgonów i zakazu przyjmowania nowicjuszów, a rola wizytatorów tym samym stawała się coraz bardziej formalnością.
Wszystko to niosło wszakże za sobą ten skutek, że zakonnicy, pozbawieni własnych
przełożonych wyższych, w praktyce byli też pozbawieni jakiejkolwiek władzy i nadzoru, co przyspieszało upadek życia zakonnego. Czy jednak nie o to właśnie chodziło
władzom carskim?
***
Wizytatorzy klasztorów stanowili nową instytucję w Kościele katolickim, powołaną
wskutek zarządzeń carskich. Ale stwierdzenie, że pojawienie się tego urzędu wskutek
kasaty było zjawiskiem na tyle pozytywnym, iż władze kościelne zaakceptowały samo
istnienie oraz kompetencje wizytatorów i utrzymały ich istnienie po 1918 r. – byłoby
wnioskiem zbyt daleko idącym. Wprowadzenie tej funkcji do prawodawstwa kościelnego było z pewnością bardziej złożone, a Stolica Apostolska opierała się w tej mierze na doświadczeniach płynących nie tylko z zaboru rosyjskiego, lecz także z innych
krajów, zwłaszcza, że fala kasat przetoczyła się w XIX w. przez całą Europę. Z naszego
przeglądu wynika natomiast, że cokolwiek powiemy o wizytatorach, żaden z nich nie
poszedł na współpracę z zaborcą ani nie stał się narzędziem likwidowania życia zakonnego. Odnosi się to także do księży Józefa Rzewuskiego i Józefa Dynakowskiego,
mimo podniesionych co do nich uwag i zastrzeżeń oraz nie do końca przejrzystego
ich postępowania. Inną natomiast jest rzeczą, że wizytatorzy stanęli wobec zadań, do
których z pewnością nie byli przygotowani, i musieli dopiero wypracowywać jakiś
model swej służby, co nie przychodziło łatwo.

68

Ibidem, k. 202–205. R. PREJS, Środowisko zakonne, s. 19–20.

69 Archiwum Generalne Zakonu Braci Mniejszych w Rzymie, b.sygn., Polonia Maior et Minor 1815–1889,
k. 329–330 (korzystałem z mikrofilmu łaskawie udostępnionego przez Ojca Doktora Anzelma J. Szteinkego
OFM, któremu serdecznie dziękuję za tę przysługę); H. KOŹMIŃSKI, Pisma, t. 2: Listy do przełożonych i współbraci Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 1867–1916, oprac. i przyg. do druku H. I. SZUMIŁ, Warszawa 1997,
s. 12; S. GAJEWSKI, Ostatnie klasztory, s. 193.
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Tabela 1. Wizytatorzy klasztorów w Królestwie Polskim w latach 1865–1918 –
układ według diecezji i lat sprawowania urzędu
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nazwisko i imię, lata życia
Lata pełnienia funkcji wizytatora
archidiecezja warszawska
Cetkowski Aleksander (1809–1893)
1865–1879
Janczarski Aleksander (1828–1889)
1879–1889
Magnuski Władysław (1833–1911)
1889–1911
Łyszkowski Leopold (1853–1926)
1911–...
diecezja kielecka (krakowsko-kielecka)
Winczakiewicz Aleksander (1815–1868)
1865–1868
Gawroński Józef (1819–1892)
1868–1870
Brudzyński Franciszek (1829–1909)
1870–1909
Kluczyński Aleksander (1837–1915)
1909–1915
Czerkiewicz Bogumił (1864–1940)
1915–...
diecezja kujawsko-kaliska (włocławska)
Rzewuski Józef (1811–1878)
1865–1878
Kozłowski Józef (1842–1890)
1878–1890
Stopierzyński Franciszek (1837–1911)
1890–1910
Krynicki Władysław (1861–1928)
1910–...
diecezja lubelska
Antulski Michał (1819–1883)
1865–1883
Wierszyński Ignacy (1825–1905)
1884–1888
diecezja płocka
Brudziński Antoni (1822–1891)
1865–1877
Dynakowski Józef (1817–1887)
1877–1887
Petrykowski Wincenty (1845–1927)
1887–1893
Zaremba Aleksander (1857–1907)
1893–1907
Borniński Piotr (1862–1936)
1907–...
diecezja sandomierska
Krupiński Jan (1814–1874)
1865–1874
Słapczyński Michał (1828–1891)
1874–1891
Piotrowicz Ludwik (1839–1905)
1891–1905
Szubartowicz Wawrzyniec (1832–1911)
1905–1911
Kasprzycki Antoni (1864–1952)
1911–1918
Kubicki Paweł (1871–1944)
1918–...
diecezja sejneńska
Katyll Jerzy (1804–1866)
1865–1866
Wierzbowski Piotr Paweł (1818–1893)
1866–1872
Andruszkiewicz Paweł (1806–1892)
1872–1892
Strymowicz Mateusz (1836–1903)
1893–1903
Giedrajtys (Giedraitis) Jan (1859–1910)
1903–1910
Błażewicz Wincenty (1861–1928)
1910–...

Uwaga: Ostatni z wizytatorów pełnili swą funkcję także po 1918 r., ale według nowych zasad, zawartych
w Kodeksie Prawa Kanonicznego; dlatego nie zaznaczamy ostatniego roku ich funkcji.
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Źródło: Schematismus universi cleri tam saecularis quam regularis et ecclesiarum archidioecesis varsaviensis
pro anno Domini 1868–1918, [Warszawa 1867–1917]; Schematismus universi cleri tam saecularis quam regularis et ecclesiarum dioecesis kielcensis pro anno Domini 1870–1915, [Kielce 1869–1914]; Schematismus universi cleri tam saecularis quam regularis et ecclesiarum dioecesis lublinensis pro anno Domini 1889–1914, [Lublin 1888–1913]; Schematismus universi cleri tam saecularis quam regularis et ecclesiarum dioecesis plocensis
pro anno Domini 1869–1907, [Płock 1868–1906]; Schematismus universi cleri tam saecularis quam regularis et
ecclesiarum dioecesis sandomiriensis pro anno Domini 1869–1874, [Sandomierz 1868–1873]; Schematismus
universi cleri tam saecularis quam regularis et ecclesiarum dioecesis seinensis pro anno Domini 1874–1892,
[Sejny 1873–1891]; Schematismus universi cleri tam saecularis quam regularis et ecclesiarum dioecesis vladislaviensis pro anno Domini 1869–1918, [Włocławek 1868–1917].
Tabela 2. Wizytatorzy klasztorów w Królestwie Polskim w latach 1865–1918 –
układ alfabetyczny według nazwisk
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nazwisko i imię, lata życia
Andruszkiewicz Paweł (1806–1892)
Antulski Michał (1819–1883)
Błażewicz Wincenty (1861–1928)
Borniński Piotr (1862–1936)
Brudziński Antoni (1822–1891)
Brudzyński Franciszek (1829–1909)
Cetkowski Aleksander (1809–1893)
Czerkiewicz Bogumił (1864–1940)
Dynakowski Józef (1817–1887)
Gawroński Józef (1819–1892)
Giedrajtys (Giedraitis) Jan (1859–1910)
Janczarski Aleksander (1828–1889)
Kasprzycki Antoni (1864–1952)
Katyll Jerzy (1804–1866)
Kluczyński Aleksander (1837–1915)
Kozłowski Józef (1842–1890)
Krupiński Jan (1814–1874)
Krynicki Władysław (1861–1928)
Kubicki Paweł (1871–1944)
Łyszkowski Leopold (1853–1926)
Magnuski Władysław (1833–1911)
Petrykowski Wincenty (1845–1927)
Piotrowicz Ludwik (1839–1905)
Rzewuski Józef (1811–1878)
Słapczyński Michał (1828–1891)
Stopierzyński Franciszek (1837–1911)
Strymowicz Mateusz (1836–1903)
Szubartowicz Wawrzyniec (1832–1911)
Wierszyński Ignacy (1825–1905)
Wierzbowski Piotr Paweł (1818–1893)
Winczakiewicz Aleksander (1815–1868)
Zaremba Aleksander (1857–1907)

Lata pełnienia funkcji wizytatora
1872–1892
1865–1883
1910–...
1907–...
1865–1877
1870–1909
1865–1879
1915–...
1877–1887
1868–1870
1903–1910
1879–1889
1911–1918
1865–1866
1909–1915
1878–1890
1865–1874
1910–...
1918–...
1911–...
1889–1911
1887–1893
1891–1905
1865–1878
1874–1891
1890–1910
1893–1903
1905–1911
1884–1888
1866–1872
1865–1868
1893–1907

Diecezja / archidiecezja (warszawska)
sejneńska
lubelska
sejneńska
płocka
płocka
krakowsko-kielecka, od 1882 r. kielecka
warszawska
kielecka
płocka
krakowsko-kielecka
sejneńska
warszawska
sandomierska
sejneńska
kielecka
kujawsko-kaliska
sandomierska
kujawsko-kaliska, od 1925 r. włocławska
sandomierska
warszawska
warszawska
płocka
sandomierska
kujawsko-kaliska
sandomierska
kujawsko-kaliska
sejneńska
sandomierska
lubelska
sejneńska
krakowsko-kielecka
płocka
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Wizytatorzy klasztorów w Królestwie Polskim w latach 1864–1914
Streszczenie
Władze carskie po kasacie klasztorów w Królestwie Polskim przeprowadzonej w 1864 r. wprowadziły nowy
urząd kościelny, nieznany prawu kanonicznemu – wizytatora klasztorów. Wizytator w imieniu biskupa miał
przeprowadzać doroczną wizytację klasztorów (biskup czynił to tylko w nadzwyczajnych sytuacjach), pośredniczył w przekazywaniu zakonnikom pieniędzy wypłacanych przez państwo, prowadził aktualizowane co roku
wykazy personalne zakonników w poszczególnych klasztorach, przedstawiał rządcy diecezji kandydatów na
przełożonych, względnie wnioskował o odwołanie dotychczasowych przełożonych, przedkładał inne wnioski
personalne, np. co do translokaty zakonników, i opiniował podania zakonników w tej mierze, opiniował też
podania zakonników o czasowy wyjazd z klasztoru, czuwał nad karnością w klasztorach, zwłaszcza co do służby Bożej, zazwyczaj też przyjmował od kapłanów zakonnych doroczne egzaminy jurysdykcyjne. Miał również
asystować przy składaniu ślubów zakonnych, choć było to uprawnienie teoretyczne, jako że składanie ślubów
zakonnych po 1864 r. zdarzało się niezmiernie rzadko. Poważniejsze sprawy przedkładał ordynariuszowi do
decyzji, drobniejsze, nie wyłączając wymierzania doraźnych kar, załatwiał własną powagą. Wreszcie na bieżąco
informował biskupa o wszystkim, co działo się w klasztorach. Dwóch wizytatorów, ks. Józef Rzewuski w diecezji
kujawsko-kaliskiej i ks. Józef Dynakowski w diecezji płockiej, wypełniało swą funkcję w taki sposób, że można
podejrzewać ich o sprzyjanie carskim przepisom antyzakonnym. Pozostali starali się z oddaniem otoczyć opieką klasztory zachowane od skasowania.

Słowa kluczowe
kasata, klasztory, wizytatorzy, Królestwo Polskie, diecezje
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Visitors of monasteries in the Kingdom of Poland in 1864–1914
Summary
After the dissolution of monasteries carried out in the Kingdom of Poland in 1864 the tsarist authorities established a new church office, unknown in canon law – visitor or inspector of monasteries. On behalf of bishops
visitors were to carry out an annual inspection of monasteries (the bishops would do that only on exceptional
occasions); acted as intermediaries in the transfer of money from the authorities to the monastics; maintained
registers – updated every year – of monks and nuns in the various monasteries; presented candidates for superiors to the administrators of dioceses or put forward motions to dismiss the incumbent superiors; put forward
other personnel motions, e.g. to translocate monks; gave their opinions on the monks’ requests in this respect,
as well as opinions on the monks’ requests for temporary leave, enforced discipline in the monasteries, especially with regard to divine service; and usually also oversaw the annual jurisdiction exams taken by monastic
priests. In addition, they could assist at monastic professions, though this was only a theoretical right, because
after 1864 monastic professions were extremely rare. The visitors would submit more serious cases to diocesan
bishops, dealing with minor matters – which included imposition of summary penalties – themselves by virtue
of their own authority. Finally, they kept the bishops informed about everything going on the monasteries. Two
visitors, Rev Józef Rzewuski in the Diocese of Kujawy and Kalisz, and Rev Józef Dynakowski in the Diocese of
Płock, performed their function in a way suggesting that they supported the tsar’s anti-monastic laws. Others
devotedly tried to take care of the monasteries that survived the dissolutions.

Keywords
dissolution, monasteries, visitors, Kingdom of Poland, dioceses
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Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne
w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie
(klasztory powstałe i/lub skasowane przed 1850 r.)*
W opracowaniu uwzględniono akta pochodzące z klasztorów powstałych przed
1850 r. oraz archiwalia urzędowe związane z kasatami klasztorów przeprowadzonymi do lat 40. XIX w. włącznie. Nie uwzględnia ono zatem archiwaliów licznych domów zakonnych powstających w okresie odnowienia życia zakonnego od połowy
XIX w. oraz akt urzędowych domów zakonnych skasowanych po połowie tego stulecia (głównie w okresie kulturkampfu, ale także po 1945 r., głównie w latach 50. XX w.).
Nie uwzględniono także liczącego 217 dokumentów z dawnego archiwum opactwa
kanoników regularnych św. Augustyna w Trzemesznie zespołu Dyplomy Trzemeszeńskie (Dypl. Trz.), a także zespołu Dyplomy gnieźnieńskie (Dypl. Gn.), w którym dokumenty klasztorne stanowią około 5% zasobu.
Opracowanie zostało oparte na istniejących inwentarzach archiwalnych: rękopiśmiennych, w maszynopisie i online1. Jeśli tytuł danej jednostki był zbyt lakoniczny
lub budził wątpliwości, starano się go zweryfikować poprzez autopsję akt.
Szczególnie trudna i nie zawsze przynosząca pewne rezultaty była kwerenda w aktach parafii. Zawierają one często bardzo skąpe informacje dotyczące kasacyjnych
i pokasacyjnych losów klasztorów, a ich odnalezienie wymagałoby przejrzenia całości akt. Dlatego możliwe było uwzględnienie przede wszystkim tych jednostek archiwalnych, w których informacje o danych klasztorach zajmują znaczną ich część. Dla
ułatwienia w tabeli 3 zestawiono wszystkie parafie archidiecezji gnieźnieńskiej, na
których terenie przed 1850 r. znajdowały się klasztory, i odpowiadające im miejsce
przechowywania akt w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie (dalej: AA Gniezno).
* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 J. NOWACKI, Archiwum Kapituły Metropolitalnej. Akta luźne. Inwentarz, [b.m.d.w.], rps w AA Gniezno;
W. ZIENTARSKI, Archiwum Kapituły Metropolitalnej. Inwentarz, Gniezno 1962, mps ibidem; IDEM, Archiwum
Klasztoru Norbertanek w Strzelnie. Inwentarz, Gniezno 1972, mps ibidem; Komputerowa baza danych własna zasobu AA Gniezno „TABULARIUM”; http://www.archiwum.archidiecezja.pl/pl/katalog-on-line.html.
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W tabeli 1, w kolumnie „Tytuł jednostki”, oryginalne nazwy danych jednostek zaznaczono kursywą. Układ w tabeli 1 jest alfabetyczny według miejscowości; w ramach tej
samej miejscowości – według zakonów; w ramach tych samych miejscowości i zakonu – według dat ramowych akt.
***
AA Gniezno jako samodzielna, centralna instytucja gromadząca archiwalia z terenów
archidiecezji gnieźnieńskiej zostało utworzone w 1960 r. na bazie Archiwum Kapituły
Metropolitalnej Gnieźnieńskiej2. Interesujące nas tu akta o proweniencji klasztornej
oraz akta urzędowe przedstawiające proces kasat klasztorów i losy ich mienia i dziedzictwa kulturowego (w tym losy zakonników) w znacznej części stanowią materiał
rozproszony w różnych jego zespołach, przede wszystkim Archiwum Kurii Metropolitalnej.
W latach 70. XX w., w trakcie prac nad uporządkowaniem i opracowaniem akt dawnego Archiwum Kapituły Metropolitalnej, ks. Władysław Zientarski (1916–1991), pierwszy
dyrektor AA Gniezno, wyodrębnił dział Akta klasztorne3. W miarę dalszych prac włączane są do niego, ze względu na kryterium proweniencji, kolejne materiały poklasztorne
z zespołu Archiwum Kapituły Metropolitalnej.
Obecnie (2015 r.) dział Akta klasztorne obejmuje następujące zespoły: Archiwum
klasztoru obserwantów w Bydgoszczy (ZOB, 1 j.a.), Archiwum klasztoru bożogrobców
w Gnieźnie (ZBG, 1 j.a.), Archiwum klasztoru klarysek w Gnieźnie (ZKG, 7 j.a.), Archiwum klasztoru obserwantów w Górce k. Łobżenicy (ZOG, 1 j.a.), Archiwum klasztoru
bernardynów w Kobylinie (ZBerK, 1 j.a.), Archiwum klasztoru dominikanów w Kościanie (ZDK, 1 j.a.), Archiwum klasztoru bernardynów w Koźminie (ZBerKoź, 1 j.a.), Archiwum klasztoru benedyktynów w Lubiniu (ZBenL, 1 j.a.), Archiwum klasztoru benedyktynów w Mogilnie (ZBenM, 4 j.a.), Archiwum klasztoru franciszkanów w Obornikach
(ZFO, 1 j.a.), Archiwum klasztoru bernardynów w Poznaniu (ZBerP, 1 j.a.), Archiwum
klasztoru norbertanek w Strzelnie (ZNS, 86 j.a.).
Największy z nich jest zespół ostatni, Archiwum klasztoru norbertanek w Strzelnie. Zasobna biblioteka klasztorna i archiwum po kasacie klasztoru w 1837 r. uległy rozproszeniu. Pozostałą w klasztorze część zbiorów ulokowano w pomieszczeniu nad zakrystią,
tzw. skarbcu. Książki przechowywano w szafach, archiwalia zaś stanowiły powiązane
tasiemkami paczuszki luźnych akt. W 1961 r. na polecenie kardynała Stefana Wyszyńskiego książki i archiwalia zostały przewiezione do AA Gniezno. Tutaj archiwalia posegregowano, uporządkowano i zinwentaryzowano. W 1972 r. ks. Zientarski sporządził inwentarz książkowy tego zespołu w formie maszynopisu. Jest to jeden z najliczniejszych
i najbardziej zwartych zespołów o proweniencji klasztornej w zasobach archiwum. Za2 M. ALEKSANDROWICZ, J. RYŁ, W. ZIENTARSKI, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, [w:] Cz. SIKORSKI (red.), Dzieje Poznania i Województwa Poznańskiego (w granicach z 1974 r.). Informator o materiałach archiwalnych, t. 2,
Warszawa 1982, s. 85.
3 Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, [w:] M. ADAMSKI, P. WOŹNY (red.), Karty z dziejów Trzemeszna. Wybór
źródeł historycznych zachowanych w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, cz. 1, wybór i oprac.
tekstów M. ADAMSKI, M. SOŁOMENIUK, P. WOŹNY, Trzemeszno 2014, s. 89.

Ryc. 1. AA Gniezno, ZNS, sygn. 1, Akta dotyczące elekcji przełożonych 1412–1805, k. 9, dokument Jana III Sobieskiego dla norbertanek strzeleńskich
z 18 IX 1685 r. potwierdzający wybór Jana Grzembskiego (Grzębskiego) na prepozyta w Strzelnie. Fot. J. MIZERKA
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Ryc. 2. AA Gniezno, ZOB, sygn. 1, kronika klasztoru obserwantów w Bydgoszczy Topographia Conventus
loci Bydgostiensis Fratrum Minorum de Observantia Sancti Francisci, 1604–1826, karta tytułowa.
Fot. J. MIZERKA
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Ryc. 3. AA Gniezno, ZOB, sygn. 1, kronika klasztoru obserwantów w Bydgoszczy Topographia Conventus
loci Bydgostiensis Fratrum Minorum de Observantia Sancti Francisci, 1604–1826, k. 3. Fot. J. MIZERKA
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wiera on 86 j.a. dotyczących: przywilejów, przełożonych, prepozytów, spraw sądowych
i majątkowych itp. Obejmują one lata 1412–1845, większość to akta XVIII-wieczne4.
60% z nich stanowią luzy, pozostała część występuje w formie poszytów.
W zespole Archiwum Kapituły Metropolitalnej (A. Cap. B) znajduje się 29 j.a. akt poklasztornych, z których 17 dotyczy klarysek gnieźnieńskich, pozostałe zaś klarysek
kaliskich, a także benedyktynów z Tyńca, cystersów z Wągrowca, kanoników regularnych św. Augustyna z Trzemeszna, karmelitów z Markowic. Zostaną one w przyszłości
włączone do działu akt klasztornych.
Kapituła Metropolitalna gromadziła też tzw. luzy. Jej XIX-wieczny bibliotekarz, ks. Jan
Korytkowski (1824–1888), wspominał, iż w bibliotece i archiwum kapitulnym znajduje się „mnóstwo luźnych najrozmaitszej treści papierów”5. Wśród nich odnajdujemy archiwalia poklasztorne, pochodzące przede wszystkim z klasztorów klarysek
i bożogrobców w Gnieźnie oraz z klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna
w Trzemesznie, z którymi kapituła gnieźnieńska była w różny sposób powiązana. Są
to w większości uwierzytelnione kopie i wyciągi z okresu od XV do XIX w., ale zdarzają
się też oryginalne dokumenty (A. Cap. luzy O., sygnatury 1–52, 54–78).
W zespole Archiwum Kurii Metropolitalnej z interesujących nas archiwaliów znajdują się
przede wszystkim akta z okresu kasat klasztornych w XVIII i XIX w. Zespół ten dzieli się
na trzy działy. Pierwszy (AKM I) to tzw. generalia; zawiera przede wszystkim akta ogólne związane z kasatami: wykazy zakonników, inwentarze wyposażenia klasztorów
oraz należących do nich kościołów, majątków i funduszy, postanowienia dotyczące
zarządzania majątkiem poklasztornym itp. Drugi dział (AKM II) zawiera akta dotyczące
parafii. Uwzględniono akta z 20 parafii, które albo były „zarządzane” przez zakonników,
albo na ich terenie znajdował się klasztor i ma to swoje odzwierciedlenie w aktach.
Trzeci dział (AKM III) tworzą akta personalne. Znaleziono sześć poszytów dotyczących
zakonników, którzy po kasacie pracowali na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej.
W dziale Akta parafialne (AP) znaleziono akta dziewięciu parafii, których treść dotyczy
klasztorów i ich funkcjonowania przed okresem kasat i później (do połowy XIX w.; akta
dotyczą głównie spraw sądowych i gospodarczych, zapisów majątkowych, utrzymania
kościołów i budynków klasztornych, zawierają także spisy inwentarzy, z okresu XVII–
XIX w.). Najliczniejsze materiały pochodzą z parafii Bydgoszcz (dotyczą bernardynów,
jezuitów, karmelitów i klarysek), Strzelno (dotyczą norbertanek), Trzemeszno (dotyczą
kanoników regularnych św. Augustyna) oraz Markowice (dotyczą karmelitów).
W zespole Akta dekanatu kcyńskiego (AD Kc) znaleziono 2 j.a. odnoszące się do kasaty
klasztoru karmelitów w Kcyni i losów jego majątku.

4

W. ZIENTARSKI, Archiwum Klasztoru Norbertanek w Strzelnie. Inwentarz, Gniezno 1972, mps w AA Gniezno.

5 J. KORYTKOWSKI, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych
podług źródeł archiwalnych, t. 1, Gniezno 1883, s. 499, 501.

Ryc. 4. AA Gniezno, ZBenL, sygn. 1, Liber viridis (kopiarz), 1402–1711, k. 9v–10r. Fot. J. MIZERKA
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Ryc. 5. AA Gniezno, A. Cap. B, sygn. 826, Protocollum secundum notariale apostolicum seu Privilegia
monasterii Vongroviensis (kopiarz), 1153–1780, k. 4. Fot. J. MIZERKA

–

–

–

–

–

1

2

3

4

5

Lp. Miejscowość

reformaci

karmelici

cystersi

bernardyni

benedyktyni

Zakon

1843–1955

1852–1955

1834

1857–1858

1834–1955

Zakres
czasowy

347

317

648

464

493

AKM III

AKM III

AKM III

AKM III

Archiwum Kurii
Lit. P. Nr 31;
Metropolitalnej,
Sg.: 21/40
Personalia
Zg. 21/40 Archiwum Kurii
Nr 1950; Metropolitalnej,
Lit. W Nr 8 Personalia
Zg. 21/40 Archiwum Kurii
Nr 3550 Metropolitalnej,
Nr 78 Personalia
Zg. 21/40 Archiwum Kurii
Nr 3222; Metropolitalnej,
Lit Ł N 3 Personalia

Zespół
znak
AKM III

nazwa

Zg. 21/40 Archiwum Kurii
Nr 4883; Metropolitalnej,
Lit. S. Nr 8 Personalia

Sygnatura
obecna dawna

pol.,
Akta personalne
0131 niem.,
ks. Łęgowskiego Cyryla
łac.

pol., Akta personalne
0131 niem., ks. Kuchcińskiego
łac. Damazyna

100

45

13

Akta personalne
pol.,
ks. Wolskiego Dominika
niem.
Michała

0131

0131

61

Liczba
kart

pol., Akta personalne
łac., ks. Pratnickiego
niem. Laurentego

Tytuł jednostki

91

Język

pol., Akta personalne
0131 niem., ks. Sąchockiego Łazarza
łac. Paulina

numer

Poszyt. Karmelita z terenu Królestwa
Polskiego, ur. 7 IX 1814, zm. 7 I 1861, syn
Stanisława, święcenia kapłańskie 7 XI 1836.
Od około 1851 r. przebywał na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej; ostatnia funkcja
– rządca parafii Ostrowo Mogileńskie.
Poszyt. Reformat, kaznodzieja z terenu
Królestwa Polskiego działający na terenie
archidiecezji gnieźnieńskiej. Zm. 1851?

Poszyt. Cysters. Około 1834 r. przebywał
w parafii Tursk (bez zatrudnienia).

Poszyt. Benedyktyn, ur. 1791, zm. 1 IX
1851 w Bydgoszczy, święcenia kapłańskie
1815. Ostatnia funkcja – proboszcz parafii
Mrocza.
Poszyt. Bernardyn, ur. 24 III 1811, syn
Szymona, święcenia kapłańskie 25 I 1835.
W latach 1851–1853 przebywał na terenie
archidiecezji gnieźnieńskiej, w parafiach
Kretków i Sobota.

Uwagi
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ogólne

ogólne

ogólne

6

7

ogólne

Zakon

Lp. Miejscowość

1790–1796

1787–1809

Zakres
czasowy

77

76

Sygnatura
obecna dawna

AKM I

AKM I

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Generalia

Zespół
znak

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Generalia

nazwa

0131

0131

numer

Akta tyczące się członków
zgromadzeń zakonnych

Tytuł jednostki

łac.,
Wykaz osób zakonnych
pol.

pol.

Język

nlb.

nlb.

Liczba
kart
Poszyt. Zawiera akta dotyczące następujących
klasztorów: Bałdrzychów – cystersi; Bełchatów
– franciszkanie; Bieniszew – kameduli;
Chocz – reformaci; Gniezno – bożogrobcy,
franciszkanie; Kalisz – bernardyni, franciszkanie, kanonicy regularni św. Augustyna,
reformaci; Kazimierz – bernardyni; Kobylin
– bernardyni; Koło – bernardyni; Konin
– reformaci; Konopnica – paulini; Krotoszyn –
trynitarze; Krzepice – kanonicy regularni; Ląd
– cystersi; Lutomiersk – reformaci; Sieradz –
dominikanie; Trzemeszno – kanonicy regularni
św. Augustyna; Warta – bernardyni; Wągłczew
– bożogrobcy; Wągrowiec – cystersi; Widawa
– bernardyni; Wieluń – augustianie-eremici,
paulini, pijarzy, reformaci; Wieruszów –
paulini; Złoczew – bernardyni.
Poszyt. Zawiera akta dotyczące następujących
klasztorów: Bałdrzychów – cystersi; Bełchatów
– franciszkanie; Bieniszew – kameduli;
Chocz – reformaci; Gniezno – bożogrobcy,
franciszkanie; Kalisz – bernardyni, franciszkanie, kanonicy regularni św. Augustyna,
reformaci; Kazimierz – bernardyni; Kobylin
– bernardyni; Koło – bernardyni; Konin
– reformaci; Konopnica – paulini; Krotoszyn –
trynitarze; Krzepice – kanonicy regularni; Ląd
– cystersi; Lutomiersk – reformaci; Sieradz –
dominikanie; Trzemeszno – kanonicy regularni
św. Augustyna; Warta – bernardyni; Wągłczew
– bożogrobcy; Wągrowiec – cystersi; Widawa
– bernardyni; Wieluń – augustianie-eremici,
paulini, pijarzy, reformaci; Wieruszów –
paulini; Złoczew – bernardyni.

Uwagi
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ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

8

9

10

ogólne

ogólne

Zakon

Lp. Miejscowość

1817–1853

1808–1819

1804–1853

Zakres
czasowy

2429

443

400

Sygnatura
obecna dawna

AKM I

AKM I

AKM I

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Generalia

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Generalia

Zespół
znak

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Generalia

nazwa

nlb.

nlb.

Akta tyczące się utrzymywania kontroli nad
niem.,
majątkami klasztornymi
0131
pol.
w archidiecezji gnieźnieńskiej

Liczba
kart

Akta tyczące się wykazów
pol., kościołów, klasztorów,
0131 niem., duchownych świeckich
łac. i klasztornych w archidiecezji gnieźnieńskiej

Tytuł jednostki

130

Język

pol. Akta dotyczące zniesienia
0131 niem., klasztorów w archidiecezji
łac. gnieźnieńskiej

numer
Poszyt. Zawiera akta dotyczące następujących
klasztorów: Bydgoszcz – bernardyni, bernardynki, karmelici; Gniezno – franciszkanie, klaryski;
Gołańcz – bernardyni; Górka – bernardyni;
Kcynia – karmelici; Kobylin – bernardyni; Krotoszyn – trynitarze; Inowrocław – franciszkanie;
Łabiszyn – reformaci; Markowice – karmelici;
Mogilno – benedyktyni; Ołobok – cysterki;
Pakość – reformaci; Podgórz – reformaci;
Strzelno – norbertanki; Trzemeszno – kanonicy
regularni św. Augustyna; Wągrowiec – cystersi;
Żnin – dominikanie
Poszyt. Zawiera akta dotyczące następujących klasztorów: Bydgoszcz – bernardyni,
karmelici; Chojnice – augustianie-eremici;
Gniezno – bożogrobcy, franciszkanie; Gołańcz
– bernardyni; Kcynia – karmelici; Kobylin –
bernardyni; Krotoszyn – trynitarze; Mogilno
– benedyktyni; Ołobok – cysterki; Pakość –
reformaci; Trzemeszno – kanonicy regularni
św. Augustyna; Wągrowiec – cystersi; Zamarte – bernardyni; Żnin – dominikanie
Poszyt. Zawiera akta dotyczące następujących klasztorów: Bydgoszcz – bernardyni,
bernardynki, karmelici; Gniezno – bożogrobcy,
franciszkanie, klaryski; Gołańcz – bernardyni;
Górka – bernardyni; Inowrocław – franciszkanie; Kcynia – karmelici; Kobylin – bernardyni;
Krotoszyn – trynitarze; Łabiszyn – reformaci;
Markowice – karmelici; Mogilno – benedyktyni; Ołobok – cysterki; Pakość – reformaci;
Podgórz – reformaci; Strzelno – norbertanki;
Trzemeszno – kanonicy regularni św. Augustyna; Wągrowiec – cystersi; Żnin – dominikanie

Uwagi
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ogólne

ogólne

ogólne

Bydgoszcz

Bydgoszcz

11

12

13

14

bernardyni

bernardyni

misjonarze

Zakon

Lp. Miejscowość

1817–1832

1604–1826

1730

1824–1853

Zakres
czasowy

40

1

58

79

A. Cap.
luzy O

ZOB

Archiwum
Kapituły
Metropolitalnej

Archiwum
klasztoru
obserwantów
w Bydgoszczy

AKM II 14

AKM I

Zespół
znak

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Generalia

nazwa

Archiwum Kurii
Lit. B Nr 11 Metropolitalnej,
Parafie

Sygnatura
obecna dawna

0131

0163

0136

0131

numer

nlb.

pol., Akta utrzymywania
łac., niektórych klasztorów.
niem. Mendicantium

4

147

28

Misjonarze św. Wincentego a Paulo (Lazaryści)

Topographia conventus
łac., loci Bydgostiensis Fratrum
pol. Minorum Observantia
Sancti Francisci [...]

Akta tyczące się suppryniem.,
mowanego kościoła
pol.
kk bernardynów

łac.

Liczba
kart

Tytuł jednostki

Język
Poszyt. Zawiera akta dotyczące następujących klasztorów: Bydgoszcz – bernardyni,
karmelici, klaryski; Gniezno – bożogrobcy,
franciszkanie, klaryski; Gołańcz – bernardyni; Górka – bernardyni; Kcynia – karmelici;
Kobylin – bernardyni; Krotoszyn – trynitarze; Łabiszyn – reformaci; Markowice
– karmelici; Mogilno – benedyktyni;
Ołobok – cysterki; Pakość – reformaci;
Strzelno – norbertanki; Trzemeszno – kanonicy regularni św. Augustyna; Wągrowiec
– cystersi
Luzy w teczce. Propozycje polskiej prowincji
przedstawione generałowi na konwencie
w 1730 r.
Księga oprawna. Rodzaj kroniki pisanej od
1604 r., przedstawiającej dzieje klasztoru
według dat (od fundacji w 1480 r.), przywileje, kapituły, zgony braci, inwentarze
itp. Pod koniec księgi umieszczono spis
dobrodziejów klasztoru zmarłych w latach
1736–1824 oraz katalog braci w latach
1485–1826.
Na wewnętrznej okładce plan majętności
Przyłęki.
Poszyt. Zawiera m.in. inwentarze sprzętów
kościelnych i gruntowe z lat 1817, 1829
i 1830.
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Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

15

16

17

18

19

20

Lp. Miejscowość

bernardyni

bernardyni

bernardyni

bernardyni

bernardyni

bernardyni

Zakon

1878–1899

1870–1923

1849–1854

1848–1865

1830–1869

1818–1842

Zakres
czasowy

212

42

62

41

349

61

Archiwum
parafii
Bydgoszcz

nazwa

AP 84

Zespół
znak

Archiwum
parafii
Bydgoszcz

AP 84

Archiwum
parafii
AP 84
Bydgoszcz
Archiwum Kurii
Lit. B Nr 22 Metropolitalnej, AKM II 14
Parafie
Archiwum paraAP 84
fii Bydgoszcz
Archiwum Kurii
Nr 104 Metropolitalnej, AKM II 14
Parafie

Sygnatura
obecna dawna

pol.

36

0131

[Odpisy wcześniejszych
wizytacji kościoła
pw. św. Marii Magdaleny
niem.,
będącego pod opieką
0084
łac.
zakonu bernardynów,
a oddanego gminie
niemieckiej]

nlb.

122

nlb.

nlb.

Liczba
kart

77

pol.

0084

Wykaz w maju 1828 r.
w klasztorze pobernardyńskim wynalezionych
i w maju 1830 kolegium
kościelnemu wydanych
sprzętów jako też
wydania sprzętów
kościelnych z kościoła
pokarmelitańskiego
i z kościoła klarysek
kościołowi parafialnemu
w Bydgoszczy
Kościół pobernardyński,
później na kościół garnizonowy przeznaczony
Akta tyczące się windykacji kościoła pobernardyńskiego
Pozbierane majątki
klasztorne

Tytuł jednostki

Akta tyczące się biblioteki
kościelnej

niem.,
pol.

pol.,
niem.

niem.,
pol.

Język

0131

0084

0084

numer

Poszyt. Kościół jezuicki – duszpasterstwo
katolików niemieckich, stosunek prawny
do parafii farnej. M.in. kopia przywileju
Stanisława Sarnowskiego, biskupa
włocławskiego, z 1679 r. dotycząca posługi
duszpasterskiej dla katolików niemieckich.

Poszyt. Zawiera m.in. odpis katalogu ksiąg
z pobernardyńskiego klasztoru z 1923 r.

Poszyt. Dotyczy przejęcia kościoła pobernardyńskiego przez tamtejszą gminę katolicką
i uposażenia go. Inwentarzy brak.
Poszyt. Też jezuici, karmelici i klaryski.
Inwentarzy brak.

Poszyt. Inwentarzy brak.

Poszyt. Zawiera m.in. inwentarze sprzętów
kościelnych i dotyczy przekazania ich
do innych parafii.

Uwagi
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Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

21

22

23

24

25

26

27

28

Lp. Miejscowość

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

bernardyni

Zakon

1929

1880

1878–1899

1857–1882

1849–1854

1848–1872

1834–1923

1922–1934

Zakres
czasowy

466

213

212

211

62

46

45

350

Sygnatura
obecna dawna

AP 84

AP 84

AP 84

AKM I

Archiwum parafii Bydgoszcz

Archiwum parafii Bydgoszcz

Archiwum parafii Bydgoszcz
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Generalia

Archiwum Kurii
Metropolitalnej, AKM II 14
Parafie
Archiwum Kurii
Metropolitalnej, AKM II 14
Parafie
Archiwum paraAP 84
fii Bydgoszcz

AP 84

Zespół
znak

Archiwum parafii Bydgoszcz

nazwa

0131

0084

0084

0084

Majątek pojezuicki

nlb.

nlb.

[Przekazanie kościoła
niem. pojezuickiego gminie
niemieckiej]

pol.

36

117

[Kościół jezuicki – duszniem., pasterstwo katolików
łac. niemieckich, stosunek
prawny do parafii farnej]

pol.

nlb.

277

pol., Akta tyczące się kościoła
niem. pojezuickiego

nlb.

Akta kościoła pobernardyńskiego
nlb.

Liczba
kart

Tytuł jednostki

niem.,
[Kościół pojezuicki]
pol.

pol.

Język

Pozbierane majątki
klasztorne
[Przekazanie kościoła
niem., pojezuickiego gminie
0084
pol. niemieckiej. Plan
kościoła]

0131

0131

0084

numer

Luzy w teczce. Teczka zawiera wyniki
kwerendy w urzędach świeckich i kościelnych dotyczącej majątków pojezuickich,
wykonanej na zlecenie Kurii Metropolitalnej
w Gnieźnie.

Poszyt. Zawiera m.in. plan sytuacyjny
kościoła.

Poszyt. Odpisy wcześniejszych wizytacji
kościoła pw. św. Marii Magdaleny
będącego pod opieką zakonu bernardynów,
a oddanego gminie niemieckiej, a także
kopię przywileju Stanisława Sarnowskiego,
biskupa włocławskiego, z 1679 r. dotyczącego posługi duszpasterskiej dla katolików
niemieckich.

Poszyt + luzy.

Poszyt. Też bernardyni, karmelici i klaryski.

Poszyt. Duża część dotyczy duszpasterstwa
katolików niemieckich.

Poszyt. Duża część dotyczy duszpasterstwa
katolików niemieckich.

Poszyt. Akta dotyczące rewindykacji kościoła i klasztoru. Plany kościoła i budynków
klasztornych.

Uwagi

176

Justyna MIZERKA

karmelici

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

29

30

31

32

33

klaryski

karmelici

karmelici

karmelici

Zakon

Lp. Miejscowość

62

493

1737,
1830–1848

61

39

38

AP 84

AP 84

AP 84

Archiwum parafii Bydgoszcz

Archiwum parafii Bydgoszcz

AKM II 14

AKM II 14

Zespół
znak

Archiwum parafii Bydgoszcz

nazwa
Archiwum Kurii
Lit. B Nr 13 Metropolitalnej,
Parafie
Archiwum Kurii
Lit. B Nr 13 Metropolitalnej,
Parafie

Sygnatura
obecna dawna

1849–1854

1818–1842

1816–1851

1800–1816

Zakres
czasowy
Język

nlb.

Zniesienie klasztoru
karmelitów

nlb.

nlb.

26

Liczba
kart

[Akta zniesienia klasztoru
karmelitów]

Tytuł jednostki

Wykaz w maju 1828 r.
w klasztorze pobernardyńskim wynalezionych
i w maju 1830 kolegium
kościelnemu wydanych
niem., sprzętów jako też
0084
pol. wydania sprzętów
kościelnych z kościoła
pokarmelitańskiego
i z kościoła klarysek
kościołowi parafialnemu
w Bydgoszczy
Pozbierane majątki
0084 pol.
klasztorne
Fundacja zakonnic klasztoru pofranciszkańskiego
w Gnieźnie jako też familii
niem., Radolińskiej i Rudnickiej
0084 pol., w ilości 105 mk rocznie,
łac. również fundacji małżonków Antoniego i Rozalii
Ryszewskich w ilości
3075 mk

0131

pol.,
łac.,
niem.
niem.,
0131 pol.,
łac.

numer

Poszyt. M.in. odpis dokumentu z 1737 r.

Poszyt. Też bernardyni, jezuici i klaryski.
Inwentarzy brak.

Poszyt. Zawiera m.in. inwentarz sprzętów
kościelnych. Też klaryski.

Poszyt. Zawiera korespondencję dotyczącą
obrony klasztoru przed skasowaniem go.
Inwentarzy brak.
Poszyt. Zawiera korespondencję dotyczącą
podziału sprzętów kościelnych i kapitałów.
Inwentarzy brak.
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klaryski

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

34

35

36

37

38

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

Zakon

Lp. Miejscowość

1108

351

1833–1836,
1911–1912

1834–1870

44

61

43

nazwa

AP 84

AKM II 14

AP 84

AP 84

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

Archiwum parafii Bydgoszcz

Archiwum parafii Bydgoszcz

AKM II 14

Zespół
znak

Archiwum parafii Bydgoszcz

Archiwum Kurii
Lit. B Nr 12 Metropolitalnej,
Parafie

Sygnatura
obecna dawna

1821–1843

1818–1842

1817–1821

Zakres
czasowy
Język

Tytuł jednostki

0084

0084

0131

nlb.

nlb.

nlb.

Akta tyczące się klasztoru
św. Klary oraz zniesienia
pol., onegoż jako też podzieleniem. nia inwentarza po rzeczonym klasztorze zakonnic
klarek w Bydgoszczy
Akta tyczące się kasacji
niem.,
klasztoru pp. klarysek
pol.
w Bydgoszczy

nlb.

29

Liczba
kart

pol., Klasztor Bernardynek
niem. Panien Św. Klary

Akta tyczące się ustąpieniem., nia placu [należącego do
0131
pol. klasztoru] bernardynek
[klarysek]
Wykaz w maju 1828 r.
w klasztorze pobernardyńskim wynalezionych
i w maju 1830 kolegium
kościelnemu wydanych
niem., sprzętów jako też
0084
pol. wydania sprzętów
kościelnych z kościoła
pokarmelitańskiego
i z kościoła klarysek
kościołowi parafialnemu
w Bydgoszczy

numer

Poszyt. Zawiera akta dotyczące rozdziału
utensyliów kościelnych i kapitałów wśród
różnych parafii, a także przeniesienia
zakonnic do Gniezna. M.in. inwentarz.

Poszyt. Zawiera m.in. inwentarz sprzętów
kościelnych i kapitałów.

Poszyt. Akta dotyczą spraw spornych związanych z wyborem ksieni, ustanowieniem
spowiednika itp. Z okresu po kasacie –
rozdziału sprzętów kościoła i przypisanych
do klasztoru funduszy. Inwentarzy brak.

Poszyt. Zawiera m.in. inwentarz sprzętów
kościelnych. Też karmelici.

Poszyt. Zawiera m.in. plan.
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klaryski

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

bożogrobcy

bożogrobcy

bożogrobcy

bożogrobcy

bożogrobcy

bożogrobcy

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

Zakon

Lp. Miejscowość

1520–1746

1445–1769

1438–1790

1426–1776

1420–1780

1361–1561

1929

1922–1924

1921–1926

1921–1923

1849–1854

Zakres
czasowy

5

3

6

12

7

11

357

360

356

355

62

Sygnatura
obecna dawna

pol.
pol.
pol.

0084
0084
0084

A. Cap.
luzy O

A. Cap.
luzy O

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

0136

0136

0136

A. Cap.
luzy O

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

0136

0136

łac.,
pol.

łac.,
pol.

łac.,
pol.

łac.,
pol.

łac.,
pol.

łac.,
pol.

pol.

0084

0136

pol.

Język

0084

numer

A. Cap.
luzy O

A. Cap.
luzy O

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

A. Cap.
luzy O

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Zespół
nazwa
znak
Archiwum paraAP 84
fii Bydgoszcz
Archiwum paraAP 84
fii Bydgoszcz
Archiwum paraAP 84
fii Bydgoszcz
Archiwum paraAP 84
fii Bydgoszcz
Archiwum paraAP 84
fii Bydgoszcz
Pozbierane majątki
klasztorne
[Kościół klarysek – odbudowa, projekty, plany]
[Kościół klarysek –
sprawy budowlane]
Kościół klarysek –
rachunki kasowe
Kościół klarysek – plan
kościoła
Szpital Św. Jana
w Gnieźnie pod zarządem
Bożogrobców X. Zdziechowa i Piaseczna
Szpital Św. Jana
w Gnieźnie pod zarządem
Bożogrobców VI. Majętność Jeziorzany
Szpital Św. Jana
w Gnieźnie pod zarządem
Bożogrobców XI. Ujazd
Szpital Św. Jana
w Gnieźnie pod zarządem
Bożogrobców V. Grzybowo
Szpital Św. Jana
w Gnieźnie pod zarządem
Bożogrobców II. Spór z kapitułą metropolitalną
Szpital Św. Jana
w Gnieźnie pod zarządem
Bożogrobców IV. Majętność Grochowiska

Tytuł jednostki

Luzy w teczce.

1

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Poszyt. Zawiera przede wszystkim rachunki
dotyczące remontu.

nlb.

nlb.

Poszyt.

Poszyt. Też bernardyni, jezuici i karmelici.
Inwentarzy brak.
Poszyt + luzy. Zawiera plan sytuacyjny
z 1834 r. i wycinek z gazety.

Uwagi

nlb.

nlb.

Liczba
kart

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
179

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

50

51

52

53

54

55

56

57

Lp. Miejscowość

bożogrobcy

bożogrobcy

bożogrobcy

bożogrobcy

bożogrobcy

bożogrobcy

bożogrobcy

bożogrobcy

Zakon

1802–1879

1743

1742–1743

1599–1791

1598–1817

1559–1749

1534–1781

1522–1826

Zakres
czasowy

2

1

13

8

2

4

9

10

G. 10/I

Sygnatura
obecna dawna

A. Cap.
luzy O

A. Cap.
luzy O

A. Cap.
luzy O

A. Cap.
luzy O

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

AKM II 40

ZBG

A. Cap.
luzy O

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Archiwum
klasztoru
Bożogrobców
w Gnieźnie
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

A. Cap.
luzy O

Zespół
znak

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

nazwa

0131

0513

0136

0136

0136

0136

0136

0136

numer

Tytuł jednostki

Szpital Św. Jana
łac., w Gnieźnie pod zarządem
pol. Bożogrobców IX.
Zdziechowa
Szpital Św. Jana
łac., w Gnieźnie pod zarządem
pol. Bożogrobców VIII.
Mączniki i Zdziechowa
Szpital Św. Jana w Gnieźłac., nie pod zarządem Bożopol. grobców III. Majętność
Dębłowo i Przysieka
Szpital Św. Jana
łac.
w Gnieźnie pod zarządem
niem.,
Bożogrobców I. Przywileje
pol.
dotyczące majątku
Szpital Św. Jana
łac., w Gnieźnie pod zarządem
pol. Bożogrobców VII.
Konikowo
Szpital Św. Jana
pol., w Gnieźnie pod zarządem
łac. Bożogrobców XII. Młyn
Borowiec
Dokument dotyczący
przywilejów ołtarza dla
łac.
kościoła Bożogrobców
w Gnieźnie
pol.,
Akta zniesienia kościoła
łac.,
klasztornego św. Jana
niem.

Język

Luzy w teczce.

Poszyt.

180

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

1

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

Liczba
kart
Uwagi

180

Justyna MIZERKA

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

58

59

60

61

62

63

64

Lp. Miejscowość

franciszkanie

franciszkanie

franciszkanie

franciszkanie

franciszkanie

franciszkanie

bożogrobcy

Zakon

1853–1931

1851–1893

1846–1860

1835–1917

1831–1855

1758–1831

1820–1874

Zakres
czasowy

24

19

11

3

1

1

1

AKM II 39

AKM II 39

AKM II 17

AKM II 17

AKM II 39

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

Archiwum Kurii
Lit. C. B. 5 Metropolitalnej,
Parafie

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

B. 11

G. 6

g12/I

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

AKM II 40

Zespół
znak

A. Cap.
luzy O

nazwa
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

G. 13

Sygnatura
obecna dawna

0131

0131

0131

0131

0131

0136

0131

numer

Tytuł jednostki

pol., Akta reparacji kościoła
niem. pofranciszkańskiego

pol.,
łac.,
niem.

pol.,
niem.

nlb.

11

86

340

Akta tyczące się kasacji
pol.
klasztoru OO franciszniem.
kanów
Akta dotyczące
przekazania kapitałów
poklasztornych franciszkańskich w Gnieźnie
przez synagogę w Lesznie
kościołowi w Chlewiskach
Akta tyczące się 2000 złp.
na Mikołajewicach legowanych przez Niedzwieckich dla klasztoru oo.
franciszkanów gnieźnieńskich a przekazanych
kościołowi w Chlewiskach

376

nlb.

210

Liczba
kart

pol. Akta kościoła pofranciszniem. kańskiego w Gnieźnie

pol., Akta tyczące się urząłac. , dzenia szpitala Św. Jana
niem. i jego majątku w Gnieźnie
Franciszkanie konwenpol., tualni – Gniezno [Akta
łac. dotyczące spraw budowniem. lanych, materialnych
i spornych]

Język

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt. Zawiera korespondencję z władzą
duchowną i świecką dotyczącą zarządu
kościołem, klasztorem i jego majątkiem
po kasacie, spis sreber z 1835 r., informacje
dotyczące zakonników.

Poszyt. Akta dotyczą zarządu kościołem
po kasacie klasztoru.

Luzy w teczce.

Poszyt.

Uwagi

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
181

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Lp. Miejscowość

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

franciszkanie

franciszkanie

franciszkanie

franciszkanie

Zakon

1442–1764

1442–1749

1428–1818

1418–1799

1295–1804

1929–1938

1905–1913

1856–1912

1854–1892

Zakres
czasowy

30

47

49

28

45

23

7

2

9

G. 14

G. 12

G. 40

Sygnatura
obecna dawna

A. Cap.
luzy O

A. Cap.
luzy O

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

0136

A. Cap.
luzy O

0136

0136

0136

0136

A. Cap.
luzy O

A. Cap.
luzy O

0131

0131

0131

0131

numer

AKM II 39

AKM II 39

AKM II 39

AKM II 39

Zespół
znak

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

nazwa

Tytuł jednostki

łac.,
pol.,
niem.
łac.,
pol.,
niem.

Konwent zakonu klarysek
w Gnieźnie XXXII. Majętność Obora
Konwent zakonu klarysek
w Gnieźnie XV. Dziesięcina
z Kcyni
Konwent zakonu klarysek
pol., w Gnieźnie XXXVI.
niem. Pustkowia Szczodrochowo
i Świerczewo
łac.,
pol., Konwent zakonu klarysek
niem., w Gnieźnie XXXIV.
szwedz., Majętność Strzyżewo
ros.
Konwent zakonu klarysek
łac., w Gnieźnie XVII. Spór
pol. o ogród z proboszczem
kościoła św. Piotra

Akta osobiste franciszkanów

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

34

pol.,
Inwentarz kościelny
niem.
pol.

373

41

Liczba
kart

pol., Akta kościoła pofranciszniem. kańskiego w Gnieźnie

Akta tyczące się kapitału
pol., budowlanego kościoła
niem. pofranciszkańskiego
w Gnieźnie

Język

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Poszyt.

Poszyt. Zawiera m.in. inwentarz kościoła
pofranciszkańskiego.

Poszyt. Akta dotyczą zarządu kościołem
po kasacie klasztoru.

Poszyt.

Uwagi

182

Justyna MIZERKA

klaryski

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

Zakon

Lp. Miejscowość

1575–1796

1573–1834

1562–1831

1557–1799

1543–1772

1535–1828

1534–1786

1527–1724

1512–1766

1493–1599

Zakres
czasowy

51

22

17

50

29

21

31

43

14

36

Sygnatura
obecna dawna

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

nazwa
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
0136

0136

0136

0136

0136

A. Cap.
luzy O
A. Cap.
luzy O
A. Cap.
luzy O
A. Cap.
luzy O
A. Cap.
luzy O

0136

0136

A. Cap.
luzy O
A. Cap.
luzy O

0136

0136

A. Cap.
luzy O

A. Cap.
luzy O

0136

numer

A. Cap.
luzy O

Zespół
znak
Tytuł jednostki

Konwent zakonu klarysek
łac.,
w Gnieźnie XXIII. Kostrzyn
pol.
i Strumiany
łac.,
Konwent zakonu klarysek
pol.,
w Gnieźnie I. Przywileje
niem.
Konwent zakonu klarysek
pol.,
w Gnieźnie XXX. Majętłac.
ność Miniszewo
Konwent zakonu klarysek
łac.,
w Gnieźnie XVIII. Stosunki
pol.
z Żydami gnieźnieńskimi
łac., Konwent zakonu klarysek
pol., w Gnieźnie VIII. Spory
niem. i procesy
Konwent zakonu klarysek
łac.,
w Gnieźnie XVI. Posiadłopol.
ści ziemskie w Gnieźnie
Konwent zakonu klarysek
łac.,
w Gnieźnie XXXVII.
pol.
Majętność Winiary
Konwent zakonu klarysek
łac.,
w Gnieźnie IV. Kapitały,
pol.,
zapisy, wyprawy mniszek,
niem.
skrypty dłużne
pol., Konwent zakonu klarysek
niem., w Gnieźnie IX. Rachunki,
łac. pokwitowania
pol., Konwent zakonu klarysek
łac., w Gnieźnie XXXVIII.
niem. Majętność Woźniki

Język

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

Liczba
kart

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce. Wśród nich plan zabudowań
klasztornych (k. 27).

Luzy w teczce.

Luzy w teczce. Wśród nich szkic sytuacyjny
klasztoru i jego otoczenia (k. 6).

Luzy w teczce.

Uwagi

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
183

klaryski

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

84

85

86

87

88

89

90

91

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

Zakon

Lp. Miejscowość

1598–1783

1593–1640

1593

1587–1768

1583–1786

1582–1798

1577–1698

1576–1820

Zakres
czasowy

41

1

812

77

24

34

25

15

ZKG

A. Cap.
luzy O

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

A. Cap. B

0136

A. Cap.
luzy O

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

0136

A. Cap.
luzy O

0136

0501

0136

0136

0136

A. Cap.
luzy O

A. Cap.
luzy O

0136

numer

A. Cap.
luzy O

Zespół
znak

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

nazwa
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Archiwum klaszGn. Sem.
toru klarysek
264 (?)
w Gnieźnie

Sygnatura
obecna dawna
Tytuł jednostki

pol.

Konwent zakonu klarysek
w Gnieźnie XXVIII. Dziesięcina i meszne z dóbr
Kostrzyn dla miejscowego
proboszcza

pol.,
Reguły i konstytucje
łac.

Konwent zakonu klarysek
w Gnieźnie, Majętność
Piekary – Dziesięcina
łac.,
i meszne dla parafii
pol.
św. Wawrzyńca w Gnieźnie wzgl. dla wikariuszy
katedralnych
Regestrum censuum de
bonis Monialium S. Clarae
pol.
Gnesn[esis]. Powinności
dóbr konwentu

łac., Konwent zakonu klarysek
pol. w Gnieźnie XI. Poddani

łac.,
Konwent zakonu klarysek
pol.,
w Gnieźnie II. Generalia
niem.
Konwent zakonu klarysek
łac.,
w Gnieźnie XII. Podatki
pol.
i kontrybucje wojskowe
łac., Konwent zakonu klarysek
pol., w Gnieźnie XXI. Majętnoniem ści Grotkowo

Język

nlb.

69

16

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

Liczba
kart

Luzy w teczce.

Oprawa książkowa. Księga zawiera także
wizytacje i zarządzenia powizytacyjne.

Luźne składki.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Uwagi

184

Justyna MIZERKA

klaryski

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

92

93

94

95

96

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

Zakon

Lp. Miejscowość

1604–1698

1603–1759

1600–1796

1600–1785

1600

Zakres
czasowy

37

2

46

52

802

Sygnatura
obecna dawna

A. Cap.
luzy O

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

0136

0501

0136

A. Cap.
luzy O

ZKG

0136

0136

numer

A. Cap.
luzy O

A. Cap. B

Zespół
znak

Archiwum klasztoru klarysek
w Gnieźnie

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

nazwa

Tytuł jednostki

Konwent zakonu klarysek
pol.,
w Gnieźnie XXXIX.
łac.
Majętność Żerniki
łac., Konwent zakonu klarysek
pol., w Gnieźnie XXXIII.
niem. Majętność Piekary
Reguła zakonu
Klary Świętej i konstytucje
Klasztoru Gnieźnieńskiego
Wielebnych Sióstr tegoż
Zakonu ostatnie przez
pol.,
Wieleb. w Chrystusie Ojca
łac.
Franciszka Marcinkowskiego S. Theol.
D. Polskiego Prowincjała,
całości swej przywrócone
roku pańskiego 1643
Konwent zakonu klarysek
łac.,
w Gnieźnie XXIV. Kostrzyn
pol.
i Strumiany

Modus suscipiendi
łac.,
novitias ad habitum
pol.
s. Clarae

Język

nlb.

57

nlb.

nlb.

12

Liczba
kart

Luzy w teczce.

Oprawa książkowa.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Oprawa książkowa. Omówienie: O. M. PRZYBYŁOWICZ, „Pamięć obłóczyn kożdy probantki”.
Ceremonia obłóczyn w świetle rękopisu
„Modus suscipiendi novitias ad habitum
S. Clarae” z 1600 r. z klasztoru klarysek
gnieźnieńskich, „Hereditas Monasteriorum”,
2, 2013, s. 179–194.

Uwagi

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
185

klaryski

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

97

98

99

100

101

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

Zakon

Lp. Miejscowość

1616–1801

1614–1833

1613–1655

1611–1796

1609–1840

Zakres
czasowy

33

32

5

42

3

Sygnatura
obecna dawna

ZKG

A. Cap.
luzy O

ZKG

A. Cap.
luzy O
A. Cap.
luzy O

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Archiwum klasztoru klarysek
w Gnieźnie

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Zespół
znak

Archiwum klasztoru klarysek
w Gnieźnie

nazwa

0136

0136

0501

0136

0501

numer
Księgi wszystkich spraw
konwentu gnieźnieńskiego [...] to jest katalog
sióstr zakonnych w tym
klasztorze od pamięci
ludzkiej profesowanych:
żywych i zmarłych przytem inwentarz wszystkich
dóbr i prowentów
także i przywilejów
tego klasztoru
Konwent zakonu
klarysek w Gnieźnie
XXIX. Krzyszczewo
Regestr rozchodowy
klasztoru gnieźnieńskiego zakonu Św. Klary,
który po pogorzeniu
tegoż klasztoru poczyna
się w tym roku 1613,
a za staraniem i dozorem
wielebnej panny Doroty
Bromierskiej [...]

Tytuł jednostki

łac.,
Konwent zakonu klarysek
pol.,
w Gnieźnie XIX. Grzybowo
niem.
Konwent zakonu klarysek
łac.,
w Gnieźnie XX. Majętności
pol.,
Gołąbki, Piszcz, Łomno,
niem.
Ochodza

pol.

łac.,
pol.,
niem.

pol.,
łac.

Język

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

802

Liczba
kart

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Oprawa książkowa.

Luzy w teczce.

Księgę przejęto w 1963 r. z seminarium
gnieźnieńskiego.

Uwagi

186

Justyna MIZERKA

klaryski

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

102

103

104

105

106

107

108

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

Zakon

Lp. Miejscowość

1696–1800

1691–1701

1679–1686

1666–1678

1652–1753

1646–1834

15 I 1635

Zakres
czasowy

27

806

805

804

35

18

4

Sygnatura
obecna dawna
ZKG

A. Cap.
luzy O

A. Cap.
luzy O

A. Cap. B

A. Cap. B

A. Cap. B

A. Cap.
luzy O

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Zespół
znak

Archiwum klasztoru klarysek
w Gnieźnie

nazwa
pol.

Język
Władysław IV, król Polski
zatwierdza przywileje
klarysek gnieźnieńskich

Tytuł jednostki

0136

0136

pol.

Konwent zakonu klarysek
w Gnieźnie XIV. Listy

łac., Konwent zakonu klarysek
pol., w Gnieźnie V. Majętności
niem. – generalia
Konwent zakonu
klarysek w Gnieźnie XXII.
Majętności Grotkowo –
pol.,
dziesięcina i meszne dla
0136
łac.
parafii w Jarząbkowie
i dla scholasterii metropolital. w Gnieźnie
Regestra wziątków
konwentu gnieźnień0136 pol.
skiego W. PP. Zakonnic
S.M. Klary
Regestra wziątków
konwentu gnieźnień0136 pol.
skiego W. PP. Zakonnic
S.M. Klary
Regestra wziątków
konwentu gnieźnień0136 pol.
skiego W. PP. Zakonnic
S.M. Klary

0501

numer

nlb.

175

179

171

nlb.

nlb.

2

Liczba
kart

Luzy w teczce.

Oprawa książkowa, brak okładki.

Oprawa książkowa.

Oprawa książkowa, brak okładki.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Dyplom współoprawny z dyplomem
z 1765 r. i dokumentem zawierającym opis
fundacji klasztoru, sporządzonym 12 III
1798 r.; pieczęć opłatkowa.

Uwagi

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
187

klaryski

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

109

110

111

112

113

114

115

116

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

Zakon

Lp. Miejscowość

1751–1793

1745–1776

1730–1755

1725–1795

1710–1824

1709–1744

1701–1730

1700–1833

Zakres
czasowy

48

39

7

44

23

38

6

26

Sygnatura
obecna dawna

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Archiwum klasztoru klarysek
w Gnieźnie

0136

A. Cap.
luzy O

0136

0136

A. Cap.
luzy O
A. Cap.
luzy O

0501

0136

A. Cap.
luzy O

ZKG

0136

0501

0136

numer

A. Cap.
luzy O

ZKG

Archiwum klasztoru klarysek
w Gnieźnie
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

A. Cap.
luzy O

Zespół
znak

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

nazwa

Tytuł jednostki

Konwent zakonu klarysek
pol.,
w Gnieźnie XXXI. Majętłac.
ność Miniszewo
Regestra wziątków
i wydatków w konwencie
gnieźnieńskim [...] za
pol. szczęśliwego przełożeństwa Lilii Wielowieyskiej
ksieni tutejszego
konwentu
Konwent zakonu klarysek
łac.,
w Gnieźnie XXVI. Kostrzyn
pol.
i Strumiany
Konwent zakonu klarysek
pol.,
w Gnieźnie XXXV. Majętłac.
ność Strzyżewo

pol., Konwent zakonu klarysek
łac. w Gnieźnie X. Testamenty

Konwent zakonu klarysek
łac.,
w Gnieźnie XIII. Podatki
pol.,
państwowe i kontrybucje
niem.
wojskowe
Regestra wziątków
i wydatków w konwencie
gnieźnieńskim [...]
pol.
elekcji p. panny Maryanny
Ludwiny Karszewskiej
ksieni
łac., Konwent zakonu klarysek
pol., w Gnieźnie XXV. Kostrzyn
niem. i Strumiany

Język

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

Liczba
kart

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Oprawa książkowa.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Oprawa książkowa.

Luzy w teczce.

Uwagi

188

Justyna MIZERKA

klaryski

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

117

118

119

120

121

122

123

124

125

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

Zakon

Lp. Miejscowość

1777–1830

1777–1824

1776–1854

1775–1786

1774–1775

1772–1786

1765–1772

21 III 1765

1752–1783

Zakres
czasowy

40

19

16

811

813

808

807

4

810

Sygnatura
obecna dawna

A. Cap. B

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

0136

0136

0136

0136

A. Cap.
luzy O
A. Cap.
luzy O
A. Cap.
luzy O

0136

0136

0136

0501

0136

numer

A. Cap. B

A. Cap. B

A. Cap. B

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

ZKG

A. Cap. B

Zespół
znak

Archiwum klasztoru klarysek
w Gnieźnie

nazwa
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Konwent zakonu
pol.,
klarysek w Gnieźnie VI.
niem.
Kompetencje
pol., Konwent zakonu klarysek
łac., w Gnieźnie XXVII. Koniem. strzyn i Strumiany

nlb.

nlb.

nlb.

pol., Konwent zakonu klarysek
łac. w Gnieźnie III. Konwent

16

138

268

7

19

Liczba
kart

27

Dekreta sądów wiecowych w Kostrzynie na
rzecz klarysek w Gnieźnie
Stanisław August,
król Polski potwierdza
przywileje majątkowe
dla klasztoru klarysek
w Gnieźnie wydane
w wiekach poprzednich
Regestra wziątków
konwentu gnieźnieńskiego W. PP. Zakonnic
S.M. Klary
Regestra wziątków
konwentu gnieźnieńskiego W. PP. Zakonnic
S.M. Klary
Percepta de Kostrzyn et
Expensa [monialium
S. Clare Gnesnensis]

Tytuł jednostki

pol., Dekreta nadworne miasta
łac. Kostrzynia

pol.

pol.

pol.

łac.

pol.

Język

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce. Akta po kasacie dotyczą
głównie dotacji do pensji mniszki Tekli
Cywińskiej.

Poszyt.

Poszyt.

Oprawa książkowa.

Oprawa książkowa.

Dyplom współoprawny z dyplomem
z 1635 r. i dokumentem zawierającym
opis fundacji klasztoru, sporządzonym
12 III 1798 r.; pieczęć opłatkowa.

Oprawa książkowa.

Uwagi

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
189

klaryski

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

126

127

128

129

130

131

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

Zakon

Lp. Miejscowość

1783–1784

1783–1784

1783–1784

1780–1783

1780–1781

1778–1837

Zakres
czasowy

819

816

815

814

818

20

Sygnatura
obecna dawna

A. Cap. B

A. Cap. B

A. Cap. B

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

0136

0136

0136

0136

0136

A. Cap. B

A. Cap. B

0136

numer

A. Cap.
luzy O

Zespół
znak

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

nazwa
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Tytuł jednostki

pol.

pol.

pol.

pol.

pol.
Regestra wszelkiej percepty i expensy prowencie
Kostrzyńskim zaczynają
się od dnia 22 czerwca
1780 a kończą się dnia
30 kwietnia roku 1783
Regestra percepty
i expensy piwa, gorzałki,
pieniądzy z prowentu
za mości Pana Macieja
Noskowskiego ekonoma
kostrzyńskiego poczynające się roku pańskiego
1783 dnia 24 czerwca
Regestra wszelkiej
krescencji i percept jako
aż i expensy wszelkiej na
folwarkach na Kostrzyniei
Stronianach zaczynający
się w roku 1783 dnia
30 czerwca kończący się
w roku 1784 dnia
24 czerwca
Regestra zbóż z Obory tak
percepty jako i expensa
w roku 1783

Regestra oborskie

Konwent zakonu klarysek
pol.,
w Gnieźnie VII. Deputat
niem.
drzewny

Język

10

11

22

13

8

nlb.

Liczba
kart

Poszyt.

Poszyt.

Zszyte składki.

Luźne składki.

Zszyte składki.

Luzy w teczce.

Uwagi

190

Justyna MIZERKA

klaryski

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gniezno

Gołańcz

Gołańcz

Gołańcz

132

133

134

135

136

137

138

139

140

bernardyni

bernardyni

bernardyni

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

klaryski

Zakon

Lp. Miejscowość

1846–1887

1833–1871

1815–1846

1885–1886

1860

1835–1867

1817–1857

1790–1798

1786

Zakres
czasowy

72

70

71

6

92

4

5

809

817

G. 9

G. 9

G. 134

N. 65

G. 7

G. 9

Sygnatura
obecna dawna

AKM II 39

AKM II 39

AKM II 14

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

AP 41

AKM II 46

Archiwum
parafii Gołańcz
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

AKM II 46

AKM II 39

A. Cap. B

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

A. Cap. B

Zespół
znak

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

nazwa

Tytuł jednostki

Regestra proventu
Kostrzyńskiego 1786
pol.
a die 11 julii przychodu
i wydatku
Regestra wziątków
pol., i wydatków konwentu
niem. gnieźnieńskiego W. PP.
Zakonnic S.M. Klary

Język

0131

0041

0131

0131

0131

0131

nlb.

nlb.

niem., Akta tyczące się sporu
pol., o klasztor oo. bernardyłac. nów i reperację tegoż
pol., Akta tyczące się kościoła
niem. pobernardyńskiego

257

10

2

91

133

4

17

Liczba
kart

pol., Akta tyczące się zniesienia
niem. klasztoru Bernardynów

Akta tyczące się kasacji
pol.,
klasztoru Panien Franciszniem.
kanek [klarysek]
37 tal. na msze za dusze
pol., zakonnic gnieźnieńskich
łac. i familie Radolińskich
i Rudnickich
[Sprzedaż lokalu nad
pol.,
zakrystią w klasztorze
niem.
klarysek]

pol., Spis inwentarza klasztoru
0131 niem., Panien Franciszkanek
łac. [klarysek] w Gnieźnie

0136

0136

numer

Poszyt. Inwentarzy brak.

Poszyt. Inwentarzy brak.

Poszyt. Zawiera m.in. inwentarze majątku
kościelnego i sprzętów klasztornych z lat
1817, 1827 i 1835 oraz spis książek z 1837 r.

Poszyt.

Luźna składka.

Poszyt. Zawiera m.in. inwentarz rzeczy ruchomych należących do kościoła i klasztoru
z 1817 r. oraz spis kapitałów i sprzętów
kościoła z 1835 r.
Poszyt. Zawiera korespondencję dotyczącą
utrzymania zakonnic i prośby o pozwolenie
na wyjazd. Inwentarzy brak.

Oprawa książkowa.

Zszyte składki.

Uwagi

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
191

bernardyni

bernardyni

bernardyni

Gołańcz

Gołańcz

Gołańcz

Gołańcz

Gołańcz

Górka
Klasztorna

Górka
Klasztorna

143

144

145

146

147

148

149

bernardyni

bernardyni

bernardyni

bernardyni

bernardyni

Gołańcz

142

bernardyni

Gołańcz

Zakon

141

Lp. Miejscowość

73

1868–1869,
1919

1835–1843

1636–1792

1923

22

1

75

74

74

1868,
1923–1935

1870–1930

72

73

71

G. 78

G. 22

Sygnatura
obecna dawna

1857–1900

1853–1854

1851–1869

Zakres
czasowy

AP 41

AKM II 46

AP 41

ZOG

AKM II
107

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie
Archiwum
parafii Gołańcz
Archiwum
klasztoru obserwantów w Górce
k. Łobżenicy

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

0131

0517

0041

0131

0041

0041

0041

AP 41
AP 41

0131

0041

AP 41
AKM II 46

numer

Zespół
znak

Archiwum
parafii Gołańcz

nazwa
Archiwum
parafii Gołańcz
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie
Archiwum
parafii Gołańcz
Archiwum
parafii Gołańcz

Tytuł jednostki

nlb.

Rozebranie kościoła
św. Szczepana [w Łobżepol., nicy] do klasztoru w Górce
niem. należącego, a odstąpienie
z domem, ogrodem i łąką
szkole katolickiej

3

nlb.

nlb.

63

Klasztor pobernardyński

Luzy w teczce + poszyt. Inwentarzy brak.

nlb.

Poszyt.

Poszyt. Zawiera korespondencję z władzą
duchowną i świecką dotyczącą przejęcia
kościoła i klasztoru przez gminę katolicką.
Inwentarzy brak.
Luzy w teczce. Akta dotyczą odzyskania
kościoła pobernardyńskiego przez gminę
katolicką. Inwentarzy brak.
Fotokopia wykonana z oryginału
znajdującego się w Archiwum Prowincji OO.
Bernardynów. Kronika klasztoru w układzie
chronologicznym z odpisami niektórych
dokumentów oraz informacjami o zgonach
braci i darczyńców.

Luzy w teczce + poszyt. Inwentarzy brak.

Luzy w teczce. Inwentarzy brak.

Poszyt.

nlb.

nlb.

Poszyt.

Uwagi

nlb.

Liczba
kart

Archiwum Conventus
łac.,
Gorcensis in Eremo circa
pol.
Lobzenium [...]

pol.

pol., Rewindykacja kościoła
niem. poklasztornego

pol., Akta parafii dotyczące
niem. dóbr poklasztornych
Rozbiórka gmachu
pol.,
poklasztornego i rozdział
niem.
gruntów
pol., Akta dotyczące ogrodu
niem. poklasztornego
niem., Akta dotyczące kościoła
pol. poklasztornego
Akta tyczące się klaszpol., toru, rozwalonej figury
niem. św. Jana Nepomucena
i zamczyska

Język

192

Justyna MIZERKA

Grabów

Kalisz

Kalisz

Kalisz

Kalisz

Kalisz

Kcynia

Kcynia

152

153

154

155

156

157

158

151 Inowrocław

150

Lp. Miejscowość

karmelici

karmelici

klaryski

klaryski

klaryski

1822–1843

1724

1803–1816

1618–1834

1618–1795

1768

kanonicy
regularni
św. Augustyna

8

78

820

822

821

935

55

14

1811–1854,
1933

1755–1761

54

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

nazwa
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum Kurii
Lit. K. Nr 13 Metropolitalnej,
Parafie

Lit. J. 9

Sygnatura
obecna dawna

1663–1824

Zakres
czasowy

jezuici

franciszkanie

franciszkanie

Zakon

0131

0136

A. Cap.
luzy O
AKM II 76

0136

0136

0136

A. Cap. B

A. Cap. B

A. Cap. B

0136

0136

A. Cap.
luzy O

A. Cap. B

0131

0136

numer

AKM II 63

A. Cap.
luzy O

Zespół
znak

1

Konwent zakonu Karmelitów w Kcyni

nlb.

10

16

16

7

Dochody i wydatki klasztoru klarysek w Kaliszu

Akta tyczące się
pol.,
zniesionego klasztoru
niem.
kk karmelitów

łac.

pol.

pol.

pol.

pol.

Inventarium supellectilis
eccl. conventus Calissiensis
canonicorum regularium
ordinis S. Spiritus de Sexia
descriptum
Regestra przełożonych
i sióstr konwentu kaliskiego św. Klary
Regestra przełożonych
i sióstr konwentu kaliskiego św. Klary

nlb.

Kolegium XX Jezuitów
w Kaliszu

łac.

73

Akta tyczące się klasztoru
franciszkanów w Inowrocławiu

Liczba
kart
nlb.

Tytuł jednostki

łac., Konwent OO franciszkapol. nów w Grabowie

Język

Poszyt. Inwentarzy brak.

Luzy w teczce.
Zapis sumy 100 fl pl.

Oprawa książkowa. Zły stan zachowania.
Po kasacie księga zawiera m.in. wykaz
zmarłych sióstr. Inwentarzy brak.
Oprawa książkowa. Zapisy wydatków
i dochodów dotyczą też okresu po kasacie.
Inwentarzy brak.

Oprawa książkowa. Zły stan zachowania.

Luźne składki.

Luzy w teczce. Akta dotyczą spraw
spornych.

Poszyt. Zawiera m.in. wykaz sprzętów
kościelnych z 1820 r.

Luzy w teczce. Miscellanea.

Uwagi

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
193

karmelici

Kcynia

Kcynia

Kcynia

Kcynia

Kcynia

Kobylin

Koronowo

Kościan

Koźmin

159

160

161

162

163

164

165

166

167

bernardyni

dominikanie

cystersi

bernardyni

karmelici

karmelici

karmelici

karmelici

Zakon

Lp. Miejscowość

1783–1797

1748–1761

1566

1835

1867–1906

1847–1891

1836–1873

1836–1843

1831–1905

Zakres
czasowy

1

1

56

1

10

9

26

110

109

467

Lit. K. nr 10

Nr. 3

Sygnatura
obecna dawna

0679

0515

ZBerKoź

0136

A. Cap.
luzy O

ZDK

0511

0131

ZBerK

AKM II 76

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

0131

0675

0131

AKM II 76

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

Język

Tytuł jednostki

nlb.

Klasztor Cystersów
w Koronowie

łac.

Percepta et expensa
Missarum

Dominikanie Kościan:
łac.,
Księga dochodów
pol.
i rozchodów zakrystii

nlb.

46

35

łac.,
Katalog biblioteki
pol.

łac.

nlb.

nlb.

Akta tyczące się
pol.,
zniesionego klasztoru
niem.
kk karmelitów
pol., Akta tyczące się zabudoniem. wań poklasztornych

nlb.

nlb.

90

Liczba
kart

Akta dotyczące sreber
i biblioteki

pol.

Akta magistratu dotyniem.,
czące likwidacji klasztoru
pol.
karmelitów w Kcyni
Akta poklasztorne w Kcyni
pol., tyczące się opisu majątku
0675
niem. tegoż kościoła po kk
karmelitach

numer

AKM II 76

AD Kc

Archiwum dekanatu Kcynia

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie
Archiwum
klasztoru
bernardynów
w Kobylinie
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
klasztoru
dominikanów
w Kościanie
Archiwum
klasztoru
bernardynów
w Koźminie

AD Kc

Zespół
znak

Archiwum dekanatu Kcynia

nazwa

Oprawa książkowa.

Oprawa książkowa. Wyłączono z archiwum
parafii Wilkowyja (AP 77, sygn. 467).

Luzy w teczce. Wyrok sądu podkomorskiego
w sprawie granic.

Oprawa książkowa. Wyjęto z Archiwum
Kapitulnego (dział Cap. II) w 1974 r.

Poszyt. Inwentarzy brak.

Poszyt. Zawiera korespondencję z władzą
duchowną i świecką. Inwentarz sprzętów
kościelnych i funduszy z 1836 r.
Poszyt. Zawiera m.in. opis kościoła
i sprzętów kościelnych oraz majątku z lat
1836 i 1838. Wykaz książek z biblioteki
poklasztornej z 1836 r.
Poszyt. Zawiera m.in. inwentarz sprzętów
kościelnych z 1836 r. i wykaz książek z lat
1836 i 1872.
Poszyt. Zawiera korespondencję z władzą
duchowną i świecką dotyczącą przejęcia
i zarządu nad kościołem i terytorium
przyklasztornym. Inwentarzy brak.

Uwagi

194

Justyna MIZERKA

Krzepice

Ląd

Lubiń

Łabiszyn

Łabiszyn

Łabiszyn

Łęczyca

Markowice

168

169

170

171

172

173

174

175

Lp. Miejscowość

karmelici

norbertanki

reformaci

reformaci

reformaci

benedyktyni

1531–1743

1640–1763

1909–1913

1831–1845

1822–1829

1402–1711

1569–1753

1604–1624

kanonicy
regularni
św. Augustyna

cystersi

Zakres
czasowy

Zakon

999

27

14

13

12

1

59

57

Sygnatura
obecna dawna

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

nazwa
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
klasztoru
benedyktynów
w Lubiniu
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie
0509

0131

ZBenL

AKM II
102

0136

0166

ZNS

A. Cap. B

0131

AKM II
102

0131

0136

A. Cap.
luzy O

AKM II
102

0136

numer

A. Cap.
luzy O

Zespół
znak

46

łac., Summa 2000 flp. in agro
pol. Barcice

nlb.

9

Akta nabycia budynków
poklasztornych dla parafii

nlb.

Akta klasztoru
pol.,
strzelińskiego dotyczące
łac.
klasztoru w Łęczycy

pol.

pol., [Zniesiony klasztor księży
niem. Reformatów]

nlb.

nlb.

Klasztor Cystersów
w Lądzie

[Akta tyczące się zatargu
pol.,
między proboszczem łaniem.
biszyńskim a klasztorem]

nlb.

Konwent zakonu
Kanoników Regularnych
Laterańskich

207

Liczba
kart

Tytuł jednostki

łac.,
Liber viridis
pol.

łac.

łac.

Język

Poszyt. Zawiera akta dotyczące spraw
spornych i sądowych. Kopie, wyciągi.

Luzy w teczce.

Poszyt.

Poszyt. Zawiera korespondencję dotyczącą
podziału sprzętów kościelnych, przejęcia kościoła i innych zabudowań poklasztornych.
M.in. inwentarze sprzętów kościelnych z lat
1829 (odpis wykonany w 1936) i 1834.

Poszyt.

Oprawa książkowa. Kopiarz, z Biblioteki
Seminarium Gnieźnieńskiego.

Luzy w teczce. Akta dotyczą rewizji dóbr,
zmiany granic itp.

Luzy w teczce. Korespondencja z kapitułą
metropolitalną w Gnieźnie.

Uwagi

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
195

karmelici

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

176

177

178

179

180

karmelici

karmelici

karmelici

karmelici

Zakon

Lp. Miejscowość

1655–1787

1652–1731

1642–1739

1635–1793

1534–1773

Zakres
czasowy

17

11

1000

15

84

Sygnatura
obecna dawna

AP 232

AP 232

A. Cap. B

AP 232

AKM II
111

Archiwum parafii Markowice
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum parafii Markowice

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

Zespół
znak

Archiwum parafii Markowice

nazwa

0131

0682

0136

0682

0682

numer

łac.,
pol.

łac.,
pol.

łac.,
pol.

łac.,
pol.

łac.,
pol.

Język
[Akta dotyczące
różnych spraw sądowych
i gospodarczych,
ugody dotyczące zapisów
majątkowych niezwiązanych bezpośrednio
z klasztorem i fundacją
markowicką]
[Akta dotyczące
figury Matki Boskiej
Markowickiej. Fragmenty
„księgi cudów” i innych
dokumentów]
[Sprawy sporne i sądowe
dotyczące kapitałów
zapisanych klasztorowi]
[Akta dotyczące powstania fundacji klasztoru
w Markowicach i jego
obowiązków względem
parafii w Ludzisku]
Akta tyczące się
przez jww. obywateli
poczynionych na różne
sumy pieniężne legatów
i zapisów celem wyfundowania kościoła i klasztoru
karmelitańskiego we wsi
Markowicach tudzież
utrzymania onychże oraz
na różne pobożne ofiary
zaczęte od 1655 r.

Tytuł jednostki

nlb.

nlb.

26

nlb.

nlb.

Liczba
kart

Poszyt.

Luzy w teczce.

Poszyt. Okładka zniszczona.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Uwagi

196

Justyna MIZERKA

karmelici

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

181

182

183

184

185

186

187

karmelici

karmelici

karmelici

karmelici

karmelici

karmelici

Zakon

Lp. Miejscowość

1716–1794

1671–1700

1667–1781

1665–1678

1660–1905

23 VIII 1660

1657–1729

Zakres
czasowy

27

52

41

32

13

12

34

Sygnatura
obecna dawna

AP 232

AP 232

AP 232
AP 232

AP 232

AP 232

AP 232

Archiwum parafii Markowice

Archiwum parafii Markowice
Archiwum parafii Markowice

Archiwum parafii Markowice

Archiwum parafii Markowice
Archiwum parafii Markowice

Zespół
znak

Archiwum parafii Markowice

nazwa

0682

0682

0682

0682

0682

0682

0682

numer

pol.

łac.

łac.,
pol.

łac.,
pol.

łac.,
pol.

łac.

łac.,
pol.

Język
[Akta dotyczące zakonu
karmelitów w Markowicach. Sprawy sądowe,
sporne, dotyczące
różnych zapisów majątkowych, vol. I]
[Dokument potwierdzający osadzenie
karmelitów w Markowicach i wyszczególnienie
przysługujących im
funduszy]
Akta dotyczące Sanktuarium Matki Boskiej
Markowickiej
[Testamenty i wypisy
z ksiąg grodzkich. Ugody]
Akta klasztoru markowickiego zakonu karmelitańskiego [...] tyczące się
zapisu sumy pieniężnej
17000 zł pol. klasztorowi
i lokalizacji tegoż na
dobrach Luszczanowo
z przyległościami
[Czynsze i inne poświadczenia otrzymanych
należności]
[Kontrakty na prace budowlane i wykończeniowe kościoła i klasztoru.
Plan kościoła]

Tytuł jednostki

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

16

nlb.

Liczba
kart

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Poszyt.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce. Oryginały i kopie dokumentów pergaminowych i papierowych.

Dyplom pergaminowy bez pieczęci.

Luzy w teczce.

Uwagi

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
197

karmelici

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

188

189

190

191

192

193

karmelici

karmelici

karmelici

karmelici

karmelici

Zakon

Lp. Miejscowość

1743–1761

44

43

1740–1741,
1845

9

1730,
1843–1850

35

42

1727–1730,
1842

1730–1818

82

Sygnatura
obecna dawna

1720–1815

Zakres
czasowy

AP 232

AP 232

AKM II
111

AP 232

AP 232

AP 232

Archiwum parafii Markowice

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

Archiwum parafii Markowice

Archiwum parafii Markowice

Archiwum parafii Markowice

Zespół
znak

Archiwum parafii Markowice

nazwa

Język

Tytuł jednostki

[Korespondencja
niem., z władzami świeckimi
0682
pol. o utrzymanie klasztoru
i o płaceniu podatków]
Akta kapitału markołac., wickiego kościoła jako
0682
pol. dług 279 złp. na dobrach
Kołodziejewskich
Akta tyczące się windypol., kacji kapitału 4000 zł.pl.
0131 niem., lokowanych na Kamelaryłac. ji Toruńskiej dla klasztoru
w Markowicach
[Akta dotyczące
klasztoru karmelitów
łac., w Markowicach. Sprawy
0682
pol. sądowe, sporne, dotyczące różnych zapisów
majątkowych, vol. II]
Akta kapitału 2000 złp.
w roku 1740 na synagołac.,
dze w Inowrocławiu do
0682
niem.
klasztoru markowickiego
należącego
Akta kapitału 5856 złp.
20 gr. markowickiego
łac.,
klasztoru niegdyś na
0682
pol.
Tupadłach lokowanego
i zapisanego

numer

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

Liczba
kart

Poszyt.

Poszyt.

Luzy w teczce.

Poszyt.

Poszyt.

Luzy w teczce. Są to kserokopie
(brak danych nt. ich wykonania).

Uwagi

198

Justyna MIZERKA

karmelici

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

194

195

196

197

198

199

200

201

karmelici

karmelici

karmelici

karmelici

karmelici

karmelici

karmelici

Zakon

Lp. Miejscowość

1777–1820

1775–1842

46

83

80

85

1761, 1828,
1921–1952

1775–1802

139

37

33

45

K2

22, 147

Sygnatura
obecna dawna

1757

1756

1754–1761

1747–1773

Zakres
czasowy

AP 232

AP 232

AP 232

AP 74

AP 232

AP 232

AP 232

AP 232

Archiwum parafii Markowice
Archiwum parafii Markowice
Archiwum parafii Trzemeszno
Archiwum parafii Markowice

Archiwum parafii Markowice

Archiwum parafii Markowice

Archiwum parafii Markowice

Zespół
znak

Archiwum parafii Markowice

nazwa
Akta klasztoru markowickiego tyczące się kapitału
na Przedbojewicach
18 złp
[Umowy o wykonanie
różnego rodzaju prac
przy klasztorze i majątku
w Markowicach]
Synopsis krescencji
uniwersalnej w Przedwojewicach w 1756 r.
Dokument filadelfii klasztoru trzemeszeńskiego
i klasztoru z Markowic

Tytuł jednostki

pol.,
łac., [Miscellanea]
niem.

łac.

pol.

pol.

łac.

Język

0682

[Akta dotyczące klasztoru
niem., karmelitów. Koresponpol. dencja z władzami
państwowymi]
Akta klasztoru markowickiego zakonu karmełac.,
litańskiego dotyczące
0682 niem.,
urządzeń i korespondencji
pol.
z władzami [...] względem
kapitałów i prowizji
Akta tyczące się 4000 złp
0682 niem. niegdyś na mieście Toruniu lokowanego od 1655

0682

0074

0682

0682

0682

numer

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

1

nlb.

nlb.

nlb.

Liczba
kart

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt.

Luzy w teczce. Akta po kasacie dotyczą
głównie sanktuarium w Markowicach
(wycinki z gazet, druki) + kilka listów
oblatów.

Luźna karta (druk + rękopis).

Luzy w teczce. Zestawienie plonów.

Luzy w teczce.

Poszyt.

Uwagi

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
199

karmelici

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

202

203

204

205

206

207

208

karmelici

karmelici

karmelici

karmelici

karmelici

karmelici

Zakon

Lp. Miejscowość

1829–1835

1828–1867

1819–1820

1817–1828

1812–1815

1810–1829

1787

Zakres
czasowy

39

3

19

38

51

2

53

Sygnatura
obecna dawna

AKM II
111

AP 232

AP 232

AP 232

AKM II
111

AP 232

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

Archiwum parafii Markowice

Archiwum parafii Markowice

Archiwum parafii Markowice

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

Archiwum parafii Markowice

Zespół
nazwa
znak
Archiwum paraAP 232
fii Markowice

0682

0131

0682

0682

0682

0131

0682

numer

296

nlb.

Akta tyczące się zniesienia
pol., klasztoru Karmelitów
niem. i utworzenia kościoła
filialnego w Markowicach
Akta różnych czynności
niem.,
[...] klasztoru w Markopol.
wicach

pol.

nlb.

nlb.

nlb.

[Inwentarz konwentu
klasztoru markowickiego.
Akta pokasacyjne]

Akta klasztoru
markowickiego z czasów
pol. Księstwa Warszawskiego
o uwolnienie od podatku
ofiary
[Akta dotyczące klasztoru
pol., markowickiego i przynaniem. leżących mu funduszy
po jego skasowaniu]

nlb.

Akta tyczące się zniesiopol.,
nego klasztoru kk karmeniem.
litów w Markowicach

Liczba
kart
nlb.

Tytuł jednostki
Percepta i expensa

łac.

Język

Poszyt. Zawiera m.in. inwentarz zabudowań
klasztornych, gruntów, kapitałów, sprzętów
ruchomych w kościele i klasztorze, spis
inwentarza żywego oraz sług kościelnych
z lat 1819–1820.
Poszyt. Zawiera korespondencję dotyczącą
przejęcia kościoła przez parafię w Ludzisku.
M.in. spisy kapitałów z lat 1820 i 1823
(odpis wykonany w 1842 r.).
Poszyt. Zawiera korespondencję dotyczącą
przejęcia kościoła, klasztoru oraz jego funduszy przez parafię w Ludzisku. Spis sreber
z 1829 r., spis rzeczy z zakrystii z 1830 r.,
spis inwentarza ruchomego kościoła i klasztoru oraz inwentarza żywego [b.d.].

Poszyt. Zawiera korespondencję z władzą
świecką i duchowną.

Poszyt.

Poszyt. Zawiera korespondencję dotyczącą
podziału sprzętów kościelnych, przejęcia
kościoła i innych zabudowań poklasztornych, a także zakonników. M.in. inwentarz
sprzętów kościelnych i klasztornych z 1810 r.
i wykazy kapitałów z lat 1819 i 1822.

Luzy w teczce.

Uwagi

200

Justyna MIZERKA

karmelici

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

Markowice

209

210

211

212

213

214

215

216

oblaci

karmelici

karmelici

karmelici

karmelici

karmelici

karmelici

Zakon

Lp. Miejscowość

16

85

1761, 1828,
1921–1952

17

1933–1963

1929

14

34

1858–1859,
1920–1929

1920–1924

4

5

1

D 11

Sygnatura
obecna dawna

1834–1870

1833–1879

1830–1861

Zakres
czasowy

AP 232

AP 232
AP 232

AP 232

Archiwum parafii Markowice

Archiwum parafii Markowice
Archiwum parafii Markowice
Archiwum parafii Markowice

0131

AKM II
111

0682

0682

0682

0682

0131

0131

AKM II
111

AKM II
111

0131

numer

AKM II
111

Zespół
znak

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

nazwa
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

Tytuł jednostki

pol.,
łac., [Miscellanea]
niem.

Akta tyczące się
pol.,
zniesionego klasztoru
niem.
w Markowicach
Akta tyczące majątku
niem.,
i dochodów kościoła
pol.
w Markowicach
Akta tyczące się majątku
pol.,
zniesionego klasztoru
niem.
w Markowicach
Akta tyczące się
wskrzeszenia klasztoru KK
Karmelitów [oraz oddania
pol.
zarządu klasztoru i parafii
w ręce Zgromadzenia
Misjonarzy Oblatów]
[Akta dotyczące utworzenia parafii w Marpol. kowicach i przejęcia jej
przez Zgromadzenie
OO. Oblatów]
[Opis historii kościoła
pol. i „fundacji markowickiej”
z 1929 r.]
Akta dotyczące kultu
pol.
M.B. Markowickiej

Język

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

Liczba
kart

Luzy w teczce. Akta po kasacie dotyczą
głównie sanktuarium w Markowicach
(wycinki z gazet, druki) + kilka listów
oblatów.

Luzy w teczce. Nuty i fragmenty pieśni.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Poszyt.

Poszyt. Zawiera m.in. wykaz kapitałów
z 1854 r. (?)

Poszyt.
Inwentarzy brak.

Poszyt. Zawiera korespondencję dotyczącą
przejęcia kościoła przez parafię w Ludzisku.
Spis sreber z 1829 r.

Uwagi

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
201

oblaci

Markowice

Markowice

Markowice

Mogilno

Mogilno

Mogilno

217

218

219

220

221

222

1719–1771

1707

1103–1773

1928–1931

1920–1924

1858–1859,
1920–1929

Zakres
czasowy

2

3

1

36

14

34

D 11

Sygnatura
obecna dawna

0508

0508

ZBenM

ZBenM

0682

0508

AP 232

Archiwum parafii Markowice

0682

0131

numer

ZBenM

AP 232

Archiwum parafii Markowice

Archiwum
klasztoru
benedyktynów
w Mogilnie
Archiwum
klasztoru
benedyktynów
w Mogilnie
Archiwum
klasztoru
benedyktynów
w Mogilnie

AKM II
111

Zespół
znak

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

nazwa

Tytuł jednostki

Visitatio Apostolica Mirecis 30.03–6.04.1707

łac.,
Sumariusz, vol. II
pol.

łac.

łac.,
Sumariusz, vol. I
pol.

Akta tyczące się
wskrzeszenia klasztoru
KK Karmelitów [i oddania
pol.
zarządu klasztoru i parafii
w ręce Zgromadzenia
Misjonarzy Oblatów]
[Akta dotyczące utworzenia parafii w Marpol. kowicach i przejęcia jej
przez Zgromadzenie
OO. Oblatów]
Akta dotyczące klasztoru
pol., OO Oblatów w Markowiniem. cach. Sprawy majątkowe,
sporne i administracji

Język

307

15

160

nlb.

nlb.

nlb.

Liczba
kart

Oprawa książkowa. Przywileje, akta
wizytacji, zarządzenia.

Fotokopia6.

Oprawa książkowa. Kopiarz, zawiera też
wizytacje parafii Bielsko, Mogilno, Strzelce
i Wójcin.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Poszyt.

Uwagi

6 Nie wiemy, skąd pochodzi fotokopia; istnieje tylko notka, że w 1957 r. ks. J. Nowacki, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, informuje kurię,
że należałoby się starać również o rewindykację dokumentów klasztoru benedyktynów i kościoła parafialnego w Mogilnie z XII–XVIII w. (sygn. okupacyjna
Zg. 3/41 Nr 1-74) w związku z ponowną akcją odzyskiwania zabytków kultury zagrabionych przez Niemców w czasie II wojny światowej.

benedyktyni

benedyktyni

benedyktyni

oblaci

oblaci

Zakon

Lp. Miejscowość
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Mogilno

Mogilno

Mogilno

Mogilno

Mogilno

Mogilno

224

225

226

227

228

229

Mstów
230
(prepozytura)

Mogilno

223

Lp. Miejscowość

1877–1902

1762–1796

kanonicy
regularni
św. Augustyna

1835–1890

1831–1842

1824–1840

1786–1832

1763

1720–1757

Zakres
czasowy

benedyktyni

benedyktyni

benedyktyni

benedyktyni

benedyktyni

benedyktyni

benedyktyni

Zakon

29

2

1

3

40

4

60

74

AKM II
119

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

AP 74

AKM II
119

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

0131

AKM II
119

Tytuł jednostki

405

Książka rachunku
przychodu i rozchodu
pieniędzy klasztoru

0074

Akta klasztoru Trzepol.,
meszno. Collegium [też
niem.
prepozytury w Mstowie]

52

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

2

49

Liczba
kart

Klasztor Benedyktynów
w Mogilnie

niem., [Administracja majątkopol. wa klasztoru]

pol.

pol.

Akta dotyczące
sporów granicznych
łac.,
i o poddanych pomiędzy
pol.
prepozyturą strzelińską
a opactwem mogileńskim

Język

Akta tyczące się denuncjapol., cji księży [benedyktynów]
0131
niem. Madalkiewicza i Anyszkiewicza w Mogilnie
Akta tyczące się
niem., zniesionego klasztoru be0131
pol. nedyktynów w Mogilnie
[Klasztor i biblioteka]
Akta dotyczące
niem., rozbudowy zabudowań
0131
pol. klasztornych w Mogilnie
[i kościoła św. Klemensa]

0508

ZBenM

AKM II
119

0136

0166

numer

A. Cap.
luzy O

ZNS

Zespół
znak

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
klasztoru
benedyktynów
w Mogilnie
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

nazwa

Archiwum paraI/9, 15, 33
fii Trzemeszno

Sygnatura
obecna dawna

Luzy w teczce. Dokumenty oryginalne
i odpisy dotyczące opata Kossmowskiego,
prepozytury mstowskiej i kolegium
trzemeszeńskiego.

Poszyt.

Poszyt. Zawiera m.in. spis książek z 1835 r.
(?)

Poszyt.

Poszyt.

Oprawa książkowa. Odnaleziono w Strzelnie
30 IX 1961 r.

Luzy w teczce. Wydatki na żołnierzy
poniesione przez miasto.

Luźne karty.

Uwagi

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
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Mstów

Oborniki

Pakość

Pakość

Pakość

Poznań

Przemęt

Strzelce

231

232

233

234

235

236

237

238

Lp. Miejscowość

bernardyni

cystersi

bernardyni

reformaci

reformaci

reformaci

1847

1794

1818

1905–1918

1836–1842

1810–1892

1805–1834

1780–1782

kanonicy
regularni
św. Augustyna

franciszkanie

Zakres
czasowy

Zakon

3

61

1

58

52

23

1

64

Sygnatura
obecna dawna

ZBerP

A. Cap.
luzy O

AKM II
162

Archiwum
klasztoru
bernardynów
w Poznaniu
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

0131

0136

0510

0131

AKM II
201

0131

0131

AKM II
201

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

0512

0136

numer

AKM II
201

ZFO

Archiwum
klasztoru
franciszkanów
w Obornikach

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

A. Cap.
luzy O

Zespół
znak

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

nazwa

2

nlb.

Akta tyczące się kapitału
149 Tal. 26 srgr. przeniem. znaczonych z funduszów
poklasztornych na dotacje
dla kościoła w Strzelcach

96

nlb.

nlb.

Klasztor Cystersów
w Przemęcie
pol.

Akta dotyczące spisania
pol.,
biblioteki po reformatach
niem.
w Pakości z 1836 i 1837
Akta nabycia zabudowań
pol.,
poklasztornych dla
niem.
kościoła w Pakości
Katalog książek
znajdujących się w bibliołac.,
tece księży bernardynów
pol.
poznańskich spisany
w 1818

nlb.

pol., Akta dotyczące kościoła
łac., poklasztornego w Pakości
niem. wraz z kalwarią

nlb.

Opactwo zakonu
Kanoników Regularnych
Laterańskich w Trzemesznie II – Inkorporacja
Mstowa
nlb.

Liczba
kart

Tytuł jednostki

Liber missarum

pol.

łac.

Język

Poszyt.

Luzy w teczce. Rejestr księży, kleryków,
nowicjuszy i laików w klasztorze podpisany
przez przeora Roberta Młotowskiego.

Oprawa książkowa. Akta wyjęto z Archiwum
Kapitulnego (dział Cap. II) w 1974 r.

Poszyt.

Poszyt + luzy.

Poszyt. Zawiera m.in. inwentarz sprzętów
kościelnych i klasztornych z 1810 r., odpis
inwentarzy sprzętów kościelnych z 1824 r.
oraz spis sreber kościelnych z 1825 r.

Księga intencji mszalnych.

Luzy w teczce.

Uwagi

204

Justyna MIZERKA

norbertanie

norbertanie

norbertanie

norbertanie

norbertanie

Strzelno
(prepozytura)

Strzelno
241
(prepozytura)

Strzelno
(prepozytura)

Strzelno
(prepozytura)

Strzelno
(prepozytura)

Strzelno

Strzelno

240

242

243

244

245

246

norbertanki

norbertanki

norbertanie

Strzelno
(prepozytura)

Zakon

239

Lp. Miejscowość

1363–1838

1249–1793

1788–1803

1771–1786

1729–1738

1687–1726

1635–1804

1633–1784

Zakres
czasowy

15

13

6

5

4

3

147

2

Sygnatura
obecna dawna

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
parafii Strzelno

nazwa
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

0166

0166

0166

ZNS

ZNS

0166

0166

0166

0048

0166

numer

ZNS

ZNS

ZNS

ZNS

AP 48

ZNS

Zespół
znak
19

Plenipotenci i prepozyci
klasztoru

34

11

11

52

24

Akta prepozytów.
Łuczyński Józef

pol., Akta prepozytów.
łac. Rakowski Jan

łac., Akta prepozytów.
pol. Wieloński Franciszek
Kopie przywilejów
łac., klasztoru. Zarządzenia
pol. w sprawach kościelnych
i państwowych
Dobra klasztorne Bielsko-Ostrów
łac.

łac.

25

Akta prepozytów.
Wolski Paweł

łac.

nlb.

Liczba
kart

Tytuł jednostki

pol.,
łac., Akta różne
niem.

łac.

Język

Luźne karty.

Luźne karty. Zawiera też oryginały.

Luźne karty.

Luźne karty.

Luźne karty.

Luźne karty.

Luzy w teczce. Korespondencja, akta
dotyczące spraw sądowych i prepozytów
strzeleńskich.

Luźne karty.

Uwagi

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
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Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

247

248

249

250

251

252

253

Lp. Miejscowość

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

Zakon

1600–1746

1564–1765

1537–1773

1536–1742

1531–1790

1450–1765

1412–1805

Zakres
czasowy

20

19

18

17

82

16

1

Sygnatura
obecna dawna
nazwa
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

numer
0166

0166

0166

0166

0166

0166

0166

Zespół
znak
ZNS

ZNS

ZNS

ZNS

ZNS

ZNS

ZNS

71

124

129

78

59

105

Akta tyczące się majętnołac.,
ści Łojewo c/a magistratpol.
-Inowrocław
łac.,
[Klasztor Strzelno. Varia]
pol.
Sprawy gospodarcze
łac.,
i poddani w Młynach
pol.
i Książu
Akta dotyczące wsi
łac., klasztornych i poddanych
pol. w Bronisławiu, Cięcisku,
Rzadkwinie i Sławsku
łac., Dobra klasztorne: Mątwy:
pol. cło

łac.,
Legaty i darowizny
pol.

Liczba
kart

53

Tytuł jednostki

łac., Akta dotyczące elekcji
pol. przełożonych zakonnych

Język

Luźne karty.

Luźne karty.

Luźne karty.

Luźne karty.

Luźne karty.

Luźne karty.

Luźne karty. M.in. dwa dokumenty królewskie: Stefana Batorego z 1577 r. (k. 3)
i Jana III Sobieskiego z 1685 r. (k. 9).

Uwagi
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Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

254

255

256

257

258

259

260

Lp. Miejscowość

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

Zakon

1631–1642

1628–1718

1621–1731

1619–1837

1618–1750

1614–1802

1604–1825

Zakres
czasowy

25

24

23

90

22

21

43

Sygnatura
obecna dawna

ZNS

ZNS

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

0048

AP 48

0166

0166

0166

0166

ZNS

ZNS

0166

0166

numer

ZNS

ZNS

Zespół
znak

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
parafii Strzelno

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

nazwa

Tytuł jednostki

łac.

łac.

łac.

pol.

łac.

32

38

Akta dotyczące czynszu
od sumy 1000 flor.
z posiadłości Nawa Wieś
dla wikariuszy kościoła
w Strzelnie

Luźne karty.

Luźne karty.

Luźne karty.

Luzy w teczce.

nlb.

90

Luźne karty.

Luźne karty.

Poszyt.

273

168

6

Liczba
kart

Zapisy i legaty

Akta tyczące się majętności Łojewo. [Klasztor]
c/a Niemojewscy –
Wysoccy
Rachunki – dowody
kasowe [kwity]
Akta dotyczące czynszu
rocznego od sumy 2000
flor. pol. zapisanych dla
klasztoru z posiadłości
Góra

niem.,
łac., Podatki
pol.

Akta w sprawie
klasztoru strzelnińskiego
pol., Panien Norbertanek
łac. przez infułata Bieleckiego
c/a dominium Garbarlino
w Królestwie Polskim

Język

Uwagi

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
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Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

261

262

263

264

265

266

267

Lp. Miejscowość

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

Zakon

1643–1645

1641–1824

1638–1682

1637–1744

1635–1804

1633–1784

1631–1754

Zakres
czasowy

77

53

26

78

147

2

86

Sygnatura
obecna dawna

0166

ZNS

ZNS

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

0166

0166

0166

ZNS

ZNS

0166

ZNS

0048

0166

ZNS

AP 48

numer

Zespół
znak

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
parafii Strzelno

nazwa
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
69

19

Klasztor – zranienia,
zabójstwa, skandale
przeważnie na jarmarku
w Strzelnie
Plenipotenci i prepozyci
klasztoru

łac.

Procesy o długi – spory.
Spory o Gębice

9

31

Akta w sprawie
klasztoru strzelnińskiego
łac., Panien Norbertynek
pol. przez infułata Bieleckiego
c/a dominium Mierczyn
w Królestwie Polskim

5

24

Procesy o długi – spory.
Klasztor a Grabski

Dobra klasztorne

łac.

łac.

nlb.

Liczba
kart

Tytuł jednostki

pol.,
łac., Akta różne
niem.

łac.

łac.

Język

Luźne karty.

Poszyt.

Luźne karty.

Luźne karty.

Luzy w teczce. Korespondencja, akta
dotyczące spraw sądowych i prepozytów
strzeleńskich.

Luźne karty.

Luźne karty.

Uwagi
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Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

268

269

270

271

272

273

Lp. Miejscowość

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

Zakon

1668–1825

1660–1850

1659–1778

1654–1829

1652–1770

1646–1647

Zakres
czasowy

45

8

9

44

10

28

Sygnatura
obecna dawna

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

ZNS

0166

0166

ZNS

0166

0166

ZNS

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

0166

0166

numer

ZNS

ZNS

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

ZNS

Zespół
znak

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

nazwa

Tytuł jednostki

180

5

Korespondencja
Akta w sprawie
klasztoru strzelnińskiego
łac., Panien Norbertynek
pol. przez infułata Bieleckiego
c/a dominium Galewice
w Królestwie Polskim

łac.

16

14

Akta w sprawie
klasztoru strzelnińskiego
łac., Panien Norbertynek
pol. przez infułata Bieleckiego
c/a dominium Prusinowice w Królestwie Polskim
Korespondencja klasztoru
łac.,
strzelińskiego z władzami
pol.
kościelnymi

52

27

Liczba
kart

Sprawy klasztoru
z wojskiem

łac.

Akta tyczące się legatu
po śp. ks. Swiętosławie
Strzałkowskim archid.
łac.,
pozn. gnieźn. kanoniku
pol.
dla zakonnic: Doroty
Orpikowskiej i Marianny
Poruszewskiej w Strzelnie

Język

Poszyt.

Luźne karty. Varia.

Luźne karty.

Poszyt.

Luźne karty.

Luźne karty.

Uwagi
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Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

274

275

276

277

278

Lp. Miejscowość

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

Zakon

1693–1823

1688–1764

1685–1738

1679–1742

1676–1829

Zakres
czasowy

46

35

14

29

60

Sygnatura
obecna dawna

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

nazwa

0166

ZNS

0166

0166

ZNS

ZNS

0166

0166

numer

ZNS

ZNS

Zespół
znak
Tytuł jednostki

[Dyspozycje prepozytów
strzeleńskich z klasztorem sióstr norbertanek]

Zapis 3000 flor. pol. dla
łac., Anny Grobskiej zakonnicy
pol. w Strzelnie na dobrach
Koneck
Akta w sprawie
klasztoru strzelnińskiego
Panien Norbertynek
łac.,
przez infułata Bieleckiego
pol.
c/a dominium Sucha
Górna i Sucha Podleśna
w Królestwie Polskim

pol.

Akta klasztoru
strzelnińskiego
Panien Norbertynek przez
pol.,
infułata Bieleckiego przełac.
ciwko dziedzicowi miasta
Iwanowice w Królestwie
Polskim
Akta dotyczące czynszu
łac., od sumy 600 flor. pol.
pol. magistratu Torunia dla
klasztoru w Strzelnie

Język

32

13

9

14

8

Liczba
kart

Poszyt.

Luźne karty.

Luźne karty.

Luźne karty.

Poszyt.

Uwagi
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Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

279

280

281

282

283

284

Lp. Miejscowość

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

Zakon

1720–1757

1719–1782

1719–1723

1713–1829

1713–1829

1697–1762

Zakres
czasowy

74

75

30

52

47

76

Sygnatura
obecna dawna

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

ZNS

0166

0166

ZNS

0166

0166

ZNS

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

0166

0166

numer

ZNS

ZNS

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

ZNS

Zespół
znak

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

nazwa

Tytuł jednostki

22

49

Proces o długi – spory Korytkowski Jan Pachniewo
Palędzie Dolne
Akta dotyczące
sporów granicznych
łac.,
i o poddanych pomiędzy
pol.
prepozyturą strzelińską
a opactwem mogileńskim

łac.

24

7

17

22

Liczba
kart

Akta [tyczące się majętnołac.,
ści Łojewo. Wolski]
pol.
c/a Paprocki Paweł

Kontrakty dzierżawne
– sprawa poddanego
w Zbytowie. Spichlerz
pol.,
i statek w Nieszawie. Spór
łac.
o paszę w Suchorzewie
i inne krzywdy, które
poniósł klasztor
Akta w sprawie
klasztoru strzelnińskiego
łac., Panien Norbertynek
pol. przez infułata Bieleckiego
c/a dominium Daszyna
w Królestwie Polskim
Akta w sprawie
klasztoru strzelnińskiego
łac., Panien Norbertynek
pol. przez infułata Bieleckiego
c/a dominium Żelazno
w Królestwie Polskim

Język

Luźne karty.

Luźne karty.

Luźne karty.

Poszyt.

Poszyt.

Luźne karty.

Uwagi

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
211

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

285

286

287

288

289

290

Lp. Miejscowość

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

Zakon

1729–1745

1726–1829

1725–1755

1723–1796

1723–1743

1721–1829

Zakres
czasowy

73

48

32

79

31

49

Sygnatura
obecna dawna

ZNS

ZNS

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

0166

0166

0166

ZNS

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

0166

0166

0166

numer

ZNS

ZNS

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

ZNS

Zespół
znak

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

nazwa

Tytuł jednostki

pol.,
łac.

łac.,
pol.,
niem.

łac.

Akta w sprawie
klasztoru strzelnińskiego
Panien Norbertynek
przez infułata Bieleckiego
c/a synagodze łęczyckiej
w Królestwie Polskim
Proces o długi – spory.
Sprawy spadkowe – Anna
Marchocka a Bojanowscy.
Aleksander Marchocki
a Zygmunt Kretkowski

Akta dotyczące sumy
posagowej Konstancji
Zbierzchowskiej

niem., [Akta, rachunki – dowopol. dy kasowe]

Akta w sprawie
klasztoru strzelnińskiego
Panien Norbertynek
pol.,
przez infułata Bieleckiego
łac.
c/a dominium Parski
i Bielawy w Królestwie
Polskim
Zapis Aleksandra Ernesta
Hebron 7000 flor. pol. dla
łac. córki Małgorzaty zakonnicy i całego konwentu
w Strzelnie

Język

105

21

18

51

24

5

Liczba
kart

Luźne karty.

Poszyt.

Luźne karty.

Poszyt.

Luźne karty.

Poszyt.

Uwagi

212

Justyna MIZERKA

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

291

292

293

294

295

296

Lp. Miejscowość

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

Zakon

1781–1783

1776–1786

1768–1774

1754–1783

1745–1746

1736–1781

Zakres
czasowy

38

36

71

34

72

33

Sygnatura
obecna dawna

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

nazwa
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
0166

0166

0166

0166

ZNS

ZNS

ZNS

ZNS

0166

0166

ZNS

ZNS

numer

Zespół
znak

łac.

Akta dotyczące sumy
5 tys. flor. pol. zapisanych
dla klasztoru w Strzelnie
przez Franciszka Świerczyńskiego

Akta dotyczące długów
łac.,
zaciągniętych przez
pol.
infułata Rokowskiego

10

28

3

Proces o długi – spory
Ossowski Konstantyn –
sprawa zapłacenia długu

łac.

17

Akta dotyczące zobowiąpol., zań rodziców zakonnicy
łac. Teresy Magdaleny Umińskiej wobec klasztoru

23

Kapitał zaciągnięty przez
synagogę inowrocławską
od klasztoru norbertanek

5

Liczba
kart

Tytuł jednostki

pol., Proces o długi – spory.
łac. Spór o odłogi w Dulsku

łac.

Język

Luźne karty.

Luźne karty.

Luźne karty.

Luźne karty.

Luźne karty.

Luźne karty.

Uwagi

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
213

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

297

298

299

300

Lp. Miejscowość

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

Zakon

1794–1833

1787–1796

1785–1788

1781–1822

Zakres
czasowy

69

12

39

37

Sygnatura
obecna dawna

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

nazwa

0166

ZNS

0166

0166

ZNS

Język

Tytuł jednostki

Fabrica. Regestr
ekspensowy na fabrykę
klasztoru

Akta w sprawie klasztoru
Panien Norbertynek
pol., w Strzelnie przez infułata
niem. Bieleckiego c/a dominium
Bonkowo w Wielkim
Księstwie Poznańskim

łac.

pol., Akta dotyczące pozostałołac. ści po Zofii Mąkowskiej

Akta tyczące się folwarku
Naskrętny zwanego będącego własnością klasztoru
Panien Premonstrateńniem.,
skich w Strzelnie, tudzież
0166
pol.
procesu z kuratorem
massy infułata Wielońskiego z notariuszem
Jaroszewskim [...]

numer

ZNS

ZNS

Zespół
znak

118

22

14

538

Liczba
kart

Poszyt.

Poszyt.

Luźne karty.

Poszyt.

Uwagi

214

Justyna MIZERKA

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

301

302

304

303

305

Lp. Miejscowość

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

Zakon

68

94

1801–1806,
1845

51

50

40

Sygnatura
obecna dawna

1797–1829

1797–1829

1796–1838

1795–1798

Zakres
czasowy

ZNS

ZNS

ZNS

ZNS

AKM II
174

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

Zespół
znak

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

nazwa

pol.

pol.,
niem.

łac.,
pol.

pol.,
łac.,
niem.

Język
Akta tyczące się
podanych przez infułata
Wielońskiego do rządu
wniosków o powiększenie
kompetencji dla klasztoru
Panien Norbertynek
Premonstrateńskich i dla
siebie samego jako infułata, proboszcza a zarazem
przełożonego rzeczonych
Panien w Strzelnie
Akta w sprawie
klasztoru strzelnińskiego
Panien Norbertynek
przez infułata Bieleckiego
c/a dominium Ligotta
w Wielkim Księstwie
Poznańskim
Akta w sprawie
klasztoru strzelnińskiego
Panien Norbertynek
przez infułata Bieleckiego
c/a dominium Skrzeszewy
w Królestwie Polskim
Akta w sprawie klasztoru
strzelnińskiego Panien
Norbertynek przez infułata Bieleckiego c/a dominium Stawoszewo

Tytuł jednostki

pol.,
Akta tyczące się klasztoru
0131 niem.,
Panien Norbertanek
łac.

0166

0166

0166

0166

numer

nlb.

9

8

246

43

Liczba
kart

Poszyt. Zawiera korespondencję z konsystorzem włocławskim.

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt.

Uwagi

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
215

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

306

307

308

309

310

Lp. Miejscowość

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

Zakon

1809–1903

1809–1829

1809–1820

1809–1811

1809,
1856–1857

Zakres
czasowy

7

80

41

11

33

Sygnatura
obecna dawna
AKM II
174

ZNS

ZNS

ZNS

ZNS

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Zespół
znak

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

nazwa

Język

Tytuł jednostki

Akta tyczące się legatu
pol., 1500 rubli srebrnych Ka0131
niem. ligowskich dla klasztoru
Norbertanek
Raptularz not w rocznych
interesach podawanych,
pol.,
rezolucji odbieranych, na
0166
łac.
koniec zaleceń rządowych,
prefekturalnych etc.
Akta tyczące się wypłaty
długu 5608 zł i 14 g pol.
ex propriis przez księdza
infułata Bieleckiego
łac.,
byłego zaciągnionego
0166
pol.
przez Panny Strzelnińskie
za czasów administracji
klasztoru strzelnińskiego
na rzecz klasztoru
Akta zbioru rachunków
i dowodów klasztorno-kościelnych... przez
pol.,
ks. Fryderyka Bieleckiego
0166 łac.,
proboszcza infułatnego
niem.
oraz przełożonego Panien
Norbertanek w Strzelnie
utrzymywanych
Akta tyczące się elekcji
łac., instytucji śp ks. Wieloń0166
pol. skiego i ks. Bieleckiego
proboszczów strzelińskich

numer

27

493

47

57

nlb.

Liczba
kart

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt. Zawiera akta dotyczące spłaty
pożyczek, które zakonnice zaciągały na
swoje utrzymanie (na zakup mięsa, ziarna
i innej żywności).

Poszyt.

Poszyt.

Uwagi

216
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Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

311

312

313

314

315

316

Lp. Miejscowość

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

Zakon

1815

1814–1852

1812–1829

1812–1829

1810–1845

1810–1817

Zakres
czasowy

83

149

56

55

84

54

Sygnatura
obecna dawna

ZNS

AP 48

ZNS

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
parafii Strzelno
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

0166

ZNS

149

pol., Akta tyczące się klasztoru
łac., PP Norbertanek w Strzelniem. nie. Generalia
Akta w sprawie klasztoru
Panien Norbertynek
strzelnińskich przez
pol.
infułata Bieleckiego
c/a dominium Działoszyn
w Królestwie Polskim
Akta w sprawie
klasztoru strzelnińskiego
pol., Panien Norbertynek
niem. przez infułata Bieleckiego
c/a dominium Chotowo
w Królestwie Polskim

0166

pol.,
[Klasztor. Spis zakonnic]
niem.

4

nlb.

5

4

54

Akta w sprawie klasztoru
strzelnińskiego przeciwko
dzierżawcy Kazimierzowi
Komorskiemu

pol.

Liczba
kart

Tytuł jednostki

Język

Klasztor Panien
niem., Zakonnych Norbertanek
0048
pol. w Strzelnie i zamieszkałych emerytów

0166

0166

0166

ZNS

ZNS

numer

Zespół
znak

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

nazwa
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Poszyt.

Poszyt. Zawiera korespondencję związaną
z majątkiem klasztoru i kościoła, a także
wykaz sióstr przebywających w klasztorze
w 1817 r. i akta spadkowe emeryta ks. Jana
Zdywalińskiego.

Poszyt.

Poszyt.

Luźne karty + poszyt. Generalia.

Poszyt.

Uwagi

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
217

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

317

318

319

320

321

Lp. Miejscowość

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

Zakon

1817–1845

1817–1821

1816–1838

1816–1825

1815–1830

Zakres
czasowy

61

216

184

59

58

Sygnatura
obecna dawna

ZNS

ZNS

AP 48

AP 48

ZNS

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
parafii Strzelno

Archiwum
parafii Strzelno

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Zespół
znak

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

nazwa

0166

0048

0048

0166

0166

numer

pol.,
łac.,
niem.

pol.,
niem.

pol.,
niem.

pol.,
niem.

pol.,
niem.

Język
Akta w sprawie
klasztoru strzelnińskiego
Panien Norbertynek
przez infułata Bieleckiego
c/a dominium Lattkowo
w Królestwie Polskim
Akta w sprawie kościoła
i klasztoru Panien Norbertynek przez przełożonego
ks. Fryderyka Bieleckiego
proboszcza infułatnego
i zakonu Norbertańskiego
w Strzelnie przeciwko
Kredytowi Ziemiańskiemu
w Bydgoszczy
Infułat Bielecki przeciwko
masie konkursowej śp.
Infułata Wielońskiego
Infułat Fryderyk Bielecki,
proboszcz parafii katolickiej w Strzelnie przeciwko
Bonawenturze Jaroszewskiemu, dziedzicowi
folwarku sytuowanego
na Bławatach Małych pod
Strzelnem o pretensyą
160 tal.
Akta w sprawie klasztoru
Panien Norbertynek
strzelnińskich przez
infułata Bieleckiego
c/a dominium Gębice
w Księstwie Poznańskim

Tytuł jednostki

307

47

47

20

107

Liczba
kart

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt.

Uwagi

218

Justyna MIZERKA

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

322

323

324

325

326

327

328

Lp. Miejscowość

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

Zakon

1819–1828

1819–1826

1819–1824

1819–1824

1819–1824

1819–1822

1818–1853

Zakres
czasowy

204

196

201

62

57

205

79

Sygnatura
obecna dawna
AP 48

AP 48

ZNS

ZNS

AP 48
AP 48

AP 48

Archiwum
parafii Strzelno
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
parafii Strzelno
Archiwum
parafii Strzelno
Archiwum
parafii Strzelno

Zespół
znak

Archiwum
parafii Strzelno

nazwa

Język

Tytuł jednostki

Testament ś.p.
niem., ks. Fryderyka Bieleckiego
0048
pol. – infułata i proboszcza
[strzeleńskiego]
pol., Infułat Bielecki przeciwko
0048
niem. Jakubowi Klibell
Akta w sprawie
klasztoru strzelnińskiego
Panien Norbertynek
0166 pol.
przez infułata Bieleckiego
c/a dominium Lututowo
w Królestwie Polskim
Akta w sprawie klasztoru
strzelnińskiego Panien
Norbertynek przez infułata Bieleckiego c/a massie
pol.,
konkursowej śp. Stani0166
niem.
sława Krasnodębskiego
sędziego kryminalnego
łęczyckiego w Królestwie
Polskim
pol., Infułat Bielecki przeciwko
0048
niem. Jakubowi Giełdzińskiemu
Infułat Bielecki przeciwko
0048 pol. Walentemu Rymarkowiczowi
Infułat Bielecki przeciwko
pol.,
sukcesorom Michała
0048
niem.
Webera w Strzelnie

numer

17

3

30

24

4

4

97

Liczba
kart

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt.

Uwagi

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w AA Gniezno
219

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

329

330

331

332

333

Lp. Miejscowość

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

Zakon

1819–1829

1819–1829

1819–1829

1819–1829

1819–1829

Zakres
czasowy

67

66

65

64

63

Sygnatura
obecna dawna

ZNS

ZNS

ZNS

ZNS

ZNS

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

Zespół
znak

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

nazwa

0166

0166

0166

0166

0166

numer

pol.,
łac.,
niem.

pol.,
łac.

łac.,
pol.

pol.,
niem.

pol.,
łac.

Język
Akta w sprawie
klasztoru strzelnińskiego
Panien Norbertynek
przez infułata Bieleckiego
c/a dominium Chrząstowo
w Królestwie Polskim
Akta w sprawie
klasztoru strzelnińskiego
Panien Norbertynek
przez infułata Bieleckiego
c/a dominium Staw
w Królestwie Polskim
Akta w sprawie klasztoru
Panien Norbertynek
w Strzelnie przez infułata
Bieleckiego c/a dominium
Sutkowice w Królestwie
Polskim
Akta w sprawie
klasztoru strzelnińskiego
Panien Norbertynek
przez infułata Bieleckiego
c/a dominium Rudlice
w Królestwie Polskim
Akta w sprawie
klasztoru strzelnińskiego
Panien Norbertynek
przez infułata Bieleckiego
c/a starozakonnym
Selamonowi Boruch
Schoenfelch i Walantowi
kupcom z Łęczycy

Tytuł jednostki

7

5

4

8

6

Liczba
kart

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt.

Uwagi

220

Justyna MIZERKA

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

Lp. Miejscowość

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

Zakon

1819–1829

1819–1829

1819–1829

1819–1829

1819–1829

1819–1829

1819–1829

1819–1829

1819–1829

1819–1829

1819–1829

1819–1829

Zakres
czasowy

197

195

194

193

192

191

190

189

188

187

186

183

Sygnatura
obecna dawna

AP 48

Archiwum
parafii Strzelno

0048

AP 48

0048

0048

0048

AP 48

AP 48

0048

0048

AP 48

Archiwum
parafii Strzelno

Archiwum
parafii Strzelno
Archiwum
parafii Strzelno
Archiwum
parafii Strzelno

AP 48

0048

AP 48

Archiwum
parafii Strzelno

0048

AP 48

0048

0048

AP 48

AP 48

0048

0048

numer

AP 48

AP 48

Zespół
znak

Archiwum
parafii Strzelno

Archiwum
parafii Strzelno
Archiwum
parafii Strzelno
Archiwum
parafii Strzelno
Archiwum
parafii Strzelno

Archiwum
parafii Strzelno

nazwa

pol.

pol.

pol.,
niem.
pol.,
niem.
pol.,
niem.

pol.

pol.

pol.

pol.

pol.

pol.

pol.

Język
Infułat Bielecki przeciwko
Andrzejowi Leweiniowiczowi
Infułat Bielecki przeciwko
Janowi Milesiowiczowi
Infułat Bielecki przeciwko
Piotrowi Kozłowiczowi
Infułat Bielecki przeciwko
Janowi Foller
Infułat Bielecki przeciwko
Xaweremu Czerwińskiemu
Infułat Bielecki przeciwko
Marianowi Haląsteżyńskiemu
Infułat Bielecki przeciwko
Stanisławowi Markiewiczowi
Infułat Bielecki przeciwko
Fryderykowi Szefer
Infułat Bielecki przeciwko
Markowi Markowskiemu
Infułat Bielecki przeciwko
wdowie Lichert
Infułat Bielecki przeciwko
Pawłowi Uzurowskiemu
i Janowi Kowalskiemu
Infułat Bielecki przeciwko
Józefowi Dobosiewiczowi
o zahipotekowanie kap.
różan. 200 zł.

Tytuł jednostki

Poszyt.
Poszyt.

3
2

Poszyt.

5

3

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt.

6

3

Poszyt.

Poszyt.
5

3

Poszyt.

Poszyt.

3

3

Poszyt.

Poszyt.

3

3

Liczba
kart
Uwagi
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Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

Strzelno

346

347

348

349

350

351

352

353

354

Lp. Miejscowość

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

norbertanki

Zakon

1822–1836

1820–1829

1820

1819–1882

1819–1837

1819–1829

1819–1829

1819–1829

1819–1829

Zakres
czasowy

85

70

74

203

185

202

200

199

198

Sygnatura
obecna dawna

A. Cap.
luzy O

ZNS

ZNS

Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie

0048

AP 48

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

0048

AP 48

0166

0166

0136

0048

0048

AP 48

AP 48

0048

0048

numer

AP 48

AP 48

Zespół
znak

Archiwum
parafii Strzelno

Archiwum
parafii Strzelno
Archiwum
parafii Strzelno
Archiwum
parafii Strzelno
Archiwum
parafii Strzelno

Archiwum
parafii Strzelno

nazwa

Tytuł jednostki

Poszyt.
Poszyt.

2
19

245

13

Akta w sprawie
klasztoru strzelnińskiego
pol., Panien Norbertynek
niem. przez infułata Bieleckiego
c/a dominium Wodzierady w Królestwie Polskim
łac., [Dzierżawa folwarku
niem. Naskrętny]

2

Uwagi

Poszyt.

Poszyt.

Luzy w teczce. Korespondencja z kanclerzem gnieźnieńskim Duninem.

Poszyt.

Poszyt.

3

6

Poszyt.

Poszyt.

3

9

Liczba
kart

Klasztor zakonu Norbertanek w Strzelnie

pol.

Infułat Bielecki przeciwko
pol., Józefowi Dobosiewiczowi
niem. o zahipotekowanie kap.
różan. 100 zł.
Infułat Bielecki przeciwko
pol.
Augustowi Damańskiemu
Infułat Bielecki przeciwko
pol.
Fryderykowi Karszt
Infułat Bielecki przeciwko
pol.
Kazimierzowi Wegnerowi
pol., Infułat Bielecki przeciwko
niem. Fenrychowi
Infułat Bielecki przeciwko
pol.,
wdowie Franciszce
niem.
Łobożewiczowej

Język
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reformaci

reformaci

363 Toruń-Podgórz

norbertanki

362 Toruń-Podgórz

Strzelno

359

norbertanki

reformaci

Strzelno

358

norbertanki

361 Toruń-Podgórz

Strzelno

357

norbertanki

reformaci

Strzelno

356

norbertanki

Zakon

360 Toruń-Podgórz

Strzelno

355

Lp. Miejscowość

1833–1859

22

23

254

1665,
1845–1847

1817–1819

67

136

42

81

150

26

AKM II
185

Archiwum Kurii
Lit. P. Nr 6 Metropolitalnej,
Parafie

AP 49

Archiwum
parafii Toruń-Podgórz
AKM II
185

AP 49

Archiwum
parafii Toruń-Podgórz

Tytuł jednostki

pol., Akta klasztoru dotyczące
łac. majątku Naskręt

pol.

Dowody do rachunku
klasztoru kościelnego
w Strzelnie

Akta tyczące się zniesienia
pol., klasztoru Pań Norbertaniem. nek i uposażenia kościoła
i probostwa
Manuał rachunek klaszpol. torno-kościelny parafii
Strzelno

Język

0131

0131

pol., Akta tyczące się sprzętów
niem. kościelnych

Akta dotyczące kasacji
pol.,
klasztoru Panien Norniem.
bertanek
Akta dotyczące erekcji
łac.,
kościoła [i klasztoru OO
0049 pol.,
Reformatów oraz] innych
niem.
dokumentów
pol,
0049 niem., Stawy przyklasztorne
łac.
Akta tyczące się klasztoru
pol., podgórskiego i tamecz0131
niem. nego spalonego kościoła
parafialnego

0166

ZNS

AKM II
174

0166

0048

0131

numer

ZNS

AP 48

Archiwum
parafii Strzelno
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum
klasztoru
norbertanek
w Strzelnie
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

AKM II
174

Zespół
znak

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

nazwa

Archiwum Kurii
Lit. P. Nr 2 Metropolitalnej,
Parafie

82

1

Sygnatura
obecna dawna

1644–1927

1935–1947

1830–1832

1829–1830

1828–1829

1822–1861

Zakres
czasowy

nlb.

18

37

130

56

4

124

nlb.

328

Liczba
kart

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt. Zawiera korespondencję z władzą
duchowną i świecką dotyczącą klasztoru
i jego majątku.

Luźne karty.

Poszyt. Zawiera rachunki ks. Bieleckiego
i ks. Kinieckiego, administratorów majątku
klasztornego i proboszczowskiego, a także
spisy dochodów i wydatków.

Oprawa książkowa. Spisy dochodów
i wydatków.

Poszyt.

Uwagi
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1907–1914

[b.d.]

1425–1478,
1678–1929

1434–1786

1436–1597

reformaci

reformaci

kanonicy
regularni
św. Augustyna

kanonicy
regularni
św. Augustyna

kanonicy
regularni
św. Augustyna

kanonicy
regularni
św. Augustyna

365 Toruń-Podgórz

366 Toruń-Podgórz

367 Trzemeszno

368 Trzemeszno

369 Trzemeszno

370 Trzemeszno

1906–1934

1891–1932

reformaci

364 Toruń-Podgórz

Zakres
czasowy

Zakon

Lp. Miejscowość

67

73

515

71

96

375

213

95, 96

328

130

Sygnatura
obecna dawna

A. Cap.
luzy O

A. Cap.
luzy O

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

AP 74

A. Cap.
luzy O

AP 49

AP 49

AP 49

Zespół
znak

Archiwum parafii Trzemeszno

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

nazwa
Archiwum
parafii Toruń-Podgórz
Archiwum
parafii Toruń-Podgórz
Archiwum
parafii Toruń-Podgórz

0136

0136

0074

0136

0049

0049

0049

numer

Tytuł jednostki

nlb.

Opactwo zakonu
Kanoników Regularnych
łac., Laterańskich w Trzepol. mesznie IX Majętność
Kazimierz – Sumariusze
i wyciągi

Opactwo zakonu
łac., Kanoników Regularnych
pol. Laterańskich w Trzemesznie XI Majętność Wtorek
Opactwo zakonu
Kanoników Regularnych
łac.,
Laterańskich w Trzemeszpol.
nie V Majętność Kazimierz
– Spory graniczne I

nlb.

nlb.

nlb.

143

łac.,
[Miscellanea]
pol.

Poszyt.

Uwagi

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce. M.in. trzy dokumenty z lat
1425–1478 oraz drobne ścinki prawdopodobnie wyciągnięte z jakiejś oprawy.
Teczka zawiera także akta dotyczące dóbr
klasztornych, spraw sądowych, korespondencję nt. biblioteki poklasztornej i majątku
należącego niegdyś do opactwa.

Luzy w teczce. Sumariusze dokumentów
z lat 1140–1618.

Poszyt.

173 + 1
Poszyt. Zawiera wycinki z gazet.
plan

20

Liczba
kart

pol., Restauracja budynków
niem. klasztornych i ogrodu

Proces c/a gmina
pol.,
szkolna o pomieszczenia
niem.
klasztorne

pol., Sprzedaż portretów
niem. familijnych z klasztoru

Język
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Zakres
czasowy

1518–1621,
1787

1521–1817

1570–1795

1600–1609

1610–1615

1610–1621,
1778

1662–1806

Zakon

kanonicy
regularni
św. Augustyna

kanonicy
regularni
św. Augustyna

kanonicy
regularni
św. Augustyna

kanonicy
regularni
św. Augustyna

kanonicy
regularni
św. Augustyna

kanonicy
regularni
św. Augustyna

kanonicy
regularni
św. Augustyna

Lp. Miejscowość

371 Trzemeszno

372 Trzemeszno

373 Trzemeszno

374 Trzemeszno

375 Trzemeszno

376 Trzemeszno

377 Trzemeszno

453

70

69

68

63

99

72

A. Cap.
luzy O

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

AP 74

A. Cap.
luzy O

A. Cap.
luzy O

A. Cap.
luzy O

AP 58

A. Cap.
luzy O

Zespół
znak

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Archiwum
parafii Gąsawa

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

nazwa

I/7,
Archiwum para597, 322 fii Trzemeszno

Sygnatura
obecna dawna

0074

0136

0136

0136

0136

0058

0136

numer
Opactwo zakonu
Kanoników Regularnych
Laterańskich w Trzemesznie X Majętności Sobień,
Chrośno i Prawęcice –
Sprawy graniczne
Akta kościoła [w Gąsawie] obejmujące erekcje
i wizyty kościelne
Opactwo zakonu
Kanoników Regularnych
Laterańskich w Trzemesznie I – Generalia i varia
Opactwo zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Trzemesznie
VI Majętność Kazimierz
– Spory graniczne II
Opactwo zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Trzemesznie
VII Majętność Kazimierz
– Spory graniczne III
Opactwo zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Trzemesznie
VIII Majętność Kazimierz
– Spory graniczne IV

Tytuł jednostki

pol.,
Stare akta
łac.

łac.,
pol.

łac.

łac.

łac.,
pol.,
niem.

pol.,
łac.

pol.,
łac.

Język

23

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

nlb.

Liczba
kart

Poszyt. Zawiera akta dotyczące sporów
z wojskiem.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Luzy w teczce.

Poszyt. Odpis dokumentu z 1521 r.

Luzy w teczce.

Uwagi
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379 Trzemeszno

386 Trzemeszno

385 Trzemeszno

384 Trzemeszno

383 Trzemeszno

382 Trzemeszno

381 Trzemeszno

kanonicy
regularni
św. Augustyna
kanonicy
regularni
św. Augustyna
kanonicy
regularni
św. Augustyna
kanonicy
regularni
św. Augustyna

kanonicy
regularni
św. Augustyna

1725–1869

1719–1836

1710–1823

1705–1864

1695–1786

1688–1709

1687, 1690

1663–1823

kanonicy
regularni
św. Augustyna

kanonicy
regularni
św. Augustyna
kanonicy
regularni
św. Augustyna

1663–1760

kanonicy
regularni
św. Augustyna

378 Trzemeszno

380 Trzemeszno

Zakres
czasowy

Zakon

Lp. Miejscowość

354

358

19

374

66

510

103

359

142

nazwa

II/11,
nr 55, 93,
271
II/26,
nr 54, 118,
278
AP 74

AP 74

Archiwum parafii Trzemeszno
Archiwum parafii Trzemeszno

AP 74

2, 16

Archiwum parafii Trzemeszno

A. Cap.
luzy O

AP 74

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

AP 74

Archiwum parafii Trzemeszno

II/16,
Archiwum paranr 47, 111,
fii Trzemeszno
286

354

AP 58

AP 74

Archiwum
parafii Gąsawa

II/10,
Archiwum paraNr 38, 94,
fii Trzemeszno
272

AP 74

Zespół
znak

III/1,
Archiwum paranr 109, 150 fii Trzemeszno

Sygnatura
obecna dawna

Dokumenty

33

18

60

pol., Spis sprzętu kościelnego
łac. i jego aukcji
Kapitał 3000 tynfów na
Marcinkowie Górnym
zabezpieczonego
Kapitał 2120 złp. zabezpieczonego na synagodze
wrzesińskiej

91

nlb.

36

2

pol.,
Kapitał 2500 talarów lołac.,
kowanego na Kruchowie
niem.

pol.

Opactwo zakonu
Kanoników Regularnych
Laterańskich w Trzemesznie IV – Majętność
Kazimierz

łac.,
Acta decretalia
pol.

łac.

34

Kapitał 1890 zł 29 gr na
pol.,
wsi Zielnikach czyli na
łac.,
mieście Środzie zabezpieniem.
czonego

Liczba
kart
19

Tytuł jednostki

pol., Zbiór dekretów z wieku
łac. XVII i XVIII

Język

pol.,
0074 niem.,
łac.
pol.,
0074 niem.,
łac.

0074

0074

0136

0074

0058

0074

0074

numer

Poszyt.

Poszyt.

Oprawa książkowa.

Poszyt.

Luzy w teczce.

Oprawa książkowa.

Luzy w teczce. Dwa dokumenty wyciągnięte
z relikwiarzy św. Wincentego i św. Wojciecha w kościele w Gąsawie.

Poszyt.

Poszyt + luzy. Zawiera głównie wnioski
o przyjęcie do klasztoru i korespondencję
opata.

Uwagi
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1750–1773

1752–1853

1753–1781

1757

1758–1859

1762–1796

1762–1913

kanonicy
regularni
św. Augustyna

kanonicy
regularni
św. Augustyna

kanonicy
regularni
św. Augustyna

kanonicy
regularni
św. Augustyna

kanonicy
regularni
św. Augustyna

kanonicy
regularni
św. Augustyna

390 Trzemeszno

391 Trzemeszno

392 Trzemeszno

393 Trzemeszno

394 Trzemeszno

395 Trzemeszno

375

29

342

139

511

366

65

Archiwum parafii Trzemeszno

Archiwum parafii Trzemeszno

Archiwum parafii Trzemeszno

II/6,
Archiwum paranr 46, 112,
fii Trzemeszno
287

I/9, 15, 33

II/24,
Archiwum paranr 60, 99,
fii Trzemeszno
261

22, 147

705, 355

AP 74

AP 74

AP 74

AP 74

AP 74

AP 74

A. Cap.
luzy O

AP 74

Archiwum parafii Trzemeszno
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

AP 74

Zespół
znak

Archiwum parafii Trzemeszno

nazwa

II/4,
Archiwum paranr 48, 117,
fii Trzemeszno
279

Sygnatura
obecna dawna
II/3,
1736–1832
365 nr 54, 118,
278
II/12,
1748–1870
360
nr 58, 97,
95, 273

Zakres
czasowy

kanonicy
regularni
św. Augustyna

kanonicy
regularni
św. Augustyna
kanonicy
regularni
św. Augustyna

Zakon

389 Trzemeszno

388 Trzemeszno

387 Trzemeszno

Lp. Miejscowość

52

160

pol.,
Kapitał 800 tal. lokowa0074 niem.,
nego na Padniewie
łac.

43

1

130

52

nlb.

pol., Akta klasztoru Trzemeszniem. no. Collegium
0074

0074

0074

0074

0074

Opactwo zakonu Kanołac., ników Regularnych Latepol. rańskich w Trzemesznie
II – Majętność Gąsawa
pol.,
Kapitał 3266 złp.
niem.,
lokowany na synagodze
hebr.,
w Gnieźnie
łac.
Canonicorum Regularium
Congregationis
łac.
Lateranensis protocolum
[Decretalia Capituli]
Dokument filadelfii klasztoru trzemeszeńskiego
łac.
i klasztoru [karmelitów]
z Markowic
pol., Kapitał 5000 złp na
niem., dobrach wrzesińskich
łac. zabezpieczony

27

Kapitały na Kcyni
zabezpieczone

0136

19

Kapitał 6000 złp. na
synagodze kcyńskiej
zabezpieczonego

pol.,
0074 niem.,
łac.
niem.,
0074 pol.,
łac.

Liczba
kart

Tytuł jednostki

Język

numer

Poszyt.

Luzy w teczce. Zawiera dokumenty
oryginalne i odpisy dotyczące opata
Kosmowskiego, prepozytury mstowskiej
i kolegium trzemeszeńskiego.

Poszyt.

Luźna karta (druk i rękopis).

Oprawa książkowa. Księgę przekazał
ks. E. Ruta z Wylatowa 8 IX 1964 r.

Poszyt.

Luzy w teczce.

Poszyt.

Poszyt.

Uwagi
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400 Trzemeszno

403 Trzemeszno

402 Trzemeszno

1796–1921

1792–1843

1787–1803

1784–1830

kanonicy
regularni
św. Augustyna

399 Trzemeszno

kanonicy
regularni
św. Augustyna
kanonicy
regularni
św. Augustyna
kanonicy
regularni
św. Augustyna

1784–1786

kanonicy
regularni
św. Augustyna

401 Trzemeszno

1780–1782

333

351

364

90

91

64

II/13,
nr 106,
264
II/66,
nr 41, 144,
253
AP 74

AP 74

Archiwum parafii Trzemeszno

AP 74

Archiwum parafii Trzemeszno

II/5, nr 56, Archiwum para126, 277 fii Trzemeszno

AP 74

AP 74

Litt. T, Nr 8,
Rc. 189, Archiwum paraT 6/42, 38, fii Trzemeszno
10, 100
Litt. T n. 8,
Archiwum paraI/3, 577,
fii Trzemeszno
575, 12, 99

A. Cap.
luzy O

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

Sygnatura
Zespół
obecna dawna
nazwa
znak
II/27,
Archiwum paraAP 74
1763–1811
353
nr 64, 86,
fii Trzemeszno
266
Archiwum Kurii
AKM II
1773–1850
37
Metropolitalnej,
187
Parafie

Zakres
czasowy

kanonicy
regularni
św. Augustyna

kanonicy
regularni
św. Augustyna
kanonicy
regularni
św. Augustyna

Zakon

398 Trzemeszno

397 Trzemeszno

396 Trzemeszno

Lp. Miejscowość

Język

0074

0074

0074

0074

0074

0136

Kapitał 1800 złp. lokowany na Rawiczu

Tytuł jednostki

Luzy w teczce.

Poszyt.

Poszyt.

177

161

pol., Wykazy majątku i inwenniem. tarza kościelnego

69

24

Uwagi

Poszyt

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt. Zawiera m.in. kopię dokumentu
z 30 XII 1830 r.

74 + 12
Poszyt + luzy.
luźnych

nlb.

205

61

Liczba
kart

niem., Kapitał 2500 tal. lokowapol. ny na Kruchowie

pol., Kapitały na Wełnie
niem. i Ostrowie

Akta tyczące się kościoła
parafialnego w Trzemesznie
Opactwo zakonu
Kanoników Regularnych
łac. Laterańskich w Trzemesznie II – Inkorporacja
Mstowa
Akta dotyczące sporu
opata Kossmowskiego
pol.,
z magistratem trzemełac.
szeńskim o wolne prawa
miejskie
Akta dotyczące sporu
pol., opata z magistratem
łac. trzemeszeńskim o wolne
prawa miejskie

pol.,
0074 niem.,
łac.
pol.,
0131 łac.,
niem.

numer
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benedyktyni

Tyniec

Tyniec

Wągrowiec

410

411

412

cystersi

benedyktyni

1836–1912

kanonicy
regularni
św. Augustyna

409 Trzemeszno

1153–1780

1740–1753

1702, 1755

1835–1925

kanonicy
regularni
św. Augustyna

1824–1877

1824–1877

408 Trzemeszno

407 Trzemeszno

406 Trzemeszno

1818–1917

404 Trzemeszno

kanonicy
regularni
św. Augustyna
kanonicy
regularni
św. Augustyna
kanonicy
regularni
św. Augustyna

1798, 1877

kanonicy
regularni
św. Augustyna

405 Trzemeszno

Zakres
czasowy

Zakon

Lp. Miejscowość

826

823

76

175

246

373

371

36

516

XXXIV, II/1,
74, 116,
283
II/1, nr 43,
74, 190,
285

Sygnatura
obecna dawna

AKM II
187
A. Cap.
luzy O

A. Cap. B

A. Cap. B

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

AKM II
187

AP 74

Archiwum parafii Trzemeszno
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

AP 74

AKM II
187

Archiwum parafii Trzemeszno

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

AP 74

Zespół
znak

Archiwum parafii Trzemeszno

nazwa

Tytuł jednostki

pol., Fundusz budowlany
niem. ks. opata Markowskiego

Stan osobisty zgromadzełac.,
nia trzemeszeńskiego. Inpol.,
wentarz kościoła z 1798 r.
niem.
Zapiski kronikarskie
pol., Akta kasacji kanoników
łac., regularnych w Trzeniem. mesznie

Język

0136

0136

0136

0131

0074

347

55

Protocollum secundum
łac., notariale apostolicum
pol. seu Privilegia monasterii
Vongroviensis

nlb.

nlb.

nlb.

115

172

329

nlb.

Liczba
kart

pol., [Inventarium bonorum
łac. abbatiae Tynecensis]

łac., Opactwo zakonu Benepol. dyktów w Tyńcu

niem., Akta tyczące się biblioteki
pol. kościoła w Trzemesznie

Fundusz budowlany
pol.,
opata Edwarda Markowniem.
skiego
Akta dotyczące [zniesieniem., nia] klasztoru [i uposa0131
pol. żenia duchowieństwa
parafialnego]

0074

0131

0074

numer

Oprawa książkowa. Odpisy, kopie.

Oprawa książkowa. Niezapisane
k. 207–345.

Poszyt. Zawiera m.in. katalog ksiąg z biblioteki poklasztornej z lat 1911–1912 oraz spis
dokumentów z 1884 r.
Luzy w teczce. Teczka zawiera przywilej
na karczmę nadany przez administratora
opactwa tynieckiego i rejestr długów
poddanych wsi Karwin.

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt.

Poszyt. Zawiera korespondencję z władzą
świecką i duchowną dotyczącą kasacji.
Inwentarzy brak.

Luzy w teczce. Zawiera m.in. przedwojenne
fotografie kościoła i konwiktu.
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cystersi

Wągrowiec

Wągrowiec

Wągrowiec

Wągrowiec

Wągrowiec

Wągrowiec

Wągrowiec

413

414

415

416

417

418

419

cystersi

cystersi

cystersi

cystersi

cystersi

cystersi

Zakon

Lp. Miejscowość

1803–1848

1780–1822

1770–1775

1618–1811

41

827

829

75

824

6

1596,
1830–1852

1597–1801

825

Sygnatura
obecna dawna

1183–1792

Zakres
czasowy

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

0136

A. Cap.
luzy O

AKM II
193

A. Cap. B

0131

0136

0136

0136

A. Cap. B

Język

Tytuł jednostki

nlb.

88

Regestra owczarniow
[inwentarza żywego]
klasztoru w Wągrowcu

[Akta generalia kościoła
pol.,
klasztornego w Wąniem.
growcu]

pol.

364

Regestra proventuum
monasterii w Wągrowcu

nlb.

łac., Klasztor zakonu Cystersów
pol. w Wągrowcu
pol.

86

nlb.

46

Liczba
kart

łac.,
Liber decretorum
pol.

Protocollum secundum
notariale apostolicum
0136 łac.
seu Privilegia monasterii
Vongroviensis
Akta tyczące się
połączenia parafii Łęgowo
niem.,
z klasztorem w Wągrowcu
0131
pol.
i zniesienia klasztoru
cystersów w Wągrowcu

numer

A. Cap. B

AKM II
193

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

A. Cap. B

Zespół
znak

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej

nazwa

Poszyt. Zawiera korespondencję z władzą
świecką i duchowną dotyczącą zarządzania
parafią i majątkiem poklasztornym, a także
zakonników. Inwentarze sprzętów kościoła
i klasztoru z lat 1808 i 1836. Spis książek
z biblioteki klasztornej z 1837 r.

Oprawa książkowa, górna część księgi
bardzo zniszczona.

Oprawa książkowa.

Luzy w teczce. Zawiera akta dotyczące
spraw spornych.

Oprawa książkowa + luzy. Kopie, sumariusze dokumentów.

Poszyt. Zawiera m.in. odpis dokumentu
z 1596 r.

Oprawa książkowa. Odpisy, kopie, druki.
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cystersi

Wągrowiec

Wągrowiec

Wągrowiec

Wągrowiec

Wągrowiec

Żnin

Żnin

420

421

422

423

424

425

426

dominikanie

dominikanie

cystersi

cystersi

cystersi

cystersi

Zakon

Lp. Miejscowość

1728–1873

1682

118

62

2

321

1869–1871,
1923

1895–1899

11

3

4

Sygnatura
obecna dawna

1862–1924

1832

1826–1869

Zakres
czasowy

A. Cap.
luzy O

AP 40

Archiwum
Kapituły Metropolitalnej
Archiwum parafii Żnin-Góra

0040

0136

0131

AKM II
193

Akta [...] tyczące się
niem., kapitałów poklasztornych
pol. żnińskich, a teraz własność kościoła górskiego

Klasztor Dominikanów
w Żninie

nlb.

1

21

Akta uregulowania
pol.,
własności poklasztornej
niem.
w Wągrowcu
pol.

nlb.

pol., Biblioteka dekanatu łekniem. neńskiego w Wągrowcu

nlb.

Akta dotyczące kościoła
pol.,
pocysterskiego parafial0131 niem.,
nego Łęgowołac.
-Tarnowskiego
0131

AKM II
184

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

0131

0131

nlb.

Liczba
kart

niem.,
[Akta zniesienia
łac.,
klasztoru]
pol.

Tytuł jednostki

nlb.

Język

Akta generalia kościoła
niem.,
parafialnego poklasztorpol.
nego w Wągrowcu

numer

AKM I

AKM II
193

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Generalia
Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

AKM II
193

Zespół
znak

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

nazwa

Poszyt.

Luzy w teczce. Zawiera korespondencję
z kapitułą metropolitalną w Gnieźnie
w sprawie przywrócenia przywileju abpa
Gembickiego.

Poszyt.

Poszyt + luzy. Była to dawna biblioteka
cystersów w Wągrowcu.

Poszyt. Zawiera korespondencję z władzą
świecką i duchowną dotyczącą kasaty klasztoru cystersów w Wągrowcu i ustanowienia
nowej parafii, wizytacje kościoła w Łęgowie i Wągrowcu (1826, 1830 i 1868 r.),
sporządzony w 1836 r. opis zewnętrzny
i wewnętrzny kościołów i znajdujących się
w nich sprzętów kościelnych w Wągrowcu,
Łęgowie i Tarnowie Pałuckim.
Poszyt. Zawiera korespondencję z władzą
świecką i duchowną dotyczącą kasaty klasztoru, opisy dóbr i fundacji klasztornych.
Poszyt. Zawiera korespondencję z władzą
świecką i duchowną dotyczącą majętności
klasztornej Bobrowniki, a także administracji parafii przez ks. Musolffa, byłego
cystersa.
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Żnin

Żnin

Żnin

Żnin

Żnin

427

428

429

430

431

Lp. Miejscowość

dominikanie

dominikanie

dominikanie

dominikanie

dominikanie

Zakon

1821–1832

1819–1898

1810–1853

1810–1819

1732–1815

Zakres
czasowy

89

23

85

211

197

G. 7

Sygnatura
obecna dawna

AKM II
214

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

AP 39

Archiwum
parafii Żnin

AKM II 53

AP 40

Archiwum parafii Żnin-Góra

Archiwum Kurii
Metropolitalnej,
Parafie

AP 39

Zespół
znak

Archiwum
parafii Żnin

nazwa

0131

nlb.

108

Akta tyczące się kapitałów
pol., zniesionego klasztoru
0131 niem., dominikanów w Żninie
łac. kościołowi parafialnemu
w Górze przekazanych
niem., Akta dotyczące klasztoru
pol. w Żninie

nlb.

Akta [...] tyczące się
pol., sprzętów z zniesionego
niem. klasztoru dominikańskiego otrzymanych

0039

0040

0039

nlb.

Liczba
kart

niem., Akta [...] tyczą się zniesiepol. nia klasztoru w Żninie

Tytuł jednostki

65

Język

łac., Liber Conventus Znenensis
pol. Ordinis Preadicatorum

numer

Poszyt. Zawiera korespondencję z władzą
świecką i duchowną dotyczącą kapitałów
do klasztoru.

Poszyt.

Oprawa książkowa. Księgę znaleziono
w archiwum parafii Góra koło Żnina.
Zawiera konstytucje, zarządzenia, listy,
zostały w niej także wymienione ogrody
i prowizje należące do klasztoru żnińskiego
1736–1745.
Poszyt. Zawiera korespondencję z władzą
świecką i duchowną. Inwentarzy brak.
Poszyt. Zawiera m.in. inwentarz sprzętów
kościelnych i klasztornych z 1810 r.
Na końcu umieszczono zestawienie akt
konsystorskich dotyczących kasaty klasztoru
i korespondencję związaną z funduszem
bractwa różańcowego.
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Tabela 2. Zakony i ich klasztory uwzględnione w tabeli 1
Lp. Zakon
1 benedyktyni
2

bernardyni

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

bożogrobcy
cystersi
dominikanie
franciszkanie
jezuici
kanonicy regularni św. Augustyna
karmelici
klaryski
misjonarze
norbertanie
norbertanki
oblaci
reformaci

Klasztory
Lubiń, Mogilno, Tyniec
Bydgoszcz, Gołańcz, Górka Klasztorna,
Kobylin, Koźmin, Poznań, Strzelce
Gniezno
Koronowo, Ląd, Przemęt, Wągrowiec
Kościan, Żnin
Gniezno, Grabów, Inowrocław, Oborniki
Bydgoszcz, Kalisz
Kalisz, Krzepice, Mstów, Trzemeszno
Bydgoszcz, Kcynia, Markowice
Bydgoszcz, Gniezno, Kalisz
–
Strzelno
Łęczyca, Strzelno
Markowice
Łabiszyn, Pakość, Toruń-Podgórz

Tabela 3. Wykaz zespołów akt kurii metropolitalnej (AKM II) i akt parafii (AP) zawierających archiwalia
zakonów powstałych na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej do lat 50. XIX w.
Lp. Paraﬁa/miejscowość
1 Biechowo
2 Bydgoszcz

Zakon
filipini
bernardyni, jezuici, karmelici, klaryski
parafia pod zarządem opactwa kanoników
3 Gąsawa
regularnych św. Augustyna z Trzemeszna
4 Gniezno
bożogrobcy, franciszkanie, klaryski
5 Gołańcz
bernardyni
6 Góra koło Żnina
dominikanie
7 Inowrocław
franciszkanie
parafia pod zarządem opactwa kanoników
8 Kamieniec
regularnych św. Augustyna z Trzemeszna
9 Kcynia
karmelici
10 Łabiszyn
reformaci
11 Łęgowo
cystersi
12 Łobżenica
reformaci
13 Markowice/Ludzisko
karmelici
14 Mogilno
benedyktyni
15 Ostrowo koło Strzałkowa własność opactwa cystersów w Lądzie
16 Ostrowo koło Strzelna
własność klasztoru norbertanek w Strzelnie
17 Pakość
reformaci
parafia pod zarządem opactwa kanoników
18 Palędzie Kościelne
regularnych św. Augustyna z Trzemeszna

Zespoły archiwalne w AA Gniezno
AKM II 3; AP 4
AKM II 14; AP 84
AKM II 34; AP 58
AKM II 17, 39, 40
AKM II 46; AP 41
AKM II 53; AP 40
AKM II 63
AKM II 74; AP 68
AKM II 76; AP 80
AKM II 102
AKM II 184; AP 16
AKM II 107; AP 191
AKM II 111; AP 232
AKM II 119; AP 17
AKM II 135; AP 83
AKM II 136; AP 243
AKM II 201; AP 157
AKM II 199; AP 215
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Lp.

Paraﬁa/miejscowość

19 Panigródz
20 Podgórz koło Torunia
21 Pogorzelica
22 Ryszewko
23 Rzadkwin
24 Stodoły
25 Strzelce
26 Strzelno
27 Szydłowo
28 Tarnowo
29 Trzemeszno
30 Wągrowiec
31 Wierzchucin Królewski
32 Wójcin
33 Wylatowo
34 Wysoka
35 Żnin

Zakon
parafia pod zarządem opactwa cystersów
z Wągrowca
reformaci
joannici
parafia pod zarządem opactwa kanoników
regularnych św. Augustyna z Trzemeszna
parafia pod zarządem klasztoru norbertanek
w Strzelnie
parafia pod zarządem opactwa kanoników
regularnych św. Augustyna z Trzemeszna
parafia pod zarządem opactwa benedyktynów
z Mogilna
norbertanki
parafia pod zarządem opactwa kanoników
regularnych św. Augustyna z Trzemeszna
parafia pod zarządem opactwa cystersów
z Wągrowca
kanonicy regularni św. Augustyna
cystersi
parafia pod zarządem opactwa cystersów
z Byszewa
posiadłość opactwa benedyktynów z Mogilna
parafia pod zarządem opactwa kanoników
regularnych św. Augustyna z Trzemeszna
parafia pod zarządem opactwa kanoników
regularnych św. Augustyna z Trzemeszna
dominikanie

Zespoły archiwalne w AA Gniezno
AKM II 200; AP 91
AKM II 185; AP 49
AKM II 147
AKM II 153
AKM II 154; AP 36
AKM II 171; AP 135
AKM II 162; AP 60
AKM II 174; AP 48
AKM II 181; AP 25
AKM II 184; AP 16, 137
AKM II 187; AP 74
AKM II 193; AP 26
AKM II 221
AKM II 222; AP 101
AKM II 206; AP 28
AKM II 208; AP 158
AKM II 214; AP 39

Źródło: S. D. KOZIEROWSKI, Szematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej archidiecezji
Gnieźnieńskiej, Poznań 1934; AA Gniezno, inwentarze parafii.
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Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne
w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie
(klasztory powstałe i/lub skasowane przed 1850 r.)
Streszczenie
Opracowanie zawiera inwentarz materiałów klasztornych znajdujących się w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Obejmuje on archiwalia z działu Akta klasztorne, a także jednostki archiwalne rozproszone
w różnych zespołach archiwum. Dział Akta klasztorne został utworzony w latach 70. XX w. w wyniku wyodrębnienia z zespołu Archiwum Kapituły Metropolitalnej akt o proweniencji zakonnej. Do tego działu przyporządkowano także archiwalia klasztoru norbertanek w Strzelnie, przewiezione w 1961 r. na polecenie kardynała
Stefana Wyszyńskiego ze Strzelna do archiwum w Gnieźnie.
Pozostała część inwentarza to przede wszystkim akta z okresu kasat klasztornych w XVIII i XIX w. znajdujące się
w zespole Archiwum Kurii Metropolitalnej i aktach poszczególnych parafii.
Całość materiałów archiwalnych pod względem treści jest bardzo bogata i różnorodna i dotyczy zakonów, które
powstały na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej do lat 50. XIX w.

Słowa kluczowe
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, inwentarze, klasztor, Gniezno, Bydgoszcz, Wągrowiec, Strzelno, Trzemeszno, Mogilno, Kcynia, Łekno, Markowice, Podgórz koło Torunia, Pakość, Żnin, benedyktyni, bernardyni,
bożogrobcy, cystersi, dominikanie, franciszkanie, jezuici, kanonicy regularni św. Augustyna, karmelici, klaryski, norbertanki, reformaci
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Archdiocesan Archives of Gniezno

Archival materials relating to former monasteries, government offices,
dissolution and post-dissolution period kept in the Archdiocesan Archives
in Gniezno (monasteries established and/or dissolved before 1850)
Summary
The article examines an inventory of monastic records kept in the Archdiocesan Archives in Gniezno. It covers
archive documents from the Monastic Records section as well as archival units spread across various fonds in the
archives. The Monastic Records section was established in the 1970s following a separation of monastic records
from the Archives of the Metropolitan Chapter fonds. The section also encompasses archive documents from the
Monastery of the Norbertine Sisters in Strzelno, which were transferred from Strzelno to Gniezno on Cardinal
Stefan Wyszyński’s orders in 1961.
The remaining part of the inventory is made up primarily of records from the period of dissolutions in the
18th and 19th centuries kept in the Archives of the Metropolitan Chapter fonds as well as records of the various
parishes.
The whole collection of archive documents is very rich and varied in terms of its contents, and concerns religious orders established in the Archdiocese of Gniezno before the 1850s.

Keywords
Archdiocesan Archives in Gniezno, inventories, monastery, Gniezno, Bydgoszcz, Wągrowiec, Strzelno, Trzemeszno, Mogilno, Kcynia, Łekno, Markowice, Podgórz near Toruń, Pakość, Żnin, Benedictines, Bernardines [Franciscan Observants], Order of the Holy Sepulchre, Cistercians, Dominicans, Franciscans, Jesuits, Canons Regular,
Carmelites, Poor Clares, Norbertine Sisters, Reformati
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Рукописна спадщина монастирів Греко- та Римо-католицької
церков у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського*
Сучасні дослідники-історики, займаючись пошуковою діяльністю перш за все
звертаються до історичних архівів, інколи залишаючи поза увагою рукописні
відділи бібліотек, які у свою чергу є місцем зберігання надзвичайно цінної та
корисної інформації, яка й досі не є достатньо вивчена й містить чимало «білих
плям». Дана стаття присвячена опису однієї з таких «білих плям» церковної історії, а саме монастирським джерелам, які зберігаються у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ). Адже саме
фонди Інституту рукопису та Відділу стародруків є найціннішою частиною історико-культурних фондів бібліотеки.
Варто відзначити, що займатися пошуковою діяльністю у рукописних відділах
бібліотек значно складніше, аніж в архівах, де документи значно краще систематизовані. Причиною цього, окрім специфіки роботи у бібліотечнх та архівних
установах є також шляхи надходження документів до бібліотечних установ, у нашому випадку до Інституту рукопису НБУВ.
Формування фондів ІР НБУВ відбувалося у складні часи української революції
1917–1920 рр. До бібліотеки потрапляли націоналізовані бібліотечно-рукописні зібрання, приватні особи передавали в дар бібліотеці свої особові архіви та
колекції. Найцінніші рукописні книги та документи потрапили до відділу рукописів (нині Інститут рукопису) з бібліотек дореволюційних освітніх та духовних навчальних закладів. Найбільше це стосується рукописної спадщини Православної церкви, а саме фондів Київської духовної академії з Церковно-археологічним
музеєм і матеріалами її попередників – Києво-Могилянської академії, і братських
шкіл; Ніжинського історико-філологічного інституту імені князя Безбородька,
Київського університету св. Володимира (що включає також збірки Кременець* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
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кого ліцею та деяких інших учбових закладів). Церковні джерела знаходяться
і серед музейних фондів, зокрема Волинського державного краєзнавчого, Уманського краєзнавчого та Кам’янець-Подільського історичного музеїв тощо. На
сьогодні унікальний фонд документів та рукописних книг нараховує більше 400
тис. одиниць зберігання, серед яких нараховується близько 8 тис. рукописних
книг. Значну частину фондів складають й православні монастирські бібліотеки,
наприклад Софійського, Михайлівського Золотоверхого, Межигірського, КиєвоПечерської і Почаївської Лаври (до 1831 року уніатський монастир).
Попри те, що центральне місце в фондах Інституту, за кількістю та науковим
значенням, займають рукописи церковнослов’янською мовою, зберігаються
в Інституті рукопису й латинські та польські рукописи. Відразу необхідно наголосити, що їх кількість значно менша аніж церковнослов’янських рукописів
й вони знаходяться у різних фондах ІР НБУВ, що ускладнює пошукову діяльність.
На жаль, рукописна спадщина Католицької та Уніатської церкви потрапляла до
бібліотеки в розпорошеному вигляді, й відтак на сьогодні міститься серед різних
фондів. Так, значна кількість латинських, латино-польських, латино-слов’янських
шкільних підручників ХVІІ–ХVІІІ ст. з Києва, Львова, Вільно та інших міст, які зберігаються у ІР НБУВ, у своїй переважній більшості були частиною монастирських
бібліотек католицьких та уніатських (греко-католицьких) монастирів на теренах
України, які були ліквідовані у XIX ст. Утім вони не об’єднані в один фонд, а розсипані по різних фондах. Найбільше це стосується книжкової спадщини Любарського домініканського монастиря та монастирів реформатів (Дедеркальського
та Кременецького) тощо. На даний момент більша частина рукописних документів отців реформатів була вилучена з різних фондів та ов’єднана в один, що полегшує пошукову діяльність для істориків та джерелознавців (ф. 314).
Крім рукописів монастирів реформатів та домініканів серед рукописних фондів
поодинично представлені й каталоги та рукописні книги інших католицьких монастирів. Так, в Інституті рукопису зберігається рукописний каталог бібліотеки
бердичівського монастиря Ордену босих кармелітів, який був закритий російською владою у 1866 році1. Відтак віднайти їх серед загалу рукописних фондів
є справою досить не легкою.
Дещо краща є ситуація із збереженням рукописної спадщини уніатських (василінаських) монастирів, яка частково зберігається у фонді Почаївська Лавра та Мелецький монастир. Утім це радше є щасливим винятком, позаяк рукописні книги
з василіанських монастирів можна відшукати в різних фондах ІР.
Причиною цього є перш за все сама доля монастирських бібліотек Католицької
та Уніатської Церкви, які зазнали репресій ще у першій половині ХІХ ст. Як відомо
наслідком реакції російської влади на польське Листопадеве повстання 1830–
1831 років стало масове закриття католицьких та уніатських монастирів по всій
Україні. Відтак бібліотеки цих монастирів „мандрували” спочатку по монастирях,
1

ІР НБУВ, ф. І, № 6413.
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які ще продовжували функціонувати, а згодом потрапили або до Волинського
краєзнавчого музею або вже згадуваного нами Київського університету й вже
з 20-х років ХХ ст. й до нині зберігаються у фондах Національної бібілотеки України ім. В.І. Вернадського2.
Так, книжки Кременецького єзуїтського колегіуму влилися до бібліотеки Волинського ліцею в Кременці і в 1833 році, після його закриття надійшли до бібліотеки Київського університету.
Слід зауважити, що такі „мандри” книгозбірень призводили до втрати їх цілісності. Тому на сьогодні вони розпорошені по різних музеях та бібліотеках. Утім,
основний масив книг зберігається у НБУВ. Зокрема, друковані книги, яких більшість, знаходяться у відділі стародруків, а рукописні – в Інституті рукопису. Дослідниця монастирських бібліотек Ірина Ціборовська-Римарович дослідилила
й стверджує, що у відділі стародруків НБУВ на сьогодні зберігаються книгозбірні
Кременецьких, Дедеркальських отців реформатів, отців тринітаріїв з Берестечка
та Теофіполя, Вишнівецьких босих кармелітів, Любарських домініканців, також
книжкові комплекси бібліотек Кременецького та Острозького єзуїтських колегіумів Дубровицьких піарів тощо. Зберігається також невелика група стародруків,
що належала луцьким єзуїтам та поодинокі примірники з бібліотек городиських
взутих крамелітів (ВСРВ, Pl. 81), топориських взутих кармелітів (ВСРВ, In. 232 a),
старокостянтинівських капуцинів (ВСРВ, In. 373) тощо3.
Менша, але така ж цінна частина рукописних монастирських книгозбірень знаходиться в Інституті рукопису. Так, маловідомими для істориків Римо-католицької церкви на Україні є рукописні матеріали aрхів реформатів руської провінції,
датовані серединою ХVІІІ – поч. ХІХ ст.: збірники актових книг, хроніки, протоколи візитацій монастирів, наукові трактати, навчальні курси лекцій, богословські
твори, дослідженням яких займалася Світлана Булатова4.
Рукописні книги фонду реформатів (ф. 314) раніше належали Кременецькому
монастирю реформатів, згодом вони потрапили до Волинського музею, а вже
звідси – до НБУВ. Сам арахів містить 34 одиниці зберігання, (на сьогодні віднайдено ще 2 одиниці зберігання, невідомі науковому загалу5) охоплюють період від
1744 по 1823 рр. За своїм змістом складається з наукових трактатів, навчальних
програм та протоколів монастирських візитацій Дедеркальського, Жорніщевського та Кременецького конвентів. Більшу частину фонду складають збірники
2 І. ЦІБОРОВСЬКА-РИМАРОВИЧ, Бібліотеки римо-католицьких монастирів Волині XVI–XVIII ст.: історична доля, роль у монастирській діяльності, сучасний стан фондів (за фондами Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, [в:] Актуальні питання культурології. Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології Рівненського державного гуманітарного університету, Вип. 9,
Збірник наукових праць, Рівне 2010, с. 9–14.
3

Там само.

4 С. О. БУЛАТОВА, Архів реформатів Руської провінції (Provincia Russia), [в:] Рукописна та книжкова
спадщина України, Київ 1994, Вип. 2, с. 136–141.
5

ІР НБУВ, ф. 314, № 35, 36.
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актових книг, що містять рукописні та друковані документи провінції за кілька
років6.
Іншим масивом рукописних книг, окрім книг з книгозбірень реформатів, є рукописні підручники з Любарської бібліотеки отців домініканців (фонд І). Поодиноко
представлені й рукописи інших католицьких монастирів, зокрема отців місіонерів, домініканців з Ляхівця, Чуднівських бернардинів, Бердичівських кармелитів
босих та ін. Нерідко саме рукописні матеріали містять значний інтерес для науковців, позаяк зберігаються в одиничному екземплярі й відображають внутрішнє життя монастирів.
Значну частину монастирських джерел становить й рукописна спадщина Уніатської (Греко-католицької) церкви. Це переважно документи діяльності уніатських ієрархів XVI–XX, що є складовою частиною родової колекції митрополита Андрея Шептицького (фонд 18). Велика частина спадщини Уніатської церкви
представлена актами візитацій уніатських церков Київщини другої половини
XVIII ст., що зберігаються у І фонді.
Неабиякий інтерес для нас становить рукописна спадщина василіанських монастирів XVIII–ХІХ ст. В Інституті рукопису зберігаються рукописні каталоги книг Володимирського, Любарського, Почаївського василіанських монастирів, богословські
трактати та інші підручники, що належали різним василіанським обителям.
Чекає на свого дослідника й внутрішня документація василіанських монастирів,
а саме помяники, хроніки, мортуоруми, метрики, господарські документи тощо
василіанських монастирів. Адже саме у цих джерелах акумульована особливо
вартісна інформація з життя обителей й на сьогодні цей масив джерел ще не
отримав достатнього висвітлення.
Особливий інтерес представляють помяники, хроніки та збірники актових книг
монастирів, зокрема Канівського, Любарського, Низкиницького, Мелецького, Білостоцького тощо. Ці книги є справжнім кладезем для дослідників внутрішнього
життя монастирів. Внаслідок евристичної роботи було встановлено, що зазначені рукописні збірники розкидані по різним фондам Інституту. Більшість з них
зберігається у І та ІІ фондах, у фондах 301, 303, 312, по одному рукопису представлено у 30 та 160 фондах.
У цій публікації ми подамо список фондів та назви справ монастирських джерел Римо-католицької та Уніатської церков, що зберігаються в Інституті рукопису
НБУВ. Маємо надію, що ця інформація стане в пригоді дослідникам церкви, й відтак історична наука збагатиться відкриттям ще багатьох маловідомих сторінок
з життя католицьких та уніатських монастирів на теренах України.
Зауважимо, що назви одиниць зберігання написані різними мовами, зокрема
російською, українською, польською та латиною. Задля уніфікації використано
довільний переклад українською мовою.
6

С. О. БУЛАТОВА, Архів реформатів Руської провінції, с. 137.
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Список скорочень:
біб-ка – бібліотека
ВЕВ – Волинські Єпархіальні відомості
лат. – латинська
м. – мова
нім. – німецька
од.зб. – одиниця зберігання

пол. – польська
рос. – російська
слов. – словянська
ф. – фонд
француз. – французька

Документи та книги василіанських монастирів
№

7

№ фонду,
од. зб.

1

ф. І, 148

2

ф. І, 1104

3

ф. І, 1107

4

ф. І, 2761

5

ф. І, 2765

6

ф. I, 3858

7

ф. І, 4054

8

ф. І, 4082

9

ф. І, 4147

Назва

Примітки

Ф. І, Літературні матеріали
Помяник чи пам’ять душ [...] вписаних в монастирі
Канівському, при храмі Успіння Пресвятої Богородиці [...] з паперів графа де Броель
Плятера
(1780–1820 рр.).
Оригінал. Слов., пол. та лат. м.
Літопис Любарського монастиря. 1769–1809 рр.
Ориг. і копії. Пол., лат. м.
Помяник Низкиницького монастиря від 1643 до 1794 р.
з Володимирського
Списав о. Сильвестр Тимонович, ЧСВВ в 1741 р.
монастиря
Ориг. та копії. Пол., слов. та лат. м.
Збірник трактатів з риторики, вправ, віршів тощо.
з біб-ки Подільської
Любарський монастир та колегіум. 1758–1761 рр.
духовної семінарії
Лат., пол. м.
Навчальний посібник з Володимирського василіанського
ліцею. 1762 р.
Лат., пол. м.
Справи Луцького монастиря. Збірник виписок і копій
документів.
Пол. м.
Устав церковних служб [...] (в кінці літописні нотатки про
з біб-ки Володимирської
Білостоцький монастир за 1640-і рр.,) дрібний півустав
духовної семінарії
XVII ст.
Слов. м.
Метрика, створена в Любарському василіанському
з Волинської Духовної
монастирі Св. Георгія. Скоропис 1739 р. з пізнішими
Семінарії
дописками.
Слов. м.
а) Фундаційні документи Любарського василіанського
монастиря. 1764–1824 рр.
документи різного харакЛат., пол. м. Скоропис різних рук.
теру зшиті в одну книгу;
б) Від задньої оправи: реєстр книг бібліотеки Любарськоpозташовані з різних сторін
го колегіуму.
зшитку;
Пол. м. Курсив 1789 р. з пізнішими дописками
з Волинського музею
в) Інвентар захристії Любарського монастиря.
Пол. м. Курсив 1789 р.

Uzupełnił Marek Derwich.

Monaster – polska
nazwa miejscowości 7

Kaniów

Lubar
Niskienicze

Lubar

Włodzimierz Wołyński

Łuck

Białostok

Lubar

Lubar
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№

№ фонду,
од. зб.

10 ф. І, 4196
11 ф. І, 4519
12 ф. І, 4520

13 ф. І, 4706

14 ф. I, 4709

15 ф. І, 4717

16 ф. І, 5413
17 ф. I, 5442
18 ф. І, 6351

19 ф. I, 6451

20 ф. 30, 51

21 ф. 30, 498

Назва

Примітки

[Ochocki Josafat], Виписи з щоденника о. Охоцького, абата
випис з першого тому;
Овруцького василіанського монастиря.
з Волинського музею
Пол. м. Скоропис 40-х рр. ХІХ ст.
Навчальні посібники з Дубенського монастиря. XVIII ст.
Лат. м.
Навчальні посібники з Дубенського монастиря. XVIII ст.
Лат. м.
а) Реєстр книг та шкільного приладдя бібліотеки шкіл
Новоград-Волинського повіту, якими опікувалися Любарські василіани. 1805–1824 рр.
з Волинського музею
Пол. м.
б) Реєстр приходу з пожертв для шкіл Любарського повіту,
які утримувалися Любарськими василіанами. 1805–1825.
Пол. м.
Каталог книг Володимирського василіанського монастиря. 1816 р.
Пол. м.
а) Список книг бібліотеки Любарської повітової школи.
Пол. м.
з Волинського музею
б) Опис математичних та фізичних приладів, монет,
медалей. Скоропис 30-х рр. ХІХ ст.
Пол. м.
Навчальні посібники з Дубенського василіанського
монастиря.
Лат., пол. м.
Інвентар Любарського монастиря. 1774–1799 р.
Лат., пол. м.
Богословський трактат. Скоропис 1774–1775 р.
З Кам’янець-Подільського василіанського монастиря.
Лат. м.
повітовою школою
Інвентар книг та навчального обладнання бібліотеки
опікувалися Почаївські
Почаївської повітової школи. 1828 р.
василіани
Пол. м.
Ф. 30, Колекція рукописних книг [Х]–ХХ ст.
Помяник Мелецького монастиря, перша половина XVIII ст.
Слов. м.
з біб-ки Волинської
а) Пом’яник фундаторів Любарського монастиря
духовної семінарії; дві
1616–1875 рр.
окремі частини рукопису
Півустав 1764 р. з дописками XVIII–XIX ст.
зшито в один кодекс;
б) Від нижньої дошки оправи. Каталог отців та братів
василіан Польської та Литовської провінції за 1743–1825 каталоги починаються
з протилежного боку
та 1743–1805.
кодексу
Курсив XVIII–XIX ст. з пізнішими дописками олівцем

Monaster – polska
nazwa miejscowości
Owrucz
Dubno
Dubno

Lubar

Włodzimierz Wołyński

Lubar

Dubno
Lubar
Kamieniec Podolski

Poczajów

Mielce

Lubar

8 Рукопис містить 2 різних документа, перший – це власне помяник монастиря, другий – каталог
отців василіан двох провінцій. Див. детальний аналіз першої частини у статті І. ТЕСЛЕНКО, Помяник Любарського монастиря чину святого Василія Великого (XVII–XIX ст.), [в:] Житомирщина на зламі тисячоліть, «Велика Волинь», 21, 2000, c. 59–63; другої – В. ЛОСЬ, Н. Сінкевич, Catalogus Patrum et Fratrum
defunctorum Чину св. Василія Великого у фондах ІР НБУВ (середина XVIII – поч. ХІХ ст.), [в:] Записки генеалогічного товариства, Львів, 2014, c. 77–101.
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Monaster – polska
nazwa miejscowości

Ф. 301, Церковно-археологічний музей Київської духовної академії (ЦАМ КДА 1872–1919).
Колекція рукописів ІІІ тис. до н.е. – ХІХ ст.
22 ф. 301, 99

Ірмологіон нотний, пд. зах. руський. Кін. XVII – поч. XVIII
в., півустав.
Слов. м.

23 ф. 301, 677

Накази луцьких уніатських єпископів 1779–91 рр.
Слов., пол. м.

наявний власницький
Świerżeń Nowy
запис: Collegij Sverenensis
(Białoruś)
O.S.B / (Оrdinis Sancta Bazilii)

Папери протоієрея П.Г. Лебединцева, XVIII–XIX ст., в яких
знаходиться рукопис, що містить документи з історіі
24 ф. 301, 690
Маньківського василіанського монастиря, 1765 р.
Слов., пол. м.
Нотатки про заснування та пам’ятні місця Мелецького
Першокласного Свято-Миколаївського монастиря
(м. Мильці), складені архимандритом Григорієм 1852 г.
25 ф. 301, 742 Історична записка про Дерманський монастир Волинської
губернії, складена Іеєрофеєм, єпископом Острозьким.
Списки ХІХ ст.
Рос. м.

Mańkówka
рукопис належав професору
Волинської семінарії Добротворському і був їм
Mielce, Dermań
пожертвований в музей
Духовної академіі (oпис
монастирів виданий в ВЕВ,
1870–71)

Опис подій і пам’ятних місць Почаївської Лаври. А. Добро26 ф. 301, 743 творський, пол. XIX ст.
виданий в ВЕВ 1870–71 гг.
Рос. м.

Poczajów

Риторика латинська, яка викладалася у Шаргородській
27 ф. 301, 882 василіанській колегії, к. XVIII ст.
Лат. м.

Szarogród

ф. 303, Мелецький монастир. Рукописи XVІ–XVІІ ст. (Петров)
Інвентар Мелецького василіанського монастиря. 1766
28 ф. 303, 107 р., 1775 р.
Пол., слов. м.
ф. 303,
29 121,
127–138

В інвентарі є опис
монастирських рукописів

Навчальні посібники з різних дисциплін. Мелецький
монастир. XVIII ст.
Лат., пол. м.

Mielce

Mielce

Ф. 312, Києво-Софійський собор. Рукописні книги XV–XIX ст.
Збірка проповідей о. Юзефа Мошевського, Самбірського
декана, Хировського плебана. 1718–1733 р. Рукопис
30 ф. 312, 189 належав василіанину Арсенію Новоселецькому і переданий
їм Білилівському василіанському монастирю.
Пол. м.

Białołówka

Помяник або каталог відправлених літургій в Білилівському василіанському монастирі за суперіора Епіфанія
31 ф. 312, 379 Розлуцького та провінціала Йосафата Охоцького. Поч.
1785 р.
Пол. м.

Białołówka

Метрика Білилівського монастиря, поч. 1 вересня 1746 г.
32 ф. 312, 421 і доведена до травня 1761 р.
Слов. м.

Białołówka

Метрика Білилівського монастыря без початку і кінця
33 ф. 312, 422 за 1726–1764 рр.
Слов. м.

Białołówka

Валентина ЛОСЬ
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№

№ фонду,
од. зб.

34 ф. ІІ, 51
35 ф. II, 3344
36 ф. ІІ, 4263
ф. ІІ,
37 22600–
22616

Назва

Примітки

Ф. ІІ, Історичні матеріали
З рукопису Любарського монастиря (оригінал на 1 арк.)
Уривок.
Слов. м.
Інвентар Канівського архімандричого монастиря,
з паперів В. С. Гнилосирова
переписаний 1818 р.
Щоденник василіанських повітових шкіл м. Канева.
1783–1832 р., 1842 р.
з паперів В. С. Гнило сирова
Пол., рос. м.
Документи про Жидичинський монастир [...] 1545–1601 рр.
Ориг. і копії перш. пол. ХІХ ст.

збірка О. Левицького

Папери Почаївської лаври, інвентар монастиря –
реєстри всіх речей, майна, книг, контракт ігуменів на
ф. ІІ,
оренду корчми і шинкування; виписи з Кременецьких книг,
38 27504–
скарги Почаївської Лаври на Ледохівського за порубки
27506
в лісах. 1684–1714 рр. Волинь.
Копії к. ХІХ ст. Пол. м.
Ф. 160, Київська Духовна Академія
Список майнових документів Лавришевського василіан39 ф. 160, 301 ського монастиря. 1792 р.
Пол. м.
ф. 160, т. 1, Синодик (Помяник) Мелецького монастиря. 1751 р.
40
403
Слов. м.

Monaster – polska
nazwa miejscowości

Lubar
Kaniów
Kaniów

Żydyczyn

Poczajów

Ławryszewo
Mielce

Документи та книги римо-католицьких монастирів
№

1

2

3
4

9

№ фонду,
од. зб.

ф. І, 4245

Назви одиниці зберігання

Примітки

Klasztor – polska
nazwa miejscowości
/ zakon9

Ф. І, Літературні матеріали
Життя велебної панни Теклі Рачинської, Ордену Канонічок
Lwów
регулярних Львівського монастиря. (З додатком творів з Волинського музею (архів
kanoniczki Ducha
реформатів)
Рачинської. Почасти в віршах). Скоропис XVIII–XIX ст.
Świętego (duchaczki)
Пол. м.

ф. І, 4423–
4426,
Книги-підручники з Любарської бібліотеки отців до4435,
мініканців. XVIII ст.
4440,
Лат. м.
4547,
4554
Теологічні трактати та ін. підручники з Любарського
ф. І, 4547–
домініканського монастиря. XVIII ст.
4571
Лат. м.
Катехизм Закону сестер Милосердя. Поч. ХІХ ст.
ф. I, 4644
Пол. м.
Uzupełnił Marek Derwich.

з Волинського музею

Lubar
dominikanie

з Волинського музею

Lubar
dominikanie

з Волинського музею

?
szarytki

Рукописна спадщина монастирів Греко- та Римо-католицької церков

245

Klasztor – polska
nazwa miejscowości
/ zakon

№

№ фонду,
од. зб.

5

ф. I, 4645

Списки генералів і провінціалів Ордену реформатів.
Скоропис кінця XVIII ст. з пізнішими дописками.
Лат., пол. м.

з архіву реформатів

6

ф. I, 4646

Звичаї Закону отців Місіонерів. Скоропис 1809 р.
Пол. м.

Волинський музей, Ex. Libris ogólne
Ioanis Skiędzielewski
misjonarze

7

ф. I, 6076

Зміст навчальних предметів, в яких учениці віленського
монастиря сестер візиток показали успішні результати. 1824 р.
Пол. м.

Wilno
wizytki

8

ф. I, 6077

Реєстр скасованих та існуючих римо-католицьких
монастирів в Російській імперії після 1832 р.

ogólne

9

ф. І, 6413

Каталог бердичівського монастиря Ордену босих
кармелів.
Пол., лат. м.

Berdyczów
karmelici bosi

10 ф. I, 6450

Назви одиниці зберігання

Опис книг монастирської бібліотеки отців театинів.
1808 р.
Лат., пол. м.

Примітки

Львів або Городенка

ogólne
reformaci

Lwów lub Horodenka
teatyni

Ф.160, Київська духовна Академія
Акти Жорніщевського монастиря реформатів.
11 ф. 160, 955
1790–1793 рр.

з архіву реформатів

Żorniszcze
reformaci

Ф. V, Одеське товариство історії
12 ф. V, 3704

Книга для вписування урядових документів з Бердичівського монастиря кармелітів босих від 1851 р.
1851–1866 рр.
Пол. м.

Berdyczów
karmelici bosi

Ф. 301, Церковно-археологічний музей Київської духовної академії (ЦАМ КДА 1872–1919).
Колекція рукописів ІІІ тис. до н.е. – ХІХ ст.
13 ф. 301, 107

Ірмологіон нотний зах.рус. 1760 г. Півустав.
Слов. м.

власницькі записи Поставського монастиря

Postawy (Białoruś)
franciszkanie

Проповіді. Із рукописів домініканських монахів в м. Ляхівці.
14 ф. 301, 251 Поч. ХІХ ст.
без початку
Пол. м.

Lachowce
dominikanie

Акти Городищенського бенедиктинського монастиря
по маєткам Золоторовщизні, Купятичам і Городищу
Мінської губ. 1524–1820 рр.
Оригінали і копії. Пол., рос. м.

Horodyszcze
benedyktyni

15 ф. 301, 673

Книга постанов провінційних капітул домініканських
16 ф. 301, 676 монахів, м. Ляхівці. 1770-ті рр.
Лат. м.
Риторика Адама Ромені, 1633 р. З домініканського
17 ф. 301, 873 монастиря у м. Ляхівці.
Лат. м.

Lachowce
dominikanie

Ф. ІІ, Історичні матеріали
Опис домініканських маєтків та інвентарні повинності
18 ф. ІІ, 28106 селян. 1789 р. Перемишль, округ Замойський.
Пол., нім. м.

Przemyśl
dominikanie

Валентина ЛОСЬ
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№

№ фонду,
од. зб.

Назви одиниці зберігання

Примітки

Klasztor – polska
nazwa miejscowości
/ zakon

Ф. 314, Реформати руської провінції. Збірка архівних документів 1744–1823 рр.
19 ф. 314, 1

Хроніка реформатів руської провінції. 1744–1782 рр., т. 1.
Лат., француз., пол. м.

20 ф. 314, 2

Хроніка реформатів руської провінції. 1744–1782 рр., т. 2.
Лат., француз., пол. м.

21 ф. 314, 3

Збірник актів реформатів руської кустодії, під головуванням Флоріана Ярошевича, кустоша. 1746–1749 рр.
Лат., пол. м.

22 ф. 314, 4

Збірник актів реформатів руської провінції, під головуванням Флоріана Доманського, 1746–1752 рр.
Лат., пол. м.

23 ф. 314, 5

Збірник актів реформатів руської провінції, під головуванням Флоріана Доманського, 1746–1752 рр.
Лат., пол. м.

24 ф. 314, 6

Збірник актів реформатів руської провінції, під головуванням Амброзія Шольца, кустоша. 1752–1755 рр.
Лат., пол. м.

25 ф. 314, 7

Збірник актів реформатів руської провінції, під головуванням Амброзія Шольца, кустоша. 1752–1755 рр.
Лат., пол. м.

26 ф. 314, 8

27 ф. 314, 9

28 ф. 314, 10

Збірник актів реформатів руської провінції, під головуванням Станіслава Клечевського, кустоша. 1755–1758
рр.
Лат., пол. м.
Збірник актів реформатів руської провінції, під
головуванням Михайла Кіценського, кустоша. 1758–1761
рр.
Лат., пол. м.
Збірник актів Людовіка Хоффмана, кустоша, згодом
провінціала руської провінцій Пресвятої Скорботної Діви
Марії. 1761–1765 рр.
Лат., пол. м.

29 ф. 314, 11

Збірник актів реформатів руської провінції, під головуванням Рихарда Корна, кустоша. 1766–1769 рр.
Лат., пол. м.

30 ф. 314, 12

Збірник актів реформатів руської провінції, під
головуванням Костянтина Лісовського, провінціала.
1769–1776 рр.
Лат., пол. м.

prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci
prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci
prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci
prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci
prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci
prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci
prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci
prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci
prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci
prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci
prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci
prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci
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Klasztor – polska
nazwa miejscowości
/ zakon
prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci

31 ф. 314, 13

Збірник актів реформатів руської провінції, під головуванням Костянтина Лісовського, 1769–1772 рр.
Лат., пол. м.

32 ф. 314, 14

Збірник актів реформатів руської провінції, під головуванням Станіслава Клечевського, 1769–1772 рр.
Лат., пол. м.

prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci

33 ф. 314, 15

Збірник актів реформатів руської провінції, під головуванням Филипа Войнаровського,провінціала. 1775–1778
рр.
Лат., пол. м.

prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci

34 ф. 314, 16

Збірник актів реформатів руської провінції, під головуванням Кароля Квінта, провінціала, 1778–1781 рр.
Лат., пол. м.

prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci

35 ф. 314, 17

Збірник актів реформатів руської провінції, під головуванням Бернарда Голембіовського, 1781–1785 рр.
Лат., пол. м.

prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci

36 ф. 314, 18

Збірник актів реформатів руської провінції, під головуванням Бернарда Голембіовського, 1781–1785 рр.
Лат., пол. м.

prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci

37 ф. 314, 19

Збірник актів реформатів русько-польської кустодії,
під головуванням Єпиванія Гарбовського, кустоша.
1784–1787 рр.
Лат., пол. м.

prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci

38 ф. 314, 20

Збірник актів реформатів русько-польської кустодії,
під головуванням Єпиванія Гарбовського, кустоша.
1783–1787 рр.
Лат., пол. м.

prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci

39 ф. 314, 21

Збірник актів реформатів русько-польської кустодії, під
головуванням Ксаверія Гермера, кустоша. 1787–1790 рр.
Лат., пол. м.

prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci

40 ф. 314, 22

Збірник актів реформатів русько-польської кустодії,
під головуванням Сигизмунда Меньженського, кустоша.
1790–1793 рр.
Лат., пол. м.

prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci

41 ф. 314, 23

Збірник актів реформатів русько-польської кустодії,
під головуванням Сигизмунда Меньженського, кустоша.
1790–1793 рр.
Лат., пол. м.

prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci

42 ф. 314, 24

Збірник актів реформатів русько-польської кустодії,
під головуванням Костянтина Лісовського, кустоша.
1793–1795 рр.
Лат., пол. м.

prowincja ruska
(kustodia) pw. Matki
Bożej Bolesnej
reformaci
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№

№ фонду,
од. зб.

43 ф. 314, 25

44 ф. 314, 26

45 ф. 314, 27

46 ф. 314, 28

47 ф. 314, 29

48 ф. 314, 30

49 ф. 314, 31

50 ф. 314, 32

51 ф. 314, 33

52 ф. 314, 34

53 ф. 314, 35

54 ф. 314, 36

Назви одиниці зберігання
Архів Кременецького конвенту реформатів, 1745–1771
рр.
Лат., пол. м.
Протоколи Кременецького конвенту реформатів,
1746–1777 рр.
Лат. м.
Протоколи Кременецького конвенту реформатів,
1777–1823 рр.
Лат. м.
Протоколи Христопольського (Дедеркальського) конвенту реформатів, 1749–1816 рр.
Лат. м.
Опис майна Дедеркальського конвенту реформатів.
1786–1790 рр.
Лат., пол. м.
Книга рішень керівництва Жорнищевського конвенту
реформатів, 1775–1805 рр.
Лат., пол. м.
Метафізика. XVII–XVIII ст. На форзаці запис про приналежність Кременецькому конвенту реформатів.
Лат. м.
Трактати з філософії. 1749 р. На форзаці запис про приналежність Кременецькому конвенту реформатів.
Лат. м.
Збірник, що містить промови, маніфести, політичні
диспути, декларації та ін. 1753–1793 рр.
Лат., пол. м.
Клечевський Станіслав, реформат, Theo-cratia albo
wielmożność dzieł Boskich w rządach ludu izraelskiego. 1760 р.
Пол., лат. м. Автограф.
Збірник документів архіву реформатів Львівського
конвенту. XVII ст. – 1758 р. львів.
Лат., пол. м.
Збірник документів архіву реформатів Кременецького
конвенту. 1745–1805 рр.
Лат., пол. м.

Примітки

Klasztor – polska
nazwa miejscowości
/ zakon
Krzemieniec
reformaci
Krzemieniec
reformaci
Krzemieniec
reformaci
Dederkały
reformaci
Dederkały
reformaci
Żorniszcze
reformaci
Krzemieniec
reformaci
Krzemieniec
reformaci
ogólne
reformaci
Stanisław Dominik
Kleczewski
reformat
Lwów
reformaci
Krzemieniec
reformaci
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Walentyna ŁOŚ
Dział Rękopisów
Biblioteka Narodowa Ukrainy
im. W. I. Wernadskiego w Kijowie

Dziedzictwo rękopiśmienne klasztorów grecko- i rzymskokatolickich
w zbiorach Instytutu Rękopisów Biblioteki Narodowej Ukrainy
imienia W. I. Wernadskiego
Streszczenie
W artykule opisano źródła klasztorów grecko- i rzymskokatolickich, które są przechowywane w zbiorach Instytutu Rękopisów Narodowej Biblioteki Ukrainy imienia W. I. Wernadskiego.
Dziedzictwo rękopiśmienne katolickich klasztorów na Ukrainie reprezentują rękopisy m.in.: klasztoru dominikanów w Lubarze, a także klasztorów reformatów w Dederkałach, Żorniszczach i Krzemieńcu.
Na dziedzictwo rękopiśmienne greckokatolickich klasztorów bazylianów składają się katalogi książek klasztorów we Włodzimierzu, Lubarze i Poczajowie, a także kroniki i metryki, m.in. klasztorów w Kaniowie, Lubarze,
Niskieniczach, Mielcach i Białostoku.

Słowa kluczowe
dziedzictwo rękopiśmienne, klasztory katolickie, klasztory bazylianów, Ukraina, reformaci prowincji ruskiej,
dominikanie, katalogi, zbiory akt, kroniki
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The hand-written heritage of Greek and Roman Catholic monasteries
in the collection of the Manuscript Institute of the Vernadsky
National Library of Ukraine
Summary
In the article the author examines sources for the study of the heritage of Greek and Roman Catholic monasteries kept in the Manuscript Institute of the Vernadsky National Library of Ukraine.
The heritage of the Catholic monasteries in Ukraine is represented by e.g. manuscripts from the Dominican
monastery in Lubar as well as Reformati monasteries in Dederkaly, Zhornishche and Kremenets.
The heritage of Greek Catholic Basilian monasteries comprises catalogues of books from monasteries in
Vladimir, Lubar and Pochaiv, as well as chronicles and documents from monasteries in e.g. Kaniv, Lubar, Niskeniche, Multsi and Bilostok.

Keywords
hand-written heritage, Catholic monasteries, Basilian monasteries, Ukraine, Ruthenian province of Reformati,
Dominicans, catalogs, collections of acts, chronicles
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Dział Starych Druków
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Hereditas Monasteriorum
vol. 6, 2015, s. 251–290

Fragmenty księgozbioru klasztoru karmelitów w Sąsiadowicach
w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich*
W 1603 r. Wojciech Erazm Herburt1 z pomocą swojego krewniaka i opiekuna, Jana
Szczęsnego Herburta, ufundował w Sąsiadowicach pierwszy na wschodnich ziemiach Polski klasztor karmelitów2. Zakonnicy sprawowali pieczę nad przyklasztornym kościołem pw. św. Anny, fundowanym około 1589 r.3 przez Erazma Herburta,
* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 Wojciech Erazm Herburt (ur. 1596, zm. być może przed 1641), syn Erazma Herburta (zm. 1596), pogrobowiec. Po urodzeniu formalną kuratelą objął go stryj, Stanisław Herburt (Biblioteka Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej: BZNO Wrocław), rps 3107, k. 78r), ale na wychowanie wzięła go Katarzyna Drohojowska, babka po mieczu, matka Jana Szczęsnego Herburta (Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka (Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника,
dalej: ЛННБУ Львiв), rps 5/3262, k. 219r). Po śmierci Stanisława w 1601 r. Wojciech przeszedł pod opiekę
Jana Szczęsnego Herburta, który doprowadził do przekazania sobie w bezpłatną dzierżawę dóbr dziedzicznych Wojciecha, tj. Felsztyna, Głębokiej i Sąsiadowic (ЛННБУ Львiв, rps 5/3262, k. 221v; W. ŁOZIŃSKI,
Prawem i lewem: Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, t. 2: Wojny prywatne, Lwów
1904, s. 204). Unieważnienia tych zapisów domagali się po śmierci Jana Szczęsnego Mikołaj Daniłowicz,
podskarbi wielki koronny, i Mikołaj Siemaszko, kasztelan bracławski, szwagrowie Wojciecha, twierdząc, że
był on niepełnoletni i chory umysłowo w momencie przekazywania tych dóbr wujowi. W 1620 r. na mocy
decyzji królewskiej szwagrowie stali się pełnoprawnymi opiekunami 24-letniego wówczas Wojciecha (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Metryka Koronna, ks. 161, k. 4; ks. 166, k. 137).
2 Zob. ЛННБУ Львiв, rps 141/III/97, k. 1–3; E. MONSIGNANI, J. A. XIMENEZ, Bullarium Carmelitanum plures
complectens summorum pontificum constitutiones ad ordinem fratrum beatissimae, semperq[ue] Virginis Dei
Genitricis Mariae de Monte Carmelo spectantes, t. 2, Roma 1718, s. 321. W literaturze osoba Wojciecha Erazma jest pomijana, a jako fundator występuje jedynie Jan Szczęsny Herburt. Historię kościoła i klasztoru
przedstawił A. BETLEJ, Kościół p. w. św. Anny i klasztor oo. Karmelitów w Sąsiadowicach, [w:] Kościoły i klasztory
rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 5 (Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. OSTROWSKI, 1), Kraków 1997, s. 225–247. Podstawowe informacje podają też I. CHODYNICKI, Wiadomość historyczna o fundacyach klasztorów Zakonu Karmelitańskiego,
niegdyś w Polsce i Litwie a później pod panowaniem Austryi, Rossyi i Pruss zostających, Lwów 1846, s. 32–33;
L. DZIEDZICKI, Sąsiadowice, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 10,
Warszawa 1889, s. 363–364, oraz XIX- i XX-wieczne schematyzmy diecezji przemyskiej.
3 Zob. TOMASZ Z AKWINU OD ŚW. IGNACEGO, Anna swięta z swiętym Joachimem... to iest Historya życia y cudow swiętych
Anny y Joachima, cz. 3: Zamykaiąca w sobie Opisania Początkow Wsławienia się Łaskami y Cudami Anny S. ..., Lwów
1756, s. 61.
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ojca Wojciecha4, oraz nad XV-wiecznym kościołem pw. św. Mikołaja, pełniącym funkcję probostwa do roku 1610, gdy Wojciech Erazm dokumentem z 28 września uczynił
go filialnym w stosunku do kościoła św. Anny, do którego przeniósł siedzibę parafii5.
Już wówczas powstawały zalążki biblioteki klasztornej6 oraz archiwum kościelnego.
W drugiej połowie XVIII w., czyli już po wzniesieniu murowanego budynku klasztoru
w 1742 r.7, wydzielono na drugiej kondygnacji osobne pomieszczenie do przechowywania zbiorów bibliotecznych. Przystąpiono wówczas do systematyzacji zbiorów8,
wpisując do części egzemplarzy noty proweniencyjne potwierdzające przynależność
do konwentu sąsiadowickiego oraz naklejając na grzbietach woluminów papierowe
nalepki informujące o autorze, tytule książki i numerze tomu (ryc. 1). Sporządzono
także około 1766–1780 r. zachowany do dziś dokładny inwentarz, w którym spisano
książki według formatu; ich liczba sięgała 4009.
Drugi zachowany inwentarz, powstały w 1822 r.10, notuje w bibliotece klasztornej
581 dzieł, a trzeci, spisany w 1871 r.11, prawie 800 druków w około 1000 wolumi4 Kościół został konsekrowany 15 IX 1591 r. przez arcybiskupa lwowskiego Dymitra Solikowskiego, zob.
Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (Центральний державний історичний
архів України, м. Львів), f. 146, dz. 20a, rps 51 (dalej: ЦДІАУ Львiв, 146/20a/51), s. 61.
5 Ibidem, s. 1. Proces przekazania kościoła św. Mikołaja w zarząd karmelitów zapoczątkowało postanowienie Wojciecha Erazma Herburta z 1606 r., który nakazał, by po śmierci dotychczasowego proboszcza
oddać parafię zakonnikom. Pomimo licznych zabiegów ze strony Herburtów i karmelitów (2 X 1609 – potwierdzenie decyzji Wojciecha Erazma z 1606 r. przez Jana Szczęsnego Herburta; 28 IX 1610 – formalna
prośba wystosowana ze strony Herburtów do biskupa przemyskiego Stanisława Siecińskiego; 9 X 1612
– aprobata biskupa; 18 VI 1613 – wpis do akt konsystorskich; 29 IV 1618 – publiczne ogłoszenie beneficjów
nadanych zakonnikom), odpowiednie brewe papieskie zostało wydane dopiero w 1683 r. Zob. Archiwum
Klasztoru oo. Karmelitów w Krakowie na Piasku (dalej: AK Kraków), rps 567/113, s. 4–13, 62–63; Archiwum
Archidiecezjalne w Przemyślu, rps 1653, k. 301r.
6 Z tych lat pochodzą najwcześniejsze wpisy donacyjne na drukach z sąsiadowickiego księgozbioru.
Wzmiankę o istnieniu książek w klasztorze odnajdujemy także w dokumentacji kapituły prowincji. Notatka
z 1626 r. wymienia Chryzostoma Ługowskiego (zm. 1644), przeora klasztorów karmelitów w Oborach i Woli
Gułowskiej, który na żądanie zakonników miał zwrócić polską Biblię daną klasztorowi w Sąsiadowicach
przez niejakiego Młodeckiego (AK Kraków, rps 93/619, k. 55r).
7 ЦДІАУ Львiв, 146/20a/51, s. II.
8 We wpisach proweniencyjnych mnich-bibliotekarz zanotował ówczesny rok: 1754. Zob. Aneks, Katalog. Druki XVI-wieczne, poz. 5.
9 Obecnie w zbiorach AK Kraków, sygn. 568/373; spis książek na s. 47–56.
10 Obecnie w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu, sygn. 157; spis książek na k. 30–51.
Inwentarz sporządzony w maju 1822 r. ułożony jest tematycznie (libri concionatorum, libri homiliarum,
libri theologorum, libri iuridici, libri historici, libri philosophorum, poetorum et grammaticorum, libri meditationum et de vita sanctiis, libri praecum diurnalium et manualium, libri miscellanei). Spis kolumnowy
zawiera tytuł dzieła, liczbę woluminów, autora, miejsce i datę wydania oraz informacje o egzemplarzu
(defekty).
11 Obecnie ЦДІАУ Львiв, 146/20a/51. Inwentarz kościelny składa się z dwóch głównych części: spisu
nieruchomości i ruchomości sporządzonego w języku polskim (ss. I–III, 1–116, paginacja wykonana przez
XVIII-wiecznego zakonnika sporządzającego inwentarz) oraz skrótu owego spisu w języku niemieckim
(brak paginacji bądź liczbowania). W obrębie spisanego po polsku inwentarza książek zastosowano podział na dwie części: na „Księgi ściśle kościelne” (s. 35–36; 23 pozycje przechowywane w zakrystii kościoła
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nów12. Było wśród nich siedem inkunabułów, które stanowiły niecały 1% zbioru.
Druki z XVI w. stanowiły 17% księgozbioru (przeważały wśród nich druki łacińskie
obce; poloników było w zbiorze zaledwie dziewięć: jeden druk krakowski w języku
polskim13 i osiem druków krakowskich w języku łacińskim14), druki z XVII w. – 15%,
druki z XVIII w. – 32%, druki z XIX w. – 21%, druki bez daty wydania, defekty bez
początku lub/i końca – 13%. Od 1871 do 1946 r., kiedy to zlikwidowano klasztor,
liczba ta z pewnością uległa zmianie, m.in. z powodu zniszczeń w 1914 r. – brak
jednak jakiegokolwiek XX-wiecznego spisu, który pozwoliłby oszacować ówczesny
stan biblioteki.
Gdy w 1946 r. władze sowieckie zmusiły zakonników do opuszczenia klasztoru, część
wyposażenia kościoła św. Anny oraz budynku klasztornego przewieziono początkowo do klasztoru karmelitów w Pilźnie, a później do klasztoru na Piasku w Krakowie15.
W tym ostatnim znajdują się m.in. naczynia liturgiczne, płaskorzeźba św. Anny Samotrzeciej oraz książki z biblioteki klasztornej. Księgozbiór nie jest jednak kompletny –
jego niewielka, lecz cenna część znalazła się w czasie I wojny światowej w Zakładzie
Narodowym im. Ossolińskich dzięki zabiegom profesora Eugeniusza Szmurły16, który

św. Anny) oraz na „Bibliotekę klasztorną” (s. 37–60; 782 pozycje). Zob. U. PASZKIEWICZ, Inwentarze i katalogi
bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 r. Suplement 1 (Polskie Dziedzictwo Kulturalne, Seria
B, Wspólne Dziedzictwo), Warszawa 2000, s. 184, poz. 717–719, która notuje 805 pozycji, łącząc księgi z kościoła i biblioteki klasztornej. Spis ksiąg kościelnych zawiera dokładny odpis tytułu, miejsce i datę wydania, liczbę woluminów. Dodatkowo przy każdej pozycji odznaczono stan egzemplarza (według podziału:
dobry/średni/zły) oraz oszacowano wartość książki w złotówkach lub koronach. Przy kościele przechowywano mszały (10), Rytuał Rzymski (1), Ewangeliarz (1), kancjonał (1), księgi parafialne (12, w tym księgi
urodzeń z lat 1716–1870, księgi zgonów z lat 1741–1870, księgi małżeństw z lat 1741–1870 oraz księgę
urodzeń dla Czapli, Humieńca, Janowa i Woli z lat 1844–1870). W inwentarzu biblioteki klasztornej (spisanym mniej dokładnie niż inwentarz ksiąg z zakrystii, nie uwzględniono w nim bowiem stanu książek ani
ich nie wyceniano) znajdują się 782 pozycje tytułowe, w tym dziewięć opisanych jako manuskrypty, oraz
pozycje typu „Kazania różne różnych autorów” bez daty i miejsca wydania, których liczby egzemplarzy
nie można oszacować. Książki w inwentarzu starano się spisać tematycznie; prawdopodobnie taki był ich
układ na półkach bibliotecznych.
12 W porównaniu do innych bibliotek klasztornych karmelitów trzewiczkowych była to liczba dość
znaczna. Por. M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Biblioteki i bibliotekarstwo zakonne na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII–XVIII w. (Acta Universitatis Wratislaviensis, 1815, Bibliotekoznawstwo, 20), Wrocław 1996,
s. 174.
13 J. WERESZCZYŃSKI, Kazania albo Cwiczenia chrześcijańskie na XVIII niedziel z wykładem tak na Ewangelie
iako też na XII członkow wiary chrześcijańskiey, Kraków 1587.
14 Zob. Aneks, Katalog, Druki XVI-wieczne, poz. 2, 9, 10, 16, 38, 43. Część z nich, jako dzieła współoprawne,
nie została odnotowana w inwentarzu z 1871 r. Znajdziemy tam natomiast dwa niezidentyfikowane polonika. Są to Biblia Leopolity oraz nienotowane przez Estreichera wydanie krakowskie Fryderyka Bartscha
Commentationes in adventum z 1585 r.
15 Na temat wojennych i powojennych losów klasztoru zob. P. S. ŻUK, Sąsiadowice 1939–1945, Wrocław
1990, s. 14–41, mps (w posiadaniu autorki artykułu).
16 Eugeniusz Szmurło (1854–1934), rosyjski historyk, od 1888 r. profesor uniwersytetu w Petersburgu, od
1903 r. w Dorpacie, od 1924 r. w Pradze, dyrektor Instytutu Rosyjskiego w Rzymie, pełnomocnik ds. ochrony
zabytków historycznych i zbiorów na terenie działań wojennych Galicji Wschodniej podczas I wojny światowej. Zob. J. CIECHANOWICZ, Rody Rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 5: S–Ż, Rzeszów 2001, s. 209.
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jako wysłannik Akademii Nauk w Petersburgu podróżował na początku 1915 r. po
Galicji Wschodniej, zabezpieczając zbiory po przejściu frontu.
W toku walk pomiędzy wojskami austriackimi i rosyjskimi w październiku 1914 r.17
mienie klasztoru w Sąsiadowicach uległo zniszczeniu i rozgrabieniu. Na początku
1915 roku ks. Watulewicz wspominał w swoim pamiętniku: „wyjechałem do klasztoru
w Sąsiadowicach, gdzie w jednej celi zamieszkałem, bo wszystkie inne były zanieczyszczone”. Z tego samego pamiętnika dowiadujemy się, jakie były losy sąsiadowickiej biblioteki klasztornej:
Kiedy Rosja na dobre się w Galicji rozgospodarzyła, miał Felsztyn sposobność widzieć rozmaite wyższe
osobistości. Jednym z nich był prof. Eugeniusz Szmurło, wysłany jako delegat piotrogrockiej Akademji
nauk, wydziału historyczno-filozoficznego do Galicji, Bukowiny i Polski zachodniej celem ochrony zabytków przeszłości i zbiorów naukowych. Uczony ten, nadzwyczaj sympatyczny, władający językiem polskim,
zwiedził i naszą okolicę. [...] wreszcie udał się do klasztoru w Sąsiadowicach, gdzie bibliotekę, rozbitą przez
żołdactwo, kazał umieścić w paki i wywieść do [...] Lwowa (?)18.

O tym, co dokładnie działo się z biblioteką sąsiadowicką, dowiadujemy się z raportu
Szmurły z 11 II 1915 r., przygotowanego dla Akademii Nauk w Petersburgu. Gdy delegat petersburskiej instytucji dotarł do biblioteki klasztornej, zastał na miejscu wielkie
zniszczenia. W raporcie pisze:
Znalazłem tylko ostatki tej biblioteki. Półki biblioteczne, szafy były wyniesione i wykorzystane na opał,
księgi zwalone na podłogę, częściowo poginęły, wyniesione albo podarte, częściowo poniszczone. Podczas mojego przyjazdu pomieszczenie było zawalone na 8–10 werszków19 od podłogi porwanymi kartkami, pomiętymi i pobrudzonymi księgami, rozrzuconymi w nieładzie rękopisami. To, co jeszcze ocalało
i zachowało się w zadowalającym stanie, stanowiło tylko nieznaczną część całego zbioru. Mnisi-karmelici
zostali zmuszeni porzucić swój klasztor i klasztorne włości, podczas całego tego czasu pozostawały one
faktycznie we władaniu tych, którzy następnie się tam zakwaterowali. Klasztorny stróż, w którego rękach
były klucze do kościoła, obawiał się wręcz zbliżać do pomieszczeń biblioteki20.

Szmurło natychmiast przystąpił do ratowania biblioteki. Wraz z pomocą niejakiego
doktora Kłodnickiego zorganizował deski i gwoździe, z których załoga znajdującego się w klasztorze szpitala polowego 188 Karskiego Pułku Piechoty zbiła skrzynie.
Szmurło zebrał najcenniejsze książki i rękopisy, by przesłać je na przechowanie do
Sambora, a następnie wywieźć do klasztoru karmelitów do Lwowa. Reszta książek
i dokumentów (a także dwa portrety Erazma Herburta, które wisiały w budynku klasztornym) miała zostać przeniesiona do zakrystii kościoła św. Anny. W Samborze cztery
skrzynie z książkami złożono w siedzibie władz powiatu samborskiego za zgodą jego
naczelnika, Krasowskiego. Miał on przy najbliższej okazji wysłać skrzynie do Lwowa,
17 W czasie tzw. ofensywy październikowej w dolinie Strwiąża 10 października rozpoczęła się długa,
27-dniowa bitwa.
18 J. WATULEWICZ, Z pamiętników proboszcza łac. w Felsztynie, skreślonych w latach wojny światowej 1914–
1919, Przemyśl 1920, s. 25–26 (odbitka z: „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu”, 3, 1913/1922).
19

Werszek = około 0,4 m.

20

ЛННБУ Львiв, rps 5/5237/III, s. 6, przeł. H. DZIEDZIŃSKA.
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jednak ta się nie pojawiała, a Szmurło, zniecierpliwiony oczekiwaniem, sam opłacił
ich transport i wyruszył do Lwowa. Nie wszystkie cztery skrzynie trafiły jednak do
klasztoru lwowskiego. Powodem tego był fatalny stan zachowanych książek. Szmurło
w kolejnym sprawozdaniu, gdzie opisuje dalszy los książek z Sąsiadowic, ostro krytykuje zakonników:
Przez moje ręce do tego czasu przeszło wiele ksiąg różnego rodzaju, ale nigdy nie widziałem tak bardzo
pogryzionych i zniszczonych, jak te sąsiadowickie. Złowrogie okrąglutkie otworki zaczynając się na pierwszej stronie przechodziły niekiedy przez całą grubość następnych kart, nierzadko te robaki zalęgały się
gęstym rzędem i robiły już nie tylko okrąglutkie dziureczki, ale tak duże jak one, robakopodobne przegryzienia. I jeśliby tych książek było jedna, dwie, no powiedzmy pięć, tuzin, a to przecież dosłownie całe dziesiątki, więcej niż jedna setka. Już nie mówiąc o zaschniętych gniazdach larw, schowanych w zagięciach
kart, zgromadzonych w skórze grzbietu, gotowych do dalszej niszczycielskiej roboty21.

Szmurło obawiał się, że zakonnicy z klasztoru we Lwowie nie zajmą się odpowiednio uratowanymi przez niego książkami. Zdecydował zatem, że najcenniejsze dzieła
(inkunabuły, druki z XVI i z początku XVIII w.) wydzieli jeszcze w Samborze i umieści
w jednej skrzyni, by przekazać je Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich:
Wśród ksiąg drugorzędnego znaczenia, znajdowały się naprawdę skarby, choćby dlatego, że były to stare wydania i bardzo rzadkie. Już mówiłem o wydaniu z 1496 r. Oprócz tego znalazło się ponad 60 dzieł
z XVI i pierwszych lat XVIII wieku. [...] Zebrałem i odłożyłem je do oddzielnej skrzynki, a przyjechawszy do
Lwowa, poprosiłem ojców karmelitów o pozwolenie na przekazanie ich do instytutu Ossolińskich, gdzie
niewątpliwie odniosą się do nich z wielką uwagą i troską, na co dostałem zgodę dyrektora Instytutu p. Kętrzyńskiego. Ojcowie karmelici zaczęli zgłaszać sprzeciw, powołując się na to, że rozporządzać księgami
może tylko „prowincja”, wtedy poszliśmy ma kompromis: trzy skrzynki będą przekazane bezpośrednio na
ręce karmelitów, czwarty zostanie wysłany przeze mnie do instytutu Ossolińskich, a potem ostateczne
ustalenia będą zależeć od wzajemnej zgody „prowincji” i Dyrekcji Instytutu: co oni postanowią między
sobą, tak niech i będzie22.

Dyrektor Zakładu, Wojciech Kętrzyński, zgodził się przyjąć książki, jednak przejęciu druków sprzeciwili się karmelici, twierdząc, że dobrami ruchomymi klasztorów może rozporządzać jedynie prowincja zakonu. Ostatecznie stanęło na tym,
że Szmurło przekazał trzy skrzynie klasztorowi lwowskiemu, a jedną, z najcenniejszymi zbiorami, wysłał do Ossolineum z zastrzeżeniem, że prowincja i Zakład
ustalą między sobą, gdzie ostatecznie książki zostaną złożone. Swoje poparcie
obiecał arcybiskup lwowski, Józef Bilczewski, który miał przekonać prowincjała
do pozostawienia druków we Lwowie. Sprawa znalazła się nawet w prasie – we
wrześniowym numerze lwowskiej „Gazety Wieczornej” pojawił się artykuł opisujący wydarzenia w bibliotece ossolińskiej podczas zajęcia i okupacji Lwowa przez
Rosjan (wrzesień 1914 – czerwiec 1915). W wywiadzie z anonimowym członkiem
zarządu Ossolineum poruszona została kwestia depozytu z galicyjskiego klasztoru karmelitów:

21

Ibidem, s. 25–26.

22

Ibidem, s. 26.
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– Koniec końców wszakże udało się panom wszystko szczęśliwie uchować? Strat nie było żadnych?
– Najmniejszych! Nawet przeciwnie. Moskale przywieźli z jakiegoś klasztoru Karmelitów skrzynię z zabytkami i złożyli ją u nas, jako depozyt. Uciekając zaś nie mieli już czasu na odbieranie i skrzynia została. Dzięki
temu Ossolineum nie tylko nic w przedmiotach nie straciło, ale jeszcze – zyskało na inwazyi23.

W reportażu pojawiła się także wzmianka o Eugeniuszu Szmurle, który wymieniany
był jako jeden z Rosjan odwiedzających Ossolineum w tamtym okresie. Kętrzyński
w notatce służbowej pisze o „bardzo przykrej sprawie szkodliwego dla nas”24 artykułu, zapewne z powodu wyłaniającego się ze słów redaktora braku profesjonalizmu instytucji przy ewakuacji zbiorów, nieprawdziwych insynuacji o chęci zrabowania zbiorów przez Rosjan czy wreszcie informacji o bezprawnym przejęciu książek z klasztoru
karmelitów. Wszystkie te punkty Kętrzyński wyjaśnia w sprostowaniu, które ukazało
się w numerze „Gazety Wieczornej” z 24 września. Sprawę depozytu klasztornego dostarczonego jakoby przez Rosjan tłumaczy następująco:
Część księgozbioru jednego z opuszczonych klasztorów galicyjskich złożył u nas delegat Akademii JE.
Szmurło, nie kompetując później o nią wcale25.

W aktach Zakładu nie zaprotokołowano oficjalnie ani złożenia depozytu sąsiadowickiego, ani rezultatu działań Kętrzyńskiego. Sprawę doprowadzono jednak do finału
korzystnego dla obu stron – w 1917 r. Ludwik Bernacki, wicedyrektor Ossolineum,
zwrócił się do Kuratorii Zakładu o pozwolenie na wymianę dubletów z Biblioteką
OO. Karmelitów we Lwowie w zamian za inkunabuły i rękopisy. W piśmie wspomina,
że warunki tej wymiany ustalił po dyskusji z prowincjałem i przeorem karmelitów.
Oprócz dubletów Ossolineum zobowiązało się także dostarczyć lwowskim karmelitom najnowsze publikacje polskie i zagraniczne „na warunkach, jakie swego czasu
mieliśmy sposobność wyłuszczyć”, jak pisze Bernacki w tym samym roku w piśmie
do Zarządu Karmelitów26. W żadnym z dokumentów nie pada nazwa księgozbioru
sąsiadowickiego, lecz z faktu umieszczenia w inwentarzu z około 1927 r. książek z Sąsiadowic w grupie druków z biblioteki karmelitów lwowskich27 można wnioskować,
że wśród woluminów objętych wymianą międzybiblioteczną w 1917 r. były także te
z depozytu Szmurły.
Wśród książek, które w 1917 r. z biblioteki sąsiadowickiej trafiły do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, znajdowały się: dwa inkunabuły, 67 dzieł wydanych w XVI w.
w 59 woluminach oraz jeden druk XVII-wieczny. Większość z nich posiada oryginalne, XVI-wieczne oprawy. Na grzbiecie każdej z nich znajduje się nalepiona w XVIII w.
etykieta z wypisanymi ręcznie nazwiskiem autora i tytułem książki. Poszczególne egzemplarze noszą ślady znacznych uszkodzeń przez owady, o czym wspominał Szmurło w wyżej zacytowanym raporcie.
23

„Gazeta Wieczorna”, 18 IX 1915, nr 2456, s. 5.

24

ЛННБУ Львiв, rps 54/V/34, k. 35r.

25

„Gazeta Wieczorna”, 24 IX 1915, nr 2468, s. 2.

26

ЛННБУ Львiв, rps 54/IV/313, k. 3r; rps 54/V/36, s. 438, 440.

27

Ibidem, rps 54/IV/331, k. 31v–38v.
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Większość dzieł, które trafiły z sąsiadowickiego klasztoru do Ossolineum, jest łacińskojęzyczna i ma tematykę religijną. Są wśród nich kazania, medytacje, poradniki dla
księży, komentarze biblijne, jeden mszał krakowski. Wyjątkowo prezentuje się na ich
tle zbiór dzieł oprawionych do 1953 r. w jednym klocku, wśród których znajdziemy
m.in. wczesne krakowskie wydania dzieł Paradoxa stoicorum i Pro Rege Deiotaro Cycerona28 i De versificandi arte Ecka29 oraz nienotowane kolońskie wydanie Ars poetica
Horacego z 1521 r.30
Najwięcej druków z księgozbioru sąsiadowickiego wyszło spod pras oficyn w Kolonii oraz Antwerpii. Sześć druków wydano w Krakowie31. Na dalszych miejscach pod
względem liczebności znajdują się dzieła wydane w Wenecji, Lyonie i Paryżu.
Duża część z nich trafiła do klasztoru sąsiadowickiego w XVII w. jako dar. Pierwszą
grupę ofiarodawców stanowili bracia zakonni. Tobiasz Ruski, karmelita z klasztoru
karmelitów w Oborach, przeor klasztoru w Bydgoszczy w 1622 r.32, podarował
bibliotece sąsiadowickiej zbiór kazań Jana Royaerta33. Chryzostom Suski, karmelita z klasztoru w Kcyni (zm. około 1622), zapisał w testamencie komentarz do
kazań na rok liturgiczny Sylwestra Mazzoliniego34. Paweł, karmelita z klasztoru
w Poznaniu35, podarował dwa zbiory homilii Jana Royarda w jednym woluminie36.
Paweł Górajecki, proboszcz felsztyński, ofiarował zbiór homilii Johanna Hoffmeistera Tadeuszowi Roxolanusowi, kantorowi w klasztorze karmelitów w Trembowli (w 1632 r.), a ten przekazał go bibliotece w Sąsiadowicach37. Zakonnikiem
w klasztorze sąsiadowickim był Jakub Kłobucki (w 1638 r.38), kanonik lwowski,
właściciel dzieła De divinis, apostolicis atque ecclesiasticis traditionibus autorstwa
Martína Péreza de Ayala39.

28

BZNO Wrocław, XVI.Qu.3572, XVI.Qu.2586, zob. Aneks, Katalog, Druki XVI-wieczne, poz. 9, 10.

29

BZNO Wrocław, XVI.Qu.2406, zob. Aneks, Katalog, Druki XVI-wieczne, poz. 16.

30

BZNO Wrocław, XVI.Qu.11296, zob. Aneks, Katalog, Druki XVI-wieczne, poz. 27.

31 Dane dotyczące miejsca wydania są następujące: Antwerpia (10 druków), Bazylea (1), Dortmund (1),
Drezno (2), Haguenau (1), Ingolstadt (3), Kolonia (26), Kraków (6), Lipsk (1), Lyon (5), Paryż (4), Reutlingen
(1), Sélestat (1), Strasburg (2), Wenecja (7).
32

AK Kraków, 93/619, k. 45r.

33 BZNO Wrocław, XVI.O.9423, zob. Aneks, Katalog, Druki XVI-wieczne, poz. 56.
34

BZNO Wrocław, XVI.Qu.11577, zob. Aneks, Katalog, Druki XVI-wieczne, poz. 37.

35 Prawdopodobnie tożsamy z bratem Pawłem, przeorem w klasztorach w Lipiach w 1613 r. i w Sąsiadowicach w 1616 r., który w tymże roku został wykluczony z obrad kolejnej kapituły prowincji (mającej się
odbyć w 1619 r.) z powodu niemoralnego prowadzenia się – zob. AK Kraków, 93/619, k. 24v.
36 BZNO Wrocław, XVI.O.8325, XVI.O.8326 adl., zob. Aneks, Katalog, Druki XVI-wieczne, poz. 55, 54.
37 BZNO Wrocław, XVI.O.9253, zob. Aneks, Katalog, Druki XVI-wieczne, poz. 26.
38

AK Kraków, 93/619, k. 109r.

39 BZNO Wrocław, XVI.O.9063, zob. Aneks, Katalog, Druki XVI-wieczne, poz. 46.

Ryc. 1. Petrus BUSAEUS, Authoritatum Sacrae Scripturae Et Sanctorum Patrum... Pars Prima De fide, spe et charitate, BZNO Wrocław,
sygn. XVI.Qu.11415. Fot. A. NIEDŹWIECKI
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Wśród poprzednich właścicieli książek z sąsiadowickiej biblioteki byli także: Jan Luboński (zm. 1606), dziekan kaliski40, który swój księgozbiór zapisał swemu bratu Stanisławowi41, żyjący w XV w. Maciej Stalmaszek ze Strzeżowa42 oraz Piotr Kmita (1477–
1553), marszałek wielki koronny i wojewoda krakowski43. Osobną grupę stanowili
mieszczanie: Sebastian z Nowego Miasta (Sebastianus Neapolitanus), który w 1563 r.
zakupił klocek należący do Piotra Kmity, Paweł Borczlodonius (Borszlodonius) z Sambora44, Grzegorz Bacchus z Sambora, Jakub z Sambora45.
Do klasztoru przekazywane były także książki z pobliskich kościołów parafialnych
– ze Starej Soli i Felsztyna – oraz z sąsiadowickiego kościoła św. Mikołaja, którego
funkcje parafialne stopniowo przejmował kościół klasztorny św. Anny. Własnością
proboszcza kościoła św. Mikołaja, Wawrzyńca Gardeckiego, był zbiór kazań Giacoma
Graffiego z 1596 r., który zakupił 2 VII 1598 r. w Samborze za 1 markę, gdy był jeszcze proboszczem w Starej Soli; książkę przekazał w testamencie starosolskiemu kościołowi46. Donatorami tego kościoła w XVI i XVII w. byli także Adam Balicki i Mikołaj
Jawer47. Ich książki trafiły do biblioteki sąsiadowickich karmelitów przed 1749 r., być
może jeszcze w XVII w., bądź przy okazji przebudowy tamtejszej murowanej kaplicy
przy kościele48, bądź około 1648 r., po najeździe Kozaków. W podobny sposób do
klasztoru w Sąsiadowicach trafiło dziełko De nativitate Domini nostri Jesu Christi autorstwa Henricusa Luyteniusa, którego właściciel, Gregorius Belcius, proboszcz kościoła
w Starej Soli49, zapisał mu w 1625 r. w testamencie swój księgozbiór50. Do kościoła
św. Marcina w Felsztynie należały: komentarz do psalmów autorstwa Haimona z Hal40 Jan Luboński był synem Andrzeja Lubońskiego z Rajska. W 1573 r. studiował na Akademii Krakowskiej; od 1589 r. był dziekanem i altarystą w Kaliszu, następnie proboszczem w Goszczanowie, Wróblewie,
Jeziersku, prebendariuszem w Sieradzu.
41 BZNO Wrocław, XV.143, zob. Aneks, Katalog, Inkunabuły, poz. 2.
42 BZNO Wrocław, XV.305, zob. Aneks, Katalog, Inkunabuły, poz. 1.
43 BZNO Wrocław, XVI.O.9488, XVI.O.9489 adl., XVI.O.9490 adl., XVI.O.9491 adl., zob. Aneks, Katalog, Druki
XVI-wieczne, poz. 6, 31, 57, 17. Zob. też J. A. KOSIŃSKI, Fragment księgozbioru Piotra Kmity w Bibliotece Ossolineum, „Ze Skarbca Kultury”, 16, 1964, s. 116–131.
44 BZNO Wrocław, XVI.O.9488, XVI.O.9489 adl., XVI.O.9490 adl., XVI.O.9491 adl., zob. Aneks, Katalog, Druki
XVI-wieczne, poz. 6, 31, 57, 17; BZNO Wrocław, XVI.O.9292, XVI.O.8685, zob. Aneks, Katalog, Druki XVI-wieczne, poz. 18, 21.
45 BZNO Wrocław, XVI.O.8881, zob. Aneks, Katalog, Druki XVI-wieczne, poz. 22.
46

BZNO Wrocław, XVI.Qu.11583, zob. Aneks, Katalog, Druki XVI-wieczne, poz. 20.

47 BZNO Wrocław, XVI.O.8409, XVI.O.8993, zob. Aneks, Katalog, Druki XVI-wieczne, poz. 28, 39.
48 W 1660 r. zbudowano w Starej Soli istniejący do dziś kościół pw. św. św. Michała Archanioła i Stanisława Biskupa. Wcześniej istniała tam kaplica św. Anny, ufundowana w 1365 r. przez Kazimierza Wielkiego, do
której dobudowano w 1469 r. drewniany kościół spalony podczas najazdu kozackiego w 1648 r. – P. KRASNY,
Kościół parafialny p.w. Św. Michała Archanioła w Starej Soli, [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie danego
województwa ruskiego, s. 249–250.
49 W 1607 r. uzyskał tytuł bakałarza sztuk wyzwolonych na Uniwersytecie Jagiellońskim – zob. Statuta
nec non liber promotionum philosophorum ordinis in universitate studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849, ed. J. MUCZKOWSKI, Cracoviae 1849, s. 266: „Gregor. Salens. (Belcius ex Russia presb.)”.
50 BZNO Wrocław, XVI.O.9213, XVI.O.9214 adl., zob. Aneks, Katalog, Druki XVI-wieczne, poz. 35.
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berstadtu51 i kazania autorstwa Jacoba Schöppera52. Z kościoła św. Mikołaja w Sąsiadowicach pochodzi natomiast mszał krakowski z oficyny Hieronima Wietora z 1545 r.,
który trafił doń w 1632 r. i z czasem został przeniesiony do klasztoru.
Ani przy przekazywaniu druków sąsiadowickich w 1915 r., ani przy włączaniu ich do
zbiorów ossolińskich około 1927 r. nie sporządzono żadnego spisu. Ich wyodrębnienie spośród 483 inkunabułów i około 7260 druków XVI-wiecznych przechowywanych w Ossolineum było możliwe na podstawie wpisów rękopiśmiennych zanotowanych w katalogach proweniencji (siedem dzieł z XV–XVI w.) oraz na podstawie analizy
oprawy podczas identyfikacji z autopsji (59 dzieł). Szmurło przekazał do Lwowa ponad 60 dzieł z XVI53 i pierwszych lat XVIII w.54 Zidentyfikowano wszystkie książki XVi XVI-wieczne, które przewieziono w 1915 r. z Sąsiadowic do Ossolineum (znaleziono
wśród nich także dwa druki wydane w XVII w.: jeden wpisany do inwentarza po roku
1945 w ciągu sygnaturowym wśród druków z XVI w., drugi w nieopracowanych do
2015 r. defektach). Ich liczba sięgnęła 70 dzieł w 62 woluminach. Nie odnaleziono
jednak żadnego druku z XVIII w.55
W przedwojennym inwentarzu ossolińskim nie zapisywano danych poprzednich
właścicieli56, a w powojennym kartkowym katalogu proweniencji przechowywanym
w Dziale Starych Druków w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich57 nie odnotowano żadnych egzemplarzy druków wydanych w XVIII w. pochodzących z biblioteki sąsiadowickiej. Także porównanie XVII- i XVIII-wiecznych zinwentaryzowanych
w 1871 r. książek z biblioteki karmelickiej z obecnymi zbiorami ossolińskimi nie przyniosło żadnych rezultatów. Istnieje prawdopodobieństwo, że książki XVII-wieczne,
o których pisał Szmurło, zostały włączone około 1917 r. do księgozbioru karmelitów
we Lwowie. Przedstawiony poniżej katalog starych druków obejmuje zatem wszystkie dzieła, które trafiły w 1915 r. z biblioteki klasztornej karmelitów w Sąsiadowicach
do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

51

BZNO Wrocław, XVI.Qu.8317, zob. Aneks, Katalog, Druki XVI-wieczne, poz. 23.

52

BZNO Wrocław, XVI.Qu.9354, zob. Aneks, Katalog, Druki XVI-wieczne, poz. 58.

53 Stanowiło to około połowy wszystkich druków XVI-wiecznych znajdujących się w bibliotece karmelitów. Inwentarz z 1871 r. notuje 133 XVI-wieczne pozycje. Zob. ЦДІАУ Львiв, 146/20a/51, s. 37–60.
54

ЛННБУ Львiв, rps 5/5237/III, s. 26.

55 Inwentarz z 1871 r. nie notuje wyjątkowo rzadkich i cennych egzemplarzy z pierwszych lat XVIII w. Być
może delegat pomylił się przy pisaniu raportu i chodziło mu o druki z wczesnych lat XVII w., wśród których
znajdowały się m.in. rzadkie druki z krakowskich oficyn.
56

Zob. ЛННБУ Львiв, rps 54/IV/331.

57 Kompletność tego katalogu sięga 100% w wypadku poloników z XVII–XVIII w. oraz 70% w wypadku
druków obcych z tego samego okresu.
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Aneks
Wykaz skrótów cytowanych bibliografii i katalogów:
ADAMS – Catalogue of books printed on the continent of Europe, 1501–1600 in Cambridge
Libraries, comp. by H. M. ADAMS, vol. 1–2, Cambridge 1967
BAUDRIER – H.-L., Bibliographie Lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraries, relieurs
et fondeurs de lettres de Lyon au XVIe siècle, publiées et continuées par J. BAUDRIER,
série 1–12, Lyon 1895–1921
BCNI – Bibliotheca catholica Neerlandica impressa 1500–1727, Hagae Comitis 1954
BJ 16 – Catalogus librorum saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica Cracoviensis asservantur: BJ 16, curavit M. MALICKI, t. 1–8, Baden-Baden 2002–2007
BUW XVI – Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, t. 1, oprac. T. KOMENDER (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, 25),
Warszawa 1994; Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie, t. 2, oprac. T. KOMENDER, H. MIECZKOWSKA (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, 26), Warszawa 1998; Katalog druków XVI wieku w zbiorach
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, t. 3–4, oprac. H. MIECZKOWSKA, materiał proweniencyjny oprac. pod kierunkiem M. CUBRZYŃSKIEJ-LEONARCZYK (Prace Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie, 31, 33), Warszawa 2007–2011
E. XV–XVIII – K. ESTREICHER, Bibliografia polska, cz. 3: [Stólecie XV–XVIII w układzie
abecadłowym], t. 1–34, Kraków 1870–1939
Edit 16 online – Edit 16: Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo,
http://edit16.iccu.sbn.it
French Books III & IV – French Books III & IV. Books published in France before 1601 in
Latin and languages other than French, t. 1–2, wyd. A. PETTEGREE, M. WALSBY, Leiden-Boston 2012
GÜLTLINGEN – S. VON GÜLTLINGEN, Bibliographie des livres imprimés à Lyon au seizième siècle
(Bibliotheca Bibliographica Aureliana, 135, 141, 147, 154, 160, 177, 183, 190, 205,
210, 218, 225, 232, 239; Répertoire Bibliographique des Livres Imprimés en France
au Seizième Siècle; fasc. hors série), t. 1–14, Baden-Baden-Bouxwiller 1992–2015
[t. 1 we współpracy z R. BADAGOS; t. 5 we współpracy z S. GRYPHIUS; t. 9 we współpracy
z J. P. LAROCHE; t. 12 we współpracy z B. RIGAUD]
GW – Gesamtkatalog der Wiegendrucke, t. 1–7: Leipzig 1925–1940, t. 8–12: Stuttgart
1978–2013
IA – Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum, curavit
K. FAUST, Ps. 1, t. 1–17; Ps. 3, t. 1–3, Aureliae Aquensis 1965–2014
IBP – Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur, moderante A. KAWECKA-GRYCZOWA, composuerunt M. BOHONOS, E. SZANDOROWSKA, t. 1, cz. 1–2, Wratislaviae 1970
Ossol. XVI – Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Polonica wieku XVI, oprac. M. BOHONOS, Wrocław 1965
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VD 16 – Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts, Abt. 1, t. 1–22, Abt. 2, t. 1–2 (23–24), Abt. 3, t. 1 (25), Stuttgart 1983–2000
VD 16 ZV – Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16.
Jahrhunderts, https://opacplus.bib-bvb.de
VD 17 – Verzeichnisses der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts, http://www.vd17.de
VOET, Plantin Press – L. VOET, in collaboration witz J. VOET-GRISOLLE, The Plantin Press
(1555–1589). A bibliography of the works printed and published by Christopher Plantin
at Antwerb and Leiden, t. 1–6, Amsterdam 1980–1983
Wykaz pozostałych skrótów:
BZNO Wrocław – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
Def. – defekty
NB – notabene
Opr. – oprawa
Prow. – proweniencja

Katalog druków z XV–XVII w. z biblioteki sąsiadowickiej znajdujących się
obecnie w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

A. Inkunabuły
1
BERNARDINUS DE BUSTIS, Mariale. – [Acc.:] Officium et missa Immaculatae Conceptionis
BMV. Ed. Bernardinus de Bustis. Cum additionibus Domnici Ponzoni, Strassburg: Martin
Flach, 26 VII 1496, 2°.
GW: 5805; IBP: 1345
Prow.:
1. Mathie de Strzezow Sthalmaszek – rps na karcie tytułowej; Mathie Sthalmaszek de
Strzezow lib[er] iste – rps na k. A2;
2. [karmelici – Sąsiadowice];
3. [Ossolineum – Lwów] 170.196.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, ślady po klamrach, XVI w.
NB: inicjały, rubryki, iluminacje, zawiera pergaminowy rękopis z zapisem nutowym.
BZNO Wrocław: XV.305
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2
CARACCIOLUS, Robertus, Sermones de laudibus sanctorum, [Reutlingen: Michael Greyff,
non post 1492], 4°.
GW: 6060; IBP: 1414
Prow.:
1. Sum Stanislai Luboński post obitum olim R. Joannis Luboński fratris germani, obiit feria 3 post Oculi... 1606. Oretur pro eo – rps;
2. [karmelici – Sąsiadowice];
3. [Ossolineum – Lwów] 151.000.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, plakieta, ślady po klamrach, XVII w.
Def.: brak k. A1, F7–8.
BZNO Wrocław: XV.143

B. Druki XVI-wieczne
1
ALAGONA, Pietro, Compendivm Manvalis Navarri, Ad Commodiorem Vsvm Tvm Confessariorvm, Tvm pœnitentium, confectum Petro Giwara, Theologo Avctore. Nunc demum
singulari diligentia recognitu[m], omnibusque mendis, quibus scatebat, studiosissime
purgatum, Coloniæ: In Officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylij, 1591, 12°.
ADAMS: A 402; BJ 16: A 68; IA: 102.019; VD 16 ZV: 957
Prow.:
1. Hunc Librum possidet Pr. Fr. Bonifacius Brzozowski Prior... Fr[atr]um Beatissimae Virg[ini]s Mariae de Monte Ca[rmelo] d. 17 Augusti 1691mo iterum subscripti – rps;
2. [karmelici – Sąsiadowice];
3. [Ossolineum – Lwów] 194.527.
Opr.: deski, skóra, tłoczenia ślepe, plakieta, ślady po klamrach, XVI w.
Def.: brak karty tytułowej.
BZNO Wrocław: XVI.O.8138

2
ANZELM Z CANTERBURY, Elucidarius Dialogicus, Omnibus Sacrae Theologiae studiosis, perutilis et necessarius, tum infinitaru[m] et quidem antiquarum quaestionum nodos accurate
explicans..., Cracoviae: In Oficina Typographica Hieronymi Scharffenbergi, [15]49, 8°.
E. XV–XVIII: 12, 180; Ossol. XVI: 58
Prow.:
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1. Mój łuskawij panie czernij wasnosczi proße o xiazskij czo mij bił w mcz obiecał R...;
2. Matias Samb[ors]kij manu propria – rps;
3. Ego sum possesor huius libri Lukas Golembinus – rps;
4. Sum verus Albertus Krotkowicz – rps;
5. [karmelici – Sąsiadowice];
6. [Ossolineum – Lwów] Dubl. ad 4085 – rps58.
Opr.: jasne płótno, przeoprawa XX w., częściowo zachowane obleczenie oryginalne:
skóra brązowa, tłoczenia ślepe, ślady po klamrach, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.1026

3
PSEUDO-AUGUSTINUS AURELIUS, Meditationes S. Avgvstini Et S. Bernardi Aliorumque sanctorum antiquorum patrum ab innumeris, quibus antea scatebant, mendis repurgatæ...,
Lvgdvni: Apvd Antonivm Gryphivm, 1592, 16°.
ADAMS: A 2223; por. BUW XVI: 617
Prow.:
1. Ex Libris Sigismundi Antonii Slankowski – rps;
2. Ex Libris Sigismundi Zieliński Con. Rzeszow. – rps;
3. [karmelici – Sąsiadowice];
4. [Ossolineum – Lwów] 194.525.
Opr.: czarne płótno introligatorskie, XX w.
BZNO Wrocław: XVI.O.8156

4
BAPTISTA MANTUANUS, F. Baptistae Mantvani... Fastorvm Libri Dvodecim..., [Argentorati: Ex
ædibus Schurerianis, 1518], 4º.
BJ 16: B 79; IA: 112.663; VD 16: S 7276
Prow.:
1. Accepi a I.H.R.D. J. Mastelski. A. Galiński – rps;
2. [karmelici – Sąsiadowice];
3. [dawna sygnatura lwowska] 170.236.

58

Zob. też ЛННБУ Львiв, rps 54/IV/331, k. 438r.
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Opr.: tektura, półpłótno, papier marmurkowy, XX w., do 1953 r. współoprawne z XVI2575, XVI-11296, XVI-2406, XVI-2586, XVI-3572, XVI-11266, XVI-3149, XVI-11931, XVI11303, XVI-11498.
NB: odręczne noty w j. łacińskim.
BZNO Wrocław: XVI.Qu.11580

5
BEAUXAMIS, Thomas, In Sacro Sancta Coenæ Mysteria, Passionem et Resvrrectionem Domini Nostri Iesv Homiliæ & Tabulæ, annexis quibusdam Scholiis ex primis Ecclesiæ patribus..., Antverpiæ: In Ædibus Viduæ & Hæredum Ioan. Stelsij: typis Theodori Lyndani,
1573, 8°.
BCNI: 3398; IA: 115.209
Prow.:
1. 1754to Ex Bibliotheca Con[ven]tus S[anct]ae Annae Ord[ini]s Carmelitarum A R O –
rps;
2. [Ossolineum – Lwów] 146.552.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, metalowe klamry, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.9348

6
BEDA, św., Homiliae... in D. Pauli epistolas & alias ueteris & noui testamenti lectiones...,
Coloniae: apud Ioannem Gymnicum, 1535, 8°.
IA: 115.631; VD 16: B 1434
Prow.:
1. P K [i.e. Piotr Kmita] – inicjały oraz herb Szreniawa wytłoczone na okładce;
2. Sebastianus Neapolitanus me possidet Emptus 24 gs. 1563 – rps;
3. Pauli Borczlodonij 24 gs Ao 1566 – rps;
4. [karmelici – Sąsiadowice];
5. [Ossolineum – Lwów] 145.081.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, niekompletne klamry, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.9488
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7
BRUNO, Vincenzo, R. P. Vincentii Brvni, Societatis Iesv, Meditationes In Passionem Et Resvrrectionem D. N. Iesv Christi..., Coloniæ Agrippinæ: In Officina Birckmannica: sumptibus
Arnoldi Mylij, 1598, 12°. [Var. B].
VD 16 ZV: 2605
Wariant B: na stronie tytułowej herb jezuitów bez napisu w otoku, z czterema puttami
w rogach, w tytule kursywą: In Passionem... Christi, Nunc... translata.
Prow.:
1. Ex libris... – rps;
2. Ex libris Martini Krÿgeri – rps;
3. Biblioth. Conventus Sae Annae Carmelit. in Sąsiadowice A.R.O. – rps;
4. [Ossolineum – Lwów] 170.284.
Opr.: skóra brązowa, XVIII w.
BZNO Wrocław: XVI.O.8124

8
BUSAEUS, Petrus, Avthoritatvm Sacrae Scriptvrae Et Sanctorvm Patrvm... Pars Prima,
Coloniae: Apud Geruuinum Calenium & hæredes Iohannis Quentel, 1569, 4°. [Var. B].
BUW XVI: 1898; IA: 131.117; VD 16: C 694 (bez rozróżnienia wariantów)
Wariant B: na k. *A2-3 przywilej Piusa V dla wydawcy.
Prow.:
1. Bibliothecae Conventus Stae Annae Carmelitarum A. R. I. in Monte Placido Sąsiadovice
– rps;
2. [Ossolineum – Lwów] 194.517.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, plakieta, niekompletne klamry, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.Qu.11415

9
CICERO, Marcus TULLIUS, Marci Tullij Ciceronis Paradoxa, Ad M. Brutum, [Cracoviae]: Per
Mathia[m] Scharffenberger, 1527, 4°.
E. XV–XVIII: 14, 261; Ossol. XVI: 386
Prow.:
1. Martinus Dobieczki – rps;
2. Adalbertus ex Odrowąż Galinski – rps;
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3. [karmelici – Sąsiadowice];
4. [Ossolineum – Lwów] 170.241.
Opr.: zob. poz. 4.
NB: glossa marginalna i interlinearna; na stronie tytułowej odręczna notatka: Audivi
Paradoxa sub Andrea Petricio Oszwyeczczyen. Anno 1542.
BZNO Wrocław: XVI.Qu.3572

10
CICERO, Marcus TULLIUS, M. T. Cicero, Pro Rege Deiotaro Ad C. Caesarem Oratio..., Cracouiæ:
per Mathiam Scharffenberger, 1531, 4°.
E. XV–XVIII: 14, 260; Ossol. XVI: 375
Prow.: zob. poz. 4; inna sygnatura lwowska, tu: 170.240.
Opr.: zob. poz. 4.
NB: glossa marginalna i interlinearna.
BZNO Wrocław: XVI.Qu.2586

11
CLICHTOVE, Josse, De Vita Et Moribvs Sacerdotvm Opvscvlvm..., Parisiis: Apud Viuantium
Gaultherot, 1550, 16°.
IA: 141.837
Prow.:
1. Christophorus... Anno 1611 – rps;
2. Fr. Augustini Ordinis Carmelitarum – rps;
3. [karmelici – Sąsiadowice];
4. [Ossolineum – Lwów] 170.280, 170.281.
Opr.: jasne płótno, przeoprawa XX w., częściowo zachowane obleczenie oryginalne:
skóra brązowa, tłoczenia ślepe, niekompletne klamry, XVI w.
NB: Akcedit na osobnej sygnaturze: XVI.O.8165 adl.
BZNO Wrocław: XVI.O.8164; XVI.O.8165 adl.

12
COCHLAEUS, Johannes, In Lutheri aduersus Cardinalem et Archiepiscopum Moguntinu[m] et
Magdeburgensem &c. Nouam Criminationem & calumniam, Responsum... [Acc.:] Nouum
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Regis Polonie Edictum / Sigismundus Dei gratia Rex Polonie &c. [Dat.:] Wilne Quarta Februarij Anno d[omi]ni M.D.XXXV, (Dresde: excussit Wolffgangus Stöckel, 9 IV) 1535, 4°.
BJ 16: C 1074; E. XV–XVIII: nie notuje; IA: 142.142; Ossol. XVI: 406; VD 16: C 4330
Prow.: zob. poz. 4; na stronie tytułowej i pod kolofonem też: A. Galiński; inna sygnatura lwowska, tu: 170.243.
Opr.: zob. poz. 4.
BZNO Wrocław: XVI.Qu.3149

13
COCHLAEUS, Johannes, Pro Scotiae Regno Apologia Iohannis Cochlei Adversvs Personatum Alexandrum Alesium Scotum, Ad Sereniss. Scotoru[m] rege[m], (Lipsiæ: apud Michaëlem Blum), [post 13 VIII] 1534, 4°.
BJ 16: C 1081; IA: 142.123; VD 16: C 4364
Prow.: zob. poz. 4; inna sygnatura lwowska, tu: 170.245.
Opr.: zob. poz. 4.
BZNO Wrocław: XVI.Qu.11303

14
Contenta In Hoc opere sunt hæc: Catonis præcepta moralia recognita atq[ue] interpretata ab Erasmo Roterodamo. Mimi Publiani. Septe[m] sapientum illustres sententiæ. Institutio hominis Christiani uersi[culis] hexametris, per Erasmu[m] Roterodamu[m]. Isocratis
Par[a]enesis ad Demonicu[m] Rudolpho Agricola interprete, recognita per Martinum Dorpium, (Selestadij: apud Lazarum Shurerium, II 1520), 4°.
VD 16: C 1608
Prow.: zob. poz. 4; na k. sygn. z2v., B3r., G2v. też: A. Galinski; inna sygnatura lwowska,
tu: 170.246.
Opr.: zob. poz. 4.
Def.: brak składki A.
BZNO Wrocław: XVI.Qu.11498

15
COSTER, François, Libellvs Sodalitatis: Hoc Est, Christianarvm Institvtionvm Libri quinque..., Coloniae: ex Officina Gosuini Cholini, 1589, 24°.
IA: 145.818; VD 16 ZV: 3931
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Prow.:
1. [karmelici – Sąsiadowice];
2. [Ossolineum – Lwów] 194.524.
Opr.: jasne płótno, XX w.
Def.: brak karty tytułowej oraz s. 520–525.
BZNO Wrocław: XVI.O.8217

16
ECK, Valentin, Valentini Ecchii Lendani, De Versificandi arte opusculum..., [Cracoviae]:
(Ex Ædibvs Hieronymi Vietoris, 1539), 4°.
E. XV–XVIII: 16, 12; Ossol. XVI: 653
Prow.: zob. poz. 4; pod kolofonem też: A. Galinski; inna sygnatura lwowska, tu: 170.239.
Opr.: zob. poz. 4.
BZNO Wrocław: XVI.Qu.2406

17
FERBER, Nikolaus, In Psalmvm Septvagesimvm octauum enarratio lamentatoria...,
Coloniæ: Apud Petrum Quentel, (30 VII) [i.e. post 31 VII] 1529, 8°.
VD 16: F 739
Prow.: zob. poz. 6; inna sygnatura lwowska, tu: 145.084.
Opr.: zob. poz. 6.
BZNO Wrocław: XVI.O.9491 adl.

18
GAGNY, Jean DE, Brevissima Et Facillima In Omnes D. Pavli Epistolas Scholia..., Parisiis:
Apud Sebastianum Niuellium, 1563, 8°.
French Books III & IV: 71218
Prow.:
1. Joannes Fabricius Posnan Sebastiano Zawisza auunculo suo perpetua observantia colendo hunc librum in pignus amicitiae dedit Anno 1567 – rps;
2. Ab cons. Casparo Hyacinto acessit – rps;
3. A Casparo vero Posnanien. mihi Paulo Borczlodonio Neapolitano per commutationem
cessit – rps;
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4. [karmelici – Sąsiadowice];
5. [Ossolineum – Lwów] 146.663.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, plakieta, niekompletne klamry, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.9292

19
GIUNTINI, Francesco, Fr. Ivnctini Florentini... Commentaria in tertium & quartum capitulum Sphæræ Io. de Sacro Bosco..., Lvgdvni: Apvd Philippvm Tinghivm: (Ex Officina Typographica Ioannis Tornaesii), [post 20 VI] 1577, 8°.
ADAMS: J 433; BAUDRIER: 6, 472; BUW XVI: 5339; GÜLTLINGEN: 9, 239, 614
Prow.:
1. Ex libris Sigismundi Zieliński – rps;
2. Ex libris Leopoldi Ćwistyński, Concionatoris – rps;
3. [karmelici – Sąsiadowice];
4. [Ossolineum – Lwów] 146.659.
Opr.: pergamin, ślady wiązań, XVI w.
NB: odręczne noty w j. łacińskim.
BZNO Wrocław: XVI.O.9386

20
GRAFFI, Giacomo, Sermones Spiritvales Totivs Anni, Diuisi in duas Partes..., Venetiis: Apud
Marcum Antonium Zalterium, 1596, 4°.
BJ 16: G 624; BUW XVI: 4361; Edit 16 online: CNCE 21525
Prow.:
1. Laurentius Gardecki Parochus Salpil. ... Samb comparavit una marca... 1598 2... Julij...
– rps;
2. [Revere]ndus Pr. Laurentius Gardecki Ecclae Salens. liber donavit Oretur pro eo – rps;
3. Liber, cui titulus Sermones Spirituales applicatus huic S. Annae Montis placidi Juventui olim a patre Laurentio Gardecki... Sacerdote Ord. Carmelitt. Decano S. Nicolai ao Dni
1598 2da Julii subscriptus vero anno ab hoc anno 144 id est 1754 – rps;
4. [Ossolineum – Lwów] 194.518.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, niekompletne klamry, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.Qu.11583
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21
HAIMO HALBERSTADENSIS, D. Haymonis Sanctissimi Qvondam Halberstatten[sis] Episcopi in
omnes Psalmos pia, breuis ac dilucida explanatio, Coloniæ: [Jaspar von Gennep, post
28 II] 1533, 8°.
VD 16: H 229
Prow.:
1. Pauli Borczlodonij Neapolitani 1561 – rps;
2. [karmelici trzewiczkowi – Sąsiadowice];
3. [Ossolineum – Lwów] 146.664.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, plakieta, niekompletne klamry, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.8685

22
HAIMO HALBERSTADENSIS, Haymonis Episcopi Halberstatten[sis] commentariorum in Apocalypsim beati Iohan[nis] libri VII, Coloni[a]e: ex officina Eucharij: (procurante M. Godefrido Hittorpio, 19 IV) 1531, 8°.
ADAMS: H 119; BJ 16: H 87; VD 16: B 5254
Prow.:
1. Gregorij Bacchi de noua Ciuitate süm – rps;
2. Jacobi Neapolitani – rps;
3. [karmelici – Sąsiadowice];
4. [Ossolineum – Lwów] 146.660.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia złocone, plakieta, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.8881

23
HAIMO HALBERSTADENSIS, D. Haymonis Episcopi Halberstatten[sis] Homiliarum ex præstantissimis... exemplaribus excusarum Pars hiberna, Coloniæ: ex officina Heronis Alopecij, 1539, 8°.
BUW XVI: 4638; ADAMS: H 94; VD 16: H 220
Prow.:
1. Eccles. Fulstyn. S. Martini – rps;
2. [karmelici – Sąsiadowice];
3. [Ossolineum – Lwów] 146.661.
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Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, niekompletne klamry, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.8317

24
HAIMO HALBERSTADENSIS, D. Haymonis Episcopi Halberstadien. Homiliarum, nunc quinto
maiori q[uam] antehac diligentia excusarum Pars Aestivalis..., Coloniae: Ex officina Eucharij Ceruicorni: impensis M. Gotfridi Hittorpij, 1540, 8°.
BUW XVI: 4639; VD 16: H 221
Prow.:
1. [karmelici trzewiczkowi – Sąsiadowice];
2. [Ossolineum – Lwów] 194.506.
Opr.: tektura, półpłótno, I poł. XX w.
Def.: brak karty tytułowej, *A4. K. *A2-3 oprawione na końcu, brak s. 761–766.
BZNO Wrocław: XVI.O.9589

25
HELDING, Michael, De Sanctissimo Ac Praestantissimo Missæ Sacrificio Conciones XV. ...,
Coloniæ: ex officina Ioannis Quentel, [post 1 II] 1549, 4°.
ADAMS: H 170; BJ 16: H 138; BUW XVI: 4674; VD 16: H 1631
Prow.:
1. Sum Adami Lowicien. dono datus a... Stanislao Parczowski... Anno 1578 – rps;
2. Ego Adamus Przijrouius hunc librum dono possedi a Rndo D. Martino Wroblowski A...
– rps;
3. [karmelici – Sąsiadowice];
4. [Ossolineum – Lwów] 194.515.
Opr.: deski, skóra brązowa, częściowo zachowane obleczenie oryginalne: skóra brązowa, tłoczenia ślepe, plakieta, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.Qu.11911

26
HOFFMEISTER, Johann, Tomus Secvndvs Continens Homilias F. Ioannis Hofmeisteri..., tam
de tempore, quam de sanctis a Pascate usq[ue] ad primam Dominicam Aduentus, (Ingolstadii: excudebat Alexander Weissenhorn), 1549, 8°.
BUW XVI: 4876; VD 16: H 4252
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Prow.:
1. herb Rawicz – tłoczony na okładzinie przed konserwacją;
2. Sienkowski possessor huius libri – rps;
3. ... Rudnicki – rps;
4. Pater Paulus Goraieczki Eccae Fustyn[ensis] amoris ded. Dono R. patri Tadeo Roxolano
ordinis carmel. – rps;
5. Conv. ... – rps [i. e. karmelici – Sąsiadowice];
6. [Ossolineum – Lwów] 194.526.
Opr.: tektura, papier marmurkowy, częściowo zachowane obleczenie oryginalne
(w etui naklejonym na okładzinie wewnętrznej): skóra brązowa, tłoczenia ślepe.
BZNO Wrocław: XVI.O.9253

27
HORATIUS FLACCUS, QUINTUS, Q. Horatij Flacci liber de arte poetica elegantissimus ad Pisones..., (Impressum Coloni[a]e: in edibus Petri Que[n]tell, III 1521). 4°.
Bibliografie nie notują.
Prow.: zob. poz. 4; inna sygnatura lwowska, tu: 170.238.
Opr.: zob. poz. 4.
NB: glossa marginalna i interlinearna.
BZNO Wrocław: XVI.Qu.11296

28
HRABANUS MAURUS, Rabanvs De Sacramento Evcharistiae: Opus nunc primum recens editum, ex bibliotheca Cuthberti Tunstalli episcopi Dunelmensis. Accessit eiusdem argumenti opusculum Bertrami presbyteri, Coloniae: Apud Ioannem Quentel, 1551, 8°.
ADAMS: R 4; VD 16: H 5274
Prow.:
1. Ex libris Adam Balicki mps – rps;
2. Ecclae Salen. donaui – rps;
3. [karmelici – Sąsiadowice];
4. [Ossolineum – Lwów] 170.286.
Opr.: przeoprawa XX w., zachowane obleczenie oryginalne: skóra brązowa, tłoczenia
ślepe, XVII w.
BZNO Wrocław: XVI.O.8409

Agnieszka FRANCZYK-CEGŁA

274

29
JANSEN, Cornelis, Cornelii Iansenii Episcopi Gandavensis Homiliae In Evangelia, Qvae Dominicis Diebvs In Ecclesia Popvlo Proponi Solent..., Coloniae Agrippinae: Apud Ioannem
Gymnicum, [post 30 VIII] 1577, 8°.
BJ 16: J 58; BUW XVI: 5095; VD 16: J 178
Prow.:
1. Su[m] Pauli Ludowicz – rps;
2. [karmelici – Sąsiadowice];
3. [Ossolineum – Lwów] 150.445.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe i złocone, plakieta, niekompletne klamry,
XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.9036

30
JANSEN, Cornelis, Cornelii Iansenii Episcopi Gandavensis Homiliae In Evangelia, Qvae Dominicis Diebvs In Ecclesia Popvlo Proponi Solent..., Coloniae Agrippinae: Apud Ioannem
Gymnicum, 1578, 8°.
BUW XVI: 5096; VD 16 ZV: 23459
Prow.:
1. Inscriptus Catalogo Domus Jaroslau. Societatis Jesu ad B.V. – rps;
2. Andreas Bielecki – rps;
3. [karmelici – Sąsiadowice];
4. [Ossolineum – Lwów] 170.290.
Opr.: skóra brązowa, przeoprawa XX w., zachowane obleczenie oryginalne: skóra brązowa, tłoczenia ślepe i złocone, plakieta, niekompletne klamry, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.8901

31
JUSTUS Z URGEL, ŚW., Ivsti Episcopi Orgelitani In Cantica Canticorum explanatio..., Haganoæ:
(per Iohannem Secerium, VIII) 1529, 8°.
ADAMS: J 745; BUW XVI: 5392; VD 16: J 1225
Prow.: zob. poz. 6; inna sygnatura lwowska, tu: 145.082.
Opr.: zob. poz. 6.
BZNO Wrocław: XVI.O.9489adl.
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32
KLEMENS VII, De futuro Concilio rite celebrando. Octo Articuli a Ro. Pontifice Clemente
Septimo Principibus Germanie per Nuncium Apostolicum propositi. Responsio Lutheranorum Principum super eisdem. Epistola Johannis Cochlei ad Arhiepiscopu[m] S. Andree
in Scotia, Dresde in Misnia: (excudebat Wolffgangus Stöckel, III), 1534, 4°.
IA: 141.072; VD 16: K 344
Prow.: zob. poz. 4; inna sygnatura lwowska, tu: 170.244.
Opr.: zob. poz. 4.
BZNO Wrocław: XVI.Qu.11931

33
LÓPEZ, Luis, Instructorii Conscientiæ... Prima [-Secunda] Pars, Lvgdvni: Apvd Petrvm
Landry, 1587, 8°.
ADAMS: L 1470; BAUDRIER: 5, 333-334; BJ 16: L 563
Prow.:
1. F. P. R. Patri Gregorio a Fulstyn Dno suo ac amico dilecto amoris erga – rps;
2. [karmelici – Sąsiadowice];
3. [Ossolineum – Lwów] 194.508, 194.509.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, plakieta, niekompletne klamry, XVI w.
NB: Akcedit w części 1 na osobnej sygnaturze: XVI.O.9580 adl.
BZNO Wrocław: XVI.O.9579/1-2; XVI.O.9580 adl.

34
LUIS DE GRANADA, Tertivs Tomvs Concionvm De Tempore Qvæ A Pascha Dominicæ Resurrectionis ad festum vsque sacratissimi corporis Christi habentur..., Antverpiæ: Ex officina
Christophori Plantini, (III) 1584, 8°.
VOET, Plantin Press: 1596
Prow.:
1. [karmelici – Sąsiadowice];
2. [Ossolineum – Lwów] 194.520.
Opr.: skóra zamszowa, przeoprawa XX w., zachowane obleczenie oryg: skóra brązowa, tłoczenia złocone, plakieta, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.9400
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35
LUYTENIUS, Henricus, De Nativitate Domini Nostri Iesv Christi Ex Secvndo Capite D. Lvcæ
Evang. Docta Et Pia Explicatio..., Antverpiæ: Excudebat Antonio Tilenio C. Plantinus,
(10 I 1565), 8°.
ADAMS: L 2093, L 2094 (acc.); BJ 16: L 972; VOET, Plantin Press: 1615, 1616 (acc.)
Prow.:
1. N. L. R. 1589 – rps;
2. Pro Usu Religiosorum S. Mariae de Carmelo ad Monasterium S. Annae Rendus Pr Gregorius Belcius Salinger [?] Praepositus Ecclae S[al?]ensi testamento legavit 1625 – rps;
3. [Ossolineum – Lwów] 170.294, 170.295.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, plakieta, ślady po klamrach, XVI w.
NB: Akcedit na osobnej sygnaturze: XVI.O.9214 adl.
BZNO Wrocław: XVI.O.9213 adl.; XVI.O.9214 adl.

36
LUYTENIUS, Henricus, Enarrationes Evangeliorvm Dominicalivm A Prima Dominica Adventvs Vsqve Ad Dominicam Septvagesimæ..., Antverpiæ: Excudebat Christophorus Plantinus sibi & Antonio Tilenio, (5 VI) 1565, 8°.
BCNI: 2950; BJ 16: L 973
Prow.: zob. poz. 35; inna sygnatura lwowska, tu: 170.293.
Opr.: zob. poz. 35.
BZNO Wrocław: XVI.O.9212

37
MAZZOLINI, Silvestro, Avrea Rosa... Videlicet Clarissima Expositio super Evangelia totius
anni, de tempore & de sanctis..., Venetiis: Apud Iac. Sansouinum Venetum, 1569, 4°.
Edit 16 online: CNCE 31121
Prow.:
1. Fr. Leonardo Leopol. Ord. Praedic. – rps;
2. Fri Justino Żidaczow amoris ergo dedit ao 1616 – rps;
3. Idem R.P. Fr. Chrisostomo Suscio in pignus amoris – rps;
4. Pro Conventu D. Annae Fr. Chrisostomus Suskj dedit oretur pro eo – rps; durae non
potui q[uia] nihil propria habuit – rps [inną ręką];
5. [Ossolineum – Lwów] 194.516.
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Opr.: czarny półskórek, XX w.
BZNO Wrocław: XVI.Qu.11577

38
Missale pro itinerantibus secundum cursum ecclesie Cathedralis Cracovien[sis]..., Cracouie: in Officina Calcographica Hieronymi Vietoris, 1545, 4°.
E. XV–XVIII: 22, 431–432; Ossol. XVI: 1589 (błędnie M. Scharffenberg jako drukarz)
Prow.:
1. herb Białynia – tłoczony na okładzinie górnej;
2. herb jezuitów – tłoczony na okładzinie dolnej;
3. Missale Ecclae Parochialis Sąsiadovicen[sis] sub titulo S. Nicolai Episcopi et Confessoris
Anno 1632 – rps;
4. [Ossolineum – Lwów] 145.080.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, niekompletne klamry, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.Qu.2884

39
OECUMENIUS DE TRICCA, Oecvmenii Graeci Vetvsti’qve Scriptoris In Omnes S. Pavli Epistolas
absolutissimi co[m]mentarij..., Basileae: [Michael Isengrin], 1552, 8°.
ADAMS: O 116
Prow.:
1. Anno Domini 1587 Svm [zamazane] – rps;
2. Hu[nc] Lib[rum] s[pon]t[e] Nicolaus jawor [jawer?] Legauit Eccl Salpilen. – rps;
3. Ecclae Salen. liber – rps;
4. Conventus Sae Annae Carmelit A.R.O. – rps;
5. [Ossolineum – Lwów] 150.646.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, plakieta, niekompletne klamry, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.8993

40
OSÓRIO, Jerónimo, Hieronymi Osorii Lvsitani, Episcopi Algarbiensis, De Ivstitia Caelesti Libri Decem Ad Reginaldvm Polvm Cardinalem Archiepiscopum Cantuariensem, Coloniae:
Apud hæredes Arnoldi Birckmanni, 1581, 8°.
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ADAMS: O 376; BJ 16: O 221; VD 16: O 1340
Prow.:
1. Alberti Fabricij Notarij Ciuilis C... Ad 1615 – rps;
2. Nunc Fris Dionysii Somsiadovicij Carmelit flo. I. comparatus – rps;
3. [Ossolineum – Lwów] 170.296.
Opr.: skóra brązowa, po konserwacji.
BZNO Wrocław: XVI.O.8905

41
OSORIO, Juan, Ioan. Osorii Societatis Iesv Tomus Quintus Concionum A Dominica prima
Aduentus, usque ad Pascha Resurrectionis, cum omnibus Ferijs Quadragesimalibus. Cum
Indice locorum Sacræ Scriptur[a]e, & rerum memorabilium, Venetiis: Ex Officina Damiani Zenari, 1595, 8°.
Edit 16 online: CNCE 39763
Prow.:
1. [karmelici – Sąsiadowice];
2. [Ossolineum – Lwów] 194.510.
Opr.: pergamin miękki, tłoczenia złocone, obcięcia barwione na czerwono, XVII w.
BZNO Wrocław: XVI.O.9162

42
OSORIO, Juan, Ioannis Osorii Societatis Iesv Tomus Primus [-Secundus] Concionum..., Venetiis: Apud Societatem Minimam, 1596, 4°.
BJ 16: O 246; Edit 16 online: CNCE 26255
Prow.:
1. Liber iste est dono datus Fri Thaddeo Roxolano ord. Carmel. A Reverendo Commmendante Paulo Gorajeski... – rps;
2. [karmelici – Sąsiadowice];
3. [Ossolineum – Lwów] 194.507.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, plakieta, XVI w.
NB: tomy współoprawne.
BZNO Wrocław: XVI.Qu.11.607
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43
PALLAVICINO, Giovanni Battista, Elegans Ac Vere Pivm Poema, Baptiste Marchionis Palauicini Episcopi Regiensis, in historiam flend[a]e Crucis, & funeris domini nostri Iesu
Christi..., (Impr[a]essum Cracoui[a]e: Per Mathiam Scharffenberger, 20 II 1528), 4°.
E. XV–XVIII: 24, 30; Ossol. XVI: 1811
Prow.: zob. poz. 4; pod kolofonem też: A. Galiński – rps; inna sygnatura lwowska, tu:
170.237.
Opr.: zob. poz. 4.
NB: odręczne noty w j. łacińskim i polskim, glossa marginalna i interlinearna.
BZNO Wrocław: XVI.Qu.2576

44
PEPIN, Guillaume, Sermonum Ad sacros Evangeliorum Sensvs Explicandos Pars Quadragesimalis..., Venetiis: Ex Ioannis Antonij Bertrani Typographeio, 1591, 8°.
BJ 16: P 354
Prow.:
1. [karmelici – Sąsiadowice];
2. [Ossolineum – Lwów] 194.503.
Opr.: pergamin, ślady wiązań, XVII w.
BZNO Wrocław: XVI.O.9021

45
PEPIN, Guillaume, Rosarivm Avrevm B. Mariae Virginis..., Venetiis: Ex Typographia Ioan.
Ant. Bertani, 1592, 8°.
BJ 16: P 353
Prow.:
1. [karmelici – Sąsiadowice];
2. [Ossolineum – Lwów] 194.502.
Opr.: pergamin, wiązania, XVI/XVII w.
BZNO Wrocław: XVI.O.8909
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46
PÉREZ DE AYALA, Martín, De Divinis, Apostolicis Atqve Ecclesiasticis Traditionibus, deque
authoritate ac vi earum sacrosancta Adsertiones ceu libri decem..., Coloniæ: excudebat
Iaspar Gennep[a]eus, 1560, 8°.
ADAMS: P 680; BJ 16: P 390; VD 16: P 1367
Prow.:
1. Jacobus Clobuczki canonicus Leopolien. possessor – rps;
2. Conventus Sae Annae Carmelitt. A.R.O. – rps;
3. [Ossolineum – Lwów] 194.501.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, niekompletne klamry, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.9063

47
PETRUS DE PALUDE, Enarrationum Evangelicarum Thesavrus Novvs Ad Christianæ Decvs
Pietatis Denvo Recognitvs. Accessit Et Nvnc Primvm Index Rervm Memorabilivm Locvpletissimvs. Pars aestivalis, de tempore, ac de sanctorum festis, Parisiis: Apud Hieronymum
De Marnef & Gulielmum Cauellat, 1574, 8°.
French Books III & IV: 88368
Prow.:
1. [karmelici – Sąsiadowice];
2. [Ossolineum – Lwów] 146.657.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia złocone, plakieta, niekompletne klamry, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.9108

48
PETRUS DE PALUDE, Enarrationvm Qvadragesimalivm Thesavrvs Novvs Ad Christianae Pietatis Decvs Denvo Accuratissime Avctvs Et Recognitvs. Cvm Indice..., Parisiis: Apud Hieronymum De Marnef & Gulielmum Cauellat, 1574, 8°.
Bibliografie nie notują.
Prow.:
1. [karmelici – Sąsiadowice];
2. [Ossolineum – Lwów] 146.658.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia złocone, plakieta, niekompletne klamry, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.9109
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49
POLYGRANUS, Franz, Passio Domini Nostri Iesv Christi Secvndvm quatuor Euangelistas...,
Coloniae: Apud hæredes Arnoldi Birckmanni, 1559, 8°.
BJ 16: P 1025; VD 16: B 4739
Prow.:
1. Anno D[omi]ni 1578 Joannes Karlicius e Tharczin sibi hunc libru[m] 24 gros cui cede
post mortem ora deu[m]... emptoris onere conscientiam – rps;
2. [karmelici – Sąsiadowice];
3. [Ossolineum – Lwów] 194.512.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, niekompletne klamry, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.9310

50
POLYGRANUS, Franz, Postillae Sive Enarrationes In Evangelia... Pars Prima, Coloniae: Apud
hæredes Arnoldi Birckmanni, 1560, 8°.
BJ 16: P 1029; VD 16: P 4109
Prow.:
1. Fris Victorini praedicatoris sum comparatus cu[m] alijs partibus ad usu[m]... – rps;
2. Fr. Clemens Jelnickj ordinis B.M.V. de monte Carmelo 1611 – rps;
3. Victor Rationi obediens habet donatu[m] in pignus amoris a Fr. Thobia – rps;
4. [karmelici – Sąsiadowice];
5. [Ossolineum – Lwów] 194.511.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, niekompletne klamry, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.8874/1

51
POLYGRANUS, Franz, Postillae Sive Enarrationes In Evangelia... Pars Tertia, Coloniae: Apud
hæredes Arnoldi Birckmanni, 1562, 8°.
VD 16: P 4113
Prow.:
1. Alb. Casim. Leszowski Can. St.– rps;
2. Ex bibliotheca conventus S. Nicolai Ordinis Discalceatorum SS Trinitatis Redempti. Captivorum [tą samą ręką na dole strony:] A Rndo Laurentio Peronij donatus Anno 1702
– rps;
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3. [karmelici – Sąsiadowice];
4. [Ossolineum – Lwów] 194.511.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, plakieta, niekompletne klamry, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.9033

52
RADULFUS ARDENS, D. Radvlphi Ardentis Pictavi... in Epistolas & Euangelia (vt vocant) Sanctorum Homiliæ, Ecclesiastis omnibus... necessariæ & ante annos prope quingentos ab
Auctore conscriptæ, nunc primum in lucem editæ: Quibus annecti curauimus eiusdem
Homilias in Epistolas & Euangelia, quæ in co[m]muni Sanctorum legi consueuerunt,
Antverpiæ: In ædibus Viduæ & Hæredum Ioan. Stelsij, 1570, 8°.
BJ 16: R 8
Prow.:
1. Parochiae Radz. – rps;
2. [karmelici – Sąsiadowice];
3. [Ossolineum – Lwów] 170.291.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, plakieta, ślady po klamrach, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.9004

53
ROYAERT, Jan, Homili[a]e in Euangelia Dominicalia iuxta literam: adiectis Homiliis in Euangelia trium Feriarum Pentecostalium, ac Euangelio de Zachæo..., Antuerpiæ: In ædibus
Ioan. Steelsii: (Typis Ioannis Graphei), 1544, 8°.
BCNI: 2065
Prow.:
1. Sum Stanislai Lodan. [?] et amicor[um] eius condonatus ab amico Martino Czerski De
villa Małomierz ad quem p[er]uenero rogato p[er] eo Anno Dni 1595 8. Septembris – rps;
2. Iste liber condonatus e[st] mihi a amico dicto Czerski De villa Małomierz Ao Dni 1595
Stanislaus – rps;
3. Fr. Jacobus Grodeciensis minimus e familia Carmelita – rps;
4. me habet Fra. Thobias... Ruskij minimus e familia Carmelitarum Sa[...] 1612 Mar. 22 – rps;
5. [Ossolineum – Lwów] 170.297.
Opr.: skóra czarna, przeoprawa XX w., zachowane obleczenie oryginalne: skóra brązowa, tłoczenia ślepe, niekompletne klamry, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.9225
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54
ROYAERT, Jan, Homiliae In Festivitates Sanctorvm. Pars Hyemalis..., Antverpiae: per Ioannem Steelsium: (Typis Ioannis Graphei), 1538, 8°.
BCNI: 1613; BJ 16: R 572
Prow.:
1. Laurentij a Stawiszÿn floreno 9... 1539 – rps;
2. Fr. Paul[us] Posnan. donauit p[ro] conventu S. Annae – rps;
3. [Ossolineum – Lwów] 194.511.
Opr.: mnisza, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.8326 adl.

55
ROYAERT, Jan, Homiliae In Omnes Epistolas Dominicales iuxta Literam. Pars Hyemalis...,
Antverpiae: per Ioannem Steelsium: (Typis Ioan. Graphei), 1538, 8°.
BCNI: 1611; BJ 16: R 563
Prow.: zob. poz. 54, inna sygnatura lwowska, tu: 194.513.
Opr.: zob. poz. 54.
BZNO Wrocław: XVI.O.8325

56
ROYAERT, Jan, Homiliæ in Euangelia Dominicalia iuxta literam..., Antverpiae: in ædibus
Ioannis Steelsii, 1550, 8°.
BCNI: 2257
Prow.:
1. Sum ex libri Fri Thobiae Rueskj ordinis Carmelitarum pro conventui S. Annae... 1612
Martij 22 – rps;
2. [Ossolineum – Lwów] 170.298.
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.9423

57
SADOLETO, Jacopo, Iacobi Sadoleti, Episcopi Carpentoractis, In Psalmum XCIII Interpretatio, Lvgd.: Seb. Gryphivs Germ. Excvd., 1530, 8°.
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BAUDRIER: 8, 55; French Books III & IV: 85413; GÜLTLINGEN: 5, 128
Prow.: zob. poz. 6; inna sygnatura lwowska, tu: 145.083.
Opr.: zob. poz. 6.
BZNO Wrocław: XVI.O.9490 adl.

58
SCHÖPPER, Jacob, Tom. Prim. D. Iacobi Schoepperi Concionvm, Quas Tremoniæ, dum in vivis esset, methodice conscripsit & publice habuit..., Tremoniae: Albertus Sartorius excudebat, 1560, 8°.
BJ 16: S 482; VD 16: S 3760
Prow.:
1. Ecclie Fuljstinen. S. Martini – rps;
2. [karmelici – Sąsiadowice];
3. [Ossolineum – Lwów] 194.521.
Opr.: jasne płótno, przeoprawa XX w., częściowo zachowane obleczenie oryginalne:
skóra brązowa, tłoczenia ślepe, niekompletne klamry, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.9354

59
SCOT, Michael, Liber Phisionomie..., (Venetiis: per Melchiorem Sessa, 23 V 1508), 4°.
Edit 16 online: CNCE 58867
Prow.: zob. poz. 4; inna sygnatura lwowska, tu: 170.242.
Opr.: zob. poz. 4.
BZNO Wrocław: XVI.Qu.11266

60
STAPLETON, Thomas, Thomae Stapletoni Angli... Promptvarivm Catholicvm Ad instructionem Concionatorum contra hæreticos nostri temporis : Svper Omnia Evangelia Totivs
Anni, Tam Dominicalia, Qvam De Festis..., Coloniae Agrippinae: In Officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylij, 1594, 8°.
BJ 16: S 1227; VD 16: S 8611, S 8613
Prow.:
1. [karmelici – Sąsiadowice];
2. [Ossolineum – Lwów] 194.504.
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Opr.: półpłótno, tektura, częściowo zachowane obleczenie oryginalne: skóra brązowa, tłoczenia ślepe, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.9397

61
STAPLETON, Thomas, Promptvarivm Morale Svper Evangelia Dominicalia Totivs Anni Ad
Instructionem Concionatorum, Reformationem Peccatorum, Consolationem Piorum...
Pars Hyemalis..., Antverpiæ: In Officina Plantiniana, Apud Viduam & Ioannem Moretum, 1593, 8°. [Var. B].
ADAMS: S 1659; BCNI: 4197; BJ 16: S 1236
Wariant B: fingerprint: ,&um S.o. e.o. coin (3); położenie sygn.: *2/perib, A2/ere frus,
B2/pacis e.
Prow.:
1. [karmelici – Sąsiadowice];
2. [Lwów – Ossolineum] 194.519.
Opr.: skóra jasna, przeoprawa XX w., zachowane obleczenie oryginalne: pergamin,
tłoczenia złocone, XVI/XVII w.
Def.: brak karty tytułowej i 7 kolejnych kart, s. 743–750 i ostatnich 13 kart.
BZNO Wrocław: XVI.O.9585

62
STAPLETON, Thomas, Thomae Stapletoni Angli... Promptvarivm Catholicvm Ad instructionem Concionatorum contra nostri temporis hæreses, Svper Evangelia Ferialia Per
Totam Qvadragesimam. In Hac Parte... vnius Caluini varia impietas in multis... fidei
dogmatibus aperitur & accurate refutatur. Additus est Index..., Coloniae Agrippinae:
In Officina Birckmannica: sumptibus Arnoldi Mylij: (Typis Godefridi Kempensis, III),
1594, 8°. [Var. A].
BJ 16: S 1226 (bez rozróżnienia wariantów); VD 16: S 8615 (bez rozróżnienia wariantów)
Wariant A: w adr. wyd. sumpti-II bus Arnoldi Mylij.
Prow.:
1. [karmelici – Sąsiadowice];
2. [Ossolineum – Lwów] Dublet ad 19450[4].
Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe, plakieta, niekompletne klamry, XVI w.
BZNO Wrocław: XVI.O.9425
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63
STAPLETON, Thomas, Thomae Stapletoni Angli... Promptvarivm Catholicvm Ad instructionem Concionatorum contra nostri temporis hæreses : Svper Evangelia Ferialia Per
Totam Qvadragesimam : In Hac Parte... vnius Caluini varia impietas in multis... fidei
dogmatibus aperitur & accurate refutatur: Additus est Index..., Coloniae Agrippinae:
In Officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylij: (Typis Godefridi Kempensis, III),
1594, 8°. [Var. B].
BJ 16: S 1226 (bez rozróżnienia wariantów); VD 16: S 8615 (bez rozróżnienia wariantów)
Wariant B: w adr. wyd. sumptibus II Arnoldi Mylij.
Prow.: zob. poz. 60; inna sygnatura lwowska, tu: 194.505.
Opr.: zob. poz. 60.
BZNO Wrocław: XVI.O.9398 adl.

64
TITELMANS, François, Tractatvs mysteriorum Missæ, cum duplici Canonis expositione. Meditationes pro cordis in Deo stabilitione..., Lugduni: Apud Guillielmum Rouillium, 1549,
16°.
French Books III & IV: 89032; GÜLTLINGEN: 10, 82, 133
Prow.: zob. poz. 11; inna sygnatura lwowska, tu: 170.283.
Opr.: zob. poz. 11.
BZNO Wrocław: XVI.O.8166 adl.

65
VALENTIA, Gregorius DE, Gregorii De Valentia, Scietatis Iesv, Libri quinque de Trinitate, In
Qvorvm Postremo Nominatim Refvtantvr Horribiles Blasphemiæ Cvivsdam Pestilentis
Libri Non Ita Pridem de eodem argumento in Polonia editi, Ingolstadii: Ex Officina Typographica Davidis Sartorii, 1586, 4°.
BJ 16: V 18; E. XV–XVIII: 32, 162; Ossol. XVI: 2568
Prow.:
1. Frater Severinus Doktor Teologie 1588 – superekslibris;
2. Ex Libris Ioan[n]is Rvdowsky Sztan. Anno Domini. 1.6.0.3. – rps; Ex libris Joannis Rudowsky C H P V mpp – rps;
3. Et Bibliothecae Pprum Carmelitaru[m] Sannae a Pre Raphaele Wróblewicz sacelano et
conffessario... in Dembiniecz mpp – rps;
4. [Ossolineum – Lwów] 170.288.
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Opr.: deski, skóra brązowa, tłoczenia ślepe i złocone, plakiety, niekompletne klamry,
XVI w.
NB: noty rps: Index et memoriale libroru[m] Joan. Rudowski Can. Ch. P. V. [1 k. przed
kartą tytułową]; Kazanie krótkie o Mece Panskieÿ W. Oÿcza Stephana Lucusza Soc. Jesu
przed Gregorzem XIII Papiezem w Dzien Wielkie[g]o Piotku [3 k., podpisano:] Anno Dni in
Sexcentessimo Primo. M. Junii; De Miraculis Sanitatum propter Imaginum Venerationem
[pocz. XVII w.].
BZNO Wrocław: XVI.Qu.3615

66
VALENTIA, Gregorius DE, De Reali Christi Praesentia In Evcharistia, Et De Transvbstantiatione Panis et Vini in Corpvs et Sangvinem Christi Libri Tres..., Ingolstadii: Ex Officina Typographica Davidis Sartorii, 1587, 4°.
ADAMS: V 40; VD 16: V 101
Prow.: zob. poz. 65; inna sygnatura lwowska, tu: 170.289.
Opr.: zob. poz. 65.
BZNO Wrocław: XVI.Qu.3616 adl.

67
VIVES, Juan Luis, Ioannis Lodovici Vivis Valentini Excitationes animi in Deum..., Coloniae:
Excudebat Petrus Horst, 1562, 12°.
ADAMS: V 971; VD 16 ZV: 15259
Prow.:
1. Ex libris Fris St[anislai ?] ... troński Ord. Carmelit. Mp. – rps;
2. [karmelici – Sąsiadowice];
3. [Ossolineum – Lwów] 170.287.
Opr.: skóra jasna, przeoprawa XX w., zachowane obleczenie oryginalne: pergamin,
wiązania, XVI/XVII w.
BZNO Wrocław: XVI.O.8045
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C. Druki XVII-wieczne
1
DU BUISSON, Jean, Historia Et Harmonia Evangelica siue Vita D. N. Iesv Christi Ex Qvatuor
Euangelistis in vnum historiæ corpus congesta..., Coloniæ Agrippinæ: Sumptibus Arnoldi Mylij Birckmanni, 1604, 12°.
VD 17: 3:648639P
Prow.:
1. [karmelici trzewiczkowi – Sąsiadowice];
2. [Ossolineum – Lwów].
Opr.: pergamin, XVII w.
Def.: brak karty tytułowej.
BZNO Wrocław: XVII-13.147

2
MUSSO, Cornelio, Conciones Evangeliorvm De Dominicis Aliqvot Et Festis Solenniioribvs
Totivs Anni, Ac Avadragesimalibvs Feriis Nonnvlis... Tomvs Primvs, Coloniae: Apud Arnoldum Quentelium, 1603, 8°.
VD 17: 23:644321N
Prow.:
1. Ex libris Fris Dionysii Roxolani A S. Anna Ord. Carmel. fl. 27 Comparatus Plonsc[ii]
1624... – rps;
2. [Ossolineum – Lwów] 194.522.
Opr.: skóra jasna, przeoprawa XX w., zachowane obleczenie oryginalne: pergamin,
XVII w.
BZNO Wrocław: XVII-13.102
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Fragmenty księgozbioru klasztoru karmelitów w Sąsiadowicach
w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Streszczenie
Klasztor karmelitów w Sąsiadowicach posiadał w drugiej połowie XIX w. bibliotekę liczącą około tysiąca woluminów, gromadzoną od momentu założenia konwentu, tj. od 1603 r. W 1915 r. niewielka, lecz wyjątkowo cenna
część zbioru (około 70 druków) znalazła się w bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Stało się tak
dzięki działaniom profesora Eugeniusza Szmurły, który jako wysłannik Akademii Nauk w Petersburgu zabezpieczał na początku 1915 r. w Galicji Wschodniej, po przejściu frontu wojennego, księgozbiory szlacheckie i klasztorne. Celem artykułu jest przedstawienie losów druków z biblioteki klasztoru w Sąsiadowicach, które trafiły do
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, oraz zaprezentowanie tych druków, które obecnie znajdują
się w bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Zamieszczony w aneksie katalog zawiera
opisy 71 druków (dwa inkunabuły, 67 druków z XVI w. i dwa druki z XVII w.).

Słowa kluczowe
karmelici, księgozbiory karmelitańskie, Sąsiadowice, Galicja, I wojna światowa
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Early Imprints Department
Ossoliński National Institute in Wrocław

Fragments of the book collection of the Carmelite Monastery in Sąsiadowice
in the Ossoliński National Institute
Summary
In the second half of the 19th century the Carmelite Monastery in Sąsiadowice had a library encompassing
about a thousand volumes, amassed since the founding of the monastery, i.e. 1603. In 1915 a small but very
valuable part of the collection (about 70 books) found its way into the library of the Ossoliński National Institute. This happened thanks to Professor Eugeniusz Szmurło, who as a delegate of the Academy of Sciences in
Petersburg was charged with securing books collections from aristocratic and monastic libraries in early 1915 in
Eastern Galicia, after the front had moved on. The aim of the article is to present the fate of the items from the
library of the Sąsiadowice monastery which found their way into the Ossoliński National Institute in Lviv, as well
as those which are currently kept in the library of the Ossoliński National Institute in Wrocław. The attached annex contains a catalogue with descriptions of 71 books (2 incunabula, 67 printed books from the 16th century
and 2 printed books from the 17th century).

Keywords
Carmelites, Carmelite book collections, Sąsiadowice, Galicia, World War I
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Monaster bazyliański w Barze w świetle wizytacji z lat 1820 i 1823*
Historia Baru zaczyna się w 1537 r., gdy królowa Bona, żona Zygmunta I, otrzymała
odebrane Odrowążom za obrazę majestatu dobra wokół położonej na prawym brzegu rzeki Rów osady o tej samej nazwie. Dzięki wsparciu króla-małżonka przystąpiła do
budowy tu klucza dóbr, którego centrum miał stać się właśnie dawny Rów, teraz przemianowany na Bar. Już w następnym roku rozpoczęto budowę twierdzy, a w 1540 r.
lokowano na surowym korzeniu miasto. Jak pisał Władysław Pobóg-Górski,
jako centrum administracyjne starostwa, z zamkiem obronnym, obdarzony przywilejami królewskimi, zaludnia się i wkrótce po Kamieńcu jest drugiem najważniejszem miastem na Podolu1.

Wraz z rozwojem miasta fundowano klasztory katolickie, kolejno dominikanów, jezuitów, franciszkanów i karmelitów2, które dzieliły niełatwy los kresowej twierdzy
– pogrom w 1648 r. przez Krzywonosa, zdobycie przez Turków w 1674 r., ponowne
zasiedlenie, hajdamaczyzna, walki konfederackie, rozbiory3. Bazylianie pojawili się
w mieście na początku XVIII w., w okresie odbudowy miasta po zniszczeniach, jakie
przyniosła druga połowa poprzedniego stulecia. Dyskusje trwają wokół roku fundacji
monasteru oraz jego stosunku do wcześniej istniejącego monasteru w Semenkach.

Bazylianie w Semenkach, a następnie w Barze
Semenki to wieś położona w odległości około 10 km od Baru. Według niepotwierdzonych źródłowo przypuszczeń w końcu XVI w. istniał tu monaster prawosławny, który
po kilku latach uległ zniszczeniu, a jego majątek został włączony do dóbr królew-

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 W. POBÓG-GÓRSKI, Powiat Mohylowski w Gubernii Podolskiej. Opis geograficzno-historyczny wszystkich
miast, miasteczek, wsi, przysiółków, futorów, słowem zaludnionych miejscowości w tym powiecie, z dodaniem
odpowiednich dokumentów, Kraków 1902, s. 32.
2 O. KOZAK, M. JOŁTUCHOWSKIJ, J. MESNIANKIN (red.), Bar – klucz wschodniego Podola. Historyczno-krajoznawczy
zarys, Malbork 2011, s. 58–62.
3

Zob. więcej: M. ROLLE, Z przeszłości. Okręg rowski, starostwo barskie (do r. 1774), Lwów 1896.
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skich4. Według W. Pobóg-Górskiego w pierwszej połowie XVII w. ówcześni właściciele wsi, Mytkowie-Wereszczatyńscy, fundowali tu monaster bazylianów, lecz przybyli
mnisi, ze względu na wybuch powstania Chmielnickiego, musieli „wynosić się stąd
w inne strony”5. Wznowienia fundacji dokonali około 1715 r. kolejni właściciele wsi,
Szczetyńscy. W wizytacji z 1760 r. czytamy:
do restawracyi prawie de nowo począł przychodzić około r. 1715, w którem to czasie świętej pamięci
I.MC.PP. Paweł i Maryanna z Wołczków Szczetyńscy, wsi Semenek possesorowie, do restawracyi tego
monasteru na fundamencie dwóch przywilejów sobie i sukcesorom swoim służących, pierwszym od
Najjaśniejszego Króla Michała die 26 S-bris 1670 w Warszawie podczas sejmu danego [...] drugim od
Najjaśniejszego Jana III die 6 Martii 1675 w Bracławie in pleniore forma danego [...] za dwoma konsensami J.O. Xcia JMC Jerzego Dominika Hrabi na Wiszniczu i Jarosławiu, na trzech częściach swoich
dziedzicznych tj. na części Daszkowce, Hryszkowce i Sewerynowcy ten monaster ufundowali, dawszy
i darowawszy je per totum6.

Jerzy Dominik Lubomirski natomiast, w dokumencie z 1727 r., „potwierdza darowany
Bazyl. grunt Symenki przez Szczetyńskich”7. Tenże Lubomirski, podówczas starosta
barski, w wydanym w 1715 r. przywileju stwierdził:
Więc jako zawsze na każdem miejscu intimo sensu wszelkie incrementa chwały Boskiej przyjmuję, tak
promptissimo voto daję consesus OO. Bazylianom, aby się w dobrach moich barskich fundowali na miejscu nazwanem Symenki i tam sobie in pristinis ruderibus monaster cum omnibus requisitis do wygodnego mieszkania erygowali, mając ad liberum usum lasek Gunin, 2 stawki i sadzawki8.

Na tej podstawie późniejsza tradycja uznała go za fundatora monasteru9. Jednakże,
jak dowodzą wspomniane wzmianki, w rzeczywistości była to nie fundacja, ale potwierdzenie oraz rozszerzenie fundacji Szczetyńskich.
Wzmianka w dokumencie z 1715 r. o fundacji monasteru w Semenkach „in pristinis ruderibus” jest różnie interpretowana i nie pozwala na precyzyjne ustalenie, czy
w momencie ponownej fundacji na początku XVIII w. była to wspólnota prawosławna, czy już unicka.

4 Е. СЕЦИНСКИЙ, Материалы для истории монастырей монастырей Подольской епархии, „Труды
Подольского Епархиального Историко-Статистического Комитета”, 5, 1890–1891, s. 228.
5

W. POBÓG-GÓRSKI, Powiat Mohylowski, s. 22.

6 Визита Барского базилианского монастыря 1760 года, „Труды Подольского Епархиального
Историко-Статистического Комитета”, 5, 1890–1891, s. 237.
7 M. BALIŃSKI, T. LIPIŃSKI, Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, Warszawa 1986, t. 2, cz. 2, s. 1039 (reprint wydania z 1845 r.).
8 Ibidem. Dokument przedrukowany przez A. J. ROLLEGO, Zameczki podolskie na Kresach Multańskich, t. 3:
Żwaniec, Paniowce, Czarnokozińce, Bar, Mohylów, Szarogród, Poznań 2004, s. 161–162 (reprint wydania Warszawa 18802). Zob. też Визита Барского базилианского монастыря 1756 года, s. 235.
9 Por. późniejsze wizytacje: Российский Государственный Исторический Архив, Санкт-Петербург
(Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne w Sankt Petersburgu, dalej: РГИА Санкт-Петербург), f. 797,
оp. 6, spr. 23104, k. 180.
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Większość badaczy, w tym Б. М. Хіхлач, sądzi, że fundacja dotyczyła monasteru bazylianów, czyli unickiego10. Jednakże М. М. Ваврик oraz І. Патрило twierdzą, że był to
monaster prawosławny, który na unię przeszedł dopiero w 1739 r., gdy został przyłączony do prowincji ruskiej bazylianów11.
Lubomirski we wspomnianym wyżej dokumencie z 1727 r. potwierdził przywileje
monasteru w Semenkach, nakazał wydzielenie w Barze placu pod budowę rezydencji
bazylianów oraz nadał im należący do miasta i graniczący m.in. z dobrami jezuitów
grunt „Butyjowski”12:
Plac zaś w mieście dla zbudowania rezydencyi aby urząd Barski wydzielił na łokci 50 wszerz i wzdłuż. Tak
widząc szczupłość fundacyi tych Ich. MC. Księży Bazylianów i chcąc rozprzestrzenić, ponieważ gront nazwany Butyjowski dekretem condevionalnym przy rozgraniczeniu podkomorskim grontu między Ich. M.O.
Jezuitami Barskiemi i miastem Barem jest przysądzony miastu, teraźniejszym prawem nadaję Ich. MC OO.
Bazylianom i żeby na potem nie mieli od nikogo o ten gront żadnej turbacyi, granicę w jakim położeniu
jest opisać kazałem13.

W efekcie tego w Barze powstała krótkotrwała rezydencja, w której m.in. prowadzono szkołę „ruską”14. Nie istniała ona już w 1756 r., skoro nie występuje w wizytacjach
z lat 1756 i 1760, które objęły tylko monaster semenkowski15, a w 1820 r. wizytator
zapisał, że do roku
1781 XX. Bazylianie we wsi Semenkach funduszowey w klasztorze przez siebie zbudowanym mieszkali
służąc Bogu i publiczności i młodzież nawet swoią zakonną w naukach ćwicząc i edukuiąc”16

W połowie XVIII w. w Semenkach powstały solidne, dębowe budynki monasteru i cerkwi pw. św. św. Piotra i Pawła Apostołów, ukończone przed wizytacją w 1760 r.17
Sytuacja uległa zmianie, gdy w 1781 r. bazylianie w Semenkach otrzymali pojezuickie kolegium w Barze, które zresztą wymagało dokończenia budowy. Zakonnicy
10 Б. М. ХІХЛАЧ, ЧСВВ та УГКЦ на Поділлі (XVIII – І третина ХІХ ст.): загальний огляд, „Подільська
старовина. Науковий збірник”, 4, 2008, s. 141.
11 М. М. ВАВРИК, Нарис розвитку і стану Василіянського Чина XII–XX ст. Топографічно-статистична
розвідка (Записки Чина Св. Василія Вел., Серія II, Секція І, Праці, 40), Рим 1979 = Р. М. M. WAWRYK OSBM,
Evolutionis Ordinis Basiliani s-ti Josaphat saeculo XVII–XXmo topographico-statistica delineatio (Analecta Ordinis S. Basilii Magni, I Sectio, Series II, Opera, 40), Romae 1979, s. 189; І. ПАТРИЛО, Нарис історії Василіян –
1743–1839, [w:] Нарис історії Василіянського Чину св. Йосафата (Записки Чина Св. Василія Вел., Серія
II, Секція І, Праці, 48), Рим 1992 = I. PATRYLO, Sketch of the history of Basilian Order of saint Josaphat (Analecta
Ordinis S. Basilii Magni, I Sectio, Series II, Opera, 48), Romae 1992, s. 194.
12

Визита Барского базилианского монастыря 1756 года, s. 237.

13

Ibidem, s. 236–237. Opis tychże granic: ibidem, s. 237–238.

14 Istniała w 1718 r., gdy napadł na nią Jan Zasławski, zob. Е. СЕЦИНСКИЙ, Храмы города Бара Могилевского
уезда. Исторические очерки, „Подольские Епархиальные Ведомости”, 50, 1902, s. 1193. Stwierdzenie
A. J. ROLLEGO, Zameczki podolskie, s. 162, że bazylianie z Semenek na stałe przenieśli się do miasta, nie znajduje potwierdzenia w źródłach.
15

Zob. przyp. 31.

16 РГИА Санкт-Петербург, f. 797, op. 6, spr. 23104, k. 180v.
17

Визита Барского базилианского монастыря 1760 года, s. 240.
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przenieśli się do miasta „w obowiązku trudnienia się publiczną edukacją młodzieży”18,
a ich pierwotna siedziba w Semenkach zaczęła pełnić funkcję już tylko zaplecza
gospodarczego dla szkoły i monasteru w Barze19. Zabudowania klasztorne zajęli
zarządcy i służba folwarczna.

Kasata monasteru w Barze
Już w swoim memoriale w sprawie Kościoła unickiego z 1827 r. Józef Siemaszko odniósł się do losów monasteru barskich bazylianów, wskazując, że należy odłożyć jego
kasatę do „rozwiązania co do organizacji szkół”20. Szkoła została zamknięta w 1831 r.,
w ramach represji popowstaniowych21.
12 I 1837 r. Józef Siemaszko, już jako unicki biskup litewski, skierował pismo do
Świątobliwego Synodu z propozycją likwidacji monasteru bazyliańskiego w Barze,
wskazując, że jego istnienie po zamknięciu szkoły jest bezcelowe, tym bardziej że
jest to jedyny monaster bazyliański na obszarze guberni podolskiej, gdzie, jego
zdaniem, nie ma już w ogóle ludności greckokatolickiej. Proponował, aby dziewięciu zakonników barskich przenieść do innych monasterów bazyliańskich, a majątek
monasteru przekazać Cerkwi prawosławnej22. Decyzja o kasacie monasteru zapadła 15 IX 1837 r.23, jego ostateczne zamknięcie przez wyznaczonych komisarzy nastąpiło 5 II 1838 r.24
Cerkwi przekazano zabudowania monasteru i cerkiew oraz wsie Semenki (144 osoby płci męskiej i 163 żeńskiej) i Malejowce (14 chłopów pańszczyźnianych) oraz 593
dziesięciny i 367 sążni ziemi. Monaster i cerkiew zajęli mnisi prawosławni, a wyposażenie cerkwi i zakrystii nakazano rozdać biedniejszym parafiom prawosławnym.
Kapitały przekazano do scalonego funduszu greckokatolickiego, a archiwalia monasteru do konsystorza litewskiego25. Zakonnicy trafili do monasterów bazyliańskich w Byteniu (Anaklet Danilewicz, Arseniusz Lisiewicz i Sozont Puryjewicz oraz,
przybyły tu 28 VII 1839 r., ostatni ihumen barski, January Stulgiński), Lubarze (Kapustyński, Kozakiewicz, Wyszacki) i Zahorowie (Warfołomiej Danilewicz, Gedeon

18 РГИА Санкт-Петербург, f. 797, op. 6, spr. 23104, k. 180v.
19 Б. ХІХЛАЧ, Василіанський монастир Святого Іоанна Хрестителя м. Бар (XVII–XXI ст.), [w:]
М. Ф. ДМИТРІЄНКО (ред.), Бар. Барська земля – крізь призму століть. Матеріали І міжнародної науковопрактичної конференції, Бар 2008, s. 115–120; IDEM, До історії Барського василіанського монастиря
св. Іоанна Хрестителя, [w:] Історія релігій в Україні. Науковий щорічник, кн. 2, Львів 2008, s. 794–800.
20

M. RADWAN, Bazylianie w zaborze rosyjskim w latach 1795–1839, „Nasza Przeszłość”, 93, 2000, s. 202.

21 РГИА Санкт-Петербург, f. 824, op. 1/II, spr. 4, k. 1.
22

Ibidem.

23

Ibidem, k. 33r–v.

24 Державний aрхів Хмельницької oбласті (Państwowe Archiwum Obwodu Chmielnickiego, dalej:
ДАХО), f. 315, op. 1, spr. 238, k. 40–42.
25 Б. ХІХЛАЧ, Василіанський монастир Святого Іоанна Хрестителя м. Бар, s. 118; IDEM, До історії
Барського василіанського монастиря, s. 797.
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Doroszewicz)26. Do monasteru bazylianów w Byteniu, któremu trzy lata wcześniej
spaliła się biblioteka27, przekazano księgozbiór klasztorny28.
Po przejęciu zabudowań klasztornych prawosławni mnisi początkowo również prowadzili szkołę (w latach 1845–1861), ale w 1881 r. powstał tu prawosławny monaster
żeński. Według Antoniego Rollego „szkoły bazyliańskie podtrzymywały życie Baru”29,
a wedle W. Pobóg-Górskiego zamknięcie szkoły i likwidacja klasztoru stanowiły jedne
z czynników powodujących upadek miasta, które już nigdy nie wróciło do dawnej
świetności30.

Wizytacje z lat 1820 i 1823
Wizytacje monasterów są bodaj najpełniejszym źródłem przedstawiającym sytuację
ekonomiczną oraz wszystkie formy aktywności zarówno duchowej, jak i materialnej
zakonników. W literaturze znane były do tej pory tylko dwa protokoły wizytacyjne
monasteru barskiego, z lat 1756 i 1760, opublikowane w latach 1890–1891 w „Трудах
Подольского Епархиального Историко-Статистического Комитета”31.
W Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu, w zespołach instytucji prawosławnych: Kancelaria oberprokuratora Świątobliwego Synodu
(fond nr 797) oraz Białorusko-Litewskie Duchowne Kolegium (fond nr 824), udało się
odszukać dwa następne protokoły, z wizytacji przeprowadzonych w czerwcu 182032
i grudniu 1823 r.33 Oba zostały spisane po polsku, z nielicznymi wtrąceniami po łacinie i po rusku. Zawierają one szczegółowy opis zarówno budynków monasteru,
cerkwi oraz szkoły, jak i wyposażenia zakrystii, cel klasztornych, biblioteki, klas, gabinetów, sprzętów kuchennych oraz zawartości spiżarni. Opisano również zaplecze
gospodarcze – zabudowania, inwentarz, bydło itp. Wizytatorzy zanotowali wszelkie
nadania i zapisy pieniężne oraz prowadzone sprawy sądowe. Zaprezentowano także wspólnotę zakonną i jej powinności wypływające ze zobowiązań funduszowych,
takie jak edukacja młodzieży i odprawianie mszy za dusze fundatorów i dobrodziejów. Protokół z 1823 r. jest obszerniejszy i bardziej szczegółowy. Zawiera pełny spis
księgozbioru, programy szkolne, informacje o liczbie uczniów, ich pochodzeniu i wyznaniu. Pozwala też na przedstawienie m.in. stanu zasiewów, powinności chłopów
pańszczyźnianych we wsiach Semenki oraz Malejowce, a także poddanych klasztoru
wraz z ich rodzinami.
26

ДАХО, f. 315, op. 1, spr. 238, k. 37v–43r, 77.

27 РГИА Санкт-Петербург, f. 824, op. 1/II, spr. 4, k. 33.
28

Przekazano 631 pozycji, spis: ДАХО, f. 315, op. 1, spr. 238, k. 10–28.

29

A. J. ROLLE, Zameczki podolskie, s. 194.

30

W. POBÓG-GÓRSKI, Powiat Mohylowski, s. 36.

31 Барский монастырь, „Труды Подольского Епархиального Историко-Статистического Комитета”, 5,
1890–1891, s. 227–241 (wizytacja z 14 III 1856 r.: s. 235–239, wizytacja z 12 II 1760 r.: s. 239–241).
32 Wizytacja z roku 1820: РГИА Санкт-Петербург, f. 797, op. 6, spr. 23104, k. 174r–185v.
33

Wizytacja z roku 1823: ibidem, f. 824, op. 2, spr. 142, k. 1r–61r.
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Cerkiew, zabudowania klasztorne i szkoła (dawne kolegium jezuickie)
W pierwszej części protokołu wizytacyjnego opisano cerkiew oraz zabudowania
klasztorne. Jezuici do 1773 r. ukończyli budynek klasztoru i rozpoczęli budowę gmachu kolegium. W jego projekcie nie został jednak przewidziany kościół. Bazylianie,
kończąc budowę w 1787 r., w środku kolegium pojezuickiego zbudowali cerkiew pw.
Opieki NMP, utworzoną z czterech połączonych ze sobą cel. Została ona poświęcona
przez Bazylego Matkowskiego, oficjała barskiego w 1787 r. Po pożarze w 1806 r., który
uszkodził cerkiew i szkołę, odnowiono ją i powiększono. Cerkiew ta miała 40 łokci34
długości i 24 szerokości, cztery filary i pięć ołtarzy bocznych. W głównym ołtarzu znajdował się cudowny obraz
Matki Boskiey na lewey ręce piastuiącey Pana Jezusa za srebrną szatą marcypanowo ciemno-złoconą,
z dwoma koronkami pozłoconymi na głowach, misiurek na szyi wiszących większych sznureczków sześć
i tyleż drobnych, który zasuwa się obrazem S. Pokrowy z czterema przed nim essami mosiężnymi do swic35.

Był to wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem podobny do cudownej Madonny Latyczowskiej. Tę słynącą łaskami ikonę bazylianie przenieśli do Baru z Semenek; nazywano ją Matką Bożą Barską36. W bocznych kaplicach znajdowały się drewniane ołtarze
pw. św. Bazylego, św. Jana Chrzciciela, Jezusa Ukrzyżowanego oraz św. Mikołaja. Po
obu stronach za ołtarzem głównym stały ławki chórowe. Na chórze znajdowały się
instrumenty muzyczne – klarnety, skrzypce, waltornie, trąby i in. Do cerkwi prowadziły trzy wejścia: z monasteru przez korytarz klasztorny (dla mnichów), z dziedzińca
szkolnego (dla uczniów) i z miasta (dla parafian).
Zakrystia ze skarbczykiem, powstała z przebudowy jednej z cel klasztornych, znajdowała
się na lewo od cerkwi. Oprócz srebrnych monstrancji, kielichów i innych naczyń liturgicznych przechowywano w niej 58 ornatów37 oraz księgi liturgiczne i chórowe (zob. tabela 1). Sprzętów kościelnych przybywało, na co wskazuje porównanie protokołów z wizytacji z lat 1820 i 1823 – w tej drugiej pojawiły się dwie oprawione w srebro Ewangelie.
Przed cerkwią znajdowała się dzwonnica z dwoma niewielkimi dzwonami, a obok niej,
na drewnianych słupach, wisiał trzeci, wielki dzwon, ważący 140 kamieni okrągłych.
Budynek monasteru był dwukondygnacyjny, murowany, zbudowany w jednej linii o długości 93 1/3 łokcia i 22 ¼ łokcia szerokości. W środku, na parterze, znajdowały się cerkiew i zakrystia ze skarbczykiem, a nad nimi – trzykątna „facjata”38 z dzwonkiem i trzy cele
mieszkalne. Po prawej stronie zakrystii znajdowała się „gościennica”39, a za nią dwie cele
34

Prawdopodobnie w tym wypadku jest to łokieć rosyjski, mierzący wówczas 474 mm.

35 РГИА Санкт-Петербург, f. 797, op. 6, spr. 23104, k. 174v.
36

Е. СЕЦИНСКИЙ, Храмы города Бара Могилевского уезда, s. 1194.

37 Według protokołu z 1823 r.: 10 świątecznych, 15 niedzielnych, 18 powszednich, 7 żałobnych i 8 łacińskich. РГИА Санкт-Петербург, f. 824, op. 2, spr. 142, k. 3v–4v.
38 Pomieszczenie mieszkalne na poddaszu z oknami w połaci dachu, ujętymi w ścianki i nakrytymi własnym daszkiem, inaczej mansarda.
39

Cela służąca do rozmowy z gośćmi.
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zakonne, refektarz wraz z „wydawalnią”, komórka, izdebka kuchenna i, w narożniku, kuchnia z dwojgiem drzwi, prowadzących na podwórze klasztorne oraz do piwnic. Wszystkie okna na parterze monasteru były okratowane. Na piętrze monasteru znajdowały się:
nieogrzewane pomieszczenie przeznaczone na składowanie różnych rzeczy, biblioteka
(zajmująca dwie połączone cele) oraz sześć cel zakonnych, każda z drewnianą podłogą,
piecem, łóżkiem, kanapką, szafą, stołem, stolikiem i krzesłami. Lepiej wyposażona była
cela przełożonego; na jej umeblowanie składały się tzw. archiwum (biurko, w którym
przechowywano dokumentację klasztorną) oraz kredens z wazami i fajansowymi półmiskami, srebrnymi sztućcami, wyzłoconymi i porcelanowymi filiżankami, czajnikami, imbrykami i tacami, a więc zastawą bogatszą i cenniejszą niż ta w refektarzu.404142434445
Tabela 1. Księgi zakrystyjne i chórowe (1820 i 1823)
Księgi zakrystyjne
Tytuł
Ewangelie wielkie w srebro oprawne drukowane we
Lwowie w 1690 i 1722
Ewangelia wielka w skórę oprawna druku poczajowskiego
z 1780
Mszałów wielkich nowych i starych, drukowanych
w Unijowie w 1743, Poczajowie w 1763, 1786, 1788
Mszałów mniejszych drukowanych w Poczajowie w 1788
i 1791

Księgi chórowe
Liczba
tomów
2
1
6

Tytuł
Minei40 całorocznych na dwa chóry w Poczajowie
drukowanych w 1761
Oktoichów41 in Folio drukowanych w Poczajowie w 1760,
1787, 1801, czwarty bez początku
Czasosłowów42 starych bez początku

Liczba
tomów
16
4
3

43

4

Apostoł in Folio unijowski bez początku

1

Trebnik mały drukowany w Poczajowie w 1793

2

Molebstwij in 4to drukowanych w Poczajowie w 1793

2

Tryodów postnych drukowanych w Poczajowie dwa
w 1754, jeden w 1744
Tryodów cwitnych drukowanych w Poczajowie w dwa
w 1786, jeden bez początku
Irmołojów44 drukowanych w Poczajowie w 1775, 1794
Psałterzów drukowanych w Poczajowie w 1792, 1795
Prazdnij45 drukowanych w 1777, 1788
Wełyczanij drukowanych w 1789, drugi bez początku
Medytacji na cały rok in 8to bez początków

3
3
2
2
2
2
4

Źródło: РГИА Санкт-Петербург, f. 797, op. 6, spr. 23104, k. 176r–v; f. 824, op. 2, spr. 142, k. 5v.

40 Mineja – księga liturgiczna zawierająca porządek nabożeństw dla świąt nieruchomych cyklu rocznego, E. POKORZYNA, Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego z przydatkiem ikon
maryjnych (Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B103), Warszawa 2001, s. 75.
41 Oktoich – księga zawierająca hymny na poszczególne nabożeństwa niedzielne i dni cyklu tygodniowego, ułożone w cyklach ośmiotygodniowych, przeznaczona dla chóru i psalmisty, ibidem, s. 76.
42 Czasosłow lub horologion – księga godzin, zawiera teksty stałych i zmiennych części codziennych
nabożeństw, przeznaczona dla mnichów, kapłanów, psalmistów, ibidem, s. 75.
43 Triod lub tridion – księga liturgiczna zawierająca porządek nabożeństw świąt ruchomych. Wyróżnia się triod postny, zawierający porządek nabożeństw dla świąt ruchomych przypadających w okresie
poprzedzającym Wielki Post i w Wielkim Poście, oraz triod zwitny, zawierający porządek nabożeństw dla
świąt ruchomych przypadających w okresie wielkanocnym, ibidem, s. 78.
44 Irmołoj lub hirmologion – księga zawierająca pierwsze wiersze każdego kanonu śpiewane przez chór,
ibidem, s. 74–75.
45

Prazdnij – księga zawierająca teksty liturgiczne poszczególnych świąt.
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Budynki szkolne wznosiły się na lewo od monasteru. Budynek szkoły, o wymiarach 75
łokci długości i 31 szerokości, był także dwukondygnacyjny i murowany. Na parterze znajdowało się pięć klas, na piętrze – obszerna szósta klasa z ołtarzem, a za nią sala rysunkowa oraz konwikt. Konwikt stanowiły trzy sale mieszkalne przeznaczone dla uczniów oraz
mniejsza, profesorska. Ze szkoły można było wyjść do ogrodu klasztornego.
Z monasteru prowadziły drzwi na dziedziniec, na który wchodziło lub wjeżdżało się
z zewnątrz przez bramę w otaczającym monaster murze. Znajdowały się tu dwa murowane dworki. W pierwszym, większym, z gankiem z czterema kolumnami i facjatą,
dwiema izbami z alkierzem, mieszkał nauczyciel języka francuskiego. Przy drugim,
mniejszym, po drugiej stronie dziedzińca, znajdowała się dobudowana piekarnia. Na
środku dziedzińca stał spichlerz ze spiżarnią klasztorną, a od strony północnej – stajnia z wozownią oraz browar. Przy nich rozciągał się niewielki ogród, z wysadzanymi
przed oknami monasteru szpalerami krzewów, a poniżej – nieużywana z powodu bliskości rzeki Rów sadzawka46.
Drugi ogród, znacznie obszerniejszy, liczący 10 morgów47 znajdował się za zamkiem.
Był to założony kilka lat przed pierwszą z omawianych wizytacji ogród „botaniczny”,
w kształcie kwadratu, w którym rosły drzewa, w tym liczne owocowe. Na jego środku
znajdował się dworek z przylegającymi doń z obu boków drewnianymi budynkami
określanymi jako „rezydencje”. Znajdowała się tu także altana z kamiennym stołem
i siedzeniami. Przy wejściu do ogrodu stały dwa kolejne dworki, w jednym mieszkał
lekarz zatrudniony w gimnazjum, w drugim – dozorca ogrodu.

Nadania funduszowe
Monaster dysponował dwoma uposażeniami: w Semenkach i Barze. Pierwsze, nadane przez Szczetyńskich, obejmowało wieś (w momencie nadania było to w zasadzie
tylko miejsce po zniszczonej wsi), lasek oraz dwa stawki i sadzawki48. Jerzy Dominik
Lubomirski w 1715 r. zwolnił Semenki od roszczeń wcześniejszych właścicieli, m.in.
wdowy Pelagii Palijówny49, Semena Waluka, Swityńskich i in., a w 1721 r. od wszelkich
podatków, pozwolił zbudować młyn o jednym kamieniu oraz udzielił „praw miodu
robieniem i gorzałki kurzeniem [...]”50. Drugie, w Barze, zostało nadane przez Lubomirskiego i obejmowało plac (50 × 50 łokci)51 oraz „grunt Butyjowski”52.
46 РГИА Санкт-Петербург, f. 797, op. 6, spr. 23104, k. 178r–v; f. 824, op. 2, spr. 142, k. 37r–38r.
47

Morga, dawniej mórg – jednostka powierzchni używana w rolnictwie, równa 1,07 ha.

48 Por. przyp. 8 oraz Визита Барского базилианского монастыря 1756 года, s. 235.
49 Spory i pozwy z powodu wzajemnych krzywd, spowodowanych m.in. przez bydło, trwały między Palijówną a bazylianami w sądzie latyczowskim w latach 1725–1729. Zob. szerzej: Центральний державний
історичний архів України у Львові (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie,
dalej: ЦДІАУ Львів), f. 684, op. 1, spr. 3249.
50

Визита Барского базилианского монастыря 1756 года, s. 236.

51

Por. przyp. 12.

52

Por. przyp. 12.
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W latach 1820–1823 znajdowało się w Semenkach 46 domów, a liczba dorosłych
mieszkańców wahała się między 213 (1820) a 218 (1823)53. Wieś wraz z ogrodami
zajmowała 58 ha, grunty uprawne poddanych – 50 ha, folwark – 14 ha, a jego pola –
480 ha (zob. tabela 2). Pośrodku wsi znajdowały się karczma i niewielka gorzelnia54.
Tabela 2. Fundusz ziemski monasteru (1820)55
Nazwa
Pola orne na folwarku Semenki
Las Czarny
Sianożęć na folwarku

Wielkość
480 ha
28 ha
62 kosarzy55

Źródło: РГИА Санкт-Петербург, f. 797, op. 6, spr. 23104, k. 180v.

Na wzgórzu wznosiła się drewniana cerkiew pw. św. św. Piotra i Pawła Apostołów. Za
nią rozciągał się sad owocowy ogrodzony rowem, a w tym sadzie pasieka klasztorna,
która w 1820 r. liczyła 133 pnie56. Pod wzgórzem znajdował się staw z groblą i młynem o jednym kamieniu, a dalej na północ – folwark57. Karczma i młyn były wypuszczane w dzierżawę, która w 1820 r. przynosiła 506 złp, a w 1823 r. (w arendzie u Judka
Szmula) – 600 złp dochodu.
W folwarku znajdował się dawny budynek monasteru z czterema celami, kaplicą i alkierzem, w którym do 1781 r. mieszkali mnisi. Naprzeciwko stała obszerna piekarnia
z kuchnią oraz typowe zabudowania gospodarcze: dwie stodoły (jedna mniejsza,
druga większa, z trojgiem wrót), dwie szopy (większa na pasze i siano, mniejsza na
sprzęty), spichlerz, karmnik, stajnia z wozownią, obory na bydło i trzodę chlewną
wraz z szopami na pasze i chlewami, studnia. Bryczek, wozów i sań było 32 sztuki58.
Na dziedzińcu znajdował się lamus, przy bramie kuźnia. Całość była ogrodzona płotem z dwiema bramami.
W monasterze w Barze i na folwarku w Semenkach pracowało w 1820 r. 27 osób,
a w 1823 r. wymieniono 23 osoby służby (zob. tabela 3). Pochodziły one w większości
z Semenek, kilka z Malejowiec.
53 W 1823 r. wszystkich mieszkańców, wraz z dziećmi, było 271, РГИА Санкт-Петербург, f. 797, op. 6, spr.
23104, k. 180v; f. 824, op. 2, spr. 142, k. 40r, 44v–52r.
54 „Wsrzod tej wioski iest karczma, czyniąca intraty rocznej z szynku złp 506. Niedaleko tejże gorzelnia,
wygodna, o jednym kotle miedzianym”, ibidem, f. 824, op. 2, spr. 142, k. 40v–41.
55 Wielkość nadań sianożęci w XVIII- i XIX-wiecznych wizytacjach była określana w liczbie kosarzy, czyli
osób potrzebnych do skoszenia łanu w ciągu jednego dnia roboczego.
56

Ibidem, f. 797, op. 6, spr. 23104, k. 180v.

57 „Niżej pod górą stawek niewielki z groblą i młynkiem o jednym kamieniu, za tym stawkiem od północy folwark”, ibidem, f. 824, op. 2, spr. 142, k. 40v–41.
58 Ponadto w Barze przy klasztorze trzymano w 1820 r.: 6 koni pod zaprzęg, źrebię, 4 bryczki (3 z budami,
jedną bez), 6 sań (3 krytych, 1 niekryte, 2 prostych) oraz wóz konny, ibidem, f. 797, op. 6, spr. 23104, k. 179r.
Wizytacja z 1823 r. wyszczególnia 4 konie do zaprzęgu, krowę, cielę i 14 sztuk trzody chlewnej, ibidem,
f. 824, op. 2, spr. 142, k. 37v.
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Tabela 3. Służący klasztorni i folwarczni (1820 i 1823)

Zakrystiańczyk

1820
Klasztor w Barze
1

Waltornista

–

Fugocista
Kucharz

–
2

Kuchta

1

Furman
Furmańczyk
Ogrodnik

1
1
1

Stróż

2

Cyrulik
Gospodyni

1
1

Pomocnice gospodyni

2

Piekarz
Gospodarz
Gumienny
Stelmach
Pasiecznik
Parobczak
Poganiacz
Pastuch
Chłopiec
Gospodyni
Dziewka do pomocy

1823
Antoni Ważyński, szlachcic
Kalist Ostapow
Mojsej Trochimow
Petryk Mikołow
–
Hryc Mikołow
Marko Michałkow
–
Hawryło Wasylow
Teodor Mielniczuk
Hnat Pacny
Matwij Wasylow
–
Nastia Prowaluczka
Horpyna Dziwka
Olasza Olesy
–

1
Folwark w Semenkach
1
Iwan Mielniczuk
1
Nester Pacny
1
–
1
Marko Leskow
Iwan Huzaluk
2
Hryc Turkaluk
Stepan Krenki
2
Iwańka Pacny
2
Todorko
1
–
1
Katarzyna
1
Maryna Huculuk

Źródło: РГИА Санкт-Петербург, f. 797, op. 6, spr. 23104, k. 180r; f. 824,
op. 2, spr. 142, k. 39v, 41v.

Tabela 4. Dobytek folwarku semenkowskiego (1820 i 1823)
Trzoda chlewna, rogacizna i ptactwo
Wołów roboczych, wołów młodych i byczków
Krów z cielętami, jałówek
Trzoda chlewna
Drób (indyki, gęsi, kaczki, kury)
Koni, klaczy, źrebaków

1820
32
17
51
110
10

1823
31
23
36
77
14

Źródło: РГИА Санкт-Петербург, f. 797, op. 6, spr. 23104, k. 181; f. 824,
op. 2, spr. 142, k. 41v–42r.
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W 46 domach wsi Semenki mieszkało 267 osób (zob. aneks). Średnia zagęszczenia
chaty chłopskiej wynosiła 5–8 osób, jednak w trzech przypadkach przebywało w nich
tylko po dwoje mieszkańców. Dzieci do 10. roku życia było 84, czyli 31,46%. Była to
najliczniejsza kategoria wiekowa. Drugą stanowili mieszkańcy od 11. do 20. roku życia (55 osób), trzecią – nieco starsi, liczący od 21 do 30 lat (40 osób), czwartą osoby
w wieku ponad 41 lat (39, najstarszy mieszkaniec wsi liczył 70 lat), a ostatnią – osoby
mające od 31 do 40 lat (35 osób).
Chłopi funduszowi mieli ziemie oraz ogrody i inwentarz żywy, odrabiali pańszczyznę na rzecz monasteru59. Posiadali 50 koni i źrebiąt, 87 byków i wołów, 39 krów
i jałówek, 12 cieląt, 173 owce, 56 sztuk trzody chlewnej, a pięć osób także pasieki
(razem 30 uli)60.
Parownych, czyli poddanych mających konie lub woły, było 17; np. rodzina Petra
Hucaluka, mająca po dwa konie i woły, krowę, jałówkę oraz sześć owiec, była zobowiązana do pańszczyzny w wymiarze 104 dni sprzężajem rocznie, ponadto latem do
zaorków, zakosków, obkosków itp., w sumie dwa dni sprzężajem i 10 pieszo, a także
12 dni szarwarków (wozem). Miała też wyprząść cztery motki61 konopi oraz dawać
dwie kury i 12 jaj rocznie.
Pojedynków, czyli mieszkańców nieposiadających ani koni, ani wołów, było 23.
Odprawiali oni pańszczyznę jak parowni, ale tylko pieszą. Odpracowywali pańszczyznę (tylko w dniach letnich) oraz 12 dni szarwarków, oddawali jeden motek konopi i 20 złp. Komorników było dwóch – byli zobowiązani do 24 dni pańszczyzny
pieszej.
Wdowa Ksenia Mykołycha oraz pasiecznik Marko Leskow byli zwolnieni z pańszczyzny, ponieważ ich synowie służyli w monasterze. W sumie wieś dawała rocznie
3224 dni pańszczyzny sprzężajnej i 1064 pieszej, a w dniach letnich, czyli zaorków
i innych – 62 sprzężajnej i 430 pieszej oraz 372 szarwarków sprzężajem i 120 pieszych (przy czym połowa szarwarków była przeznaczona na reparacje grobli, mostów, dróg itp.62), 115 motków konopi, 57 kur, 5 kop i 42 jajka oraz 20 złp. Intrata
wynosiła 3800,21 złp.
Gospodarka rolna bazylianów była typowa dla regionu. Na folwarku uprawiano
groch, grykę, proso, konopie, w ogrodach warzywnych m.in. buraki. Siano pszenicę,
żyto oraz jęczmień63.

59 ЦДІАУ Львів, f. 2070, op. 1, spr. 104, k. 16r–v.
60 РГИА Санкт-Петербург, f. 824, op. 2, spr. 142, k. 44v–52r.
61

Motek – regionalne określenie ilości przędzy z konopi lub lnu używanej do wyrobu tkanin.

62

Ibidem.

63 Б. ХІХЛАЧ, Економічне життя василіанських монастирів на Поділлі (XVIII – I-а третина XIX ст.),
„Київська старовина”, 6 (2008), s. 28–29.
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Tabela 5. Zbiory i zasiewy w latach 1822–1823

Żyto zimowe
Żyto jare
Pszenica ozima
Pszenica jara
Jęczmień
Gryka
Owies
Groch
Proso
Konopi
Siano

Zebrano w 1822
kopy
snopy
430
30
8
–
266
12
10
–
56
30
76
–
139
–
21
–
2
–
70
–
42 sążnie
–

Wysiano w 1823
garnce65
korce64
61
16
3
–
26
8
3
8
38
8
24
–
35
24
4
–
–
22
5
–
–
–

Źródło: РГИА Санкт-Петербург, f. 824, op. 2, spr. 142, k. 44 r.6465

Kapitał klasztorny
Większość znanych zapisów pochodzi z okresu, gdy bazylianie prowadzili szkołę
w Barze.
W sumie monaster dysponował około 35 tys. rubli srebrnych kapitału (zob. tabela 6).
W latach 1798–1804 kapitały funduszowe wynosiły tylko 46,5 tys. złp66, czyli niecałe
10 tys. rbs, przy czym tylko część z nich przynosiła dochód. W protokołach z wizytacji
dość precyzyjnie przedstawiono sumy nieprocentujące i „w processie będące”. Stanowiły one prawie połowę kapitału – 15 251 rbs i 40 kop. Pozytywne zakończenie wielu spraw sądowych mogło znacznie polepszyć sytuację finansową klasztoru. Jednak
jedną ze stron w dwóch sprawach (nr 17–18 w tabeli 6) był monaster prawosławny
w Kamieńcu Podolskim, co znacznie osłabiało przed sądem pozycję monasteru, jako
unickiego.
Po kasacie monasteru bazylianów w Kamieńcu Podolskim w 1795 r. jego kapitał
w wysokości 10 292,40 rbs został, na początku XIX w., przekazany monasterowi w Barze. W większości sumy te procentowały do lat 1816–1818, a od roku 1820 nie dawały
żadnego zysku. Łatwo zauważyć, że stanowił on większą część kapitału nieprzynoszącego dochodu.
Kłopoty sprawiał również folwark w Semenkach. Prawdopodobnie przywilej Lubomirskiego nie zadowolił wszystkich poprzednich właścicieli wsi, którzy nadal prowadzili spory z monasterem. Sąsiedzi, osadzając włościan, wkraczali na ziemie monasteru. W 1813 r. na mocy decyzji sądu podkomorskiego wieś została podzielona, ale
64

Korzec – miara pojemności ciał sypkich równa 20–32 garnców (80–128 l).

65

Garniec – miara pojemności ciał sypkich i cieczy, równa 4 kwartom (4 l).

66 РГИА Санкт-Петербург, f. 797, op. 6, spr. 22176, k. 388; M. RADWAN, Bazylianie w zaborze rosyjskim,
s. 168–169.
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opór i apelacje okolicznych właścicieli sprawiły, że sprawa ta jeszcze w 1823 r. nie
została ukończona. Właściciele Hawryszówki i Hołobówki wciąż odwoływali się od
wyroków sądu. Prawdopodobnie były to jeszcze odgłosy ich dawnych sporów z Lubomirskimi67.
Tabela 6. Kapitał (w rublach srebrnych)
Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

67

Zapis

Kapitał
Sumy procentujące
Suma 2000 złp. zapisana przez Piotra Szelechowskiego, a przez Józefa Stawuszewskiego na dobrach
300,00
w. Czeneszyniecu, pow. Latyczów, zabezpieczona w 1792 r.
Suma 1000 złp. zapisana przez Karola Szelechowskiego na w. Szpyrkach, pow. Latyczów
150,00
Suma rękodajna 2000 zł. kahałowi barskiemu od klasztoru pożyczona pod procent, 20 VI 1791
300,00
Suma rękodajna przez Ignacego Mańkowskiego na dobrach w. Borówki, pow. Jampol, 1 X 1803
6280,00
Suma rękodajna 4000 złp pożyczona i na tychże dobrach zabezpieczona, 22 VI 1809
600,00
Suma rękodajna 1333,18 złp u Franciszka Rakowskiego na majątku we w. Barku, pow. Mohylów,
200,00
20 XI 1803
Suma rękodajna 4000 złp przez Jana Onufrego Orłowskiego na funkcjonowanie szkół na dobrach
600,00
w Maliowcu, pow. Uszyca, zapisana 10 VI 1803
Suma 1000 złp przez Michała Ciotowicza zapisana i zabezpieczona na w. Kozodawińcach, pow. Uszyca,
150,00
3 XII 1806
Suma 4000 złp na dobrach Berlińcach Polowych, pow. Mohylów, lokowana u Augustyna Dzierżka
600,00
Suma rękodajna 3000 złp przez Augustyna Dzierżka na dobrach kluczu Kotiużańskiego, pow. Mohylów,
450,00
1 I 1808
Suma rękodajna 5000 złp u Jana Bogusza na w. Balinie, pow. Kamieniec, lokowana 20 IV 1810
750,00
Suma 30 560 złp, z Maliowiec pochodząca, przez Teresę Grabiańczynę na dobrach Ostopkowcach,
4584,00
pow. Płoskirów, zabezpieczona 5 VIII 1815
Suma 550 czerwonych złotych przez Marię Wirtemberską od Jana Tyrowskiego na dobrach klucza
1485,00
Zińkowskiego zapisana, 20 XII 1818
Suma rękodajna 16 500 złp przez Bazylego Farkuła na dobrach w. Czereszenki zapisana, 10 I 1819
2475,00
Suma rękodajna 2700 złp o. Pachomiusza Lewickiego, opata owruckiego, po rozbiorze majątku
405
T. Dzierzka przeniesiona na w. Przemoszezwańce, 13 III 1823
Suma rękodajna 1500 złp przez Norberta Bielowskiego na dobrach Ploskirowce, pow. Uszyca,
225
zaciągnięta w 1790, odzyskana w 1823
Razem
19 537,00
Sumy nieprocentujące o które trwają procesy sądowe
Suma obligowa 12 000 złp na w. Kubajowce, pow. Kamieniec, przez Andrzeja Silnickiego zapisana,
1800,00
1752. Dochód przynosiła do 1816
Suma rękodajna 57 000 złp od prowincji na szkołę teologiczną w Kamieńcu Podolskim, na dobrach
8 492,40
Stanisława Sadowskiego w powiecie uszyckim, 1770. Dochód przynosiła do 1818
Suma 1500 złp na dobrach Kajetana Perzyńskiego we w. Żeniszkowcach, pow. Latyczów, zapisana
225,00
7 III 1803. Nie wypłacana od 1810
Suma rękodajna 350 złotych czerwonych temuż Perzyńskiemu pożyczona, na dobrach w. Żeniszkowce
945,00
zabezpieczona, 5 XI 1805
Suma rękodajna 10 000 złp przez Michała Ciotewicza na w. Kozodawińcach, pow. Uszyca,
1 500,00
zabezpieczona, 12 VI 1805
M. ROLLE, Z przeszłości, s. 226–227.

Procent

10,50
7,50
21,00
499,60
42,00
14,00
36,00
7,50
30,00
31,50
37,50
228,20
89,10
148,50
24,30
7,87 ½
1167,07 ½

–
–
–
–
–
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Nr
Zapis
22 Suma rękodajna 6000 złp przez Franciszka Borzęckiego na dobrach jego zabezpieczona, 27 X 1805
Suma rękodajna 4000 złp przez Józefa Wielamowskiego na dobrach w. Sludenicy, pow. Uszyca,
23
zabezpieczona 8 VI 1809
Suma 4000 złp opata P. Lewickiego u Franciszka Borzęckiego upewniona, nakazana przez sąd
24
latyczowski do wypłacenia 22 XI 1822
Suma rękodajna 1000 złp przez Teodora Karasiewicza na w. Budniach, pow. Mohylow, 1767.
25
Nie wypłacana od 1772
Razem
Ogółem

Kapitał
750,00

Procent
–

789,00

–

600

–

150

–

15 251,40
34 788,40½68

–
–

Źródło: РГИА Санкт-Петербург, f. 797, op. 6, spr. 23104, k. 182r–184r; f. 824, op. 2, spr. 142, k. 53v–56r.68
Tabela 7. Dochód roczny (w rublach srebrnych)
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Źródła dochodów
Ze w. Semenki, pańszczyzna
Arenda futoru malejowieckiego
Czynsz od poddanych tej wsi
Arenda karczmy
Pensja dla nauczycieli z Kasy Edukacyjnej
Procent od sum odebranych w tym roku
Dochód z konwiktu
Z dworów wynajmowanych
Z zakrystii
Razem

Suma w roku 1820
160,00
–
12,00
75,00
300,00
1100,90
100,00
18,00
16,00
1781,90

Suma w roku 1823
660,10 ½
52,50
–69
–
300,00
1175,7 ½
210
–
8,30
2405,98

Źródło: РГИА Санкт-Петербург, f. 797, op. 6, spr. 23104, k. 184r; f. 824, op. 2,
spr. 142, k. 56v.69

Stały, pewny dochód dawały Semenki: w roku 1820 było to 247 rbs, a w 1823 – ponad
660 rbs. Dochody niepewne (procent od sum kapitałowych, zakrystii – iura stolae, wynajmu domów i konwiktu) stanowiły w 1820 r. 1234,90 rbs, a w 1823 – 1446,50 ½ rbs70.
Od 1795 r. nieregularnie wpływało do kasy 2000 złp, czyli 300 rbs, przyznanych przez
rząd na utrzymanie szkoły w zamian za przejęty majątek jezuitów.

68 W podsumowaniu protokołu z 1820 r. widnieje suma o blisko 4,5 tys. mniejsza – 33 800,40, chociaż
w rzeczywistości wynosiła 38 291,40, РГИА Санкт-Петербург, f. 797, op. 6, spr. 23104, k. 184r. W 1823 r. –
34 805,40, po przeliczeniu całość stanowi kwotę nieco mniejszą – 34 788,40, РГИА Санкт-Петербург, f. 824,
op. 2, spr. 142, k. 56r. Zniknęła tu suma rękodajna 4500 rbs (57 000 złp), które z kasy prowincjonalnej bazyliańskiej były przeznaczone na utrzymanie szkoły w Kamieńcu Podolskim w 1770 r. Po kasacie monasteru
kamienieckiego pieniądze przeszły do Baru. Do 1818 r. suma ta, zabezpieczona na dobrach Stanisława
Sadowskiego w powiecie uszyckim, przynosiła dochód.
69

Czynsz oraz arenda karczmy włączone zostały do całości sumy pochodzącej z folwarku – 660,10 ½ rbs.

70 Całkowity dochód w 1822 r. wynosił 2405,95 rbs, zob. И. ЯВОРОВСКИЙ, Историко-статистическое
описание г. Бара и заштатного Барского Свято-Покровского монастыря,„Подольские Епархиальные
Ведомости”, 17, 1875, s. 503–504.
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Wydatki monasteru przekraczały dochód roczny i wynosiły 2663,30 rbs w 1820 r. oraz
2528,75 rbs w 1823 r.
Znaczna część wydatków monasteru była przeznaczona na utrzymanie szkoły.
W 1820 r. na wyżywienie i opłatę dla służących wydano 210 rbs, a na szkołę (pensje
nauczycieli, zakup książek) 1011,80 rbs. Pozostałe wydatki, na światło, wino mszalne,
leki, podatki, podróże, wynagrodzenie lekarza i prawnika, remonty, składki na seminarium wileńskie, stanowiły w 1823 r. prawie identyczną sumę – 1021,50.
Na bazylianach barskich spoczywały także obowiązki funduszowe wobec zmarłych.
W intencji fundatorów i dobrodziejów rocznie odprawiano 87 mszy śpiewanych i 344
czytane (zob. tabela 8). Po kasacie monasterów w Kamieńcu Podolskim i Malejowcach przejęto ich zobowiązania – 42 msze i 6 parastasów, czyli nieszporów żałobnych.
Tabela 8. Intencje mszalne (w ciągu roku)
Intencja
Za dusze fundatorów i dobrodziejów, co niedziela i święto
Za dusze Jerzego i Magdaleny Lubomirskich
Za dusze Antoniego i Anny Lubomirskich
Za dusze Szczetyńskich
Za dusze Józefa i Konstancji Dembowskich
Za innych zmarłych dobrodziejów, od sum zapisowych
Od Kubajowskich 12 000 zł zapisowych
Od malejowieckich i kamienieckich sum
Za duszę ks. Adriana Anoruszkiewicza
W intencji o. Pachomiusza Lewickiego
W intencji ks. Czyżakowskiego
Razem

Liczba mszy
śpiewanych
70
–
–
–
–
11
–
6
–
–
–
87

Liczba mszy
czytanych
–
50
50
50
100
34
12
34
6
2
6
344

Parastasy
–
–
–
–
–
11
–
6
–
–
6
23

Źródło: РГИА Санкт-Петербург, f. 797, оp. 6, spr. 23104, k. 185r; f. 824, op. 2, spr. 142, k. 57r.

Konwent
Konwent był dosyć liczny. W 1820 r. liczył 12 mnichów – ośmiu ojców (kapłanów)
i czterech braci, a w 1823 r. 11 zakonników, wyłącznie ojców. Od 1814 r. przełożonym
monasteru i dyrektorem szkoły był o. Józef Rubanowicz, mający 20-letnie doświadczenie nauczycielskie w innych szkołach, w tym prowadzonej przez monaster w Lubarze, skąd przybył do Baru. W protokole z wizytacji w 1820 r. zanotowano, że był „po
naukach nabytych na świecie i w zakonie”71. W 1823 r. natomiast napisano, że kształcił
się w szkołach zakonnych w Żytomierzu i Owruczu, a dogmatykę i teologię studiował
w Kamieńcu Podolskim72.

71 РГИА Санкт-Петербург, f. 797, op. 6, spr. 23104, k. 179r.
72

Ibidem, f. 824, op. 2, spr. 142, k. 38v.
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Studia uniwersyteckie odbyło czterech mnichów: o. Emilian Lewiński, o. J. Prawosudowicz, br. J. Lubczański (Wilno) oraz mgr filozofii o. J. Tymonowicz (Moskwa).
W Liceum Wołyńskim w Krzemieńcu uczyło się sześciu mnichów: o. J. Manaczyński, o. T. Zatcher, o. P. Cichocki, o. I. Morowski, br. N. Zatchier i br. T. Krogulicki,
a we Włodzimierzu jeden – o. P. Bereżyński. Gimnazjum ukończył również o. Stefan
Ihnatowicz.
Prawie wszyscy mnisi zajmowali się szkołą, jako nauczyciele, choraliści czy spowiednicy (zob. tabela 9)73.

Działalność edukacyjna
Komisja Edukacyjna nałożyła na monaster obowiązek prowadzenia 3-klasowej szkoły, która w 1797 r. otrzymała status powiatowej szkoły szlacheckiej. Po reorganizacji
w 1804 r. liczbę klas zwiększono do sześciu. Jak wynika z protokołów z wizytacji z lat
1820 i 1823, oprócz sześciu klas zakonnicy prowadzili jeszcze klasę przygotowawczą,
która pełniła również funkcję szkoły parafialnej74.
Szkoła raporta półroczne przesyła do dyrekcyi i rządu Uniwersytetu, a Rektor daje zdanie o pilności, zdatności i obyczajach tak duchownych jak i świeckich nauczycielów [...]. W roku przeszłym (1821) oprócz Rektora szkoły którym jest Xiądz Józef Rubanowicz, nauczycielów zakonników było 6, świeckich zaś metrów
przy szkołach od klasztoru utrzymywanych 6. W czem należy oddać Xiężom Bazylianom sprawiedliwość,
że dla dobra młodzieży żadnych kosztów nie oszczędzają75.

Jednakże według Leszka Zasztowta szkoła ta uchodziła za „jedną z gorzej wyposażonych (w książki i pomoce naukowe) szkół okręgu wileńskiego”76. Oprócz księgozbioru
przeznaczonego dla uczniów posiadała gabinet fizyczny i matematyczny. Wyposażony on był w mikroskop, barometr, cylindry, camerę obscurę, lustra, misy, moździerze
i inne przedmioty, łącznie 40 sztuk.
Poza bazylianami w szkole zatrudniano osoby świeckie. Byli to zazwyczaj nauczyciele
języków obcych oraz muzyki i rysunku. Otrzymywali pensje z kasy edukacyjnej, które
jednak były wypłacane nieregularnie. W 1823 r. oprócz bazylianów pracowali w szkole: Józef Łukaszewicz, nauczyciel klasy wstępnej; Jan Wnuczkowski, nauczyciel języka
rosyjskiego; Józef Czaykowski, nauczyciel języka francuskiego; Michał Fedorowicz,
nauczyciel języka niemieckiego; oraz dwóch nauczycieli muzyki – Józef Mańkowski

73 Jak pisze W. MARCZYŃSKI, Statystyczne, topograficzne i historyczne opisanie gubernii podolskiej, t. 2, Wilno
1822, s. 59: „Młodzież zakonna sposobi się na nauczycielów częścią w samychże klasztorach na studyach,
częścią zaś w Liceum Wołyńskiem, lub w Uniwersytecie Wileńskim”.
74 W niej uczniowie, „wprawiwszy się w dobre czytanie”, uczyli się: „1mo katechizmu Albertrandego
o Bogu w Trójcy Świętej jedynym i wcieleniu Chrystusa Pana, Składzie Apostolskim, przykazaniach boskich; 2do Gramatyki komisyjnej na klasę pierwszą przypisanej o wymawianiu łaciny na wzór polszczyzny”,
РГИА Санкт-Петербург, f. 824, op. 2, spr. 142, k. 57v–58r.
75

W. MARCZYŃSKI, Statystyczne, topograficzne i historyczne opisanie, t. 2, s. 59–60.

76 L. ZASZTOWT, Kresy 1832–1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1997, s. 214.

urodzenia
1789
1803
1816
1806
1803
1808
1806
1818
1809
1808
1806
1805
1786
1776
1812
1806
1810
1810

1793, Kamieniec Podolski
1808, ?
?
1809, Poczajów
1810, ?
1822, Poczajów
–
?
–
1813, Poczajów
1811, Poczajów
?
1792, ?
1797, Żwańczyk
1817, Żyrowice
1813, ?
1820, Żydyczyn
1820, Żydyczyn

przełożony, dyrektor szkoły
prefekt szkół, nauczyciel prawa
nauczyciel prawa
nauczyciel wymowy
nauczyciel II klasy
nauczyciel II klasy
nauczyciel fizyki
nauczyciel fizyki
nauczyciel matematyki
prefekt szkoły, nauczyciel matematyki
nauczyciel I klasy
nauczyciel I klasy
spowiednik
ekonom w Semenkach
nauczyciel rysunku
zakrystian
pomocnik ekonoma
szafarz i choralista

Funkcja

Lubar
?
Kaniów
Owrucz
?
Humań
?
Poczajów
?
Lubar
Lubar
?
?
Hoszcza
Kamieniec Podolski
?
Zahorów
Poczajów

Poprzednia
placówka

1814
?
1822
1817
?
1821
?
1820
?
1820
1820
?
?
1815
1820
?
1817
1812

Od kiedy
w Barze

1820, 1823
1820
1823
1820, 1823
1820
1823
1820
1823
1820
1823
1823
1820
1820
1820, 182378
1823
1820
1820, 182379
1820, 1823

Wspomniany
w protokole
z wizytacji w roku

79 W 1823 r. był ekonomem w Semenkach, ibidem, k. 39r.

78 W 1823 r. spowiednik, ibidem, f. 824, op. 2, spr. 142, k. 38v.

77 Do 1827 r. w Barze pozostali z tego grona tylko przełożony oraz szafarz. Do Poczajowa przeniesiono S. Ihnatowicza, P. Bereżyńskiego, N. Zatchiera, I. Morozowskiego, S. Skalskiego, a do Włodzimierza – J. Prawosudowicza. Do Lubaru wrócił J. Tymonowicz, do Owrucza – T. Zatcher, do Humania – H. Polubczyński.
РГИА Санкт-Петербург, f. 797, op. 6, spr. 22641, k. 28v–37v.

Źródło: РГИА Санкт-Петербург, f. 797, op. 6, spr. 22641, k. 28v–37v; spr. 23104, k. 179r–180r; f. 824, op. 2, spr. 142, k. 38r–39r.

1788
1802
1815
1804
1802
1807
1805
1817
1808
1807
1803
?
1785
1775
1811
1805
1809
1809

wstąpienia
do nowicjatu

1769
1782
1797
1787
1786
1785
1791
1797
1787
1787
1778
1783
1762
1756
1792
1788
1789
1782

złożenia
profesji

o. Józef Rubanowicz
o. Emilian Lewiński
o. Pantelejmon Cichocki
o. Jozafat Manaczyński
o. Stefan Ihnatowicz
o. Pafnucy Bereżyński
br. Julian Lubczański
o. Józef Prawosudowicz
br. Nazary Zatchier
o. Justynian Tymonowicz
o. Teofan Zatcher
o. Towt Krogulicki
o. Hieronim Polubczyński
o. Tymoteusz Zieleniewicz
o. Innocenty Morozowski
o. Sofroniusz Skalski
o. Arseniusz Lisiewicz
o. Sozont Puryjewicz

Imię i nazwisko

przyjęcia
święceń
kapłańskich
(z klasztorem)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Lp.

Data

Tabela 9. Skład osobowy konwentu (1820 i 1823)777879
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i Franciszek Baczyński, uczący gry na „instrumentach rżniętych” i dętych80. Ze składek uczniów utrzymywany był lekarz81, a apteka klasztorna wydawała bezpłatnie leki
ubogim studentom.
Tabela 10. Liczba uczniów w barskiej szkole
Rok
1782
1800
1821
1823

Liczba uczniów
553
664
477
639

Źródło: РГИА Санкт-Петербург, f. 797, op. 6, spr. 23104, k. 185r; f. 824, оp. 2, spr. 142, k. 58; W. POBÓG-GÓRSKI,
Powiat Mohylowski, s. 24; L. ZASZTOWT, Kresy, s. 214.

Szkoła barska kształciła na początku XIX w. nawet do 800 uczniów. Liczba uczących się
ciągle jednak się wahała (por. tabela 10). Po pożarze w 1806 r. oraz otwarciu w 1820 r.
podobnej szkoły w Międzyborzu widać wyraźny spadek liczby uczniów82. W 1814 r.
kształciło się tu 758 osób, w 1819 – 575, a w 1823 – ponad 600. W późniejszych latach
nie widać tendencji wzrostowej83. W 1823 r. w klasie wstępnej i pierwszej uczyły się
273 osoby, a w klasach od drugiej do szóstej – po 34–84 uczniów84. W 1823 r. w szkole
było 539 uczniów: 523 stanu szlacheckiego, po siedmiu ze stanu duchownego oraz
z miasta, dwóch ze stanu chłopskiego. 472 z nich było obrządku rzymskokatolickiego, 44 prawosławnych, 20 unitów i trzech ewangelików. W 1820 r. ośmiu uczniów
kształciło się nieodpłatnie.
W latach 20. XIX w. bazylianie rozszerzyli program, wzrósł poziom nauczania, szkoła
miała 6-letni program identyczny z programem gimnazjum, stąd często określana
była jako „barskie gimnazjum”85.
Tabela 11. Liczba uczniów uczęszczających na lekcje języków w 1823 r.

Język rosyjski
Język francuski
Język niemiecki

Oddział pierwszy
249
54
110

Oddział drugi
83
34
41

Oddział trzeci
51
16
13

Oddział czwarty
48
–
–

Ogółem
431
104
164

Źródło: РГИА Санкт-Петербург, f. 824, op. 2, spr. 142, k. 60v–61r.

80

Ibidem, k. 57v.

81

Według wizytacji z 1823 r. był to radca nadworny Norman Radzewski, ibidem.

82 Rok po otwarciu szkoły w Międzyborzu w 1820 r. w Barze było tylko 478 uczniów, W. MARCZYŃSKI, Statystyczne, topograficzne i historyczne opisanie, t. 2, s. 61.
83 D. BEAUVOIS, Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich. 1803–1832, t. 2: Szkoły podstawowe i średnie, Rzym-Lublin 1991, s. 252.
84 РГИА Санкт-Петербург, f. 824, op. 2, spr. 142, k. 60v.
85 Opis programu – ibidem, k. 58r–60v; L. ZASZTOWT, Kresy, s. 214.
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Fundusz monasteru (wieś Semenki) stał się również podstawą funkcjonowania szkoły
w Barze. Żadnego bowiem zapisu funduszowego dla prowadzonej przez zakonników działalności edukacyjnej nie było, majątku zaś pojezuickiego (na który składały
się: Barszcze, Kużelowa, Kużelówka, Okładne, Seferówka, Siemakowce), przejętego
przez Komisję Edukacyjną, bazylianie nie odziedziczyli86. W zamian otrzymywali tylko
300 rbs rocznie z funduszu edukacyjnego. Uposażenie zlikwidowanego w 1810 r. monasteru bazylianów w Malejowcach, które miało być wsparciem finansowym szkoły87,
należało do kwot spornych i do momentu likwidacji szkoły nie przynosiło żadnych
dochodów (por. tabela 6).

Biblioteka i księgozbiór
Biblioteka mieściła się na piętrze monasteru, zajmując dwie połączone cele. Znajdowało się w niej siedem szaf na książki oraz stoły i krzesła, ponieważ sala biblioteczna
pełniła też funkcję czytelni. Księgozbiór w 1820 r. liczył 1167 tomów oraz 62 wzory do
lekcji rysunkowych i 12 map, a w 1823 r. – 1711 tomów (1012 tytułów).
Pełny katalog biblioteki, liczący 60 stron (k. 7v–36v), zawiera protokół wizytacyjny
z 1823 r. Księgozbiór był podzielony na 11 działów (I – Pismo Święte i komentarze,
II – prawo kanoniczne, III – teologia, IV – kaznodziejstwo, V – historia, VI – asceza,
VII – fizyka, VIII – matematyka, IX – retoryka, X – gramatyka, XI – geografia) i w tym
porządku ustawiono książki na półkach (zob. tabela 12). Nazwy działów nie oddają
pełnego spektrum zawartości księgozbioru – znajdziemy tu też wiersze, czasopisma
(m.in. „Pamiętnik Historyczno-Ekonomiczno-Polityczny” i „Dziennik Handlowy”) oraz
książki na temat botaniki, rolnictwa, zoologii, mineralogii, ekonomii i logiki.
Tabela 12. Stan biblioteki klasztornej (1823)
Działy
Sacra Scriptura et ejus Commentarii
Libri Canonici et Juridici
Libri Theologici
Księgi kaznodziejskie
Księgi historii kościelnej i świeckiej
Libri ascetici
Libri Phisici
Libri mathematici
Księgi do wymowy i poezji
Libri Grammatici
Libri Jeografici

In folio
13
17
25
31
6
14
–
14
9
1
10

In 4o
7
11
33
54
5
61
7
–
31
7
6

In 8o
9
37
53
43
46
80
77
40
125
51
8

Źródło: РГИА Санкт-Петербург, f. 824, op. 2, spr. 142, k. 7v–36v.

86

M. ROLLE, Z przeszłości, s. 226–227.

87

Н. ЯВОРОВСКИЙ, Историко-статистическое описание г. Бара, s. 503.

In 12o
3
1
5
–
7
26
–
4
27
3
1

In 16o
–
–
–
–
–
4
–
–
–
–
–
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Uważa się, że bazylianie odziedziczyli ten zbiór po jezuitach88. Jednak biblioteka jezuicka była niewielka, a ponadto
po kasacie zakonu lustratorowie zabrali wszystkie wartościowe książki, inne rozrzucili w nieładzie i pozostawili miejscowym szkołom89.

Z pewnością jakaś część trafiła też do bazylianów, ale nie była ona podstawą ich księgozbioru.
Barska książnica, podobnie jak inne bazyliańskie90, składała się w większości z pozycji
łacińskich i polskich. Część książek była w językach cerkiewno-słowiańskim oraz rosyjskim, szczególnie publikacje pochodzące z końca XVIII i początku XIX w., a także
we francuskim, włoskim czy niemieckim. Znajdujemy także biblie w językach duńskim i szwedzkim.
W bibliotece było wiele książek uszkodzonych, co zaznaczono w katalogu. Pozbawione początkowych kart były pozycje najczęściej używane, jak Pismo Święte czy
kazania (np. „Kazania świąteczne bez początku oprawne”, „Kazania pogrzebowe
oprawne”, „Kazania różnych Autorów”, „Zbiór różnych mów”). Niestety nieprecyzyjność zapisu nie pozwala na ustalenie, ile było rękopisów. Rzadkie bowiem są dopiski
– „rękopismem”, jak w przypadku pozycji Nowy zaciąg pod starą chorągiew tryumfującego Jezusa Chrystusa. Zdarza się, że nie podano ani miejsca, ani roku wydania,
np. „Kroniki polskie p. Marcina Kromera po łacinie napisane a Marcina Błażowskiego
na polski język przetłumaczone Xiąg 30 w jedną zebrane” czy „Историческая карта
Рюка”. Stąd też duża liczba woluminów bez określonych lat lub miejsca wydania
(por. tabela 13).
W 286 wypadkach brak miejsca druku. Większość książek była wydana w Warszawie
(205), Wenecji (133) i Krakowie (123), po około 100 we Lwowie, Petersburgu i Wilnie. Zaskakujący jest fakt, że znajdujemy tu tylko 71 druków z Poczajowa i zaledwie
po kilkanaście z innych drukarń bazyliańskich (oprócz Wilna). Po ponad 20 książek
pochodziło z Antwerpii, Kalisza, Lublina, Lyonu, Moskwy, Poznania, Pragi, Przemyśla
i Rzymu, a po kilkanaście z Frankfurtu, Neapolu, Tyrnawy, Wrocławia i innych miast
europejskich.

88 Gdyż według F. RADZISZEWSKIEGO (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 Królestwie Polskiem, Galicyi, W. Ks. Poznańskiem i Zachodnich guberniach Państwa Rossyjskiego porządkiem abecadłowym miejsc ułożona, Kraków 1875, s. 65): „biblioteka Jezuicka, po
kassacie zakonu oddana Bazylianom”.
89 Bar, [w:] Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach polskich i Litwy 1564–1995, oprac. L. GRZEBIEŃ przy
współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996, s. 26.
90 Zob. więcej: M. PIDŁYPCZAK-MAJEROWICZ, Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki w działalności
zakonu (Acta Universitatis Wratislaviensis, 779), Warszawa-Wrocław 1986.
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Tabela 13. Lata wydania książek (egzemplarze)
Data wydania
Liczba
egzemplarzy

1501–1550 1551–1600 1601–1650 1650–1700 1701–1750 1751–1800 1801–1823 nieustalona
3

15

71

66

308

677

282

289

Źródło: РГИА Санкт-Петербург, f. 824, оp. 2, spr. 142, k. 7v–36v.

Działalność duszpasterska
Duszpasterska działalność bazylianów była znacznie utrudniona po włączeniu tych
ziem do imperium rosyjskiego. Należy jednak zaznaczyć, że ani jezuici, ani bazylianie
nie prowadzili parafii, gdyż w mieście istniały zarówno rzymsko-, jak i greckokatolicka
świątynia parafialna. Zakonnicy ograniczyli duszpasterstwo do opieki duchowej nad
studentami (msze, spowiedzi itp.). Prawdopodobnie jednak cudowny obraz Matki
Bożej przyciągał mieszkańców miasta i okolic. Ponieważ po 1795 r. większość parafii
unickich została przejęta przez Cerkiew prawosławną, bazylianie barscy, którzy nie
utracili swej świątyni91, mimo że nie miała ona praw parafialnych, udzielali sakramentów tym mieszkańcom Baru i okolicznych, w większości szlacheckich, wsi (jak Hałuzińce, Jowtuchowce, Popowce, Radziejowce, Wołkowińce i inne), „którzy nieodstąpili
Unii z Kościołem”92. W 1823 r. do spowiedzi wielkanocnej oprócz studentów przystąpiło 100 osób. Ponadto ta szczupła gromadka liczyła także 23 dzieci93.

91

ДАХО, f. 197, op. 1, spr. 1038.

92 Cmentarz z kolei znajdował się za miastem, był powszechny, z drewnianą pobudowaną kaplicą, bez
oparkanienia. РГИА Санкт-Петербург, f. 797, op. 6, spr. 23104, k. 185v; f. 824, op. 2, spr. 142, k. 2v–3v.
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Ibidem, f. 824, op. 2, spr. 142, k. 57r.
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11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nr

46

33
Paraska

Maria

Anna

30

Lubka
Jawdocha
Maria
–
Tatiana
Natalia
Pałanka

61
28
54
62
25
51
33

Jawdocha

Hapka
Hanna
–

36
33
28

55
44

Maria
Wandzia

34
31

Łuka Hryhorów Usalij
Przy nich brat Onufry
Synowiec Toma (15)
Teodor Ostapa Karmandiuk
Przy nim brat Jakow
Przy nim brat Kalist
Matka Paraska wdowa (50)
Hnat Stepana Pacaj
Przy nich syn Sadko
Stepan Jakowa Torkoliuk
Iwan Semenow Hucaluk, wdowiec
Przy nim syn Iwan
Fedor Iwanow Denysiuk
Kiryło Fedorow Hucaluk
Przy nim matka Nastia (47)
Maria Prokopycha wdowa
Iwan Pawłow Hucaluk
Przy nim córka Handzia Rekrutka (20)
Hrycko Pawłow Hucaluk
Synowica Jeryna (19)
Wychowaniec Iwan (5)
Iwan Hawryłow
Przy nim siostra Maryśka Rekrutka (29)
Petro Iwanow Prowała

Maria

Żona

64

Lat

Petro Hryhorów Hucaluk

Gospodarz

37

28

27

37

20
43
27

56
27
53

27
20

29
23

61

Lat

–

Michaś (3)

Aweryj (5)

–
–

Ted (6), Klim (4)
Iwan (11)
Andrej (30)
Stepan (3)
–
Michajło (8)

–
–
–

–
Semen (3)

Iwan (11), Wasyl (10)

syn

Mieszkańcy wsi Semenki (1823)

Aneks

Motra (10), Charytyna (6)

–

Maria (24)
Anna (16), Maria (7)
Maryjka (4)
–

–
Jawdocha (19), Ksenka (6)
Zofia (23), Ksenka (18)
Sofia (1/2)
Maria (19), Ksenka (14), Fedora (12)
Ksenka (4), Hanka (3)

Darka (6), Pestyna (3), Feśka (1/2)
–
–

córka
Paraska (19), Maria (15), Jawdocha
(13)
Anna (7)
Anna (4), Marysia (2)

Dzieci

Pojedynki

Pojedynki

Pojedynki

Chałupnik
Parowy

Chałupnik

Parowy
Pojedynki
Pojedynki

Parowy

Parowy

Parowy

Parowy
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Andrej Stepanow Rewa

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

Nastia
Justyna

56
33

–

Katarzyna
Salka
Aleksandra

Marta
Mokryna

66
25
32
61
22

Józef Wojtów
Przy nim syn Józef
Oleksa Dmytrow
Przy nim matka Katarzyna, wdowa
Hrycko Iwanow Turkoliuk
Przy nim matka Maria, wdowa (60), u niej
córka Marta (18)
Wasyl Ostapow Karamandziuk
Anton Wasylew Bałajewski
Przy nim siostra Maryśka (19)
Fedko Hryhorów Hucaluk
Siostrzenica Maria (19)
Petro Pawłow Hucaluk
Synowiec Stepan (10)

Maria

Tetiana

Hapka
Olana
–
Natałka

Maria

Anna

Paraska

Żona

40
33

49

Tymko Fedorow Hucaluk

Przy nim matka Paraska, wdowa (44)

30

Jurko Prokopow Zdorowych
Karpo Leskow
Przy nim brat brat Hrycko wdowiec
Nester Hnatow Pacaj

17

18

39
30
51
33

Wasyl Hryhorów Zdorowych

46

37

Pawło Hryckow Trofymow

Przy nim bracia Mojsej (24), Jakow (26)

44

Lat

Mikita Trochimow

Gospodarz

16

15

14

Nr

22

45

20
29

57
20
29

33

28

32

27
18

33

29

33

Lat

–

Mikita (11), Kiryło (10)

Iwan (11), Mikita (9)
Iwan (7)

–

Michaś (3)
Wasyl (7), Fedko (4)

Hawryło (20), Marko (16), Lewko
(10), Władymyr (3)

Hanusia (3), Maryśka (1/2)

–

Maryśka (1/2)
Jawdocha (10), Chrystyna (4)

–

Motra (1)

Jeryna (6)

Pojedynki

Parowy

Pojedynki
Pojedynki

Pojedynki

Parowy

Parowy

Pojedynki

Parowy

–
Jawdocha (26), Małanka (19)

Pojedynki

Pojedynki
Pojedynki

Pojedynki

Parowy

Pojedynki

Kategoria

Kołyna (3), Tetiana (1/2)
Olana (7)
–
Domka (17), Maryśka (5), Jeryna (3)

Horpyna (22), Jawdocha (14)

Maria (17), Marta (13)

córka
Tetiana (18), Maryśka (13), Handzia
(9), Anna (4)

Dzieci

Hawryło (19), Iwan (17), Marko (7),
Fed (3), Hrycko (1)
Beneda (8), Karwasij (5)
Sydor (5)
Iwan (18)
Ostap (11)
Sofon (9), Ilko (8), Lewko (3), Jakow
(1/2)

Iwan (13), Omelan (9), Hrycko (4),
Taras (1/2)

Josyp (7)

syn
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Iwan Iwanow Furman

32

Jawdocha Duplejka wdowa
Przy niej matka Ksenka, wdowa (77)
Hryc Wasylow Taradaj
Przy nim brat Martyn Wasylow (35)
Roman Fedorow Sołomynka
Antoch Jacentego Jelsztyński
Andrej Pelgów Hucaluk
Stepan Ilków Kuczeruk
Stepan Wasylow Turkotiuk
Przy nim matka Pażka, wdowa (53), u niej córki
Maria (19), Dośka (11)
Mychajło Stepanow Mackow
Przy nim matka Tetiana (57), u niej syn Iwan
(10), córka Marta (27)
Ksenka Mykołycha wdowa
Marko Leskow Humieniew
Harasym Jakow Turkotiuk
Kost Michajłow Ochota
Michajło Mackow Ochota
Mikoła Hnatow Pacny
Mikoła Pawłow Hucaluk
Mikoła Leskow Gumienny
Wasyl Iwanow Mielniczuk
Andrej Wasylow Mielnik
Przy nim Sofia Taradajka
39

68
38
44
32
63
38
35
52
59
31
35

22

49
53
33
56
29

39

Lat

Gospodarz

Aleksandra

Hanaska
Handzia
Handzia
Nastazja
Maria
Maria
Hapka
Ksenka
Jawdocha
?

–

Natałka
Natałka
Maria
Maria
Małanka

Pałażka

Żona

Źrodło: РГИА Санкт-Петербург, f. 824, op. 2, spr. 142, k. 44v–52r.
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45

38
39
40
41
42
43
44

37

36

35

31
32
33
34

30

29

Nr

34

27
34
37
54
31
27
47
37
24

28
45
29
47
20

29

Lat
córka

Sofia (17), Katarzyna (6), Dośka (2)
–
Maria (22), Ksenka (17)
–
Natałka (3)
Lubka (18)
Hanna (14), Jeryna (10), Maria (2),
Motra (1/4)

Hrycko (15), Andrzej (11)
Josyp (19)
Andron (19)
–
Sofron (1)
Hnat (7)
Teodor (9), Hryhory (6)

–
Hanna (5)
Jawdocha (18), Maryśka (12)
Maryśka (9)

–

Maria (11), Katarzyna (10), Tekla (3)
Natałka (22), Maria (15)
Chrystia (9), Jawdocha (1/2)
Handzia (22)
–

Jeryna (4)

–

Dzieci

Stefan (20), Petro (18), Iwan (12)
Jurko (1)
–
Jakow (5)

–

Wasyl (15), Klim (11), Mikita (1)
–
Iwan (5), Demyd (4)
Swit (19)
–

Tymko (11), Iwan (10)

syn
Hnat (10), Fedosij (6)

Chałupnik

Pojedynki
Komornicy
Pojedynki
Pojedynki
Chałupnik
Pojedynki
Pojedynki
Parowy
Chałupnik
Pojedynki
Komornicy

Parowy

Pojedynki
Parowy
Parowy
Pojedynki
Parowy

Parowy

Pojedynki

Kategoria
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Monaster bazyliański w Barze w świetle wizytacji z lat 1820 i 1823
Streszczenie
Dzieje monasteru barskiego, zarówno prawosławnego, jak i katolickiego, nadal oczekują na szczegółowe opracowanie. W miarę odnajdywania rozproszonych archiwaliów wyłania się pełniejszy obraz jednej z istotnych
placówek w dziejach edukacji na Podolu. Protokoły wizytacyjne monasteru przedstawiają kilka form działalności tej wspólnoty: edukacyjną, charytatywną, duszpasterską i gospodarczą. Przynoszą wiedzę zarówno
o stanie osobowym, wykształceniu i kompetencjach zakonników, jak i o programie szkolnym, liczbie i pochodzeniu uczniów, nauczycielach świeckich. Dokumentacja ta pozwala także na ustalenie zawartości i analizę
księgozbioru klasztornego oraz podręczników i pomocy szkolnych. Ukazuje też fundusze jednego z najlepiej
uposażonych monasterów w regionie. Wizytatorzy sporządzili ponadto pełny spis poddanych zakonnych i ich
zobowiązań oraz aktywności gospodarczej bazylianów. Omówione materiały pozwalają na prezentację sytuacji
wspólnoty barskiej na kilkanaście lat przed jej ostateczną likwidacją.

Słowa kluczowe
Bar, Podole, bazylianie, wizytacja generalna, szkoły średnie, biblioteki, księgozbiór
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The Basilian Monastery in Bar in the light of 1820 and 1823 visitations
Summary
The history of the Bar monastery, both Orthodox and Catholic, is still waiting for an in-depth study. As dispersed archive documents are found, there emerges a fuller picture of an important institution in the history of
the education system in Podolia. Visitation reports show several forms of the monastery’s activity: education,
charity, pastoral ministry and economic activity. They provide information about the number, education and
competences of the monastics as well as the school curriculum, number and origin of the pupils, lay teachers.
The documents also make it possible to establish the contents of and analyse the monastery’s book collection
as well as textbooks and teaching aids. In addition, they reveal the funds at the disposal of one of the wealthiest
monasteries in the region. The visitors also compiled a full list of the monastery’s subjects and their obligations
as well as the Basilians’ economic activities. The documents in question make it possible to present the situation
of the Bar congregation a dozen or so years before its dissolution.

Keywords
Bar (Vinnytsia Province), Podolia, Basilian Fathers, general visitation, colleges, libraries, collection of books
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Kraków
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Graficzne tezy z wizerunkami św. Ignacego Loyoli
i św. Franciszka Ksawerego w Muzeum Archidiecezji Przemyskiej*
Podczas kwerendy prowadzonej w dniach 16–20 V i 19–24 IX 2013 r. udało się dotrzeć
do informacji o wielkoformatowych graficznych tezach przechowywanych w Muzeum Archidiecezji Przemyskiej upamiętniających obrony XVIII-wiecznych dysertacji
doktorskich Antoniego Bieleckiego (nr inw. V/354) i Michała Łosia (nr inw. V/355).
Obydwie tezy mają kształt wydłużonego prostokąta o niemal identycznych wymiarach (176 × 102 cm) i są wykonane w technice mezzotinty na papierze naklejonym
w trzech częściach na płótno. Oprawione w ramy i przeszklone, są w złym stanie zachowania – lica są pofałdowane, silnie zabrudzone, z licznymi ubytkami i przetarciami papieru oraz widocznymi śladami napraw.
Pochodzą z kościoła parafialnego w Niżankowicach (dawniej Krasnopol, w rejonie
Starego Sambora na Ukrainie), o czym świadczy wpis w muzealnych księgach inwentarzowych. Do kościoła tego zostały przeniesione prawdopodobnie z kolegium jezuitów we Lwowie po kasacie zakonu. Świadczy o tym napis na jednej z tez:
Lwów 25 VI 1745 [...] przez kanclerza Józefa Sandurskiego obrona tez z teologii w publicznej dyspucie –
Accademia Mariana Josephus Sandurski Mariae Academiae Cancellarium. Sygnatura: J.A. Pfeffel.

Reprezentują typowy dla czasów baroku rodzaj plakatu (ulotkę graficzną) większych
zazwyczaj rozmiarów, określaną terminem „teza” (synonim pojęć „konkluzja” i „afiksja”),
których górną część zajmuje zwykle sztych treści religijnej, alegorycznej, historycznej,
heraldycznej lub portretowej, dolną zaś tworzy tekst z uwypuklonym nazwiskiem adresata. Tezy były rozpowszechnione szczególnie (lecz nie tylko) wśród studiującej młodzieży, w ten sposób zawiadamiającej o uzyskaniu stopnia akademickiego1.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 Badania nad tezami i drukami promocyjnymi zostały zapoczątkowane przez niemieckiego antykwariusza W. SEITZA i opublikowane w 1984 r. jako Die Thesenblätter des 17 und 18 Jahrhunderts, in der Staatsbibliothek Bamberg; jest to pierwszy wgląd w zbiory graficzne w Bambergu, por. B. SCHEMMEL (red.), Die
Graphischen Thesen- und Promotionsblätter in Bamberg, Wiesbaden 2001, s. 3. Badania prowadzone były
także przez G. M. LECHNERA, Das barocke Thesenblatt. Entstehung, Verbreitung, Wirkung. Der Göttweiger
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Omawiane kompozycje obrazowe o charakterze alegoryczno-symbolicznym reprezentują nieznaną dotychczas ikonografię apoteozy patriarchów jezuickich
– św. Ignacego Loyoli i św. Franciszka Ksawerego. Na pierwszej z nich pośrodku
widoczny św. Ignacy Loyola w ornacie z jezuickim monogramem IHS, w dynamicznej pozie w ikonograficznym typie zwycięzcy nad złem (pogromcy herezji) (ryc. 1)2.
Prawą rękę w patetycznym geście wyciąga ku przodowi, w lewej natomiast podtrzymuje kopię ze sztandarem wbitą w łeb smoka. Pod stopami widoczne panoplia. Jezuickiego świętego otaczają cztery postaci alegoryczne. Siedząca kobieta
trzyma na kolanach łabędzia, w lewej ręce półksiężyc, w prawej zaś – lilię. Pod jej
stopami widoczny przewrócony dzban i sakiewka z wysypanymi monetami, nad
głową – trzy gwiazdy, w które wpisano litery P.C.O. Obok widoczna en trois quarts
od tyłu druga z postaci, z upiętymi włosami, wspierająca rękę na mieczu. Powyżej postać siedząca na postumencie lewą ręką wskazuje na Ignacego, a w prawej
trzyma berło zakończone glorią zwieńczoną krzyżem. Po jej lewej stronie widoczna
postać kobieca w pozycji półleżącej na prawym boku. W lewej ręce trzyma kartkę
z inskrypcją: OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM. W prawym górnym rogu na tle architektonicznym unoszące się postaci aniołków. U dołu pośrodku widoczne kartusz
z herbem Jelita i inskrypcja:
S. IGNATIUS DE LOYOLA. / Divinae Provenientiae ductu, et piorum librorum lectione Spiritualis militiae:
Dux factus, superat tricipitem Ecclesiae Cerberum, atque in Societatis suae fundatione voto tertio adjungit quartum Missionis, qua plurimi ejusdem socÿ gloriosam martyrii palmam sunt consecuti / Perillustris
BOGUSLAUS ... ANNA de SZEPTICCIIS BIELSKA SZEPTICCIORUM ... LOSIORUM, SKARBKORUM.

Interpretację poszczególnych elementów kompozycji o skomplikowanej symbolice
utrudnia zły stan zachowania obiektu.
Na drugiej z tez przedstawiono chrzest królowej Neachile, udzielany jej przez św. Franciszka Ksawerego w otoczeniu postaci alegorycznych (ryc. 2). Święty, wyobrażony
pośrodku kompozycji, został przedstawiony w sutannie jezuickiej, w trakcie pracy
misjonarskiej; jego głowę otacza promienista aureola, a ekstatyczne spojrzenie jest
skierowane ku górze. Widoczne są akcesoria pracy misjonarskiej – umieszczona na
piersiach muszla, kapelusz opadający na plecy, laska podróżna w lewej ręce. Polewa
wodą z muszli głowę klęczącej egzotycznej królowej Neachile (personifikacja Azji?)
o negroidalnych rysach, ukazanej w profilu, ubranej w krótką szatę, z narzuconym

Bestand. Ausstellung des Graphischen Kabinetts des Stiftes Göttweig, Niederösterreich (Ausstellung des Graphischen Kabinetts des Stiftes Göttweig, 34), Furth/NÖ 1985; S. APPUHN-RADTKE, Das Thesenblatt im Hochbarock. Studien zu einer graphischen Gattung am Beispiel der Werke Bartholomäus Kilians, Weissenhorn 1988;
W. TELESKO (red.), Barocke Thesenblätter (Ausstellung: 4.11.–27.11.1994, Stadtmuseum Linz-Nordico) (Katalog
der Graphischen Sammlung des Stadtmuseums Linz-Nordico, 7), Linz 1994; IDEM, Thesenblätter österreichischer Universitäten (Schriften des Salzburger Barockmuseums, 21), Salzburg 1996.
2 Na temat ikonografii św. Ignacego Loyoli zob. K. MOISAN-JABŁOŃSKA, Obrazowanie walki dobra ze złem
(Polska Sztuka Kościelna Renesansu i Baroku – Tematy i Symbole. Nauka Kościoła, 3), Kraków 2002, s. 278–
288, oraz U. KÖNIG-NORDHOFF, Ignatius von Loyola. Studien zur Entwicklung einer neuen Heiligen-Ikonographie
im Rahmen einer Kanonisationskampagne um 1600, Berlin 1982.
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Ryc. 1. Graficzna teza (Antoniego Bieleckiego) z wizerunkiem św. Ignacego Loyoli.
Muzeum Archidiecezji Przemyskiej. Fot. J. DZIK
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Ryc. 2. Graficzna teza (Michała Łosia) z wizerunkiem św. Franciszka Ksawerego.
Muzeum Archidiecezji Przemyskiej. Fot. J. DZIK
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płaszczem3. Jej głowę zdobi diadem, u stóp leżą kołczan ze strzałami i korona. Obok
widoczna jest postać alegoryczna, prawdopodobnie personifikacja chrztu (?), zwrócona w stronę świętego. Trzyma misę z wodą, jej głowę ozdabia diadem z muszlą
i krzyżem. Powyżej, w lewym górnym rogu, unoszą się dwie uskrzydlone postaci.
Naga, osłonięta sfałdowaną draperią postać młodzieńca trzyma w uniesionej ręce
krzyż i serce, z których promienie kierują się ku piersi jezuickiego misjonarza. Ponad
rękami widocznej nieco niżej postaci kobiecej w obficie udrapowanych szatach unosi się ptak, zapewne Duch Święty pod postacią gołębicy, od którego promień pada
na muszlę z wodą wylewającą się na głowę królowej Neachile. Na pierwszym planie kompozycji po prawej widoczna postać kobieca w pozycji półleżącej, prawdopodobnie pramatka Ewa, trzymająca w dłoni jabłko oplecione przez węża, symbol
grzechu pierworodnego, zmywanego przez sakrament chrztu. Pośrodku u dołu widoczny herb Dąbrowa w owalu na tle panopliów. Jest to teza przygotowana dla Michała Łosia h. Dąbrowa, wydana 24 V 1745 r. przez Michała Piotrowskiego, kanclerza
Accademia Mariana jezuitów we Lwowie, na pamiątkę publicznej obrony dysertacji
z teologii. Podobnie jak w poprzednim wypadku, stan zachowania obiektu wymaga
natychmiastowej konserwacji.
Tezy te, nieodnotowane w literaturze naukowej, ani polskiej, ani niemieckiej, wykonane w augsburskim warsztacie Johanna Andreasa Pfeffela (1674–1748), reprezentują nieznaną dotychczas ikonografię obydwu patriarchów jezuickich. Świadczą
o ożywionych kontaktach środowiska polskiego kresów wschodnich, a szczególnie
renomowanego lwowskiego kolegium jezuickiego, z niemieckimi warsztatami graficznymi, prężnie rozwijającymi się w XVIII w. Należą do grupy niezbadanych wielkoformatowych druków o charakterze tez z wizerunkami świętych, zamawianych
w Augsburgu przez polskich nabywców. Na uwagę zasługuje również teza ze św. Janem z Dukli dedykowana podczaszemu i chorążemu litewskiemu, księciu Świętego
Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego Hieronimowi Radziwiłłowi (1715–1760)
(zbiory grafiki Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. ew. III 2690, o wymiarach
136 × 77,2 cm) nieznanego autorstwa, odkryta przez Anetę Kramiszewską, wskazana
przez Janinę Dzik jako wzór dla malowideł Stanisława Stroińskiego w kościele bernardynów pw. Ducha Świętego w Krystynopolu4. Niestety ubytek papieru nie pozwala
3 Na temat ikonografii św. Franciszka Ksawerego zob. A. PLESZCZYŃSKI, Apostoł Nowego Świata – święty
Franciszek Ksawery i Indianie. Kulturowe i historyczne konteksty wyobrażeń mieszkańców Indii i Dalekiego
Wschodu przedstawionych na malowidłach dawnego kościoła jezuitów w Krasnymstawie, „Rocznik Chełmski”,
2, 1996; K. MOISAN-JABŁOŃSKA, Obrazowanie walki, s. 278–288; J. WASILEWSKA-DOBKOWSKA, Pióropusze i turbany.
Wizerunek mieszkańców Azji w sztuce jezuitów polskich XVII i XVIII wieku, Warszawa 2006; J. DZIK, Recepcja
rycin Philippa Kiliana z „Vita S. Francisci Xavery Soc. Jesu...” (1690) w osiemnastowiecznym malarstwie zakonu
jezuitów, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 60, 2010, s. 85–100, il. 1–8; R. HAUB, Franz Xaver – Pionier, Organisator, Kommunikator, [w:] R. HAUB, J. OSWALD (red.), Franz Xaver – Patron der Missionen. Festschrift zum 450
Todestag, Regensburg 2002; M. G. TORRES OLLETA, De la hagiografía al arte. Fuentes de la iconografía de San
Francisco Javier, [w:] R. FERNÁNDEZ GRACIA (red.), San Francisco Javier en las artes. En poder de la imagen. Castillo
de Javier, Abril–Septiembre de 2006, Pamplona 2006, s. 74–95; M. G. TORRES OLLETA, Redes iconográficas: San
Francisco Javier en la cultura visual del barrocco (Biblioteca áurea hispánica, 57), Madrid 2009.
4 A. KRAMISZEWSKA, Visio religiosa w polskiej sztuce barokowej. Ze studiów nad ikonografią hagiograficzną
(Towarzystwo Naukowe KUL, Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego, 102), Lublin 2003, s. 76–78,
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na odczytanie sygnatury autorskiej. Z ikonografią polskiego jezuity św. Stanisława
Kostki łączyła się natomiast teza wykonana według projektu Johanna Wolfganga
Baumgartnera w augsburskim warsztacie braci J. S. i J. B. Klauberów (Muzeum Narodowe w Krakowie, zbiory Czartoryskich, R. 10 547). Miedzioryt zatytułowany Auditus (z serii ilustracji pięciu zmysłów) przedstawiał młodzieńca podczas omdlenia na
dworze swych rodziców5. Na koniec warto wspomnieć również tezę (bez dedykacji)
autorstwa Johanna Wolfganga Baumgartnera i Georga Christopha Kiliana poświęconą św. Janowi z Dukli, wykonaną zapewne w związku z jego beatyfikacją (1733),
ukazującą zakonnika do połowy postaci pośród ksiąg, w bogatym obramieniu ornamentalnym, ze scenami z życia w kartuszach6.
Tezy graficzne o tematyce hagiograficznej stanowią interesujący przykład kontaktów
środowisk klasztornych z niemieckimi oficynami wydawniczymi, nie posiadają jednak kompleksowego opracowania w nauce polskiej i wymagają dalszych badań.

il. 9; J. DZIK, Ikonografia polichromii pobernardyńskiego kościoła Ducha Świętego w Krystynopolu, [w:]
M. WRZEŚNIAK (red.), Homo creator et receptor atrium. Księga pamiątkowa ks. prof. Stanisławowi Kobielusowi
ofiarowana, Warszawa 2010, s. 279–301.
5 Święty Stanisław Kostka, Warszawa 1928, k. LXXXVIII; B. SCHEMMEL (red.), Die Graphischen Thesen- und
Promotionsblätter, s. 47.
6

B. SCHEMMEL (red.), Die Graphischen Thesen- und Promotionsblätter, s. 336–337, poz. 142.
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Graficzne tezy z wizerunkami św. Ignacego Loyoli i św. Franciszka Ksawerego
w Muzeum Archidiecezji Przemyskiej
Streszczenie
W Muzeum Archidiecezji Przemyskiej przechowywane są dwie wielkoformatowe graficzne tezy upamiętniające
obrony XVIII-wiecznych dysertacji doktorskich Antoniego Bieleckiego h. Jelita (nr inw. V/354) i Michała Łosia
h. Dąbrowa (nr inw. V/355). Obydwie tezy, o niemal identycznych wymiarach (176 × 102 cm), ze stosownymi
dedykacjami, są wykonane w technice mezzotinty na papierze naklejonym w trzech częściach na płótno. Zachowane są w złym stanie. Pochodzą z kościoła parafialnego w Niżankowicach (dawniej Krasnopol, w rejonie
Starego Sambora na Ukrainie), o czym świadczy wpis w muzealnych księgach inwentarzowych. Interpretację
poszczególnych elementów kompozycji o skomplikowanej symbolice utrudnia zły stan zachowania obiektów.
Omawiane kompozycje o charakterze alegoryczno-symbolicznym reprezentują nieznaną dotychczas ikonografię apoteozy patriarchów jezuickich – św. Ignacego Loyoli i św. Franciszka Ksawerego. Na pierwszej z nich
św. Ignacy Loyola, otoczony czterema postaciami alegorycznymi i podtrzymujący kopię wbitą w łeb smoka,
w ornacie z jezuickim monogramem IHS, jest przedstawiony jako zwycięzca nad złem (pogromca herezji). Na
drugiej z tez przedstawiono chrzest egzotycznej królowej Neachile (personifikacja Azji?), udzielany jej przez
św. Franciszka Ksawerego w otoczeniu postaci alegorycznych (m.in. personifikacji chrztu (?) i pramatki Ewy
uosabiającej grzech pierworodny).
Tezy zostały wydane przez Józefa Sandurskiego i Michała Piotrowskiego, kanclerzy jezuickiej Accademia Mariana we Lwowie (na jednej z nich widnieje data 24 V 1745 r.), na pamiątkę publicznej obrony dysertacji z teologii.
Tezy te, nieodnotowane w literaturze naukowej, zostały wykonane, jak wskazuje sygnatura, w augsburskim
warsztacie Johanna Andreasa Pfeffela (1674–1748). Świadczą o ożywionych kontaktach polskiego środowiska
kresów wschodnich, a szczególnie renomowanego lwowskiego kolegium jezuickiego, z niemieckimi warsztatami graficznymi, prężnie rozwijającymi się w XVIII w.
Mają charakter unikatowy, gdyż w Polsce nie zachowało się wiele tych druków. Na uwagę zasługują również
współczesne im tezy związane z polskimi świętymi – św. Janem z Dukli i św. Stanisławem Kostką. Pierwsza,
nieustalonego autorstwa, przedstawiająca Wizję św. Jana z Dukli (zbiory grafiki Muzeum Narodowego w Krakowie), jest dedykowana podczaszemu i chorążemu litewskiemu, księciu Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego Hieronimowi Radziwiłłowi (1715–1760). Autorami drugiej ukazującej tegoż bernardyna tezy
są Johann Wolfgang Baumgartner i Georg Christoph Kilian. Warto też wspomnieć tezę graficzną dedykowaną
polskiemu jezuicie św. Stanisławowi Kostce (Auditus z serii ilustracji pięciu zmysłów) wykonaną według projektu
Johanna Wolfganga Baumgartnera w warsztacie braci J. S. i J. B. Klauberów (Muzeum Narodowe w Krakowie,
Muzeum Książąt Czartoryskich). Tezy graficzne o tematyce hagiograficznej stanowią interesujący przykład kontaktów środowisk klasztornych z niemieckimi oficynami wydawniczymi, nie posiadają jednak kompleksowego
opracowania w nauce polskiej i wymagają dalszych badań.

Słowa kluczowe
teza graficzna, Lwów, jezuici, Niżankowice, Przemyśl, św. Ignacy Loyola, św. Franciszek Ksawery, Johann Andreas
Pfeffel
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Thesis posters with images of St. Ignatius of Loyola and St. Francis Xavier
in the Archdiocesan Museum in Przemyśl
Summary
The Archdiocesan Museum in Przemyśl holds two large-format thesis posters commemorating public viva voce
examinations of 18th-century doctoral dissertations of Antoni Bielecki of the Jelita coat of arms (no. V/354) and
Michał Łoś of the Dąbrowa coat of arms (no. V/355). Nearly identical in size (176 × 102 cm) and bearing appropriate dedications, the two posters are mezzotints on paper pasted in three parts on canvas. Their condition is
poor. They come from the parish church in Nizhankovice (formerly Krasnopol, near Staryi Sambir in Ukraine), as
evidenced by the entry in the inventory register of the museum. Interpretation of the various elements of the
compositions with its complex symbolism is hampered by the poor condition of the posters.
The allegorical-symbolic compositions represent a hitherto unknown iconography of the apotheosis of the
Jesuit patriarchs – St. Ignatius of Loyola and St. Francis Xavier. In the first of them St. Ignatius of Loyola, surrounded by four allegorical figures, holding a lance plunged into a dragon’s head and wearing a chasuble with
the Jesuit monogram IHS, is depicted as a victor over evil (vanquisher of heresy). The second poster features the
baptism of the exotic queen Neachile (a personification of Asia?) by St. Francis Xavier surrounded by allegorical
figures (e.g. a personification of baptism (?) and Eve the first mother embodying the original sin).
The two works were published by Józef Sandurski and Michał Piotrowski, chancellors of the Jesuit Accademia
Mariana in Lviv (one of them bears the date of 24 May 1745), to commemorate a public viva voce examination
of two dissertations in theology. The posters, not recorded in the literature, were made, as is suggested by their
call number, in the Augsburg workshop of Johann Andreas Pfeffel (1674–1748). They testify to the existence of
lively contacts between Poles from the Easter Borderlands, especially from the prestigious Jesuit College in Lviv,
and German printing workshops, which thrived in the 18th century.
They are unique, because very few such printed pieces have been preserved in Poland. Worthy of note are also
similar contemporary theses associated with Polish saints – John of Dukla and Stanislaus Kostka. The first, by
an unknown author, depicts the Vision of St. John of Dukla (print collection of the National Museum in Cracow)
and is dedicated to the Deputy Cup-Bearer and Standard-Bearer of Lithuania, Prince of the Holy Roman Empire
of the German Nation, Hieronim Radziwiłł (1715–1760). Another thesis poster depicting this Bernardine father
was made by Johann Wolfgang Baumgartner and Georg Christoph Kilian. Of interest is also a thesis poster
dedicated to the Polish Jesuit St. Stanislaus Kostka (Auditus from a series illustrating the five senses) made after
a design by Johann Wolfgang Baumgartner in the Klauber brothers’ workshops (National Museum in Cracow,
Museum of the Czartoryski Princes). Thesis posters with hagiographic themes are an interesting example of
contacts between monasteries and German printing houses. They have not been thoroughly examined so far
in Poland and, therefore, require further study.

Keywords
thesis posters, Lviv, Jesuits, Nizhankovice, Przemyśl, St. Ignatius of Loyola, St. Francis Xavier, Johann Andreas
Pfeffel
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Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. KA 12 236,
Akta tyczące się sprzętów jakich kościoły parafialne Archidiecezji
Poznańskiej potrzebują. Omówienie zawartości*
W Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, pod sygn. KA 12 236, zachował się ciekawy, a do tej pory niewykorzystany do badań nad dziejami kasat poszyt, zatytułowany
Akta tyczące się sprzętów jakich kościoły parafialne Archidiecezji Poznańskiej potrzebują.
Jest to teczka zszywana, formatu A4, z kartonową okładką, zawierająca 186 nieliczbowanych kart papierowych (także z papieru czerpanego), zapisanych przeważnie
dwustronnie; dokumenty są pisane po polsku, niemiecku lub łacinie1.
Akta te powstały jako odpowiedź na odezwę rejencji poznańskiej z 19 XII 1828 r.
i konsystorza poznańskiego z 14 I 1829 r. (nr 119), która wzywała „rządców” kościołów,
by zasięgnęli wiadomości o potrzebie „ubogich gmin katolickich względem organ,
dzwonów, ornatów, i innych kościelnych sprzętów” na obszarze diecezji poznańskiej.
Choć nie napisano tego w odezwie, aparaty miały pochodzić ze skasowanych klasztorów.
Odpowiedzi obejmują okres od 24 I do 7 IV 1829 r. Teczka zawiera korespondencję
pomiędzy dziekanami a księżmi zarządzającymi parafiami na obszarze ich dekanatów oraz pisma dziekanów do konsystorza generalnego. Dziekani przekazują życzenia proboszczów na kilka sposobów:
1. wykonują samodzielne zestawienie, niekiedy dokonując korekt pod względem
liczby żądanych przedmiotów, uwzględniając rzeczywiste potrzeby kościołów parafialnych;
2. do pisma przewodniego dołączają osobne pisma księży, niekiedy bardzo obszerne;
3. przesyłają kurendę (okólnik), na której proboszczowie potwierdzają odbiór pisma
oraz wpisują swoje życzenia; ta forma z natury rzeczy ogranicza listę żądań;
* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 Na jego temat por. też D. MATYASZCZYK, Sprawozdanie z prac w okresie od lipca do listopada 2013 r., „Hereditas Monasteriorum”, 3, 2013, s. 549–552.
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4. przeważnie dziekani informują konsystorz, którzy księża nie odpowiedzieli na ankietę, chociaż nie we wszystkich dekanatach.
W 1829 r. w skład diecezji poznańskiej wchodziło 326 parafii, na ankietę odpowiedziały 262, co stanowi 80,36% ogółu. Z tego z wnioskiem o przekazanie wyposażenia wystąpiło 225 parafii (69,01%). Dodatkowo w 16 wypadkach zwracano się o doposażenie kościołów filialnych. Tylko 36 parafii stwierdziło, że wystarcza im to, co
mają. Jedna natomiast wymieniła, co posiada (Margonin), dlatego zaklasyfikowano
ją do nieoczekujących na wyposażenie, co razem daje 37 takich parafii (11,35%).
Można także przyjąć, że 64 parafie (19,63%), które nie odpowiedziały na ankietę,
również nie chciały otrzymać dodatkowego wyposażenia. Zatem można uznać, że
101 parafii (30,98%) nie chciało otrzymać wyposażenia po skasowanych klasztorach. Trzeba podkreślić, że ankieta została przeprowadzona wyłącznie na terenie
diecezji poznańskiej i obejmowała jeszcze dekanat wałecki, który wkrótce miał zostać od niej oddzielony.
Po otrzymaniu większości odpowiedzi konsystorz generalny arcybiskupi poznański
sporządził w końcu marca 1829 r. tabelaryczne zestawienie, dzieląc postulowane doposażenie na następujące kategorie: organy, dzwony, aparaty (w tym ornaty, bielizna
kościelna, monstrancje, kielichy, ławki etc.). Zostało ono 30 III 1829 r. wysłane do rejencji poznańskiej. W aktach brak uzupełnienia tego zestawienia o nadesłane dopiero
w początku kwietnia postulaty księży z trzech dekanatów (rogozińskiego, miłosławskiego i kostrzyńskiego), choć w omawianym poszycie znajdują się oryginały pism
dziekanów i księży z tych dekanatów.
Korespondencja ta pokazuje m.in. także, że nie wszystkie parafie w 1829 r. miały swoich oddzielnych proboszczów. Zdarzało się, że jeden ksiądz zarządzał dwoma, a nawet trzema kościołami. Zdarzało się również, że dziekan sporządzał raporty z dwóch
dekanatów, swojego i sąsiedniego.
Poniższe zestawienie zawiera: 1. numery kart (nieliczbowane); 2. nazwę dekanatu oraz numer zespołu akt nadany przez konsystorz; 3. datę i miejsce (jeżeli było
podane) wysłania korespondencji; 4. wezwanie kościoła lub miejscowość, w której
znajduje się kościół parafialny, ewentualnie filialny; niektóre nazwy miejscowości
dekanatów wałeckiego i zbąszyńskiego wymieniono po niemiecku, inne nazwy
zmieniły swoje brzmienie – w tych wypadkach nazwy współczesne dodano w nawiasie kwadratowym; tylko w dekanacie poznańskim, który obejmuje miasto Poznań wraz z ówczesnymi kościołami podmiejskimi, wymieniono wezwania kościołów; 5. język dokumentu; 6. informację, czego dotyczy pismo, kto jest jego nadawcą
i adresatem.
Przeważająca część korespondencji jest prowadzona w języku polskim. Tylko pisma
trzech proboszczów (z miejscowości Skrzatusz, Trzcianka, Skwierzyna) są w języku
niemieckim. Z dekanatu zbąszyńskiego odpowiedzi udzielono po łacinie – wpływ na
to miał nie tylko dziekan (notabene sam piszący w języku niemieckim), który do księży w tym dekanacie pismo wysłał w języku łacińskim, ale także fakt, że przy parafiach
byli zatrudnieni przeważnie cystersi z opactw w Bledzewie i Paradyżu.
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W większości pisma przygotowywali sami księża, niekiedy wspierani przez prowizorów lub ekonomów kościelnych. W jednym wypadku (Starygród) prośbę proboszcza
poparł kolator kościoła, piszący osobny list do konsystorza.
Ciekawy jest też sposób, w jaki poszczególni księża przedstawiają zapotrzebowanie
dla swoich kościołów: jedni proszą, czasami bardzo uniżenie, inni wręcz żądają. Przeważnie dziękują konsystorzowi, ale są też tacy, którzy dziękują także albo wyłącznie
królewskiej rejencji czy samemu monarsze pruskiemu. Jest też grupa księży, którzy
odpowiadają, że ich kościół jest wystarczająco zaopatrzony, lub – mimo iż jest ubogi
– niczego nie potrzebuje.
Tabela 1. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. KA 12 236,
Akta tyczące się sprzętów jakich kościoły parafialne Archidiecezji Poznańskiej potrzebują
Karty
(nlb.)
1

Dekanat / numer Data i miejsce
nadany przez
wysłania
konsystorz
pisma
Poznań
No 470

Kościół paraﬁalny
(ewentualnie ﬁlialny – ﬁl.)
– wezwanie

18 II 1829
Poznań

Język

polski

2–2v

30 I 1829
Poznań

1. Kolegiata p.w. św. Maria
Magdalena

polski

3–4

29 I 1829
Poznań

2. Kościół p.w. św. Marcin

polski

30 I 1828
Poznań

3. Kościół p.w. św. Marcin

polski

6–6v

28 I 1829
Poznań

4. Kościół p.w. św. Wojciech

polski

7

24 I 1829
Poznań

5. Kościół p.w. św. Roch

polski

8–8v

28 I 1829
Komandorja

6. Kościół paraf. św. Jan
[Jerozolimski za Murami]

polski

9

29 I 1829
Głuszyna

7. Kościół [p.w. Wszyscy Święci]

polski

5

10

Ad
No 470

Wałcz
No 582

14 I 1829
[14 II 1829]
Wałcz

polski

Czego dotyczy pismo
Pismo przewodnie x. Molińskiego, dziekana
poznańskiego do Konsystorza Jeneralnego
Arcybiskupiego w Poznaniu
Pismo kolegium kościelnego M. Magdaleny
do dziekana poznańskiego z listą oczekiwanego wyposażenia, w tym instrumentów
muzycznych i nut
Pismo prowizorów kościoła św. Marcina do
dziekana poznańskiego z listą życzeń, w tym
obrazów określonych świętych z podaniem
wymiarów, oraz flisów „ze skasowanego
kościoła” i okien
Pismo prowizorów kościoła św. Marcina
do dziekana poznańskiego z prośbą
o wyposażenie
Pismo prowizorów kościoła św. Wojciecha
do dziekana poznańskiego z prośbą
o wyposażenie wg załączonej listy
Pismo x. Weierczyka do dziekana poznańskiego z prośbą o wyposażenie
Pismo x. Pawłowskiego proboszcza
do dziekana poznańskiego z prośbą
o wyposażenie wg listy
Pismo x. M. Hantuscha, proboszcza
św. Marcina, i ekonomów kościoła głuszynskiego do dziekana poznańskiego z prośbą
o wyposażenie
Pismo przewodnie x. Perzyńskiego, zastępcy
dziekana wałeckiego, do Konsystorza
Jeneralnego w Poznaniu
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Karty
(nlb.)

Dekanat / numer Data i miejsce
nadany przez
wysłania
konsystorz
pisma

11–11v

ad No 582

14 II 1829
Wałcz

12–12v

Wałcz
ad No 582

27 I 1829
Schrotz

13

Kępno
No 600

12 II 1829
Opatów

14–15

Kępno
ad No 600

25 I 1829
Opatów

Kościół paraﬁalny
(ewentualnie ﬁlialny – ﬁl.)
– wezwanie
1. Wałcz
2. Róża [Róża Wielka]
3. Marcinkowo [Marcinkowice]
fil. Lubsdorf [Lubiesz]
4. Tuczno
fil. Szulcendorf [Schulzendorf –
Jeziorki Wałeckie]
fil. Marte [Marthe – Martew]
5. Człopa
fil. Wołowe Lassy [Wołowe
Lasy]
fil. Nikursko [Niekursko]
6. Mellentyn [Mellentin –
Mielęcin]
fil. Ruszemdorf [Ruschendorf
– Rusinowo]
fil. Stralenberg [Strzaliny]
fil. Sztybowo [Stibbe –
Zdbowo]
7. Skrzetusz [Skrzatusz]
8. Jastrowie
9. Sypniewo
fil. Doderlag [Doderlage –
Dudylany]
fil. Zbyczno
fil. Klawitry [Klawitterdorf –
Głowaczewo]
fil. Budy
fil. Brzeźnica
fil. Szwecja
Schrotz [Skrzatusz]

Siemianice (25 I 29)
Trzcinnica (27 I 29)
Grembanin
[Grębanin]
Słupia (28 I 29)
Baranow [Baranów]
Kempno [Kępno] (29 I 29)
Myjomice (31 I 29)
fil. Kierzno (31 I 29)
Doruchów (5 II 29)
Wyszanów
Olszowa
Donaborów (28 I 29)

Język

Czego dotyczy pismo

polski

„Wykaz ubogich katolickich gmin w Dekanacie Wałeckim, które dla swoich kościołów
potrzebują organ, dzwonów i innych
kościelnych sprzętów”, zestawił x. Perzyński,
zastępca dziekana wałeckiego

Pismo x. Gramse’a, proboszcza skrzatuskiego,
niemiecki vicedziekana, do dziekana wałeckiego
proszące o dzwon i ornaty
Pismo przewodnie x. Hübnera dziekana
polski kępińskiego do Konsystorza Jeneralnego
w Poznaniu
Okólnik x. Hübnera, dziekana kępińskiego,
do proboszczów z poleceniem, by w ciągu
10 dni, a najpóźniej do 4 lutego donieśli
mu, jakich przedmiotów i ile potrzebują
dla swych kościołów. Na okólniku podpisy
księży i data otrzymania pisma, a także
złożone zapotrzebowanie przez parafie w:
polski
Kępnie, Doruchowie, Myjowicach i filii jego
w Kierznie, oraz parafii w Wyszanowie.
Rządcy parafii w Siemianicach, Trzcinnicy,
Słupi i Donaborowie potwierdzili odebranie
pisma. Nie potwierdzili rządcy w Baranowie
i Olszowej. Kościół i dzwonnica w Doruchowie wymaga reparacji.

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. KA 12 236
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Dekanat / numer Data i miejsce
nadany przez
wysłania
konsystorz
pisma
10 II 1829
Jeżewo

16

Borek
No 601
17–18

19

Kościół paraﬁalny
(ewentualnie ﬁlialny – ﬁl.)
– wezwanie

Śmigiel
No 624

10 II 1829
Jeżewo

1. Mchy
2. Chwałków
3. Jaraczew
[Jaraczewo]
4. Panienka
5. Góra
6. Nosków
7. Cerekwica
8. Jeżewo
9. Potarzyca
10. Rusko

16 II 1829
Osieczna
Osieczna
Śmigiel
Kąkolewo
Morkowo [Mórkowo]
Radomicko
Przement [Przemęt]
Stareboyanowo [Stare
Bojanowo]
Drzeczkowo
Czerwonawieś [Czerwona
Wieś]

20–20v

Śmigiel
ad No 624

16 II 1829

21

Wschowa
No 626

14 II 1829
Włoszakowice

Wschowa
ad No 626

1. Dłużyna
2. Bukowiec
3. Krzycko małe [Krzycko Małe]
4. Gołanice
5. Leszno miasto
6. Długie stare
7. Dembowałęka [Dębowa Łęka]
8. Zbarzewo
9. Osowasiń [Osowa Sień]
10. Wschowa miasto
14 II 1829
Włoszakowice 11. Świdnica [Siedlnica]
12. Kuszdorf [Kursdorf –
Konradowo]
13. Łyziny [Łysiny]
14. Lgin [Lgiń]
15. Smieszkowo
16. Ciosaniec
17. Kaszczor
18. Brenno
19. Włoszakowice

22–23v

329

Język

Czego dotyczy pismo

polski

Pismo x. Kwapicha, zastępcy dziekana
Borkowskiego, do Konsystorza Jeneralnego
w Poznaniu

polski

Wykaz potrzebnych sprzętów kościelnych
z Dekanatu Borkowskiego [tabela wykonana
przez x. Kwapicha, zastępcę dziekana
borkowskiego – wszystkie wymienione
kościoły wystąpiły o wyposażenie]

polski

Pismo przewodnie x. Stachowskiego,
dziekana śmigielskiego, do Konsystorza
Jeneralnego Arcybiskupiego w Poznaniu

polski

Spis Kościołów Parafialnych w dekanacie
Śmigielskim potrzebujących niektórych
sprzętów Kościelnych [zestawiony przez
x. Stachowskiego, dziekana foralnego]

polski

Pismo x. Lezinskiego, dziekana wschowskiego, do Konsystorza Jeneralnego Arcybiskupiego w Poznaniu

polski

Wykaz jakich sprzętów kościelnych który
kościół parafialny Dekanatu Wschowskiego
potrzebuje podany przez x. Konstantego
Lezinskiego plebana włoszakowickiego,
dziekana Wschowy
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Karty
(nlb.)
24–25
26

Dekanat / numer Data i miejsce
nadany przez
wysłania
konsystorz
pisma
Wschowa
Czarnków
No 693

Kościół paraﬁalny
(ewentualnie ﬁlialny – ﬁl.)
– wezwanie

20 II 1829
Piła

Język

polski

27

polski

25 I 1829
Piła

28–29

27 I 1829

1.
Uscie [Ujście] (27 I 29)
Czarnków (4 II 29)
Lubasz (7 II 29)

polski

30

9 II 1829
Uście

31

25 I 1829

32

30 I 1829
Chodzież

4.
Chodzież

polski

13 II 1829
Margonin

5.
Margonin

polski

34–34v

25 II 1829

6.
Trzcianka (29 I 29)
Biała (30 I 29)
Wieleń (II 1829)
Piłka (4 II 29)

35–35v

4 II 1829
Schonlanke

7.
Schonlanke [Trzcianka]

36

8 II 1829
Wieleń

8.
Wieleń

37

4 II 1829
Piłka

9.
Piłka

38

17 II 1829
Piła

10.
Piła

33

39

Czarnków
ad No 693

Koźmin
No 653

17 II 1829
Odolanów

2.
Uście [Ujście]
3.
Chodzież (30 I 29)
Budzeń [Budzyń] (1 II 29)
Margonin (11 II 29)

polski

polski

polski

Czego dotyczy pismo
Koperty z pieczęciami
Pismo x. Ostachiewicza, dziekana
czarnkowskiego, do Konsystorza Jeneralnego
Arcybiskupiego w Poznaniu
Fascykuł przeszłych z dekanatu
czarnkowskiego doniesień zamykający
w sobie potrzebę sprzętów kościelnych
[strona tytułowa]
Pismo dziekana i okólnik skierowany do JX.
Rządców kościołów katolickich dekanatu
czarnkowskiego i ich odpowiedzi –
10 stronnic. Czarnków i Lubasz we wszystko
opatrzone
Pismo komendarza ujskiego informujące
o potrzebach zubożałego kościoła
Okólnik wysłany przez x. Ostachiewicza
do JX. Rządców kościołów katolickich
dekanatu czarnkowskiego z potwierdzeniem
przez nich odbioru
Pismo proboszcza z Chodzieży do dziekana
Ostachiewicza, z prośbą o dzwon, i informujące, że kościół ma poświadczone ubóstwo
w dniu 31 X 1819 r.
Pismo x. Plucinskiego, plebana z Margonina,
do dziekana Ostachiewicza, informujące,
co kościół posiada [!]
Okólnik dziekana Ostachiewicza do JX.
Rządców kościołów katolickich dekanatu
czarnkowskiego z potwierdzeniem przez
nich odbioru

Odpowiedź proboszcza Trzcianki x. Remera
niemiecki na okólnik dziekana, prosząca o organy,
dzwonki małe, antepedia, różne aparaty
Odpowiedź x. Brudniewicza, plebana
z Wielenia na okólnik dziekana informująca
polski
m.in. o okradzeniu kościoła i że gmina
jest uboga
Odpowiedź plebana z Piłki – „gmina i kościół
polski są ubogie”, ale tymczasowo opatrzone
w swoje potrzeby
Specyfikacja potrzebnych sprzętów
dla tutejszego kościoła, pismo proboszcza
polski
w Pile do Konsystorza – wymienia: organy,
bieliznę, ornaty, kapy, zasłony
Pismo przewodnie x. Bibrowicza, dziekana
polski koźmińskiego, do Konsystorza Jeneralnego
w Poznaniu
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Karty
(nlb.)

Dekanat / numer Data i miejsce
nadany przez
wysłania
konsystorz
pisma

41

Koźmin
No 648

42

Koźmin
No 649

43–43v

Koźmin
[ad No 653]

44

Buk
No 655

45–45v–
46

Buk
Ad No 655

47–47v

Buk
No 454

6 II 1829
Starygród

Kościół paraﬁalny
(ewentualnie ﬁlialny – ﬁl.)
– wezwanie
Starogród [Stary Gród]

5 II 1829
Starygród pod Starogród [Stary Gród]
Krotoszynem
Odolanów
Ostrow [Ostrów Wlkp.]
Raszków
Dobrzyca
Wałków
Koźmin
Borzęciczki
Pogorzel [Pogorzela]
17 II 1829
Mokronos
Odolanów
Wielowieś
Starygród [Stary Gród]
Lutogniew
Benice
Rozdrażewo [Rozdrażew]
Janków
Pogrzybów
Wysocko
18 II 1829
Modrze
1. Stęszewo [Stęszew] (29 I 29)
2. Łódź (29 I 29)
3. Mosina (29 I 29)
4. Wiry (1 II 29)
5. Komorniki (2 II 29)
6. Konarzewo (4 II 29)
7. Skórzewo (5 II 29)
8. Lusowo (6 II 29)
9. Tarnowo (8 II 29)
10. Ceradz (11 II 29)
11. Niepruszewo (12 II 29)
12. Buk (12 II 29)
13. Tomice (16 II 29)
14. Słupia (16 II 29)
15. Modrze (16 II 29)
6 II 1829
Mosina

Mosina

331

Język

polski

polski

Czego dotyczy pismo
x. Pawlikowski, pleban starogrodzki,
przesyła wykaz potrzebnych sprzętów
bezpośrednio do Konsystorza Jeneralnego
w Poznaniu
Pismo kolatora Romana Bronikowskiego
do Konsystorza popierające prośbę plebana
Pawlikowskiego

polski

Wyszczególnienie żądań [!] plebanów
Dekanatu Koźmińskiego sprzętów
potrzebnych do kościołów [zestawienie
przygotowane przez x. Bibrowicza,
dziekana]. Parafie w Wielowsi i Benicach
niczego nie chcą, pozostałe proszą
o wyposażenie

polski

Pismo przewodnie x. Lerskiego, dziekana
bukowskiego, do Konsystorza Jeneralnego
Arcybiskupiego w Poznaniu

polski

Raport o potrzebie gmin katolickich pod
względem organ, dzwonów, ornamentów
dla kościołów Dekanatu Bukowskiego
[wszystkie wymienione parafie wystąpiły
z prośbą o wyposażenie]

polski

x. Szymański, pleban mosiński, prosi o przedstawienie Król. Regencyi potrzebę organ
i aparatów w mosińskim kościele. Pismo
skierowane do konsystorza z pominięciem
dziekana
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Karty
(nlb.)
48

Dekanat / numer Data i miejsce
nadany przez
wysłania
konsystorz
pisma
20 II 1829
Środa
Gułtowy
No 661

48v–49
20 II 1829

48v–49

50

51v–58
Lwówek
Ad No 667

58
59
60

Krerowo
Bnin
Nietrzanowo
Mączniki
Spławie
Śnieciska
Koszuty
Zaniemyśl
Szroda [Środa Wlkp.]
Kurnik [Kórnik]
Mądre
Giecz
Gułtowy

[Kostrzyn]
Lwówek
No 667

Kościół paraﬁalny
(ewentualnie ﬁlialny – ﬁl.)
– wezwanie

23 II 1829
Wilczyna
pod Bytyniem
1. Biezdrowo
2. Brody
3. Bytyń
4. Chrzypsko
5. Duszniki
6. Kamionna
7. Kwilcz
8. Lewice
9. Lubosz
10. Lutom
11. Lwow [Lwówek Wlkp.]
18 II 1829
12. Łężce
Wilczyna
pod Bytyniem 13. Międzychód
14. Ostroróg
15. Ottorowo [Otorowo]
16. Pniewy
17. Psarskie
18. Sieraków
19. Wierzbno
20. Wilczyna
21. Wytomyśl
22. Wronki
23. Zaiączkowo [Zajączkowo]
6 II 1829
Biezdrowo

No 1.
Biezdrowo
No 2.
Brody
No 3.
Bytyń

Język

Czego dotyczy pismo

polski

Pismo przewodnie x. Gogackiego do Konsystorza Jeneralnego w Poznaniu

polski

Wykaz kościołów w Dekanacie Szredzkim
które sprzętów kościelnych potrzebują
[przesłany do konsystorza przez
x. Gogackiego]

polski

[Prośba o wyposażenie x. Gogackiego,
komendarza parafii Giecz i Gułtowy położonych w dekanacie kostrzyńskim, dołączona
do dekanatu śremskiego]

polski

x. Lesniewski, prodziekan lwówecki, przesyła
do Konsystorza pismo z wykazem

polski

Wykaz kościołów katolickich w Dekanacie
Lwóweckim, które potrzebują organ, dzwonów i ornamentów, zestawił x. Lesniewski,
dziekan lwówecki [wymienione wszystkie
parafie, przy nich podany spis, o co zabiegają. O wyposażenie wystąpiły: Biezdrowo,
Lubosz, Lwow [Lwówek], Międzychód, Ottorowo, Pniewy, Psarskie, Sieraków, Wierzbno,
Wilczyna, Wronki, Zajączkowo]

polski
polski
polski

Wykaz potrzebnych ornamentów dla kościoła
parafialnego w Biezdrowie Wsi przedstawia
x. Rutkowski, pleban
Informacja prodziekana x. Lesniewskiego,
że Brody nie odpowiedziały na okólnik
Adnotacja prodziekana x. Lesniewskiego,
że Bytyń nie odpowiedział na okólnik
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Dekanat / numer Data i miejsce
nadany przez
wysłania
konsystorz
pisma
30 I 1829
61
Pniewy
26 I 1829
62
Duszniki
1 II 1829
63
Kamionna
31 I 1829
64
Kwilcz
1 II 1829
65
Kamionna
31 I 1829
66–66v
Lubosz
Lwówek
4
II 1829
Ad No 667
67
Lutom
30 I 1829
68
Lwówek
Karty
(nlb.)

69

4 II 1829
Lutom

70–70v

17 I 1829
Międzychód

Kościół paraﬁalny
(ewentualnie ﬁlialny – ﬁl.)
– wezwanie
No 4.
Chrzypsko
No 5.
Duszniki
No 6.
Kamionna
No 7.
Kwilcz
No 8.
Lewice
No 9.
Lubosz
No 10.
Lutom
No 11.
Lwówek
No 12.
Łęzce [Łężce]

333

Język
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski
polski

72

15 II 1829
Ottorowo

No 13.
Międzychód
No 14.
Ostroróg
No 15.
Ottorowo [Otorowo]

73–73v

30 I 1829
Pniewy

No 16.
Pniewy

polski

74

11 II 1829
Zajączkowo

No 17.
Psarskie

polski

75

3 II 1829
Sieraków

No 18.
Sieraków

polski

76

brak daty
Wierzbno

71

77

78

No 19.
Wierzbno

No 20.
18 II 1829
Wilczyna pod Wilczyna
Bytyniem
28 I 1829
Witomyśl

No 21.
Witomyśl [Wytomyśl]

polski
polski
polski

polski

polski

polski

Czego dotyczy pismo
Komisarz chrzypski stwierdza, że kościół
pod dostatkiem jest uposażony
Komendarz dusznicki stwierdza, że kościół
jest sytuowany w sprzęty kościelne
Pleban x. Westfal stwierdza, że kościół
kamiński sprzętu nie potrzebuje
Pleban stwierdza, że kościół w Kwilczu
ma wystarczające ozdoby
Pleban x. Westfal stwierdza, że kościół
lewicki sprzętu nie potrzebuje
Pleban x. Krajewicz przedstawia obszerny
Wykaz potrzebnych sprzętów
Pleban x. Sapolenski stwierdza, że nic nie
potrzebuje dla tak małej parafii
x. Józef Hayducki, pleban lwówecki, prosi
o dzwony, reszta jest, organy są w budowie
Komendarz x. Sapolenski, pleban lutomski,
zaświadcza, że kościół łęzecki jest zapieczętowany i biedny
Obszerny wykaz potrzebnych sprzętów
zestawił x. Kazubski, proboszcz
Adnotacja prodziekana Lesniewskiego,
że Ostroróg nie odpowiedział na okólnik
Obszerny wykaz potrzebnych sprzętów
przedstawił x. Czwoydzinski, komendarz
Wykaz potrzebnych sprzętów przedstawia
proboszcz x. Paweł Heyducki. Kościół został
26 lat temu okradziony
Dezygnacya o potrzebach dla kościoła
parafialnego katolickiego Psarskiego
[tabela], przedstawia x. Szeydurski, pleban
z Zaiączkowa, komendarz psarski
Proboszcz x. Rynarzewski prosi o organy,
nie wie, czy kościół jest biedny. Kolatorem
jest Dyrekcja Kasy Wdów z Berlina
Raport względem potrzeb w parochii
Wierzbnie przedstawia x. Irzynski. Jest
„pozytyw pięknie malowana ale wielkiej
potrzebuje reparacji”
x. Lesniewski, pleban wilczyński, przedstawia Wykaz sprzętów których kościół parafialny w wsi Wilczyna w Ekonomii Królewskiej
Dusznickiej w powiecie szamotulskim
potrzebuje
Pleban x. Rebelski stwierdza, że nic nie
potrzebuje
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Karty
(nlb.)

Dekanat / numer Data i miejsce
nadany przez
wysłania
konsystorz
pisma

79

7 II 1829
Wronki

80

11 II 1829
Zajączkowo

81

27 II 1829
Skwierzyna

Kościół paraﬁalny
(ewentualnie ﬁlialny – ﬁl.)
– wezwanie

No 22.
Wronki

No 23.
Zaiączkowo [Zajączkowo]

Trzebiszew
Falkenwald [Sokola Dąbrowa]
Bledzew (24 I 29)
Mederei [Międzyrzecz] (28 I 29)
Kaława
fil. Wysocko
Starydwór [Stary Dwór]
fil. Wyszanowo
fil. Łagowice [Łagowiec]
Chociszew [Chociszewice]
Dąbrówka [Dąbrówka
Wielkopolska]
Kosieczyn (6 II 29)
Koźminek
Kramsko (9 II 29)
Babimost (10 II 29)
Zbąszyń (24 I 29)
Trzciel (15 II 29)
Pszczew (17 II 29)
Goray [Goraj] (18 II 29)
Przytoczna (29 I 29)
Rokitno (20 II 29)
Skwierzyna (24 I 29)

Zbąszyń
No 739
82–83

Język

Pleban x. Grzywieński przedstawia Wykaz,
czego nie ma w kościele, informuje o zakończonej reparacji murów i dachu, ale brakuje
polski wyposażenia, dlatego kościół jest nadal
zamknięty; skarży się na hr. Dzieduszyckiego,
kolatora kościoła, że nie chce go wyposażyć
w sprzęty
Dezygnacya o potrzebach dla kościoła parafialnego katolickiego Zajączkowskiego przedpolski
stawia pleban x. Szeydurski [ołtarza małego,
pięknego, dzwonu dużego, aparatów]
Pismo przewodnie dziekana zbąszyńskiego
łaciński do Konsystorza w Poznaniu streszczające potrzeby kościołów w dekanacie zbąszyńskim

Parafia Międzyrzecz prosi o dzwon; o organy
wystąpiły parafie: Kosieczyn, Kramsko
i Trzciel, Trzciel chce też aparaty, lichtarze,
łaciński
tabernakulum, bielizny; reszta uznała,
że posiada wystarczające wyposażenie
kościoła

84

Zbąszyń
No 48

12 II 1829
Schwerin
a/Warthe

Schwerin a/Warthe
[Skwierzyna]

85

Oborniki
No 758

20 II 1829
Oborniki

Oborniki

polski

Ad No 758

20 I 1829
Oborniki

Oborniki (29 I 29)
Obiezierze
[Objezierze]
(29 I 29)

polski

86

Czego dotyczy pismo

niemiecki

x. Wawrzyniec Franke, pleban Skwierzyny,
pisze do konsystorza
Pismo przewodnie x. Molinskiego, dziekana
obornickiego, do Konsystorza Jeneralnego,
zawierające też prośbę o doposażenie jego
parafii w Obornikach
Okólnik x. Molinskiego, dziekana obornickiego, do zarządców kościołów w dekanacie,
przypomnienie o datkach na odbudowę
spalonego w 1824 r. kościoła w Kupfbergu
[Miedziance] na Śląsku. Parafie Oborniki
i Objezierze proszą o wyposażenie
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Dekanat / numer Data i miejsce
nadany przez
wysłania
konsystorz
pisma

86v–87v

Ad No 758

88

Krobia
No 957

89–90

91–92

Ad No 957

Ostrzeszów
No 962

Kościół paraﬁalny
(ewentualnie ﬁlialny – ﬁl.)
– wezwanie
Radzim (29 I 29)
Choynica [Chojnica] (31 I 29)
Sobota (31 I 29)
Kiekrz (1 II 29)
Cerekwica (3 II 29)
Kaźmierz [Kaźmierz] (4 II 29)
Szamotuły (5 II 29)
Słopanowo (6 II 29)
Obrzycko (6 II 29)
Boruszyno [Boruszyn] (6 II 29)
Połajewo (9 II 29)
Ryczywół (9 II 29)
Ludomy (9 II 29)
Rożnowo (11 II 29)
Łukowo (12 II 29)

9 III 1829
Dupin

30 I 1829
Dupin

9 III 1829
Bukownica

Dupin [Dubin]
Jutrosin
Pępowo (2 II 29)
Skorażewiec [Skoraszewice]
(3 II 29)
Kołaczkowice (4 II 29)
Niepart (5 II 29)
Krobia
Żytowieckie (9 II 29)
Oporowo (10 II 29)
Pawłowice (11 II 29)
Rydzyna
Poniec
Gołaszyn (16 II 29)
Łaszczyn
Zakrzewo
Mieyska Górka [Miejska Górka]
(19 II 29)
Sarnowa
Słupia
Golejewko
Konary
Pakosław (21 II 29)
Szkaradów
[Szkaradowo]

335

Język

Czego dotyczy pismo

polski

Na okólniku poświadczony odbiór wraz
z datą i wymienione życzenia poszczególnych parafii. Radzim, Choynica, Sobota,
Kiekrz, Cerekwica, Kazimierz, Szamotuły,
Słopanowo, Obrzycko, Boruszyno (nowy
kościół), Połajewo, Rożnowo i Łukowo proszą
o wyposażenie. Ryczywół i Ludomy mogą się
obejść bez wsparcia.

polski

Pismo przewodnie dziekana krobskiego
do Konsystorza Jeneralnego Arcybiskupiego
w Poznaniu

polski

Okólnik dziekana wysłany do zarządców kościołów w dekanacie, na którym naniesione
są ich odpowiedzi wraz z datą otrzymania
pisma. Nie potrzebują: Dupin, Pępowo
(kościół wymaga reparacji), Skorażewiec,
Niepart, Żytowiecko, Poniec, Gołaszyn,
Zakrzewo, Sarnowa, Pakosław. Proszą
o wyposażenie: Jutrosin, Krobia, Oporowo,
Pawłowice, Rydzyna, Łaszczyn, Miejska
Górka, Słupia (kościół potrzebuje reparacji
dachu), Golejewko (kościół okradziono ze
sreber w 1819 r.), Szkaradów (kościół nowo
wystawiony)

polski

Pismo przewodnie prodziekana ostrzeszowskiego x. Kompały do Konsystorza
Jeneralnego w Poznaniu odsyłające wykaz
i informujące, że „poważył się każdego xiędza
plebana podanie poświadczyć”, a także
zawierające uzasadnienie, dlaczego się
ubiegają o sprzęt z „klasztorów kasować się
mających”, bo „szkoda wielka się dzieje,
iż aparaty po klasztorach butwieją”

Dorota MATYASZCZYK
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Karty
(nlb.)

Dekanat / numer Data i miejsce
nadany przez
wysłania
konsystorz
pisma

Kościół paraﬁalny
(ewentualnie ﬁlialny – ﬁl.)
– wezwanie

Język

93

3 II 1829
Ostrzeszów

I Ostrzeszów
[fil. Siedlików]

polski

94–96

4 II 1829
Kobylagóra

II Kobylogóra [Kobyla Góra]

polski

97

15 II 1829
Parzynów

III Parzynów

98

9 II 1829
Rogaszyce

IV Rogaszyce i Kochlow
[Kochłów]

5 II 1829
Mikorzyn

V Mikorzyn

100–100v

14 I 1829
Bukownica

VI Bukownica

101–101v

6 III 1829
Grabów

VII Grabów

102

15 II 1829
Chlewo

VIII Przedborów

103

15 II 1829
Chlewo

IX Chlewo

104

24 II 1829
Kotłów

X Kotłów

polski

13 III 1829
Jarocin

Nowemiasto
Kolniczki

polski

2 III 1829
Jarocin

Jarocin
Xiąż
[Książ Wielkopolski]
Gogolew
[Gogolewo]
Włościejewki
Golina
Sławoszew
Siedlemin
Lutynia

polski

99

105–105v

106–106v

Ad No 962

Nowemiasto
No 965

Nowemiasto
No 804

polski

polski

polski

polski
polski
polski

polski

Czego dotyczy pismo
Pismo do prodziekana – Wykaz potrzebnych
sprzętów przesyła x. Stroiński, pleban ostrzeszowski [komentarz x. Kompały na wykazie
i wniosek o wyposażenie dla kościoła fil.
w Siedlikowie]
Wykaz potrzebnych sprzętów przesyła
komendarz x. J. [Ignacy] Hanke
Pismo do dziekana – Wykaz potrzebnych
sprzętów dla kościoła w Parzynowie przesyła
pleban x. Mucha
Pismo do dziekana – Wykaz potrzebnych
sprzętów dla obu parafii x. Zieliński, pleban.
Kościół kochłowski od 94 lat opuszczony.
Podpisy ekonomów kościoła
Pismo do dziekana – Wykaz potrzebnych
sprzętów dla Mikorzyna przedstawia
x. Krakowski
Pismo do Konsystorza Jeneralnego
w Poznaniu – Wykaz potrzebnych sprzętów
x. Kompała, pleban bukowski
Wykaz potrzebnych sprzętów, o które prosi
komisarz grabowski x. Kompała
Wykaz potrzebnych sprzętów przesyła
komisarz x. Pietrzykowski; podpisy ekonomów kościoła
Wykaz potrzebnych sprzętów dla parafii
Chlewo przedstawia x. Pietrzykowski;
podpisy ekonomów kościoła
Wykaz potrzebnych sprzętów dla Kotłowa
przesyła x. Przeradzki; podpisy ekonomów
kościoła
Pismo do Konsystorza Jeneralnego w Poznaniu – Wykaz potrzebnych sprzętów zgłoszonych przez x. Kobylińskiego, komendarza
parafii w Nowymmieście i w Kolniczkach,
przesyła do konsystorza dziekan x. Karpieński
Dziekan Karpieński przesyła Raport do
Konsystorza Jeneralnego w Poznaniu, Wykaz
potrzebnych sprzętów dla ubogich kościołów.
Siedlemin potrzebuje reparacji kościoła. Włościejewki oprócz bielizny potrzebują reparacji
wewnątrz kościoła. Xiąż wewnątrz i zewnątrz
potrzebuje reparacji. Gogolew potrzebuje
reparacji dachu, monstrancji i bielizny. Jarocin
okradziony.„Z innych kościołów – lubo iż te nie
są zamożne w potrzeby nie ma pewnych doniesień” [nie odpowiedziały parafie: Brzostkowo
[Brzostków], Dembno [Dębno nad Wartą], Lgiń,
Mieszkowo [Mieszków], Pogorzelica, Radlin,
Siedlemin, Wikowyja, Witaszyce, Żerków]

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. KA 12 236

Dekanat / numer Data i miejsce
Kościół paraﬁalny
nadany przez
wysłania
(ewentualnie ﬁlialny – ﬁl.)
konsystorz
pisma
– wezwanie
Grodzisk
7 III 1829
107
Ptaszkowo
No 989
Wielichowo
1.Wielichowo
2. Grodzisk
3. Bukowiec
4. Opalnyca [Opalenica]
5. Dakowy [Dakowy Mokre]
6. Granowo
7. Konoiad [Konojad]
Grodzisk
26 II 1829
8. wielkie [!] Łęki [Łęki Wielkie]
108–109
No 771
Wielichowo
9. Parzenczewo [Parzęczewo]
10. Gościeszyn
11. Kębłowo
12. Silc [Siedlec]
Tuchorza fil. Silca
13. Ruchocice
14. Rakoniewice
Karty
(nlb.)

110

Grodzisk
No 989

6 III 1829
Ptaszkowo

Ptaszkowo

111–111v

Kościan
No 990

13 III 1828
Czacz

Błociszewo
Głuchowo

112–114

Kościan
No 729

23 II 1829
Czacz

Kościan [fara]
Bonikowo
Oborzyska
Iłowiec
Wyskoć
Białcz
Czacz
Kościan – kościół Św. Ducha

115–115v

Oborniki
No 1007

16 III 1829
Połajewo

Połajewo

116

Oborniki
Ad No 1007

17 II 1829
Poznań

Połajewo

117

Śrem
No 1019

14 III 1829
Dolsk

118

Śrem
Ad No 1019

Dolsk
Domachowo
Krzywiń
Kunowo

337

Język

Czego dotyczy pismo

polski

Dziekan grodziski x. Klawitter pisze
do Konsystorza Jeneralnego w Poznaniu

polski

Raport tyczący się potrzeb kościelnych
w Dekanacie Grodziskim sporządził dziekan
x. Klawitter, m.in. kościół w Granowie prosi
o dwa ołtarze pomniejsze, w Konojadzie
o ołtarz z cymborium. Kościół w Kębłowie
pogorzał 8 V 1828 r.

Pismo x. Wązowicza [Wąsowicza] do
dziekana grodziskiego z prośbą o poparcie
starań o organy
Pismo do Konsystorza przesyła dziekan
kościański x. Ritter wraz ze spóźnionymi
polski wnioskami parafii w Błociszewie i Głuchowie
(potrzebuje m.in. 2–3 ołtarzy, 4 konfesjonałów, 10 ławek)
Pismo do Konsystorza Jeneralnego w Poznaniu z zestawieniem potrzeb przesyła
x. Ritter dziekan kościański. Proboszcz z fary
w Kościanie prosi m.in. o dzwon z kościoła po
polski
zgasłych bernardynach w Kościanie, przedstawia obszerną listę życzeń. Podobnie długa
lista nadeszła z Białcza. Kościół w Wyskoci
„z przyczyny spustoszenia” jest zamknięty
Dodatkowe pismo do Konsystorza Jeneralnego w Poznaniu, z pominięciem dziekana
foralnego, przesyła x. Chodyński, proboszcz
polski
w Połajewie, informując, że wcześniej wysłał
podobne pismo do Rejencji w Poznaniu.
Przedstawia obszerną listę potrzeb
Pismo Rejencji Poznańskiej do proboszcza
niemiecki, w Połajewie – odpowiedź na jego prośbę
polski o wyposażenie z 9 lutego. Rejencja odsyła go
do Konsystorza Arcybiskupiego
Pismo przewodnie dziekana foralnego
polski śremskiego do Konsystorza („pominąłem to
co było przesadzone”)
Wykaz ubogich Kościołów Dekanatu
Szremskiego i ich potrzeb pod względem orpolski
namentów, organ i dzwonów – zestawienie
x. Polcyna
polski

Dorota MATYASZCZYK
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Karty
(nlb.)

Dekanat / numer Data i miejsce
nadany przez
wysłania
konsystorz
pisma

Kościół paraﬁalny
(ewentualnie ﬁlialny – ﬁl.)
– wezwanie

Język

119

Rogoźno
Ad No 1050

19 III 1829
Rogoźno

Rogoźno

polski

120

Ostrzeszów
No 1059

17 III 1829
Bukownica

Mixstadt
[Mikstat]

polski

121–121v

Ostrzeszów
Ad nr 1059

1 III 1829
Mixstadt

Mixstadt
[Mikstat]

polski

122–123

Ostrzeszów
Ad No 1059

1 III 1829
Mixstadt

Mixstadt
[Mikstat]

polski

124

No 1064

21 III 1829
23 III 1829

125–156v

Ad No 1064

157

Wałcz
No 1095

24 III 1829
Poznań

158

Rogoźno
No 1286

1 IV 1828
Białężyn

polski

polski

159

Rogoźno
Ad No 1286

1 IV 1829
Białężyn

160

Kostrzyn
No 1357

7 IV 1829
Targowa Górka

fil. Lubsdorf [Lubiesz]

polski

polski
Kiecin [Kicin]
Wierzenica
Murowana Goślina
Długa Goślina
Białenżyn [Białężyn]
Rogoźno
Potulice

Czego dotyczy pismo
Pismo x. Laskowskiego, proboszcza
w Rogoźnie, bezpośrednio do Konsystorza Jeneralnego z prośbą o wyposażenie (ambony,
ołtarza głównego i 2 pobocznych) dla jego
kościoła w Rogoźnie, z klasztoru w Środzie
lub któregokolwiek innego
Pismo do Konsystorza Jeneralnego w Poznaniu x. Kompały, prodziekana ostrzeszowskiego, z poparciem nadesłanej dopiero
teraz prośby x. Szymkiewicza, proboszcza
z Mikstatu, o wyposażenie
Spis wyszczególniający nieodzownie brakujące do Służby Bożej Kościołowi parafialnemu
w Mixstadzie potrzeby – podpisany
x. Szymkiewicz i ekonomowie kościoła
Pismo x. Szymkiewicza, proboszcza
w Mikstadzie, do x. prodziekana Kompały,
informujące m.in., że miasto zgorzało
w 1822 r. i jako kolator jest zbyt ubogie
by wspierać kościół
Adnotacje Konsystorza Jeneralnego nt
nieodesłanych ankiet z dekanatów: rogozińskiego, kostrzyńskiego, miłosławskiego.
Brudnopis pisma do Królewskiej Rejencji
odsyłający raport o potrzebach ubogich
kościołów z 23 III 1829 r.
Wykaz Kościołów katolickich w Archidiecezyi
Poznańskiey Sprzętów Kościelnych potrzebujących [tabele] [kopia zestawienia wysłanego do Królewskiej Rejencji II w Poznaniu
30 III 1829 r.]
Pismo x. Bociańskiego, opata [!] klasztoru
dominikanów w Poznaniu, do Konsystorza
Jeneralnego w Poznaniu z prośbą o doposażenie kościoła [adnotacja konsystorza
informuje, że x. Bociański był w tym
kościółku chrzczony]
Pismo przewodnie x. Nowackiego, prodziekana foralnego rogozińskiego, do Konsystorza
Jeneralnego w Poznaniu

polski

Wykaz potrzebnych utensyliów kościelnych,
jakich potrzebują kościoły Dekanatu Rogozińskiego. „Więcej kościołów się nie zgłosiło”
[nie odpowiedziały na ankietę parafie:
Łęgowo, Owińska, Parkowo, Skoki, Słomowo,
Uchorowo]

polski

x. Tycki przesyła do Jeneralnego Konsystorza
w Poznaniu Raport względem ornamentów
kościelnych

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. KA 12 236

Karty
(nlb.)

Dekanat / numer Data i miejsce
nadany przez
wysłania
konsystorz
pisma
22 III 1829
Gułtowy

161

Gułtowy
Giecz

6 IV 1829
Targowa Górka
Targowa Górka

162–162v

4 III 1829
Opatówko

163–163v
164
165

Kościół paraﬁalny
(ewentualnie ﬁlialny – ﬁl.)
– wezwanie

Kostrzyn
Ad No 1357

166

18 III 1829
Siekierki
14 III 1829
Czerleino
23 III 1829
Nekla

167
21 III 1821
Siedlec
20 III 1829
Kostrzyn
18 III 1829
Uzarzewo
17 III 1829
Kleszczewo
18 III 1829
Swarzędz
8 IV 1829
Targowa Górka

168
169
170
171
172
173–173v

339

Język

polski

polski

polski

Siekierki

polski

Czerleino [Czerlejno]

polski

x. Prellwicz prosi o wyposażenie

Nekla

polski

x. Wilkoński prosi o wyposażenie

Grodziszczko

polski

Siedlec

polski

x. Idzikiewicz prosi o wyposażenie
x. Bodzianski prosi o dzwon, także podpisy
prowizorów kościoła

Kostrzyn

polski

x. Sniegowski prosi o wyposażenie

Uzarzewo

polski

x. Gawałkiewicz prosi o wyposażenie

Kleszczewo

polski

x. Nowicki prosi o wyposażenie

Swarzędz

polski

x. Wróblewski prosi o wyposażenie

polski

19 III 1829
Wszemborz

Wzemborz [Wszembórz]

polski

175

7 IV 1829
Biechowo

Biechowo

polski

17 III 1829
Bieganowo

Bieganowo

polski

17 III 1829
Gozdowo

Gozdowo

polski

Zieleniec

polski

Kaczanów

polski

Kołaczkowo

polski

177–177v
178
179–179v
180

Miłosław
No 1358

18 III 1829
Zieleniec
17 III 1829
Kaczanów
19 III 1828
Kołaczkowo

x. Gogacki pisze do dziekana x. Tyckiego
[wcześniej pisał sam do Konsystorza
Jeneralnego – zob. k. 48]
Proźba [!] x. Tyckiego plebana o Ornamenta
kościelne dla kościoła w Targowey Górce.
Także podpisy ekonomów kościoła
Prośba x. Tyckiego, komendarza, o ornamenta kościelne dla kościoła w Opatówku;
także podpisy ekonomów kościoła
x. Kowalski wymienia potrzebne wyposażenie dla kościoła w Siekierkach

Opatówko

174–174v

176

Czego dotyczy pismo

x. Tycki, prodziekan, pisze pismo przewodnie
do Konsystorza Jeneralnego w Poznaniu
Pleban x. Derdziński pisze do dziekana
z prośbą o wyposażenie [bardzo dużo,
też podpisy ekonomów kościoła]
x. Kozłowicz i ekonomowie kościoła piszą
z prośbą o wyposażenie
x. Borowicz i ekonomowie kościoła piszą
pismo z prośbą o wyposażenie; też podpisy
ekonomów kościoła
Pismo plebana x. Twardowskiego z prośbą
o wyposażenie [dużo]; też podpisy ekonomów kościoła
Pismo plebana x. Urbanowskiego z prośbą
o wyposażenie [dużo]
Pismo x. Urbanowskiego, komendarza,
z prośbą o wyposażenie [dużo]
Pismo x. Leszczyńskiego z prośbą o wyposażenie; też podpisy ekonomów kościoła
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Karty
(nlb.)

Dekanat / numer Data i miejsce
nadany przez
wysłania
konsystorz
pisma

Kościół paraﬁalny
(ewentualnie ﬁlialny – ﬁl.)
– wezwanie

Język

181–181v

23 III 1829
Miłosław

Miłosław

polski

182–182v

21 III 1829
Bardo

Bardo

polski

20 III 1829
Czeszewo

Czeszewo

polski

184–185

18 III 1829
Grabowo

Grabowo

polski

186

20 II 1829
Winnogóra

Winnogóra [Winna Góra]

polski

183–183v

Miłosław
No 1358

Czego dotyczy pismo
Pismo plebana x. Koperskiego z prośbą
o wyposażenie [dużo]; też podpisy
ekonomów kościoła
Pismo x. Taylora z prośbą o wyposażenie
[dużo]; też podpisy ekonomów kościoła
Pismo x. Weychana z prośbą o wyposażenie
[bardzo dużo]; też podpisy ekonomów
kościoła
Pismo x. Chodyńskiego, komendarza,
z prośbą o wyposażenie [dużo]
Pismo Kolegium Kościelnego z x. Musielskim
plebanem o wyposażenie [dużo];
też podpisy ekonomów kościoła
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Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. KA 12 236,
Akta tyczące się sprzętów jakich kościoły parafialne Archidiecezji
Poznańskiej potrzebują. Omówienie zawartości
Streszczenie
Jesienią 1828 r. dziekan ostrzeszowski, ks. Jan Kompałła, napisał memoriał do abpa Teofila Wolickiego, nowo
mianowanego metropolity połączonych unią personalną archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej (Archiwum
Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. KA 10 969, Akta Konsystorza Jeneralnego Arcybiskupiego Poznańskiego tyczące się: kościoła Pobernardyńskiego w Ostrzeszowie 1823–1853). Ks. Kompałła zaproponował m.in. przekazanie
sprzętów ze skasowanych i jeszcze istniejących klasztorów na rzecz ubogich kościołów parafialnych. Abp Wolicki podjął działania u władz w Berlinie, których efektem była odezwa Królewskiej Rejencji II w Poznaniu No 348
z dnia 19 XII 1828 r., żądająca, by „rządcy kościołów zaciągnęli wiadomości o potrzebie ubogich gmin katolickich względem organ, dzwonów, ornatów, i innych kościelnych sprzętów”. 14 I 1829 r. konsystorz generalny
arcybiskupi poznański wysyłał do wszystkich dziekanów z 23 dekanatów pismo z powyższym zapytaniem.
Do 7 IV 1829 r. odpowiedziały 262 (80,36%) z ogólnej liczby 326 parafii w archidiecezji poznańskiej. O wyposażenie prosiła większość, aż 225 (69,01%), tylko 37 (11,35%) nie chciało wyposażenia, a nie odpowiedziały na
pytanie 64 parafie (19,63%). Można zatem uznać, że nie chciało wyposażenia 101 parafii, czyli 30,98%.
Materiały powyższe znajdują się w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu w poszycie KA 12 236.
Przygotowywana jest edycja tego źródła poszerzona o dane z ankiety personalnej, rozesłanej z inicjatywy abpa
Wolickiego w czerwcu 1829 r. do parafii i klasztorów obu archidiecezji: poznańskiej i gnieźnieńskiej.

Słowa kluczowe
archidiecezja poznańska, parafia, dekanat, ks. Jan Kompałła, abp Teofil Wolicki, wyposażenie kościołów parafialnych, Rejencja Poznańska
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Archdiocesan Archives in Poznań, no. KA 12 236,
Records relating to the furnishings needed by parish churches
in the Archdiocese of Poznań. A discussion of the contents
Summary
In autumn 1828 the dean of Ostrzeszów, Fr. Jak Kompałła, wrote a memorial to Archbishop Teofil Wolicki, newly
appointed metropolitan of Archdioceses of Gniezno and Poznań joined by a personal union (Archdiocesan
Archives in Poznań, no. KA 10 969, Records of the General Consistory of the Archbishopric of Poznań concerning
the former Bernardine Church in Ostrzeszów 1823–1853). Fr. Kompałła suggested that furnishings from the dissolved and still existing monasteries be given to poor parish churches. Archbishop Wolicki intervened with the
authorities in Berlin, which led to a proclamation of the Royal District (Regierungsbezirk) II in Poznań no. 348
of 19 December 1828 demanding that the “administrators of churches investigate the needs of poor Catholic
parishes with regard to organs, bells, chasubles and other church furnishings”. On 14 January 1829 the General
Consistory of the Archbishopric of Poznań sent a letter to all deans of the 23 deaneries with the above request.
By April 1829 replies came from 262 (80.36%) out of the total number of 326 parishes in the Archdiocese of
Poznań. No fewer than parishes (225, 69.01%) asked for furnishings, with only 37 parishes (11.35%) not wanting any and 64 (19.63%) parishes not replying to the question. It could, therefore, be said that 101, i.e. 30.98%,
parishes did not want any furnishings.
The above documents are to be found in the Archdiocesan Archives in Poznań in the bound volume no.
KA 12 236. An edition of this source is under preparation. It will also feature data from a personal questionnaire
sent in June 1829 on the initiative of Archbishop Wolicki to parishes and monasteries from both Archdioceses:
of Poznań and Gniezno.

Keywords
Archdiocese of Poznań, parish, deanery, Fr. Jan Kompałła, Archbishop Teofil Wolicki, furnishings of parish
churches, Poznań District (Regierungsbezirk Posen)
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Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów oraz zgromadzeń
zakonnych przechowywanych w księgozbiorze podręcznym
Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie (1767–2008)*
Rubrycele i schematyzmy zakonne, podobnie jak ich diecezjalne odpowiedniki, stanowią
cenne źródło historyczne1. Zamieszczane w nich dane odnoszą się bowiem do najrozmaitszych kwestii związanych z funkcjonowaniem wspólnot zakonnych, poczynając od
form sprawowania liturgii, poprzez sprawy związane z prozopografią duchowieństwa, aż
po kwestie odnoszące się do specyfiki ich ustawodawstwa. Druki te, jako że każdorazowo
odnoszą się do konkretnego momentu historycznego i określonej przestrzeni geograficznej, odzwierciedlają rzeczywistość eklezjalną, która niejednokrotnie jest już nie do
odtworzenia z powodu bezpowrotnej utraty innych archiwaliów2. Elenchy zakonne stają
się wówczas jedynym źródłem do poznania poszczególnych wspólnot i gałęzi zakonnych
– nie zastępczym, lecz podstawowym. Nic zatem dziwnego, że publikacje te niejednokrotnie były już w nauce przedmiotem badań i dociekań kolejnych generacji historyków.
Wystarczy przywołać nazwiska przynajmniej niektórych badaczy, jak chociażby Edyty
Chomentowskiej3, Andrzeja Kwaśniewskiego4, Stanisława Librowskiego5 czy też Witalija
Rosowskiego6, aby przekonać się o zakresie prowadzonych przez nich prac.
* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 B. KUMOR, Schematyzmy diecezji tarnowskiej z XIX w. jako źródło demograficzne, „Przeszłość Demograficzna Polski”, 1, 1967, s. 67–87; G. ZAMOYSKI, Schematyzmy diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego jako źródło
statystyczno-kartograficzne, „Rocznik Przemyski”, 41, 2005, 4, s. 127–142.
2 E. JABŁOŃSKA-DEPTUŁA, Zakony i zgromadzenia zakonne w Polsce w XIX i XX w., „Znak”, 17, 1965, 11–12, s. 1653.
3 E. CHOMENTOWSKA, Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów męskich i żeńskich obszaru historycznych
ziem Rzeczpospolitej za lata 1690–2008 w zbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 100, 2013, s. 55–179.
4 A. KWAŚNIEWSKI, Katalog rubrycel i schematyzmów polskich cystersów znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (1788–1816), „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 189–205.
5 S. LIBROWSKI, Katalog rubrycel i schematyzmów diecezji i zakonów historycznej Polski znajdujących się
w księgozbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 27, 1973, s. 57–130.
6 W. ROSOWSKI, Sprawozdanie z kwerendy w Wilnie w dniach 2–4 IV 2013 r., „Hereditas Monasteriorum”, 2,
2013, s. 484–494.
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Katalogowanie rubrycel i schematyzmów zakonnych nie należy do rzeczy łatwych.
Zasadnicza trudność wynika z faktu, że są one rozproszone po różnych instytucjach
archiwalnych, zarówno kościelnych, jak i państwowych. Pierwszorzędnym zadaniem
w tym zakresie jest więc dotarcie do jak największej liczby placówek archiwalnych
i zinwentaryzowanie ich zasobu pod kątem znalezienia i opisania kolejnych tomów.
Uwaga ta, w całej rozciągłości, odnosi się również do Archiwum Archidiecezjalnego
w Gnieźnie (dalej: AA Gniezno), gdyż jego zasób nierozerwalnie wiąże się z tysiącletnimi dziejami Kościoła na ziemiach polskich7. Zbiory AA Gniezno – obejmujące m.in.
Akta Kapituły Metropolitalnej, Akta Konsystorza i Kurii Metropolitalnej, Akta Prymasa
Polski, Bibliotekę Kapitulną oraz Bibliotekę Seminaryjną – skupiają również księgozbiór
podręczny, który oprócz publikacji o tematyce historyczno-regionalnej gromadzi serie rubrycel i schematyzmów archidiecezji gnieźnieńskiej oraz innych diecezji ulokowanych na ziemiach polskich i poza ich granicami8. Znajdują się tam także rubrycele
i schematyzmy zakonów i zgromadzeń zakonnych. Druki te, dotychczas mało znane,
stały się przedmiotem niniejszego opracowania.
Wprowadzenie i dołączony do niego katalog przedkładają sobie za zasadniczy cel
upowszechnienie wśród badaczy skromnej części zbiorów jednego z najważniejszych archiwów kościelnych w Polsce. Rubrycele i schematyzmy zakonów i zgromadzeń zakonnych, które się w nim znajdują, są bez wątpienia ważnym materiałem źródłowym do poznania organizacji oraz działalności zakonów i zgromadzeń zakonnych
od XVIII do XXI w.

Zakony i zgromadzenia reprezentowane w zbiorze
W księgozbiorze podręcznym AA Gniezno przechowywane są rubrycele i schematyzmy przygotowane dla 11 zakonów i zgromadzeń zakonnych. Są to (numeracja według katalogu): I – bernardyni i bernardynki, II – cystersi i cysterki, III – dominikanie
i dominikanki, IV – filipini (oratorianie), V – franciszkanie konwentualni, VI – jezuici,
VII – kameduli, VIII – karmelici bosi i karmelitanki bose, IX – misjonarze Świętej Rodziny, X – reformaci, XI – sercanie.
Jako że zakony i zgromadzenia zakonne na przestrzeni wieków zmieniały swoje nazwy bądź też pod wpływem różnych czynników – politycznych, społecznych, ekonomicznych i etnicznych – przechodziły wewnętrzne przeobrażenia (podziały prowincji, kasaty, unifikacje itp.)9, niezbędne okazało się przybliżenie ich krótkiej historii
wraz z odniesieniem jej do konkretnych druków przechowywanych w AA Gniezno.

7 M. ALEKSANDROWICZ, J. RYŁ, W. ZIENTARSKI, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, [w:] C. SKOPOWSKI (red.),
Dzieje Poznania i Województwa Poznańskiego. Informator o materiałach archiwalnych, t. 2: (W granicach
z 1974 r.), Warszawa 1982, s. 85–87; M. ALEKSANDROWICZ, Archiwum Archidiecezjalne, [w:] Rocznik Archidiecezji
Gnieźnieńskiej 2010, Gniezno 2010, s. 57–59.
8

W. ZIENTARSKI, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, „Studia Gnesnensia”, 1, 1975, s. 253–254.

9 H. E. WYCZAWSKI, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, wyd. 2 popr. i uzup., red. T. MOSKAL,
A. K. SITNIK, Kalwaria Zebrzydowska 2013, s. 99–173.
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Stosowne noty zostały umieszczone każdorazowo przed inwentarzem odnoszącym
się do określonego zakonu lub zgromadzenia zakonnego.

Zasób rubrycel i schematyzmów
Księgozbiór podręczny AA Gniezno obejmuje łącznie 72 druki, które są rubrycelami,
schematyzmami bądź też połączeniem jednych i drugich, przygotowanymi na wewnętrzne potrzeby wspólnot. Ich liczba, różna w wypadku poszczególnych zakonów
i zgromadzeń zakonnych, waha się od 1 do 35 egzemplarzy. Najsłabiej są reprezentowane zakony: dominikanów, filipinów, kamedułów, karmelitów bosych, misjonarzy
Świętej Rodziny oraz sercanów (po jednym egzemplarzu). Najliczniejszą grupę, aż 35
egzemplarzy, stanowią druki przygotowane przez i dla franciszkanów konwentualnych (zob. tabela 1).
Tabela 1. Rubrycele i schematyzmy zakonne w zbiorach AA Gniezno
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

zakon lub zgromadzenie
bernardyni i bernardynki
cystersi i cysterki
dominikanie i dominikanki
filipini
franciszkanie konwentualni
jezuici
kameduli
karmelici bosi i karmelitanki bose
misjonarze Świętej Rodziny
reformaci
sercanie
Łącznie

Liczba rubrycel
6
–
–
–
7
–
–
–
–
–
–
13

Liczba rubrycel połączonych
ze schematyzmami
–
10
–
–
28
–
1
1
–
–
–
40

Liczba schematyzmów

Łącznie

1
–
1
1
–
11
–
–
1
3
1
19

7
10
1
1
35
11
1
1
1
3
1
72

Znaczące dysproporcje dają się zauważyć nie tylko w liczbie przechowywanych druków, ale także w ich wewnętrznej strukturze. AA Gniezno jest bowiem w posiadaniu
zarówno samodzielnych rubrycel (13 druków), kalendarzy liturgicznych połączonych
ze schematyzmami (40 druków), jak i niezależnych schematyzmów zakonnych (19
druków). Ich różnorodność wynika z ewolucji, jaką przeszły na przestrzeni wieków,
wzorując się na analogicznych drukach diecezjalnych10.

Formy druków
Jak zaznaczono, wśród rubrycel i schematyzmów zakonnych przechowywanych
w AA Gniezno znajdują się pierwotne rubrycele, rubrycele połączone ze schematyzmami i usamodzielnione schematyzmy (zob. tabela 1).
10

S. LIBROWSKI, Katalog rubrycel i schematyzmów, s. 214–215.
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Pierwsze ze wspomnianych, rubrycele jako wydawnictwa pierwotne, ograniczały
się tylko do publikacji kalendarza liturgicznego, przydatnego przy sprawowaniu liturgii. Zgromadzone w gnieźnieńskim archiwum tego typu druki, niewielkie objętościowo, są charakterystyczne zwłaszcza dla zakonów franciszkańskich z przełomu
XVIII i XIX w. Jest ich 13. Sześć to druki bernardynów i bernardynek z lat 1820–1839,
siedem pozostałych zostało przygotowanych przez franciszkanów konwentualnych
między 1772 a 1803 r.
Drugie ze wspomnianych, rubrycele złączone ze schematyzmami, najwcześniej pojawiły się u kamedułów (ryc. 1). Już w najstarszym z przechowywanych w AA Gniezno
elenchusie, przygotowanym na potrzeby tego zakonu na rok 1767, zawarty został
spis zmarłych w latach 1765–1766 ojców i braci zakonu (ryc. 2). Taka szczątkowa forma schematyzmu legła u podstaw opracowywanych w tym samym czasie druków
diecezjalnych11. Schematyzmy w takiej postaci zdecydowanie dominują w zbiorach
AA Gniezno – jest ich 40. Wśród nich najliczniejsze grupy stanowią: 28 druków franciszkanów konwentualnych z lat 1806–1858 oraz 10 druków cystersów i cysterek z lat
1816–1835. Zachowały się ponadto po jednym egzemplarzu druków kamedułów
(z 1767 r.) i karmelitów bosych (z 1841 r.).
Najbardziej rozbudowane, a przez to najbogatsze treściowo, są usamodzielnione
schematyzmy zakonne. Praktyka ich systematycznego opracowywania i publikacji
sięga XIX w. W stuleciu następnym stała się ona powszechna i do dziś jest kultywowana. W zbiorach AA Gniezno znajduje się 19 takich druków; 11 z nich odnosi się
do różnych prowincji jezuickich, a trzy stanowią wytwór działalności franciszkanów
reformatów. Po jednym schematyzmie przypada na bernardynów i bernardynki, dominikanów i dominikanki, filipinów, misjonarzy Świętej Rodziny oraz sercanów.

Nomenklatura druków
Kompleksowe opracowanie dotyczące rubrycel i schematyzmów zakonnych przechowywanych w AA Gniezno domaga się uściślenia nomenklatury zastosowanej
w tytulaturze tychże druków. Ta bowiem, co jest charakterystyczne, odzwierciedlała nazewnictwo przyjęte powszechnie przy redagowaniu analogicznych rubrycel
i schematyzmów diecezjalnych. Generalnie stosowano więc określenia: annuarium-elenchus (reformaci), catalogus (dominikanie i dominikanki, jezuici), directorium (bernardyni i bernardynki, cystersi i cysterki, franciszkanie konwentualni, kameduli, karmelici bosi i karmelitanki bose) oraz schematismus (bernardyni i bernardynki, filipini,
misjonarze Świętej Rodziny, reformaci). Odstępstwo od tej praktyki stanowi przygotowany przez reformatów w 1865 r. rękopiśmienny schematyzm dla prowincji pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Prusach i Wielkim Księstwie Litewskim, który został
określony jako tabula. Wyjątek ten podyktowany został zapewne formą schematyzmu, który ograniczono jedynie do wykazu osobowego zakonu.

11

Ibidem, s. 214.
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Ryc. 1. AA Gniezno, sygn. E.EC1, Directorium divini officii persolvendi juxta ritum monasticum ad usum
Eremitarum Camaldulensium..., Wiedeń [1766], strona tytułowa. Fot. ks. Ł. KRUCKI
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Ryc. 2. AA Gniezno, sygn. E.EC1, Directorium divini officii persolvendi juxta ritum monasticum ad usum Eremitarum Camaldulensium..., Wiedeń [1766], spis kamedułów zmarłych w latach 1765–1766. Fot. ks. Ł. KRUCKI
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Przeznaczenie druków
Rubrycele i schematyzmy zakonne były przygotowywane na wewnętrzne potrzeby
członków określonych wspólnot (całych zakonów lub zgromadzeń zakonnych, konkretnych prowincji, kongregacji, cerkarii, opactw itp.), dlatego też skupiały się na
kwestiach liturgicznych, organizacyjnych i administracyjnych bezpośrednio je dotykających. Nie można jednak zapominać, że zdarzały się odstępstwa od tej reguły.
Uwidoczniło się to zwłaszcza w odniesieniu do zakonów żebraczych (franciszkanie
i dominikanie), w których opracowywano rubrycele i schematyzmy także z myślą
o członkach III zakonu, jak również o osobach agregowanych do określonych konfraterni. Specyfika ta przyczyniła się do wypracowania pewnego porządku, który polegał na umieszczaniu po spisie męskich członków zakonu wykazów sióstr zakonnych,
a następnie tercjarzy i osób agregowanych.

Treść i układ rubrycel
Rubrycele, które były ważnymi „pomocami liturgicznymi”, składały się z kilku części.
Chociaż nie były one tak rozbudowane jak analogiczne druki przygotowywane na
potrzeby duchowieństwa diecezjalnego, to jednak obejmowały następujące elementy: Revolutiones anni, Analitica temporum computatio (bernardyni); Revolutiones annuae, Festa mobilia, Quatuor anni tempora (cystersi); Revolutiones annuae, Festa mobilia
(franciszkanie konwentualni); Festa mobilia, Quatuor tempora (kameduli). Wszystkie
te elementy stanowiły swego rodzaju informatory o przebiegu konkretnego roku liturgicznego, uwzględniając obchody uroczystości i świąt stałych i ruchomych12.
Najistotniejszą częścią rubryceli był jednak kalendarz liturgiczny. We wszystkich rubrycelach przechowywanych w AA Gniezno zaczynał się on zawsze 1 stycznia, a kończył 31 grudnia. Jako że był konstruowany na potrzeby pastoralne różnych zakonów
i zgromadzeń zakonnych, zawierał odrębności, które zarysowały się szczególnie
w odniesieniu do przeżywania liturgicznych wspomnień świętych i błogosławionych
związanych „genetycznie” z poszczególnymi rodzinami zakonnymi. Był to niewątpliwie element oryginalny, który posiadał swoje umocowanie w prawie kanonicznym13.
W rubrycelach zakonnych zamieszczano także i inne przydatne pomoce: tablice faz
Księżyca oraz wykazy wschodu i zachodu Słońca. Dodatkowo – aczkolwiek sporadycznie – zamieszczano w nich również dekrety Kongregacji ds. Rytu (obecnie Kongregacja ds. Kultu Bożego), informujące o wprowadzanych przez Stolicę Apostolską
reformach liturgicznych, czy też stanowiące do nich stosowny komentarz.

Zawartość schematyzmów
W tym miejscu należy powtórzyć, że schematyzmy zakonów i zgromadzeń zakonnych, analogiczne do druków przygotowywanych dla diecezji, przeszły swoistą ewo12

M. KONIECZNY, Rubrycela, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 17, Lublin 2012, kol. 513–514.

13

H. WĄSOWICZ, Chronologia średniowieczna, Lublin 2013, s. 109.
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lucję14. Początkowo część schematyzmowa ograniczała się jedynie do spisu zmarłych
księży (ojców) i braci zakonnych. Przykładem takiego schematyzmu jest Directorium
divini officii przygotowane przez i dla kamedułów na 1767 r., które zawiera wykaz
członków zakonu zmarłych w latach 1765–1766. Podobny zwyczaj powoli zaprowadzały i inne zakony, niektóre jednak z pewnym opóźnieniem. Dla przykładu można
przywołać elenchy zmarłych franciszkanów konwentualnych prowincji pruskiej,
które drukowano po kalendarzu liturgicznym dopiero od 1806 r. Ta najstarsza forma schematyzmu była wynikiem zapotrzebowania liturgicznego, gdyż za każdego
zmarłego współbrata należało odprawić mszę świętą.
Kolejnym etapem w rozwoju schematyzmu zakonnego, rzutującym na jego zawartość, stał się zwyczaj zamieszczania w nim spisu odnoszącego się do stanu osobowego poszczególnych opactw, klasztorów, domów zakonnych. Był to już zabieg typowo
organizacyjny i administracyjny. Pojawił się on z początkiem XIX w. i początkowo był
charakterystyczny dla zakonu cystersów i cysterek, którzy regularnie uwzględniając
obsadę personalną swoich placówek, mimowolnie stworzyli cenne źródło do poznania historii i demografii swojego zakonu15. Sukcesywnie jednak i inne zakony oraz
zgromadzenia zakonne przejmowały ten zwyczaj.
Nowatorskie dla rozwoju schematyzmów zakonnych okazały się druki oddzielone
od kalendarzy liturgicznych. W dziedzinie tej przodowali jezuici, którzy w swoich
katalogach – opracowywanych w Galicji już pod koniec XIX w. – systematycznie zamieszczali szczegółowe informacje o władzach zakonu, jak również dodawali wykazy
wykładowców i studentów poszczególnych kolegiów, spisy duchowieństwa, wykazy
członków poszczególnych misji czy też duchownych zaangażowanych w duszpasterstwo poza prowincją. Dodatkowo podawano spisy zmarłych członków zakonu oraz
aktualne zestawienia statystyczne. Ciekawym przedsięwzięciem tegoż zakonu było
przygotowanie w 1899 r. rozbudowanego schematyzmu, który uwzględnił Katalog
domów Towarzystwa Jezusowego w Polsce w latach 1564–1899. Pozostałe druki tego
typu, opracowywane dla innych zakonów i zgromadzeń zakonnych, były znacznie
skromniejsze. Dopiero elenchy przygotowane dla bernardynów w 1965 r., filipinów
w 2008 r. i reformatów w latach 1968 oraz 1971 mogą poszczycić się porównywalną
treścią. Wszystkie jednak, w mniejszym lub większym stopniu, przynoszą sporo informacji odnoszących się do funkcjonowania poszczególnych zakonów i zgromadzeń
zakonnych, ich struktury organizacyjnej oraz stanu personalnego.

Język druków
Językiem rubrycel i schematyzmów zakonnych była przez wieki łacina. Dominowała
ona w omawianych drukach aż do połowy XX w. Dopiero po soborze watykańskim II
zaczęły się one ukazywać w językach narodowych, aczkolwiek część zakonów i zgromadzeń zakonnych – ze względów praktycznych – nadal pozostała przy „języku Ko14 E. GIGILEWICZ, Schematyzm, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 17, kol. 1217.
15 S. LIBROWSKI, Katalog rubrycel i schematyzmów, s. 63; A. KWAŚNIEWSKI, Katalog rubrycel i schematyzmów, s. 192.
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ścioła”16. Stąd też w zasobie gnieźnieńskiego archiwum znajdują się zaledwie dwa
druki przygotowane w języku ojczystym. Są to schematyzmy opracowane dla reformatów (1968) i filipinów (2008).

Datacja
Zakony i zgromadzenia zakonne starały się wydawać rubrycele, zarówno w formie
pierwotnej, jak i złączone ze schematyzmami, zanim zaczął obowiązywać zamieszczony w nich kalendarz liturgiczny. Jako że ten każdorazowo zaczynał się 1 stycznia
(a nie od pierwszej niedzieli adwentu), stąd też druki te ukazywały się w ostatnich
miesiącach roku poprzedniego. Praktyka ta spowodowała, że dziś należy mówić
zarówno o dacie przygotowania, jak i o okresie obowiązywania rubrycel. W okresie
niewoli narodowej zdarzały się jednak opóźnienia w druku, które wynikały z działalności cenzury lub trudności ekonomicznych, rzadziej z powodów technologicznych.
Generalnie jednak starano się, aby druki docierały do adresatów na czas. Gdy jednak
pojawiały się jakiekolwiek przeszkody natury poligraficznej, wówczas kolportowano
nawet ich wersje rękopiśmienne. Sytuacja zmieniła się, gdy oddzielono schematyzmy
od rubrycel i w ten sposób ustanowiono nową formę druku, samodzielne elenchy.
Te jednak, w przeciwieństwie do porównywalnych druków diecezjalnych, ukazywały
się z różną częstotliwością. Zakony i zgromadzenia zakonne nie odczuwały potrzeby
ich cyklicznego przygotowywania i wydawania. Zniechęcały do tego zresztą np. obostrzenia ze strony państwa, zwłaszcza w okresie niewoli narodowej, czy też w czasie
istnienia PRL-u. W związku z tym pojawiały się ogólne schematyzmy, które obejmowały strukturę i obsadę personalną całego zakonu (bernardyni – 1965, misjonarze
Świętej Rodziny – 1953, sercanie – 1956). W tym czasie utrzymywano jednak zwyczaj
corocznego wydawania kalendarzy liturgicznych, które uwzględniały specyfikę konkretnego zakonu lub zgromadzenia zakonnego.

Autor (redaktor) druku
Trudno ustalić autorstwo lub redakcję rubrycel i schematyzmów zakonnych przechowywanych w AA Gniezno. O ile w rozbudowanych tytułach tych publikacji pojawiają
się nazwiska zleceniodawców ich opracowania (generałów, prowincjałów), o tyle ich
bezpośredni twórcy (redaktorzy) pozostają w zdecydowanej większości anonimowi.
Jedynie w trzech schematyzmach pojawiają się ich nazwiska. Dwa z nich, przygotowane dla franciszkanów konwentualnych na lata 1856 i 1858, jako autora wymieniają
o. Stefana Pikoscha. Zapewne wpływ na to miał fakt, iż rzeczony kapłan był wcześniej
prowincjałem warszawskim, a więc wyróżniającą się w zakonie osobą. W trzecim druku, opracowanym dla karmelitów bosych na rok 1841, jako autor został wskazany
również wpływowy kapłan, o. Brunon Wojciechowski, przeor konwentu warszawskiego. W pozostałych przypadkach można jedynie założyć, że opracowanie kolejnych
roczników rubrycel i schematyzmów władze zakonne powierzały osobom kompe16 E. GIGILEWICZ, Schematyzm, kol. 1217.
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tentnym, a więc liturgistom lub kancelistom zakonnym. Według Stanisława Librowskiego autorami rubrycel i schematyzmów zakonnych byli niejednokrotnie prowincjałowie bądź członkowie zarządu prowincji17.

Miejsce wydania
Różnorodność zbioru, który stanowią rubrycele i schematyzmy zakonne przechowywane w AA Gniezno, sprawia trudność w opracowaniu konkretnej typologii miejsc ich
wydawania. Nie oznacza to jednak, że nie można w tej dziedzinie wysnuć pewnych
wniosków. Na podstawie wpisów informujących o lokalizacji drukarni można nawet
sformułować charakterystyczną regułę. Jej założenie – opierające się na danych zawartych w tabeli 2 – skłania do stwierdzenia, że zleceniodawcy zakonni drukowali interesujące nas druki we własnych zakładach poligraficznych zlokalizowanych przy głównej
siedzibie zakonu lub przy urzędzie prowincjała. Jeżeli zakon nie posiadał własnej drukarni, korzystano z drukarń państwowych albo z prywatnych zakładów poligraficznych.
Ostatnia z wymienionych możności praktykowana była zwłaszcza w okresie staropolskim i w czasie niewoli narodowej. O ile w pierwszym z wymienionych okresów decydowały argumenty natury ekonomicznej, o tyle podczas zaborów niewątpliwy wpływ
na wybór miejsca druku miała polityka wyznaniowa państw zaborczych względem
zakonów i zgromadzeń zakonnych. Charakterystycznym przykładem może tu być prowincja reformatów pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, która w okresie prześladowań nie
wydawała drukowanych schematyzmów, a treści odnoszące się do struktur zakonnych
rozpowszechniano wewnątrz zakonu za pomocą stosownych spisów rękopiśmiennych.
Uogólniając, należy stwierdzić, że wydawcy rubrycel i schematyzmów zakonnych, nie
zawsze dysponujący własnymi oficynami wydawniczymi, starali się pozyskiwać takich
wydawców, którzy podjęliby się druku rzeczonych publikacji małym kosztem i na zadowalającym poziomie. Determinanta ta była częstą przyczyną wydawania wspólnych
schematyzmów dla całych zakonów i zgromadzeń zakonnych, zwłaszcza tych, które
w Polsce posiadały jedynie pojedyncze opactwa, klasztory bądź domy zakonne.

Dopiski właścicieli
Nie trzeba zbytnio podkreślać, że rzeczą niezwykle cenną, a jednocześnie świadczącą o jednostkowości poszczególnych druków, są osobiste zapiski poczynione przez
właścicieli rubrycel i schematyzmów. Niestety, w zbiorze przechowywanym w AA
Gniezno jest ich stosunkowo niewiele. Te zaś, które istnieją, można sklasyfikować jako
rzeczowe (takimi przynajmniej były dla właścicieli druków) albo abstrakcyjne. Pierwsze ze wspomnianych (ryc. 3) odnoszą się do różnych kwestii życia zakonnego, a więc
spraw ekonomicznych, administracyjnych, duszpasterskich lub po prostu codziennych. Do tej kategorii należy zaliczyć również dopiski korygujące błędy statystyczne
i te, które odnoszą się do osób, zwłaszcza zmarłych zakonników i dobrodziejów klasztorów. Stanowią one swoistą erratę, czy też raczej przydatne dopełnienie.
17

S. LIBROWSKI, Katalog rubrycel i schematyzmów, s. 62.
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Tabela 2. Miejsca wydania rubrycel i schematyzmów zakonnych

Gostyń

Kalisz

Kraków

Lwów

Nijmengen

Poznań

Rzym

–
4*
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–

–
1
–
–
5
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
11
8
–
–
–
1
–

–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–

–
5
–
–
5
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1

b.m.w.

Gdańsk

–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–

Wiedeń

Florencja

1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Warszawa

Asyż

Miasto

6
–
–
–
10
3

–
–
–
–

–
–
–
–
4
–
–
–
–
–
–

Zakon lub zgromadzenie
bernardyni i bernardynki
cystersi i cysterki
dominikanie i dominikanki
filipini
franciszkanie konwentualni
jezuici
kameduli
karmelici bosi i karmelitanki bose
misjonarze Świętej Rodziny
reformaci***
sercanie
*

1?**
–
–
–

–
1
–
–
–
–

Druk z 1828 r. nie posiada strony tytułowej.

**

Druk posiada defekt strony tytułowej.

***

Zestawienie nie uwzględnia manuskryptów z 1865 r.

Zupełnie inny charakter mają „notatki” abstrakcyjne. Stanowią je zarówno rozmaite
bohomazy (np. próba rozpisania pióra), jak też rozrysowane sceny rodzajowe: wyobrażenie otoczenia przyklasztornego, „pejzaż”. W tychże dominowali franciszkanie,
a jako przykład może posłużyć malunek zaczerpnięty ze schematyzmu franciszkanów konwentualnych z 1785 r. (ryc. 4).

Proweniencja
Wymienione w tytule opracowania rubrycele i schematyzmy stanowią część księgozbioru podręcznego AA Gniezno. Większość z nich została przejęta w 1960 r.
z Archiwum i Biblioteki Kapituły Metropolitalnej w Gnieźnie18. Zbiór ten na bieżąco
jest jednak powiększany i uzupełniany, czego dowodem jest chociażby pozyskanie
w ostatnim czasie schematyzmu filipinów z 2008 r.
Analiza pochodzenia poszczególnych druków wykazuje, iż darczyńcami były różne
instytucje centralne: Kuria Metropolitalna (jeden druk), Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne (trzy), Sekretariat Prymasa Polski (cztery). Wiele jest jednak takich,
których wcześniejszego właściciela nie można określić (30). Zaważył na tym brak
jakiegokolwiek znaku własnościowego: ekslibrisu, pieczęci instytucjonalnej czy też
choćby odręcznego wpisu. Kwestia proweniencji każdego druku została omówiona
w części katalogowej opracowania.
18

Zob. J. KORYTKOWSKI, Katalog Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie z 1877 r., rps w AA Gniezno, s. 206–207.
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Ryc. 3. AA Gniezno, sygn. E.OCist 10, Directorium officii divini ad usum Sacri ac Exempt[i] Ordinis Cisterciensis
in Prussia et M. D. Posnaniensi..., Poznań [1835] – zapiski odnoszące się do życia codziennego cystersów.
Fot. ks. Ł. KRUCKI

Wyjaśnienia redakcyjne
W przygotowanym i dołączonym do niniejszego opracowania katalogu zastosowano pisownię tytułów, podtytułów oraz części składowych rubrycel i schematyzmów
odpowiadającą zasadom ortografii łaciny klasycznej. Wielka litera została więc zarezerwowana do zapisu przymiotników utworzonych od nazw geograficznych, a także
tytułów honorowych oraz bezsprzecznych nazw instytucji kościelnych. Dzięki temu
ograniczono występowanie wielkiej litery, która w okresie staropolskim (i w czasach
późniejszych) dominowała i była używana do zapisywania niemal każdego rzeczownika, ale też i innych części mowy.
Autor katalogu starał się ponadto skorygować ewidentne błędy popełnione przez
twórców rubrycel i schematyzmów. Uczynił to za pomocą słowa „sic!” zapisanego
w nawiasie kwadratowym. Nie chciał on jednak nadmiernie ingerować w treść tytułu, chociażby przez jego ujednolicenie, aby w ten sposób nie zatracić pierwotnego
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Ryc. 4. AA Gniezno, sygn. R.OFMConv 2, Directorium officii divini recitandi et missarum celebrandarum [...]
ad usum Fratrum Minorum Conventualium..., Kalisz [1784], „scena rodzajowa” . Fot. ks. Ł. KRUCKI

zamysłu autorów i redaktorów omawianych druków, mimo że tego oczekiwałaby
stosowna Instrukcja wydawnicza autorstwa Ireneusza Ihnatowicza19.
Wykaz skrótów
E. XV–XVIII – K. ESTREICHER, Bibliografia polska, cz. 3: [Stólecie XV–XVIII w układzie
abecadłowym], t. 12–35, Kraków 1891–
2007

b.m.w. – bez miejsca wydania

E. XIX I – K. ESTREICHER, Bibliografia polska
XIX wieku, cz. 1, t. 1–7, Kraków 1870–1882

Opr. – oprawa

E. XIX II – K. ESTREICHER, Bibliografia polska
XIX wieku, cz. 1, t. 1–17, wyd. 2, Kraków
1959–2000

Sygn. – sygnatura

NB – notabene
nlb. – nieliczbowane
Prow. – proweniencja
TR – treść rubryceli
TS – treść schematyzmu

19 I. IHNATOWICZ, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze”, 12, 1965–1966, s. 108.
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Katalog rubrycel i schematyzmów zakonnych
I. BERNARDYNI I BERNARDYNKI
Bracia Mniejsi Regularnej Obserwancji (Fratres Minores Regularis Observantiae –
OFM) wyodrębnili się z zakonu franciszkanów w XV w. Inicjatorami tego procesu byli
św. Bernardyn ze Sieny i św. Jan Kapistran, dążący do przestrzegania ścisłego ubóstwa. W ten sposób powstała nowa gałąź rodziny franciszkańskiej, której członkowie
nazwali się obserwantami. W 1517 r. zostali oni uznani za odrębny zakon.
Do Polski obserwanci przybyli w XV w. W 1454 r. założyli w Krakowie pierwszy klasztor (pw. św. Bernardyna ze Sieny), od którego przyjęła się ich powszechna nazwa –
bernardyni. W 1467 r. utworzyli własną prowincję, z której w okresie staropolskim
zostały wyłonione aż cztery prowincje: wielkopolska (pw. Matki Bożej Anielskiej),
małopolska (pw. Wniebowzięcia NMP), litewska (pw. św. Kazimierza) i ruska (pw. Niepokalanego Poczęcia NMP). Dynamiczny rozwój zakonu został przerwany na skutek
zaborów. Wówczas też diametralnie zmieniły się granice poszczególnych prowincji,
a kasaty zakonów przeprowadzone przez poszczególne państwa zaborcze znacznie
nadwątliły stan osobowy bernardynów.
W 1897 r. papież Leon XIII połączył bernardynów, reformatów i inne grupy franciszkanów obserwantów – z wyjątkiem franciszkanów konwentualnych (czarnych) i kapucynów – w jeden zakon, Ordo Fratrum Minorum. W 1911 r. nastąpił jednak powrót do
wcześniejszych struktur organizacyjnych, zachowano jedynie przywództwo wspólnego generała.
Obok bernardynów ukształtował się żeński zakon bernardynek (II zakon), który jurysdykcyjnie podlega we wszystkich prowincjach zakonowi męskiemu. Bernardyni
utworzyli także III zakon, który skupia tercjarzy obojga płci. Obecnie bernardyni posiadają w Polsce jedną prowincję, a jej siedzibą jest Kraków.
Rubrycele i schematyzmy bernardynów przechowywane w AA Gniezno zostały opracowane dla dwóch prowincji: Matki Bożej Anielskiej (I.1) i współczesnej prowincji polskiej (I.2).
I.1. Prowincja pw. Matki Bożej Anielskiej (1820–1840)
Rubrycele jako wydawnictwa pierwotne
1. Directorium divini officii et missarum ad usum FF. Minorum S.P. Francisci de Observantia almae Provinciae S. Mariae Angelorum, conformiter novo calendario breviarii Romano-Seraphici, nec non rubricis a Sa Rituum Congregat. novissime approbatis ad locatis officiis patronorum regni, dospositum pro anno D[omi]ni bissextile
MDCCCXX jussu et authoritate superiorum editum, Varsaviae 1820, 16°, ss. 48.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones anni bissextils 1820, Analitica temporum computatio; kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Po kalendarzu czytania na dzień bł. Mateusza z Agrigento (7 stycznia).
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Sygn.: R.OFM 1
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania; liczne zapiski liturgiczne poczynione przez właściciela.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: papier, uszkodzona.
2. Directorium divini officii et missarum ad usum FF. Minorum S.P. Francisci de Observantia almae Provinciae S. Mariae Angelorum, conformiter novo calendario
breviarii Romano-Seraphici, nec non rubricis a Sa Rituum Congregat. novissime
approbatis ad locatis officiis patronorum regni, dospositum pro anno D[omi]ni
bissextile MDCCCXXII jussu et authoritate superiorum editum, Varsaviae 1822,
16°, ss. 47.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones anni 1822, Analitica temporum
computatio; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
Sygn.: R.OFM 2
E. XIX II: t. 4, s. 166.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: papier.
3. Directorium divini officii et missarum ad usum FF. Minorum S.P. Francisci de Observantia almae Provinciae S. Mariae Angelorum, conformiter novo calendario
breviarii Romano-Seraphici, nec non rubricis a Sa Rituum Congregat. novissime
approbatis ad locatis officiis patronorum regni, dospositum pro anno D[omi]ni bissextile MDCCCXXVIII jussu et authoritate superiorum editum, Varsaviae [1827], 16°,
ss. 56 + 8.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones anni 1828, Analitica temporum
computatio; kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Po kalendarzu oficjum brewiarzowe na święto Odnalezienia Ciała św. Franciszka (12 grudnia).
Sygn.: R.OFM 3
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: zły stan zachowania; oprawa oderwana od bloku; blok rozsypujący się;
ubytki kart spowodowane działalnością insektów.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: papier.
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4. Directorium divini officii et missarum ad usum FF. Minorum S.P. Francisci de Observantia almae Provinciae S. Mariae Angelorum, conformiter novo calendario
breviarii Romano-Seraphici, nec non rubricis a Sa Rituum Congregat. novissime
approbatis ad locatis officiis patronorum regni, dospositum pro anno D[omi]ni bissextile MDCCCXXX jussu et authoritate superiorum editum, Varsaviae [1829], 16°, ss. 54.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones anni 1830, Analitica temporum
computatio; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
Sygn.: R.OFM 4
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: papier.
5. Directorium divini officii et missarum ad usum FF. Minorum S.P. Francisci de Observantia almae Provinciae S. Mariae Angelorum pro anno D[omi]ni MDCCCXXXII
jussu et authoritate superiorum editum, Varsaviae [1831], 16°, ss. 54.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones anni 1832, Analitica temporum
computatio; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
Sygn.: R.OFM 5
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: brak.
6. Directorium divini officii et missarum ad usum FF. Minorum S.P. Francisci de Observantia almae Provinciae S. Mariae Angelorum pro bissextile anno MDCCCXL jussu
et authoritate superiorum editum, Varsaviae [1839], 16°, ss. ?
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones anni 1840, Analitica temporum
computatio; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
Sygn.: R.OFM 6
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: zły stan zachowania; blok rozpada się; widoczne ślady zalania; brakuje
ostatnich stron odnoszących się do kalendarza liturgicznego (po 10 grudnia).
Prow.: nieokreślona.
Opr.: brak.
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I.2. Prowincja polska (1965)
1. Schematismus almae Ordinis Fratrorum Minorum Provinciae Immaculatae Conceptionis B.M.V. in Polonia – PP. Bernardinorum – auctoritate A.R.P. Willhelmi Wrona, ministri provincialis pro anno Domini 1965 editus, Asisii: Typis Portiunculae,
1965, 8°, ss. 102.
TS: nota o papieżu Pawle VI oraz prefekcie Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Hildebrandzie Antioniuttim,
skład Kurii Generalnej zakonu, skład Kurii Prowincjalnej w Krakowie, wykaz wykładowców i alumnów seminarium duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej, wykazy przełożonych i zakonników w domach zakonnych prowadzących formację:
Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Leżajsk, Przeworsk, Radom, Rzeszów, Piotrków
Trybunalski, Łódź, Tarnów, Skępe, wykazy przełożonych i zakonników w pozostałych domach zakonnych: Warszawa, Olsztyn, Koło, Łęczyca, Opatów, Zakopane,
Radecznica, Alwernia, Dukla, Warta, skład personalny szpitala w Miłakowie, wykaz duchownych zaangażowanych w duszpasterstwo poza prowincją, spis członków zakonu według dat złożenia profesji, ojcowie i bracia jubilaci, zmarli w latach
1957–1965, spis członków III zakonu, krótka historia prowincji, indeks osobowy.
Sygn.: E.OFM 1
NB: stan bardzo dobry.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: broszura.
II. CYSTERSI I CYSTERKI
Zakon Cystersów (Ordo Cisterciensis – OCist) został założony przez św. Roberta z Molesme we francuskim Cîteaux w 1098 r. Do Polski cystersi przybyli w połowie XII w.
W 1580 r. utworzyli prowincję polską (II.1), która czasem bywa niewłaściwie zwana
kongregacją. Włączono do niej klasztory w: Bledzewie, Jędrzejowie, Koprzywnicy,
Koronowie, Lądzie, Mogile, Obrze, Oliwie, Paradyżu, Pelplinie, Przemęcie, Sulejowie,
Szczyrzycu, Wąchocku i Wągrowcu, a później także inne ufundowane w XVII w. Na
skutek rozbiorów większość klasztorów cysterskich znalazła się w zaborze pruskim.
Było to przyczyną rozkładu prowincji polskiej. Organizacją sieci klasztorów w zaborze
pruskim zajął się opat lądzki Antoni Raczyński. Mimo pruskiej limitacji udało się cystersom utrzymać w Prusach i Wielkim Księstwie Poznańskim (II.2) klasztory męskie
w: Bledzewie, Obrze, Oliwie, Paradyżu, Pelplinie, Przemęcie i Wągrowcu oraz żeńskie
w Ołoboku i Owińskach, dla których wydawano wspólne schematyzmy.
II.1. Prowincja polska (1816)
1. Directorium officii divini ad usum Sacri ac Exempti Ordinis Cisterciensis in Regno
Poloniae Deo militiantis jussu et auctoritate Jlustrissimi et Reverendissimi Domini Joannis Laurentii Drzewicki divina vocatione abbatis monasterii andreoviensis,
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per Regnum Poloniae comissarii ac visitatores generalis juxta rubricas generales
breviarii et missalis editum pro anno communi MDCCCXVI, Calisii: Typis Caroli Wilhelmi Mehwald, [1815], 16°, ss. 81.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia, Quatuor
anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Po kalendarzu, na s. 60–
62, Appendix pro monasteriis: Oliviensi, Pelplinensi, et Coronoviensi.
TS: stan osobowy opactw: Jędrzejów, Bledzew, Koprzywnica (bez stanu osobowego), Koronowo (bez stanu osobowego), Ląd, Mogiła (bez stanu osobowego), Obra,
Oliwa (bez stanu osobowego), Ołobok, Owińska, Paradyż, Pelplin (bez stanu osobowego), Przemęt, Sulejów, Wągrowiec, Wąchock (bez stanu osobowego). Po katalogach na s. 81: Elenchus cleri in Domino defunctorum ex anno 1814 et ex anno 1815.
Sygn.: E.OCist 1
E. XIX II: t. 4, s. 169.
NB: brak; stan dobry.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: brak.
II.2. W Prusach i Wielkim Księstwie Poznańskim (1821–1836)
1. Directorium officii divini ad usum Sacri ac Exempti Ordinis Cisterciensis in Prussia et
M. D. Posnaniensi Deo militia juxta rubricas generales breviarii et missalis editum
pro anno MDCCCXXI, Gedani: Typis Wedeli, [1820], 16°, ss. 62.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia, Quatuor
anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: stan osobowy opactw: Bledzew, Obra, Oliwa, Ołobok, Owińska, Paradyż,
Pelplin, Przemęt, Wągrowiec. Po katalogach na s. 62: Elenchus cleri in Domino
defunctorum ex anno 1819 et 1820.
Sygn.: E.OCist 2
E. XIX II: t. 4, s. 169.
NB: stan dobry.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: papier.
2. Directorium officii divini ad usum Sacri ac Exempti Ordinis Cisterciensis in Prussia
et M. D. Posnaniensi Deo militantis juxta rubricas generales breviarii et missalis editum pro anno MDCCCXXIII, Gedani: Typis Wedeli, [1822], 16°, ss. 61.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia, Quatuor
anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
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TS: stan osobowy opactw: Bledzew, Obra, Oliwa, Ołobok, Owińska, Paradyż, Pelplin, Przemęt, Wągrowiec. Po katalogach, na s. 61, Elenchus in Domino defunctorum ex anno 1821.
Sygn.: E.OCist 3
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: papier; przednia część w znacznym stopniu oddarta.
3. Directorium officii divini... [1828; brak karty tytułowej], 16°, ss. ?
TR: brak pięciu pierwszych kart, co sprawia, że kalendarz rozpoczyna się dopiero od 20 marca.
TS: wydarte karty z zapisem o stanie personalnym opactw i spisem zmarłych
kapłanów, zachowana jedynie s. 44 z fragmentem spisu członków konwentu
w Bledzewie.
Sygn.: E.OCist 4
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: stan zły; brak stron 1–10, 45 i n.; druk posiada dodatkowe karty wszyte przez
wydawcę, na których pojawiają się zapiski właściciela schematyzmu.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: tektura.
4. Directorium officii divini ad usum Sacri ac Exempti Ordinis Cisterciensis in Prussia
et M. D. Posnaniensi Deo militantis juxta rubricas generales breviarii et missalis editum pro anno MDCCCXXIX, Gedani: Typis Wedeli, [1828], 16°, ss. 48.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia, Quatuor
anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: stan osobowy opactw: Bledzew, Obra, Oliwa, Ołobok, Owińska, Paradyż, Pelplin, Przemęt, Wągrowiec. Po katalogach, na s. 48, Elenchus in Domino defunctorum ex anno (bez wyszczególnienia daty).
Sygn.: E.OCist 5
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania; druk posiada dodatkowe karty wszyte przez wydawcę, na których pojawiają się zapiski właściciela schematyzmu.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: tektura.
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5. Directorium officii divini ad usum Sacri ac Exempt[i] Ordinis Cisterciensis in Prussia et M. D. Posnaniensi Deo militantis juxta rubricas generales breviarii et missalis
editum pro anno MDCCCXXXI, Posnaniae: Typis Deceri et Societatis, [1830], 16°,
ss. 52.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia, Quatuor
anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: stan osobowy opactw: Bledzew, Obra, Oliwa, Ołobok, Owińska, Paradyż, Pelplin, Przemęt, Wągrowiec. Po katalogach, na s. 52, Elenchus in Domino defunctorum ex anno 1829 et 1830.
Sygn.: E.OCist 6
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: stan bardzo dobry; druk posiada dodatkowe karty wszyte przez wydawcę,
na których pojawiają się zapiski właściciela schematyzmu.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: tektura obłożona granatowym płótnem, zdobienia, z przodu wytłoczony
rok: 1831.
6. Directorium officii divini ad usum Sacri ac Exempt[i] Ordinis Cisterciensis in Prussia et
M. D. Posnaniensi Deo militantis juxta rubricas generales breviarii et missalis editum
pro anno MDCCCXXXIII, Posnaniae: Typis Deceri et Societatis, [1832], 16°, ss. ?
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia, Quatuor
anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Po kalendarzu, na s. 54–
56, Decreta Sacr. Rituum Congreg. scitu neccessaria.
TS: stan osobowy opactw: Bledzew, Obra, Oliwa, Ołobok, Owińska, Paradyż, Pelplin, Przemęt, dalsze karty wyrwane.
Sygn.: E.OCist 7
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: stan dobry, chociaż brakuje ostatnich stron (po s. 62); druk posiada dodatkowe karty wszyte przez wydawcę, na których pojawiają się zapiski właściciela
schematyzmu.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: tektura.
7. Directorium officii divini ad usum Sacri ac Exempt[i] Ordinis Cisterciensis in Prussia et M. D. Posnaniensi Deo militantis juxta rubricas generales breviarii et missalis
editum pro anno MDCCCXXXIV, Posnaniae: Typis Deceri et Societatis, [1833], 16°,
ss. 66.
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TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia, Quatuor
anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Po kalendarzu, na s. 57–
58, Decreta Sacr. Rituum Congreg. scitu neccessaria.
TS: stan osobowy opactw: Bledzew, Obra, Oliwa, Ołobok, Owińska, Paradyż, Pelplin, Przemęt, Wągrowiec. Po katalogach na s. 66: Elenchus in Domino defunctorum ex anno 1832 et 1833.
Sygn.: E.OCist 8
E. XIX II: t. 4, s. 169.
NB: zły stan zachowania; znaczny ubytek okładki; druk zawilgocony i zagrzybiony; ubytki brzegów kart schematyzmu; druk posiada dodatkowe karty wszyte
przez wydawcę, na których pojawiają się zapiski właściciela schematyzmu.
Prow.: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie.
Opr.: tektura.
8. Directorium officii divini ad usum Sacri ac Exempt[i] Ordinis Cisterciensis in Prussia et
M. D. Posnaniensi Deo militantis juxta rubricas generales breviarii et missalis editum
pro anno MDCCCXXXV, Posnaniae: Typis Deceri et Societatis, [1834], 16°, ss. 62.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia, Quatuor
anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Po kalendarzu, na s. 53–
54, Decreta Sacr. Rituum Congreg. scitu neccessaria.
TS: stan osobowy opactw: Bledzew, Obra, Oliwa, Ołobok, Owińska, Paradyż, Pelplin, Przemęt, Wągrowiec. Po katalogach na s. 61: Elenchus in Domino defunctorum ex anno 1833 et 1834.
Sygn.: E.OCist 9
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: stan bardzo dobry; druk posiada dodatkowe karty wszyte przez wydawcę,
na których pojawiają się zapiski właściciela schematyzmu.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: tektura.
9. Directorium officii divini ad usum Sacri ac Exempt[i] Ordinis Cisterciensis in Prussia et M. D. Posnaniensi Deo militantis juxta rubricas generales breviarii et missalis
editum pro anno MDCCCXXXVI, Posnaniae: Typis Deceri et Societatis, [1835], 16°,
ss. 64.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia, Quatuor anni
tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Po kalendarzu, na s. 56–58, Decreta Sacr. Rituum Congreg. scitu neccessaria.
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TS: stan osobowy opactw: Bledzew, Obra, Oliwa, Ołobok, Paradyż, Pelplin, Przemęt, Wągrowiec. Po katalogach, na s. 61, Elenchus in Domino defunctorum ex anno
1834 et 1835.
Sygn.: E.OCist 10
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: stan bardzo dobry; posiada dodatkowe karty wszyte przez wydawcę, na których pojawiają się zapiski właściciela schematyzmu.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: tektura obłożona czerwonym płótnem (nadszarpnięcia na grzbiecie i brzegach okładki); zdobienia; z przodu wytłoczony rok: 1836.
III. DOMINIKANIE I DOMINIKANKI
Zakon Dominikanów (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) założył w 1216 r. we Francji
św. Dominik Guzmán. Do Polski dominikanie przybyli w 1222 r., a już w 1225 r. została
przez nich erygowana prowincja polska. W XVII w. utworzono dwie kolejne prowincje
– ruską (1612) i litewską (1647). Wszystkie one agregowały III zakon (tercjarzy), składający się z osób świeckich, kobiet i mężczyzn. Rozwój zakonu w Polsce zahamowały
rozbiory. W początkowym okresie niewoli narodowej najlepiej funkcjonowała prowincja litewska, lecz w 1839 r. połączono ją z prowincją ruską, by następnie skasować
w niej kolejne klasztory (w 1917 r. w Rosji funkcjonował już tylko konwent w Petersburgu). Po powstaniu styczniowym prowincja polska została skazana na wymarcie.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości władze generalne zakonu początkowo
nie zezwalały na utworzenie odrębnej prowincji, chociaż w granicach odrodzonego
państwa polskiego funkcjonowała prowincja galicyjska (powstała w 1867 r.). Sytuacja
zmieniła się w 1927 r., gdy władze generalne zakonu wydały stosowne zezwolenie,
aby prowincję galicyjską przekształcić w prowincję polską (III.1). Swoim zasięgiem
objęła ona całe terytorium Drugiej Rzeczypospolitej. Nadano jej również wezwanie
św. Jacka, co było ewidentnym odniesieniem do historii zakonu na ziemiach polskich.
Do 1945 r. siedzibą prowincjała dominikanów był Lwów, a po wojnie stała się nią ostatecznie Warszawa.
III.1. Prowincja polska (1929)
1. Catalogus fratrum ac sororum Provinciae s. Hiacinthi in Polonia sacri Ordinis
Praedicatorum anno Domini 1929, Leopoli: Sumptibus Ordinis Praedicatorum,
1929, 16°, ss. 36.
TS: nota o generale zakonu Bonawenturze Garcíi de Paredes OP, prokuratorze
generalnym Filipie Caterinim OP, prowincjale Teofilu Szczureckim OP oraz pozostałych władzach prowincji, wykazy zakonników z klasztorów w Krakowie, Lwowie, Podkamieniu koło Brodów, Żółkwi, Czortkowie, Tarnopolu, Bohorodczanach, Juzupolu, Potoku Złotym koło Buczacza, Tyśmienicy, Jarosławiu, Wielkich
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Oczach, Tarnobrzegu, Borku Starym koło Rzeszowa, Gidlach koło Radomska,
spisy dominikańskich wykładowców wyższych uczelni katolickich, wykaz duchownych zaangażowanych w duszpasterstwo poza prowincją, spisy osobowe
dominikanek z klasztorów w Krakowie i Juljance koło Częstochowy, zestawienie sumaryczne odnoszące się do zakonu, alfabetyczny indeks braci zakonnych,
zmarli w 1928 r., Kongregacja SS. Dominikanek III Zakonu w Polsce.
Sygn.: E.OP 1
NB: stan dobry.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: broszura.
IV. FILIPINI (ORATORIANIE)
Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri (Congregatio Oratorii Sancti Philippi Neri –
COr) swoimi początkami sięga połowy XVI w., gdy św. Filip Nereusz założył w Rzymie
stowarzyszenie księży, zalążek przyszłego zgromadzenia. Zostało ono zatwierdzone,
jako kongregacja, przez papieża Grzegorza XIII w 1575 r.
W Polsce filipini, zwani również oratorianami, rozpoczęli działalność w 1668 r. w Gostyniu. W XIX w., na skutek przeprowadzonych kasat, ich placówki zostały w większości zlikwidowane. Przetrwali jedynie w zaborze austriackim. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości mogli na nowo swobodnie się rozwijać. W 1945 r. zostali agregowani do Instytutu Oratorium w Rzymie.
1. Schematyzm Federacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce, Gostyń:
„Real”, 2008, 16°, ss. 172, fotografie.
TS: noty o papieżu Benedykcie XVI, nuncjuszu abpie Józefie Kowalczyku, prymasie Polski kardynale Józefie Glempie, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abpie Józefie Michaliku oraz przewodniczącym Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego bpie Kazimierzu Gurdzie, spisy odnoszące się do
zarządu generalnego i prowincjalnego, adresy do korespondencji, wykaz władz
prowincjalnych, spisy domów zgromadzenia: Gostyń, Studzianna, Tarnów, Bytów, Radom, Tomaszów Mazowiecki, Celle, Poznań wraz z ich historią, katalogiem przełożonych oraz duchownymi aktualnie tam pracującymi, wykaz księży
posiadających czasową eksklaustrację, spis kapłanów wywodzących się z polskiej federacji, a pracujących poza Polską, wykaz parafii obsługiwanych przez
kapłanów z polskiej federacji, spis alumnów, wykaz księży według dat święceń,
kapłani i bracia polskiej federacji zmarli w latach 1937–2007, aniwersarz, dane
adresowe Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, Konferencji
Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich oraz Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce, słowo Prokuratora
Federacji (s. 170–171).
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Sygn.: E.COr 1
ISBN 83-919963-8-7.
NB: stan bardzo dobry; fotografie świątyń i członków zgromadzenia.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: karton lakierowany.
V. FRANCISZKANIE KONWENTUALNI
Zakon Franciszkanów został założony przez św. Franciszka z Asyżu w 1209 r. Początkowo nosił miano Zakonu Braci Mniejszych (Ordo Fratrum Minorum – OFM). Z czasem
jednak, na skutek podziałów, wyłoniły się z niego dwa inne zakony franciszkańskie –
obserwantów (zwanych bernardynami) i kapucynów. Po tych podziałach nazwa franciszkanów konwentualnych (Ordo Fratrum Minorum Conventualium – OFMConv)
przylgnęła do zakonu macierzystego, który wykształcił również II zakon, czyli żeńską
gałąź franciszkańską – klaryski, oraz skupiał świeckich tercjarzy (mężczyzn i kobiety)
w tzw. III zakonie.
Franciszkanie i klaryski przybyli do Polski w XIII w., a w 1517 r. utworzyli tu własną prowincję. W XVIII w. posiadali już trzy prowincje: polską (V.1), ruską i litewską. W 1797 r.,
na skutek rozbiorów, na ziemiach polskich działało aż pięć prowincji: pruska (V.2),
zwana we wczesnym okresie Prus Południowych „naszą”, Galicji Wschodniej, Galicji
Zachodniej (dwie ostatnie zunifikowane w 1806 r. jako Prowincja Obojga Galicji), ruska i litewska (połączone w 1819 r.).
Po rozgraniczeniach dokonanych na kongresie wiedeńskim większość klasztorów
franciszkańskich dawnej prowincji polskiej i części prowincji ruskiej, które znalazły
się w granicach kongresowego Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego oraz Wolnego Miasta Krakowa, zorganizowała się w nową prowincję, nazywaną
„naszą”, „w Królestwie Polskim”, a ostatecznie polską (V.3). Przetrwała ona do 1864 r.,
gdy została skasowana na skutek represji po powstaniu styczniowym.
Do 1918 r. przetrwała jedynie prowincja galicyjska, która w odrodzonej Polsce dała
początek prowincji polskiej. Jako że rozwijała się niezwykle prężnie, w 1939 r. została
podzielona na prowincje małopolską i wielkopolsko-mazowiecką. Z tej ostatniej natomiast wyodrębniono w 1986 r. kolejną prowincję, pw. św. Maksymiliana Kolbego.
V.1. Prowincja polska (1772–1788)
Rubrycele jako wydawnictwa pierwotne:
1. Directorium officii divini recitandi et missarum celebrandarum juxta regulas generales breviarii ac missalis Romani et peculiares Ord[inis] Min[orum] Conv[entualium] nec non Decreta S. Rituum Congregat. ad usum Fratrum Minorum Conventualium S.P. Francisci Provinciae Polonae jussu admondum Reverendi Patris
Magistri Joannis Capistrani Dutkiewicz, ministri provincionalis et commissarii
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generalis eiusdem provinciae, editum pro anno Domini MDCCLXXII. 1772. Embolismali et bissextili, Calissii: Typis S.R.M. et Reip. in Coll. Soc. Jesu, [1771], 16°, nlb.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia; kalendarz
rozpoczyna się od Januarius.
Sygn.: R.OFMConv 1
E. XV–XVIII: nie notuje.
NB: zły stan zachowania; zmurszały papier, naderwany grzbiet druku; wewnątrz
zapiski właściciela.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: papier.
2. Directorium officii divini recitandi et missarum celebrandarum juxta regulas generales breviarii ac missalis Romani et peculiares Ord[inis] Min[orum] Conventualium
nec non Decreta S. Rituum Congregat. ad usum Fratrum Minorum Conventualium
S.P. Francisci Provinciae Polonae jussu A.R.P.M. Teophili Piorowicz, ministri provincionalis, commissarii O. Min. S.P. Francisci Conventualium, editum pro anno Domini MDCCLXXXV. 1785. Post bissextilem 1-mo et post embolismalem 2-do, Calissii:
Typis Primatialis Archiepiscopi Gnesnensis, [1784], 16°, nlb.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia; kalendarz
rozpoczyna się od Januarius.
Sygn.: R.OFMConv 2
E. XV–XVIII: nie notuje.
NB: zły stan zachowania; zmurszały papier, naderwany grzbiet druku; druk posiada zapiski oraz rysunki sporządzone przez właściciela.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: karton.
3. Directorium officii divini recitandi et missarum celebrandarum. Juxta regulas generales breviarii ac missalis Romani et peculiares Ord[inis] Min[orum] Conv[entualium] nec non Decreta S. Rituum Congregat. ad usum Fratrum Minorum Conventualium S.P. Francisci Provinciae Polonae jussu Admodum Reverendi Patris Magistri
Teophili Piorowicz, ministri provincionalis, commissarii generalis eiusdem provinciae, editum pro anno Domini MDCCLXXXVI. 1786. Post bissextilem 2-do et post
embolismalem 1-mo, Varsaviae: Typographia Petri Dufour, 1785, 16°, nlb.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia; kalendarz
rozpoczyna się od Januarius.
Sygn.: R.OFMConv 3
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E. XV–XVIII: nie notuje.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: brak.
4. Directorium officii divini recitandi et missarum celebrandarum. Juxta regulas generales breviarii ac missalis Romani et peculiares Ord[inis] Min[orum] Conv[entualium] nec non Decreta S. Rituum Congregat. ad usum Fratrum Minorum Conventualium S.P. Francisci Provinciae Polonae jussu Admodum Reverendi Patris Magistri
Stephani Rodziewicz, ministri provincionalis, commissarii generalis eiusdem provinciae, editum pro anno Domini MDCCLXXXVIII. 1788. Bisextilli et embolismali,
Varsaviae: Typographia Petri Dufour, [1787], 16°, nlb.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia; kalendarz
rozpoczyna się od Januarius.
Sygn.: R.OFMConv 4
E. XV–XVIII: nie notuje.
NB: zły stan zachowania; oprawa oderwana od bloku; karty luzem; brak ostatniej karty.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: papier.
V.2. Prowincja „nasza” (1801–1803)
1. Directorium officii divini et missarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum Fratrum Minorum S.P. Francisci Conventualium monialium
S. Clarae etc. provinciae nostrae jussu et authoritate superiorum editum pro anno
Domini MDCCCI 1801 post exeptum a bisextilli primo, Posnaniae: Typis in Typographia Presseriana, [1800], 16°, ss. 56.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia, Computatio
analityka temp. Ordo Seraphici; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
Sygn.: R.OFMConv 5
E. XV–XVIII: nie notuje.
NB: dobry stan zachowania; naderwany grzbiet druku; liczne zapiski właściciela
druku.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: karton.
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2. Directorium officii divini et missarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decr.
S.R.C. ad usum Fratrum Minorum S.P. Francisci Conventualium monialium S. Clarae etc. provinciae nostrae jussu et authoritate superiorum editum pro anno Domini MDCCCIII 1803, Posnaniae: Typis in Typographia Presseriana, [1802], 16°, ss. ?
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia, Analysis
tempor. Ord. Seraphici; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
Sygn.: R.OFMConv 6
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: zły stan zachowania (destrukt); kalendarz zachowany częściowo (do września); nieliczne zapiski właściciela druku.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: brak.
V.3. Prowincja pruska (1804–1807)
1. Directorium officii divini et missarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decr.
S.R.C. ad usum Fratrum Minorum S.P. Francisci Conventualium monialium S. Clarae etc. provinciae prussae jussu A. R. ac Eximii P. M. Antoni Nowadzki, ministri provincialis C. G., editum pro anno Domini MDCCCIV. 1804. Bisextilli, Posnaniae: Typis
in Typographia Presseriana, [1803], 16°, ss. 51 + 5 nlb.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia, Analysis
tempor. Ord. Seraphici; kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Po kalendarzu
Decreta S.R.Congregationis, Lunationes anni bissextilis et embolismalis 1804, Tabella ortus et ocassus solis.
Sygn.: R.OFMConv 7
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: papier.
Schematyzmy w łączności z rubrycelami:
1. Directorium officii divini et missarum juxta rubricas generales et peculiar. ad [!]
decr. S.R.C. ad usum Fratrum Minorum S.P. Francisci Conventualium monialium
S. Clarae provinciae prussiae authoritate A.R. ac Eximii P. M. Caietani Karmowski,
ministri provincionalis C.G. editum pro anno Domini MDCCCVI post bisextilem 2do,
Posnaniae: Typis in Typographia Presseriana, [1805], 16°, ss. 55 + 6 nlb.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia, Analysis
temp. Ordo Seraphici; kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Po kalendarzu
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Decreta observatu necessaria, na stronach nadliczbowych Lunationes pro anno
1806 oraz Tabella ortus et occasus solis.
TS: Series mortuorum (patrum, fratrum, benefactorem): 1804, 1805.
Sygn.: E.OFMConv 1
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: zły stan zachowania: ślady zalania, naderwany grzbiet druku.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: brak.
2. Directorium officii divini et missarum juxta rubricas generales et peculiar. ac decr.
S.R.C. ad usum Fratrum Minorum S.P. Francisci Conventualium monialium S. Clarae provinciae prussiae authoritate A.R. ac Eximii P. M. Caietani Karmowski, ministri
provincionalis C.G. editum pro anno Domini MDCCCVII post bisextilem tertio, Posnaniae: Typis in Typographia Presseriana, [1806], 16°, ss. 48 + 4 nlb.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae, Festa mobilia, Analysis
temp. Ordo Seraphici; kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Po kalendarzu
Decreta observatu necessaria, na stronach nadliczbowych Lunationes pro anno
1806 oraz Tabella ortus et occasus solis.
TS: Series mortuorum (patrum, fratrum, sororum, benefactorem): 1804, 1805, 1806.
Sygn.: E.OFMConv 2
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: papier, oderwana od bloku druku.
V.4. Prowincja polska w Królestwie Polskim (1818–1858)
1. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum Fratrum Minorum S.P. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac Tertii Ordinis utriusq[ue] sex[us] Provinciae
Nostrae authoritate totius V.V. Diffinitorii editum pro anno Domini MDCCCXVIII.
1818. Post bisextilem secundo, Calissii [1817], 16°, ss. 58.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae 1818, Computatio annalitica Ordinis Seraphici; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1814,
1815, 1816, 1817.
Sygn.: E.OFMConv 3
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
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NB: dobry stan zachowania.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: brak.
2. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac Tertii Ordinis utriusq[ue]
sex[us] Provinciae Nostrae authoritate V.V. Diffinitorii editum pro anno Domini
MDCCCXXI. 1821. Post bisextilem prima. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum
et Patrem Domini Nostri Jesu Christi, Calissii [1820], 16°, ss. 51.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae 1821, Festa mobilia principaliora, Computatio annalitica Ordinis Seraphici, Quatuor anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum post capitulum Łagievnicensis die 11. et seqentibus mensis octobris 1817 celebratum (1817,
1818, 1819, 1820), Benefactorum, Benefactores agregati ad confraternitatem religionis nostra post capitulum Łagiewniciis celebratum die 11. et sequentibus mensis
octobris 1817 a.
Sygn.: E.OFMConv 4
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie.
Opr.: brak.
3. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac Tertii Ordinis utriusq[ue]
sex[us] Provinciae Nostrae authoritate Venerandi Deffinitorii editum pro anno Domini MDCCCXXIV. 1824. Ipso bisextili. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et
Patrem Domini Nostri Jesu Christi, Calissii [1823], 16°, ss. 48.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae 1824, Festa mobilia principaliora, Computatio annalitica Ordinis Seraphici, Quatuor anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1817,
1818, 1819, 1820, Benefactores.
Sygn.: E.OFMConv 5
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
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NB: zły stan zachowania; porozrywane składki druku.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: brak.
4. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac Tertii Ordinis utriusq[ue]
sex[us] Provinciae Nostrae authoritate A.R.P.M. Apolinaris Podolski, ministri provincionalis, commisarii generalis, editum pro anno Domini MDCCCXXV. 1825. Ipso bisextilem primo. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et Patrem Domini Nostri
Jesu Christi, b.m.w. [1824], 16°, ss. 48.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae 1825, Festa mobilia principaliora, Computatio annalitica Ordinis Seraphici, Quatuor anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1823,
1824, spis ojców i braci zakonu z 1824 r.
Sygn.: E.OFMConv 6
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania; wszyte czyste karty; zapiski właściciela druku.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: papier.
5. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac Tertii Ordinis utriusq[ue]
sex[us] Provinciae Nostrae authoritate A.R.P.M. Apolinaris Podolski, ministri provincionalis, commisarii generalis, editum pro anno Domini MDCCCXXVI. 1826. Ipso
bisextilem secundo. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et Patrem Domini
Nostri Jesu Christi, Cracoviae: Typis Josephi Matecki, [1825], 16°, ss. 51.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae 1826, Festa mobilia principaliora, Computatio annalitica Ordinis Seraphici, Quatuor anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1823,
1824, 1825, spis ojców i braci zakonu z 1825 r.
Sygn.: E.OFMConv 7
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania.
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Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: brak.
6. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac Tertii Ordinis utriusq[ue]
sex[us] Provinciae Nostrae authoritate A.R.P.M. Apolinaris Podolski, ministri provincionalis, commisarii generalis, editum pro anno Domini MDCCCXXVII. 1827. Ipso
bisextilem tertio. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et Patrem Domini Nostri Jesu Christi, Cracoviae: Typis Academicis, [1826], 16°, ss. 54.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae 1827, Festa mobilia principaliora, Computatio annalitica Ordinis Seraphici, Quatuor anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1823,
1824, 1825, 1826, spis ojców i braci zakonu z 1826 r.
Sygn.: E.OFMConv 8
E. XIX II: t. 4, s. 170.
NB: bardzo zły stan zachowania; druk zmurszały; znaczne ubytki kart (zwłaszcza
w części schematyzmowej).
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: brak.
7. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac Tertii Ordinis utriusq[ue]
sex[us] Provinciae Nostrae authoritate Venerandi Definitorii, editum pro anno Domini MDCCCXXIII. 1828. Ipso bisextili. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et
Patrem Domini Nostri Jesu Christi, Cracoviae: Typis Academicis, [1827], 16°, ss. 45
+ 8 nlb.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae 1828, Festa mobilia principaliora, Computatio annalitica Ordinis Seraphici, Quatuor anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1823,
1824, 1825, 1826, 1827, spis ojców i braci zakonu z 1827 r.
Sygn.: E.OFMConv 9
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania; wszyte karty; zapiski właściciela.
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Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: papier.
8. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac Tertii Ordinis utriusq[ue]
sex[us] Provinciae Nostrae authoritate A.R.P.M. Francisci Czekan, ministri provincionalis, commisarii generalis, editum pro anno Domini MDCCCXXIX. 1829. Ipso bisextilem primo. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et Patrem Domini Nostri
Jesu Christi, Cracoviae: Typis Academicis, [1828], 16°, ss. 47 + 8 nlb.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae 1829, Festa mobilia principaliora, Computatio annalitica Ordinis Seraphici, Quatuor anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: spis ojców i braci zakonu z 1828 r., spis klarysek.
Sygn.: E.OFMConv 10
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania; wszyte dodatkowe karty; zapiski właściciela druku.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: papier.
9. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac Tertii Ordinis utriusq[ue]
sex[us] Provinciae Nostrae authoritate A.R.P.M. Francisci Czekan, ministri provincionalis, commisarii generalis, editum pro anno Domini MDCCCXXX. 1830. Ipso bisextili secundo. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et Patrem Domini Nostri
Jesu Christi, Cracoviae: Typis Academicis, [1829], 16°, ss. 55.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae 1830, Festa mobilia principaliora, Computatio annalitica Ordinis Seraphici, Quatuor anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1828, 1829,
Agregati ad confraterniam religionis nostrae, spis ojców i braci zakonu z 1829 r.,
spis klarysek.
Sygn.: E.OFMConv 11
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania, zapiski właściciela.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: papier.
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10. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac Tertii Ordinis utriusq[ue]
sex[us] Provinciae Nostrae authoritate A.R.P.M. Francisci Czekan, ministri provincionalis, commisarii generalis, editum pro anno Domini MDCCCXXXI. 1831. Ipso
bisextilem tertio. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et Patrem Domini
Nostri Jesu Christi, Cracoviae: Typis Academicis, [1830], 16°, ss. 60.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae 1831, Festa mobilia principaliora, Computatio annalitica Ordinis Seraphici, Quatuor anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1829,
1830, Agregati ad confraterniam religionis nostrae, spis ojców i braci zakonu
z 1830 r., spis klarysek.
Sygn.: E.OFMConv 12
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania; zapiski właściciela odnoszące się do spraw gospodarczych.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: papier.
11. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac Tertii Ordinis utriusq[ue]
sex[us] Provinciae Nostrae authoritate A.R.P.M. Francisci Czekan, ministri provincionalis, commisarii generalis, editum pro anno Domini MDCCCXXXII. 1832. Ipso
bisextili. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et Patrem Domini Nostri Jesu
Christi, Cracoviae: Typis Academicis, [1831], 16°, ss. 47.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones annuae 1832, Festa mobilia principaliora, Computatio annalitica Ordinis Seraphici, Quatuor anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1829,
1830, 1831, Benefactorum, Agregati ad confraterniam religionis nostrae.
Sygn.: E.OFMConv 13
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: papier.
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12. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac tertii ordinis utriusq[ue]
sexus provinciae nostrae authoritate A.R.P.M. Francisci Czekan, ministri provincionalis, commisarii generalis, editum pro anno Domini MDCCCXXXIII. 1833. Post
bisextilem primo. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et Patrem Domini
Nostri Jesu Christi, Cracoviae: Typis Academicis, [1832], 16°, ss. 44.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones anni 1833, Festa mobilia principaliora, Analitica temporum computatio, Quatuor anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1831,
1832, Agregati ad Confraternitatem Religionis Nostrae in anno 1832.
Sygn.: E.OFMConv 14
E. XIX II: t. 4, s. 170.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: brak.
13. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac tertii ordinis utriusq[ue]
sexus provinciae nostrae authoritate A.R.P.M. Francisci Czekan, ministri provincionalis, commisarii generalis, editum pro anno Domini MDCCCXXXIV 1834 post
bisextilem secondo. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et Patrem Domini
Nostri Jesu Christi, Cracoviae: Typis Academicis, [1833], 16°, ss. 54.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones anni 1834, Festa mobilia principaliora, Analitica temporum computatio, Quatuor anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1832,
1833, Agregati ad Confraternitatem Religionis Nostrae in anno 1832.
Sygn.: E.OFMConv 15
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: papier.
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14. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac tertii ordinis utriusque
sexus provinciae nostrae authoritate Venerandi Definitori editum pro anno Domini MDCCCXXXV. 1835. Post bisextilem tertio. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et Patrem Domini Nostri Jesu Christi, Varsaviae: Ad Sanctam Crucem,
[1834], 16°, ss. 40.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones anni 1835, Festa mobilia principaliora, Analitica temporum computatio, Quatuor anni tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1832,
1833, 1834, Agregati ad Confraternitatem Religionis Nostrae in anno 1832.
Sygn.: E.OFMConv 16
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: brak.
15. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac tertii ordinis utriusque
sexus provinciae nostrae authoritate A.R.P.M. Jacobi Piasecki, ministri provincionalis, commisarii generalis, editum pro anno Domini MDCCCXXXVI. 1836. Ipso
bisextili. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et Patrem Domini Nostri Jesu
Christi, Cracoviae: Typis Academicis, [1835], 16°, ss. 53.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones anni 1836, Festa mobilia principaliora, Analitica temporum computatio; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1834,
1835, Agregati ad Confraternitatem Religionis Nostrae in anno 1834-1835, spis
ojców i braci zakonu z 1835 r., spis klarysek.
Sygn.: E.OFMConv 17
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: papier.
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16. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac tertii ordinis utriusque
sexus provinciae nostrae authoritate A.R.P.M. Jacobi Piasecki, ministri provincionalis, commisarii generalis, editum pro anno Domini MDCCCXXXVII. 1837. Post
bisextilem primo. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et Patrem Domini
Nostri Jesu Christi, Cracoviae [1836], 16°, ss. 46.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones anni 1837, Festa mobilia principaliora, Quatuor anni tempora, Analitica temporum computatio; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1835,
1836, Agregati ad Confraternitatem Religionis Nostrae in anno 1835.
Sygn.: E.OFMConv 18
E. XIX II: t. 4, s. 170.
NB: zły stan zachowania.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: brak.
17. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac tertii ordinis utriusque
sexus provinciae nostrae authoritate A.R.P.M. Jacobi Piasecki, ministri provincionalis, commisarii generalis, editum pro anno Domini MDCCCXXXIX. 1839. Post
bisextilem tertio. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et Patrem Domini
Nostri Jesu Christi, b.m.w. [1838], 16°, ss. 50.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones anni 1839, Festa mobilia principalior, Quatuor anni tempora, Analitica temporum computatio; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: Agregati ad Confraternitatem Religionis Nostrae in anno 1838, Cathalogus
mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1838, spis ojców i braci
zakonu z 1838 r., spis klarysek.
Sygn.: E.OFMConv 19
E. XIX II: t. 4, s. 170.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: brak.
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18. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac tertii ordinis utriusque
sexus provinciae nostrae authoritate A.R.P.M. Jacobi Piasecki, ministri provincionalis, commisarii generalis, editum pro anno Domini MDCCCXL. 1840. Ipso bisextili. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et Patrem Domini Nostri Jesu Christi, b.m.w. [1839], 16°, ss. 50.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones anni 1840, Festa mobilia principaliora, Quatuor anni tempora, Analitica temporum computatio; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: Agregati ad Confraternitatem Religionis Nostrae in anno 1838, Cathalogus
mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1838, 1839, spis ojców
i braci zakonu z 1839 r., spis klarysek.
Sygn.: E.OFMConv 20
E. XIX II: t. 4, s. 170.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: papier.
19. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac tertii ordinis utriusque
sexus provinciae nostrae authoritate A.R.P.M. Jacobi Piasecki, ministri provincionalis, commisarii generalis, editum pro anno Domini MDCCCXLIII. 1843. Bisextilem tertio. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et Patrem Domini Nostri
Jesu Christi, b.m.w. [1842], 16°, ss. 58.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones anni 1843, Festa mobilia principaliora, Quatuor anni tempora, Analitica temporum computatio; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1841,
1842, Agregati ad Confraternitatem Religionis Nostrae in anno 1840, spis ojców
i braci zakonu z 1842 r., spis klarysek.
Sygn.: E.OFMConv 21
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: papier.
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20. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac tertii ordinis utriusque sexus provinciae nostrae authoritate VV. Definitorii Provinciae, editum pro anno Domini MDCCCXLIV. 1844. Ipso bisextili. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et
Patrem Domini Nostri Jesu Christi, Varsaviae: Ad S. Crucem, [1843], 16°, ss. 58.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones anni 1844, Festa mobilia principaliora, Computatio annalitica Ordinis Seraphici, Quatuor anni tempora, Analitica
temporum computatio; kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Po części schematyzmowej: wykaz dni z obowiązkiem modlitw za rodzinę carską, tekst łacińskich modlitw za cara i jego rodzinę, fazy Księżyca, Tabula ortus et occasus solis.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1842,
1843, spis ojców i braci zakonu z 1843 r., spis klarysek.
Sygn.: E.OFMConv 22
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: brak.
21. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac tertii ordinis utriusque
sexus provinciae nostrae authoritate A.R.P.M. Anastasii Stępiński, ministri provincionalis, commisarii generalis, editum pro anno Domini MDCCCXLV. 1845. Post
bisextilem primo. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et Patrem Domini
Nostri Jesu Christi, Varsaviae: Ad Sanctam Crucem, [1844], 16°, ss. 48 + 8 nlb.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones anni 1845, Festa mobilia principaliora, Computatio annalitica Ordinis Seraphici, Quatuor anni tempora, Analitica
temporum computatio; kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Po części schematyzmowej: wykaz dni z obowiązkiem modlitw za rodzinę carską, tekst łacińskich modlitw za cara i jego rodzinę, fazy Księżyca, Tabula ortus et occasus solis.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1843,
1844, spis ojców i braci zakonu z 1844 r., spis klarysek.
Sygn.: E.OFMConv 23
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: Kuria Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: papier.
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22. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac tertii ordinis utriusque
sexus provinciae nostrae authoritate A.R.P.M. Anastasii Stępiński, ministri provincionalis, commisarii generalis, editum pro anno Domini MDCCCXLVI. 1846. Post
bisextilem secundo. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et Patrem Domini
Nostri Jesu Christi, Varsaviae: Typis Scholarum Piarum, [1846], 16°, ss. 56 + 7 nlb.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutiones anni 1846, Festa mobilia principaliora, Computatio annalitica Ordinis Seraphici, Quatuor anni tempora, Analitica
temporum computatio; kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Po części schematyzmowej: Tabula ortus et occasus solis, fazy Księżyca, wykaz dni z obowiązkiem modlitw za rodzinę carską, tekst łacińskich modlitw za cara i jego rodzinę.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1844,
1845, spis ojców i braci zakonu z 1845 r., spis klarysek.
Sygn.: E.OFMConv 24
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: papier.
23. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac tertii ordinis utriusque
sexus provinciae nostrae authoritate Veneradi Definitorii, editum pro anno Domini MDCCCXLVII. 1847. Post bisextilem tertio. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis
Deum et Patrem Domini Nostri Jesu Christi, Varsaviae: Typis Scholarum Piarum,
[1846], 16°, ss. 62 + 7 nlb.
TR: Revolutiones anni 1847, Festa mobilia principaliora, Computatio annalitica
Ordinis Seraphici, Quatuor anni tempora, Analitica temporum computatio; kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Po części schematyzmowej: Tabula ortus
et occasus solis, wykaz dni z obowiązkiem modlitw za rodzinę carską, tekst łacińskich modlitw za cara i jego rodzinę, fazy Księżyca.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum: 1845,
1846, spis ojców i braci zakonu z 1846 r., spis klarysek.
Sygn.: E.OFMConv 25
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: papier.
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24. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae V. ac tertii ordinis utriusque
sexus provinciae nostrae authoritate A.R.P.M. Stephani Pikosch, ministri provincionalis et commisarii generalis, editum pro anno Domini MDCCCXLVIII. 1848.
Post bisextilem tertio. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et Patrem Domini Nostri Jesu Christi, Varsaviae: Typis Scholarum Piarum, [1847], 16°, ss. 64.
TR: Revolutiones anni 1847, Festa mobilia principaliora, Computatio annalitica
Ordinis Seraphici, Quatuor anni tempora, Analitica temporum computatio; kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Po części schematyzmowej: Tabula ortus
et occasus solis, wykaz dni z obowiązkiem modlitw za rodzinę carską, tekst łacińskich modlitw za cara i jego rodzinę, fazy Księżyca.
TS: Cathalogus mortuorum in anno 1846–1847, spis ojców i braci zakonu
z 1847 r., spis klarysek, Agregati in convocatione difinitoriali Radomscii diebus 30
et sequentibus mensis mai 1846 celebrata ad confraternitatem.
Sygn.: E.OFMConv 26
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: papier.
25. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae ac tertii ordinis utriusque
sexus provinciae nostrae authoritate A.R.P.M. Antonii Saniewski, ministri provincionalis, commisarii generalis, editum pro anno Domini 1856 ipso bisextili per
P.M. Stephanum Pikosch explem conscriptum. Ut unanimes, uno ore, honoroficetis Deum et Patrem Domini Nostri Jesu Christi, Varsaviae: Ad Sanctam Crucem,
[1855], 16°, ss. 36 + 8 nlb.
TR: Revolutiones anni 1856, Festa mobilia principaliora, Computatio annalitica
Ordinis Seraphici, Quatuor anni tempora, Analitica temporum computatio, Animadversiones; kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Po części schematyzmowej: wykaz dni z obowiązkiem modlitw za rodzinę carską, tekst polskich modlitw za cara i jego rodzinę, fazy Księżyca, Tabula ortus et occasus solis.
TS: Cathalogus patrum, fratrum, sororum et benefactorum in anno 1853, 1854 et
1855 mortuorum, spis ojców i braci zakonu z 1855 r., spis klarysek.
Sygn.: E.OFMConv 27
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania.
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Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: papier.
26. Directorium divini officii recitandi et missarum celebrandarum juxta rubricas generales et peculiares ac Decreta S.R.C. ad usum sacri et seraphici Ordinis Minorum
S.P.N. Francisci Conventualium, monalium S. Clarae ac tertii ordinis utriusque
sexus provinciae nostrae authoritate A.R.P.M. Antonii Saniewski, ministri provincionalis, commisarii generalis, editum pro anno Domini 1858 post bisextilem secundo per P.M. Stephanum Pikosch explem conscriptum. Ut unanimes, uno ore,
honoroficetis Deum et Patrem Domini Nostri Jesu Christi, Varsaviae: Ad Sanctam
Crucem, [1857], 16°, ss. 36 + 8 nlb.
TR: Revolutiones anni 1858, Festa mobilia principaliora, Computatio annalitica
Ordinis Seraphici, Quatuor anni tempora, Analitica temporum computatio, Animadversiones; kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Po części schematyzmowej: czytania na dzień św. Hilarego i święta bazyliki św. św. Piotra i Pawła, wykaz dni z obowiązkiem modlitw za rodzinę carską, tekst polskich modlitw za
cara i jego rodzinę, fazy Księżyca, Tabula ortus et occasus solis.
TS: Cathalogus mortuorum patrum, fratrum, sororum et benefactorum in anno
1855, 1856 et 1857, Agregati ad confraternitatem religionis nostrae in capit. Łagievn. an. 1856, spis ojców i braci zakonu z 1857 r., spis klarysek.
Sygn.: E.OFMConv 28
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: dobry stan zachowania.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: papier.
VI. JEZUICI
Towarzystwo Jezusowe (Societas Jesu – SJ) założył w 1534 r. św. Ignacy Loyola.
W 1540 r. zakon został zatwierdzony przez papieża Pawła III bullą Regimini militantis
Ecclesiae. Do Polski jezuici zostali sprowadzeni przez kardynała Stanisława Hozjusza
w 1564 r., a rok później utworzyli pierwsze kolegium w Braniewie. W 1575 r. zorganizowali własną prowincję (polską), z której w 1608 r. wydzielono prowincję litewską.
W 1755 r. prowincja polska została podzielona na prowincje wielkopolską i małopolską. W 1759 r. natomiast z prowincji litewskiej wyodrębniono prowincję mazowiecką.
Struktury te były kolejno podporządkowywane – funkcjonującej od 1755 r. – tzw. asystencji polskiej, czyli jednostce administracyjnej o charakterze nadrzędnym.
W 1773 r. papież Klemens XIV – na mocy brewe Dominus ac Redemptor – rozwiązał
Towarzystwo Jezusowe na całym świecie. Przetrwało ono jednak w Królestwie Pruskim (do 1780 r.) i Cesarstwie Rosyjskim (do 1820 r.). W tym ostatnim została nawet
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utworzona prowincja białoruska. Po wydaleniu z Rosji jezuici osiedlili się w Austrii.
Władze przyzwoliły na to, gdyż w 1814 r. zakon został reaktywowany przez Piusa VII.
W 1821 r. zorganizowano w Austrii nową prowincję polską, tzw. galicyjską. Prowincja
ta stała się macierzą dla kolejnych prowincji powstających na całym świecie.
W 1833 r. prowincja galicyjska została przemianowana na galicyjsko-austriacką
(1833–1838), a następnie na austriacko-galicyjską (1838–1846). W 1846 r. podzielono
ją na dwie prowincje – austriacką i galicyjską. Po 1848 r. zakon został w Austrii skasowany, ale w 1852 r. na nowo przywrócono jego organizację. W latach 1852–1918
jezuici funkcjonowali w ramach prowincji galicyjskiej (VI.1), która w 1918 r. została
przemianowana na prowincję polską. Z tej natomiast w 1926 r. wyodrębniono prowincję małopolską, czyli południową (VI.2) z siedzibą prowincjała w Krakowie, oraz
prowincję wielkopolsko-mazowiecką, czyli północną (VI.3) z siedzibą prowincjała
w Warszawie.
VI.1. Prowincja galicyjska (1897–1906)
1. Catalogus Provinciae Galicianae Societatis Jesu ineunte anno MDCCCXCVII, Cracoviae: Typographia Ephemeridum „Czas” Fr. Kluczyński et Societas, 1897, 8°, ss. 56.
TS: nota o prowincjale Gasparze Szczepkowskim SJ, wykazy profesorów
i słuchaczy krakowskiego Collegium Maximum, spis mieszkańców domu pw.
św. Barbary w Krakowie, wykazy wykładowców i studentów Kolegium i Konwiktu św. Józefa w Chyrowie, stan osobowy domów zakonnych w Czernowicach,
Karwinie, Kołomyi, Lwowie (Lemberg), wykazy wykładowców i studentów kolegium w Nowym Sączu, stan osobowy domów zakonnych w Opawie (Troppau)
i Stanisławowie, wykazy wykładowców i studentów kolegium oraz nowicjatu
w Starej Wsi, skład personalny domu trzeciej probacji w Tarnopolu, stan osobowy domu zakonnego w Cieszynie (Teschen), wykaz duchownych przebywających w klasztorach bazyliańskich, spis członków misji mołdawskiej, wykaz
duchownych zaangażowanych w duszpasterstwo poza prowincją, duchowni
z innych prowincji pracujący w Galicji, zmarli w 1896 r., spis superiorów, indeks
kolegiów i domów zakonnych, zestawienia statystyczne Towarzystwa Jezusowego z 1896 r., alfabetyczny indeks członków Towarzystwa Jezusowego w Galicji, spis misjonarzy pracujących w Europie i poza nią.
Sygn.: E.SJ 1
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: stan bardzo dobry.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: tektura obłożona czerwonym materiałem, wytłoczony tytuł i rok: 1897.
2. Catalogus Provinciae Galicianae Societatis Jesu ineunte anno MDCCCXCVIII, Cracoviae: Typographia Ephemeridum „Czas” Fr. Kluczyński et Societas, 1898, 8°, ss. 60.
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TS: nota o prowincjale Janie Badenim SJ, wykazy profesorów i słuchaczy krakowskiego Collegium Maximum, spis mieszkańców domu pw. św. Barbary
w Krakowie, wykazy wykładowców i studentów Kolegium i Konwiktu św. Józefa
w Chyrowie, stan osobowy domów zakonnych w Czernowicach, Złotych Górach
(Zuckmantel), Karwinie, Kołomyi, Lwowie, wykazy wykładowców i studentów
kolegium w Nowym Sączu, stan osobowy domów zakonnych w Opawie i Stanisławowie, wykazy wykładowców i studentów kolegium oraz nowicjatu w Starej
Wsi, skład personalny domu trzeciej probacji w Tarnopolu, stan osobowy domu
zakonnego w Cieszynie, wykaz duchownych przebywających w klasztorach bazyliańskich, spis członków misji mołdawskiej, wykaz duchownych zaangażowanych w duszpasterstwo poza prowincją, duchowni z innych prowincji pracujący
w Galicji, zmarli w latach 1896–1897, spis superiorów, indeks kolegiów i domów
zakonnych, zestawienia statystyczne Towarzystwa Jezusowego z 1897 r., alfabetyczny indeks członków Towarzystwa Jezusowego w Galicji.
Sygn.: E.SJ 2
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: stan bardzo dobry.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: tektura obłożona czerwonym materiałem, wytłoczony tytuł i rok: 1898.
3. Catalogus Provinciae Galicianae Societatis Jesu ineunte anno MDCCCXCIX, Cracoviae: Typographia Ephemeridum „Czas” Fr. Kluczyński et Societas, 1899, 8°, ss. 80.
TS: nota o prowincjale Janie Badenim SJ, wykazy profesorów i słuchaczy krakowskiego Collegium Maximum, spis mieszkańców domu pw. św. Barbary
w Krakowie, wykazy wykładowców i studentów Kolegium i Konwiktu św. Józefa
w Chyrowie, stan osobowy domów zakonnych w Czernowicach, Złotych Górach, Karwinie, Kołomyi, Lwowie, wykazy wykładowców i studentów kolegium
w Nowym Sączu, stan osobowy domów zakonnych w Opawie i Stanisławowie,
wykazy wykładowców i studentów kolegium oraz nowicjatu w Starej Wsi, skład
personalny domu trzeciej probacji w Tarnopolu, stan osobowy domu zakonnego w Cieszynie, wykaz duchownych przebywających w klasztorach bazyliańskich, spis członków misji mołdawskiej, wykaz duchownych zaangażowanych
w duszpasterstwo poza prowincją, duchowni z innych prowincji pracujący
w Galicji, zmarli w latach 1897–1898, spis superiorów, indeks kolegiów i domów
zakonnych, zestawienia statystyczne Towarzystwa Jezusowego z 1898 r., alfabetyczny indeks członków Towarzystwa Jezusowego w Galicji, katalog domów
Towarzystwa Jezusowego w Polsce w latach 1564–1899 (s. 61–80).
Sygn.: E.SJ 3
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
NB: stan bardzo dobry.
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Prow.: nieokreślona.
Opr.: tektura obłożona czerwonym materiałem, wytłoczony tytuł i rok: 1899.
4. Catalogus Provinciae Galicianae Societatis Jesu ineunte anno MCMI, Cracoviae:
Typographia „Czas” excudebat Josephus Łakociński, 1901, 8°, ss. 63.
TS: nota o prowincjale Antonim Langerze SJ, spis mieszkańców domu pw.
św. Barbary w Krakowie, wykazy profesorów i słuchaczy krakowskiego Collegium Maximum, wykaz personalny domu w Staniątkach, wykazy wykładowców
i studentów Kolegium i Konwiktu św. Józefa w Chyrowie, stan osobowy domów
zakonnych w Czernowicach, Karwinie, Kołomyi, Lwowie, wykazy wykładowców i studentów kolegium w Nowym Sączu, stan osobowy domów zakonnych
w Opawie i Stanisławowie, wykazy wykładowców i studentów kolegium oraz
nowicjatu w Starej Wsi, skład personalny domu trzeciej probacji w Tarnopolu,
stan osobowy domu zakonnego w Cieszynie, wykaz duchownych przebywających w klasztorach bazyliańskich, spis członków misji mołdawskiej, wykaz duchownych zaangażowanych w duszpasterstwo poza prowincją, duchowni z innych prowincji pracujący w Galicji, zmarli w latach 1899–1900, spis superiorów,
indeks kolegiów i domów zakonnych, zestawienia statystyczne Towarzystwa
Jezusowego z 1900 r., alfabetyczny indeks członków Towarzystwa Jezusowego
w Galicji.
Sygn.: E.SJ 4
NB: stan bardzo dobry.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: tektura obłożona czerwonym materiałem, wytłoczony tytuł i rok: 1901,
lekko podniszczona.
5. Catalogus Provinciae Galicianae Societatis Jesu ineunte anno MCMIII, Cracoviae:
Typographia „Czas”, 1903, 8°, ss. 60.
TS: nota o prowincjale Włodzimierzu Ledóchowskim SJ, spis mieszkańców
domu pw. św. Barbary w Krakowie, wykazy profesorów i słuchaczy krakowskiego Collegium Maximum, wykazy domu w Staniątkach, wykazy wykładowców
i studentów Kolegium i Konwiktu św. Józefa w Chyrowie, stan osobowy domów
zakonnych w Czernowicach, Karwinie, Kołomyi, Lwowie, wykazy wykładowców i studentów kolegium w Nowym Sączu, stan osobowy domów zakonnych
w Opawie i Stanisławowie, wykazy wykładowców i studentów kolegium oraz
nowicjatu w Starej Wsi, skład personalny domu trzeciej probacji w Tarnopolu,
stan osobowy domów zakonnych w Cieszynie i Zakopanem, wykaz duchownych przebywających w klasztorach bazyliańskich, spis członków misji mołdawskiej, wykaz duchownych zaangażowanych w duszpasterstwo poza prowincją,
duchowni z innych prowincji pracujący w Galicji, zmarli w 1902 r., spis rektorów
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i superiorów, indeks kolegiów i domów zakonnych, zestawienia statystyczne
Towarzystwa Jezusowego z 1902 r., alfabetyczny indeks członków Towarzystwa
Jezusowego w Galicji.
Sygn.: E.SJ 5
NB: stan bardzo dobry.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: tektura obłożona czerwonym materiałem, wytłoczony tytuł i rok: 1903.
6. Catalogus Provinciae Galicianae Societatis Jesu ineunte anno MCMVI, Cracoviae:
Typographia „Czas”, 1906, 8°, ss. 67.
TS: nota o prowincjale Włodzimierzu Ledóchowskim SJ, wykazy profesorów
i słuchaczy krakowskiego Collegium Maximum, spis mieszkańców domu pw.
św. Barbary w Krakowie, wykazy domu w Staniątkach, wykazy wykładowców
i studentów Kolegium i Konwiktu św. Józefa w Chyrowie, stan osobowy domów
zakonnych w Czernowicach, Karwinie, Kołomyi, Lwowie, wykazy wykładowców i studentów kolegium w Nowym Sączu, stan osobowy domów zakonnych
w Opawie i Stanisławowie, wykazy wykładowców i studentów kolegium oraz
nowicjatu w Starej Wsi, skład personalny domu trzeciej probacji w Tarnopolu,
stan osobowy domów zakonnych w Cieszynie i Zakopanem, wykaz duchownych przebywających w klasztorach bazyliańskich, spis członków misji mołdawskiej, wykaz duchownych zaangażowanych w duszpasterstwo poza prowincją,
duchowni z innych prowincji pracujący w Galicji, zmarli w 1905 r., spis superiorów, indeks kolegiów i domów zakonnych, zestawienia statystyczne Towarzystwa Jezusowego z 1905 r., alfabetyczny indeks członków Towarzystwa Jezusowego w Galicji.
Sygn.: E.SJ 6
NB: stan bardzo dobry.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: tektura obłożona czerwonym materiałem, wytłoczony tytuł i rok: 1906.
VI.2. Prowincja małopolska (1936–1937)
1. Catalogus Provinciae Poloniae Minoris Societatis Jesu ineunte anno MCMXXXVI,
Cracoviae: Typographia Periodici „Przegląd Powszechny”, 1936, 8°, ss. 106.
TS: nota o generale Włodzimierzu Ledóchowskim SJ, nota o prowincjale Władysławie Lohnie SJ, wykazy wykładowców i studentów Kolegium i Konwiktu
św. Józefa w Chyrowie, wykazy domów w Staniątkach, Krakowie (św. Barbary,
św. Stanisława), Dziedzicach, Kochawinie, Kołomyi, Lwowie (św. św. Piotra i Pawła, św. Józefa), Nowym Sączu, Rudzie Śląskiej, Stanisławowie, Starej Wsi, Tarnopolu, Zakopanem, wiceprowincja rumuńska: domy w Bukareszcie, Kluż-Napoka
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(Cluj), Czernowicach, Jassy, Satu-Mare, Totesti, spis misjonarzy, wykaz duchownych zaangażowanych w duszpasterstwo poza prowincją, zmarli w okresie od
1 X 1934 do 30 VIII 1935 r., spis superiorów, indeks kolegiów i domów zakonnych, Kuria Towarzystwa Jezusowego, zestawienia statystyczne zakonu z 1935 r.,
zestawienia misyjne dotyczące zakonu z 1935 r., alfabetyczny indeks członków
zakonu, adresy do korespondencji.
Sygn.: E.SJ 7
NB: stan bardzo dobry.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: tektura.
2. Catalogus Provinciae Poloniae Minoris Societatis Jesu ineunte anno MCMXXXVII,
Cracoviae: Typographia „Apostolatus Orationis”, 1937, 8°, ss. 109.
TS: nota o generale Włodzimierzu Ledóchowskim SJ, nota o prowincjale Władysławie Lohnie SJ, wykazy wykładowców i studentów Kolegium i Konwiktu
św. Józefa w Chyrowie, wykazy domów w Staniątkach, Krakowie (św. Barbary, św. Stanisława), Częstochowie, Dziedzicach, Kochawinie, Kołomyi, Lwowie
(św. św. Piotra i Pawła, św. Józefa), Nowym Sączu, Rudzie Śląskiej, Stanisławowie, Starej Wsi, Tarnopolu, Zakopanem, wiceprowincja rumuńska: domy w Bukareszcie, Kluż-Napoka, Czernowicach, Jassy, Satu-Mare, Totesti, spis misjonarzy, wykaz duchownych zaangażowanych w duszpasterstwo poza prowincją,
zmarli od 1 X 1935 do 30 VIII 1936 r., spis superiorów, indeks kolegiów i domów
zakonnych, Kuria Towarzystwa Jezusowego, zestawienia statystyczne zakonu
z 1936 r., zestawienia misyjne dotyczące zakonu z 1936 r., alfabetyczny indeks
członków zakonu, adresy do korespondencji.
Sygn.: E.SJ 8
NB: stan bardzo dobry.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: tektura.
VI.3. Prowincja wielkopolska i mazowiecka (1939–1952)
1. Catalogus Provinciae Poloniae Maiores et Masoviae Societatis Jesu anni 1939, Varsaviae: Typographia „Wydawnictwo Księży Jezuitów”, 1939, 8°, ss. 106.
TS: nota o prowincjale Emiliuszu Życzkowskim SJ, wykazy wykładowców i studentów Niższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, kolegium w Gdyni, wykazy domów w Grudziądzu, Łęczycy, Łodzi, wykazy wykładowców i studentów
kolegium w Lublinie, wykazy domów w Lublinie, Pińsku (wraz z kolegium), Poznaniu, Warszawie (św. Ignacego, NMP Łaskawej), Wilnie, dom probacji w Albertynie, Papieskie Seminarium Wschodnie w Dubnie, wileńskie mniejsze se-
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minarium orientalne, wykaz duchownych zaangażowanych w duszpasterstwo
poza prowincją, wykaz duchownych wywodzących się z innych prowincji,
zmarli w okresie od 1 X 1937 do 30 VIII 1938 r., spis superiorów, indeks kolegiów
i domów zakonnych, Kuria Towarzystwa Jezusowego, zestawienia statystyczne
zakonu z 1938 r., zestawienia misyjne dotyczące zakonu z 1938 r., alfabetyczny
indeks członków zakonu, adresy do korespondencji.
Sygn.: E.SJ 9
NB: stan bardzo dobry.
Prow.: Kapituła Metropolitalna w Gnieźnie.
Opr.: tektura.
2. Catalogus Provinciae Poloniae Maiores et Masoviae Societatis Jesu anni 1948, Varsaviae, mps, 8°, ss. 54.
TS: nota o prowincjale Edmundzie Elterze SJ, dom zakonny w Bydgoszczy, wykaz wykładowców i studentów Niższego Seminarium Duchownego w Kaliszu,
kolegium w Gdyni, wykazy domów w Gdańsku, Grudziądzu, Łęczycy, Łodzi
(św. Bartłomieja, Najświętszego Serca Pana Jezusa), wykazy wykładowców i studentów kolegium w Lublinie, wykazy domów w Lublinie, Poznaniu, Radomiu,
Szczecinie, Świętej Lipce, Toruniu, Warszawie (św. Ignacego, NMP Łaskawej), wykaz duchownych zaangażowanych w duszpasterstwo poza prowincją, wykaz
duchownych wywodzących się z innych prowincji, zmarli w okresie od 1 X 1946
do 30 VIII 1947 r., spis superiorów, indeks domów zakonnych, Kuria Towarzystwa Jezusowego, zestawienia statystyczne zakonu z 1947 r., zestawienia misyjne dotyczące zakonu z 1947 r., alfabetyczny indeks członków zakonu, adresy do
korespondencji.
Sygn.: E.SJ 10
NB: stan bardzo dobry; mapa prowincji.
Prow.: Sekretariat Prymasa Polski.
Opr.: tektura.
3. Catalogus Provinciae Poloniae Maiores et Masoviae Societatis Jesu anni 1952, Varsaviae, mps, 8°, ss. 54.
TS: nota o prowincjale Edwardzie Bulendzie SJ, dom zakonny w Bydgoszczy,
wykaz wykładowców i studentów domu probanckiego w Kaliszu, wykazy osobowe domów w Gdyni, Gdańsku, Grudziądzu, Łęczycy, Łodzi (św. Bartłomieja,
Najświętszego Serca Pana Jezusa), wykazy wykładowców i studentów kolegium
w Lublinie (w trakcie przenoszenia do Krakowa), wykazy domów w Lublinie, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Świętej Lipce, Toruniu, Warszawie (św. Ignacego,
NMP Łaskawej), wykaz duchownych zaangażowanych w duszpasterstwo poza
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prowincją, wykaz duchownych wywodzących się z innych prowincji, zmarli
w okresie od 1 X 1950 do 30 VIII 1951 r., spis superiorów, indeks domów zakonnych, Kuria Towarzystwa Jezusowego, zestawienia statystyczne zakonu
z 1951 r., zestawienia misyjne dotyczące zakonu z 1951 r., alfabetyczny indeks
członków zakonu, adresy do korespondencji.
Sygn.: E.SJ 11
NB: stan bardzo dobry; mapa prowincji.
Prow.: Sekretariat Prymasa Polski.
Opr.: tektura.
VII. KAMEDULI
Zakon Pustelników Kamedułów (Ordo Eremitarum Camedulensium – EC) założył we
Włoszech około 1012 r. św. Romuald z Camaldoli. Do Polski jego uczniowie przybyli
na początku XI w., lecz wkrótce zostali wymordowani, a ich erem upadł. Na trwałe kameduli zostali sprowadzeni na ziemie polskie w 1605 r. Ich eremy podporządkowano
włoskiej kongregacji Monte Corona. Obecnie posiadają w Polsce dwie pustelnie, na
Bielanach w Krakowie i w Bieniszewie nieopodal Konina.
1. Directorium divini officii persolvendi juxta ritum monasticum ad usum Eremitarum Camaldulensium, Congregationis Montis Coronae degentium, in regnis et
provinciis S.C.R.A. Majestati, nec non Ser. Reg[ni] Polon[iae] et Magn[o] Duc[i] Lithuan[iae] subjectis specialiter accommodatum pro anno Domini MDCCLXVII cum
permissu superiorum, Viennae: Typis Ghelenianis, [1766], 16°, nlb.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Annus Domini 1766 [!]: Post bissextilem tertius,
Festa mobilia, Quatuor tempora; kalendarz rozpoczyna się od Januarius. Po kalendarzu: Ordo pulsandi: Ad prima, Ad completorium.
TS: Nomina defunctorum patrum ac fratrum [...] ab anno 1765 et 1766.
Sygn.: E.EC 1
E. XV–XVIII: nie notuje.
Stan: dobry.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: tektura; podniszczona.
VIII. KARMELICI BOSI I KARMELITANKI BOSE
Zakon Braci Bosych NMP z Góry Karmel (Ordo Fratrum Carmelitarum Discalceatorum
Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCD) wyodrębnił się z zakonu karmelitów
na skutek reformy zainicjowanej w 1580 r. przez św. Teresę z Ávila i św. Jana od Krzyża,
radykalizujących dotychczasową regułę.
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Do Polski karmelici bosi przybyli w 1605 r., a już w 1617 r. zorganizowali tu swoją
prowincję. W 1731 r. doszło do wydzielenia z prowincji polskiej (VIII.1) jej litewskiego
odpowiednika. Po przeprowadzeniu w XIX w. na ziemiach polskich kasat zakonów
utrzymał się tylko klasztor w Czernej. Pod koniec tegoż wieku zaczęły jednak powstawać nowe klasztory (w zaborze austriackim), które przyczyniły się do powstania
w Drugiej Rzeczypospolitej nowej prowincji polskiej (1920). W 1993 r. dokonano jej
podziału na dwie prowincje – warszawską i krakowską.
VIII.1. Prowincja polska (1841)
1. Directorium persolvendi rite officii divini secundum rubricas breviarii et missalis
Romano Carmelitani ad usum tam fratrum quam monialium Carmelitarum Discalceatorum Provinciae Poloniae S. Spiritus pro anno MDCCCXLI conscriptum sub
auspiciis admodum Reverendi Patris Nostri Isidori Krzyczkowski provincialis opera
Brunonis Wojciechowski prioris conventus Varsoviensis, Typis Joanis [!] W[? – ubytek karty], 8°, ss. 42.
TR: na odwrocie karty tytułowej: Revolutionnes anni 1841, Festa mobilia; kalendarz rozpoczyna się od Januarius.
TS: zestawienie władz prowincjalnych, spisy osobowe ojców z klasztorów
w Warszawie, Lublinie, Czernej, Zakrzewie oraz sióstr z klasztorów w Krakowie
i Lublinie.
Sygn.: E.OCD 1
E. XIX I i E. XIX II: nie notują.
Stan: zły stan zachowania; druk zabrudzony i zagrzybiony; ślady po zalaniu;
ubytek w karcie tytułowej.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: brak.
IX. MISJONARZE ŚWIĘTEJ RODZINY
Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny (Missionariorum a Sacra Familia – MSF)
zostało założone przez o. Jana Berthiera w holenderskim Grave w 1895 r. Do Polski
misjonarze Świętej Rodziny zostali sprowadzeni w 1921 r. W 1936 r. powołali do istnienia prowincję polską, która obecnie skupia 11 domów zakonnych.
1. Congregatio Missionariorum a Sacra Familia. Schematismus 1953, Nijmengen:
Centrale Drukkerij N.V., [1953], 8°, ss. 94.
TS: nota o papieżu Piusie XII, dziekanie Kolegium Kardynalskiego kardynale
Eugènie Tisserancie oraz generale zgromadzenia Gustawie Dehrenbachu MSF,
schematyzm przygotowany dla całego zgromadzenia, na s. 51 odnośnie do prowincji polskiej zanotowano: „Relationes dificiunt”.
Sygn.: E.MSF 1
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NB: stan dobry; okładka oderwana od bloku.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: broszura.
X. REFORMACI
Bracia Mniejsi Ściślejszej Obserwancji (Ordo Fratrum S. Francisco Strictoris Observantiae
Reformatorum – OFMRef), zwani powszechnie franciszkanami reformatami, wyłonili
się w latach 20. XVI w. z Zakonu Braci Mniejszych Obserwantów, popularnie nazywanego w Polsce Zakonem Bernardyńskim. Inicjatorem tej odnowy był o. Stefan Molina.
Do Polski reformaci przybyli w 1622 r., a rok później utworzyli tutaj dwie kustodie.
W 1639 r. kustodie te zostały podniesione do rangi prowincji – małopolskiej (pw. Matki
Bożej Anielskiej) i wielkopolskiej (pw. św. Antoniego). Prowincje te stały się z kolei placówkami macierzystymi dla następnych tego typu struktur. Z prowincji wielkopolskiej
utworzono w 1750 r. prowincję pruską (pw. Wniebowzięcia NMP), z prowincji małopolskiej natomiast wydzielono w 1763 r. prowincję ruską (pw. Matki Bożej Bolesnej).
Rozbiory Polski zahamowały rozwój zakonu. Mimo to na obszarze I zaboru austriackiego utworzono w 1785 r. – z części prowincji małopolskiej i ruskiej – prowincję galicyjską (pw. Matki Bożej Bolesnej), a na ziemiach zaboru pruskiego – z części prowincji
wielkopolskiej i pruskiej – zorganizowano w 1855 r. prowincję pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP (X.1). Był to jednak przejaw regresu zakonu, który musiał ograniczać
liczbę swoich placówek. Na skutek kasat w tzw. Kongresówce z 24 konwentów do
1918 r. przetrwał tylko jeden, we Włocławku.
W 1897 r. reformaci i bernardyni zostali zunifikowani przez papieża Leona XIII.
W 1911 r. nastąpił jednak ponowny rozdział zakonów, aczkolwiek zachowano przywództwo wspólnego generała. Leoniańska unia zaowocowała jednakże m.in. wspólnymi inicjatywami wydawniczymi o charakterze urzędowym, czego przejawem było
wydawanie wspólnych schematyzmów dla zakonów mających swoje prowincje na
całym świecie (X.2).
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości prowincjał z Krakowa objął przywództwo
nad większością klasztorów reformackich w Drugiej Rzeczypospolitej, a prowincja
galicyjska dała początek nowej prowincji polskiej (X.3). Obecnie reformaci funkcjonują na terenie Polski w ramach dwóch z pięciu prowincji Braci Mniejszych.
X.1. Prowincja pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Prusach i Wielkim Księstwie Poznańskim (1865)
Uwaga! Władze prowincji pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w okresie prześladowań
zakonów starały się nie afiszować drukowanymi schematyzmami. Rozpowszechniano więc rękopiśmienne spisy klasztorów i zakonów. Są one dziś unikatami. AA Gniezno posiada tylko dwa takie egzemplarze (z tego samego roku), które przejęto ze
zbiorów bibliotecznych gnieźnieńskiego seminarium.
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1. Tabula patrum et fratrum Ordinis Minorum S.P. N. Francisco Reformatorum almae
Provinciae Immaculata Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae Regni Borussici,
seu Borussiae occidentalis et Magni Ducati Posnaniensis in Congregatione Osieciensi die 19-a mensi julii anni 1865 disposita, rps [1865], 8°, k. 6.
TS: spis władz zakonu: prowincjał, ojcowie prowincji, kustosz prowincji, definitorzy (doradcy) prowincjała, misjonarze, wykazy osobowe konwentów
w Osiecznej, Łąkach Bratiańskich, Wejherowie, Miejskiej Górce, Bysławku oraz
domu zakonnego w Poznaniu, Elenchus mortuorum: 1864, 1865.
Sygn.: E.OFM Ref. 1, E.OFM Ref. 1a
NB: dobry stan zachowania; archiwum posiada dwa rękopisy tego schematyzmu.
Prow.: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie.
Opr.: papier.
X.2. Prowincje na całym świecie (1968)
1. Annuarium Ordinis Fratrum Minorum IV – 1968, Florentiae: Ex Typis Typographia
Collegii S. Bonaventurae, 1968, 16°, ss. 672.
TS: Rocznik przygotowany dla całego zakonu, na s. 160–163 dane dotyczące
prowincji polskich: Katowice (Wniebowzięcia NMP), Kraków (Niepokalanego
Poczęcia NMP), Kraków (św. Marii Anielskiej) i komisariatu w Kłodzku (św. Jadwigi Śląskiej).
Sygn.: E.OFM Ref. 2
NB: bardzo dobry stan zachowania.
Prow.: Sekretariat Prymasa Polski.
Opr.: twarda; półskórek.
X.3. Prowincja polska (1971)
1. Schematyzm prowincji franciszkanów reformatów w Polsce – 1971, Kraków: Drukarnia Loretańska, 1971, 8°, ss. 172, mapa prowincji + fotografie.
TS: noty o papieżu Pawle VI, prymasie Polski kardynale Stefanie Wyszyńskim
(wraz z wykazem pracowników Sekretariatu Prymasa Polski), kardynale metropolicie krakowskim Karolu Wojtyle, dane informacyjne o instytucjach diecezjalnych i zakonnych w Polsce, zarys historii i działalności zakonu (s. 32–86), wykaz
placówek: Kraków, Biecz, Brodnica, Brzeziny Łódzkie, Chełm Lubelski, Dursztyn,
Gdańsk, Jarosław, Kazimierz, Kęty, Konin, Kraków-Azory, Kraków-Bronowice,
Pilica-Biskupice, Pilica-Górka, Pińczów, Przemyśl, Stopnica, Warszawa, Warszawa-Mokotów, Wieliczka, Włocławek, Zakliczyn, wykaz zakonników prowincji
(w tym zmarli w latach 1937–1970), prowincje franciszkańskie w Polsce, zakony
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św. Franciszka z Asyżu na świecie, najliczniejsze zakony na świecie, Zakliczyn-Kończyska: klasztor sióstr klauzurowych III zakonu, indeks zakonników.
Sygn.: E.OFM Ref. 3
NB: bardzo dobry stan zachowania.
Prow.: Sekretariat Prymasa Polski.
Opr.: twarda; płótno.
XI. SERCANIE
Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Congregatio Sacerdotum
a Sacro Corde Jesu – SCJ), zwanych popularnie sercanami, zostało założone w 1878 r.
we Francji przez ks. Leona Jana Dehona. W 1888 r. zostało zatwierdzone przez papieża Leona XIII.
Sercanie zostali sprowadzeni do Polski przez ks. Kazimierza Wiechcia w 1928 r. Polską
prowincję zgromadzenia utworzono w 1947 r.
1. Elenchus Congregationis Sacerdotum a S. Corde Jesu 1956, Romae: Curia Generalis, [1956], 8°, ss. 159.
TS: statystyka zgromadzenia, skład Kurii Generalnej, schematyzm przygotowany dla całego zgromadzenia, na s. 111–115 odnotowano dane dotyczące prowincji polskiej: Rada Prowincjalna, klerycy oraz spis domów zgromadzenia wraz
ze składem osobowym (Florynka, Kraków, Mszana Dolna, Stadniki, Tarnów, Tyniec, Węglówka), zmarli księża związani z prowincją (przed jej erekcją i później).
Sygn.: E.SCJ 1
NB: stan dobry; lekko uszkodzony grzbiet druku.
Prow.: nieokreślona.
Opr.: broszura.
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Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów oraz zgromadzeń zakonnych
przechowywanych w księgozbiorze podręcznym
Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie (1767–2008)
Streszczenie
W księgozbiorze podręcznym Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie przechowywane są 72 rubrycele
i schematyzmy zakonne. Najstarszy z tychże druków pochodzi z 1767 r. i został opracowany na potrzeby kamedułów. Najnowszy jest natomiast schematyzm filipinów z 2008 r. Druki te nie są jednak jednorodne. Decydujący wpływ na ten stan miał czas ich powstania. Zaważyła na tym również specyfika poszczególnych zakonów
i zgromadzeń zakonnych oraz przeznaczenie publikacji: liturgiczne i organizacyjno-administracyjne. Dlatego
też wspomniany zbiór obejmuje zarówno samodzielne rubrycele (kalendarze liturgiczne), rubrycele złączone
ze schematyzmami, jak i samodzielne schematyzmy. Zaistniały stan jest efektem ewolucji, którą owe druki przeszły wzorem analogicznych publikacji przygotowywanych dla diecezji. Ponieważ zawierają wiele rozmaitych
informacji, stanowią cenne źródło historyczne, świadczące o życiu liturgicznym oraz duszpasterskim zakonów
i zgromadzeń zakonnych. Niejednokrotnie, z powodu braków innych archiwaliów, są jedynym materiałem do
poznania obsady poszczególnych klasztorów, opactw czy też domów zakonnych.
W zbiorze rubrycel i schematyzmów przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie znajdują się druki opracowane przez następujące zakony lub zgromadzenia zakonne – bernardynów i bernardynki
(7 druków), cystersów i cysterki (10), dominikanów i dominikanki (1), filipinów (1), franciszkanów konwentualnych (35), jezuitów (11), kamedułów (1), karmelitów bosych i karmelitanki bose (1), misjonarzy Świętej Rodziny
(1), reformatów (3), sercanów (1). Generalnie zostały one pozyskane z Archiwum i Biblioteki Kapituły Metropolitalnej w Gnieźnie. Ofiarodawcami okazały się również: Kuria Metropolitalna, Prymasowskie Wyższe Seminarium
Duchowne oraz Sekretariat Prymasa Polski. Wśród nich są również i takie druki, o których nie można powiedzieć, do kogo wcześniej należały. Niemniej, wszystkie zespolone w jeden zbiór, stanowią dziś cenne źródło
do poznania historii zakonów i zgromadzeń zakonnych funkcjonujących nie tylko na ziemiach polskich, obok
którego nie można przejść obojętnie.

Słowa kluczowe
rubrycele zakonne, schematyzmy zakonne, elenchy zakonne, kalendarze liturgiczne zakonów w Polsce, spisy
zakonników, spisy zakonnic, duszpasterstwo zakonne, służba Boża
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A catalogue of directories and yearbooks of religious orders
and congregations in the reference collection of the Archdiocesan Archives
in Gniezno (1767–2008)
Summary
The reference collection of the Archdiocesan Archives in Gniezno includes 72 directories and yearbooks of
various religious orders. The oldest of these printed books comes from 1767 and was made for Camaldolese
monks. The most recent one is a yearbook of the Oratorian Fathers from 2008. However, these printed books
are far from uniform. Of crucial importance to this state of affairs is the period in which they originated. Another
factor is the specificity of the various religious orders and congregations as well as the purpose of the publications: liturgical or organisational-administrative. That is why the collection in question encompasses directories
(liturgical calendars), directories combined with yearbooks and yearbooks on their own. This is a result of the
evolution of these publications, similar to the one that transformed analogous publications prepared for dioceses. As they contain a lot of information on a variety of topics, they constitute a valuable historical source,
testifying to the liturgical and pastoral life of religious orders and congregations. Often, owing to a lack of any
other archive material, they are the only source of information about the staffing of the various monasteries,
abbeys or houses.
The collection kept in the Archdiocesan Archives in Gniezno contains directories and yearbooks drawn up by
the following religious orders or congregations – Bernardine Sisters and Fathers (7 items), Camaldolese Monks
(1), Cistercian Monks and Nuns (10), Conventual Franciscans (35), Discalced Carmelite Monks and Nuns (1),
Dominican Brothers and Sisters (1), Jesuits (11), Missionaries of the Holy Family (1), Oratorian Fathers (1), Reformati (3) and Sacred Heart Fathers (1). Generally, most of the books came from the Archives and Library of the
Metropolitan Chapter in Gniezno. Other donors were: the Metropolitan Curia, the Primatial Seminary and the
Secretariat of the Primate of Poland. The collection also includes printed items of unknown provenance. However, all of them constitute a valuable source for the study of the history of religious orders and congregations
operating not only in Poland, a source that will leave no one indifferent.

Keywords
monastic directories, monastic yearbooks, monastic elenchi, liturgical calendars of religious orders in Poland,
lists of monks, lists of nuns, monastic ministry, divine service
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Dokumenty Komisji Porządkowej Powiatu Grodzieńskiego
dotyczące rekwizycji sreber kościelnych kamedułów z Wigier
na potrzeby powstania kościuszkowskiego*
Insurekcja kościuszkowska w Wielkim Księstwie Litewskim rozpoczęła się 16 IV
1794 r., kiedy to w Szawlach powstał związek wojskowy uznający Tadeusza Kościuszkę za przywódcę ogólnopolskiego powstania1. W następnych dniach do insurekcji
przyłączały się kolejne ziemie, zasadniczo przyjmując zwierzchność małopolskiej organizacji powstańczej z Naczelnikiem na czele. Akt powstania obywatelów, mieszkańców województwa krakowskiego 24 marca 1794 r. pozwalał tworzyć lokalne władze
administracyjne w postaci komisji porządkowych, które „należało zawiązywać w województwach, ziemiach i powiatach wolnych od nieprzyjaciela”2. W dniu 8 maja Rada
Najwyższa Narodowa Litewska zobowiązała się do uregulowania kwestii tworzenia
i działania komisji porządkowych3 i na początku miesiąca powstały pierwsze komisje na Litwie – brzesko-litewska i powiatu grodzieńskiego4, z którą związane są niżej
publikowane akta. Głównym zadaniem komisji porządkowych było jak najszybsze
wykonywanie poleceń władz centralnych insurekcji5 oraz pełnienie funkcji organów
samorządu terytorialnego6.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 Aparat administracyjny powstania kościuszkowskiego szczegółowo opisał W. BARTEL, Ustrój władz cywilnych powstania kościuszkowskiego (Studia nad Historią Państwa i Prawa, Seria 2, 10), Wrocław 1959.
2 B. SOBOLOWA, Władze lokalne powstania kościuszkowskiego, [w:] J. ZIÓŁEK (red.), Sukmana i Krzyż. Studia
z dziejów Insurekcji Kościuszkowskiej. Zagadnienia militarne i organizacyjne. Udział duchowieństwa. Legenda
Naczelnika (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego, 56), Lublin 1990, s. 35. Por. Wolność, całość i niepodległość 1794. Powstanie kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym, oprac. B. SOBOLOWA, Warszawa 1985, s. 17–18 i il. 1.
3

W. BARTEL, Ustrój władz, s. 104.

4

B. SOBOLOWA, Władze lokalne, s. 39.

5

Ibidem, s. 40.

6 J. WOJTASIK (red.), Powstanie kościuszkowskie 1794. Z dziejów polityczno-społecznych, Warszawa 1997, s. 45.
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Podstawowym problemem władz powstańczych od początku były niedobory funduszy. Szybko uznano, że ważnym źródłem finansowania powinny być kościoły i klasztory, często bogato uposażone i posiadające liczne kosztowności w postaci paramentów
liturgicznych i elementów wystroju. W wyjątkowych okolicznościach powstania narodowego instytucje kościelne miały przyjąć dodatkowe obciążenia na rzecz państwa7.
24 III 1794 r. została opublikowana Odezwa do duchowieństwa polskiego8, w której
Tadeusz Kościuszko zarysowywał obowiązki kapłanów względem narodu i ojczyzny
oraz wzywał duchownych do ofiarności, również materialnej:
Niechciwa na czyjeżkolwiek majątki Ojczyzna nie natchnęła serc obrońców własnych duchem wydzierstwa, ale im wskazała, że w waszych najdzie pomoc i ratunek. Pokażcie więc w tej mierze, iż jakieżkolwiek
zbiory, które oszczędność i dobra wiara wasza wiernie dotąd zachowała z ofiar obywatelskich, chętnym
a niewymuszonym sposobem dajcie na ofiarę ginącej Ojczyzny9.

Początkowo ofiary składane na rzecz powstania przez duchowieństwo były dobrowolne10. Sytuacja uległa zmianie 3 maja, kiedy Kościuszko wydał w Winiarach Rozporządzenia względem kosztowności kościelnych. Zarządzał w nim i stwierdzał m.in.:
1) Traktować oto z zwierzchnością duchowną, aby wszystkie bogactwa w kościołach tak świeckich, jako
i zakonnego duchowieństwa mendicantes nawet nie wyjmując będące [...] oddane były do rąk tych
komisji z zaprzysiężeniem miejscowej zwierzchności lub communitas gdzie ta jest, że nic nie ukryto
i że wszystko wiernie oddano, wyjąwszy to, co za uznaniem komisji na nieuchronną potrzebę św. religii
obrządków zostać ma.
2) Zaręczam naujuroczyściej, iż takowy szacunek bogactw kościelnych [...] powrócony będzie tym miejscom [...].
3) Dlatego komisje porządkowe rewersa miejscom w szczególności dawane będą [sic!] i takowych rewersów księgę ułożą, w których ma być specyfikacja oddanych rzeczy, podpisana przez miejscową
zwierzchność, gdzie jeden jest przełożony, a przez delegowanych, gdzie są kapituły. W księdze ma się
podpisywać oddający i ma być wpisana kopia rewersu, a na rewersie mają być podpisani wyznaczeni
z komisji komisarze11.

7 O zobowiązaniach Kościoła na rzecz państwa zobacz m.in.: T. KORZON, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta 1764–1794. Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego, t. 3,
Kraków-Warszawa 1897; H. KARBOWNIK, Opodatkowanie dochodów duchowieństwa i dóbr kościelnych na ziemiach polskich w okresie rozbiorów 1772–1918, Lublin 1998; W. KRIEGSEISEN, „Krzywda nad wszystkie krzywdy
– hiberna w Polszcze”. Problem świadczeń kleru katolickiego na wojsko Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII
i na początku XVIII wieku, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, 8, 2001, 1 (15), s. 19–37.
8 T. KOŚCIUSZKO, Odezwa do duchowieństwa polskiego, [w:] Kościół katolicki a powstanie kościuszkowskie. Zapomniana karta z dziejów insurekcji 1794 r. Wybór źródeł, oprac. A. WOLTANOWSKI, Warszawa 1995, nr 1, s. 47–49.
9 Ibidem, s. 48.
10 Por. Uniwersał do duchowieństwa wydany 26 III 1794 r. przez Komisję Porządkową Województwa Krakowskiego, [w:] Kościół katolicki a powstanie kościuszkowskie, nr 2, s. 50. Przykłady dobrowolnej ofiarności
w okolicach Krakowa wymienia P. GĄSIOROWSKA, Klaryski krakowskie a powstanie kościuszkowskie 1794 r., „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 100.
11 T. KOŚCIUSZKO, Rozporządzenie względem kosztowności kościelnych. Winiary, 3 maja 1794 r., [w:] Kościół
katolicki a powstanie kościuszkowskie, nr 3, s. 52–53.
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Lokalne władze powstańcze wydawały akty wykonawcze do tego rozporządzenia
– jako pierwsza, już 6 maja, zrobiła to Komisja Porządkowa Województwa Krakowskiego, której Rozporządzenie wykonawcze do dyspozycji Kościuszki w sprawie kosztowności kościelnych stało się wzorem dla podobnych rozporządzeń innych komisji.
Postanowiono w nim m.in., że specjalni komisarze:
1o [...] będą mieli za prawidło rozkaz Najwyższego Naczelnika [...].
2o Odbiorą przysięgę od miejscowej Zwierzchności Kościołów i od każdego Zgromadzenia kapituł katedralnych i kolegiackich i Konfraterniów duchownych, klasztorów obojej płci, na wierne złożenie i oddanie takowych bogactw [...].
3o [...] składy takowych bogactw zrewidują, rejestr onychże w osobnym protokóle zapiszą, wagę i próbę
tak złota i srebra uczynią i konnotować będą, i tak zregestowane i zapisane wszelkie sprzęty, w miejscu
i składzie na tem koniec wybranym i oznaczonym pod dozorem i za kluczem swym, strażą przyzwoitą,
ulokują i pieczęciami zabezpieczą.
4o Do czynienia wagi i próby, Komisja złotników [...] wyznacza [...].
5o Każdego kościoła i zgromadzenia duchownego bogatych w złocie i srebrze sprzętów [...] szczególnie
i osobny regestr w protokóle na to sporządzonym, z wymienieniem liczby sztuk próby i wagi, zapisany
[...] podpiszą i na odebrane [...] rewersa w imieniu swej Komisji wydadzą. Na koniec protokół takowych
rejestrów i rewersów w swoim oryginale do archiwum Komisji komportowany być ma12.

Komisja Porządkowa Powiatu Grodzieńskiego odpowiednie rozporządzenie wydała,
jak zostanie przedstawione, 24 maja, czyli stosunkowo szybko jak na warunki litewskie13.
Władze powstańcze uważały, że duchowieństwo oraz administracja kościelna muszą odgrywać ważną rolę w przeprowadzaniu i umacnianiu działań powstańczych14,
czego wyrazem był nałożony na księży obowiązek zasiadania w komisjach porządkowych15. Z kolei stosunek władz kościelnych do insurekcji był niejednoznaczny. Odnosiły się one do powstania z dużo mniejszym entuzjazmem niż np. do wcześniejszej
konfederacji barskiej16, co nie znaczy, że nie są znane przykłady ofiarności wynikającej z pobudek czysto patriotycznych17.
Większość kościołów i klasztorów wywiązywała się z nałożonych na nie obciążeń, czego dowodzą prezentowane poniżej akta. Być może robiły to jednak niezbyt ofiarnie. Na problemy z oszacowaniem skuteczności rekwizycji wskazywano już w literaturze18. Nie ulega wątpliwości, że nie przyniosła spodziewanych
12

Por. Kościół katolicki a powstanie kościuszkowskie, nr 4, s. 54–55.

13

P. P. GACH, Zakony w powstaniu kościuszkowskim, [w:] J. ZIÓŁEK (red.), Sukmana i Krzyż, s. 156.

14 P. OLSZEWSKI, Episkopat i duchowieństwo wobec powstania 1794 roku, [w:] M. ADAMCZYK, H. SUCHAJAD
(red.), 190 rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej (materiały z sesji 16 maja 1984), Kielce 1986, s. 158.
15

J. WOJTASIK (red.), Powstanie kościuszkowskie 1794, s. 46.

16

P. OLSZEWSKI, Episkopat i duchowieństwo, s. 157.

17

Zob. przyp. 10.

18

J. ZIÓŁEK, Duchowieństwo w powstaniu kościuszkowskim, [w:] IDEM (red.), Sukmana i Krzyż, s. 133.
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efektów, skoro 30 VII 1794 r. Rada Najwyższa Narodowa nakazała powtórną rekwizycję19.
***
W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, w zbiorze Nabytki niedokumentowe Oddziału I, nr 110, cz. II20, znajdują się trzy nieznane akty, które rzucają światło na
dzieje i rezultaty rekwizycji ogłoszonej 3 maja.
Są to: 1. Kopia dyspozycji od Rady Komisji Grodzieńskiej, wydanej delegowanym do
zabierania sreber kościelnych z 24 V 1794 r.; 2. Regestr srebra kościelnego, kościoła parafialnego suwalskiego, w przytomności komisarzów na to zesłanych, spisany z 10 VI
1794 r.; 3. Regestr srebra kościelnego klasztoru wigierskiego xx. kamedułów, w przytomności komisarzów na to zesłanych, spisany z 17 VI 1794 r.
Pierwszy z tych dokumentów jest kopią dyspozycji Komisji Porządkowej Powiatu Grodzieńskiego sporządzoną prawdopodobnie na potrzeby jednej z komisji
zajmujących się rekwizycją kościelnych kosztowności. Dyspozycja ta jest luźno
wzorowana na cytowanym wyżej rozporządzeniu wykonawczym wydanym przez
Komisję Porządkową Województwa Krakowskiego21. Znacznie mniej szczegółowa,
krótsza, nie zawiera wytycznych w kwestii sporządzania rejestrów rekwirowanych
dóbr oraz powoływania w skład komisji złotników mających określać próby konfiskowanych kruszców (co skutkowało niepodaniem tych danych w sporządzonych
rejestrach) ani informacji, że rekwirowane cenne przedmioty stanowią jedynie formę pożyczki.
Dwa pozostałe akty pokazują efekty realizacji rozporządzenia w eremie kamedułów
w Wigrach22. Pierwszy zawiera inwentarz przedmiotów zabranych z należącego do
kamedułów, nieistniejącego już pierwotnego kościoła parafialnego pw. Świętego
Krzyża w Suwałkach23, drugi – inwentarz przedmiotów zabranych z kościoła klasztornego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz miejscowego kościoła parafialnego

19

Ibidem, s. 132.

20 W jednostce nr 110 znajdują się luźne dokumenty z lat 1677–1803 pochodzące z archiwum klasztoru
kamedułów w Wigrach, dotyczące głównie spraw prawno-majątkowych i administracyjno-gospodarczych
klasztoru. Zostały zakupione przez archiwum w 1963 r. Zob. J. STAJNOWSKI, O tak zwanym „Archiwum polskim”
w pruskiej kamerze białostockiej 1799–1807, „Archeion”, 35, 1961, s. 59–60.
21 Komisja Porządkowa Województwa Krakowskiego. Rozporządzenie wykonawcze do dyspozycji Kościuszki w sprawie kosztowności kościelnych. Kraków, 6 maja 1794 r., [w:] Kościół katolicki a powstanie kościuszkowskie, nr 4, s. 54–55.
22 Fundacja królewska z 1667 r., w 1800 r. erem został skasowany przez rząd pruski, zob. L. ZAREWICZ,
Zakon kamedułów, jego fundacye i dziejowe wspomnienia w Polsce i Litwie. Przeważnie według źródeł rękopiśmiennych archiwum oo. kamedułów w Bielanach przy Krakowie, Kraków 1871, s. 47–49.
23 Drewniany, z lat 1710–1714, od 1717 r. kamedułów, od 1788 r. parafialny. Znajdował się przy obecnym parku Konstytucji 3 Maja. Siedziba parafii została przeniesiona do kościoła św. Aleksandra (obecnie
kontrkatedra), którego budowę rozpoczęto w 1820 r. Zob. T. DZIEDZIC, Klasztor kamedułów w Wigrach (monografia), Warszawa 1988, s. 34.
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pw. św. Marii Magdaleny24. W żadnym z nich nie podano ani wymiarów, ani wagi, ani
wyceny zarekwirowanych obiektów, co stało w sprzeczności z rozkazem Naczelnika
mówiącym, że przedmioty złote i srebrne miały być zwracane w odpowiednich ilościach świątyniom po zakończeniu powstania25.
Zwraca uwagę swobodne podejście komisarzy do poleceń władz powstańczych
nakazujących pozostawienie w kościołach jedynie tych obiektów, które były niezbędne do sprawowania posługi kapłańskiej. Delegaci Komisji Porządkowej Powiatu
Grodzieńskiego więcej kosztowności w świątyniach pozostawiali, niż rekwirowali.
W kościele suwalskim na 59 obiektów zatrzymano 28, w kościele klasztornym kamedułów na 54 obiekty zarekwirowano jedynie 17, z kościoła św. Marii Magdaleny nie
zabrano nic. We wszystkich świątyniach pozostawiono dzwony. Nie wiemy niestety,
jakimi kryteriami kierowali się komisarze w doborze przedmiotów przeznaczonych
do zarekwirowania. Wydaje się, że dla zamożnego klasztoru wigierskiego omawiana
rekwizycja nie mogła być bardzo dotkliwa.
Oba rejestry zakończone są poleceniem wysłania zapieczętowanych transportów do
Komisji Porządkowej Grodzieńskiej, a zatem musiały trafić do Grodna, a później prawdopodobnie przekazano je do Warszawy. Oba też zostały podpisane przez członków
komisji dokonującej rekwizycji: Marcina Cholewińskiego i Stanisława Zaleskiego.
Wysłane do Warszawy przedmioty prawdopodobnie zostały przetopione. Nawet
gdyby niektóre nie uległy zniszczeniu, bardzo ogólne opisy sprawiają, że niemożliwe
jest ich zidentyfikowanie z jakimikolwiek zachowanymi obiektami.
Publikowane akty mogą przyczynić się do poszerzenia wiedzy dotyczącej sekwestracji dóbr kościelnych na rzecz insurekcji. Faktyczna skala tego przedsięwzięcia nie
jest i nigdy nie będzie znana historykom i historykom sztuki ze względu na niewielką ilość zachowanych źródeł. Nie powstała dotąd praca próbująca zebrać i rozszerzyć dostępną historykom sztuki wiedzę na temat strat poniesionych na polu sztuki
w wyniku insurekcji kościuszkowskiej. Nie ulega jednak wątpliwości, że rekwizycja
przyczyniła się do utraty wielu dóbr (w tym niewątpliwie obiektów wysokiej klasy
artystycznej, jak np. wyroby złotnicze z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie26 czy
kosztowności z klasztoru klarysek w Krakowie27) oraz miała wpływ na przeobrażenie
sakralnej kultury materialnej.

24 Obecnie nie istnieje, rozebrany w latach 40. XIX w. Na jego miejscu znajduje się cmentarz parafialny
we wsi Magdalenowo, której nazwa pochodzi od wezwania kościoła, zob. A. AMBROSIEWICZ, M. AMBROSIEWICZ,
Wigry i Magdalenowo, „Wigry. Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego”, 4, 2006, http://wigry.org.pl/
kwartalnik/nr4_2006.htm (dostęp: 3 I 2016 r.).
25 A. ZAHORSKI, Uzbrojenie i przemysł zbrojeniowy w powstaniu kościuszkowskim (Prace Komisji Wojskowo-Historycznej Ministerstwa Obrony Narodowej, Seria A, 9), Warszawa 1957, s. 161–162.
26

P. P. GACH, Zakony w powstaniu kościuszkowskim, s. 156.

27

P. GĄSIOROWSKA, Klaryski krakowskie, s. 103.
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***
Pisownia dokumentów została uwspółcześniona zgodnie z zasadami redakcyjnymi
przyjętymi w „Hereditas Monasteriorum”.
Zachowane zostały charakterystyczne dla XVIII w. formy odmiany rzeczowników
w dopełniaczu liczby mnogiej (np. komisarzów, tabliczków, koroneczków), właściwości językowe semantyczne i gramatyczne (np. wyłączym, zataim, pośrzód, średzina),
formy mianownika liczby mnogiej (np. rejestra). Bez rozwinięcia pozostawiono skróty
xx. (księży), jpp (jaśnie panów), r. (roku), P. (Pan), S. i SS. (święty, święta, świętych),
Fr. (Franciszek). Imiona, nazwiska i nazwy miejscowości podano we współczesnym
brzmieniu. Historycznie nadane tytuły dokumentów pochodzą z odwroci (dorso) akt.
W nawiasach podano numery kart, na których znajdują się poszczególne akta.
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Kopia dyspozycji od Rady Komisji Grodzieńskiej, wydanej delegowanym
do zabierania sreber kościelnych
[k. 1r–v]
Działo się w Grodnie na sesji dnia 24. Maja 1794. roku. Komisja Porządkowa Powiatu Grodzieńskiego stosownie we wszystkim mając się do aktu Powstania Narodowego w Krakowie uczynionego i do zaszłych urządzeń Naczelnika Siły Zbrojnej Krajowej Tadeusza
Kościuszki i one we wszystkim jak najmocniej uskuteczniać usiłując zaleca JPP. Delegowanym różnych parafialnych i klasztornych kościołów przeznaczonym, ażeby przybywszy do miejsc sobie oznaczonych najprzód stan duchowny jako filar Ojczyzny Naszej
miłością onej do jednomyślności zaprosili, tandem regestrów wizytowych przez różnych
zwierzchników podpisanych i podawszych każdemu miejsce oddzielnie zdających oraz
zakrystyjnych dla należytego przekonania się o wielości srebra po kościołach i klasztorach znajdujących się dopomnieli się tandem do zrejestrowania tychże sreber w różnym
sposobie znajdujących się przystępując najprzód Iuramenta na regularnym okazaniu
a nie utajeniu onych I[ch] Moś[ci] xx. Proboszczów, plebanów, zakonników i zakon[n]ic
wysłuchali na rotę: Ja czyli My NN. [Nomina] Przysięgamy P. Bogu Wszechmogącemu
w Trójcy Świętej jedynemu na tym iż jakie tylko są srebra do kościoła i klasztoru naszego
przynależne i u nas zostające, te wszystkie wiernie i sprawiedliwie pod zrejestrowanie
przybyłym delegowanym podać mamy i nic spod tegoż zrejestrowania nie wyłączym
i nie zataim na czym jako sprawiedliwie przysięgamy tak nam Boże dopomóż, po którym wykonanym Iuramencie JPP. Delegowani w przytomności zwierzchników parafialnych lub klasztornych kościołów też srebra zrejestrować jak najdokładniej obowiązani
są. Rejestra jedne przez się podpisane in fundo zostawią, drugie zaś z podpisem swoim
i zwierzchności duchownej każdego miejsca do komisji prześlą, na przypadek zaś jakiegokolwiek zatajenia tychże sreber lub nieregularnego podania nie tylko że konfiskata
onych nastąpi, ale jeszcze i kara o[so]bista najs[u]rowsza jako nieprzyjaciela Ojczyzny
rozciągnięta będzie. Komisja Porządkowa zastrzega. D[i]tt[o] ut supra.
Fr. Bouffał28 komisarz prezydent
Michał Odachoski kom[isarz]
Maciej Eysymontt kom. Porz[ąd]kowyTeodor Wisłocki Opat Supraski kom[isarz]
Jan Knopka kom[isarz]
Antoni Zaniewski kom[isarz] Grodzen[ski]
Felicjan Odlanicki Poczobut kom[isarz]
Hippolit Wołkowiecki S[ędzia] Z[iemski] i kom[isarz] Porząd[kowy] P[owia]tu Grodzien
[skiego]
Adam Happe kom[isarz]
28 Franciszek Bouffał-Doroszkiewicz (zm. 1805), kasztelan grodzieński, marszałek powiatu sokólskiego.
W dniu 9 V 1794 r. wybrany na przewodniczącego Grodzieńskiej Komisji Porządkowej. Po upadku powstania wyemigrował do Czech. Za: H. MOŚCICKI, Bouffał-Doroszkiewicz Franciszek, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 2, Kraków 1936, s. 378.
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Regestr srebra kościelnego, kościoła parafialnego suwalskiego,
w przytomności komisarzów na to zesłanych, spisany29
[k. 2r–v]
Regestr wydanego srebra kościoła paraﬁalnego suwalskiego do Prześwietnej Komisji Porządkowej
Powiatu Grodzieńskiego roku 1794 mie[siąca] Juni 10 dnia spisany.
Wielkiego ołtarza zasłonka srebrna która się dzieli na trzy części
Kieliszek srebrny
Item tytuł I[mienia] N[ajświętszej] P[anny] M[aryi] na tablicy srebrnej
Promienie z głowy N[ajświętszej] Panny srebrne
Item promienie z głowy S. Jana, srebrne
Serce srebrne
Z ołtarza N[ajświętszej] Panny koron srebrnych, pozłacanych
Tabliczków srebrnych z wyrażeniem Im[ienia] S. Jezus i Ma[ryi] S.
Z ołtarzyka do noszenia koroneczków srebrnych
Item sukienka srebrna w floresach różnie robiona
Tabliczków srebrnych
Promieni z głowy S. Tadeusza
Z ołtarza S. Józefa lilija srebrna
Sędałów srebrnych
Z ołtarza S. Antoniego korona srebrna pozłacana
Item lilija srebrna
Pas srebrny
Rączka srebrna
Kielich srebrny wewnątrz wyzłacany z patyną srebrną wyzłacaną
Regestr pozostałego srebra w tymże kościele paraﬁalnym suwalskim
W ołtarzu wielkim została się korona srebrna na głowie Pana Jezusa
Gwiazdków srebrnych ozdabiające Rany Najświętsze
W ołtarzu N[ajświętszej] Panny gwiazdków srebrnych otaczających głowę, pozłacanych
Kielich srebrny w pośrzód floresy pozłacane z patyną srebrną z jednej strony pozłacaną
Item kielich drugi srebrny wyzłacany z patyną srebrną pozłacaną
Puszka z nakrywką srebrna pozłacana
Monstrancja nowa miedziana pozłacana z melchizedekiem srebrnym pozłacanym
Monstrancja stara miedziana w promieniach częścią pozłacana posrebrzana z melchizedekiem srebrnym
pozłacanym
Relikwiarz srebrny w promieniach w śrzedzinie29 floresy i promienia pozłacany gdzie same zostają relikwie
S. Antoniego, w tymże relikwiarzu znajduje się partykuła Drzewa Krzyża S.
Puszek S[anctissi]mo do chorych srebrnych
W ołtarzu S. Józefa promieni miedzianych pozłacanych
W ołtarzu S. Antoniego promienie srebrne pozłacane
Krzyż miedziany pozłacany do procesji
W górze nad ołtarzem wielkim na obrazie S. Anny korona i promień
Dzwonów większych 2. Sygnaturek 2.

29

Śrzedzina – średnica.

sztuki
1
1
1
1
1
1
2
6
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
12
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
sztuk 2
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R[ok]u 1794 Juni 10 dz[ień] takowy regestr sreber kościoła suwalskiego konotując obligujemy JXX Kamedułów iżby podług depozytu przez nas opieczętowanego razem
z srebrem eremu wigierskiego transportowali do Komisji Grodzień[skiej]. W dowód
podpisujemy. Pisane ut supra.
Marcin Cholewiński kom[isarz]
Stanisław Zaleski man[u] p[ropria]

Regestr srebra kościelnego klasztoru wigierskiego xx. kamedułów,
w przytomności komisarzów na to zesłanych, spisany303132
[k. 4r–v]
Regestr argenterii kościelnej klasztoru wigierskiego X.X. Kamedułów, spisany d[nia] 17 Juni r[ok]u 1794.
Monstrancja srebrna w części pozłacana z kamykami
1
Puszka z nakrywką cała pozłacana
1
Pacyfikał srebrny pozłacany z partykułą Drzewa Krzyża S.
1
D[itt]o z Relikwią kości S. Ojca Romualda
1
Kielichów z patynami całych pozłacanych 10
D[itt]o w śrzodku pozłacanych 5
19
D[itt]o w czterech kaplicach folwarkowych 4
Patyna zbytnia bez kielicha
1
Thurybularz30 z łódką i łyżeczką
1
Dzwonek srebrny mały
1
Dwie puszeczki na oleje s. i patyna mała do chorych
szt. 3
Kluczyk do cymborium31 srebrny
1
Tacka srebrna z ampułkami szklanymi w srebro oprawnymi
1
Kanony32 w ramkach drewnianych blaszką srebrną cienką powlekanych
szt. 3
Obrazek srebrny z oprawą takąż, pro pace
1
W ołtarzu wielkim, u Najśw[iętszej] Panny, korona i sztuczka pod szyją pozłacane
2
D[itt]o u S. Anny korona i promienie
2
D[itt]o w chórze korony pozłacane
2
D[itt]o przy krucyfiksie w kapitularzu słońce i miesiąc pozłacane
2
Mszały dwa w srebro oprawne, u każdego po sztuczek 14. [j]est
szt. 20
Tabliczka u S. Romualda w formie serca
1
Dzwonów większych 2. Sygnaturek 2.
Z tego wyrażonego srebra pozostaje przy kościele wigierskiego klasztoru
Monstrancja
1
Puszka z nakrywką
1
Kielichów całych pozłacanych 6 w śrzodku pozłacany 1, z patynami
7

30

Trybularz (kadzielnica).

31

Cyborium – tu: tabernakulum.

32 Kanon – modlitwa eucharystyczna.
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Dwie puszki na oleje s. i patyna mała do chorych
Kluczyk do cyborium
Ampułki szklane w srebro oprawne bez tacki
Kanony w ramkach drewnianych blaszką srebrną powlekane
Obrazek srebrny bez oprawy pro pace
W ołtarzu wielkim, u Najśw[iętszej] Panny, korona i sztuczka pod szyją
Mszał jeden w srebro oprawny przy którym sztuczek
W ołtarzu w chórze korony pozłacane
Reszta srebra podług regestru wyżej wypisanego jest do prześwietnej Komisji Porządkowej Powiatu Grodzieńskiego
na potrzeby skarbu publicznego, przez ręce zesłanych W.W. Komisarzów.
W kościele zaś paraﬁalnym wigierskim S. Marii Magdaleny znajduje się
1mo Monstrancja mała srebrna
2do Puszka z nakrywką mosiężna pozłacana
3tio Kielich srebrny w śrzodku pozłacany z patyną
4to D[itt]o mosiężny cały pozłacany z patyną takąż
5to Patyna maleńka srebrna pozłacana do chorych
Dzwonów większych 2. Sygnaturka 1.
To wszystko pozostaje na miejscu.
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szt. 3
1
2
3
1
szt. 2
14
2

1
1
1
1
1

R[ok]u 1794. Juni 17 Dz[ień] takowy regestr sreber kościoła wigierskiego konotując
podpisujemy z obligacją iżby srebra podług urządzeń Najwyższego Naczelnika na
potrzeby siły zbrojnej zebrane i opieczętowane transportowane do Komisji Porządkowej Grodzieńskiej były. Ditt[o] ut supra
Marcin Cholewiński kom[isarz]
Stanisław Zaleski man[u] p[ropria]

Dokumenty dotyczące rekwizycji sreber kościelnych kamedułów z Wigier

409

Hereditas Monasteriorum
vol. 6, 2015, s. 399–410

Konrad MORAWSKI
Warszawa

Dokumenty Komisji Porządkowej Powiatu Grodzieńskiego
dotyczące rekwizycji sreber kościelnych kamedułów z Wigier
na potrzeby powstania kościuszkowskiego
Streszczenie
Insurekcja kościuszkowska rozpoczęła się 24 III 1794 r. Szybko przerodziła się w ogólnonarodowe powstanie
skierowane przeciw zaborcom. Od pierwszych dni powstania władze insurekcyjne nawoływały do składania
datków na rzecz wojska; wezwanie to dotyczyło osób nie tylko świeckich, ale również duchownych. Mimo ofiarności społeczeństwa naczelnik powstania Tadeusz Kościuszko wydał 3 maja nakaz rekwizycji sreber przechowywanych w kościołach. Odpowiedzialność za wykonanie polecenia władz powstańczych spadła na komisje
porządkowe tworzone w jednostkach administracyjnych wolnych od wojsk nieprzyjaciela.
Prezentowany tekst dotyczy prac Komisji Porządkowej Powiatu Grodzieńskiego w zakresie sekwestracji sreber
kościelnych. Podstawę edycji źródłowej stanowią trzy dokumenty przechowywane w Archiwum Głównym Akt
Dawnych w Warszawie, w zbiorze Nabytki niedokumentowe Oddziału I, nr 110, cz. II. Są to: Kopia dyspozycji od
Rady Komisji Grodzieńskiej, wydanej delegowanym do zabierania sreber kościelnych z 24 V 1794 r.; Regestr srebra kościelnego, kościoła parafialnego suwalskiego, w przytomności komisarzów na to zesłanych, spisany z 10 VI
1794 r.; Regestr srebra kościelnego klasztoru wigierskiego xx. kamedułów, w przytomności komisarzów na to zesłanych, spisany z 17 VI 1794 r.
Publikowane dokumenty mogą przyczynić się do poszerzenia wiedzy dotyczącej sekwestracji dóbr kościelnych
na rzecz insurekcji. Skala tego przedsięwzięcia nie jest w pełni znana historykom sztuki ze względu na brak źródeł. Tym cenniejsze wydają się zachowane pojedyncze relikty omawianej akcji, takie jak publikowane powyżej
dokumenty czy księgi rachunków.
Bardzo ogólne opisy zarekwirowanych przedmiotów niestety nie pozwalają prześledzić ich dalszych losów.

Słowa kluczowe
powstanie kościuszkowskie, kameduli, Wigry, rekwizycja, wykaz, Komisja Porządkowa Powiatu Grodzieńskiego,
wyposażenie, źródło, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
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Documents of the Grodno District Order Commission concerning
the requisition of church silver belonging to the Camaldolese monks
from Wigry during the Kościuszko Uprising
Summary
The Kościuszko Uprising began on 24 March 1794, quickly turning into a national uprising against the partitioning powers. From the very beginning of the uprising its leaders called for donations for the army, addressing
the call not only to the laity but also to the clergy. Despite people’s generosity, the commander of the uprising,
Tadeusz Kościuszko, issued an order of requisition of silver kept in churches. The bodies responsible for enforcing the decree were order commissions established in various administrative units free from the enemy troops.
The present article examines the work of the Grodno District Order Commission with regard to the requisition of church silver. The source edition is based on three documents kept in the Central Archives of Historical Records in Warsaw in the fonds Nabytki niedokumentowe Oddziału I [Undocumented Acquisitions of Department I] no. 110, part II. They are: Copy for the Board of the Grodno Commission issued to persons delegated to
collect church silver of 24 May 1794; Register of church silver of the Parish Church in Suwałki made in the presence of commissioners delegated for the purpose of 10 June 1794; Register of church silver of the Wigry monastery of the Camaldolese Fathers made in the presence of commissioners delegated for the purpose of 17 June 1794.
The published documents can expand the existing body of knowledge of the requisition of church property for
the uprising. The scale of this enterprise is not yet fully known to historians of art owing to a lack of sources. This
makes isolated surviving relics of that campaign all the more important, relics like the documents published
above or accounting books.
However, the vagueness of descriptions of the requisitioned objects prevent us from following their subsequent fate.
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Kościuszko Uprising, Camaldolese monks, Wigry, requisition, register, Grodno Order Commission, furnishings,
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Przebieg postępowania kasacyjnego w klasztorze norbertanek
i prepozyturze norbertanów w Czarnowąsach w świetle
Akt Büschinga ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej
we Wrocławiu*
Prezentowany tekst stanowi podsumowanie kolejnego etapu prac nad edycją Akt
Büschinga dokumentujących przejmowanie zbiorów archiwalnych, bibliotecznych
i artystycznych ze skasowanych w 1810 r. śląskich klasztorów i niektórych katolickich
instytucji kościelnych1. Po edycji materiałów dokumentujących odebranie dóbr tego
rodzaju klasztorowi norbertanów pw. św. Wincentego we Wrocławiu2 zdecydowano
się na wydanie analogicznych akt dotyczących klasztoru norbertanek i prepozytury
norbertanów w Czarnowąsach, zsekularyzowanych ostatecznie 24 XI 1810 r.3
Materiały te pochodzą z pierwszego i piątego tomu Akt Büschinga i obejmują w zdecydowanej większości listy – głównie jego autorstwa – z lat 1810 i 1812 zgrupowane
* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Rękopisów, sygn. IV.F.267, Acta manualia die Uebernahme der Bibliotheken, Kunstsammlungen & Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend,
t. 1–5 (dalej: Acta manualia).
2 U. BOŃCZUK-DAWIDZIUK, A. JEZIERSKA, A. WOJTYŁA, Wykaz zawartości „Akt Büschinga” z lat 1810–1812 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, „Hereditas Monasteriorum”, 3, 2013, s. 241–299; IIDEM, Zbiory
biblioteczne, archiwalne i artystyczne znajdujące się w 1811 r. w opactwie norbertanów we Wrocławiu w świetle inwentarza i sprawozdania z postępowania kasacyjnego z „Akt Büschinga”, ibidem, 4, 2014, s. 295–329;
U. BOŃCZUK-DAWIDZIUK, A. WOJTYŁA, Przebieg postępowania kasacyjnego w opactwie norbertanów przy kościele
św. Wincentego we Wrocławiu w świetle „Akt Büschinga” ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,
ibidem, 5, 2014, s. 331–367.
3 Źródła i literaturę na temat klasztoru norbertanek w Czarnowąsach zestawiają: I. H. PICHLER, Silesia Norbertina. Prämonstratenserklöster in Schlesien, „Schlesien. Kunst – Wissenschaft – Volkskunde”, 29, 1984, 1,
s. 1–12, tu: s. 8–12; H. GRÜGER, Schlesisches Klosterbuch. Czarnowanz. Prämonstratenserinnenkloster, „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau”, 25, 1984, s. 25–44.
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odpowiednio według kolejności w tych obydwu tomach4. Podkreślić należy, że w źródłach tych nie zastosowano podziału na klasztor i prepozyturę, lecz konsekwentnie
używano określenia „Kloster Czarnowanz”, utrudniającego precyzyjne określenie
przynależności zbiorów do któregoś z tych dwóch organizmów.
Ponadto należy dodać, że korespondencja sporządzona w komisariacie kasacyjnym
w Czarnowąsach nie dotyczy wyłącznie tutejszego klasztoru norbertanek, lecz odnosi się również do akcji prowadzonych w tym czasie bądź planowanych na pozostałych
obszarach Śląska, a konkretnie w Brzegu, Gliwicach, Głubczycach, Namysłowie, Opolu, Raciborzu i Rudach. Oprócz danych na temat interesujących nas zbiorów w listach
tych przewijają się kwestie związane ze ściśle praktycznym wymiarem ich przejmowania, takie jak zamówienia drewnianych skrzyń na księgi, organizacja transportu
czy przygotowanie mieszkań dla Büschinga i towarzyszącej mu ekipy w kolejnych
wytypowanych do wywłaszczenia klasztorach.
Podobnie jak w wypadku opactwa norbertanów we Wrocławiu Akta Büschinga dostarczają informacji na temat biblioteki klasztoru w Czarnowąsach, która zajmowała dwa pomieszczenia („zwei Zimmer”)5. Najliczniej – w liczbie 166 – były w niej reprezentowane dzieła z zakresu historii, poza którymi odrębną grupę stanowiło 107
książek traktujących o dziejach Kościoła. Solidne zaplecze duchowe tworzyły dział
patrologii, zawierający 79 tomów, oraz zbiór 41 Biblii. Na dobrą orientację w sprawach doczesnych pozwalały zebrane w księgi akta sejmików księstw („Fürstentags
Akten”) – najprawdopodobniej śląskich. Marginalną natomiast pozycję w zbiorach
zajmowały trzy rękopisy, „dwóch starych teologów” („2 alten Theologen”) oraz sześć
dzieł z zakresu medycyny. 21 pozostałych tomów, reprezentujących różne dziedziny
wiedzy, zgodnie z praktyką określono zbiorczo jako Miscellanea. W trakcie przejmowania zbiorów zwrócono uwagę na trzy „Kircheriana”, najprawdopodobniej traktaty Athanasiusa Kirchera – „ostatniego człowieka, który wiedział wszystko”6. Jedyny
odnotowany katalog sporządzony został przez „uczonego Francuza” („ein gelehrter
Franzose”)7 za rządów Eustachiusa Huffnagela, przewodzącego miejscowej prepozyturze zakonnej podległej opactwu wrocławskiemu8. Ponieważ nie uwzględniał on już
wszystkich pozycji, postulowano jego uzupełnienie9.
W klasztornym archiwum pośród „starych źródeł” („alten Urkunden”) za szczególnie
ważne („wichtig”) uznano w trakcie postępowania kasacyjnego trzy rękopisy traktujące o dziejach Górnego Śląska, jego szlachty oraz klasztoru w Czarnowąsach (Hi4 Transliteracja opublikowanych poniżej źródeł pochodzących z tomu 1 została wykonana przez Urszulę
Bończuk-Dawidziuk, z tomu 5 zaś – przez Arkadiusza Wojtyłę.
5

Acta manualia, t. 5, k. 109v.

6

Ibidem.

7

Ibidem, t. 1, k. 45r.

8 H. GRÜGER, Schlesisches Klosterbuch. Czarnowanz, s. 41 (zakonnicy sprawowali opiekę duszpasterską nad
wspólnotą norbertanek i wiernymi w ich dobrach).
9

Acta manualia, t. 5, k. 109v.
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storia Silesiae Super[ioris], Geschichte des Oberschl[esischen] Adels, Historia Domus Dei
in Czarnowanz)10. Należy zwrócić uwagę, że w korespondencji z postępowania kasacyjnego wymienia się w innym miejscu historię klasztoru (Geschichte des Klosters)
spisaną przez prepozyta Huffnagela po łacinie na podstawie dokumentów z zakonnego archiwum. Niewykluczone, że tożsama jest ona właśnie z Historia Domus Dei in
Czarnowanz. Za szczęśliwy traf („durch einen glücklichen Geist”) w trakcie procesu
przejmowania zbiorów wzięto także znalezienie niepublikowanych dziejów zakonu
krzyżowców z czerwoną gwiazdą (Historia Crucigerorum cum rubea stella) autorstwa
mistrza śląskiej gałęzi tego zgromadzenia, Michaela Josepha Fibigera11. Wzmiankowano ogólnie również liczne inne rękopisy i pewną liczbę silesiaców („mehre andere
Manuskripte u[nd] enige Menge Silesiaca”). Jako że biblioteka gimnazjalna w Opolu
w mniemaniu Büschinga była mało znacząca („höchst unbedeutend”), na mocy jego
decyzji zasilić ją miały zbiory z Czarnowąsów12.
W przeciwieństwie do rangi książnicy tego klasztoru nisko ocenił on klasę artystyczną zgromadzonych w nim dzieł sztuki. Wartościowy wydał się mu jedynie obraz na
desce („Holzgemälde”), jednak nie na tyle, aby go zabrać do Wrocławia13. Do stolicy
Śląska polecił natomiast wysłać Büsching z Czarnowąsów „kilka sreber” („einiges Silber”)14. Podczas pobytu w tej miejscowości prowadził on również korespondencję
dotyczącą przejmowania zbiorów w cysterskich klasztorach w Rudach i Jemielnicy,
reformackim konwencie w Namysłowie oraz w niewymienionym z nazwy klasztorze (kapucynów?) w Brzegu. W ich bibliotekach natrafiono na dzieła reprezentujące
te same obszary tematyczne co w Czarnowąsach. Z satysfakcją przyjęto natrafienie w klasztornej bibliotece w Rudach na dwa bardzo duże i piękne globusy („sehr
groß und schön sind”)15. Zaprezentowane poniżej źródła, transliterowane według
tych samych zasad co we wcześniejszych edycjach Akt Büschinga, winny stać się
pomocne w procesie rekonstrukcji zbiorów bibliotecznych i artystycznych klasztoru norbertanek w Czarnowąsach, odzwierciedlających profil duchowy i kulturalny
tej wspólnoty.
A. WOJTYŁA

10 Ibidem, t. 1, k. 45r. Por. J. STAENDER, Die Handschriften der Königlichen und Universitäts=Bibliothek zu Breslau, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens”, 33, 1899, s. 42.
11

Acta manualia, t. 1, k. 45v. Por. J. STAENDER, Die Handschriften, s. 42.

12

Acta manualia, t. 5, k. 109v.

13

Ibidem.

14

Ibidem, k. 106r.

15

Ibidem, t. 1, k. 45v.
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Edycja
[t. 1, k. 35r]
An den Herrn Rektor Flögel Wohlgeboren zu Oppeln.
So eben ist mir Ew Wohlgeboren Schreiben an die Kgl. Hauptkom[m]ißion zur Aufhebung [et cetera] in betreff der Klöster Czarnowanz u[nd] Rauden vom derselben
mitgetheilt worden u[nd] ich ersuche den, wie schon bereits von der genan[n]ten
Kom[m]ißion geschehen ist, noch besonders darum dringend, mir doch alles des
jenigen mitzutheilen, was Ihnen vielleicht in Hinsicht der Bibliothek, Archive u[nd]
Kunstsam[m]lungen in diesen Klöstern bekan[n]t geworden ist, da es nur zur Leitung dienen kan[n] u[nd] wird, wen[n] ich in jene Gegende sie kann, welches wohl
erst späterhin geschehen wird. Eben so angenehm wird es mir sein, wen[n] ich von
Ihnen Nachrichten, über die Klöster zu Oppeln, so wie über des Kollegiatstifts daselbst erhalten kan[n].
Was die von Ihnen gewünschten u[nd] angedeuteten Vermehrung der Gymnasiums Bibliothek betrift, so wird dazu gewiß Rath werden, sobald sich nur das Ganze
übersehen läßt u[nd] werden Sie vielleicht schon von Seiten der Regierung eine
Aufhebung im Betreff dieser Angelegenheit erhalten haben, aber noch bekom[m]
en. Mit Hochachtung empfehle ich mich Ihnen. Breslau d: 13 Dzb. 1810. B.
exped: d: 13ten dbr: [18]10.
[t. 1, k. 45r]
erh. d: 24’ Dzb.
Auf das den 13ten Decembr an mich erlaßene Schreiben berichte ich Ew: Wohlgebohrn hiermit, daß ich über das Innern der Archive und Bibliotheken der Oberschlesischen Klöster nicht so viele einzelne Kenntniße besitze, um Ihnen einen
detallirten Leitfaden an die Hand zu geben. Denn meiner wiederholten Versuche
ungeachtet, ist es mir doch niemals gelungen, in irgend ein Archiv dieser Klöster
zugelaßen zu werden.
Soviel ist indeßen gewiß, daß im Archive zu Czarnowanz außerdem alten Urkunden drey wichtige M[anus]scripte – nehmlich Historia Domus Dei in Czarnowanz
– Historia Siles[iae]: Super[ioris]: und eine Geschichte des Oberschl[esischen] Adels
vorhanden seyn sollen. Von den ersteren habe ich etwa vor 10 Jahren durch vieles
Bitten ein Heft auf einige Augenblicke in die Hände bekom[m]en. Auch werden
Ew. Wohlgebohrn selbst wißen, daß der verstorbene Boehmer zum Behuf[?] seiner
herauszugebenden Diplomatik das Versprochen erhalten hatte, der in Czarnowanz
vorhandenen Urkunden benutzen zu dürfen, welches aber späterhin, ich weis
nicht durch was, wieder vereitelt worden ist.
Die Bibliothek genau kennen zulernen, ist mir ebenfalls durch allerhand Entschuldigungen äußerst erschwert worden, indem man mir jedesmal den Catalog verlängerdte[?], den ein gelehrter Franzose unter dem verstorbenen Pralat Hufnagel
verfertiget haben soll. Soviel ich durch die kurze Zeit, wo ich mich einige male in
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dieser Bibliothek umsehen konnte, erfahren habe, so ist sie an antiquarischen Werken sehr reich, und dem äußeren Scheine nach auch ziemlich geordnet.
[t. 1, k. 45v]
Ich fand daselbst blos durch einen glücklichen Geist, ein eingebundenes M[anus]
script – Historia Crucigerorum cum stella rubea von Fibiger, das noch nicht gedruckt ist. Von den alten schles: Chroniken und Geschichtsquellen soll der verstorbene Pralat Hufnagel alles gesamlet haben, was sich nur auf bringen lies.
In Rauden und Him[m]elwitz habe ich die Bibliotheken genauer durchzusehen Gelegenheit gehabt. Allein hier – so wie in den meisten Kloster-Bibiliotheken werden
Ew: Wohlgebohrn außer einigen alten Editionen von lat[einischen]: Autoren und
Kirchenvätern nichts als einer [...] von theologischen und ascetischen Büchern finden, welche das Aufzeichenes nicht werth sind. In Rauden sah ich 2 Globen, die
sehr groß und schön sind. In das Archiv aber, wo ebenfalls viele Urkunden seyn
sollen, wurde ich nicht gelaßen.
Was die Kloster Bibliotheken zu Oppeln betrifft, so gehör sie ebenfalls unter obige Rubrique. Man hat in neueren Zeiten nicht mehr daran gedacht, für dieselben
etwas zuthun oder anzuschaffen. Ew: Wohlgebohrn werden selten einen Catalog
und eine harte Arbeit finden. Hier wird nichts zuthun seyn, als auf die alten Papiere
aufmerksam zuseyn, die sich hier und da – durch ein glückliches Ohngefähr erhalten, finden werden.
In dem Archive des hiesigen Collegiat-Stifts müßen Urkunden
[t. 1, k. 46r]
vorhanden seyn, die bis in die ältesten Zeiten hinaufreichen. Ich glaube, daß hiervon ein Catalog vorhanden seyn wird. Uebrigens freue ich mich, daß die Königl.
Regierung dafür gesorgt hat, daß von den Papieren und den [...]nigen Resten des
alten schl[esischen]: Geschichte nichts verlohren gehen kann. Dieses dürfte außer
der Czarnowanzer Bibliothek auch wohl der einzige Gewinn sey, welchen die Literatur durch Ew: Wohlgebohrn Mühe erhalten wird.
Oppeln den 22ten Decembr 1810
Floegel
Rector Gymn:
[t. 1, k. 46v]
An Herrn Doctor Büsching Wohlgebohrn zu Breslau
H: Sch: S:
Im S: Vincenz Stift abzugeben.
[złamana pieczęć lakowa]
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[t. 1, k. 67r]
Erh. d: 11’Jan.
Was der Herr Regierungs=Rath Class, in betreff des von ihm bei dem aufgehobenen vormaligen Stift Czarnowanz zugleich unter Sperre gesezten und resp: unter
besondere Aufsicht genommenen Archivs und Bibliotheque, unterm 20ten m:et
a: pr: an uns einberichtet: solches ermangeln wir nicht Ew Wohlgeboren in der abschriftlichen Anlage, nebst den vorgefundene Bruchstücken des Bücher-Catalogs,
zum weitern Gebrauch dienstlichst zu communiciren.
Breslau, den 3ten Januar 1811.
Königl: Preuß: Haupt Com[m]ission zur Aufhebung der Stifter und Klöster in Schlesien
Maßow ChHaugwitz Sack
An den Herrn Dr Busching
Wohlgeboren
Hieselbst.
[t. 1, k. 68r]
Copia!
erh. d: 11’ Jan.
Der Regierungs-Rath Class berichtet zu den Beschlagnahme- und Inventur-Acten
sub Litt B des secularisirten Stifts Czarnowanz.
Gleich bey erfolgter Beschlagnahme des hiesigen Stifts=Vermögens habe ich das
hiesige Archiv und Bibliotheque resp. unter Sperre gesezt, und unter besondere
Aufsicht genommen. Durch die bey Einer[?] Königlichen Haupt=Com[m]ission eingegangen, und mir unterm 4ten hujus nolificirte Anzeige:
daß sich hier mehrere höchst interessante Werke, und Handschriften, so wie sonstige äußerst wichtige Urkunden und Documente befinden,
bin ich veranlaßt worden, den bisherigen Pralaten nochmals zu Protocoll zu vernehmen, und zur Edition aller hierher gehörigen Piecen aufzufordern; derselbe hat
nach meiner Ueberzeugung getreulich ausgeantwortet, was zur Bibliotheque und
Archiv gehört, und sich eventualiter zur eidlichen Manifestation bereit erklärt.
Nach einer generellen Uebersicht ist die hiesige Bibliotheque meines Erachtens allerdings von einiger Bedeutung, indem dieselbe mehrere alte classische Werke, in
specie die complette Sammlung der Kirchen-Väter, so wie andre theologische, und
juridische, auch einige medicinische Werke in sich faßt;
[t. 1, k. 68v]
in dem Archiv dagegen eine Menge Urkunden und Documente, als auch mehrere
Handschriften für vaterländische Geschichte vorgefunden worden sind, die ich unter besondern Beschluß genommen habe.
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Czarnowanz den 22tn Decembr 1810.
sig. Class
An Eure König. Höchlöbliche Haupt-Comission zur Aufhebung der Stifter und Klöster zu Breslau.
[t. 1, k. 124r]
An Herrn Geheim Rath v: Unrode [Vench?] zu Wahlstadt Hochwohlgeboren. (für
ein Kloster)
Herrn Justizrath Anders Wohlgeboren (ein Kloster)
Herrn Regierungsrath v. Krug. Hochwohlgeboren (zwei Klöster)
Herrn Regierungsrath Class Wohlgeboren zu Oppeln (zwei Klöster)
Herrn Regierungs Rath Fabricius Wohlg. (mehr Klöster)
Herrn Regierungsrath Korn Wohlgeb. (ein Kloster)
Herrn Justizdirektor Grosse Wohlg. (ein Kloster)
Herrn Justizdirektor Wehner Wohlg. (ein Kloster)
Herrn Stadtrichter Wrochim Wohlg. (ein Kloster)
Herrn Bürgermeister Werderman[n] Wohlgeboren zu Jauer (zwei Klöster)
Herrn Bürgermeister Fischer Wohlgeb. zu Bunzlau (ein Kloster)
Herrn Justizdirektor Strickenbach Wohlgbn zu Löwenberg (zwei Klöster)
Herrn Syndikus Lauterbach Wohlgeboren zu Glogau (mehr Klöster)
Da es mir, bis zu der nahe bevorstehende Versteigerung vieler Klostersache durchaus unmöglich ist, dis. (die) zu Ew Hochwohlgeboren (Wohlgeboren) Kom[m]ißarium gehörige(n) Kloster (Klöster) zu bereiten[?], so versuche ich Sie dringendst
alles desjenige [...]gebilligst aufzubewahren, was nur einigermaße in das Gebiet
der Kunst gehört. Dahin nehme ich besonders Gemälde jeder Art, Kupfertafeln,
Kupferstiche, Schnitzereien in Holz u[nd] Elfenbein oder andere Werken[?], kurz,
was mir irgend als Kunstprodukt genehmet werden kan[n].
Breslau d. 20’Jan. 1811.
Exped: d. 24. Jan. 1811.
[t. 5, k. 89r]
An Eure wohlöbl. Administrazion des Klosters zu Czarnowanz.
H.S
mundirt
Euere [et cetera] Administrazion melde ich hindurch unter [et cetera et cetera] in
Czarnowantz eintzutreffen gedenke. Ich bitte mir zu diesem Besuche eine Wohnung für mich, meinen Aßistenten den Privatgelehrten Heinze [et cetera] zu besor-
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gen, mit den nothdürfftigen Möbeln versehen. So wie ich Sie auch ersuche durch
einen Tischler selbst 3 Bücher Kisten 1 Elle Hoch, 1 Elle breit u[nd] 2 Ellen lang machen zu laßen, damit ich dieselben bereit finde; auch wurde der Tischler zu instruiren sein auf mehre bereit zu halten.
Breslau d: 27 April [18]12.
B.
[t. 5, k. 99r]
An Eure [et cetera] Administrazion des Klosters zu Czarnawanz.
H. K. S.
mund:
Euere [et cetera] Administrazion [et cetera] melde ich hindurch, daß ich am An[n]
tage spätestens in Czarnowanz einzutreffen gedenke.
Brieg d: 6 Mai 1812.
B.
[t. 5, k. 103r]
An den Königl. Staatsrath Herrn Schulz hochwohlgeboren zu Breslau
für Eröfnung Se. Hochwohlgeboren des Herrn Baron von Stein
H. K. S.
mundirt
Ew [et cetera] habe ich die Ehre anliegende Liquidazion ergebenst in duplo zu
überreichen, nebst den dazu gehörigen 9 Belegen mit der ergebensten Bitte um
eine bald gebillige Anweisung dieser Summe.
Czarnowanz den 10 Mai 1812.
B.
An den Kgl. Justiz Direktor Herrn Herdt wohlgeboren zu Gleiwitz
Wenn [?] daselbe nicht da sein, so wird Ew wohl. Administrazion des Minoriten Klosters zu Gleiwitz um Eröfnung ersucht.
H.K.S.
mund.
Ew [et cetera] habe ich die Ehre, unter Anlage meines Kom[m]ißariums zu melden,
daß ich in kurzem in Gleiwitz eingelaßen gedenken, um die dortigen, zu meinem
Kom[m]ißarium gehörigen Sachen zu übernehmen. In dieser Hinsicht ersuche ich
auch Ew. [et cetera] ergebenst für mich, meinen Aßistenten den Rektor Friedrich,
meinen Schreiber u[nd] meinen Bediente eine Kom[m]ißarische Wohnung einrichten zu laßen, in dem Minoritenkloster u[nd] wann daselbst keine Wohnunhg zu
erhalten wäre, mir mit umgehender Post, nach Beuthen poste restante den besten
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Gasthof zu melden. Um eine gleiche Einrichtung bitte ich von Kohl u[nd] Verheitz
[?], wohin von Gleiwitz aus zu gehen gedenke
Czarnowanz d: 10 Mai 1812.
B.
An Eure [et cetera] Administrazion des Klosters zu Rauden
H. Kl. S.
mundirt
Euere [et cetera] Administrazion melde ich hindurch, unter abschriftlicher Mittheilung meines Kom[m]ißariums, daß ich in kurzem nach in Rauden einzutreffen
gedenke. Ich bitte daher um Einrichtung meiner Kom[m]ißarischen Wohnung für
mich, meinen Aßistenten den Rektor Friedrich, meinen Schreiber u[nd] meinen Bedienten. Zu gleicher Zeit versuche ich sie auch, im[m]er vorläufig drei Kisten von
Zwei Ellen Länge, eine Elle Breite u[nd] ein u[nd] ¼ Elle Höhe, zur Verpackung der
Bücher, anfertigen zu laßen, auch dem Tischler aufzugeben sich bereit zu halten,
beschleunig wie möglich, was es ersendert [?] wird, noch mehr Kiste zu machen.
Sollten Sie eine Antwort auf diesen Bericht nothwendig halten, bitte ich dieselbe
nach Gleiwitz zu addreßiren.
Czarnowanz d. 10 Mai 1812.
An Eur Königl. Hochlöbliches Departament für den Kultus u[nd] den öffentlichen
Unterricht in Einem hohen Ministerium des Inneren zu Berlin.
H.S.
mundirt
In ganz kurzem denke ich das mir von Sr. Exzellenz den Herrn Staatskanzler gnädigst aufgetragene Kom[m]ißarium vollendet zu haben u[nd] nach Breslau zurück
zu kehren. Als ich im November 1810 nach Schlesien zur Übernahme der Geschäfte bei den aufgehobenen Klöstern geschickt ward, müßte ich in wenigen Tagen
Berlin verlaßen ohne meine ökonomischen Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Anderthalb Jahr lang habe ich ununterbrochen mich den mir auferlegte Arbeiten gewidmet u[nd] ich hoffe daher keinen Fehler auch zu thun, wen[n] ich
ganz ergebenst bitte mir, nach Vollendung meines Kom[m]ißariums einen Urlaub
von acht Wochen hochgeneigst zu bewilligen. Was die Fortführung der Geschäfte
meines neuen Amtes betrift, so werde sie bequem, bis zu meinem Rückkehr nach
Breslau, von dem schon bereits mit [?] einem Halten gehen in diesen Geschäften
interimist[isch] arbeitenden Privatgelegehrten Brede [?] fortgesetzt werden können, bis ich, bei meiner Rück[t. 5, k. 103v]
kunft, sie völlig zu übernehmen im Stande bin. Die güttige Antwort auf dieses
Schreiben bitte ich nach Breslau addreßiren zu laßen, wo ich den[n] schon wieder
sein werde.
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Kloster Czarnowanz d: 10 Mai 1812.
B.
[t. 5, k. 104r]
An Eure [et cetera] Hauptkom[m]ißion zu Breslau.
H. K. S.
mundirt
Eurer [et cetera] Hauptkom[m]ißion habe ich die Ehre, folgenden Bericht über den
Befund zu Brieg, der sehr dürftig ausgefallen ist, zu erstatten.
1, an Gemälden war nichts von Werth vorhanden, auch der mir früherhin zur Besichtigung angewiesenen Kreuzung hatte keinen Werth, so daß, meines Erachtens,
die Besichtigung durch einen Mahler überflußig ist.
2, an Urkunden ward mir ein kleines Konvolut neuerer Papiere von dem
Spezialkom[m]ißarius eingehändigt.
3, die Bibliothek ist sehr schlecht, wir haben nur der Mitnahme [...]dig erachtet: 9
Klaßiker. 7 Bibeln. 11 historische Bücher. 10 Patres. 5 Miszellaneae u[nd] 4 Theologen.
so in zwei kleinen Kisten gepackt worden sind, deren Be[...]ung nach Breslau der
Spezialkom[m]ißarius übernom[m]en hat. Die Repositoria waren unbrauchbar,
die noch restirenden Bücher kom[m]en einer Inventirung Werth, weshalb mit
dem Spezialkom[m]ißarius die Verabredung getroffen ist, daß die Bücher noch
unberuhet stehen bleiben sollen, bis zu den erfolgenden Befehl Eurer [et cetera]
Hauptkom[m]ißion
ob sie inventirt werden sollen, oder nicht?
Czarnowanz d: 10 Mai 1812.
B.
An den Kgl. Stadtrichter Herrn Auer wohlgeborn zu Breslau
H. K. S.
mundirt
Ew [et cetera] habe ich die Ehre, unter abschriftlicher Anlage meines Kom[m]ißariums zu melden, daß ich in kurzem in Breslau, zur Übernahme der mir aufgetragenen Sachen, eintreffen werde. Zu diesem Befehl bitte ich dienstergebenst, mir, meinem Aßistenten, dem Rektor Friedrich, meinem Schreiber u[nd] meinen Bedienten
eine Kom[m]ißarische Wohnung in dem aufgehobenen Minoritenkloster einrichten zu laßen, im Falle es aber nicht möglich sein sollte, mir nach Kloster Rauden den
Gasthof zu melden, in dem ich meine Wohnung nehmen [?] kan[n].
Kloster Czarnowanz d: 10 Mai 1812.
B.
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An den Kgl. Justizdirektor Herrn Wenzel Wohlgeboren zu Ratibor.
H. K. S.
Ew [et cetera] habe ich die Ehre unter abschriftlicher Anlage meines Kom[m]ißariums [et cetera] in dem Kollegiatstifte oder in der Probstei, wo es am bequemsten
einzurichten geht, mir in Stand setzen zu laßen. Dan[n] ersuche ich auch noch Ew
[et cetera] durch einen Tischler drei Kisten anfertigen zu laßen, zwei Ellen lang, eine
Elle breit u[nd] 1¼ Elle hoch, zur Verpackung der alten
[t. 5, k. 104v]
mitzunehmenden Bücher u[nd] dem Tischler auch aufgeben, sich bereit zu halten,
wen[n] mehr Kisten anwenden sollten, sie schleunigst machen zu können.
Kloster Czarnowanz d: 10 Mai 1812.
B.
[t. 5, k. 106r]
An des Königl. Staatsraths Herrn Schulz hochwohlgeboren zu Breslau./
Hochwohlgeboren des Hern Baron vom Stein
H. K. S.
expedirt
Ew [et cetera] habe ich die Ehre anliegend noch einiges Silber ergebenst zu übersenden, welches ich vom zwei Breniren [?] zu Czarnowanz abgenom[m]en habe,
laut der gehorsamsten Bitte es wiegen zu laßen u[nd] ein demnächst über den
Empfang eine Quittung gebilligst zu ertheilen.
Kloster Czarnowanz d: 10 Mai 1812.
B.
An den Kgl. Justizraths Herrn Schiller wohlgeboren zu Leobschütz.
H. K. S.
mundirt
Ew [et cetera] habe ich die Ehre zu melden, daß ich in kurzem zu Leobschütz zur
Übernahme der in meinem abschriftlich anliegenden Kom[m]ißarium enthaltenen
Sachen, eintreffen werde. Dienstergebenst ersuche ich Sie um die gebillige Einrichtung einer Komißarischen Wohnung für mich, meinen Aßistenten, den Rektor
Friedrich, meinen Schreiber u[nd] meinen Bedienten, in den aufgehobenen Franziskanerkloster. Sollte dort keine Wohnung zu bekom[m]en sein, so bitte ich nur
nach Kloster Rauden mit umgehender Post gebilligst den besten Gasthof in Leobschütz bekannt zu machen.
Kloster Czarnowanz d: 10 Mai 1812.
B.
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An den Kgl. Kriegesrath Herrn Schüler Wohlgeboren zu Neustadt
mundirt
H. K. S.
Ew [et cetera] habe ich die Ehre zu melden, indem ich mein abschriftliches Kom[m]ißarium anbringe, daß ich [et cetera] eintreffen werde. Da in dem Kappuziner kloster schwerlich eine gute Wohnung sein möchte, so bitte ich mir gebilligst, mit
umgehender Post, wen[n] es sein kan[n], nach Ratibor poste restante den besten
Gasthof in Neustadt bekannt zu machen.
B.
Kloster Czarnowanz d: 10 Mai 1812.
An den Kgl. Justizdirektor Herrn Lehman[n] wohlgeb zu Oberglogau
H. K. S.
Cessirt.
Ew. habe ich die Ehre [et cetera] dienstergebenst ersuche ich Sie daher um gebillige Einrichtung einer Kom[m]ißarischen Wohnung für mich, meinen Aßistenten,
den Rektor Friedrich,
[t. 5, k. 106v]
meinen Schreiber u[nd] meinen Bedienten. Nach sch[...]tig wird sich dazu das Kollegiatstift wohl am besten eigenen. Sollte die Einrichtung einer solchen Wohnung
nicht möglich sein, so bitte ich um die Gute, mir darüber poste restante recht bald
nach Ratibor eine Nachricht zu senden u[nd] mir dabei zu gleicher Zeit den besten
Gasthof in Oberglogau bekannt zu machen.
Kloster Czarnowanz d: 10 Mai 1812.
B.
[t. 5, k. 107r]
An den Königl. Staatsrath Herrn Schulz hochwohlgeboren zu Breslau
H. K. S.
mundirt
der Befund in dem Franziskanerkloster zu von doch in etwas bedeutender, als der
zu Brieg.
1. Die Bibliothek war bereits durch Pain[...] Sachs daselbst in Ordnung gebracht
u[nd] katalogisiert, jedoch noch nicht vollständig. Es wurden ausgewählt: 8 Handschriften, 6 Historiker, 5 Kirchengeschichte, 12 Patres, 13 Bibeln, 20 Theologen, 22
Miszellen, 5 Medezinen u[nd] 11 Philosophen. Den Katalog über die zurückgebliebenen Sachen wird der Sachs in kurzem vollendet u[nd] einzu[...]ühen die Ehre haben, deselbe hat auch die Verpackung in die Kiste vorgenommen, welche in kurzem in Breslau eintreffen soll.
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2. Das Archivbestand nur aus einem Buche, in den die Urkunden abschriftlich
enthalten waren, so von den wichtigsten Klosternachrichten. Es ist noch der Herr
Spezialkom[m]ißarius gelaßen worden, der es zu einigen Geschäfte brauchte, und
dan[n] aber gewiß eingesendet werden.
3. An Gemälden ward durchaus nichts von Wichtigkeit vorhanden das eine Mitnahme verdient hätte.
In dem Kollegiatstiffte fand sich nichts vor u[nd] die Urkunden waren in den Händen des verri[...]ten Justizrecht [?] Verein, weßalb wo da aus nichts mitgenom[m]en
werden konnte
Kloster Czarnowanz d: 10 Mai 1812.
B.
[t. 5, k. 109r]
An [et cetera] den StR. H. Schulz hochwohlgeboren zu B.
H. K. S.
Der Befund im Kloster Czarnowanz war in einigen
[t. 5, k. 109v]
Fächern sehr bedeutend.
1. Das Archiv war nicht mehr dort, es war schon nach Oppeln gebracht worden,
wo ich es indeßen ebenfalls übernommen habe u[nd] mit dem Herrn Aßesor Brede [?] den Transport verabredet habe. Es scheint von vieler Bedeutung u[nd] sehr
reichhaltig zu sein. Abt Hufnagel benutzte daßelbe schon und es fand sich in der
Bibliothek ein bedeutendes Werk in lateinischer Sprache, von diesem Hufnagel, die
Geschichte des Klosters erzählend, welches in die Kiste gepackt worden ist, worin
mehre andere Manuskripte u[nd] eine Menge Silesiaca gekom[m]en sind.
2. Die Bibliothek war von nicht minderen Bedeutung in zwei Zim[m]er vertheilt.
Am reichsten waren die Kirchenväter und die Geschichte besetzt, weshalb auch
die Ausbeute sehr reichlich besti[...]t, welche darin Bestand: in 57 Klaßikern, 79
Kirchenvätern, 41 Bibeln, 107 Büchern zur Kirchengeschichte, 166 Historikern, 21
Miszellen, 6 Medezinen, 3 Kircherianis, 2 alten Theologen, 3 Manuskripte und eine
Menge archivalischer Bücher Fürstentags Akten u[nd] dgl. so in 6 große Kisten verpackt worden sind.
3. An Gemälden schien mir ein einziges altes Holzgemälde etwas werth, das aber
doch dem Transport nach Breslau kaum verdienen möchte. Was nun die Verzeichnung der Bibliothek betrifft, über welche ein alter jetzt nicht mehr brauchbarer
Katalog vorhanden ist, so ist über vorläufig Folgendes verabredet worden, war [?]
indeßen nach eine höhere Bestimmung u[nd] Festsetzung ersendet. Der Kanzellist
Hendel [?] zu Czarnawantz hat sich den be[...]it unterzogen und zwar dahin, daß
er den alten Katalog revidirt u[nd] alles anst[...]ucht auf eine ausgezeichnete Art,
was noch daselbst vorhanden ist, die Bücher aber, die noch nicht verzeichnet sind,
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bringt er in ein neues Verzeichniß. Er verlangt für diese Arbeit für jede 5 Stunden
d[...]en arbeitet 16 g Cour. welches ihm wohl zu be[...]sein möchte u[nd] nochmals
darüber
Die Befehle an Ew Hochwohlgeboren.
Indeßen möchte ich noch einen anderen Ver[...] wegen die Gymnasiums Bibliothek
zu Oppeln ist von mir besorgen werden u[nd] ist höchst unbedeutend; ich wurde daher dem unergeistliche [...] machen, daß die Bibliothek zu Czarnowanz dem
Gymnasium zu Oppeln gesendet wurde; unter den Bedingungen:
1, er bringet die Bücher auf eigene Kosten nach Oppeln, eine kleine Meile.
2, fertigt in kurzem einen Katalog darüber unentgeldlich an u[nd] [...]
3, die Bücher heraus, die Akten noch in die Hauptbibliothek fehlen[?] sollten.
Auf diese Weise [?] glaube ich, wurden bedeutende Kosten vermeiden, der Kunst
den Gymnasium Bibliotheken zu geben, erfüllt u[nd] zugleich der Vertheil der
Hauptbibliothek berücksichtigt werden.
Kloster Rauden d: 18 Mai 1812.
B.
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Przebieg postępowania kasacyjnego w klasztorze norbertanek
i prepozyturze norbertanów w Czarnowąsach w świetle Akt Büschinga
ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Streszczenie
Celem artykułu są prezentacja i edycja źródeł dokumentujących przejmowanie zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i artystycznych z klasztoru norbertanek w Czarnowąsach, skasowanego 24 XI 1810 r. Materiały te pochodzą z pierwszego i piątego tomu tzw. Akt Büschinga i obejmują w większości listy z lat 1810 i 1812. Oprócz
nich opublikowano również korespondencję prowadzoną w tutejszym komisariacie kasacyjnym w sprawie
działań tego typu na pozostałych obszarach Śląska (Brzeg, Gliwice, Głubczyce, Namysłów, Opole, Racibórz,
Rudy).
Najciekawszych informacji w tej korespondencji dostarczają listy informujące o zbiorach klasztoru norbertanek
w Czarnowąsach. Jego biblioteka oprócz kompletu pism ojców Kościoła i pokaźnej liczby dzieł historycznych
zawierała także rękopisy traktujące o historii miejscowych norbertanek oraz o dziejach Górnego Śląska i jego
szlachty. Spośród dzieł sztuki zgromadzonych w klasztorze za najbardziej wartościowy uznano nieznany bliżej obraz na desce. Na polecenie Büschinga do Wrocławia wysłano stąd „kilka sreber”. Z kolei w bibliotekach
klasztorów cysterskich w Rudach i Jemielnicy, reformackego konwentu w Namysłowie oraz niewymienionego
z nazwy klasztoru (kapucynów?) w Brzegu zidentyfikowano dzieła o tej samej tematyce co w klasztorze w Czarnowąsach. Oprócz książek natrafiono w Rudach na dwa bardzo duże i piękne globusy.
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The dissolution procedure in the Norbertine Monastery and Norbertine
Provostship in Czarnowąsy in the light of the Büsching Papers
from the collection of the Wrocław University Library
Summary
The aim of the article is to discuss and present an edition of sources documenting the takeover of archive,
library and art collections from the Norbertine Sisters’ Monastery in Czarnowąsy, dissolved on 24 November
1810. The material comes from the first and fifth volume of the so-called Büsching Papers and mostly consists of
letters from 1810 and 1812. In addition, the edition includes correspondence of the local dissolution office concerning similar actions in other towns in Silesia (Brzeg, Gliwice, Głubczyce, Namysłów, Opole, Racibórz, Rudy).
The most interesting information in this correspondence comes from letters dealing with the collections of the
Norbertine Monastery in Czarnowąsy. Its library, in addition to all the writings of the Church Fathers and a large
number of historical works, encompassed manuscripts dealing with the history of the local Norbertine Sisters
well as the history of Upper Silesia and its nobility. Among the works of art amassed in the monastery, the one
considered to be the most valuable was an unknown painting on wood. Büsching ordered “some silver” to be
taken from Czarnowąsy to Wrocław. Works with themes similar to those found in Czarnowąsy were identified
in the libraries of Cistercian monasteries in Rudy and Jemielnica, the Reformati convent in Namysłów and an
unnamed monastery in Brzeg (of the Capuchins?). Apart from books, two very large and beautiful globes were
found in Rudy.
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Inwentarz klasztoru i kościoła bernardynów w Toruniu z 1817 r.*
Kasata klasztorów bernardyńskich była już przedmiotem odrębnego opracowania
monograficznego autorstwa Andrzeja Joachima Mazurka1, jednakże co najmniej
w przypadku klasztorów w Prusach Zachodnich zostało ono oparte na niepełnej
podstawie źródłowej. Ważne materiały dotyczące kasaty klasztoru bernardynów
w Toruniu (a także bernardyńskich klasztorów w Lubawie, Świeciu i Zamartem), które
badacz ten uważał za zaginione2, zachowały się bowiem w przechowywanym częściowo w Archiwum Państwowym w Gdańsku zespole archiwalnym Rejencja w Kwidzynie (Regierung Marienwerder)3. Dotyczą one zarówno przygotowań i przebiegu
kasaty klasztoru toruńskiego, jak i późniejszych losów jego obiektów4.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 A. J. MAZUREK, Kasata zakonu bernardynów w zaborze pruskim, [w:] H. E. WYCZAWSKI (red.), Studia z historii
kościoła w Polsce, t. 1, Warszawa 1972, s. 435–526.
2 Ibidem, s. 439 oraz s. 486, przyp. 27.
3 Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: AP Gdańsk), Rejencja w Kwidzynie, sygn. 10. W ostatnim czasie materiały te wykorzystywał W. ZAWADZKI, Losy franciszkanów w Prusach Zachodnich w okresie kasaty ich
klasztorów, „Hereditas Monasteriorum”, 2, 2013, s. 95–107. W AP Gdańsk znajduje się tylko część zespołu
Rejencja w Kwidzynie; pozostałe części przechowywane są w Archiwum Państwowym w Elblągu z siedzibą
w Malborku oraz w Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie Dahlem, zob. Archiwum
Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. A. WEŁNIAK, Warszawa
2003, s. 13, 23; Übersicht über die Bestände des Geheimen Staatsarchivs in Berlin-Dahlem, t. 1: Provinzial- und
Lokalbehörden, oprac. H. BRANIG, R. BLIß, W. BLIß, Köln-Berlin 1966, s. 88–105.
4 Zestawienie akt dotyczących kasaty klasztoru bernardynów w Toruniu zob. R. KUBICKI, Akta rejencji
w Gdańsku i Kwidzynie oraz Nadprezydium Prowincji Prusy Zachodnie dotyczące kasat klasztorów przeprowadzonych w pierwszej połowie XIX w., [w:] P. OLIŃSKI, W. ROZYNKOWSKI (red.), Źródła i materiały do badań nad
kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.) (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 1), Wrocław 2015, s. 11–38. Szczegółowo źródła dotyczące kasaty
bernardynów w Prusach Zachodnich omówiono w opracowaniu R. KUBICKI, Wybrane źródła dotyczące kasaty klasztorów bernardyńskich w Prusach Zachodnich w pierwszej połowie XIX w., [w:] M. DERWICH (red.), Losy
i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Prus Zachodnich i Wschodnich, Pomorza
i Inflant (w przygotowaniu).
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Wydaje się, że największe znaczenie z punktu widzenia dalszych badań mają sporządzane w tym czasie inwentarze. Ukazują one sytuację materialną zakonników oraz
stan obiektów kościelnych i klasztornych na krótko przed kasatą. Informacje te dają
dobry punkt wyjścia do prób rekonstrukcji losów majątku poklasztornego, w tym
przede wszystkim wyposażenia kościołów. Wychodząc z tych założeń, przygotowano
niniejszą edycję materiałów dotyczących majątku klasztoru bernardynów w Toruniu
z 1817 r. Obejmuje ona zawartość jednego poszytu aktowego, w którym obok protokołu inwentaryzacji umieszczono inwentarz majątku klasztornego.
Należy podkreślić, iż treść wspomnianego inwentarza, we fragmencie dotyczącym
opisu ołtarzy i zawartości klasztornych obiektów gospodarczych, została już po części ogłoszona przez Karolę Ciesielską w publikacji obejmującej m.in. inwentarz kościoła z 1821 r.5 Wynika to z faktu, że ten ostatni powstał na podstawie inwentarza
spisanego w 1817 r., uzupełnionego informacjami dotyczącymi aktualnego stanu
omawianych obiektów w roku 1821. Mimo to zdecydowano się na pełną prezentację
źródła, w praktyce całego poszytu akt, który daje możliwie pełny obraz sytuacji materialnej klasztoru w tym czasie6.
Treść poszytu rozpoczyna protokół (zob. ryc. 1)7, opisujący czynności przeprowadzone
w związku z inwentaryzacją (s. 1–6), po którym następuje właściwy inwentarz (s. 7–20).
Składa się on z czterech części w formie tabeli (zob. ryc. 2), opisujących kolejno:
– sumaryczną kwotę aktywów klasztornych (Betrag des Klostervermögens), w podziale
na posiadane nieruchomości ziemskie i zainwestowane kapitały oraz zobowiązania
dłużne klasztoru;
– inne dochody klasztoru (Außerdem hat das Kloster folgendes Einkommen) z nieruchomości, naturaliów, zainwestowanych kapitałów i czynszów;
– szczegółowy wygląd wyposażenia kościoła (Kirchen und übrigen heiligen Geräthe
als Altäre, Glocken, Orgeln, Beichtstühle, Kirchenbänke, Leuchter, Paramente, Alben, Rokelten, Lampen, heilige Gefäße aller Art, Bilden, Gemählde und was sonst zum Kirchen
Schmuck gehört);
– sprzęt gospodarski, naczynia stołowe i kuchenne (Kloster Wirtschafts-, Tisch und
Küchen Geräthe).
5 K. CIESIELSKA, Inwentarze kościoła Najświętszej Marii Panny i klasztoru Bernardynów w Toruniu z lat 1678–
1821, „Zapiski Historyczne”, 47, 1982, 4, s. 201–226. Autorka wykorzystała inwentarz z 1821 r., sporządzony
na potrzeby miasta i przechowywany obecnie w Archiwum Państwowym w Toruniu, zesp. 1, Akta miasta
Torunia, dział C, sygn. 4573, s. 1–27. Publikacja ta obejmuje tylko fragment inwentarza, zaczynający się od
opisu ołtarzy (w niniejszej edycji inwentarza z 1817 r. od s. 12 – nagłówek a. An Altären, do opisu stajni na
s. 20 – nagłówek d. im Stall), bez końcowych podpisów osób, które sporządziły protokół.
6 Przemawiał za tym też fakt, że inwentarz z 1817 r. zawiera w kilku miejscach ważne uwagi o ówczesnym miejscu przechowywania części obiektów. Danych tych brak w inwentarzu z 1821 r., który wydała
K. Ciesielska.
7 Zawiera on m.in. ważne informacje o ówczesnym stanie i wcześniejszych losach biblioteki klasztornej. Jej
zawartość w średniowieczu, m.in. na podstawie inwentarza sporządzonego w 1821 r., zrekonstruowała W. KWIATKOWSKA, Średniowieczna biblioteka klasztoru franciszkanów w Toruniu, „Folia Toruniensia”, 1, 2000, s. 9–30.
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Ryc. 2. AP Gdańsk, sygn. 10/4713, inwentarz klasztorny, s. 10. Fot. R. KUBICKI
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***
Podstawą wydania jest jedna z kopii inwentarza, sporządzonego w kilku egzemplarzach, z przeznaczeniem dla władz kościelnych, miasta Torunia i Rejencji Kwidzyńskiej.
Inwentarz spisano w języku niemieckim zgodnie z obowiązującą wówczas pisownią, którą zdecydowano się zachować w edycji, w tym i konsekwentne zapisywanie
przez pisarza słowa „ołtarz” z rodzajnikiem – „das Altar”. Stosowane w zapisie skróty
rozwiązano, oznaczając to każdorazowo w nawiasach kwadratowych. W niniejszym
egzemplarzu pisarz popełnił kilka pomyłek, pomijając część przepisywanego tekstu
(s. 13, poz. 12, i s. 19, poz. 42). Odtworzono je na podstawie tekstu ogłoszonego przez
K. Ciesielską. Ważniejsze różnice tekstu w stosunku do wspomnianej edycji oznaczono przypisami literowymi. Symbole stosowanych wówczas jednostek monetarnych
oddano za pomocą następujących skrótów: Rthl. – Reichstaler (talar), Gr. – Groschen
(grosz), Pf. – Pfennig (fenig – denar) i ujednolicono ich zapis w całym tekście8.

8 Zgodnie z obowiązującym w czasie spisywania inwentarza systemem monetarnym 1 talar = 90 groszy
srebrnych = 1620 fenigów (denarów).
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Edycja
Źródło: AP Gdańsk, Rejencja w Kwidzynie, sygn. 10/4713, Protokół opisujący czynności
przeprowadzone w związku z inwentaryzacją oraz inwentarz klasztoru i kościoła bernardynów w Toruniu z 28 IV 1817 r. (współczesna kopia), s. 1–20.
Opis okładki poszytu:
u góry z lewej strony: Rep. V, Litt. T, No. 2
poniżej z lewej strony: Conf[er] Kloster Gen[eralia] und betr[effend] die Verfassung
und die Vermögen der Klöster im Culmer Lande
poniżej z prawej: (przekreślona liczba 6574 napisana niebieskim ołówkiem) (fioletowa pieczątka z tekstem: Woj[ewódzkie] Archiwum Państwowe w Gdańsku Zesp. I/10, Nr 4713)
u dołu na środku:
Acta betr[effend] das Vermögen des Bernhardiner=Klösters in Thorn 1817
[s. 1]
Actum Thorn in dem Bernhardiner Mönchs Kloster den 28.ten April 1817
In dem ad Commissorium Es Hochpreißl. Ober Präsidii von Westpreußen vom 3.ten
d[ieses] M[onats] von dem unterschriebenen hiesigen Stadt Präsidenten mittelst
schriftlicher Verfügung vom 18.ten mensis huj[us] auf heute in dem hiesigen Bernhardiner Mönchs Kloster angesetzten Termine in welchen in Gemäßheit des so
oben gedachten hohen Ober Präsidial Rescripts von den Obern desselben 1. die
data ihrer beiden, in ihrem des Klosters Vermögens Inventario sub Rubrica 1. lit. b.
aufgeführten Pfandbriefen, angeben 2. im Catalogus ihren Kloster Bibliothek überreicht werden soll, um solchen dem Inventario beifügen zu können und endlich
3. ihnen das so oben erwähnte Inventarium zum Anerkenntniß vorgelegt werden
soll, begeben sich Subscr. an here und fanden den 1. Quardian des Klosters Faustinus Lenticki9 und 2. den Vicarius desselben Amandus Schulz10, welche ihnen sowohl von Person als ihrer Qualität nach ganz bekannt sind, gegenwärtig vor. Nachdem denselben zu förder ist nochmals der Zweck des heutigen Termins eröffnet
und ihnen der Innhalt des Eingangs gedachten höchst verehelichen Ober Präsidial
Rescripts quoad passum conc[ernentem] in der ihnen allen kundigen polnischen
Sprache gehörig verständiget werden war, so [s. 2] producierten dieselben
A. zuerst zum Nachweis ihren beiden im Inventario sub Rubrica b. des Activ Vermögens sub Nris. 1 et 2 aufgeführten Capitalien, zwei Pfandbriefe, welche sie in dem
Archive des Klosters asserviren, in Originale nach Maßgabe derselben ist
9 Gwardian klasztoru Faustyn Lentecki, tu zapisany jako Lenticki. Prawidłowa forma zob. AP Gdańsk,
sygn. 10/4714, s. 2–3.
10 Wikary Amand Schulz, zapisywany też w aktach jako Szulc, ibidem, s. 2.
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a- über das loco citato im Inventario sub Nro. 1 aufgeführte Capital der 25 Rthl.
ein Pfandbrief der vereinigten Westpreußischen Landschaft Nro 16. vorhanden, de
dato Marienwerder11 d. 24. Dec. 1787 eingetragen sub N. 63. 16. des Registers und
mit dem Vermerk der Provinzial Landschafts Direction de eod[em] dato selbiger einem Pio Corpore gehöre, versehen Innhalts welcher oben gedachte Summe der 25
Rthl. a 4 pro Cent auf das im Marienwerderschen Departement12 im Marienburger
Creise13 belegene Adeliche Gut Teschendorf14 locirt worden.
b- über des eben daselbst sub Nro 2. aufgeführte Capital von 300 Rthl. gleichmäßig
ein Pfandbrief der vereinigten Westpreuß. Landschaft Nro 26. vorhanden, de dato
Marienwerder d. 24.ten Dec. 1787 eingetragen sub Nro 34. des Registers und mit dem
Vermerk der Provinzial Landschafts Direction de eod[em] dato, daß selbiger einem
Pio Corpore gehört, versehen Innhalts welcher die oben erwähnte Summe der 300
Rthl. a 4 pro Cent, auf das im Marienwerderschen Departement im Marienburger
Creis belegenen Adlichen Gute Lautensee15 locirt worden. [s. 3] B. Hinreicht erklärten
beide Comparenten, daß sie sich der Anfertigung des verlangten Catalogi von der
Kloster Bibliothek, welcher, wann derselbe anders gehörig und vollständig abgefaßt
seyn soll, mehrere Wochen, einen bis zwei Menschen beschäftigen, um so weniger
in einen so kurzen Zeit haben unterziehen können, als in ihrem Kloster niemand
vorhanden sei, der die hierzu erforderliche Zeit haben sollte, so dann die Bibliothek
nicht in ihrem, sondern in dem hiesigen Benedictiner Nonnen Kloster16, und zwar
unaufgestellt in der größten Unordnung auf einen Haufen liegend asserviret würden, es auch an Schränken zur Aufstellung fehle, und die Beschränktheit des Platzes worinnen sich dieselbe gegenwärtig befindet, nicht einmal eine Ueberzahlung
der einzelnen Bände gestatten. Ein Catalogus aus den ältere Zeiten wäre wohl noch
vorhanden, diesen überreichten Comparenten, um solchen, wie hiermit geschiehet,
dem gegenwärtigen Protocoll beizufügen, bemerkten jedoch zugleich dabei, daß in
demselben wohl mehr Bücher eingezeichnet ständen, als wirklich gegenwärtig vorhanden wären, da sowohl bei der Ausräumung des Klosters zu militairischen Zwekken viele Bücher verloren gegangen als auch nachher von den Franzosen und Polen die besten Werke ausgesucht und weggenommen worden. [s. 4] Nachdem man
bis hieher gekommen war, und unter solchen Umständen sich nichts Weiteres zur
Vervollständigung des über das Vermögen des hiesigen Bernhardiner Mönch Klosters aufgenommen sowohl von dem zeitigen Herrn General Vicar des Culmschen
Bißthums17 als dem hiesigen Stadt Präsidenten unter dem 6. März a[nni] c[urentis]
11

Miasto Kwidzyn.

12 Departament Kwidzyński, jednostka administracji pruskiej wchodząca wówczas w skład prowincji
Prusy Zachodnie, od 1818 r. Rejencja (Regencja) Kwidzyńska.
13

Pow. malborski.

14 Dobra Cieszymowo (niem. Groß Teschendorf ), pow. sztumski, gm. Mikołajki Pomorskie.
15

Dobra Jeziorno (niem. Lautensee), pow. sztumski, gm. Dzierzgoń.

16

Klasztor benedyktynek w Toruniu.

17

Zob. przyp. 39.
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der Richtigkeit wegen attestirte Inventarii thun ließ, so wurde den beiden Eingangs
genannten Comparenten als zeitigen Obern nicht nur dasselbe zur Anerkenntniß
vorgelegt und mit ihnen in dieser Hinsicht in der ihnen allein Kundigen polnischen
Sprache Speciel durchgegangen, sondern sie auch insbesondere bedeutet, wie sie
hiermit für sich und ihre Nachfolger in officio dafür verantwortlich gemacht würden,
daß das darinnen specifizirte oder sonstig unangegeben gebliebene Inventarien
Vermögen nicht veräußert und alles ohne Ausnahme besonders des kirchliche Inventarium sei es angegeben oder zur Zeit noch nicht angegeben, nicht verschlechtert oder veräußert vielmehr jederzeit in dem bestmöglichsten Zustande erhalten
werde. Dieselben erklärten hierauf und zwar beide einstimmig, daß sie das ihnen so
eben vorgelegte an der Herrn General Vicar des Bißthums Culm und dem hiesigen
Herrn Stadt Präsidenten der [s. 5] Richtigkeit wegen unter dem 16.ten vorigen Monats
attestirte mit ihren resp. Amts Siegeln bekräftigte Inventarium über das Vermögen
ihres Klosters als vollkommen richtig, wie hiemit geschehen anerkennen und dabei
die Erklärung auf Gewissen und redliche Pflicht abgeben müßten, daß nichts, zum
wenigsten nichts erhebliches bei Anfertigung desselben von ihnen übergangen
oder vorsätzlich verschwiegen, vielmehr sie alles getreulich ohne Arglist ohne reservationes mentales angegeben, und daß sie bereit wären nach alles dasjenige was
etwa extra Inventarium geblieben, und sie sich dessen nach ex post erinnern sollten,
unaufgefordert an und abzugeben und im bestmöglichsten Zustande zu erhalten.
Hier nächst erklärten die beiden Comparenten, daß sie zu mehrerer Festhaltung
und Beglaubigung dieser ihrer so oben abgegebenen Erklärung bereit wären, nicht
nur dieses gegenwärtige Protocoll, sondern auch das oben erwähnte Inventarium
unter Beidrückung des Insiegels ihres Klosters eigenhändig zu unterschreiben und
hierdurch dessen Conservation zu übernehmen und zu bekennen. Nachdem hierauf diesem ihrem Antrage gemäß von denselben, das in Rede stehende Inventarium
unter Beydrückung des Klosters Insiegels unterschrieben worden, so wurde [s. 6] gegenwärtiges über diese ganze Verhandlung aufgenommene Protocoll dem beiden
Comparenten langsam und deutlich in der polnischen Sprache verdollmetschet, vorgelesen und hierauf von ihnen, nach erfolgter einstimmiger Genehmigung und der
ausdrücklichen Entsagung der Aufnahme des polnischen Neben=Protocolls, zum
Zeichen dessen, wie nachstehet, eigenhändig unterschrieben.
x. Faustin Lenticki Quardian
x. Amand Schulz Vicarius
worauf dasselbe geschlossen wurde.
a[uf ] u[nserer] s[eite]
v. Heffner18 Wachschlager19
18 Jakob Abraham Hepner, rajca miejski, członek przewodniczący rady miejskiej od 1809 do 1817 r.,
zmarł w 1831 r., zob. K. G. PRAETORIUS, Thorner Ehrentempel oder Verzeichnis der Buergermeister und Rathmaenner der Stadt Thorn von den fruehesten Zeiten bis zur Gegenwart, red. W. T. LOHDE, Berlin 1832, s. 69.
19

Sekretarz miejski Karl Wachschlager; K. CIESIELSKA, Inwentarze kościoła, s. 203.
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[s. 7]
Inventarium von dem Vermögens Zustande des Bernhardiner Mönschs Klosters in
Thorn
[s. 8]
Benennung des Klosters
Das Bernhardiner Mönchs Kloster Ordinis S. Francisci Observantes und eine Kloster
Kirche sub Titulo St. Mariae Annunciationis
Betrag des Kloster Vermögens
a. An Grundstücken
1. Das Kloster Gebäude welches massiv erbaut ist, nebst seinen neben Gebäuden
die zur Wirtschaft gehören sämmtlich unter einem Pfannen Dach.
2. Das Kirchen Gebäude selbst ganz massiv nebst Gewölbe und einer Pfannen Bedeckung und einem ganz neuen Holz Dachstuhl.
3. Ein in der Stadt am altstädtschen Markt20 sub Nro 293 belegenes massives Wohnhaus, welches gegenwärtig den Convent eben zur Wohnung dient, da das Kloster
Gebäude zu militairische Zwecke seit 1807 gebraucht wurde, und zum Theil jetzt
fast ganz devastirt ist.
4. ein in der hiesigen Mocker21 gelegener Obst und Küchengarten von ohngefehr
3 Morgen cullmisch in flächen Innhalt, jedoch ohne Umzäunung, die das französische Militair abgebrochen, in denselben befindet sich jetzt statt des ehemaligen
Wohnhauses, welches gleichfalls abgebrochen wurde von dem Militair, eine bloße
Erdhütte einige Obstbäumen sind noch in denselben übrig geblieben
NB Von sämmtlich vorstehenden Grundstücken existirt zur Zeit weder eine gerichtliche noch außergerichtliche Taxe und kann daher davon Werth gegenwärtig nicht
in Lineam ausgemeßen werden.
b. An ausstehende Capitalien
1. Ein Capital von 25 Rthl. - Gr. - Pf. bei der Westpreuß. Landschaft auf Teschendorff
Marienburgschen Creises locirt a 4. pro Cent der Pfandbrief ist Nro 16. eingetragen
und mit dem Vermerk versehen, daß selbiger einem Pio Corpore gehört.
2. ein Capital von 300 Rthl. - Gr. - Pf. bei der Westpreußischen Landschaft auf Lautensee Marienburgschen Creises locirt a 4. pro Cent der Pfandbrief ist Nro 26. eingetragen, und mit dem Vermerk versehen, daß selbiger einem Pio Corpore gehöret.
Summa b. 325 Rthl. - Gr. - Pf.

20 Rynek Staromiejski w Toruniu.
21

Mokre (niem. Mocker), dawniej wieś miejska, obecnie część miasta Torunia.
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[s. 9]
Schulden des Klosters
1. dem hiesigen Apothekar Reyher für Medicin aus dem Jahre 1803 100 Rthl. - Gr. - Pf.
2. dem hiesigen Bäcker Jacob Schulz für Brod seit dem Jahre 1803 110 Rthl. - Gr. - Pf.
3. der Handlung Neufeldt et Comp. für Weine und Gewürze aus dem Jahre 1807/8
100 Rthl. - Gr. - Pf.
[uwaga do nrów 2 i 3 – R. K.] die beiden Capitalia sind fundational und müssen
für die zührlichen Revenuen daran den Ordes Geistlicher Seelen Messen gelesen
werden.
4. Dem Doctor Spannagel in Niszawa22 die Medizin Kosten für die Kur des ehemaligen Quardians Quirinus Will23
168 Rthl. - Gr. - Pf.
Summa 478 Rthl. - Gr. - Pf.
[s. 10]
Außerdem hat das Kloster folgendes Einkommen
a. Revenuen von auswärtigen Besitzungen
An Revenuen von auswärtigen Besitzungen hat das Kloster gar nichts, da der auf
der Mocker belegene Garten, welcher ihnen ehemals Obst und Kraut Gewächse,
so wie auch Hopfen geliefert hat, in der letzten Belagerung im Jahr 1812/3 ganz
devastirt werden und gegenwärtig noch der Gestalt und zwar unbegrenzt darliegt.
Weshalb denn auch nichts in Lineam notirt worden kann.
Summa a. - Rthl. - Gr. - Pf.
b. Natural Hebungen zu Gelde gerechnet
An Natural Hebungen hat das Kloster gar nichts. Es läßt zwar durch seine Ordens
Geistliche und Laien Brüder des zu ihren Unterhalt benöthigte Korn Getreide und
andere Almosen an Schöpse, Gänse, Gartengewächse, Hornvieh pp von Wohlthäter einsammeln, allein es läßt sich der Werth dieser milden Geben keines Weges in
Gelde berechnen, da da einmal diese Almosen nicht gleich, und in jedesmaligen
Marktpreise nicht einerlei sind, auch über selbige nicht ganz genau Rechnungen
geführt werden.
Weshalb denn auch hier nichts in Linea notirt worden kann
Summa b. - Rthl. - Gr. - Pf.

22

Nieszawa, miasto w woj. kujawsko-pomorskim.

23 Ks. Kwiryn Will, dawniej gwardian klasztoru, zmarł w 1817 r. Przed śmiercią pełnił funkcję definitora,
AP Gdańsk, sygn. 10/4714, s. 2.
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[s. 11]
c. Competenz aus der Königl. Casse
An Competenz bezinst das Kloster nichts, hat aber, da dasselbe seine Victualien die
es als Almosen erhält und hier einbringt, versteuern oder voraccisen muß, eine Vergütung ehemals aus der Accise Casse gemessen. Diese Betrag monatlich für jeden
Kloster Geistlichen 60 Gr. preuß. und für jeden Domestiken 22 ½ Gr. preuß. Die Anzahl derselben hat daher stats nachgewiesen worden müssen für 4 Ordens Geistliche und 2 Domestiken beträgt demnach diese Vergütung jährlich 38 Rthl. - Gr. - Pf.
Summa c. 38 Rthl. - Gr. - Pf.
d. An Zinsen von Capitalien
1. Von dem Capital der 25 Rthl. auf Teschendorff die jährlichen Interessen 1 Rthl. Gr. - Pf.
2. Von dem Capital der 300 Rthl. auf Lautensee die jährlichen Interessen a 4. pro
Cent 12 Rthl. - Gr. - Pf.
Summa d. 13 Rthl. - Gr. - Pf.
Summa [dział a–d – R. K.] 41 Rthl. - Gr. - Pf.
Anmerkungen [do c–d – R. K.]
1. Die Vergütung welche aus der Accise Casse hieselbst ehedem geschloßen ist,
seit 13/4 etc. [?] Rthl. Jahr nicht mehr bezahlt werden, das Kloster glaubt aber, daß
ihm dieselbe nicht entzogen werden, und wartet daher auf die Berichtigung des
Rückstandes derselben.
2. Die Zinsen von den beiden Landschafts Capitalien sind seit dem Jahre 1808
Term. Joh. Bapt. rückständig.
[s. 12]
Kirchen und übrigen heiligen Geräthe als Altäre, Glocken, Orgeln, Beichtstühle, Kirchenbänke, Leuchter, Paramente, Alben, Rokelten24, Lampen, heilige Gefäße aller
Art, Bilden, Gemählde und was sonst zum Kirchen Schmuck gehört
a. An Altären
1. Das hohe Altar, welches beat[ae] Mariae Virg[inis] Annunciationis geweihet ist, ist
von oben bis ganz unten vergoldet, bestehet aus 7 hohe Säulen runden auf vierekkigte Fußgestelle, auf die Capitäler der Säulen ruhet eine große ebenfalls ganz vergoldete Krone, hat ein Cymborium, das vergoldet ist, 6 vergoldete heilige Statuen,
von der eine, in der Mitte des Altars stehende, mit vergoldeten Glorienstrahlen umgeben ist, ferner 1 hölzernes Cruzifix, 4 messingnen und 6 hölzerne Altarleuchter,

24 Rauchmantel (kapa, pluwiał).

438

Rafał KUBICKI

2 rot seidene Kissen 1 aweissesa Lacken und 1. dito Decke. Das Antipedium ist von
Bildhauerabreit. Vor den Stufen des Altars befindet sich ein Gatter von Holzwerk.
2. ein Pfeileraltar Conceptionis Beat[ae] Virg[inis] Mariae grünlich angemahlt mit
4 vergoldeten Säulen und ebenso viel heiligen Statuen von diverser Größe, hat ein
hölzernes Crucifix, vor dem Bilde bim Altarblatteb 2 seidene Vorhänge, 2 zinnerne
und 12 hölzerne Leuchter von diverser Größe; das Antipedium ist von Holz.
3. ein Altar ad Jesum crucifixum misericordiae an der Wand neben der Thüre, grau
angemahlt, mit 4 heiligen Statuen, 4 hölzernen Leuchtern, 1 hölzernen Cruzifix, ein
Paar seidene Vorhänge, und 4 hölzerne Blumentöpfe, 1 Altar Laken.
4. ein Altar S. Annae an der Mauerwand mit 2 vergoldeten, runden Säulen, 2 dito
heilige Statuen, 1 hölzernes Cruzifix, 2 zinnerne Leuchter, 6 hölzerne Leuchter,
2 weiße mouseline Vorhänge, 1 seidene gestickte Decke im Antipedio ein Kissen.
5. ein Altar Jesu Christi Crucifixi an der Seitenwand mit einem Beschlage von carmoisin Sammet im Blatte, worauf die Figur des Gekreuzigten befestiget ist, nebst
rot seidenen Vorhängen
[s. 13]
mit goldenen Tressen, das Altar hat 2 vergoldete, runde, gewundene Säulen, nebst
4 dito heiligen Statuen und über dem 8 Stück zinnerne und 2 hölzerne Leuchter
div. Größe und 1 seidene, Gold und Silber gestückte Decke im Antipedio
6. ein Altar S. Bernhardini, ruht auf 4 grün cgemahltenc Säulen, hat 4 vergoldete
heilige Statuen, 1 hölzernes Crucifix, 6 hölzerne Leuchter und 1 wollene Altardecke,
nebst Kissen, das auf dem Tische lieget das Antipedium ist von Holz.
7. ein Pfeileraltar S. Bonaventurae mit 2 versilberten und 2 grün angemalten Säulen, nebst 2 großen und 2 kleinen heiligen Statuen, 1 zinnernen Cruzifix mit hölzernen dUnterholzd, 4 hölzerne vergoldete Leuchter, 1 weißen Lacken, 1 Kissen und
1 grün Raschen25 Decke in Antipedio.
8. ein Pfeileraltar SS. Trinit[atis] mit 2 viereckigten, vergoldeten Säulen, versilberten
Leisten und Schnitzwerk, 1 hölzernen Cruzifix, 1 rot seidene Kissen, 1 weißen Laken,
6 hölzerne Leuchter diverse Größe und 1 halb seidene, halb wollene Antipedio.
9. ein Pfeileraltar S. Barbarae mit 5 versilberten Fußgestellen an Säulen, worauf 5 vergoldete heilige Statuen von div. Größe stehen, 6 hölzerne Leuchter, 1 hölzern Cruzifix, 1 egrauene atlaßenen Antipedio, 1 Altardecke und 1 weiß Laken.

a–a

musslines

b–b

1 Altarblatt

c–c

angestichen

d–d Uebersatz
e–e
25

grün
Rasch – rodzaj tkaniny wełnianej, zob. K. CIESIELSKA, Inwentarze kościoła, s. 215, przyp. 5.
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10. ein Altar des heil[igen] Johannes Nepomuk mit 10 heiligen Statuen div. Größe, die zum Teil vergoldet, zum Teil versilbert sind, auf Fußgestelle von Säulen, mit
1 atlaßen von Antipedio, 1 weißen Laken, 6 hölzernen Leuchtern und 1 kleinen
messingen Cruzifix.
11. ein Altar an der Seitenwand Providentiae mit 2 vergoldeten Säulen, f4 vergoldete heilige Statuen, 1 Paar rot seidenen Vorhängen mit Fransen, 1 rot leinwanden
Altar Decke, 1 gestickten seidenen Antipedio, 6 hölzernen Leuchtern, 1 Crucifix in
Messing klein, und 1 weißes Laken. f
13.26 ein Pfeileraltar S. Antonii mit 2 vergoldeten Säulen, 4 dito heilige Statuen, 2 rot
seidene Vorhänge mit
[s. 14]
mit schmalen goldenen Tressen, 1 groß zinnernes Cruzifix, 8 hölzernen Leuchtern,
1 seidenen gestickten Antipendio mit goldenen Tressen, 1 leinewanden Altardecke.
14. ein Altar an der Wand [St.] Uladislai ist klein und das Schnitzwerk an die Seiten
halb versilbert, halb vergoldet, hat 4 hölzerne Leuchter und 1 Decke von Leinwand.
15. die Pfeileraltar S. Thaddaei mit 13 großen, vergoldeten heiligen Statuen, hat
2 vergoldete, runde Säulen, 1 hölzernen Cruzifix, 6 hölzernen Leuchtern, 1 Leinwanden Altardecke, 1 weißes Laken. Das Antipedium ist von Bildhauer Arbeit ein
Polster.
b. An andern Kirchengeräthe und Zierrathen
1. Das Mausoleum der schwedischen Prinzessin Anna27, eine Schwester des Königs
Sigismundi III28 in Polen von schwarzen Marmor und weißen Alabaster in eine besondere Kapelle am hohen Altar, die mit einer Gittertür versehen ist.
2. ein Epitaphium des Fürsten Leszczynski29 in schwarzen Marmor und weißen Alabaster zierlich gearbeitet ohnweit der Kanzel.
3. eine große Orgel mit zinnernen gPfeiffeng, 8 Blasebälgen, 12 Registern, 1 hQuintadinah, 1 Pedal und 1 Claviatur von Elfenbein, ist in schlechtem Zustande.

f–f Kopista popełnił błąd. Właściwy tekst powinien brzmieć: und 2 heiligen Statuen, 2 hölzerne Leuchter
und 1 Decke. 12 Ein Pfeileraltar St. Francisci mit 2 runden, vergoldeten Säulen, 4 vergoldeten heiligen
Statuen, 1 Paar rot seidene Vorhänge mit Fransen, 1 rot leinwandene Altardecke, 1 gestickte seidene
Antepedio, 6 hölzerne Leuchter, 1 Crucifix von Messing klein und 1 weiss Laken. Zob. ibidem, s. 216.
g–g

Pfeilen

h–h

Quiatadien (?)

26 W numeracji po nrze 11 następuje nr 13.
27 Anna Wazówna (1568–1625), siostra Zygmunta III Wazy, starosta brodnicki i golubski.
28 Król Polski Zygmunt III Waza (1566–1632).
29 Epitafium Anny z Leszczyńskich Potockiej (zm. 1653), ibidem, s. 217, przyp. 11.
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4. eine kleine Orgel mit zinnernen Pfeifen, 2 Blasebälgen und Elfenbeinernen Claviatur ohne Pedal.
5. 2 Kupferne, große Pauken mit hölzernen iKlöppelni.
6. Ein Kanzel von Eichenholz in altgotischem Geschmack gearbeitet ohne Mahleranstrich und ohne alle Vergoldung.
7. ein schwarz marmornes Gefäß zum Weihwasser in Form eines Taufsteines an der
Kirchentür inwendig mit einem zinnernen Kessel.
[s. 15]
8. neun Stück gemalte Beichtstühle von Fichtenholz.
9. fünf große Sitzbänke von Eichenholz zierlich gearbeitet in gotischen Geschmack,
Formen genannt, welche sich im Prisbytino und Chor, hinter dem hohen Alter befinden.
10. 4 Stück ganze Bänke und eine Quantität zerbrochene Bänke im jSchifj der Kirche.
Anmerkungen: [do nru 10 – R. K.] Diese sind vom Franz. Militair ruiniert, als die Kirche zum Magazin hat eingeräumt werden müssen.
11. 14 Stück Bilder auf Leinwand gemalt in hölzernen ordin Rahmen die Stationes
Passiones J[esu] Ch[risti]
12. die Bildnisse der Fundatoren des Klosters Hochmeister Popo30 und Fürst Ratiborius31.
13. 4 Portraits aus den adlichen Familie der v[on] Zielinski32
14. 5 andern Portraits worunter das des Fürsten Lubomirski33 und das das hiesigen
Ratmannes Marszan34.
15. 10 heilige Bilder auf Leinwand gemalt in schwarzen Rahmen mittler und diverser Größe.
16. ein großes Muttergottesbild in Spiegelglas.
17. 1 großes Muttergottesbild in Spiegelglas.
18. 1 Wanduhr mit einem Schlagwerk von ¼ Stunden und bleiernen Gewichten am
Chor.
i–i

Klappeln

j–j

Schiffe

30

Wielki mistrz zakonu krzyżackiego Poppo von Osterna (zm. około 1267 r.).

31 Książę Racibor. Na temat tradycji dotyczącej jego roli w fundacji klasztoru zob. ibidem, s. 217–218,
przyp. 14.
32 Epitafium małżonków Zielińskich z portretami Marcelego Zielińskiego (zm. 1816), starosty powiatu
lipnowskiego, i jego żony Brygidy z Czapskich (zm. 1801), ibidem, s. 218, przyp. 15.
33

Książę Jerzy Lubomirski i jego żona, dobrodzieje klasztoru, ibidem, s. 218, przyp. 16.

34 Szymon Marszan był rajcą toruńskim w 1766, zmarł w 1774 r., ibidem, s. 218, przyp. 17.

Inwentarz klasztoru i kościoła bernardynów w Toruniu z 1817 r.

441

19. 3 große Cruzifixe von Holz, kso beik Processionen gebraucht worden
20. 1 kleine Statue von Holz, die heilige Maria, welche von kleinen Mädchens bei
Processionen auf einem Gestell getragen wird.
21. 2 seidene, eine rote und 1 grüne Fahne
22. 2 metallene Turmglocken von mittler Größe
23. 10 kleine Altarmessglöckchens
24. 1 große Wanduhr, nebst Kasten, einem eisernen Schlagwerk von ¼ Stunden
und bleiernen Gewichten.
Anmerkung: [do nru 24 – R. K.] befindet sich in Gewahrsam des hiesigen Benedictiner Nonnen Closters, wohin selbige bei Ausräumung der Kirche zum Magazin
gebracht wurde.
c. An Ornaten und anderen Sachen die sich in der Sacristey befinden
25. Zwanzig Stück Messgewände von verschiedener Couleur, nebst den dazu gehörigen Stolen, Manipularien, Corporalien, lPacificatl etc. zum Gebrauch auf hohe
Fasttage, worunter 2 von Goldstoff sich befinden.
26. Zehn Stück dito von schlechteren Gattung, von verschiedenen Farben, zum
täglichen Gebrauch der Geistlichen.
27. 4 Stück seidene Stoffenkappen in gutem Zustande.
[s. 16]
28. Sieben Alben von weisser Leinwand nebst 10 Humeralien in gutem Zustande
29. Drei Stück weiss leinwandene mAltartürkenm
30. Neunzehn Stück leinwanden Handtücher
31. ein seidenes Umbraculum
32. ein angestrichener Tisch von Fichtenholz mit 30 großen und mehrere kleinere
Schubladen zu Verwahrung der Ornate
33. einen kleinen Wandspiegel in schwarzen Rahmen
34. zwei Taboretstühle und 1 großer Lehnstuhl
35. ein zinnernes großes Handwaschfaß
36. ein kupferner Weihekessel nebst Wedel
37. ein rot samtener Baldachin
38. vier Stück zinnerne Altar Ampeln zur Messe

k–k

welche

l–l

Purificat

m–m

Altartücher
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39. ein hölzernes Cruzifix
40. ein marmornes Weihwassergefäß
41. eine zinnerne Büchse, nebst Deckel zu Oblaten
42. ein Eisen zum Backen der Oblaten
43. ein Eisen zum ausschneiden der Oblaten für die Communicanten
44. eine kupferne große Lichtform
45. ein kupferner Kessel, nebst dito Löffel zum Wachslicht gießen, nebst hölzernem
Rade dazu
46. acht Stück Missalia in schwarzen Lederbande
47. zwei Ritualia in dito Bänden
48. ein messingnes Rauchschwungfaß mit 1 zinnernen nSchufchenn und messingenen Ketten
49. vier eiserne Putschscherren
50. ein Beichtstuhl
51. ein Schrank, worinnen das Kirchensilber aufbewahrt wird
[s. 17]
d. Argentaria in der Sacristey und Kirche
1. Eine silberne zierlich gearbeitete, stark vergoldete große Monstranz, mit unächten Steinen ogarnirto
2. drei silberne, inwendig vergoldete Kelche, nebst drei vergoldeten silbernen Patinen
3. eine silberne Hostienbüchse im Cymborio von großer Form und stark vergoldet
4. eine kleine silberne Büchse ad Olea Sacra nebst dito Deckel
5. zwei silberne pgroßep Pacificale von mittlerer Größe
6. ein silbernes Rauchschwungfaß mit silbernen Ketten und dito nSchufchenn von
mittleren Größe
7. auf dem Altar des heil. Antonius Nro 13.
a – ein silbernes Votum in Form eines Quadrats
b – eine silberne Krone auf dem Haupte des Heiligen
8. auf den Altar der heil. Maria N. 2.
a – eine silberne Krone mit grünen unächten Steinen
n–n

Schiffchen

o–o

gravirt

p–p vergoldete
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9. auf dem Altar des heil. Franciscus N. 12.
a – eine silberne kleine Krone
10. auf der Altar des gekreuzigten Jesu N. 3.
a – eine silberne Krone in Form einer Dornenkrone
11. eine Messalie in folio, dessen Einband mit Silber beschlagen
Eine Sammlung von theologischen und andern wissenschaftlichen Büchern von ungefähr 1000 Bänden in verschiedenen Formaten, worüber ein Catologue existirt. Die
Schränke fehlen, da selbigen vom franz. Militair zerschlagen und verbrannt werden sind.
Anmerkungen: Dieselbe befindet sich jetzt in Gewahrsam des hiesigen Benedictiner Nonnen Klosters, wohin sie bei Ausräumung der Kirche und Klosters zum Magazin für das franz. Milit. gebracht worden. Nach dem Catolog existirt sie aber nicht
mehr vollständig, da vieles von den Franzosen spolirt werden.
[s. 18]
Kloster Wirtschafts, Tisch und Küchen Geräthe
a. im Brauhause
1. ein kupferner Braukessel von 3 Tonen Innhalt
2. zwei eichen Kievens mit hölzernen Bänden
3. sechs Biertonnen von eichenen Stäben
4. ein fichtenes Bierkühlfaß mit hölzernen Bänden
5. die hölzernen Brauutensilien, als Trichter, Scheppen, Hopfenkorb
b. in der Küche
6. drei kupferne Kasserollen ohne Füße und Deckel mittler Größe
7. eine große kupferne Kasserolle zum Fleisch kochen
8. eine eiserne Feuerzange
9. eine eiserne flache Pflingenpfanne
10. zwei eiserne große Brandruthen
11. ein eiserner Bratrost
12. eine eiserne Fleischhacke nebst 1 Meßer
13. ein eiserner großer Bratspieß
14. eine eiserne Bratpfanne
15. ein messingener rMörserr nebst dito Keule mittler Größe
16. ein eiserner rMörserr nebst dito Keule zum Salz stoßen

r–r Musfass
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17. ein Küchenaxt mittler Größe
18. eine blachene Reibe
19. zwei Wassereimer und 1 Wasser Pede35 mit Eisen beschlagen
20. ein Faß zum Aufwaschen
21. Zehn Stück zinnerne Portions S[chüsselchens]
c. in der Wohnung des Quardian und Speisesaal
22. 12 Stück ordinaire irdene Teller
23. 2 Duzend fayancene Teller
24. zwei zinnerne Terrinen nebst Deckel, wovon die eine groß, die andere klein ist,
nebst zwei Vorlegelöffeln von Zinn
[s. 19]
25. zwölf zinnerne Eßlöffel
26. zehn Stück zinnerne Bierkännchens, Mensuren genannt
27. zehn Stück zinnerne Halbschüßeln
28. sechs Stück zinnerne Teller
29. drei zinnerne Salatieren
30. eine zinnernen Salzdose
31. zwölf Paar Gabel und Messer in mittler Güte
32. acht Stück Tafeltücher div. Größe gezogene Gattung
33. vier Stück Servietten, von ebender Gattung
34. zwei Handtücher
35. sieben Weingläser
36. acht Biergläser
37. zwei bunzlauer Kaffeekannen36
38. vier dito Milchkännchen
39. sechs Paar weiß fayancne Theetassen
40. 2 zinnerne moderne Leuchter nebst eisernen Putzscherren
41. ein messingener Leuchter nebst Putzscherren37
43. acht Tische von fichtene Holz und eichene von verschiedener Größe

35

Pedy – nosidło, drewniany przyrząd do noszenia wiader z wodą.

36 Kamionkowe dzbanki na kawę. Wyrabiano je od średniowiecza w Bolesławcu (niem. Bunzlau).
37 W odpisie brak nru 42, który powinien brzmieć: Ein messingnes kleines Raucherfässchen, ibidem,
s. 224.
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44. zwei wollen Tischdecken, Kobiercen genannt
45. diverse Bettstellen alle von fichten Holz
46. eine Schreibkommode unten mit 3 Schubladen
47. 6 hölzerne sgraus angestrichene Oratoria mit Schränckchens
48. vier kupferne Flaschenwanne mittler Größe
49. ein Schrank mit Glaßfenstern
50. ein fichtens großes Speisespind
51. zwölf Kupferstiche unter Glas in braunen Rähmen nebst zwei ovalen Ölgemälden Christus und Maria
52. zehn Stühle von Ellernholz
53. eine eiserne Tür an dem Bibliotheken Zimmer
Anmerkungen: [do nru 53 – R. K.] befindet sich jetzt in Gewahrsam des hiesigen
Benedict. Nonnen Klosters
[s. 20]
Kloster Wirtschafts, Tisch und Kirchen Geräthe in gleichen lebendes Inventarium
d. im Stall
54. zwey Pferde Wallachen schwarzbraune Couleur
55. eine unbedeckte Britschke mit beschlagene Räder in schlechtem Zustande
56. ein Beschlagwagen mit allem Zubehör als tHeuleiternt, Mistbetten, Lißweden38,
Wangens etc.
57. eine Haxellade mit Messer
58. zwei Holzäxte
59. eine Holzsäge
60. eine lange starke Holzkette nebst Klammern
61. zwei Sielen von Lederwerk nebst allem Zubehör als Halssielen, Halftern, Zäumen und Leien
Daß vorstehendes Inventarium seine völlige Richtigkeit hat wird hiemit attestiert
Thorn d. 16. Maerz 1817
Der Stadt Präsident zu Thorn
s–s grün
t–t Heubrettern
38 Luśnia – część wozu drabiniastego, drążek drewniany zamontowany na zewnętrznej części osi
przedniej.
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v. Heffner
Das vorstehendes Inventarium seine völlige Richtigkeit wird hiemit attestiert.
Culmsee39 d. 16. Maerz 1817
Der General Vicarius des Bißthums Culm
v. Wilkxycki40

39 Miasto Chełmża (niem. Culmsee), siedziba biskupa chełmińskiego do 1824 r. Obecnie miasto w woj.
kujawsko-pomorskim.
40 Ks. Jan Jerzy Wilkxycki, od 1814 r. wikariusz kapitulny, od 1818 r. biskup pomocniczy, w latach 1818–
1824 administrator diecezji chełmińskiej, Diecezja Chełmińska zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928,
s. 28.
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Streszczenie
Niniejsze opracowanie zawiera edycję wybranych materiałów powstałych w związku z przygotowywaniem kasaty
klasztoru bernardynów w Toruniu. Zgromadzono je w zespole aktowym Rejencja w Kwidzynie (Regierung Marienwerder), który przechowywany jest częściowo w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Pochodzą one z poszytu
aktowego pt. Majątek klasztoru bernardynów w Toruniu 1817 r. (Das Vermögen des Bernhardiner=Klösters in Thorn
1817). Edycja obejmuje całość wspomnianej jednostki archiwalnej, na którą składają się: protokół opisujący czynności przeprowadzone w związku z inwentaryzacją oraz właściwy inwentarz majątku klasztornego. Ten ostatni
zawiera cztery części, ujęte w tabeli, które opisują kolejno: 1 – sumaryczną kwotę aktywów klasztornych, w podziale na posiadane nieruchomości ziemskie i zainwestowane kapitały oraz zobowiązania dłużne klasztoru; 2 – inne
dochody klasztoru z nieruchomości, naturaliów, zainwestowanych kapitałów i czynszów; 3 – szczegółowy wygląd
wyposażenia kościoła; 4 – sprzęt gospodarski, naczynia stołowe i kuchenne klasztoru. Prezentowane źródło daje
wgląd w stan gospodarki klasztoru i wyposażenia kościoła na kilka lat przed jego kasatą.
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An 1817 inventory of the Bernardine Monastery and Church in Toruń
Summary
The present article contains an edition of selected documents relating to the dissolution of the Bernardine Monastery in Toruń, to be found in the Kwidzyń Region (Regierung Marienwerder) fonds kept in the State Archives in
Gdańsk. The documents come from a bound volume of records entitled Property of the Bernardine Monastery in
Toruń 1817 (Das Vermögen des Bernhardiner=Klösters in Thorn 1817). The edition in question comprises the entire
archival unit made up of an inventory taking report and the inventory of the monastery’s property itself. The
latter consists of four parts, presented in a table: 1 – sum total of the monastery’s assets, divided into immovable property and invested capital, and liabilities; 2 – the monastery’s other income from immovable property,
invested capital and rents, as well as income in kind; 3 – detailed description of the church furnishings; 4 – list
of the monastery’s tools, crockery and kitchen vessels. The source presented in the article provides an insight
into the condition of the monastic household and furnishing of the church a few years before its dissolution.
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Antropologia monastyczna
Książka Rafała Tichego1 poświęcona rekonstrukcji antropologii zawartej w dziełach Bernarda
z Clairvaux mówi wiele o tym, co dziś jesteśmy w stanie przyjąć z dziedzictwa monastycznego.
Nie mówi tego wprost, na poziomie treści wyrażonej explicite – a jest to treść właściwa historycznej monografii, w której autor pragnie „dokonać całościowego i możliwie jak najbardziej
wyczerpującego omówienia wizji człowieka zawartej w mistyce Bernarda z Clairvaux” (s. 24).
O tym, czego szczególnie skłonni jesteśmy poszukiwać w duchowym dziedzictwie monastycznym, mówi raczej przez przyjętą perspektywę oraz konstrukcję: systematyzuje ona teologię
mistyczną Bernarda za pomocą klucza antropologicznego i wykłada ją w narracyjnym porządku odpowiadającym historii upadku i odkupienia człowieka. W ten sposób św. Bernard ukazuje
się nie tylko jako „antropolog” stojący w szeregu między Sokratesem i Pascalem, ale także jako
myśliciel obdarzony – co prawda szczególnym, mistycznym – zmysłem historycznym.
Mówiąc krótko, św. Bernard z Clairvaux staje przed nami jako autor bardzo bliski nowożytnej
wrażliwości, jeśli uznać, że ta ostatnia odznacza się zwrotem ku ludzkiemu wnętrzu i przebudzeniem „świadomości historycznej”. Taka charakterystyka wyłaniająca się z omawianej monografii jest dość zaskakująca, jeśli wziąć pod uwagę, że mówimy tu o prawdopodobnie najwybitniejszym pisarzu mistycznym XII w. oraz jednej z najbardziej charakterystycznych postaci
całego średniowiecza. W związku z tym rodzi się jednocześnie pytanie – na które nie zamierzam tu dać ostatecznej odpowiedzi – czy ukazanie św. Bernarda w takim świetle jest jeszcze
historyczną rekonstrukcją czy też (uzasadnioną i opartą na źródłach) interpretacją, która staje
się niezrozumiała bez uwzględnienia nowożytnego czytelnika, a któremu służy ona, przybliżając dziedzictwo myśli monastycznej.
Mistyczna historia człowieka składa się z dwóch, nierównych co do długości, części. Pierwsza,
krótsza, eksponuje źródła antropologicznej refleksji św. Bernarda: monastyczną formację duchową i intelektualną oraz tradycję „sokratyczną”. Wskazanie na ten ostatni wątek wieńczy
część pierwszą. Św. Bernard okazuje się dziedzicem antycznego humanizmu, a mówiąc ściślej
– antycznej filozofii pojętej jako ćwiczenie duchowe zmierzające do poznania samego siebie
i przemiany życia. To właśnie ten wniosek przygotowuje grunt pod umieszczenie św. Bernarda
na linii biegnącej od Sokratesa po Pascala oraz podpiera konkluzję wyrażoną przez R. Tichego
w zakończeniu rozprawy:
Sięganie więc do jego [Bernarda] antropologicznej myśli to nic innego jak czerpanie z najgłębszych źródeł
europejskiego humanizmu (s. 314).

Druga część, zasadnicza, poświęcona jest wykładowi antropologii opata z Clairvaux zorganizowanemu na planie „historycznym”. Tichy przedstawia Bernardową naukę o człowieku, przechodząc przez jej kolejne stadia, będące zarówno etapami historii zbawienia rodzaju ludzkiego,
jak i wewnętrzną, mistyczną drogą każdej duszy. Droga ta biegnie od „człowieka stworzonego”,
przez jego upadek i odnowienie, aż po ostateczne spełnienie. Stałą opisującą położenie człowieka względem Boga jest tu jego podobieństwo do Boga – dlatego też Tichy czyni doktry1

R. TICHY, Mistyczna historia człowieka według Bernarda z Clairvaux, Poznań: Flos Carmeli, 2011, ss. 325.
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nę obrazu i podobieństwa wątkiem przewodnim swojego wykładu antropologii Bernarda. To
w rozwinięciu tej właśnie doktryny dostrzega jej cechę wyróżniającą:
Na gruncie doktryny obrazu i podobieństwa ostatecznego uzasadnienia nabiera również Bernardowa mistyczna wizja człowieka. Skoro bowiem człowiek jest obrazem Boga, to znaczy, że nie można zrozumieć
działań i aspiracji człowieka, całej dynamiki jego rozwoju i motywu jego upadku, bez odniesienia do prawdy o doskonałości Bytu Bożego. [...] Można powiedzieć, że Bernardowy wkład w rozwój doktryny imago et
similitudo Dei polega właśnie na ukazaniu, iż jej „naturalną” konsekwencją jest mistyczna wizja człowieka
(s. 94).

Praca Tichego jest historyczną monografią, a nie systematycznym traktatem, co tłumaczy nacisk położony w niej na rekonstrukcję myśli św. Bernarda. Odnalezienie modelu teoretycznego
spajającego wywód jest konieczne, aby zrozumieć jej logikę i oryginalność. Z pozoru autor
nie ułatwia tego zadania: Mistyczna historia człowieka wydaje się książką całkowicie zanurzoną
w tekstach oryginalnych, w której odwołania do opracowań i aparatury teoretycznej ułatwiającej organizację materiału historycznego pojawiają się jedynie jako poboczne uwagi. Co więcej, autor zauważa, że w interesującym go przedmiocie badań, tzn. antropologii św. Bernarda
z Clairvaux, taki zadowalający schemat wyjaśniający jeszcze nie powstał, a nawet, że ów przedmiot badań został dotychczas jedynie napoczęty. Wśród swoich poprzedników Tichy widzi
tylko dwóch badaczy: Étienne’a Gilsona, autora La théologie mystique de saint Bernard (Paris
1934), oraz Wilhelma Hissa, autora Die Anthropologie Bernhards von Clairvaux (Berlin 1964). Niestety, dzieło pierwszego stanowi właściwie jedynie (i aż) pionierskie przetarcie szlaku, monografia Hissa natomiast, mimo obiecującego tytułu, stanowi jedynie przegląd podstawowych
zagadnień, który się „nie wiąże [...] w jedną, spójną wizję” (s. 24).
Najoryginalniejszym i potencjalnie najważniejszym elementem monografii Tichego jest schemat, za pomocą którego próbuje on usystematyzować antropologię Bernarda. Skonstruował
go na podstawie nie istniejącej literatury przedmiotu, lecz analizy pism opata. Schematem tym
jest klucz „historyczny”, czyli „mistyczna historia człowieka”:
staram się odtworzyć i opisać koncepcję człowieka, jaką [Bernard] pozostawił nam w swoich dziełach.
Dokonuję tego w oparciu o pewną szczególną cechę jego antropologii, którą wcześniejsze badanie źródeł
i inspiracji Bernarda pomogło wydobyć, a którą określiłem jako „historyczną”. Taki klucz pozwala, według
mnie, lepiej, niż to czyniono dotychczas, zrekonstruować antropologię Bernarda i ukazać jej spójność
(s. 25).

Czytelnik zostaje zapoznany z zastosowaniem tego schematu tylko w wyżej zacytowanym
fragmencie wstępu oraz we wnioskach do części pierwszej. Potem model w sferze werbalnej
znika, chociaż to on właśnie organizuje cały wywód w części drugiej. W ten sposób zamiast
konceptualnego modelu historyka, wypracowanego w sporze z istniejącą literaturą, książka
Rafała Tichego posługuje się raczej narracyjnym schematem autorstwa samego św. Bernarda:
historią (a więc opowieścią) o stworzeniu, upadku, odkupieniu i wypełnieniu losu człowieka.
Dzięki temu wywód autora zyskuje na plastyczności i zbliża się do źródeł, które analizuje, równocześnie jednak przestaje być klasyczną, historyczną monografią. Autor tak bardzo oddaje
w niej swój głos i pióro mistykowi z Clairvaux, że można by właściwie powiedzieć, że otrzymujemy tu historyczną rekonstrukcję idei Bernarda oraz dzieło z zakresu myśli religijnej w jednym.
Nie musi to być i prawdopodobnie nie jest wadą książki Tichego, choć w tym kontekście widać pewną dysproporcję między metodologicznymi i metanarracyjnymi częściami monografii
(wstęp, deklarowane cele monografii, zakończenie i wnioski) a jej pełną rozmachu częścią narracyjną: te pierwsze wydają się w sam raz dla sumiennej i spokojnej rozprawy monograficznej;
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te drugie zdradzają chęć wyjścia poza jej ramy i podążenia w stronę większej, już nie tylko
historycznej syntezy.
W tym miejscu warto głębiej zastanowić się, co dokładnie oznacza „historyczny” wymiar antropologii św. Bernarda, o którym pisze Rafał Tichy, ponieważ to on właśnie stanowi pomost między monografią historyczną i autorskimi koncepcjami autora, występującego w roli myśliciela
religijnego podejmującego temat apokalipsy i eschatologii2. Otóż istotną cechą szczególną
„mistycznej historii człowieka” – o której nie dowiemy się wprost z wywodu autora, lecz która
daje się z niej z oczywistością wywnioskować – jest to, że w osobliwy sposób miesza się w niej
poziom „biograficzny” z poziomem „historycznym” sensu stricto. Mówiąc ściślej, w historycznej
wizji Bernarda przedstawionej przez Rafała Tichego historia zbawienia – czyli historia upadku
i odkupienia rodzaju ludzkiego przedstawiona w Piśmie Świętym – staje się matrycą dla opisu
historii zbawienia pojedynczej duszy, czyli człowieka jako jednostki. Czytając o historii stworzenia, upadku, odnowienia i wypełnienia w omawianej monografii nie mamy – i nie powinniśmy mieć – pewności, czy chodzi tutaj jednoznacznie o historię rodzaju ludzkiego, czy też
raczej o mistyczny opis drogi duszy do Boga. Nawet stan ostatecznego spełnienia w Nowym
Jeruzalem – coś, co wydaje się wydarzeniem możliwym jedynie u kresu historii zbiorowej, nie
zaś udziałem doczesnych biografii – w pewien sposób antycypowane jest w indywidualnym
doświadczeniu mistycznym (s. 279). Tą ambiwalencją między „historycznym” językiem opisu
a jego „biograficznym” przedmiotem żywi się cała narracja Tichego. Dzięki niej właśnie św. Bernard może okazać się, jak wspominałem o tym na wstępie, myślicielem szczególnie bliskim
i atrakcyjnym dla nowoczesnego czytelnika uwrażliwionego na problem historii, a zarazem,
jak sądzę, myślicielem ważnym dla autora monografii, który problemem historii i eschatologii
zajmuje się nie tylko jako historyk, ale również jako filozof.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że napięcie między „prywatnym” a „publicznym” stanowi pewną istotną cechę judeochrześcijańskiej eschatologii, przy czym chrześcijaństwo, zwłaszcza
to średniowieczne, zazwyczaj kojarzy się z etapem internalizacji eschatologii politycznej i jej
zamianą na eschatologię prywatną3. Nawet jeśli ta opinia jest zbyt jednostronna, to właśnie
przenikanie się biografii i historii (prywatnego i publicznego) w średniowiecznej eschatologii
czyni zrozumiałym następujące zdanie Rafała Tichego:
Wśród myślicieli, którzy przyczynili się do rozkwitu myślenia „historycznego” w XII wieku, ważne miejsce
zajmuje też Bernard z Clairvaux. Choć stosunkowo niewielki był jego bezpośredni udział w rozwoju monastycznej historiografii oraz historiozbawczej egzegezy Pisma Świętego, to na obydwie te dziedziny wpływał pośrednio, poprzez twórcze podjęcie myślenia historycznego w wymiarze najbardziej według niego
istotnym: refleksji nad „historią” mistycznej pielgrzymki człowieka ku Bogu (s. 100).

Monografia Rafała Tichego stanowi cenną i szczegółową rekonstrukcję historyczną nauki
o człowieku pozostawionej przez św. Bernarda z Clairvaux. Autor wziął na siebie trudne zadanie zorganizowania rozległego materiału bez możliwości odwołania się – jak wspominałem
wcześniej – do istniejących schematów wyjaśniania i modelów teoretycznych. Udało mu się
zrealizować to zadanie, choć wydaje się, że narracyjny styl dodatkowo utrudnił wyodrębnienie
w syntetycznej postaci wniosków i tez, co i tak stanowi wymagające zadanie bez wybrania
2 Zob. R. TICHY, Czas na apokalipsę, „44 / Czterdzieści i Cztery”, 1, 2008, passim; IDEM, Manifest neomesjanistyczny, ibidem, 2, 2009, passim.
3 Zob. G. SCHOLEM, O rozumieniu idei mesjańskiej w judaizmie, [w:] IDEM, Judaizm. Parę głównych pojęć, przeł.
J. ZYCHOWICZ, Kraków 1989, s. 152; por. J. TAUBES, Cena za mesjanizm, przeł. R. PAWLIK, [w:] IDEM, Apokalipsa
i polityka. Eseje mesjańskie, wybór, wstęp i oprac. P. NOWAK, Warszawa 2013, s. 3–6.
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nośnego modelu teoretycznego. Ten sam narracyjny styl, daleko posunięte oddanie głosu bohaterowi książki (przez brak zewnętrznego modelu teoretycznego organizującego źródła) oraz
nacisk na egzystencjalne znaczenie prezentowanych treści (por. s. 102–103) wydają się jednocześnie zdradzać ambicje i rozmach, wobec których książka w przedstawionej formie pozostaje jednak nieco niespójna: trudno napisać jednocześnie przekonującą monografię historyczną
i dzieło z zakresu myśli religijnej. Warto dodać, że jednak i ten ostatni walor monografii Rafała
Tichego został dostrzeżony, na co wskazuje Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks przyznane książce w roku 20124. Ostatecznie główna lekcja, która płynie z lektury
monografii Rafała Tichego – czytanej w kluczu zarówno naukowej rekonstrukcji, jak i refleksji
religijnej – dotyczy sposobu, w jaki uzyskujemy dziś dostęp do intelektualnego i duchowego
dziedzictwa monastycyzmu średniowiecznego. Otóż kontakt z nim staje się łatwiejszy, gdy
spojrzymy na niego z naszej perspektywy – nowoczesnej, wyczulonej na zagadnienia antropologiczne i historyczne. I choć takie spojrzenie wymaga czasem opisania na nowo (lub zupełnie po raz pierwszy) dziedzictwa monastycznego, to, jak pokazuje monografia Rafała Tichego,
obraz wyłaniający się z tego opisu potrafi być poruszający.

4 W uzasadnieniu przyznania wyróżnienia czytamy: „Za odkrywcze i pod względem naukowym nadzwyczaj staranne przedstawienie antropologiczno-teologicznej doktryny św. Bernarda z Clairvaux, ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu mistyki chrześcijańskiej. W dzisiejszych czasach rozpanoszenia się
najróżniejszych »form duchowości bez Boga«, »duchowości ateistycznej« studium to przywraca właściwe
ramy, w których możemy rozpoznawać wartość wewnętrznych przeżyć, wiążących człowieka z Bogiem”
(swk.pl/feniks/laureaci/2012-2, dostęp: 14 IX 2014 r.).
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Marcin JEWDOKIMOW
Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rola szlaków dziedzictwa kulturowego dla nowego zdefiniowania funkcji
klasztorów i sposobów wykorzystania ich dziedzictwa kulturowego.
Uwagi na marginesie książki Łukasza GAWŁA, Szlaki dziedzictwa kulturowego.
Teoria i praktyka zarządzania*
Dziedzictwo klasztorów w różny sposób jest lokowane w kontekście kultury współczesnej,
a same klasztory różnorodnie wchodzą w interakcje z otoczeniem społeczno-kulturowym. Jak
pokazały badania prowadzone w ramach Projektu (dotyczące klasztorów cysterskiego w Wąchocku1 i bernardyńskiego w Opatowie2) oraz inne, np. przeprowadzone w tym roku w opactwie cystersów w Jędrzejowie3, można wskazać przynajmniej cztery świeckie narracje, w ramach których reinterpretuje się dziś funkcje klasztorów oraz określa sposoby wykorzystania
ich dziedzictwa kulturowego.
Są to: 1. narracja turystyczno-pielgrzymkowa oraz związane z nią: 2. narracja rozwoju,
3. narracja zabytku, 4. narracja patriotyczna. Narracja turystyczno-pielgrzymkowa to taka,
która nakłada na klasztor siatkę pojęć związaną z tymi dwoma porządkami i skutkuje postrzeganiem klasztoru jako miejsca odwiedzanego przez turystów i pielgrzymów, a także
przyczynia się do podejmowania działań zmierzających do uturystycznienia tego „obiektu”, np. poprzez wprowadzenie rozwiązań dogodnych dla turystów, takich jak parkingi czy
restauracje na terenie klasztornym czy przyklasztornym. W ramach narracji rozwoju postrzega się klasztor jako narzędzie umożliwiające rozwój gminy lub danej miejscowości,
m.in. poprzez generowanie kapitałotwórczego ruchu turystyczno-pielgrzymkowego. Narracja zabytku to narracja podkreślająca wartość historyczno-społeczną i skutkująca m.in.
możliwościami dofinansowania modernizacji danego klasztoru jako zabytku właśnie. Narracja patriotyczna to taka, w ramach której klasztor jest wielowymiarowo wiązany z wydarzeniami historycznymi, a przez to stanowi element lokalnej tożsamości zbiorowej – takie
operacje wkluczania klasztoru w tożsamość zbiorową widać w badaniach lokalnej pamięci
zbiorowej.
W wypadku opactwa w Wąchocku połączenie tych czterech narracji widać m.in. poprzez
umieszczenie w nim restauracji, popiersia Jana Piwnika ps. „Ponury” (w krużgankach) oraz za-

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 M. JEWDOKIMOW, B. MARKOWSKA, Miejsce klasztoru w Wąchocku w lokalnej pamięci zbiorowej, „Hereditas Monasteriorum”, 3, 2013, s. 189–216.
2 M. JEWDOKIMOW, B. MARKOWSKA, Miejsce klasztoru w Opatowie w lokalnej pamięci zbiorowej, w przygotowaniu.
3

M. JEWDOKIMOW, Klasztor w Jędrzejowie w lokalnej sferze publicznej, w przygotowaniu.
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interesowanie przyszłością klasztoru okazywane przez wąchockich samorządowców4. Innym,
ważnym współczesnym kontekstem funkcjonowania klasztorów staje się też Internet5.
Narracje te nie tylko stanowią stosowane przez różnych lokalnych aktorów społecznych (samorządowców, przedstawicieli III sektora czy samych zakonników) sposoby opisywania współczesnych funkcji klasztorów. Przekładają się także na podjęcie w stosunku do nich konkretnych
działań, np. włączania w strategię rozwoju danych miejscowości. Skoro zaś język opisu wpływa
na sposoby działania, to narracje te należy traktować jako ważny element nie tyle dziedzictwa
klasztorów, ile jego losów.
Lektura niedawno opublikowanej, interesującej książki Łukasza Gawła6 pozwala na podjęcie
próby zdefiniowania kolejnej, piątej narracji, usytuowanej na styku pierwszych trzech z wyżej
wymienionych. Nazwiemy ją narracją szlaku (dziedzictwa kulturowego).
Zacznijmy od podanych przez Ł. Gawła faktów7. Przez Polskę przechodzi 348 szlaków dziedzictwa kulturowego o różnym zasięgu: miejskim, lokalnym, regionalnym, ponadregionalnym
i międzynarodowym, i różnej tematyce, np. piastowskiej (szlak ponadregionalny), browarnej
(szlak regionalny, wielkopolski), dotyczącej kolejki wąskotorowej (szlak regionalny, lubelski)
czy młynów nad Grabią (szlak lokalny, łódzkie). Niektóre z tych szlaków obejmują klasztory,
np. Europejski Szlak Cysterski, który częściowo przechodzi przez Polskę8, czy planowany szlak
Klasztorów Ziemi Łódzkiej.
Według UNESCO dziedzictwo kulturowe składa się z elementów materialnych i niematerialnych, a więc zarówno zabytków nieruchomych, jak i przekazów ustnych oraz tradycji9. Obecnie
dziedzictwo kulturowe traktuje się jako zasób, którym zarządzać muszą różne podmioty (w celach kulturowych i komercyjnych):
dziedzictwo kulturowe jest uważane za ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, środek poszukiwania dróg porozumienia w regionach dotkniętych konfliktami na tle etnicznym lub religijnym oraz za
wyraz różnorodności kulturowej krajów i regionów świata10.

Jak podkreśla Łukasz Gaweł, uznanie danego obiektu czy zbioru obiektów za dziedzictwo jest
wynikiem wyboru. Każdy zaś wybór ma charakter polityczny, jako działanie polityczne i jako
narzędzie działania politycznego; działania polityczne rozumieć można tu szeroko jako działania dotyczące danej wspólnoty na poziomie zarówno lokalnym, jak i państwowym. Dziedzictwo, jak krótko i trafnie podsumowuje autor, to „przeszłość, tożsamość, samoidentyfikacja”11.
Włączenie danego obiektu w krąg dziedzictwa kulturowego oznacza nie tylko jego dowartościowanie w perspektywie kulturowej, np. jako ważnego dla tożsamości zbiorowej. Może również oznaczać poddanie go wpływowi nowoczesnych narzędzi zarządzania, podkreślających
4

Zob. przyp. 1.

5 M. JEWDOKIMOW, Monasteries in the Internet. A Case Study of Polish Websites, „Revista Ciências da Religião.
História e Sociedade”, 12, 2014, 1, s. 288–298.
6 Ł. GAWEŁ, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, ss. 229.
7

Ibidem, s. 217–229.

8 http://www.szlakcysterski.org/.
9

http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/.

10

Ibidem.

11

Ł. GAWEŁ, Szlaki dziedzictwa kulturowego, s. 20.
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ekonomiczny (a dokładnie – komercyjny) charakter tego obiektu. Taki los czeka dziedzictwo,
które staje się obiektem zarządzania, czego dowodzi książka Łukasza Gawła.
Pytanie więc brzmi: czym skutkuje dla klasztoru i jego dziedzictwa kulturowego włączenie
w zarządzany szlak kulturowy (zarządzany, a więc taki, którego działanie jest określone przez
narzędzia współczesnego zarządzania)? Określenie danego zbioru miejsc mianem szlaku kulturowego przekłada się na przyjęcie wobec niego konkretnej strategii działania. Przywołam tu
szerszą wypowiedź autora, obrazującą cały zakres tej strategii, a stanowiącą omówienie Lubuskiej strategii rozwoju turystyki na lata 2006–2013, którą autor określa jako najcenniejszą, jeśli
chodzi o „metodologię tworzenia oraz zarządzania szlakami kulturowymi”12:
każdy ze szlaków rozwijanych jako kompleksowy produkt turystyczny (produkt zintegrowany) będzie
scalał wybrane atrakcje turystyczne regionu. W ramach produktu będzie zarówno scalana, jak i kreowana oferta usług (turystycznych i okołoturystycznych). Powstawać będzie też spójna infrastruktura wokół
produktu oraz system identyfikacji. Produkt tego typu powinien posiadać jasno określoną strukturę organizacyjną (lider – podmiot wiodący, firmę, grupę zarówno partnerów społecznych, jak i prywatnych, sponsorów, w tym medialnych) oraz koncepcję komercjalizacji. Rekomenduje się także markowanie produktów
(szlaków), w tym opracowanie koncepcji marki, jej wizualizacji, atrybutów (pamiątki, imprezy, itd.). Każdy
ze szlaków powinien posiadać własny, unikatowy zestaw atrybutów, ofert czy świadczonych usług13.

Włączenie klasztoru w szlak dziedzictwa kulturowego oznacza więc rozpatrywanie go jako
produktu, którego odbiorcami stają się turyści. Klasztorowi-atrakcji turystycznej zapewnione
mają być środki na rozwój infrastruktury. Zarządzanie klasztorem-produktem oddane jest –
przynajmniej częściowo – w ręce prywatne i podlega prawom rynku.
Traktowanie klasztoru w kategoriach produktu wynika, z jednej strony, z koncentracji na celach turystycznych, z drugiej strony z samej logiki zarządzania. Dlatego też Łukasz Gaweł,
częściowo dystansując się od definicji traktujących szlak kulturowy wyłącznie w kategoriach
turystycznych, nie porzuca jednak logiki zarządzania i proponuje następującą, własną definicję
szlaku kulturowego, stwierdzając, że jest to:
wytyczony i oznakowany szlak materialny, łączący obiekty i miejsca wybrane według ustalonego kryterium tematyzacji, będące unikatowym i reprezentatywnym przykładem ilustrującym szeroko pojęty dorobek kulturowy danego regionu, społeczności, grupy etnicznej, mniejszości narodowej czy narodu. Poprzez
prezentację dziedzictwa materialnego szlak powinien umożliwić poznanie i popularyzować dziedzictwo
niematerialne, traktując je jako nierozerwalną całość14.

I dalej, dodając do definicji opisowej komponent zarządzania:
poddany sprawnemu i skutecznemu zarządzaniu, szlak kulturowy może stać się ważnym narzędziem
ochrony, kształtowania i popularyzowania dziedzictwa kulturowego, oddziałując w równym stopniu na
społeczności lokalne, jak i odwiedzających te miejsca turystów15.

Zarządzanie szlakiem jest zatem dla niego gwarancją jego odpowiedniego działania. Podkreślić
należy transformacyjny charakter tej definicji – pod wpływem szlaku zmianom (zapewne kulturowym i ekonomicznym, choć nie wiadomo, o jakim wektorze) ulegną zarówno społeczności
12

Ibidem, s. 64.

13

Ibidem, s. 64–65.

14

Ibidem, s. 76.

15

Ibidem.
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lokalne, jak i turyści. Ten transformacyjny charakter szlaku kulturowego widać w strukturze
książki Ł. Gawła – poza częścią pierwszą, dotyczącą zagadnień teoretycznych i metodologicznych, dwie kolejne poświęcone są odpowiednio zarządzaniu szlakiem dziedzictwa kulturowego i strategii marketingowej szlaku kulturowego. Autor wypowiada się więc z wewnątrz dyskursu zarządzania kulturą, a jego książka to nie tyle krytyczne uwagi o problematyce szlaków
dziedzictwa kulturowego czy analiza tego, jak takie szlaki działają, ile recepta na stworzenie
takiego, dobrze działającego, szlaku.
Szlak dziedzictwa kulturowego w zaproponowanym przez Ł. Gawła kształcie staje się częściowo narzędziem przekształcania dziedzictwa klasztoru w produkt komercyjny. Wynika to
z przemian, jakim poddana jest współczesna, potransformacyjna kultura w Polsce – m.in.
postępującej, wielowymiarowej komercjalizacji, zarówno na poziomie procesów ją kształtujących, jak i na poziomie intensywnie dyskutowanej wizji tego, czym kultura jest i ma być
dziś oraz komu ma służyć. Zyskujący obecnie popularność dyskurs o zarządzaniu kulturą
nie stanowi tylko opisu zmian kulturowych, ale świadomie stara się je kształtować; można
powiedzieć – zarządzać nimi. Współczesny dyskurs o zarządzaniu kulturą posiada więc określone cele i granice, które można sprowadzić chyba do zarządzania i strategii marketingowej
(notabene, są to tytuły rozdziałów monografii Ł. Gawła).
Wpływ logiki zarządzania na szlaki dziedzictwa kulturowego widać w tekście książki. Autor
pisze o szlaku jako o „nieprecyzyjnie zdefiniowanym produkcie”16, podkreśla jego rolę rozwojową: „planowo i mądrze zagospodarowany potencjał dziedzictwa może stać się istotnym
czynnikiem rozwoju lokalnego”17, zwłaszcza – jak zauważa – poza metropoliami; wskazuje też
na deterministyczną zależność pomiędzy „docenieniem przez społeczność lokalną i nieodwiedzaniem przez gości z zewnątrz”18 a utratą znaczenia.
Wpływ ten dostrzegalny jest także w koncepcji pracy, która ma na celu ukazać schemat „sprawnego i skutecznego zarządzania tego typu trasami (wraz ze schematem struktury zarządczej
oraz strategii marketingowej szlaku kulturowego)”19, oraz w jej konkluzji, wskazującej na „niepełne wykorzystanie potencjału drzemiącego w szlakach kulturowych”20.
Na koniec warto zapytać, czy w ogóle można wprowadzić podział na szlaki zarządzane i niezarządzane, pamiętając, że te drugie z definicji są oceniane jako działające lepiej? Albo czy zarządzanie szlakiem musi oznaczać wprowadzanie mechanizmów komercjalizacji dziedzictwa
kulturowego? Po lekturze książki Ł. Gawła dochodzę do wniosku, że odpowiedź na te pytania
brzmi: „nie”. Dziedzictwo kulturowe, aby być przydatne różnym aktorom społecznym, w tym
społecznościom lokalnym, musi być zarządzane. Oczywiście kategoryczność tych stwierdzeń
jest ograniczona wyłącznie do kontekstu publikacji, na której tu się opieram, w ramach której
zarządzane dziedzictwo kulturowe oznacza i przemianę obiektu w komercyjny produkt, i podejmowanie wobec niego takich działań, jakie podejmuje się względem produktu.
Podkreślić jednak trzeba, że w książce Ł. Gawła znajdziemy także wskazanie niektórych negatywnych konsekwencji takiego podejścia. Zwracają na nie uwagę także autorzy przywołanego
przez niego dokumentu poświęconego szlakom kulturowym, przygotowanego przez eks16

Ibidem, np. s. 11.

17

Ibidem, s. 12.

18

Ibidem, s. 13.

19

Ibidem, s. 11.

20

Ibidem, s. 184.
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pertów Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (ICOMOS)21. Autor
zauważa również krytycznie, że „w polskim piśmiennictwie naukowym szlaki kulturowe opisywane są niemal wyłącznie jako ‘produkty turystyczne’ ”22. Jak stwierdza, brak refleksyjnego,
zrównoważonego podejścia do turystyfikacji szlaku kulturowego może narazić na „niebezpieczeństwo zmiany znaczenia, autentyczności i integralności historycznych wartości szlaku kulturowego”23 oraz lokalne umniejszenie roli społeczności lokalnych, które mogą stracić wpływ
na kształt elementu szlaku24, który przecież jest lub może się stać fragmentem pamięci zbiorowej czy tożsamości.
Podsumowując, problematyzowanie dziedzictwa kulturowego oraz szlaku dziedzictwa kulturowego poprzez kategorie zarządzania wprowadza perspektywę produktu i marketingu. Ten
ruch komercjalizacji dziedzictwa nie jest obecny w przywołanej wyżej definicji UNESCO, ale
„włącza się” w przypadku zarzadzania nim. ICOMOS definiuje bowiem szlak jako taką drogę,
która m.in.
musi promować interakcję kultur w przestrzeni i czasie, której odbiciem jest dziedzictwo materialne lub
niematerialne; musi odzwierciedlać dynamiczny system historycznych i kulturalnych relacji25.

Trudno wątpić, że włączenie klasztoru w skład szlaku dziedzictwa kulturowego stanowi jeden
ze współczesnych kontekstów, w ramach którego zaczyna on funkcjonować.

21

Ibidem, s. 47.

22

Ibidem, s. 49.

23

Ibidem.

24

Ibidem.

25 Ibidem, s. 47 (za: The Icomos Charter on Cultural Routes, prepared by the International Scientific Committee on Cultural Routes (CIIC) of ICOMOS, Ratifed by the 16th General Assembly of ICOMOS, Quebec
(Canada), on October, 4 2008).
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Montserrat JIMÉNEZ SUREDA, Crist i la història.
Els inicis de la historiografia eclesiàstica catalana
en el seu context europeu (Història),
Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma
de Barcelona, 2014, pp. 489
Pocos sujetos de estudio son tan apasionantes para el historiógrafo como el análisis de las escuelas, los autores y las obras que le han precedido en su mismo campo de trabajo. La Historia
de la Historiografía es, a día de hoy, una tendencia investigadora más que consolidada. Sin
embargo, el camino que queda por recorrer aún es largo y los temas por investigar son, afortunadamente, innumerables. El libro Crist i la història. Els inicis de la historiografia eclesiàstica catalana en el seu context europeu es una contribución importante y necesaria en dicha tendencia
investigadora. La doctora Montserrat Jiménez Sureda propone una prolija aproximación a las
múltiples manifestaciones historiográficas que, desde sus más pretéritos orígenes hasta los
primeros pasos de la modernidad, se han dado en Cataluña, enmarcándolas dentro de su –naturalmente indisociable– contexto hispánico y europeo. Aún así, la obra de Jiménez Sureda va
más allá de lo hasta ahora descrito. Cuando el lector se sumerge en las páginas de este estudio
no solamente encuentra una sólida y bien documentada relación de la producción historiográfica catalana y europea, sino también un verdadero manual acerca de la naturaleza propia de
la institución religiosa sobre sus relaciones de poder, sus dinámicas de funcionamiento interno
y su manera particular de relacionarse con el entorno y la sociedad.
Mediante una estructura fuerte y bien trabada, la autora ofrece un volumen vertebrado en
seis grandes ámbitos. El primero de ellos, indiscutiblemente necesario en una obra de estas
características, describe de manera sintética las aportaciones más notables de las culturas
precursoras a la cristiana, realzando enormemente la aportación hebraica –sin desmerecer
en absoluto participaciones tan importantes como lo pueden ser las grecorromanas, en
aspectos como la pretensión ejemplarizante de la Historia o los principios metodológicos
del estudio de la misma–. Le sigue un magno capítulo, el más largo del estudio con sus
196 páginas, donde la autora presenta de una manera profusamente detallada las diversas
tipologías de estudios historiográficos que ha tomado en consideración para la elaboración
del presente trabajo, que discurren desde los martirologios, hagiografías y florilegios hasta los libros pontificales y episcopologios, sin obviar el género histórico por antonomasia
del momento, la crónica. Este apartado merece una mención especial, puesto que es en él
donde Jiménez Sureda combina excelentemente la descripción y ejemplificación de los
mencionados géneros, con una caracterización de la naturaleza e importancia de los monasterios, el peso de los obispos en la jerarquía eclesiástica y el nacimiento de las instituciones universitarias. Las explicaciones y clarificaciones proporcionadas por la autora –ya sean
mediante las notas a pie de página o directamente con profusas definiciones– constituyen
una auténtica muleta para el lector poco avezado a la terminología eclesiástica, obteniendo
un discurso próximo y entendible ante una materia de estudio ciertamente heterogénea
y compleja.
En los tres apartados posteriores, se abordan los ejemplos concretos de la producción historiográfica de las diversas órdenes mendicantes escogidas: dominicos, franciscanos y carmelitas,
así como servitas, capuchinos y jerónimos. También las distintas órdenes militares –algunas
de ámbito europeo, como la del Temple, peninsulares como las de Alcántara y Montesa, y las
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eminentemente catalanas, como la de la Mercè–. Aunque el peso del estudio recaiga en las
obras creadas por autores catalanes, estas están permanentemente en relación con las de sus
homólogos hispánicos y europeos, tejiendo una imagen coral pero fuertemente interrelacionada, que acaba por equilibrar los tres ámbitos con una destacable armonía, cumpliendo firmemente lo que promete en el mismo título del libro.
Finalmente, queda un importante apartado dedicado a las obras historiográficas producidas
por las tendencias menos próximas a la ortodoxia romana, así como las directamente heréticas, siendo las mayores exponentes de estas las manifestaciones milenaristas, los albigenses
y los husitas. En este ámbito final, también tiene cabida una interesante caracterización de las
estrategias cohesionadoras utilizadas por la ortodoxia, tanto romana como protestante, para
acabar fundamentando e homogeneizando las identidades religiosas y políticas. El ejemplo
paradigmático facilitado por la autora –fácilmente reconocible por el impacto social y cultural
que ha ocasionado– es la caracterización negativa de la comunidad judía, contrastándola a la
cristiana.
Crist i la història es una obra esencialmente respetuosa. Lo es en relación al eventual lector, que
podrá encontrar un volumen con unas bases documentales enormemente amplias, fuertes
y bien asentadas, con una variedad remarcable de autores, tendencias y visiones sobre los temas tratados, que son puestos a disposición de la comunidad lectora mediante el sistema de la
notación. Asimismo, y como ya se ha comentado, la autora hace gala de una consideración notable hacia el público poco avezado a la terminología religiosa y eclesiástica, proporcionando
completas y, la mayor parte de las veces, necesarias definiciones y explicaciones sobre dichos
conceptos. Puede que para el lector familiarizado con la institución eclesiástica, esta profusión
explicativa y estructural llegue a convertir la lectura en un quehacer incómodo y, en algunos
momentos, incluso fatigoso. No obstante, sin las aclaraciones mencionadas, la monografía que
nos presenta la doctora Jiménez Sureda sería un volumen destinado a un público poco numeroso, iniciado y experto, lo que chocaría claramente con el tono y la voluntad didáctica que
adquiere la totalidad de su discurso.
Aunque pueda parecer que las diversas producciones historiográficas que aparecen en el estudio podrían constituir una manifestación cultural destinada a un grupo cerrado y elitista –es
decir, limitada a todos aquellos que tuviesen acceso a ellas mediante la habilidad lectora y el
conocimiento del latín, la auténtica koiné cultural imperante en la Europa del Medioevo y buena parte de la Modernidad–, la autora descubre cómo los principios, conceptos y construcciones históricas contenidas en dichas obras y tratados se abren paso en un contexto social mayor, llegando a constituir parte indispensable del sustrato primigenio de muchas identidades
nacionales que florecieron políticamente en nuestra contemporaneidad. Del mismo modo,
las pautas marcadas por las historiografías eclesiásticas –así como por aquellas producciones
clásicas que las han precedido e influenciado– han calado enormemente en las obras historiográficas que las han sucedido, llegando algunas hasta los estudios actuales. La equiparación
de los mártires cristianos a los héroes de la antigüedad, la generación de mitos para facilitar la
transmisión de los conocimientos históricos o el mero hecho de pensar y plantear los hechos
cronológicamente son claras muestras de ello.
Un respeto que rezuma de las propias páginas, propio de una obra que no es el resultado de
una relación bibliográfica meramente epidérmica, sino el producto de una investigación de
largo alcance, es el resultado de años de trabajo, recopilación, lectura y tratamiento de las
fuentes primarias, así como un dominio notable de la bibliografía generalista, pero también
específica sobre cada uno de los temas tratados. Esta circunstancia queda igualmente patente
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con el importante peso que tiene la autora dentro de la misma monografía. Bien sea mediante
aportaciones interpretativas, autobiográficas o bien con la propia selección de obras y autores
que son presentes en el trabajo, Jiménez Sureda consigue establecer una relación directa con
el lector, rompiendo con el rígido esquema de neutralidad tan propia de volúmenes como
este. Un ejemplo de esta tendencia se puede encontrar en la introducción y las conclusiones
del estudio, donde la autora, modestamente, pero sin vacilación, expone los marcos generales
y los criterios de elección –esencialmente personales– que han guiado la conformación estructural y formal del libro que tenemos entre manos.
Una de las características más relevantes de este estudio, quizás la más notable de todas ellas,
es su ambición de globalidad. Como ya se ha mencionado anteriormente, la misma naturaleza de una investigación basada en un sujeto tan intrínsecamente complejo, como lo puede
llegar a ser la religión cristiana –y, por ende, su manifestación materialmente más importante,
el cuerpo eclesiástico en todas sus formas– predispone, por no decir obliga, a aspirar a dicha
globalidad si uno pretende, por muy modesta que sea esta pretensión, presentar una imagen
de conjunto. Crist i la història es enormemente consecuente con dicha ambición.
Las únicas fronteras parecen, en el volumen que nos ocupa, marcadas por dos criterios que
escapan a la voluntad específica de la autora, siendo estos las eventuales especificaciones
editoriales y la siempre notable barrera idiomática en la búsqueda de fuentes para el trabajo
–aunque al menos en este segundo caso, uno mismo puede constatar su relativa importancia mediante una simple ojeada a la numerosa bibliografía que la autora aporta a lo largo
de la obra–. El primero de dichos límites ha condicionado una verdadera exhaustividad en la
elección de las órdenes estudiadas, hecho que conlleva, naturalmente, la omisión de otras de
importancia semejante, así como la fijación de un marco temporal general más acotado. Esto
conduce a ausencias tan notables como la Compañía de Jesús, de enorme importancia en la
Cataluña y la Europa de la modernidad. Por esa razón y por la demostrada fertilidad del camino
iniciado, no hay ninguna duda de la conveniencia y necesidad de una eventual continuación.
Un segundo volumen que sirva para rellenar dichos espacios, y para proseguir el análisis de
las producciones historiográficas de las distintas órdenes, de una manera cronológicamente
global y transversal.
Al mismo tiempo, estas circunstancias no impiden constatar que nos encontramos ante un
estudio extremadamente transversal y ecuánime, que valoriza por igual las producciones de
las órdenes sacerdotales masculinas y femeninas, resaltando a modo de ejemplo, las obras
a las de la prolífica dominica Isabel de Rocabertí i Soler, también conocida como Hipólita de
Jesús, junto a las de sus compañeros Vicente de Beauvais o el célebre Santiago de la Vorágine.
Dentro de dicha pretensión de globalidad, también podría enmarcarse el concepto amplio de
historiografía que se utiliza en este estudio. Nos encontramos con una noción extensa, que
abarca tanto trabajos de gran amplitud temática y temporal –como lo pueden ser las crónicas
universales– hasta las narraciones de vidas y hazañas de santos y fundadores de las distintas
órdenes referenciadas anteriormente. El lector no solamente puede descubrir la manera de
pensar, mitificar y escribir la Historia de las distintas plumas eclesiásticas catalanas, hispánicas
y europeas, sino que también puede hallar numerosas muestras de una historiografía sobre la
misma Iglesia –tanto la institución en sí, como con las distintas formas que adopta a lo largo
y ancho del continente y de la cronología–. Asimismo, Jiménez Sureda no discrimina ningún
tipo de autor, pudiendo encontrar en las páginas de su trabajo escritores tanto cenobitas –
la amplia mayoría de ellos– como también seglares, siendo los cronistas cortesanos Bernat
Desclot o Ramón Muntaner ejemplos dignos de mención.
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Crist i la història. Els inicis de la historiografia eclesiàstica catalana en el seu context europeu es
un libro con una enorme vocación comunicativa desde su misma portada, la cual reproduce
el maravilloso fresco San Lucas pintando a la Virgen, de Giorgio Vasari; una inmejorable representación de los valores y esencias del historiador cristiano, personificadas en el tercero de
los evangelistas, que como nos recuerda la autora, se entendía a la vez pintor e historiador.
Jiménez Sureda nos presenta una obra temáticamente global y metodológicamente rigurosa, con unos fuertes cimentos documentales, que a través de una retórica didáctica intenta
hacer entendibles unas estructuras ideológicas, morales e institucionales extremadamente
complejas, a la vez que recupera y presenta una abundante cantidad de obras y autores de la
historiografía eclesiástica catalana dentro de los contextos y dinámicas de común naturaleza
continental que les son inherentes. Una disposición didáctica que se abre paso a lo largo del
estudio hasta la última de sus páginas y que a través de su lectura nos recuerda –tomando
prestada la expresión de Bernardo de Chartres, utilizada por la autora en sus conclusiones–
que no somos más que enanos a espaldas de gigantes.
David FERRÉ GISPETS
Departament d’Història Moderna i Contemporània
Universitat Autònoma de Barcelona

Joanna DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA (red.), Mam ja skarb mam... Katalog.
Wystawa z okazji czterystu lat pobytu karmelitanek bosych w Polsce,
Muzeum Archeologiczne w Krakowie, maj – wrzesień 2012,
przeł. Teresa BAŁUK-ULEWICZOWA, Kraków: [s. n.], 2012, ss. XXII, ss. 233,
il., tekst równoległy w językach polskim i angielskim*
Zakon karmelitanek bosych Moniales Discalceatae Ordinis Beatissimae Virginis Mariae de Monte
Carmelo został założony w ramach reformy potrydenckiej przez Teresę od Jezusa oraz Jana od
Krzyża, którzy w 1562 r. zorganizowali w Ávili pierwszy klasztor pw. św. Józefa. Idea przeszczepienia karmelitanek bosych do Polski wyszła od karmelitów bosych z Krakowa, popularyzatorów kultu i doktryny Teresy od Jezusa, oraz od ks. Sebastiana Nuceryna, tłumacza z języka
włoskiego jej biografii, a popierana była przez króla i biskupów. Sprowadzenia karmelitanek
bosych z Belgii do Krakowa dokonała Konstancja z Myszkowskich Bużeńska (1563–1627), która
wstąpiła do zakonu w 1619 r., przybierając imię Beata od św. Józefa.
Dnia 26 V 2012 r. minęło 400 lat od przybycia sióstr karmelitanek bosych do Polski. Pierwsza
fundacja, złożona z sióstr, które przyjechały z kilku klasztorów w ówczesnych Niderlandach,
powstała w Krakowie przy średniowiecznym kościele św. Marcina przy ul. Grodzkiej. W 1725 r.
zakonnice przeniosły się do nowo wybudowanego klasztoru na przedmieściu Wesoła. Tenże
kościół i klasztor karmelitanek bosych, pw. św. św. Teresy od Jezusa i Jana od Krzyża, to jedyny dom tego zgromadzenia w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, który ocalał z kasat roz* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
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biorowych i, zachowując ciągłość fundacji oraz miejsca od 1725 r., istnieje nadal. Usytuowany
na dawnym przedmieściu Wesoła (obecnie ul. Kopernika), tradycyjnie nadal bywa nazywany
„klasztorem na Wesołej”. Choć położony blisko centrum miasta, jest mało znany. Nie budził
dotychczas większego zainteresowania badaczy, nie ukazał się też niestety tom Katalogu Zabytków Sztuki obejmujący kościoły i klasztory tej części miasta. Dom na Wesołej stał się przystanią dla konwentów karmelitanek bosych z pozostałych klasztorów tego zakonu, sukcesywnie
kasowanych przez zaborców. Zakonnice przywoziły tu drogocenne pamiątki i wartościowe
przedmioty, które mogły ze sobą zabrać w pośpiechu i bez wiedzy likwidatorów. Na Wesołą
dostarczono nawet część wyposażenia z dwu krakowskich klasztorów męskiej gałęzi tego zakonu (św. św. Michała i Józefa przy ul. Poselskiej oraz NMP na dawnym przedmieściu Wesoła),
których mieszkańcy ostatecznie trafili do klasztoru w Czernej pod Krakowem. Obecnie trudno
określić elementy dziedzictwa każdej ze wspólnot. Tworzą one jedyny w swoim rodzaju zespół zabytków, który w pewnym stopniu odzwierciedla kulturę wszystkich karmelitanek bosych Pierwszej Rzeczypospolitej. Nadmienić należy, że klasztor na Wesołej stał się na krótko
domem konwentu z Poznania, który jako jedyny spośród skasowanych zdołał odtworzyć swoją
fundację właśnie w Krakowie (nastąpiło to w 1875 r., kiedy karmelitanki z Poznania osiadły na
Łobzowie, obecnie przy ul. Łobzowskiej).
Wystawa upamiętniająca jubileusz 400-lecia sprowadzenia karmelitanek do Krakowa została
zorganizowana staraniem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych i trwała od 25 V do 30 IX 2012 r.
w salach ekspozycyjnych Muzeum Archeologicznego w Krakowie1, w którego murach notabene mieścił się w latach 1611–1797 kościół karmelitów bosych pw. św. św. Michała i Józefa. Tytuł
wystawy nawiązuje do słów bożonarodzeniowej kantyczki ułożonej przez polskie karmelitanki
bose i śpiewanej po dziś dzień w środowiskach karmelitańskich. Wystawie towarzyszył bogato
ilustrowany katalog, zredagowany przez kuratora wystawy Joannę Daranowską-Łukaszewską,
według projektu graficznego Janusza Depty.
W ekspozycji zgromadzone zostały, odnotowane w katalogu, unikatowe obiekty z klasztorów
krakowskich karmelitanek bosych: pw. św. Marcina na ul. Grodzkiej, pw. św. św. Teresy od Jezusa i Jana od Krzyża na Wesołej, pw. Opieki św. Józefa na ul. Łobzowskiej oraz z dawnego
klasztoru pw. Ducha Świętego w Warszawie.
W rozdziale pierwszym katalogu, zatytułowanym Dyplomy, rękopisy, stare druki, znalazły się informacje dotyczące m.in. kopii listów bpa krakowskiego Kazimierza Łubieńskiego i kanclerza
koronnego Jana Szembeka, fundatora kościoła i klasztoru na Wesołej (1714), a także Żywot Serafickiey Panny Teresy Swietey z XVII w., zawierający traktat Ofiara Bogu serce skruszone, oraz żywot św. Teresy od Jezusa wzbogacony 33 wklejonymi miedziorytami ze scenami z życia świętej, ilustrującymi Vita effigiata et essercizi affettivi di S. Teresa di Giesu (Rzym 1670). Na ekspozycji
znalazła się także Księga Fundacyi Klasztorów Karmelitanek Bossych Prowincyey Polskiey Ducha
Sw. Od Roku Pańskiego 1612 z XVII w., w tym Kronika albo Dzieie domowe Karmelitanek Bossych
Konwentu Warszawskiego od Roku Pańskiego 1660 z klasztoru Ducha Świętego w Warszawie. Interesujący jest tzw. Rękopis iluminowany (po 1721), zawierający 117 całostronicowych figuralnych miniatur ze scenami Męki Pańskiej – Hystoria Męki Pana y Zbawiciela No Iezusa Chrystusa
1 Sprawozdanie z tej wystawy i towarzyszącej jej konferencji ukazało się na łamach „Hereditas Monasteriorum”, zob. P. GĄSIOROWSKA, 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.), „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 342–345.
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nie tylko z Ewangelistów SStych. Ale też y z Tradicyi: Kościoła Stego Doktorów, Także z Rewelacyi,
SStym Brigidzie, Gertrudzie y Mechtyldzie Obiawionych, w Roku Pańskim 1532 wypisana – oraz
druk w języku hiszpańskim dedykowany królowi Hiszpanii Karolowi II Habsburgowi Obras de
gloriosa madre Santa Teresa de Jesus (Bruksela 1674).
Rozdział drugi prezentuje pochodzące z około 1900 r. pamiątki po bł. Janie Beyzymie, jezuicie,
misjonarzu, zmarłym w 1912 r. na Madagaskarze.
Malarstwu i grafice poświęcono rozdział trzeci katalogu. Szczególną wartość mają dwa wizerunki: Matki Boskiej z Dzieciątkiem z veraikonem na rewersie z 1499 r., pochodzący z warszawskiego klasztoru Ducha Świętego (dar króla Jana Kazimierza z 1667 r.), oraz Matki Boskiej
z Dzieciątkiem tzw. Karmelowej z przełomu XVI i XVII w. Zapewne pierwsze karmelitanki przywiozły obrazy obcej proweniencji: Wskrzeszenie Łazarza (Niderlandy, początek XVII w., olej na
blasze miedzianej) oraz wizerunek św. Cecylii (Włochy, krąg Carla Maratty). Charakterystyczne
są przedstawienia symboliczne zakonnicy doskonałej oraz karmelitanki kontemplującej Drogę
Krzyżową. Omówiono także liczne wizerunki św. Teresy z Ávili, portrety znanych karmelitanek
z XVII i XVIII w. (Konstancji z Myszkowskich Bużeńskiej, Ludwiki Marii Burbon, córki króla Francji Ludwika XV i Marii Leszczyńskiej, oraz Marianny Marchołckiej) i kanclerza koronnego Jana
Szembeka, fundatora kościoła i klasztoru na Wesołej. Ważna jest seria rycin Arnolda van Westerhout Vita effigiata della Serafica Vergine S. Teresa a Gesu Fondatrice dall’Ordine Carmelitano
Scalzo (Rzym 1716), które zostały wykorzystane jako wzór dla unikatowej dekoracji szaf zakrystyjnych w kościele karmelitanek bosych na Wesołej.
W rozdziale czwartym omówiono rzeźby, manekiny i figurki woskowe. Interesująco zaprezentowane zostały dzieła (figury Chrystusa Umęczonego z trzeciej ćwierci XVIII w.) przypisywane
o. Dominikowi Derjakubowiczowi, w zakonie Janowi Kantemu od Matki Boskiej z Góry Karmel,
przeorowi klasztoru w Wiśniczu i prowincjałowi polskiej prowincji Ducha Świętego.
Rozdział piąty dotyczy elementów wyposażenia wnętrz, a najcenniejszym obiektem jest ołtarzyk skrzydłowy z wizerunkiem Matki Boskiej (Niderlandy, początek XVII w.). Wyeksponowany
został również rzadki przykład modelu ołtarza z drugiej ćwierci XVIII w., skrzynie posagowe
z XVI i XVII w., szafy, sepety.
Rozdział szósty jest poświęcony złotnictwu i relikwiarzom (puszki, kielichy, relikwiarze z XVII
i XVIII w., w tym sprowadzone zapewne z Augsburga relikwiarze św. Teresy z Ávili i św. Jana od
Krzyża).
W rozdziale siódmym znajdują się informacje o przedmiotach metalowych użytkowych (moździerze, dzbany, komplet naczyń do parzenia kawy).
Rozdział ósmy dotyczy tkanin przechowywanych w klasztorze. Na uwagę zasługuje garnitur
czerwony, tzw. garnitur królewski (ornat, para dalmatyk, palka, bursa, dwie stuły i trzy manipularze) z tkaniny włoskiej (1620–1640), podarowany według wiarygodnej tradycji karmelitankom warszawskim przez Jana Kazimierza.
Rozdział dziewiąty uwzględnia przybory do robótek, a dziesiąty, zatytułowany Varia – antependia ołtarzowe z XVIII w. oraz unikatowy przykład wyrobu polskiego fajansu – talerze z herbem Janina Sobieskich.
Do katalogu dołączono wykaz przeorysz w klasztorze św. Marcina (w latach 1612–1787),
w klasztorze św. św. Teresy od Jezusa i Jana od Krzyża (od 1725 r.) oraz w klasztorze Opieki
św. Józefa (począwszy od 1875 r.).
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Katalog należy do serii towarzyszącej wystawom poświęconym cennym zbiorom krakowskich
zakonów. Seria została zapoczątkowana przez wydawnictwa: Tyniec. Sztuka i kultura benedyktynów od wieku XI do XVIII (Kraków 1994), Pax et Bonum. Skarby klarysek krakowskich (Kraków
1999) oraz Życie sen krótki. Skarby krakowskich wizytek (Kraków 2010). Katalog cechuje wysoki poziom materiałów ilustracyjnych przedstawiających obiekty w większości nieznane, które
pierwszy raz opuściły klasztor.
Uznanie należy się Joannie Daranowskiej-Łukaszewskiej, redaktorce katalogu i kuratorce wystawy, za opiekę merytoryczną. Na niej spoczywał wysiłek zgromadzenia obiektów i ich opracowania na podstawie materiałów rękopiśmiennych zgromadzonych w archiwum klasztornym, m.in. Regestrów sprzętów kościelnych i Inwentarzy karmelitanek bosych na Wesołej (około
1787, 1844, 1875, 1930) oraz tekstu inwentaryzacji Kościół pw. śś. Teresy od Jezusa i Jana od
Krzyża oraz klasztor karmelitanek bosych autorstwa Z. Czerniakówny i S. Odrzywolskiej, opracowanego dla Instytutu Sztuki PAN na przełomie lat 60 i 70. XX w.
Publikacja ta – a wraz z nią artykuły J. Żmudzińskiego, Fundacje artystyczne księżniczki bawarskiej Marii Klary Wittelsbach, w zakonie siostry Teresy Marii od św. Józefa (1608–1652), karmelitanki
bosej w krakowskim klasztorze św. Marcina (Folia Historica Cracoviensia, 10, 2004); U. Bęczkowskiej, Architektura klasztoru ss. karmelitanek bosych przy ulicy Łobzowskiej w Krakowie („Modus.
Prace z historii sztuki”, 5, 2004) oraz R. Nestorowa, Kościoł p.w. Oczyszczenia Najśw. Panny Marii
i dawny klasztor SS. Karmelitanek Bosych ([w:] Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego, 1, oprac. J. Adamski [et al.], Kraków 2011) – wpisuje się w zakres badań nad kulturą
i sztuką zakonu karmelitanek bosych w Pierwszej Rzeczypospolitej prowadzonych w XXI w.
Cenna inicjatywa prezentacji zbiorów zakonów krakowskich i ich merytorycznego opracowania wymaga kontynuacji. Tym bardziej, że na następne lata przypadają kolejne jubileusze
kontrreformacyjnych fundacji zakonów.
Janina DZIK
Kraków
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Skarby krakowskich klasztorów: wystawy, katalogi, inne publikacje*
W latach 1992–2007 w salach wystawowych Pałacu Krzysztofory odbyło się 15 wystaw pod
wspólnym tytułem Skarby krakowskich klasztorów, zorganizowanych przez Muzeum Historyczne w Krakowie. Pomysłodawcami i realizatorami tej wspaniałej idei byli dwaj kustosze tego
muzeum, Janusz Tadeusz Nowak i Witold Turdza. W 1999 r. zaczęła się ukazywać seria wydawnicza Skarby Krakowskich Klasztorów, w ramach której wydano niewielkie publikacje dotyczące kolejnych wystaw, raczej foldery niż katalogi, zawierające informacje o danym zgromadzeniu oraz bardzo krótkie i pobieżne omówienie wystawy. W kilku wypadkach przedstawiano
w nich także materiały konferencji zorganizowanych z okazji tych wystaw.
W ramach wspomnianych 15 wystaw pokazano kolejno „skarby” z tyluż klasztorów
(a właściwie domów zakonnych 15 zgromadzeń) znajdujących się w Krakowie: kapucynów
(1992, omówienie1), cystersów (1993, omówienie2), karmelitów (1994, omówienie3), kanoników regularnych św. Augustyna (1995), bernardynów (1996) i bernardynek (1997, dwa
omówienia4), reformatów (1998, dwa omówienia5), prezentek (1999, dwa omówienia6 oraz
* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 J. MARECKI, Kapucyni na krakowskim rynku w Krzysztoforach, „Studia Franciszkańskie”, 6, 1994, s. 313–314.
Zob. też J. SAMEK, Skarby kościoła kapucynów w Krakowie, [w:] J. MARECKI (red.), Trzysta lat Kapucynów w Krakowie. Księga pamiątkowa, Kraków 1997, s. 211–220
2 Zob. K. PALUCH-STASZKIEL, Skarby krakowskich klasztorów. Wystawa ze zbiorów OO. Cystersów w Mogile. Muzeum Miasta Krakowa 16 III – 7 V 1993, „Przegląd Powszechny”, 110, 1993, 6, s. 468–470.
3 Zob. K. PALUCH-STASZKIEL, Skarby krakowskich klasztorów. OO. Karmelici na Piasku, Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa, październik 1994 r., „Przegląd Powszechny”, 112, 1995, 3, s. 360–362.
4 Zob. K. PALUCH-STASZKIEL, Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory SS. Bernardynek, Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa, Galeria Krzysztofory, 26 IX – 23 XI 1997 r., „Przegląd Powszechny”, 115, 1998, 3, s. 365–367;
O. M. PRZYBYŁOWICZ, „Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory SS. Bernardynek”. Wystawa w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, „Krzysztofory” – Rynek Gł. 35, 26 września – 23 listopada 1997 r., „Kwartalnik Historii
Kultury Materialnej”, 46, 1998, 3/4, s. 458–459.
5 Zob. A. J. BŁACHUT, Zabytki klasztoru braci mniejszych z ul. Reformackiej w Krakowie na wystawie z cyklu
„Skarby krakowskich klasztorów” w Muzeum Historycznym m. Krakowa, „Studia Franciszkańskie”, 10, 1999,
s. 463–464; O. M. PRZYBYŁOWICZ, „Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory OO. Reformatów”. Wystawa w pałacu
„Krzysztofory” w Krakowie, 24 września – 22 listopada 1998 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 47,
1999, 3/4, s. 511–512.
6 K. PALUCH-STASZKIEL, Skarby klasztorów krakowskich. Zbiory sióstr prezentek. Muzeum Historyczne m. Krakowa, Pałac Krzysztofory, 24 września – 21 listopada 1999 r., „Przegląd Powszechny”, 117, 2000, 2, s. 243–246;
O. M. PRZYBYŁOWICZ, „Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory Sióstr Prezentek”. Wystawa w Muzeum Historycznym miasta Krakowa „Krzysztofory”, 24 września – 21 listopada 1999 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 49, 2001, 3, s. 287–288.

470

Tu warto zajrzeć

folder7), franciszkanów (2000, trzy omówienia8), misjonarzy (2001, folder9 i zbiór pokonferencyjny10), jezuitów (2002, folder11 i zbiór pokonferencyjny12), paulinów (2003, folder13
i zbiór pokonferencyjny14), bonifratrów (2004, folder15 i dwa zbiory pokonferencyjne16), felicjanek (2005, folder17 i zbiór pokonferencyjny18) i dominikanów (2007, folder19). Przerwa
w 2006 r. spowodowana była zajęciem w tym czasie sal Pałacu Krzysztofory przez wystawę
z okazji stulecia klubów sportowych Cracovia i Wisła.
Plon tych wystaw został podsumowany w dwóch większych wydawnictwach. Pierwsze, trójjęzyczne, ukazało się w 2000 r. i miało charakter przede wszystkim albumowy20. Pokazano w nim
7 J. T. NOWAK, W. TURDZA, Zbiory Sióstr Prezentek. Wystawa Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, 24 września
– 21 listopada 1999 (Skarby Krakowskich Klasztorów), Kraków 1999.
8 A. J. BŁACHUT, Skarby św. Franciszka. Dziewiąta wystawa z cyklu skarby krakowskich klasztorów w Muzeum
Historycznym m. Krakowa, „Studia Franciszkańskie”, 11, 2001, s. 401–403; T. A. JANUSZ, „Skarby Franciszka”,
„Niedziela”, http://www.niedziela.pl/wydruk/65560/nd (dostęp: 30 V 2015 r.); O. M. PRZYBYŁOWICZ, „Skarby
Świętego Franciszka” – zbiory OO. Franciszkanów Konwentualnych. Wystawa z cyklu „Skarby krakowskich
klasztorów”, Muzeum Historyczne miasta Krakowa „Krzysztofory”, 20 września – 26 listopada 2000 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 49, 2001, 4, s. 427–428.
9 J. T. NOWAK, W. TURDZA, Zbiory Księży Misjonarzy. 350 rocznica przybycia Zgromadzenia do Polski. Wystawa
Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, 25 września – 25 listopada 2001 (Skarby Krakowskich Klasztorów), Kraków 2001.
10 Zbiory Księży Misjonarzy. Materiały z sesji naukowej. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Zespół Doktorantów Seminarium Jana Samka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej (Skarby
Krakowskich Klasztorów), Kraków 2001.
11 J. T. NOWAK, W. TURDZA, Zbiory księży jezuitów. Wystawa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, 18 września
– 24 listopada 2002 (Skarby Krakowskich Klasztorów), Kraków 2002.
12 Zbiory księży jezuitów. Materiały z sesji naukowej Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Zespół Doktorantów prof. dr. hab. Jana Samka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej (Skarby Krakowskich Klasztorów), Kraków 2002.
13 J. T. NOWAK, W. TURDZA, Zbiory OO. Paulinów na Skałce. Wystawa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35,
16 września – 16 listopada 2003 (Skarby Krakowskich Klasztorów), Kraków 2003.
14 Zbiory OO. Paulinów. Materiały z sesji naukowej. Zespół Doktorantów prof. dr. hab. Jana Samka (Skarby
Krakowskich Klasztorów), Kraków 2003.
15 J. T. NOWAK, W. TURDZA, Zbiory Bonifratrów. Wystawa. Pałac Krzysztofory (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), 16 września – 20 listopada 2004 (Skarby Krakowskich Klasztorów), Kraków 2004.
16 Zbiory Bonifratrów. Materiały z sesji popularno-naukowej zorganizowanej pod naukowym kierownictwem prof. dr. hab. Jana Samka i dyrektora ds. naukowych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Wacława Passowicza, 5 listopada 2004 Pałac Krzysztofory, Sala Fontany (Skarby Krakowskich Klasztorów), Kraków
2004.
17 J. T. NOWAK, W. TURDZA, Zbiory sióstr felicjanek. 150. rocznica założenia zgromadzenia (Skarby Krakowskich Klasztorów), Kraków 2005.
18 Zbiory sióstr felicjanek. 150. rocznica założenia Zgromadzenia. Materiały z sesji popularno-naukowej zorganizowanej pod naukowym kierownictwem prof. dr. hab. Jana Samka i dyrektora ds. naukowych Wacława
Passowicza Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (Skarby Krakowskich Klasztorów), Kraków 2005.
19 J. T. NOWAK, W. TURDZA, Zbiory oo. Dominikanów. 750 rocznica śmierci Jacka Odrowąża (Skarby Krakowskich Klasztorów), Kraków 2007.
20 J. T. NOWAK, W. TURDZA, Skarby krakowskich klasztorów = Treasures of the Cracow Monasteries = Die
Schätze der Krakauer Klöster, tłum. na j. ang. M. WALCZAK, na j. niem. M. MERUNOWICZ, Kraków 2000. Recenzja:
A. J. BŁACHUT, „Studia Franciszkańskie”, 11, 2001, s. 421–423.
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i omówiono materiał z dziewięciu pierwszych wystaw. Drugie, już jako naukowy katalog muzealny, objęło materiał z pozostałych sześciu wystaw21.
Poza tym cyklem wystaw, ale pod takim samym tytułem, zorganizowano wystawy poświęcone zbiorom krakowskich klarysek22, wizytek i karmelitanek bosych. Każdej towarzyszyła publikacja obszernego katalogu: klarysek w 1999 r.23, wizytek w 2010 r.24, a karmelitanek bosych
w 2012 r.25 Warto też wspomnieć o wystawie poświęconej dziedzictwu opactwa benedyktynów w Tyńcu (ob. część Krakowa), która odbyła się na Zamku Królewskim na Wawelu w 1994 r.26
i której katalog ukazał się w tymże roku27.
Dzięki temu, że większość klasztorów krakowskich lepiej lub gorzej przetrwała okres kasat,
ich zbiory są szczególnie wartościowe i unikatowe. Ogromna większość z krakowskich domów tych 19 zgromadzeń28 przetrwała, choć nie bez strat, epokę kasat zakonnych, a te, które
uległy kasacie29, odrodziły się i zdołały, niestety tylko częściowo, odzyskać utracone dziedzictwo.

21 J. T. NOWAK, W. TURDZA, Skarby krakowskich klasztorów = Treasures of the Kraków Monasteries, t. 2, Kraków
2012.
22 Zob. K. PALUCH-STASZKIEL, Skarby krakowskich klasztorów. Pax et bonum – skarby klarysek krakowskich.
Arsenał Muzeum Czartoryskich w Krakowie, wrzesień – październik 1999 r., „Przegląd Powszechny”, 117, 2000,
1, s. 120–123; A. J. BŁACHUT, Pax et bonum. Skarby klarysek krakowskich. Zabytki klasztoru klarysek w Krakowie na wystawie w Arsenale-Muzeum Czartoryskich (wrzesień – październik 1999 r.), „Studia Franciszkańskie”,
11, 2001, s. 397–399; O. M. PRZYBYŁOWICZ, „Pax et bonum. Skarby klarysek krakowskich”. Wystawa w Muzeum
Czartoryskich w Krakowie, wrzesień – październik 1999 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 48, 2000,
3/4, s. 217–219.
23 A. WŁODAREK (red.), Pax et bonum. Skarby klarysek krakowskich. Katalog wystawy. Arsenał Muzeum Czartoryskich, wrzesień – październik 1999 r., Kraków 1999.
24 A. WŁODAREK (red.), Skarby krakowskich wizytek. Katalog. Wystawa z okazji jubileuszu 400-lecia założenia
zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oraz fundacji klasztoru Sióstr Wizytek w Krakowie. Muzeum
Narodowe w Krakowie. Pałac biskupa Erazma Ciołka, czerwiec – lipiec 2010, Tyniec 2010.
25 J. DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA (red.), Mam ja skarb mam.... Katalog. Wystawa z okazji czterystu lat pobytu
karmelitanek bosych w Polsce, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, maj – wrzesień 2012, przeł. T. BAŁUK-ULEWICZOWA, Kraków 2012, ss. XXII, ss. 233, il., tekst równoległy w językach polskim i angielskim. Recenzja: J. DZIK,
„Hereditas Monasteriorum”, 6, 2015, s. 463–466.
26 K. J. CZYŻEWSKI, D. NOWACKI, M. PIWOCKA, „Tyniec. Sztuka i kultura benedyktynów od wieku XI do XVIII” – na
marginesie wystawy, „Studia Waweliana”, 4, 1995, s. 168–179.
27 K. ŻUROWSKA (red.), Tyniec. Sztuka i kultura benedyktynów od wieku XI do XVIII. Katalog wystawy w Zamku
Królewskim na Wawelu, październik – grudzień 1994, Kraków 1994.
28 Są to: benedyktyni, bernardyni, bernardynki, bonifratrzy, cystersi, dominikanie, felicjanki, franciszkanie, jezuici, kanonicy regularni św. Augustyna, kapucyni, karmelici, karmelitanki bose, klaryski, misjonarze,
paulini, prezentki, reformaci, wizytki.
29 Kwestie te ostatnio przedstawiła K. FOLLPRECHT, Zmiany własności nieruchomości w Krakowie związane
z kasatami klasztorów przełomu XVIII i XIX w., „Hereditas Monasteriorum”, 5, 2014, s. 27–41. Nie zostały tu
uwzględnione klasztory znajdujące się w 1773 r. poza obszarem tzw. aglomeracji krakowskiej – z interesujących nas klasztorów dotyczy to benedyktynów z Tyńca (zostali skasowani, zob. dalej) i cystersów z Mogiły
(przetrwali – T. KAWKA, H. LESZCZYŃSKI OCist, Kacice-Mogiła, [w:] A. M. WYRWA, J. STRZELCZYK, K. KACZMAREK (red.),
Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej
Rzeczypospolitej, Poznań 1999, s. 98–112).
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Proces kasaty opactwa benedyktynów w Tyńcu, zapoczątkowany w 1787 r., zakończył się, po
różnych perturbacjach, w 1816 r. Odnowione, ponownie po długich perturbacjach, w 1939 r.
opactwo utraciło, niestety, ogromną większość pierwotnego wyposażenia30.
Bernardyni, który w 1773 r. mieli dwa klasztory, przy kościołach św. Bernardyna ze Sieny na
Stradomiu i Niepokalanego Poczęcia NMP, w 1788 r. utracili ten ostatni, zwany na Żłóbku, położony przy ul. św. Jana31. W klasztorze na Stradomiu przez pewien czas znajdowały się piekarnia
i skład mąki32.
Bernardynki, które w 1773 r. miały trzy domy33, dwa regularne przy kościołach św. Agnieszki
i św. Józefa, oraz jeden tercjarek (koletek) z kaplicą św. Kolety na Stradomiu, w 1787 r. utraciły
klasztor przy kościele św. Agnieszki na Stradomiu34, a w 1789 r. dom koletek35, zachowując
tylko klasztor przy kościele św. Józefa na ul. Poselskiej36.
Bonifratrzy, dysponujący w 1773 r. tylko jednym domem, przy kościele św. Urszuli na ul.
św. Jana, utracili go w 1812 r., gdy zostali przeniesieni do klasztoru po trynitarzach (skasowany
w latach 1796–1815) przy kościele Świętej Trójcy na Kazimierzu37.
Jezuici, którzy w momencie kasaty w 1773 r. posiadali w Krakowie trzy domy, przy kościołach
św. Barbary (dom profesów), św. św. Piotra i Pawła (kolegium) oraz św. św. Macieja i Mateusza
(nowicjat)38, w 1867 r., odzyskali kościół św. Barbary z wyposażeniem39 – z niego też pochodzi
większość pokazanych na wystawie eksponatów.
Karmelici (starej obserwancji, tzw. trzewiczkowi), którzy mieli w 1773 r. dwa klasztory, przy
kościołach Narodzenia NMP na Piasku oraz św. Tomasza na ul. Szpitalnej, ten ostatni (filia klasztoru na Piasku), formalnie skasowany już w 1787 r.40, ostatecznie utracili, na rzecz duchaczek,
w 1801 r.41

30 M. KANIOR, Upadek i odrodzenie opactwa tynieckiego (1816–1939), „Rocznik Krakowski”, 57, 1991,
s. 83–99.
31 A. BRUŹDZIŃSKI, Kasaty klasztorów męskich w Krakowie na przełomie XVIII i XIX w., [w:] M. DERWICH (red.),
Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. 1: Geneza. Kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, curavit Marcus DERWICH, Series I: Colloquia, 8/I), Wrocław 2014, s. 151; K. FOLLPRECHT, Zmiany, s. 28, 32–33.
32

K. FOLLPRECHT, Zmiany, s. 36.

33

Ibidem, s. 28.

34 H. ŚWIĘCH, Przyczyny i przebieg kasat żeńskich klasztorów w Krakowie w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w., [w:] M. DERWICH (red.), Kasaty klasztorów, s. 159–160, 162–166; K. FOLLPRECHT, Zmiany, s. 28, 32.
35

H. ŚWIĘCH, Przyczyny i przebieg, s. 160, 170–173; K. FOLLPRECHT, Zmiany, s. 33, 36.

36

K. FOLLPRECHT, Zmiany, s. 33.

37

A. BRUŹDZIŃSKI, Kasaty klasztorów, s. 154; K. FOLLPRECHT, Zmiany, s. 29, 33, 35.

38 Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, oprac. L. GRZEBIEŃ przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996, s. 148, 318–321; K. FOLLPRECHT, Zmiany, s. 28, 30.
39

Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 322.

40

A. BRUŹDZIŃSKI, Kasaty klasztorów, s. 150.

41

Ibidem, s. 156; H. ŚWIĘCH, Przyczyny i przebieg, s. 169–170; K. FOLLPRECHT, Zmiany, s. 29, 34.
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Karmelitanki bose, które w 1773 r. miały dwa klasztory, przy kościele św. Marcina na ul. Grodzkiej i przy kościele św. Teresy na przedmieściu Wesoła, utraciły ten pierwszy w 1787 r.42, ale
zachowały klasztor na Wesołej.
Domy zakonne pozostałych zgromadzeń przetrwały, choć większość z nich mniej czy bardziej
ucierpiała. Jak pisze Kamila Follprecht:
Czasem władze austriackie, a potem także Księstwa Warszawskiego, zajmowały jedynie część zabudowań
krakowskich zgromadzeń: w klasztorze bernardynów na Stradomiu umieszczono piekarnię dla wojska
i skład mąki, u dominikanów na ul. Stolarskiej mieścił się magazyn soli skarbowej, w klasztorze franciszkanów był skład tytoniu i sprzętu wojskowego, na dziedzińcu klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna na Kazimierzu umieszczono piekarnię wojskową, w klasztorze karmelitów trzewiczkowych na Piasku
znajdowała się szkoła niemiecka, potem lazaret i więzienie dla żołnierzy, u misjonarzy na Stradomiu zlokalizowano magazyn wódek skarbowych, u paulinów na Skałce umieszczono lazaret, pralnię lazaretową oraz
magazyn słomy i siana, a część kolegium pijarów zajęto na areszt policyjny43.

42

H. ŚWIĘCH, Przyczyny i przebieg, s. 160–162; K. FOLLPRECHT, Zmiany, s. 29, 32.

43

K. FOLLPRECHT, Zmiany, s. 36–37.
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Marcin JEWDOKIMOW
Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Old religion
and new spirituality: continuity and changes in the background
of secularization, Tartu (Estonia), 26–29 V 2015 r.*
Ostatnie wydarzenia międzynarodowe takie jak zamachy z 11 września w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, działalność tzw. Państwa Islamskiego, kryzys polityki wielokulturowości czy szersze zmiany społeczne powodują, że temat religii w zsekularyzowanej Europie
przykuwa coraz większą uwagę badawczą. Oczywiście szeroko rozumiana religia stanowi również tradycyjny temat badań w ramach różnych dyscyplin. Omawiana konferencja w moim
odczuciu plasuje się na styku tych dwóch kontekstów – nowych zainteresowań i tradycyjnych
podejść. Zorganizowana w Tartu, zgromadziła na czas obrad badaczy i badaczki z różnych
ośrodków, także spoza Europy, analizujących to zjawisko z bardzo różnych perspektyw: socjologicznej, historycznej, teologicznej, filozoficznej czy architektonicznej.
Celem konferencji było zestawienie tendencji sekularyzacyjnych oraz ich przyczyn i konsekwencji w różnych państwach i szerokie porównanie ich z sytuacją Estonii, państwa „silnie
zsekularyzowanego, charakteryzującego się malejącym znaczeniem zinstytucjonalizowanej
religii (deinstytucjonalizacja) i spadkiem praktyk chrześcijańskich (dechrystianizacja)”1. Konsekwencjami procesów sekularyzacji, o których mówiono, są m.in.: zmiany w funkcjonowaniu
tradycyjnych grup religijnych i kościołów, ateizm, nowe duchowości, indywidualne religie czy
mieszane ich formy. Tytuł konferencji – Stara religia i nowa duchowość: ciągłość i zmiany w tle
teorii sekularyzacji – uwypukla rozpowszechniony właściwie już dziś dystans czy krytykę teorii
sekularyzacji, podkreślające m.in. jej ograniczoną moc eksplenacyjną czy empiryczną falsyfikację tezy o zanikaniu religii w ramach nowoczesności (por. np. prace J. Casanovy, K. Dobbelaere
czy G. Davie)2. Ten wątek podkreślał w swoim wystąpieniu jeden z kluczowych dyskutantów,
Detlef Pollack, w referacie pt. Secularization theory and individualization thesis: Theoretically and
empirically reconsidered, wskazując, że: „dominującą narracją nauk społecznych nie jest już ta
wskazująca, że znaczenie religii dziś maleje”3. Tytuł konferencji mówi jednak coś więcej – wskazuje na dynamiczną relację pomiędzy procesem sekularyzacji a zmianami religii i duchowości.
Dynamiczność tej relacji należy rozumieć przynajmniej na dwa sposoby. W pierwszym, metodologicznym, teoria sekularyzacji utrudniała dostrzeżenie znaczenia religii w nowoczesności.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 http://orns.ut.ee/call-papers
2 J. CASANOVA, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, przeł. T. KUNZ, Kraków 2005; G. DAVIE, Socjologia
religii, przeł. R. BABIŃSKA, Kraków 2010; K. DOBBELAERE, Sekularyzacja. Trzy poziomy analizy, przeł. R. BABIŃSKA,
Kraków 2008.
3 http://orns.ut.ee/program
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Grace Davie mówi w tym kontekście o szerszej zmianie obecnego „klimatu intelektualnego”4,
w ramach którego z negatywnej krytyki koncepcji sekularyzacji przechodzi się w kierunku pozytywnie formułowanych tez o społeczeństwie postsekularnym czy zwrocie postsekularnym,
co jest związane m.in. z ujawnieniem ideologicznego wymiaru teorii sekularyzacji5 czy też rozpoznaniem, że „socjolodzy stają się częścią procesu sekularyzacji”6. W tym sensie owe ciągłość
i zmiany religii i duchowości odbywały się (a częściowo wciąż odbywają, ponieważ krytyka teorii sekularyzacji jest dziś i ostrożna, i wybiórcza) w tle teorii sekularyzacji, czyli poza horyzontem badań religii. W drugim rozumieniu, które jest chyba wyraźniejsze czy bardziej oczywiste,
tytuł wskazuje na zmiany empiryczne, a nie metodologiczne, a więc faktycznie następujące
przemiany religii i duchowości. Można powiedzieć, że przedstawione referaty w różnym stopniu, przy użyciu różnych metod i w odniesieniu do różnych danych podejmowały zakreśloną
tu problematykę.
Referat zaprezentowany przez autora tego sprawozdania, pt. From secularization to restitution. A fate of monasteries in Poland in the context of contemporary transformations of religion,
wpisywał się w zainteresowania konferencyjne przynajmniej na dwa sposoby. Po pierwsze,
łącząc perspektywę historyczną z analizami socjologicznymi, stanowił przykład podejścia interdyscyplinarnego. Po drugie, dyskutował funkcjonowanie pamięci o klasztorach i kasatach
klasztornych dziś, korzystając z badań przeprowadzonych w Wąchocku i Opatowie w ramach
projektu Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja. W pierwszej części wystąpienia
przedstawiono problematykę kasat klasztornych w XVIII i XIX w. na terytoriach polskich. W drugiej części pokazano, jak następował proces symbolicznych rekonstrukcji klasztorów cystersów i bernardynów, wskazując na ważność narracji patriotycznej i turystycznej oraz znaczenia
klasztorów w lokalnych pamięciach zbiorowych7.

4

G. DAVIE, Socjologia religii, s. 79.

5

S. BURDZIEJ, Socjologia postsekularna?, „Studia socjologiczne”, 2, 2010, s. 99.

6

G. DAVIE, Socjologia religii, s. 79.

7 M. JEWDOKIMOW, B. MARKOWSKA, Miejsce klasztoru w Wąchocku w lokalnej pamięci zbiorowej, „Hereditas Monasteriorum”, 3, 2013, s. 189–216.
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S p rawozd a n i e p ó ł ro c z n e

Marek DERWICH
Instytut Historyczny
Uniwersytet Wrocławski

Sprawozdanie z realizacji Projektu w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r.*

1. Organizacja prac
Projekt naukowy Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (11H 11 021280) jest
finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016, a realizowany pod skrzydłami Polskiego Towarzystwa Historycznego. Kierownikiem Projektu jest prof. dr hab. Marek Derwich
z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie w Projekcie w różnym zakresie bierze udział około 167 osób oraz 27 instytucji. Pomocą służy Biuro Projektu, w składzie:
Weronika Wojciech (sekretarz), mgr Katarzyna Romanow (asystent Projektu), mgr Paula Zawisza (asystent Projektu), mgr Piotr Piętkowski (koordynator baz danych).
Projekt ma swoją stronę internetową http://www.kasaty.pl, na której można znaleźć szersze informacje na jego temat, w tym dotyczące zasad współpracy z Projektem i finansowania badań
(zakładki Projekt i Kontakt), aktualnych wydarzeń i badań (zakładka Home) oraz konferencji (zakładka Konferencje) i publikacji (zakładka Publikacje). Ze strony Projektu można także przejść
bezpośrednio do Portalu Wiedzy oraz do strony półrocznika „Hereditas Monasteriorum”.
W kolejnych tomach półrocznika „Hereditas Monasteriorum” znajduje się dział Kronika Projektu – por. HM, 1, 2012, s. 355–471; HM, 2, 2013, s. 443–568; HM, 3, 2013, s. 421–595; HM,
4, 2014, s. 455–530; HM, 5, 2014, s. 431–514 (dostępne online na stronie www.hm.kasaty.pl).
Znaleźć w nim można sprawozdania: z działalności Projektu za kolejne półrocza, z organizowanych konferencji, z prac poszczególnych zespołów oraz z ważniejszych badań indywidualnych
(wszystkie wymienione są także w sprawozdaniach półrocznych).
Sprawozdania półroczne dostępne są także online na stronie Projektu, w zakładce Projekt
(http://www.kasaty.pl/category/sprawozdania/). Do tej pory ukazało się pięć sprawozdań, kolejno za okresy: 6 III–30 XI 2012 r. (HM, 1, 2012, s. 369–377); 1 XII 2012–30 IV 2013 r. (HM, 2, 2013,
s. 445–453); 1 V–31 X 2013 r. (HM, 3, 2013, s. 423–431); 1 XI 2013–31 V 2014 r. (HM, 4, 2014,
s. 457–472) i 1 VI–30 X 2014 r. (HM, 5, 2014, s. 433–443).

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
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2. Portal Wiedzy
Zespół informatyków, w składzie: mgr inż. Patryk Dawidziuk (koordynator), mgr inż. Szymon
Sztajer, mgr inż. Rafał Toboła i mgr inż. Marek Wójcikowski, w ścisłej współpracy z Biurem Projektu, kontynuuje prace nad Portalem Wiedzy, czyli bazami danych i narzędziami do ich wykorzystania. Jest on już dostępny na stronie http://pw.kasaty.pl/.
Bazy uzupełniane są w trybach online oraz offline (za pomocą automatycznie eksportowanych
specjalnych formularzy Excela).
Na dzień 30 IV 2015 r. w wersji końcowej opracowano 50 607 rekordów (przyrost o 2069):
– baza architektury: 956 (przyrost o 364);
– baza archiwaliów, dokumentów i rękopisów poklasztornych: 14 927 (przyrost o 100);
– baza archiwaliów urzędowych: 1620 (przyrost o 166);
– baza bibliograficzna: 2087 (przyrost o 315);
– baza druków: 20 433 (przyrost o 100);
– baza klasztorów: 1834 (przyrost o 30);
– baza mobiliów: 4667 (przyrost o 645);
– baza muzykaliów: 1910 (przyrost o 47);
– baza ogrodów i parków: 45 (przyrost o 11);
– baza ostatnich zakonników: 1231 (przyrost o 186);
– baza rysunków architektonicznych i ikonografii: 663 (przyrost o 83);
– baza zakonów i zgromadzeń zakonnych: 234 (przyrost o 22).
Do bazy wpisano lub importowano 37 589 rekordów (przyrost o 9841), z których można już
korzystać online:
– baza architektury: 917 (przyrost o 403);
– baza archiwaliów, dokumentów, rękopisów poklasztornych: 13 850 (przyrost o 1627);
– baza archiwaliów urzędowych: 1077 (przyrost o 586);
– baza bibliograficzna: 2000 (przyrost o 954);
– baza druków: 10 664 (przyrost o 2757);
– baza klasztorów: 1663 (przyrost o 98);
– baza mobiliów: 4637 (przyrost o 2932);
– baza muzykaliów: 1618 (przyrost o 126);
– baza ogrodów i parków: 41 (przyrost o 23);
– baza ostatnich zakonników: 355 (przyrost o 184);
– baza rysunków architektonicznych i ikonografii: 641 (przyrost o 135);
– baza zakonów i zgromadzeń zakonnych: 126 (przyrost o 16).
Na stronie pw.kasaty.pl dostępna jest już także interaktywna mapa skasowanych klasztorów.
Znajdują się na niej wszystkie domy zakonne, dla których udało się ustalić współrzędne geograficzne.
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3. Badania
Badania w ramach Projektu prowadzone są przez zespoły badawcze oraz przez indywidualnych współpracowników.

3.1. Zespoły badawcze
Zespół I. Zespół się rozwiązał. Jego dotychczasowi członkowie, dr Witalij Rosowski i dr Irena
Wodzianowska, zadeklarowali dalszą współpracę z Projektem w ramach badań indywidualnych.
Zespół II. Skład: osiem osób (bez zmian). Koordynator: prof. Piotr Oliński (UMK). Cel: ewidencjonowanie spuścizny po klasztorach skasowanych na obszarze Prus Zachodnich. Sprawozdanie
zbiorcze za okres 1 XI 2014–31 X 2015 r. zostanie opublikowane w HM, 7, 2015.
Zespół III. Skład: cztery osoby (bez zmian). Koordynator: ks. prof. Janusz Królikowski (UPJPII).
Cel: inwentaryzacja i opracowanie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na
obszarze diecezji tarnowskiej. Sprawozdanie zbiorcze za okres 1 XI 2014–31 X 2015 r. zostanie
opublikowane w HM, 7, 2015.
Zespół IV. Zespół został rozwiązany, zakładane cele zostały zrealizowane w niewielkim stopniu.
Zespół V. Skład: jedna osoba (z udziału w zespole zrezygnowała dr Barbara Markowska). Badania prowadzi nadal dr Marcin Jewdokimow (UKSW). Cel: zbadanie materialnego i symbolicznego znaczenia wybranych skasowanych klasztorów dla społeczności lokalnych i przygotowywanie na ten temat artykułów. Sprawozdanie zbiorcze za okres 1 XI 2014–31 X 2015 r. zostanie
opublikowane w HM, 7, 2015.
Zespół VI. Skład: cztery osoby (liczebnie bez zmian; z udziału w zespole zrezygnowała mgr Inga
Stembrowicz, do zespołu dołączył mgr Konrad Morawski). Koordynator: mgr Małgorzata Kośka
(AGAD). Cel: inwentaryzacja i opracowanie akt poklasztornych i kasacyjnych znajdujących się
w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Sprawozdanie zob. HM, 6, 2015,
s. 493.
Zespół VII. Zespół został rozwiązany bez osiągnięcia zamierzonych celów.
Zespół VIII. Skład: cztery osoby (bez zmian). Koordynator: mgr Elżbieta Bylinowa. Zespół zawiesił swoją działalność do końca 2015 r.
Zespół IX. Zespół się rozwiązał ze względu na inne zadania realizowane przez jego członków.
Prace nad inwentaryzacją zasobu Biblioteki Kórnickiej PAN prowadzone są w ramach działań
Biura Projektu.
Zespół X. Skład: dwie osoby (z prac w zespole zrezygnowała mgr Anna Jezierska). Koordynator: mgr Urszula Bończuk-Dawidziuk (Muzeum UWr) Cel: edycja Acta manualia die Uebernahme
der Bibliotheken, Kunstsammlungen & Archive in den aufgehobenen Klöster Schlesiens betreffend.
Büsching. Sprawozdanie zob. HM, 6, 2015, s. 494.
Zespół XI. Skład: trzy osoby (bez zmian). Koordynator: dr hab. Alina Mądry (UAM, MN Poznań).
Cel: inwentaryzacja muzykaliów oraz instrumentów muzycznych. Sprawozdanie zob. HM, 5,
2014, s. 495–498.
Zespół XII. Skład: pięć osób (bez zmian). Koordynator: mgr Ewa Hauptman-Fischer (BUW). Cel:
inwentaryzacja muzykaliów poklasztornych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Sprawozdanie zob. HM, 6, 2015, s. 499–511.
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Zespół XIII. Skład: cztery osoby (bez zmian). Koordynator: dr hab., prof. Andrzej Kozieł (UWr).
Cel: stworzenie kompletnego katalogu wszystkich zachowanych dzieł sztuki, które przed rokiem 1810 znajdowały się w klasztorze w Lubiążu. Sprawozdanie zob. HM, 6, 2015, s. 512–513.
Zespół XIV. Skład: dwie osoby (bez zmian). Zespół zawiesił swoją działalność do czerwca 2016 r.
Zespół XV. Skład: dwie osoby (bez zmian). Zespół zrealizował cel, tzn. inwentaryzację druków
ze skasowanych klasztorów znajdujących się w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej, i zakończył
pracę.
Zespół XVI. Skład: trzy osoby (z udziału w zespole zrezygnowali mgr Krzysztof Kaleta i mgr Paulina Kraska). Koordynator: mgr Łukasz Guldon. Cel: inwentaryzacja i opracowanie archiwaliów
poklasztornych i kasacyjnych znajdujących się w zbiorach Archiwum Państwowego w Kielcach. Sprawozdanie zob. HM, 6, 2015, s. 514.
Zespół XVII. Skład: dwie osoby (bez zmian). Cel: inwentaryzacja archiwaliów ilustrujących losy
dziedzictwa kulturowego po skasowanych klasztorach w zbiorach Archiwum Państwowego
w Radomiu. Sprawozdanie zob. HM, 6, 2015, s. 515–516.
Zespół XVIII. Skład: dwie osoby (bez zmian). Cel: opracowanie i przygotowanie do druku inwentarza rękopisów pochodzących ze skasowanych klasztorów znajdujących się w zbiorach
Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. Sprawozdanie zob. HM, 6, 2015, s. 517.
Zespół XIX. Skład: trzy osoby (z udziału w zespole zrezygnowali dr Robert Heś i dr Beata Marcisz-Czapla). Koordynator: dr Marek L. Wójcik (UWr). Cel: edycja XIX-wiecznych repertoriów
dokumentów pochodzących z klasztorów skasowanych na Śląsku ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Sprawozdanie zob. HM, 6, 2015, s. 518–519.
Zespół XX. Skład: dwie osoby (bez zmian). Cel: opracowanie zasobu Archiwum Państwowego
w Opolu w zakresie archiwaliów interesujących dla Projektu. Sprawozdanie zob. HM, 6, 2015,
str. 520–553.

3.2. Kwerendy i badania różne
W ramach Projektu przeprowadzono badania i prace mające za zadanie odnalezienie oraz
usystematyzowanie wiadomości źródłowych związanych ze skasowanymi klasztorami, a także
wprowadzenie opracowanych danych do Portalu Wiedzy.
Mgr Piotr Piętkowski z zespołem (mgr Anna Brodziak, mgr Maciej Badowicz, mgr Dominik
Kwieciak, mgr Kacper Manikowski, Konrad Szymański, mgr Jacek Wójcik, mgr Patrycja Ziomek)
oraz pracownicy Biura Projektu pracowali nad wpisywaniem danych do baz Projektu.
Mgr Piotr Piętkowski przeprowadził zakończone sukcesem rozmowy w sprawie współpracy z Projektem i udostępnienia danych w Bibliotece i Archiwum Konwentu Bonifratrów
w Krakowie, Archiwum Franciszkanów w Krakowie oraz Archiwum Franciszkanów-Reformatów
w Krakowie. Przeprowadził także rozmowy i kwerendę w Bibliotece PAN w Kórniku, Bibliotece UAM w Poznaniu oraz Archiwum Państwowym i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.
Wraz z czteroosobowym zespołem (mgr Maciej Badowicz, mgr Anna Brodziak, mgr Kacper
Manikowski, mgr Jacek Wójcik) przeprowadził kwerendy w Archiwum Konwentu Bonifratrów
w Krakowie (archiwalia potrynitarskie) oraz w oddziale wawelskim Archiwum Narodowego
w Krakowie. Sprawozdanie zbiorcze działalności zespołu koordynowanego przez mgra Piotra
Piętkowskiego ukaże się w HM, 7, 2015.
W ramach Projektu przeprowadzono także indywidualne działania badawcze:
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Dr Andrzej Buczyło (Biała Podlaska) prowadzi kwerendę w Archiwum Diecezjalnym w Siedlcach, przygotowując inwentarz zbiorczy przechowywanych tam materiałów archiwalnych interesujących dla Projektu.
Dr Janina Dzik (SIMA-ART, Kraków) kontynuuje kwerendy terenowe, archiwalne i biblioteczne
na obszarze Małopolski w poszukiwaniu dzieł sztuki i druków pozostałych po skasowanych
klasztorach, rozpoczęła też kwerendy związane z opracowywanym przez nią katalogiem XVIII-wiecznych malowideł w kościołach zakonnych na terenie dawnej Rzeczypospolitej. W dniach
16–18 XII 2014 r. przeprowadziła kwerendę w Warszawie, która objęła fototekę Instytutu Sztuki
PAN, Archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz kościoły św. Anny i św. Antoniego (na Czerniakowie).
Dr Waldemar Firlej i dr Danuta Krześniak-Firlej (UJK Kielce), którzy mieli opracować losy zakonników ze skasowanych klasztorów prowadzących działalność piśmienniczą i pedagogiczną na
terenie diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX i początkach XX w., ostatecznie opracowali
rozprawę Bibliografia piśmiennictwa zakonników z obszaru diecezji kieleckiej i sandomierskiej
w drugiej połowie XVIII i XIX wieku, która pozytywnie przeszła etap recenzji i ukaże się drukiem
w jednym z kolejnych tomów HM.
Dr Cezary Jastrzębski (UJK Kielce) kontynuuje prace nad książką Klasztory skasowane między
Wisłą a Pilicą we wspomnieniach i relacjach prasowych. Antologia, t. 1: 1795–1863.
Mgr Grzegorz Joachimiak (UWr), który zakończył prace nad przystosowaniem rekordów z bazy
RISM dotyczących opactwa cystersów w Krzeszowie do potrzeb muzykaliów w Portalu Wiedzy (w sumie 120), kontynuuje katalogowanie muzykaliów po tym opactwie znajdujących
się w Bibliotece Opactwa ss. Benedyktynek w Krzeszowie – opracował kolejne 121 rękopisów
(w sumie 221). Sprawozdanie zbiorcze za okres 1 XI 2014–31 X 2015 ukaże się w HM, 7, 2015.
Dr Magdalena Marosz (AN Kraków) zakończyła prace nad inwentaryzacją archiwaliów po skasowanych klasztorach augustianów-eremitów znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym
w Warszawie, Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Klasztoru OO. Karmelitów w Krakowie „na Piasku”, Archiwum Narodowym w Krakowie, Archiwum Państwowym
w Bydgoszczy, w Bibliotece Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie, Sekcji Rękopisów
Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Gabinecie Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dziale Rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
Rozpoczęła prace nad inwentaryzacją archiwaliów po skasowanych klasztorach w zbiorach Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych w Krakowie oraz w Archiwum Opactwa benedyktynek w Staniątkach. Wyniki tych kwerend ukażą się w 2016 r. jako publikacje książkowe.
Mgr Dorota Matyaszczyk prowadzi badania nad losami dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na obszarze Wielkopolski. Sprawozdanie zob. HM, 6, 2015, s. 554–555.
Mgr Ewa Mikołajczak (Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia) zakończyła prace nad inwentarzem dokumentacji architektonicznej zabudowań poklasztornych na wyspie Piasek we Wrocławiu z Archiwum Budowlanego w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Obecnie kończy prace
nad monograficznym opracowaniem tego zagadnienia.
Dr hab. Jerzy Pająk i prof. dr hab. Jerzy Szczepański (UJK Kielce) kontynuują prace nad katalogiem map, planów i rysunków architektonicznych skasowanych klasztorów przechowywanych
w zbiorach Archiwum Państwowego w Radomiu. Publikacja przewidziana jest na 2016 r.
Mgr Krzysztof Pawlik (Wrocław) z powodów rodzinnych musiał zawiesić prace nad edycją Katalogen des hisiegen Gymnasiums so wie der Stifts-und Klosterbibliotheken in Neisse 1812 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu.
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Dr Gregor Ploch (Archidiecezja Wiedeńska) kontynuuje prace nad inwentarzem archiwaliów
dotyczących kasat józefińskich w Galicji w zespole Stiftungshofbuchhaltung Austriackiego Archiwum Państwowego w Wiedniu. Rezultat tej kwerendy ukaże się w 2016 r. jako publikacja
książkowa.
Dr Andreas Reinke (Berlin) kontynuuje kwerendy w Tajnym Pruskim Archiwum Państwowym
w Dahlem-Berlin w celu wytypowania i zinwentaryzowania akt urzędowych po klasztorach
skasowanych na Śląsku. Rezultat tej kwerendy ukaże się w 2016 r. jako publikacja książkowa.
Mgr Karol Seidel (Głogów) przeprowadził kwerendy archiwalne w Archiwum Państwowym
w Poznaniu oraz w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu w celu wykonania i opracowania kopii cyfrowych jednostek archiwalnych dotyczących skasowanego opactwa cystersów
w Przemęcie.
Dr Szymon Sułecki (Archiwum Klasztoru Karmelitów w Krakowie „na Piasku”) rozpoczął prace
nad inwentaryzacją archiwaliów po skasowanych klasztorach w zbiorach Archiwum Klasztoru
Karmelitów w Krakowie „na Piasku”. Rezultat tej kwerendy ukaże się w 2016 r. jako publikacja
książkowa.
Prof. Tadeusz M. Trajdos (Instytut Historii PAN w Warszawie) zakończył opracowanie do druku
inwentarzy opactwa benedyktynów w Starych Trokach z lat 1797 i 1799 (ostatnich zachowanych). Opracowanie ukaże się jako książka w 2016 r.
Prof. Magdalena Ujma (Uniwersytet Opolski) kończy prace nad wydaniem planów skasowanych klasztorów w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we
Lwowie. Ukażą się jako książka w 2016 r.

3.3. Pozyskiwanie materiałów źródłowych i ikonograficznych
W okresie sprawozdawczym zdigitalizowano lub pozyskano następujące materiały źródłowe
i ikonograficzne:
Fotografie (181) detali architektonicznych dawnego opactwa cystersów w Lubiążu, wykonane
przez Magdalenę Pulik w ramach prac Zespołu XIII.
Capitulum electivum provinciae Lithvanae, S. Angeli Custodis, ordinis Praedicatorum, Vilnae, Typis
Neumanii et Dworzecii, anno 1833, digitalizacja ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego na Piasku.

3.4. Książki zakupione
W okresie sprawozdawczym zakupiono następujące pozycje książkowe:
Vytautas ALIŠAUSKAS (red.), Dzieje chrześcijaństwa na Litwie = Krikščionybės Lietuvoje istorija, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014, 6 tab., 8 map, 136 il., indeks osób
Nina BRZOSTOWSKA-SMÓLSKA, Krzysztof SMÓLSKI, Kościół paulinów – Ducha Świętego (Najpiękniejsze
Kościoły Warszawy), fot. Janusz ROSIKOŃ, Izabelin-Warszawa: Rosikon Press, 2011, ss. 98, 2 mapy,
59 il., bibliografia
Richard BUTTERWICK, Polska rewolucja a Kościół Katolicki 1788–1792, przeł. Marek UGNIEWSKI, Kraków: Arcana, 2012, ss. 1004, 3 tab., 4 mapy, 41 il., indeks osób i geograficzny, bibliografia
Piotr CHOMIK, Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku, Kraków: Avalon,
2013, ss. 646, streszczenie w języku rosyjskim, indeks osób, bibliografia
Krzysztof GARBACZ, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, t. 1: Powiaty: zielonogórski – świebodziński – krośnieński = Sehenswertes in der Wojewodschaft Lubuskie. Reiseführe, Bd. 1:
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Die Kreise Zielona Góra, Świebodzin und Krosno Odrzańskie, Zielona Góra: Agencja Wydawnicza
„PDN”, 2014, ss. 272, 3 mapy, 121 il., spisy zabytków nieruchomych w języku niemieckim, bibliografia (wyd. 2 poprawione)
Krzysztof GARBACZ, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, t. 2: Powiaty: żarski – żagański – nowosolski – wschowski = Sehenswertes in der Wojewodschaft Lubuskie. Reiseführe, Bd.
2: Die Kreise Żary, Żagań, Nowa Sól und Wschowa, Zielona Góra: Agencja Wydawnicza „PDN”,
2012, ss. 368, 4 mapy, 193 il., spisy zabytków nieruchomych w języku niemieckim, bibliografia
Krzysztof GARBACZ, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, t. 3: Powiaty: gorzowski
– słubicki – sulęciński – międzyrzecki – strzelecko-drezdenecki = Sehenswertes in der Wojewodschaft Lubuskie. Reiseführe, Bd. 3: Die Kreise Gorzów, Słubice, Sulęcin, Międzyrzecz und Strzelce
Krajeńskie-Drezdenko, Zielona Góra: Agencja Wydawnicza „PDN”, 2013, s. 344, 5 map, 156 il.,
spisy zabytków nieruchomych w języku niemieckim, bibliografia
Wojciech JAKUBOWSKI, ks. Marek SOLARCZYK, Organizacja Kościoła Rzymskokatolickiego na ziemiach
polskich od X do XXI wieku. Informatorium historyczne, Warszawa-Olsztyn: Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR, ss. 458, 83 tab., 12 map, 28 il., bibliografia
Jolanta KWIATEK, Szkolnictwo średnie na Górnym Śląsku na tle reform oświatowych w Prusach od
połowy XVIII wieku do początków XX wieku (Studia i Monografie, 458), Opole: Uniwersytet Opolski, 2011, 35 tab., indeksy: osób i geograficzny, bibliografia, streszczenie w języku niemieckim
Józef MANDZIUK, Historia Kościoła Katolickiego na Śląsku. Czasy nowożytne, t. 3, cz. 3: (1887–1914),
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009, ss. 468, 22 tab.,
indeksy: osób i geograficzny
Jerzy MICHALEWICZ, Katalog Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, t. 1, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2014, ss. 1172, 1 il., indeks osób
„Nova Polonia Sacra: Czasopismo poświęcone badaniu historii Kościoła, prawa kanonicznego
i literatury teologicznej w Polsce”, 1926, 2, ss. 262, wykaz osób i miejscowości
Jerzy PASZENDA SJ, Budowle jezuickie w Polsce XVI–XVIII w., t. 3, Kraków: Wydawnictwo WAM-Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2006, ss. 400, 134 il.
Marcin PIELESZ, Zabytkowe klasztory w Małopolsce. Przewodnik, Kielce: Wydawnictwo: „Jedność”,
2014, ss. 272, 18 map, 410 il., bibliografia
Hugo SOMMER, Pruskie garnizony wojskowe. W Poznańskiem, Prusach Zachodnich i na Górnym
Śląsku, Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2011, ss. 66
Tadeusz SZYDŁOWSKI, Ruiny Polski: opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków
sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej z 227 rycinami i mapką orientacyjną, Warszawa:
Grafika Iwona Knechta, 2013, przedruk metodą fotooffsetową wydania z 1919 r., ss. VII, 226,
1 mapa, 227 il., indeks geograficzny
Jerzy TELIGA, Opactwo oo. Cystersów w Wąchocku. Metody zabezpieczania statycznego i restauracji murowanych konstrukcji zabytkowych – prostowanie ściany, Warszawa: Ośrodek Informacji
Konserwatorskiej PP. Pracownie Konserwacji Zabytków, 1972, ss. 32, 15 il.
Stanisław WILIŃSKI, Gotycki kościół pocysterskiego opactwa paradyskiego w Gościkowie (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych. Prace Komisji Historii
Sztuki, 4/1), Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1953, ss. 104, 86 il., bibliografia,
streszczenie w języku francuskim
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4. Konferencje
4.1. Na których prezentowano tematykę Projektu
21–22 XI 2014 r., Kraków, Historyczne księgozbiory dominikańskie. Miejsca, ludzie, historie. Wygłoszony referat: Piotr PIĘTKOWSKI, Księgozbiory poklasztorne pochodzące z Archiwum Polskiej
Prowincji oo. Dominikanów w Krakowie zewidencjonowane w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII
i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”.
12 XII 2014 r., Paryż, Clergy in Crisis? 1650–1900. Wygłoszony referat: Marek DERWICH, Le projet
« L’héritage culturel des monastères dissous sur le territoire de l’ancienne Pologne et en Silésie aux
XVIIIe et XIXe siècles : devenir, signification, inventaire » et ses bases de données.

5. Publikacje finansowane i współfinansowane
5.1. „Hereditas Monasteriorum”
Ukazał się tom 5, 2014, ss. 550, 58 il., 52 tab., aneksy, wstęp i streszczenia w języku angielskim,
dostępny online na stronie: http://hm.kasaty.pl/tom-5-2014/.
Na etapie końcowym są prace nad tomem 7, 2014.

5.2. Książki wydane drukiem
Marek DERWICH (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów
i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. I: Geneza. Kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego; t. II: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego;
t. III: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954–1956; t. IV: Dokumentacja (Opera ad
Historiam Monasticam Spectantia, curavit Marcus DERWICH, Series I: Colloquia, 8/I–IV) (współfinansowana przez Projekt)

5.3. Książki w opracowaniu redakcyjnym
Władysław CHOTKOWSKI, Kasaty klasztorne w Galicji. Wybór prac, red. Anna GĄSIOR, Janusz KRÓLIKOWSKI (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
Marek DERWICH (Hg.), Die Auflösung der Klöster in Preußisch-Schlesien 1810 (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
Marek DERWICH (red.), Losy dziedzictwa po klasztorach jezuickich skasowanych na obszarze
Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz jego znaczenie dla powstania i działalności Komisji
Edukacji Narodowej (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk
w 2016 r.
Marek DERWICH (red.), Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych
na ziemiach zaboru rosyjskiego w latach 1864–1905 (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych
Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
Marek DERWICH (red.), Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych
w Płocku oraz na Mazowszu i ziemi dobrzyńskiej (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
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Marek DERWICH (red.), Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław,
druk w 2016 r.
Marek DERWICH (red.), Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce
pod rządami pruskimi (do 1871 r.) (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
Marek DERWICH (red.), Losy klasztorów i zbiorów poklasztornych w okresie represji po upadku powstania listopadowego w 1831 r. (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
Marek DERWICH, Piotr OLIŃSKI, Waldemar ROZYNKOWSKI (red.), Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Prus Zachodnich i Wschodnich, Pomorza i Inflant (Dziedzictwo
Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
Jerzy KALISZUK, Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny
światowej, t. 1: Prolegomena, t. 2: Wykaz, t. 3: Ekscerpty źródłowe (w oparciu o spuściznę po Marii
Hornowskiej oraz inne materiały archiwalne). Indeksy (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych
Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
Maria KAŁAMAJSKA-SAEED, Archiwum i biblioteka klasztoru brygidek w Grodnie. Inwentarz
z 1925 r. i stan współczesny (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 2), Wrocław,
druk w drugiej połowie 2015 r.
Materiały źródłowe dotyczące dziejów kamedulskiej jurydyki w podwarszawskiej Pradze z lat
1666–1717, wyd. Łukasz TRUŚCIŃSKI, współpraca Paweł KLINT (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 3), Wrocław, druk w drugiej połowie 2015 r.
Dorota MATYASZCZYK, „Akta tyczące się sprzętów jakich kościoły parafialne archidiecezji poznańskiej potrzebują”. Rękopis KA 12 236 w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
Piotr OLIŃSKI, Waldemar ROZYNKOWSKI (red.), Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów
z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.) (Dziedzictwo Kulturowe po
Skasowanych Klasztorach, 1), Wrocław, druk w drugiej połowie 2015 r.
Ostatnie zachowane inwentarze opactwa benedyktynów w Starych Trokach z lat 1797 i 1799, wydał i wstępem opatrzył Tadeusz M. TRAJDOS (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2016 r.
Anna SZYLAR, „Pióro żadne nie jest w stanie wyrazić jej zalet”. Listy informujące o śmierci mniszek
adresowane do opactwa benedyktynek w Sandomierzu w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu (1781–1897) (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 4), Wrocław, druk
w drugiej połowie 2015 r.

5.4. Artykuły
Kamila FOLLPRECHT, Zmiany własności nieruchomości w Krakowie związane z kasatami klasztorów
przełomu XVIII i XIX w., HM, 5, 2014, s. 27–41.
Marcin JEWDOKIMOW, Barbara MARKOWSKA, Miejsce i rola klasztoru bernardynów w pamięci zbiorowej społeczności lokalnej Opatowa. Studium przypadku, HM, 5, 2014, s. 43–62.
Tadeusz M. TRAJDOS, Augustianie w Brześciu Litewskim pod panowaniem rosyjskim, HM, 5, 2014,
s. 13–25.
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5.5. Edycje i materiały źródłowe
Urszula BOŃCZUK-DAWIDZIUK, Arkadiusz WOJTYŁA, Przebieg postępowania kasacyjnego w opactwie
norbertanów przy kościele św. Wincentego we Wrocławiu w świetle „Akt Büschinga” ze zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, HM, 5, 2014, s. 331–367.
Janina DZIK, Monstrancja i kielich z dawnego kościoła klasztornego reformatów w Kryłowie, obecnie w zakrystii klasztoru reformatów w Przemyślu, HM, 5, 2014, s. 295–302.
Zbigniew JOSKOWSKI OFMConv, Stare druki z księgozbiorów klasztornych w zbiorach Biblioteki Prowincjalnej Franciszkanów w Gnieźnie. Apendyks do katalogu starych druków, HM, 5, 2014, s. 303–327.
Dorota LEWANDOWSKA, Pokasacyjne losy opactwa cystersów w Lądzie na podstawie źródeł archiwalnych zachowanych w zespołach akt: „Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego”
i „Komisja Województwa Kaliskiego” z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie,
HM, 5, 2014, s. 65–106.
Dorota MATYASZCZYK, Lustracje przeprowadzane w klasztorach wielkopolskich w latach 1817–1825,
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. KA 12 249, HM, 5, 2014, s. 369–381.
Witalij ROSOWSKI, Archiwalia na temat skasowanych klasztorów w zbiorach państwowych archiwów w Kijowie i Żytomierzu na Ukrainie w świetle kwerendy przeprowadzonej w dniach 5–23 VIII
2013 r., HM, 5, 2014, s. 269–294.
Aleksander Krzysztof SITNIK OFM, Inwentarze klasztoru i kościoła klasztornego bernardynów
w Brzeżanach z lat 1781–1848, HM, 5, 2014, s. 383–414.
Mirosława SOBCZYŃSKA-SZCZEPAŃSKA, Emilia ZIÓŁKOWSKA, Źródła do dziejów skasowanych klasztorów
w zasobie Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie, HM, 5, 2014, s. 191–267.
Anna SZYLAR, Wykaz zawartości jednostki archiwalnej „Akta zakonne sióstr Norbertanek w Busku
1786–1831”, HM, 5, 2014, s. 163–189.
Krzysztof WIŚNIEWSKI, Kościół św. św. Piotra i Pawła Apostołów oraz inne zabudowania jezuickie
i benedyktyńskie w Pułtusku (inwentarze z lat 1781–1882 oraz dokumentacja fotograficzna), HM,
5, 2014, s. 107–161.

5.6. Recenzje
Halina RUSIŃSKA-GIERTYCH, rec.: Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки. Збірник наукових праць [Drukarnia Poczajowskiego Uspieńskiego klasztoru i jej starodruki. Zbiór prac], Київ: Національна Академія Наук України, Національна Бібліотека України ім.
В. І. Вернадського, 2011, ss. 263, 39 il., bibliografia, HM, 5, 2014, s. 427–430.

5.7. Sprawozdania z konferencji
Witalij ROSOWSKI, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego
po klasztorach skasowanych na ziemiach zaboru rosyjskiego w latach 1864–1905. W 150. rocznicę
wielkiej kasaty klasztorów dokonanej w 1864 r.”, HM, 5, 2014, s. 444–447.

5.8. Sprawozdania z kwerend
Grzegorz JOACHIMIAK, Muzykalia z klasztorów cysterskich w Krzeszowie i Obrze; nieznane źródła
z Krzeszowa. Sprawozdanie z prac w dniach 1 V 2013–30 X 2014 r., HM, 5, 2014, s. 499–511.
Beata LORENS, Sprawozdanie z prac w 2014 r., HM, 5, 2014, s. 512.
Dorota MATYASZCZYK, Sprawozdanie z prac w dniach 1 V–30 X 2014 r., HM, 5, 2014, s. 513–514.
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5.9. Sprawozdania z prac Projektu
Marek DERWICH, Sprawozdanie z realizacji Projektu, 1 VI–30 X 2014 r., HM, 5, 2014, s. 433–443.
Urszula BOŃCZUK-DAWIDZIUK, Sprawozdanie [Zespołu X] z postępu prac nad wydaniem „Akt Büschinga” w dniach 30 IV–30 X 2014 r., HM, 5, 2014, s. 468.
Ałła BRZOZOWSKA, Adam POZNAŃSKI, Sprawozdanie [Zespołu XVIII] z prac w dniach 1 XI 2013–30 X
2014 r., HM, 5, 2014, s. 495.
Anna GADOMSKA, Sprawozdanie [Zespołu XVII] z prac w dniach 1 V–31 X 2014 r., HM, 5, 2014,
s. 493–494.
Łukasz GULDON, Sprawozdanie [Zespołu XVI] z prac w dniach 1 VI–31 X 2014 r., HM, 5, 2014, s. 492.
Ewa HAUPTMAN-FISCHER, Katarzyna SPURGJASZ, Sprawozdanie [Zespołu XII] z inwentaryzacji muzykaliów poklasztornych w Gabinecie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
w dniach 1 V–31 X 2014 r., HM, 5, 2014, s. 470–483.
Marcin JEWDOKIMOW, Sprawozdanie [Zespołu V] z prac w dniach 1 VI–30 X 2014 r., HM, 5, 2014,
s. 465–466.
Małgorzata KOŚKA, Sprawozdanie [Zespołu VI] z prac w dniach 1 V–30 X 2014 r., HM, 5, 2014, s. 467.
Andrzej KOZIEŁ, Sprawozdanie [Zespołu XIII] z prac nad projektem „Klasztor Cystersów w Lubiążu.
Katalog dzieł sztuki” w dniach 1 V–30 X 2014 r., HM, 5, 2014, s. 484–485.
ks. Janusz KRÓLIKOWSKI, Sprawozdanie [Zespołu III] z prac w dniach 1 XI 2013–30 X 2014 r., HM, 5,
2014, s. 455–463.
Alina MĄDRY, Sprawozdanie [Zespołu XI] z prac w dniach 1 V 2013–30 X 2014 r., HM, 5, 2014, s. 469.
Małgorzata MILECKA, Ewelina WIDELSKA, Sprawozdanie [Zespołu IV] z prac w dniach 1 VI–30 X
2014 r., HM, 5, 2014, s. 464.
Piotr OLIŃSKI, Sprawozdanie [Zespołu II] z prac w dniach 1 VI–30 X 2014 r., HM, 5, 2014, s. 454.
Dorota REJMAN, Monika KOPEĆ, Sprawozdanie [Zespołu XIV] z kwerendy w Archiwum Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu w dniach 1 V–30 X 2014 r., HM, 5, 2014, s. 486–491.
Witalij ROSOWSKI, Sprawozdanie [Zespołu I] z prac w dniach 1 V 2013–30 X 2014 r., HM, 5, 2014,
s. 448–452.
Irena WODZIANOWSKA, Sprawozdanie z prac [Zespołu I] w dniach 1 V 2013–30 X 2014 r., HM, 5, 2014,
s. 453.
Marek L. WÓJCIK, Sprawozdanie [Zespołu XIX] z prac nad edycją XIX-wiecznych repertoriów dokumentów pochodzących z klasztorów skasowanych na Śląsku ze zbiorów Archiwum Państwowego
we Wrocławiu, HM, 5, 2014, s. 496–498.

6. Popularyzacja
6.1. Cykl wykładów
Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego,
oraz Muzeum miasta Wrocławia, w ramach wykładów „Soboty w Ratuszu”, przygotowały cykl
wykładów na temat: U źródeł narodzin nowoczesnego Wrocławia: znaczenie edyktu sekularyzacyjnego z 1810 r.
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Wykłady odbywają się w Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, Stary Ratusz, Rynek 1, Sala Wielka, godzina 12.00. Informacje o wykładach, w tym frekwencji na nich, dostępne są online na stronie
http://www.wtmh.pl/, zakładka Odczyty. W okresie sprawozdawczym odbyło się sześć odczytów, których wysłuchało około 260 osób:
29 XI 2014 r.: Ewa MIKOŁAJCZAK (Archiwum Budowlane we Wrocławiu), Posekularyzacyjne losy
zabudowań i gruntów poklasztornych na obszarze Wyspy Piaskowej we Wrocławiu;
13 XII 2014 r.: Maria CZYSZCZOŃ (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy we Wrocławiu), Od klasztoru do Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej: posekularyzacyjne losy zabudowy przy dzisiejszej ul. Świętej Jadwigi;
31 I 2015 r.: Arkadiusz WOJTYŁA (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski), Losy zabudowań i wyposażenia dawnego klasztoru krzyżowców z czerwoną gwiazdą we Wrocławiu – obecnej
siedziby Ossolineum;
28 II 2015 r.: Arkadiusz WOJTYŁA (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski), Losy zabudowań i wyposażenia dawnego opactwa norbertanów we Wrocławiu – obecnej siedziby Wydziału
Filologicznego UWr;
28 III 2015 r.: Maria ZWIERZ (Muzeum Architektury we Wrocławiu), Od klasztoru do Hotelu Monopol: dzieje zabudowań po dawnym klasztorze franciszkanów (ul. H. Modrzejewskiej 2);
25 IV 2015 r.: Agata CHMIELOWSKA (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski), Kasata klasztoru dominikanów a powstanie i rozwój pl. Dominikańskiego.

7. Piszą o nas
Marie-Madeleine de CEVINS, rec.: „Hereditas Monasteriorum”, vol. 1 (2012), 2 (2013) et 3 (2014).
Périodique semestriel publié par le Laboratoire de recherches sur l’histoire des congregations et
ordres religieux (LARHCOR) de l’Institut d’histoire de l’université de Wrocław, 496, 609 et 622 p.,
accessible en ligne sur www.hm.kasaty.pl, „Revue Mabillon”, 25, 2014, s. 416–417.
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S p rawozd a n i a ze s p o ł ów i i c h c z ł o n ków

ZESPÓŁ VI
Małgorzata KOŚKA
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r.*1
W ramach prac związanych z Projektem Dorota Lewandowska opracowała Pokasacyjne losy
opactwa cystersów w Lądzie na podstawie źródeł archiwalnych zachowanych w zespołach akt:
„Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego” i „Komisja Województwa Kaliskiego” z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (artykuł opublikowany w HM, 5, 2014,
s. 65–106).
Konrad Morawski złożył do druku artykuł Dokumenty Komisji Porządkowej Powiatu Grodzieńskiego dotyczące rekwizycji sreber kościelnych kamedułów z Wigier na potrzeby powstania kościuszkowskiego (opublikowany w bieżącym tomie, HM, 6, 2015, s. 399–410).
Małgorzata Kośka przygotowuje do publikacji dekret kasacyjny prymasa Franciszka Skarbka-Malczewskiego (z 1819 r., z akt Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego).

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
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ZESPÓŁ X
Urszula BOŃCZUK-DAWIDZIUK
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Sprawozdanie z postępu prac nad wydaniem Akt Büschinga
w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r.*
Zgodnie z zapowiedzią opublikowaną w poprzednim tomie „Hereditas Monasteriorum”1 w ciągu ostatniego półrocza zostały poddane transliteracji dokumenty dotyczące klasztoru norbertanek w Czarnowąsach znajdujące się w tzw. Aktach Büschinga (Acta manualia die Uebernahme
der Bibliotheken, Kunstsammlungen & Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching), przechowywanych w zbiorach Oddziału Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej
we Wrocławiu (sygn. IV.F.267).
W pięciu tomach Akt Büschinga temat sekularyzacji klasztoru w Czarnowąsach poruszono w 14
dokumentach, głównie listach, które zostały zebrane w poszytach pierwszym i piątym. Nad
transliteracją dokumentów z tomu pierwszego pracowała mgr Urszula Bończuk-Dawidziuk
z Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, a edycję źródeł z tomu piątego przygotował dr Arkadiusz Wojtyła z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zespół planuje w najbliższym czasie zająć się transliteracją dokumentów dotyczących
okoliczności tworzenia pierwszej galerii malarstwa we Wrocławiu, która dzięki staraniom
J. G. G. Büschinga została otwarta 29 VI 1815 r. w budynku biblioteki uniwersyteckiej na Piasku.
Akta dokumentujące ten proces wraz z cennymi dla dzisiejszych badań wykazami obrazów
zostały przez Büschinga zebrane w osobny poszyt, zatytułowany Büsching: Verzeichnisse die
Gemälde Sammlung betreffend, i obecnie są przechowywane w zbiorach Oddziału Rękopisów
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (sygn. Akc. 1948/862).

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 U. BOŃCZUK-DAWIDZIUK, Sprawozdanie z postępu prac nad wydaniem „Akt Büschinga” w dniach 30 IV–30 X
2014 r., „Hereditas Monasteriorum”, 5, 2014, s. 468.
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ZESPÓŁ XI
Alina MĄDRY
Katedra Muzykologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Muzeum Instrumentów Muzycznych
oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r.
Wstępne rezultaty prac nad opracowaniem kolekcji muzykaliów
z dawnego opactwa norbertanek w Strzelnie znajdującej się
w zbiorach Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu*
W bieżącym okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace nad uporządkowaniem kolekcji muzykaliów strzeleńskich i jej inwentaryzację.
We wrześniu 1959 r. z kościoła poklasztornego w Strzelnie do Muzeum Instrumentów Muzycznych (obecnie oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu) trafił zbiór rękopisów muzycznych
po działającej tam kapeli klasztornej. Prace nad ich wstępnym opracowaniem podjął w latach
70. XX w. Włodzimierz Kamiński, ówczesny kierownik muzeum, który jednak ich nie ukończył.
Strzelno, miasteczko położone w obecnym województwie kujawsko-pomorskim, stanowiło
w czasach nowożytnych istotny ośrodek kultury muzycznej, skupionej wokół istniejących tu
od przełomu XII i XIII w. opactwa norbertanek oraz prepozytury norbertanów wrocławskich,
którzy sprawowali w nim opiekę duszpasterską. Ośrodek ten jest znany głównie dzięki badaniom Pawła Podejki1, który jednak wiedział tylko o czterech ze wspomnianych rękopisów, a na
dodatek nie miał do nich bezpośredniego wglądu. Nowszy stan wiedzy, oparty na wstępnej
analizie zachowanych rękopisów, prezentuje syntetyczny zarys wyżej podpisanej. Z rękopisów
tych wynika, że w XVIII w. w skład działającej przy klasztorze kapeli wchodziło od siedmiu do
dziewięciu muzyków: cztery głosy wokalne, dwoje skrzypiec, dwa instrumenty dęte blaszane
(trąbki naturalne lub rogi) oraz organy w roli basso continuo2.
Prace nad opracowaniem tej kolekcji muzykaliów zostały podjęte w 2013 r. przez Patryka Frankowskiego i wyżej podpisaną. Ich celem jest ostateczne uporządkowanie, opisanie i skatalogowanie do bazy Projektu i bazy RISM całej kolekcji. W Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie
zachowała się znaczna część materiałów archiwalnych, na których podstawie można uzupełnić
historię strzeleńskiego ośrodka. Jako efekt końcowy planuję obszerniejszą publikację na temat
historii kapeli muzycznej w Strzelnie wraz z katalogiem zachowanych kompozycji. Prace zostaną ukończone w kwietniu 2016 r.
* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 P. PODEJKO, Życie muzyczne dawnego Gdańska, Pomorza i Kujaw (Kultura Muzyczna Północnych Ziem
Polski, 9), Gdańsk 2001, rozdz. Kapele instrumentalno-wokalne w Strzelnie w XVII i XVIII wieku, s. 104–113.
2 A. MĄDRY, Barok, cz. 2: 1697–1795. Muzyka religijna i jej barokowe modus operandi (Historia Muzyki Polskiej, 3), Warszawa 2013, s. 331–338.
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Większość rękopisów muzycznych ze Strzelna znajdujących się w Muzeum Instrumentów Muzycznych jest w złym stanie, a zawarte w nich utwory są w znacznej mierze wymieszane i niekompletne. Zachowało się wiele pojedynczych kart; ich uporządkowanie może doprowadzić
do skompletowania kolejnych dzieł.
Do tej pory udało się zidentyfikować i opisać w formie końcowej 18 rękopisów zawierających
tyleż utworów, których zawartość została wpisana do bazy Projektu. Ich spis znajduje się
w aneksie. Niestety większość z nich to kompozycje anonimowe i do tej pory na podstawie
bazy RISM udało się zidentyfikować tylko jednego kompozytora – Karla Friedricha Abla. Należy
domniemywać, że autorami większości utworów mogli być lokalni twórcy.
Poza tym w formie wstępnej opisano kolejne 15 rękopisów, zawierających 18 utworów. Jednak
ze względu na ich niepewną proweniencję oraz nadzieję na przyporządkowanie im kolejnych
luźnych kart postanowiliśmy jeszcze wstrzymać się z ich ostatecznym opisem i wpisaniem do
bazy Projektu.
Trzeba podkreślić, że oddzielnego rozpoznania wymagają archiwalia po opactwie norbertanek
strzeleńskich oraz funkcjonującym przy miejscowym kościele parafialnym bractwie św. Anny.
Wśród rozpoznanych do tej pory muzyków na szczególną uwagę zasługują kapelmistrzowie.
Znamy ich obecnie trzech, w tym dwóch z rękopisów, których byli skryptorami. Są to:
– Antonin Modrzejowski/Modrzejewski (1685–1740), którego nazwisko lub monogram pojawia się na 10 rękopisach, datowanych na podstawie znanych lat jego działalności w kapeli
strzeleńskiej na lata 1720–1728 i 1733–1740;
– Józef Fischer (zm. 1740), wybitny muzyk i kompozytor, który działał w kapeli w Strzelnie w latach 1728–1733, a następnie trafił do kapeli katedralnej we Włocławku3;
– Marcin Buczyński, następca Modrzejowskiego/Modrzejewskiego od 1740 r., którego nazwisko widnieje na jednym rękopisie.
Ponadto zidentyfikowano trzech innych skryptorów:
– organistę Jana Tretwicza (1739–1760), którego nazwisko widnieje na jednym rękopisie;
– Wojciecha Przeclewskiego, którego nazwisko jako skryptora widnieje na dwóch rękopisach
z lat 1747 i 1761;
– organistę Wacława Mielczeńskiego, którego nazwisko jako skryptora widnieje na dwóch rękopisach z lat 1770 i 1777.
Udało się też ustalić nazwiska dziewięciu kompozytorów (w nawiasie liczba utworów):
– Karl Friedrich Abel (1),
– Drosti (1),
– Elias de Monte Carmelo [Eliasz Karmelita] (1),
– Johannes Josephus Faulhaber (1),
– Johann Adolf Hasse (1),
– D. Jacobi (1),
– Jezierski (1),

3 S. CHODYŃSKI, Organy, śpiew i muzyka w kościele katedralnym włocławskim. Szkic historyczny. Zebrał z akt
Kapituły Włocławskiej..., Włocławek 1902, s. 192.
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– Herman Pliszek (1),
– Starek (1).
Karl Friedrich Abel (1723–1787) i Johann Adolf Hasse (1699–1783) to wybitni XVIII-wieczni
kompozytorzy niemieccy. Mniej znaną postacią jest także działający w Niemczech kompozytor Johannes Josephus Faulhaber. „Elias de Monte Carmelo” to Eliasz Karmelita, który działał
w klasztorze karmelitów przy kościele Bożego Ciała w Poznaniu. O „Drostim” i „D. Jacobim” nie
da się obecnie nic powiedzieć. Jezierski jest być może identyczny z XVIII-wiecznym (?) cystersem, którego kompozycje znajdują się m.in. w przechowywanym w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu zbiorze po kapeli parafialnej z Grodziska Wielkopolskiego4. Herman Pliszek
i Starek to najprawdopodobniej nieznani do tej pory kompozytorzy lokalni.

4 D. IDASZAK, Grodzisk Wielkopolski. Katalog tematyczny muzykaliów. Zarys dziejów kapeli parafialnej w Grodzisku Wielkopolskim, przygotował Władysław ZIENTARSKI (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae
Universitatis Varsoviensis, Seria A, 1), Kraków 1993, s. 115–116.
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Aneks
Zestawiono tu utwory, których opisy przygotowano do bazy Projektu. Jako pierwsze umieszczono kompozycje anonimowe, następnie o zidentyfikowanym autorstwie. Nazwisko Karla
Friedricha Abla podano w nawiasie kwadratowym, gdyż zostało ono ustalone na podstawie
bazy RISM – w zbiorze muzykaliów ze Strzelna jako autor na karcie tytułowej widnieje „Del
Abelli” i pod takim autorstwem do tej pory funkcjonował ten utwór. W drugiej kolumnie wpisano tytuł ujednolicony, a w cudzysłowie incipity tekstów. Datację (kolumna trzecia) ustalono na
podstawie cech papieru lub skryptora wpisanego na karcie tytułowej – wówczas podano lata
jego działalności w kapeli. Ostatnia kolumna zawiera sygnaturę obiektu, pod którą został on
wpisany do inwentarza muzykaliów Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu.

Lp.

Kompozytor

Tytuł

1

anonim

Heu mihi Domine quia
peccavi [Es]

2

anonim

Pulsate tympana sonate [D]

3

anonim

Passio Domini nostri [F?]

4

anonim

„Currite mortales” [C]

Datacja

Zachowane głosy kompozycji

Sygnatura

XVIII w.

dekomplet: zachowane C, A, vl 1,
vl 2, ob 1

MNP Im 19

1. poł. XVIII w.

dekomplet: zachowane C, C2, A, T,
B, vl 2, clno solo ex D, timp

MNP Im 20

1718–1740

dekomplet: zachowane C, A,
T, B, vl 1

MNP Im 22

XVIII w.

dekomplet: zachowane org

MNP Im 24

XVIII w.

dekomplet: zachowane B, vl 1,
vl 2, org niekompletne

MNP Im 25

dekomplet: zachowane C, A
[niekompletny?], vl 1, b; brak vl 2

MNP Im 26

dekomplet: zachowane T solo,
ob solo, org

MNP Im 27

XVIII w.

dekomplet: zachowane C, A, vl 2,
clno 2, org

MNP Im 28

C, A, T, B, vl 1, vl 2, clno 1, clno 2,
b generali

MNP Im 31

dekomplet: zachowane C, A, B

MNP Im 368

1738

dekomplet: zachowane głosy C, B,
vl 2, cor 1, 2

MNP Im 750

1771

vl 1, vl 2, basso

MNP Im 23

B solo, vl 1, vl 2, b pro org

MNP Im 30

XVIII w.

dekomplet: zachowane C, vl 1, b

MNP Im 359

XVIII w.

dekomplet: zachowane org

MNP Im 378

1718–1740

dekomplet: zachowane org

MNP Im 21

XVIII w.

dekomplet: zachowane clno 1,
org bc

MNP Im 29

1770–1777

dekomplet: zachowane C, A, T,
B, vl 1, vl 2, clno 1, clno 2, org;
brak timp

MNP Im 32

5

anonim

Concerto de Deo [A]

6

anonim

Ariae IIItio in Festo a Sanctissime
Corporis Christi [D, G, F]

7

anonim

Concerto de B. V. Maria
„Fulcite me Floribus” [F]

8

anonim

Dixit Dominus [D]

9

anonim

Motetto a 9 Benedicta
et venerabilis [D]

1739 – przed 1760

10

anonim

Litania lauretanae [D]

XVIII w.

11

anonim

Missa [Es]

12

[Abel Karl Friedrich]
Sonata ex B
1723–1787

13

Faulhaber Joannes
Josephus

14

Hasse Johann Adolf
Ariae II De Deo
1699–1783

15
16
17
18

Concerto de B.V.M.
Gaudeamus hodie

Jacobi D.

Psalmus „Confitebor a 7” [B]

Jezierski

Quem quaeritis, Motetto
de Resurrectione [D]

Pliszek Hermani [?] Missa [D]
Starek [?]

Missa [D]

1770–1777
1722

1747–1761
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ZESPÓŁ XII
Ewa HAUPTMAN-FISCHER
Katarzyna SPURGJASZ
Gabinet Zbiorów Muzycznych
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Sprawozdanie z inwentaryzacji muzykaliów poklasztornych
w Gabinecie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r.*
W minionym okresie sprawozdawczym przesłano do bazy muzykaliów Projektu1 221 opisów
rękopisów. Źródła te pochodzą z następujących klasztorów:
– Wrocław, kanonicy regularni św. Augustyna (95 rekordów),
– Wrocław, kanoniczki regularne św. Augustyna (63 rekordy),
– Wrocław, krzyżowcy z czerwoną gwiazdą (22 rekordy),
– Wrocław, klaryski (8 rekordów),
– Wrocław, premonstratensi (1 rekord),
– Henryków, cystersi (10 rekordów),
– Lubiąż, cystersi (6 rekordów),
– Kamieniec Ząbkowicki, cystersi (2 rekordy),
– Rudy, cystersi (2 rekordy),
– Głogów, franciszkanie (12 rekordów).

Muzykalia z klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna
na Piasku we Wrocławiu
Spośród 95 zinwentaryzowanych rękopisów muzycznych 73 posiadają notę proweniencyjną2.
Proweniencja pozostałych została ustalona na podstawie wpisów dedykacyjnych, w których
adresat dedykacji (a niekiedy i darczyńca) związany był z klasztorem wrocławskich kanoników regularnych (12 rękopisów)3, a także na podstawie wpisów dokumentujących działalność

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1

Są one równocześnie umieszczane w bazie RISM.

2 „Chori B: V: Mariæ in Arena Wratislaviæ”, „Pro Choro BV: M in Arena”, „pro choro Arenensi”, „pro choro B: V:
in arena”, „in Arena”, „choro ad D: V: M: in Arena”, „Choro Arenensi B. V. M.”, „Choro Arenensi ad D. V. M.”, „Chori
B. V. M. in arena”, „Pro choro in Arena”, „pro Choro Arenensi ad B. V.”, „Chori B: V: Mariæ in Arena”, „Chori ad
D. V. in arena”, „Chori ad D. V. AR. W:”.
3 RM 4158/5, 4769, 4775, 4834, 4528, 4508, 4936, 4817, [b.sygn.] (RISM A/II: 300512909), [b.sygn.] (RISM
A/II: 300512910), 5851, 5857.
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regensów chóru omawianego ośrodka4 oraz jednego wpisu dotyczącego zakonnika z tego
klasztoru5.
Większość rękopisów pochodzi najprawdopodobniej z XVIII w. Wśród nich 49 jest dokładnie
datowanych i pochodzi z lat 1720–18036. Datację pozostałych można niekiedy przybliżyć na
podstawie dat działalności ówczesnych regensów i rektorów chóru7.
Zbiór tworzyło wielu kopistów. Z nazwiska znamy 82, a 25 podpisało się monogramem (zob.
Aneks, Wykaz kopistów rękopisów muzycznych opactwa kanoników regularnych św. Augustyna we Wrocławiu). O większości z nich nic nie wiadomo. Wyjątek stanowią ci, którzy zasłynęli dzięki własnej działalności kompozytorskiej, jak Wenzel (w zakonie Melchior) Wiesner
(3 rękopisy)8, lub pełnili funkcje regensów i rektorów chóru w opactwie, jak: o. Johann Karl
Baudisch (3 rękopisy)9, Johann Caspar Hellmich (1 rękopis)10, o. Franz Xaver Nitsche (2 rękopisy)11, Johann Joseph Pohl (1 rękopis)12, o. Friedrich Ferdinand Reichel (3 rękopisy)13, o. Karl
Weiss (1 rękopis)14.

4 RM 4236, 4653: „Ex partib[us] Joannis Caroli Baudisch Can: Reg; Lat: S: A p: t: R C et C”; RM 4348: „chori
B: V: M: ex partib[us] J: C: B: Can: Reg Lat p: t: R: C: et C” – Johann Karl Baudisch (1701–1746), zakonnik,
regens chóru w latach 1730–1745, por. R. WALTER, Kultywacja muzyki kościelnej w kościele NMP na Piasku we Wrocławiu na przestrzeni XVIII wieku, [w:] J. STĘPKOWSKI, H. LOOS (red.), Beiträge zur Musikgeschichte
Schlesiens = Przyczynki do historii muzycki [!] Śląska = Příspěvki do dějin hudby Slezska: Musikkultur – Orgellandschaft. Tagungsbericht Liegnitz 1991 (Deutsche Musik im Osten, 5), Bonn 1994, s. 48; RM 4350, 4669:
„pro Choro B: V: M: Franc: Xav: Nitsche p. t. RC” – Franz Xaver Nitsche (1734–1803), zakonnik, regens
chóru w latach 1767–1772, por. ibidem, s. 49; RM 4374/4, 4386/1, 4386/2, 4529: „Procuravit Carolus Zimmermann p. t. Regens” – Karl Zimmermann (1741–1818), zakonnik, regens chóru w latach 1773–1782,
por. ibidem.
5 RM 4239: „dono accepit Fran: Jos: Mayer Can: R: L:” – Franz Joseph Mayer (daty życia nieznane), zakonnik, postać bliżej nieznana.
6 RM 4158/5, 4158/6, 4160/1, 4182, 4184, 4236, 4239, 4321/1, 4321/2, 4323/1, 4326, 4347, 4348, 4350,
4355, 4356, 4377/2, 4381, 4391, 4397, 4445/2, 4528, 4566, 4570, 4601, 4610, 4619, 4640, 4647, 4653,
4657, 4658, 4669, 4695, 4775, 4790, 4829, 4838, 4932, 4936, 4943, 5013, 5402, 5811, 5851, 5857, 5887,
5890, 5891.
7 RM 4173, 4237/1, 4294/2, 4294/4, 4364/1, 4364/2, 4364/3, 4374/4, 4377/1, 4386/1, 4386/2, 4386/3,
4447, 4507, 4529, 4541, 4671, 4691, 4769, 4834, 8074, [b.sygn.] (RISM A/II: 300512909), [b.sygn.] (RISM A/II:
300512910), por. ibidem, s. 48–49.
8 RM 4391, 4647, 4936. Żył w latach około 1751–1825, najprawdopodobniej kształcił się we Wrocławiu
i w tym czasie działał w klasztorze kanoników regularnych jako kopista, później wstąpił do klasztoru cystersów w Lubiążu, gdzie był regensem chóru – L. HOFFMANN-ERBRECHT, Wiesner, Melchior, [w:] IDEM (red.),
Schlesisches Musiklexikon, Augsburg 2001 (dalej: SM), s. 797.
9

RM 4236, 4237/1, 4653; por. przyp. 4.

10 RM 4508. Żył w latach około 1724–1783, w latach przed 1748–1758 rektor szkoły przy klasztorze krzyżowców z czerwoną gwiazdą, w latach 1761–1783 rektor szkoły przy opactwie na Piasku, por. R. WALTER,
Kultywacja muzyki, s. 49, 68.
11

RM 4669, 4790; por. przyp. 4.

12 RM 4772. Żył w latach około 1696–1775, w latach 1724–1731 rektor chóru, por. ibidem, s. 49, 52.
13 RM 4837, 4838, 4839. Żył w latach 1656–1736, w latach 1708–1724 regens chóru, por. ibidem, s. 48.
14 RM 5857. Żył w latach 1749–1807, w latach 1782–1787 regens chóru, por. ibidem, s. 49.
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Zachowane w tych rękopisach utwory należą w większości do muzyki liturgicznej w języku
łacińskim (msze, ofertoria, nieszpory, antyfony, hymny, psalmy, arie). W jednej kontrafakturowanej arii oprócz łacińskiego pojawia się oryginalny włoski tekst15.
Utwory anonimowe zawiera dziewięć rękopisów16; autorów utworów zapisanych w 88 rękopisach udało się zidentyfikować na podstawie adnotacji na kartach tytułowych (67 rękopisów)17
lub konkordancji w bazach RISM (21 rękopisów)18.
Wśród kompozytorów możemy odnaleźć zarówno twórców lokalnych (np. Johanna Josepha
Pohla19 i Josepha Hieronymusa Reiswitza20), jak i kompozytorów spoza regionu, ówcześnie szeroko znanych (np. Baldassare Galuppiego21, Carla Heinricha Grauna22 czy Giovanniego Battistę
Pergolesiego23).

Muzykalia z klasztoru kanoniczek regularnych św. Augustyna
na Piasku we Wrocławiu
Spośród 63 zinwentaryzowanych rękopisów 54 zostały opatrzone notami proweniencyjnymi 24. W pozostałych dziewięciu proweniencję ustalono na podstawie dedykacji dla
zakonnic z tego klasztoru 25. 58 rękopisów jest datowanych i pochodzi z lat 1680–1802;
15

RM 4577.

16 RM 4374/2 (pierwszy utwór), 4412 (drugi utwór), 4508, 4691, 5368, 5369, 5410, [b.sygn.] (RISM A/II:
300512909), [b.sygn.] (RISM A/II: 300512910).
17 RM 4158/5, 4160/1, 4167, 4182, 4237/1, 4294/1, 4294/2, 4294/4, 4321/1, 4321/2, 4323/1, 4326, 4350,
4364/2, 4374/2 (drugi utwór), 4377/1, 4377/2, 4381, 4386/1, 4386/2, 4386/3, 4391, 4397, 4412 (pierwszy
utwór), 4445/2, 4446, 4447, 4507, 4528, 4529, 4541, 4570, 4577, 4601, 4610, 4619, 4638, 4640, 4647, 4653,
4657, 4658, 4668, 4669, 4671, 4695, 4760, 4769, 4772, 4775, 4790, 4812, 4817, 4829, 4837, 4838, 4839, 4932,
4936, 4943, 4945, 5013, 5811, 5887, 5890, 5891, 8074.
18 RM 4158/6, 4173, 4184, 4236, 4239, 4347, 4348, 4355, 4356, 4364/1, 4364/3, 4373, 4374/4, 4383, 4566,
4651, 4834, 5402, 5415, 5851, 5857.
19

RM 4772, 4769, 4775; por. przyp. 12.

20 RM 4837, 4838, 4839. Daty życia nieznane, muzyk i kompozytor, działał w opactwie w latach 1713–
1720, por. ibidem, s. 52.
21 RM 4373, 4374/4. Żył w latach 1706–1785, por. D. E. MONSON, Galuppi, Baldassare, [w:] S. SADIE (ed.),
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, New York-London 20012 (dalej: NGDMM), t. 9, s. 483–
489.
22 RM 5402. Żył w latach 1704–1759, por. C. HENZEL, Graun, Carl Heinrich, ibidem, t. 10, s. 307–312.
23 RM 5013. Żył w latach 1710–1736, por. H. HUCKE, D. E. MONSON, Pergolesi, Giovanni Battista, ibidem, t. 19,
s. 389–397.
24 „Chori S: Annae”, „S. Annae”, „Chori S: Anna”, „Chori S: Jacobi”, „Chori ad Stum Jacobum”, „Chori ad S Jacobum in arena Wratislaviae”, „pro Choro S: Jacobi in Arena Wratisl”, „pro Choro ad St: Jacobum”, „Pro Choro ad D: Jacobum Wratislaviae”. Wrocławskie kanoniczki regularne korzystały początkowo z kościoła pw.
św. Anny, pod koniec XVII w. wybudowały własny kościół klasztorny pw. św. Jakuba, co odzwierciedlają
noty proweniencyjne.
25 RM 4369: „Reverendissimae Virgini Ursulae Divina Providentia in Celebri Monasterio Sub Titulo Divae Annae Ord: Sancti Patris Augustini Canonic: Regular: Lateranen: Canonissae et Praedicti Monasterij
Meritissimae Priorissae Patronae Suae Gratiosissimae in aeternam Sui memoraim ab indignis. servus
G: B: Thiele”; RM 4226: „Der Wohl Ehrwürdigen, Wohl-Edlen Jungfrau. Annae Mariae Würdigsten Priorin
der [?] Canonissen S. Augstini bey S Jacob auf dem Sande als sondenbahren Schenk orgfältigen fortpflantzerin der neu aufgerichten fundation Breslau Von dem Author mpp”; RM 4777: „Authore Virtuoso
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pozostałe (niedatowane) powstały najprawdopodobniej w XVII (2 rękopisy)26 i XVIII w.
(3 rękopisy)27.
Zbiór ten tworzyło 17 kopistów: Johann Georg Clement28, Joan[nes] Franciscus Henckel29, Johann Ignatz Winckler30, Johann Karl Baudisch31, [Franz] Kles32; bliżej nieznani kopiści związani z klasztorem NMP na Piasku: Joseph Camml33, Joseph Rostl34, oraz bliżej nieznani: Joannes

Domino Joanne Josepho Pohl, Rectore Areno Breslensi. Oblata quamhumanissime Plurim: Rdae, Relig.
ac Venerabili Virigni Mariae Victoriae ab Helwigin, Priorissae Canonissarum Reg: Lateranensium Ord: S:
Aug. ad D. Jacobum in Arena Dignissimae, Patronae suae Honorandissimae, 14.9bris 1747 W.”; RM 4151:
„Authore Italico Signiore Barry Oblata pro die onomastico quam Beatissimo Plurimum Reverendae,
Religiosae, ac Venerabili Virgini Mariae Victoriae ab Helwigin Canonissarum Regularium Lateranensium
Ord: S: Augustini ad Divum Jacobum in Arena Wratislawiae Priorissae dignissimae, et meritissimae Fautrici suae Colendissimae, Anno Millesimo Septingentisimo Quadragesimo Septimo die XIV Novembris
W.”; RM 4385: „Authore Adm. Rdo Dno Gerlaco Gottwalt S: O: Praemon: Oblata pro die onomastico Solatiosissimo prosperrimo Religiosae, ac Venerabili Virgini Annae Catharine Canonissae Regulari. Lateranensi Ordinis S: Augustini ad Divum Jacobum in Arena Wratislawiae Professae dignissimae Magistrae
Novitiarum meritissimae, et ejusdem Chori Clarinistae primariae virtuosissimae a Sacerdote et Con:
Indigno Wratislaviae 1743”; RM 4328: „Authore Signiore Dreynitter Oblata humanissime pro Die Onomastico ter secundo Religiosae, ac Venerabili Virgini Mariae Annae Canonissar: Regul: Lateran: ad D:
Jacobum in Arena Wratis: Priorissae Meritissimae 1754”; RM 4902: „Authore Signiore Sarry Italo, Oblatum Pro Die Onomastico Religiosae, ac Venerabili Virgini Mariae Victoriae Kuntzin Canonissae Regulari
Lateran: Ord: S: Augustini ad Divum Jacobum in Arena Wratislaviae Professae dignissimae, Ejusdem
Chori Altistae Virtuosissimae, Virg. Sorori in Christo dilectissimae, et Fautrici VenerandIssImae Wratislav.
1747”; RM 4906: „Authore Signiore de Sarry. Oblatum pro Die Onomastico Plurimum Rdae, Religsae,
ac Venerabili V. Mariae Victoriae ab Helwigin, Canonissarum Reg: Lat: Ordinis S: Augustini ad Divum
Jacobum in Arena Wratislaviae Priorissae dignissimae, ac Vigilantissimae, fautrici suae Honorandissimae, a Servo in Christo humanis: 1747”; RM 5073: „Authore Anonimo. Oblatae Pro Die Onomastico ter
faustissimo Religiosae, ac Venerabili Virgini Joannae Nepomucenae Canonissae Regulari Lateranen. ad
S: Jacobum in Arena Professae et Chori ibidem Clarinistae diligentissimae, à Sacer. et Confratre IndIgno
Wratislaviae 1743.”.
26

RM 4226, 4369.

27

RM 4495, 4909, 5072.

28 RM 4698. Żył w latach 1710–1794, około 1731 r. rektor szkoły i muzyk w opactwie kanoników regularnych św. Augustyna we Wrocławiu, od 1735 r. kapelmistrz w katedrze wrocławskiej, por. R. WALTER, Clement,
Johann Georg, [w:] SM, s. 113.
29 RM 4174. Daty życia nieznane, kanonik regularny z Żagania, por. K. SPURGJASZ, Osiemnastowieczne
muzykalia kanoników regularnych z klasztoru w Żaganiu w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, 2015, mps pracy magisterskiej przechowywany w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 24.
30 RM 5072: „Joannes Jgnatius Winckler CRL mpp”, daty życia nieznane, zakonnik z klasztoru NMP na
Piasku we Wrocławiu.
31

RM 5073; por. przyp. 4.

32 RM 4296/2, 4298/4, 4430, 4527, 6640. Żył w latach około 1756–1814, od 1802 r. organista w opactwie,
por. R. WALTER, Kultywacja muzyki, s. 49.
33 RM 4376/1, por. Aneks, Wykaz kopistów rękopisów muzycznych opactwa kanoników regularnych
św. Augustyna we Wrocławiu.
34

Ibidem.
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Dreÿ Schuch35, Fabianus Nitsche36, J. A. Löhner37, Johann Gottfried Nadler38, Johann Christoph
Fischer39, A. Salm40, J. J. W.41, J. Wo.42, A. S.43, J. D.44
Zachowane utwory należą w większości do muzyki liturgicznej w języku łacińskim (msze, ofertoria, litanie, nieszpory). Jedna pieśń jest w języku niemieckim45. W dwóch rękopisach zapisane
zostały utwory instrumentalne – sonaty46. 12 rękopisów zawiera utwory anonimowe47, w pozostałych autorstwo ustalono na podstawie wpisu na kartach tytułowych. W jednym przypadku autor utworu został zidentyfikowany na podstawie bazy RISM48.
Wśród kompozytorów możemy odnaleźć lokalnych twórców (np. Carla Friedricha Rittera, kanonika regularnego z Żagania49, czy działającego we Wrocławiu Johanna Georga Clementa50),
a także kompozytorów spoza regionu, ówcześnie znanych (jak np. Josepha Haydna51, Karla
Heinricha Bibera52).

Muzykalia z klasztoru krzyżowców z czerwoną gwiazdą we Wrocławiu
Spośród 22 zinwentaryzowanych rękopisów muzycznych 20 zostało opatrzonych notami
proweniencyjnymi53. Proweniencję jednego rękopisu ustalono na podstawie nazwiska rektora chóru Franza Gehirnego, działającego w klasztorze św. Macieja we Wrocławiu54. Ustale-

35

RM 4174.

36

RM 4376/1.

37

RM 4546.

38

RM 4546.

39

RM 4546.

40

RM 4773.

41

RM 4773.

42

RM 4376/1.

43

RM 4773.

44

RM 5532.

45

RM 6552.

46

RM 4170, 4306.

47

RM 4150, 5072, 5073, 5232, 5467, 5481, 5482, 5532, 6552, 6609, 6640, 6660.

48

RM 4906.

49 RM 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877. Żył w latach około 1695–1742, por.
R. WALTER, Ritter, Carl Friedrich, [w:] SM, s. 621–622.
50

RM 4906; por. przyp. 28.

51 RM 4495. Żył w latach 1732–1809, por. J. WEBSTER, G. FEDER, Haydn, (Franz) Joseph, [w:] NGDMM, t. 11,
s. 171–271.
52 RM 4170. Żył w latach 1681–1749, por. C. EISEN, Biber, Karl Heinrich, ibidem, t. 3, s. 523–524.
53 W następujących formach: „Chori S. Math.”, „Chori S. Mathiae: Wratislaviae”, „Chori Math:”, „Pro Choro
Scti Mathiae”, „S: Mathiam: Wratislaviae”.
54 RM 4830. Żył w latach 1752–1811, rektor chóru w latach 1784–1810, por. R. WALTER, Breslau, Kreuzherrenkloster St. Matthias, [w:] SM, s. 87.
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nie proweniencji ostatniego źródła możliwe było dzięki zapisanej na karcie tytułowej dedykacji55.
Wszystkie zachowane rękopisy pochodzą z XVIII w., w tym 11 jest datowanych – pochodzą one
z lat 1742–176756.
Zbiór ten tworzyło ośmiu kopistów, dziś w większości nieznanych: jeden z nich podpisał się
monogramem (zob. Aneks, Wykaz kopistów rękopisów muzycznych klasztoru krzyżowców
z czerwoną gwiazdą we Wrocławiu); nazwiska dwóch skryptorów wzmiankowane są w literaturze przedmiotu: o. Franz Lachnit57, Franz Gehirne58.
Zachowane utwory należą do muzyki liturgicznej w języku łacińskim (msze, ofertoria). Prawie wszystkie mają atrybucje autorskie. W jednym przypadku autor utworu został zidentyfikowany na podstawie bazy RISM59. W przypadku trzech rękopisów autorstwa nie udało się
ustalić60.
Wśród bliżej nieznanych kompozytorów (takich jak: Schmidt61, Wirbach62, Wollman63) znalazł
się jeden kompozytor działający w klasztorze, o. Franz Lachnit64.

Muzykalia z klasztoru klarysek we Wrocławiu
Wszystkie osiem zinwentaryzowanych rękopisów muzycznych ma noty proweniencyjne65 oraz
pochodzi najprawdopodobniej z XVIII w. Dwa są dokładnie datowane na lata 177466 i 179467.
Wpisy dokumentujące działalność konkretnych osób znajdują się na kartach tytułowych i dotyczą tamtejszego organisty Josepha Schnabla68 oraz bliżej nieznanej osoby podpisanej monogramem P. I. P. C. M.69

55 RM 4571: „Reverendissimo Perillustri ac Amplissimo Domino Domino Carolo Jenisch Sacri militaris ac
equestris Ordinis Crucigerorum cum rubea Stella per Poloniam, & Silesiam Visitatori ducalis Domus et Hospithalis ad sanctum Mathiam Wratislaviae supremo Magistro necnon Praelato infulato, Domino, ac Patri
gratiossimo Pro soLennIzanDo OnoMastICo In VeneratIonIs PIgnUs saCrata a Francisco Lachnicht Authore”.
56

RM 4571, 4830, 4910, 4914, 4937, 4938, 4942, 4944, 4987, 5074, 5158.

57 RM 4987. Żył w latach 1732–1779, rektor chóru około 1759 r., por. R. WALTER, Breslau, Kreuzherrenkloster
St. Matthias, [w:] SM, s. 87.
58

RM 4914; por. przyp. 54.

59

RM 5158.

60

RM 4830, 5545, 5557.

61

RM 4935, RM 4938, RM 4940, RM 4941, RM 4942, RM 4944, RM 4946, RM 4947.

62

RM 5074.

63

RM 5075.

64

RM 4571; por. przyp. 57.

65 „pro Choro Sanctae Clarae”, „Coro S. Clarae”, „Choro Stae Clarae”, „Pro Coro S. Clarae”.
66

RM 4793.

67

RM 4646.

68 RM 4756, 4485. Żył w latach 1767–1831, organista w latach 1797–1805, por. R. POŚPIECH, Muzyka wielogłosowa w celebracji eucharystycznej na Śląsku w XVII i XVIII wieku (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na
Śląsku, 29), Opole 2004, s. 316; L. HOFFMANN-ERBRECHT, Joseph Ignaz Schnabel, [w:] SM, s. 667.
69

RM 4793.

Kronika Projektu

505

Zachowane utwory należą do muzyki liturgicznej w języku łacińskim (msze, ofertoria, arie, litania). Wśród autorów utworów możemy odnaleźć kompozytorów dziś nieznanych, takich jak
Potenza70 czy Sander71, twórców lokalnych, np. Johannesa Loheliusa72, a także kompozytorów
spoza regionu, ówcześnie znanych (jak np. Joseph Haydn73).

Muzykalium z klasztoru premonstratensów we Wrocławiu
Jeden zinwentaryzowany rękopis opatrzony jest notą proweniencyjną wpisaną na karcie tytułowej74. Rękopis jest datowany na rok 1769. Został spisany przez kilku bliżej nieznanych kopistów: Antoniusa Adolpha, Henricusa Gronda, Hoffmana, Franciscusa Kubego, D. Hübnera.
Dwóch podpisało się monogramem75. Wpis dokumentuje działalność regensa chóru Jacoba
Baudischa76. Rękopis zawiera mszę o. Alexiusa Gulitza77, której autorstwo ustalono na podstawie wpisu na karcie tytułowej.

Muzykalia z opactwa cystersów w Henrykowie
Spośród 10 zinwentaryzowanych rękopisów muzycznych siedem zostało opatrzonych notami
proweniencyjnymi78. Proweniencję jednego ustalono na podstawie wpisu kopisty i jednocześnie tamtejszego regensa chóru79. Pozostałe dwa rękopisy przyporządkowano do zbioru na
podstawie spisu muzykaliów w aktach kasacyjnych J. G. G. Büschinga80. Wszystkie zachowane
rękopisy pochodzą z XVIII w., w tym pięć jest datowanych – pochodzą one z lat 1731–178181.
Zbiór ten tworzyło siedmiu kopistów, dziś w większości nieznanych. Z nazwiska podpisali
się trzej: Joseph Johann Nigrin82 oraz bliżej nieznani: Laurentius Engler83, Andreas Grin-

70

RM 4793.

71

RM 4895.

72 RM 4611. Właściwie Franz Joseph Oehlschlägel, żył w latach 1724–1788 – M. POŠTOLKA, Oehlschlägel,
Franz Joseph, [w:] NGDMM, t. 18, s. 342–343.
73

RM 4485; por. przyp. 51.

74 RM 4432/2: „Pro Choro S: Vincentii”.
75

F. L., J. F.

76 „P Jacobus Baudisch p: t: Regens Choro”. Żył w latach 1710–1789. Por. R. WALTER, Breslau, Prämonstrateserkloster St. Vincenz, [w:] SM, s. 89.
77 RM 4432/2. Żył w latach 1737–1801, mnich cysterski w opactwie w Kamieńcu Ząbkowickim, por.
R. WALTER, Kirchenkomponisten der Diözese Breslau im 18. Jh., „Oberschlesisches Jahrbuch”, 7, 1991, s. 126.
78 W następujących formach: „Chori Henrichoviensis”, „Chori B: V: M: de Henrich”, „Chori B: V: M: in Henrichau S. O. Cist.”, „Choro B: V: M: in Henrichau”, „pro Choro Henrichov.”, „Co. Hen.”
79 RM 4748: „Pro gloria et honore Neonati Salvatoris procuravit Pater Andreas Grindel Sacri et exempti
o[r]dinis Cisterciensis ad B. V. M Cohenerigoviensi professus pt Regens Chori ibidem”.
80 RM 5226, 6300. J. G. G. BÜSCHING, Acta manualia die Uebernahme der Bibliotheken, Kunstsammlungen
& Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Rękopisów, sygn. IV.F.267, t. 5, k. 58–59. Za udostępnienie kopii wykazu muzykaliów henrykowskich
z akt Büschinga dziękuję Pani Urszuli Bończuk-Dawidziuk z Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego.
81

RM 4346, 4482, 5003, 5005, 5029.

82 RM 5003. Daty życia nieznane, wymieniony w wykazie organistów lubiąskich, por. R. WALTER, Leubus,
Zisterzienserkloster, [w:] SM, s. 421.
83

RM 4482.
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del84; dwaj skryptorzy to prawdopodobnie zakonnicy klasztoru: P[ater?] Ambrosius85, F[rater?] Wilhelm86; pozostali kopiści podpisali się monogramami: J. N., J. R.87
Zachowane utwory należą w większości do muzyki liturgicznej w języku łacińskim (msze, requiem, psalmy, litania, aria). Jeden rękopis zawiera arię w języku niemieckim88.
Jeden rękopis zawiera utwór anonimowy89, w pozostałych znajdują się utwory kompozytorów
dziś nieznanych, takich jak: Carl Joseph Strangfeld90, Hlava91 czy Orgelli92, oraz lokalnych, np.
Johanna Georga Zechnera93. Tylko jedno źródło zawiera utwór kompozytora szerzej ówcześnie
znanego, Dominga Terradellasa94.

Muzykalia z klasztoru cystersów w Lubiążu
Z sześciu skatalogowanych rękopisów trzy posiadają na karcie tytułowej notę proweniencyjną95. Proweniencję trzech pozostałych ustalono na podstawie charakterystycznego monogramu i duktu pisma lubiąskiego regensa chóru, o. Caspara Raffa96.
Wszystkie rękopisy powstały w XVIII w., w tym trzy są datowane – pochodzą one z lat 1753–
176397.
Zachowane utwory to trzy antyfony98 oraz aria w języku łacińskim99, ponadto dwie arie w języku niemieckim100 i aria z podwójnym tekstem łacińskim i niemieckim101; jeden utwór posiada
teksty w językach łacińskim i włoskim102.

84

RM 4748.

85

RM 4346.

86

RM 5029.

87

RM 5079.

88

RM 6300.

89

RM 5226.

90

RM 6300.

91

RM 4513.

92

RM 4748.

93 RM 5079. Żył w latach 1716–1778 (daty życia na podstawie bazy RISM).
94 RM 5030. Żył w latach 1711–1751, por. M. F. ROBINSON, R. LEONETTI, Terradellas, Domingo Miguel Bernabe,
[w:] NGDMM, t. 25, s. 301–303.
95

W następujących formach: „Pro Choro Lubeni”, „CL”.

96 RM 6268 oraz RM 5521 są opatrzone charakterystycznym monogramem „CR”, a pozostały, RM 6523,
sporządzono tą samą ręką, co wszystkie inne rękopisy sygnowane nazwiskiem tego zakonnika. Caspar Raff
(1684–1738), regens chóru, por. R. WALTER, Leubus, Zisterzienserkloster, [w:] SM, s. 421.
97

RM 4403/2, 5459, 5466.

98

RM 5459, 5466.

99

RM 4403/2.

100

RM 6523, 6268.

101

RM 5521.

102

RM 5044.
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Jeden rękopis zawiera utwór anonimowy103, drugi kompozycję o. Caspara Raffa104. W pozostałych znajdują się utwory kompozytorów ówcześnie szeroko znanych: Carla Heinricha Grauna105
i Johanna Adolfa Hassego106.

Muzykalia z klasztoru cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim
Żaden z dwóch zinwentaryzowanych rękopisów nie posiada typowej noty proweniencyjnej.
Pierwszy opatrzono wpisem własnościowym nieznanego bliżej kamienieckiego zakonnika,
br. Leopolda107, proweniencję drugiego ustalono na podstawie podpisu nieznanego bliżej
kopisty, Benedictusa Vogta108. Rękopisy powstały w XVIII w., jeden jest datowany na 1784 r.109
W pierwszym źródle zapisano anonimową pieśń w języku niemieckim110, drugie, zdefektowane, zawiera głosy instrumentalne do litanii o. Alexiusa Gulitza111.

Muzykalia z klasztoru cystersów w Rudach
Oba zinwentaryzowane muzykalia posiadają na karcie tytułowej notę proweniencyjną112. Nie
są dokładnie datowane, powstały w XVIII w. Nie zapisano w nich nazwisk kopistów. W pierwszym rękopisie zapisano mszę nieznanego bliżej kompozytora Josepha Porscha113, w drugim
antyfonę Salve Regina Česlava Vaňura114.

Muzykalia z klasztoru franciszkanów w Głogowie
Spośród 12 zinwentaryzowanych rękopisów muzycznych osiem zostało opatrzonych notami
proweniencyjnymi na karcie tytułowej115, w jednym przypadku wpis proweniencyjny znajduje
się wewnątrz rękopisu116. Proweniencję dwóch ustalono na podstawie nazwiska nieznanego

103

RM 6523.

104

RM 6268.

105

RM 4403/2, 5459, 5466; por. przyp. 22.

106 RM 5521. Żył w latach 1699–1783, por. D. J. NICHOLAS, S. HANSELL, Hasse, Johann Adolf, [w:] NGDMM,
t. 11, s. 96–117.
107

RM 6606: „Ex partibus fris Leopoldi professi in Camentz”.

108

RM [b.sygn.] (RISM A/II 300512923): „descripsit Benedictus Vogt Camenz 1784”.

109

RM [b.sygn.] (RISM A/II 300512923).

110

RM 6606.

111 RM [b.sygn.] (RISM A/II 300512923); por. przyp. 77. Zachowały się jedynie partie clarino 1, 2 i organów.
112

RM [b.sygn.] (RISM A/II 300512924): „Chori Raudensis”; RM 8332: „C. Raudensis S. O. C.”.

113

RM [b.sygn.] (RISM A/II 300512924).

114 RM 8332. Żył w latach 1694–1736, por. M. POŠTOLKA, Vaňura Česlav, [w:] NGDMM, t. 26, s. 256.
115 W następujących formach: „Pro Choro Glogoviae Superioris Ord. M. S. Francisci Conv.”, „Pro Conventu Glogoviensi Ord: M: S: Francisci Conventualium”, „Donavit Conventui Glogoviensi P. Severinus
Minorita”.
116

RM 6536, głos alto: „Pro Choro Glogoviae Superioris Ord: M: S: F: Convent”.
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bliżej zakonnika o. Severina Schildnera117. Ustalenie proweniencji ostatniego źródła było możliwe dzięki zapisanej na karcie tytułowej dedykacji118.
Wszystkie zachowane rękopisy pochodzą z XVIII w., w tym cztery są datowane – pochodzą z lat
1705–1737119.
Zachowane utwory należą do muzyki liturgicznej w języku łacińskim (msza, sekwencja, ofertorium, aria, motety). W pięciu rękopisach zapisano arie z tekstem niemieckim120. Siedem rękopisów zawiera utwory anonimowe121, w pozostałych znajdują się kompozycje Benedicta Antona
Aufschnaitera122, czeskiego franciszkanina Bernarda Artophaeusa123 oraz nieznanego bliżej
kompozytora Carolusa J. F. Weldamona124.

Kwerenda w magazynie
Równocześnie z opracowaniem muzykaliów o ustalonej proweniencji prowadzimy kwerendę
magazynową skoncentrowaną na poszukiwaniu nazwisk skryptorów i dawnych właścicieli rękopisów muzycznych. Dotychczas do bazy proweniencji rękopisów muzycznych wpisano ich
około 3200. Porównanie uzyskanych danych z zapisami w rękopisach o ustalonej proweniencji
umożliwia przypisanie części tych źródeł do kolekcji klasztornych, np. omawiane wyżej rękopisy sporządzone ręką o. Severina Schildnera możemy przypisać do kolekcji muzykaliów z klasztoru franciszkanów w Głogowie.

117 RM 5203: „Ad Usum Pris Severini Schildner Ord. Min. S. P. Fran. Convent.”; RM 6425: „Donavit Conventui P. Severinus Minorita”. O. Severinus podarował konwentowi głogowskiemu jeszcze jeden rękopis,
RM 6562, por. przyp. 115. Wszystkie trzy noty zawierające imię lub nazwisko wspomnianego zakonnika
sporządzone są jedną ręką.
118 RM 6073: „Oblatus Admodum Reverendo Domino Observandis: Patre Fulgentio Mitschke Quardiano
Meritis: Glogoviensium Ejusdem Conventus Patri Dignissimo O. M. Convent. S. P. Franci. Suo Patrono Honorandissimo. Obtulit. P. Iacobus Altman Minorita Conv 1737”.
119

RM 6073, 6307, 6309, 6562.

120

RM 6074, 6309, 6536, 6562, 6574.

121

RM 5203, 5345, 6415, 6425, 6536, 6562, 6574.

122 RM 6074. Żył w latach 1665–1742, por. E. BADURA-SKODA, Aufschnaiter Benedict Anton, ibidem, t. 2,
s. 167–168.
123 RM 6073. Żył w latach 1665–1721, por. M. NIUBO, Bernard Artophaeus and Bohuslav Matěj Černohorský,
[w:] P. GANCARCZYK, L. HLÁVKOVÁ-MRÁČKOVÁ, R. POŚPIECH (eds), The musical culture of Silesia before 1742. New contexts – new perspectives (Eastern European Studies in Musicology, 1), Frankfurt am Main, 2013, s. 291–298.
124

RM 6307, 6308, 6309.
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Aneks
Wykaz kopistów rękopisów muzycznych opactwa kanoników regularnych
św. Augustyna we Wrocławiu125
1. Niezidentyfikowani, znani tylko z inicjałów
A. F. H.

J. G.

A. K.

J. H.

A. N.

J. L.

A. N. P.

J. M.

B. S. F.

J. P.

F. B.

J. S.

F. J. S.

J. Sch.

F. K. W.

J. T.

G. B.

Jos. W.

H. G.

St. G.

J. A. M.

W.

J. Bgl.

W. W.

J. C.

2. Bliżej nieznani
Alexander Thomas

Gerndt Joannes

Adamczik Gregorius

Gumpricht Franz

Bagner Franciscus

Habel Joseph

Bartsch

Hatzel W.

Beinlich Florianus

Heiman

Bürgel [Birgel, Bürgl] Georgius

Hettwieger

Büttner Ignatius

Hoffmann Joseph Aloys

Camml Joseph

Holpe Johann

Diff. Ferd.

Hütter Anton

Englisch Franciscus

Kindler Melchior

Fischer Franciscus

Klein Franciscus

Francke

Knecht

Francke Joseph

Kohout Franz

Gellner Antonius

Kraus

Gephardt Stephanus

Kraus Johannes

125 Uwzględniono kopistów występujących w rękopisach przesłanych do bazy Projektu w omawianym
okresie sprawozdawczym.
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Krautwurst Friedrich

Schaff Franciscus

Larisch

Schenkenbach Johann

Lemphardt Franciscus

Schindler Amandus

Lindner Joseph

Schindler Franciscus

Maechsner Joseph

Schittler Joseph

Manfeld Johann Wenceslaus

Schwigel Joseph

Manfeld Wenceslaus

Seifert

Mechsner Johannes

Seyfferdt Franciscus

Merckel Ferdinand

Spigel Joseph

Merckel Johannes

Stehr Ignatius

Michaleck Bernardus

Stein Joannes Georgius

Mucke

Stirl Leopold

Mucke A.

Strangfeld Benedictus

Nabicht Augustin

Teuffel Caietanus

Philippi Carolus

Tiersch J.

Prause Joseph

Ullrich

Puschmann Franz

Ullrich Johannes

Richter Joseph

Volkmer Petrus

Rieger Ignaz

Walzel Joseph

Ronge Josephus Franciscus

Winckler Johann Ignatius

Rostl Joseph

Winge Franciscus

Rother Leopold

Wolff

Rus Anton

3. Zidentyfikowani
Baudisch Johann Karl (por. przyp. 4)
Hellmich Johann Caspar (por. przyp. 10)
Nitsche Franz Xaver (por. przyp. 4)
Pohl Johann Joseph (por. przyp. 12)
Reichel Friedrich Ferdinand (por. przyp. 13)
Weiss Karl (por. przyp. 14)
Wiesner Wenzel (Melchior) (por. przyp. 8)
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Wykaz kopistów rękopisów muzycznych klasztoru krzyżowców
z czerwoną gwiazdą we Wrocławiu126
1. Niezidentyfikowani, znani tylko z inicjałów
C. P.

2. Bliżej nieznani
Füssel Josephus

Philipps Carolus

Glasner Josephus

Tschilthe Johannes

Matern Johannes

3. Zidentyfikowani
Gehirne Franz (por. przyp. 54)
Lachnit Franz (por. przyp. 57)

126 Uwzględniono kopistów występujących w rękopisach przesłanych do bazy Projektu w omawianym
okresie sprawozdawczym.
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ZESPÓŁ XIII
Andrzej KOZIEŁ
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Wrocławski

Sprawozdanie z prac nad projektem Klasztor Cystersów w Lubiążu. Katalog
dzieł sztuki w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r.*1
Projekt Klasztor Cystersów w Lubiążu. Katalog dzieł sztuki jest realizowany przez zespół historyków sztuki w składzie: prof. dr hab. Jan Wrabec (emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego), dr Artur Kolbiarz (Uniwersytet Szczeciński) oraz prof. UWr, dr hab. Andrzej Kozieł
(Uniwersytet Wrocławski, kierownik zespołu). Celem projektu jest stworzenie kompletnego
digitalnego katalogu wszystkich zachowanych dzieł sztuki (architektury, rzeźby, malarstwa
i sztuk użytkowych), które przed 1810 r. znajdowały się w klasztorze cystersów w Lubiążu.
Opracowanie to obejmie wszystkie zachowane budynki architektoniczne, rzeźby kamienne
i drewniane, obrazy olejne na płótnie i desce, sprzęty użytkowe, a także elementy wystroju
wnętrza, jak kamienna rzeźba architektoniczna oraz sklepienne malowidła freskowe. Będzie
to pierwszy kompletny katalog wszystkich zachowanych dzieł sztuki z lubiąskiego klasztoru.
Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu Klasztor Cystersów w Lubiążu. Katalog dzieł sztuki w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r. zostały wykonane następujące prace:
– kwerenda terenowa w dawnym opactwie cystersów w Lubiążu w dniach 14 i 15 XI 2014 r.,
poświęcona wyłącznie typowaniu, wraz z fotografem, elementów do dokumentacji fotograficznej (prof. dr hab. Jan Wrabec);
– kwerendy terenowe na Śląsku (polskim i czeskim) mające na celu ustalenie proweniencji
warsztatów malarskich pracujących w Lubiążu oraz pełniejsze rozpoznanie twórczości czynnego w Lubiążu malarza Ignaza Depéego (prof. UWr, dr hab. Andrzej Kozieł);
– kwerendy biblioteczne i archiwalne (Archiwum Państwowe we Wrocławiu i Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu) mające na celu zgromadzenie źródłowych informacji oraz odpowiedniej literatury naukowej do analizy i interpretacji dzieł malarstwa i rzeźby w dawnym
opactwie cystersów w Lubiążu (dr Artur Kolbiarz i prof. UWr, dr hab. Andrzej Kozieł);
– wykonanie dodatkowej dokumentacji fotograficznej elementów wystroju architektonicznego w dawnym klasztorze cystersów i w Pałacu Opata w Lubiążu (fotograf Magdalena Pulik);
– scalenie w jednolity system zbioru ilustracji architektury dawnego Pałacu Opata w Lubiążu
pochodzących z trzech źródeł: ze zbioru zdjęć wykonanych na miejscu przez fotografa Magdalenę Pulik pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Wrabeca, zbioru zdjęć sklepień sporządzonych
przez fotografa Magdalenę Pulik (w związku z inwentaryzacją stiuków) oraz zbioru fotografii
detalu zewnętrznego wykonanych przez fotografa Jerzego Buławę (prof. dr hab. Jan Wrabec);

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
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– sporządzenie zaopatrzonych w odpowiednią numerację pomieszczeń planów wszystkich
trzech kondygnacji Pałacu Opata w Lubiążu w celu uzyskania właściwej kompatybilności pomiędzy tekstem, ilustracjami i materialną substancją zabytku (prof. dr hab. Jan Wrabec);
– opracowanie 181 not katalogowych do elementów wystroju architektonicznego w dawnym
Pałacu Opata w Lubiążu, które 10 I 2015 r. zostały przekazane razem z nagranymi na płytę DVD
fotografiami do Kierownictwa Projektu (prof. dr hab. Jan Wrabec);
– obecnie prowadzona jest gruntowna korekta niedociągnięć w korelacji tekstu opracowanych not katalogowych i fotografii – jej zakończenie jest planowane na początek trzeciego
tygodnia czerwca 2015 r. (prof. dr hab. Jan Wrabec).
Aktualny stan realizacji projektu Klasztor Cystersów w Lubiążu. Katalog dzieł sztuki można ocenić
jako dobry, planowy i dobrze rokujący na terminowe wykonanie całości opracowania w 2016 r.

514
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ZESPÓŁ XVI
Łukasz GULDON
Archiwum Państwowe w Kielcach

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r.*
W okresie sprawozdawczym prace prowadziły Iwona Pogorzelska i Anna Rogowska.
Iwona Pogorzelska przeprowadziła kwerendę w inwentarzach 354 zespołów archiwalnych,
szukając materiałów wyczerpujących okres końca XIX w. oraz wieku XX interesujących dla Projektu. Jej rezultat zostanie przedstawiony w oddzielnej publikacji książkowej, która ukaże się
w serii wydawniczej Projektu „Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach” w 2016 r.1
Dalsza kwerenda zostanie przeprowadzona w materiałach aktualnie wpływających do Archiwum Państwowego w Kielcach. W chwili obecnej trwa przygotowanie inwentarzy szczegółowych.
Anna Rogowska prowadziła prace nad przygotowaniem i przekazaniem do redakcji artykułu
Losy o. Wilhelma Ulawskiego oraz dzieje skasowanego opactwa cystersów w Jędrzejowie w latach
1835–1855 (zostanie opublikowany w kolejnym tomie, HM, 7, 2015). Kontynuuje również prace nad przygotowywaniem tekstów źródłowych do planowanej edycji zatytułowanej Zespół
klasztorny po opactwie cystersów jędrzejowskich i jego wyposażenie w świetle inwentarzy z lat
1834, 1856 i 1859.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 Inwentarz archiwaliów dotyczących kasat klasztorów oraz losów ich dziedzictwa kulturowego po kasacie
w zbiorach Archiwum Państwowego w Kielcach, oprac. i wstępem poprzedziła I. POGORZELSKA.
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ZESPÓŁ XVII
Anna GADOMSKA
Archiwum Państwowe w Radomiu

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r.*1
W okresie sprawozdawczym sporządzono sumariusze 14 j.a. z zespołu Zarząd Rolnictwa i Dóbr
Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Siedleckiej i Lubelskiej w Radomiu, Sukcesje, dotyczące dwóch skasowanych w 1819 r. klasztorów. Ich druk jest planowany w przyszłości.
Sumariusze sporządzone przez Annę Gadomską:
– sygn. 2702, Lustracja dochodów z dóbr klasztornych PP. Norbertanek Busko województwo krakowskie, obw. stopnicki, kk. 178;
– sygn. 3150, Akta lustracji funduszów ogólnych Opactwa i Klasztoru XX Cystersów Jędrzejowskich, wojew. krakowskie, obwód kielecki, kk. 157;
– sygn. 5030, [Zbiór przepisów dotyczących kasaty klasztorów i administracji dobrami poklasztornymi i rządowymi], ss. 507;
– sygn. 6010, Rejestr pomiarowy gruntów poklasztornych P.P. Franciszkanek w mieście Chęciny
położonych, ss. 8;
– sygn. 7282, Rejestr pomiarowy byłego klasztoru XX Dominikanów w mieście Klimontowie położonego w gub. radomskiej, pow. sandomierskim, ss. 4;
– sygn. 8604, Spis tabelaryczny majątku duchownego należącego do kościoła XX Bernardynów
w mieście Opatowie, nlb.;
– sygn. 9984, [Akta Rządu Gubernialnego Radomskiego tyczące się] Zamknięcia klasztoru XX Reformatów w Solcu, kk. 145;
– sygn. 9985, Rejestr pomiarowy b. Klasztoru XX Reformatów oraz gruntów i kępy w mieście Solec,
ss. 4;
– sygn. 10915, Rejestr pomiarowy gruntów poklasztornych XX Kanoników Regularnych w mieście
Wolbrom położonych, ss. 8;
– sygn. 14627, [Dowody do operatu zajęcia majątku należącego do probostwa Kollegium Księży
Pijarów w mieście Łukowie z przejętego przez skarb Królestwa], nlb.;
– sygn. 14895, Dowody do aktu opisania i zajęcia majątku nieruchomego i ruchomego klasztoru
XX Pijarów w Opolu pod zarząd skarbu Królestwa Polskiego, nlb.;
– sygn. 15682, Akt zajęcia, opisu i oszacowania majątku tak ruchomego jako też i nieruchomego
należącego do zwiniętego klasztoru r. g. XX Bazylianów w Zamościu obecnie pod zarząd i zawiadywanie skarbu Królestwa przeszłego, kk. 136;

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
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– sygn. 15683, Akt zajęcia, opisu i oszacowania majątku tak ruchomego jako też i nieruchomego
należącego do zwiniętego klasztoru r. g. XX Bazylianów w Zamościu obecnie pod zarząd i zawiadywanie skarbu Królestwa przeszłego (egzemplarz II), kk. 130;
– sygn. 20272, [Dowody zajęcia majątku i funduszów XX Reformatów w Białej: spis tabelaryczny
majątku, protokół objaśniający spis], ss. 93.
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ZESPÓŁ XVIII
Ałła BRZOZOWSKA
Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
Uniwersytet Wrocławski

Adam POZNAŃSKI
Studium Języków Obcych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r.*1
W okresie sprawozdawczym zespół kontynuował prace nad inwentarzem rękopisów, które
do 1810 r. należały do klasztorów cysterskich na Śląsku. Obiektem badań były dawne zbiory
dwóch opactw: cysterek z Trzebnicy oraz cystersów z Krzeszowa.
Pierwszy księgozbiór uległ rozproszeniu i jego części znajdują się obecnie w trzech różnych
miejscach: w bibliotece parafialnej przy dawnym kościele klasztornym św. św. Bartłomieja
Apostoła i Jadwigi w Trzebnicy, w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. W dwóch pierwszych bibliotekach nie przeprowadzono jeszcze
kwerend, w ostatniej natomiast zidentyfikowano i opisano 31 woluminów o następującej zawartości: teksty liturgiczne (13 woluminów), literatura zakonna, m.in. przepisy regulujące życie
zakonne oraz rozważania religijne (10), hagiografia (6), biblia (1), inwentarz biblioteczny (1).
Kodeksy spisane zostały w różnych językach: łacińskim (14), polskim (9), łacińskim i niemieckim
(6), łacińskim i polskim (1), niemieckim (1).
Z dawnego księgozbioru krzeszowskiego, który obejmuje co najmniej 32 woluminy, opisano
15, w tym: 8 ksiąg podatkowych księstwa jaworsko-świdnickiego, 2 zbiory tekstów prawniczych, 2 zbiory tekstów historycznych, kodeks liturgiczny, zbiór poezji oraz utwór biograficzny.
Wśród nich 10 woluminów zawiera teksty w języku niemieckim, 2 w języku łacińskim, 2 w językach łacińskim i niemieckim oraz 1 w języku staro-cerkiewno-słowiańskim.
W dalszej kolejności opracowywane będą kolejne rękopisy należące do dawnych księgozbiorów dwóch wyżej wspomnianych opactw.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
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ZESPÓŁ XIX
Marek L. WÓJCIK
Instytut Historyczny
Uniwersytet Wrocławski

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r.*
Zespół prowadzi prace nad edycją XIX-wiecznych repertoriów dokumentów pochodzących
z klasztorów skasowanych na Śląsku ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu.
W minionym okresie sprawozdawczym koncentrowały się one w dalszym ciągu na dwóch
obszarach aktywności – przygotowywaniu do druku pierwszego woluminu zaplanowanej
wielotomowej serii repertoriów, obejmującego dokumentową spuściznę śląskich zgromadzeń
dominikańskich, oraz odczytywaniu kolejnych pozostawionych w rękopisie, spisanych trudno
czytelną kursywną kurrentą (Kurrentschrift), repertoriów. Trud ten na skutek wykruszenia się
pierwotnego kilkuosobowego składu zespołu spoczął wyłącznie na barkach mgra Sobiesława
Nowotnego. Samodzielnie odczytał on łącznie aż 23 repertoria (zob. tabela 1), co w stosunku
do poprzedniego okresu sprawozdawczego oznacza przyrost o siedem pozycji1.
Tabela 1. Wykaz odczytanych repertoriów (stan na dzień 30 IV 2015 r.)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Numer jednostki w ramach
zespołu Rep. 135
46
50
51
59
60
68
71
75
76
79
80
83
92
93
94

Numer repertorium
(sygnatura)
Rep. 53
Rep. 57
Rep. 58
Rep. 66 (cz. 1)
Rep. 66 (cz. 2)
Rep. 70
Rep. 73
Rep. 77
Rep. 78
Rep. 83
Rep. 84
Rep. 86
Rep. 94
Rep. 98
Rep. 99

Zakon/zgromadzenie
reformaci
dominikanie
dominikanki
krzyżowcy z czerwoną gwiazdą
krzyżowcy z czerwoną gwiazdą
dominikanie
dominikanie
dominikanie
reformaci
cystersi
cystersi
reformaci
dominikanie
magdalenki
dominikanie

Siedziba zgromadzenia
(miejscowość)
Góra Świętej Anny
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Bolesławiec
Ząbkowice Śląskie
Głogów
Głogów
Krzeszów
Henryków
Jawor
Legnica
Nowogrodziec nad Kwisą
Nysa

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1 Zob. M. L. WÓJCIK, Sprawozdanie z prac nad edycją XIX-wiecznych repertoriów dokumentów pochodzących
z klasztorów skasowanych na Śląsku ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu, „Hereditas Monasteriorum”, 5, 2014, s. 496–498.

Kronika Projektu

519

16
17
18
19

Numer jednostki w ramach
zespołu Rep. 135
100
103
104
106

Numer repertorium
(sygnatura)
Rep. 105
Rep. 109
Rep. 110
Rep. 112

20

108

Rep. 115

21
22
23

110
111
112

Rep. 117
Rep. 118
Rep. 119

Lp.

Zakon/zgromadzenie
franciszkanie
dominikanie
dominikanie
dominikanki
kanonicy regularni św. Augustyna
dominikanie
kapucyni
franciszkanie

Siedziba zgromadzenia
(miejscowość)
Środa Śląska
Opole
Racibórz
Racibórz
Olesno
Świdnica
Świdnica
Świdnica
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ZESPÓŁ XX
Bernadeta GURBIERZ
Aneta MALIK
Archiwum Państwowe w Opolu

Powstanie zespołu mającego na celu opracowanie zasobu Archiwum
Państwowego w Opolu w zakresie archiwaliów poklasztornych i kasacyjnych
oraz sprawozdanie z pierwszego etapu prac*
Zespół Archiwum Państwowego w Opolu w składzie: Bernadeta Gurbierz i Aneta Malik rozpoczął kwerendę w czerwcu 2014 r. Jego celem jest opracowanie zasobu Archiwum Państwowego w Opolu w zakresie archiwaliów interesujących dla Projektu, a zatem: 1. przejętych z archiwów klasztornych; 2. powstałych w trakcie kasaty i działań z nią związanych;
3. dokumentujących dalsze losy dziedzictwa kulturowego (zabudowania, archiwalia, księgozbiory, mobilia, w tym wyposażenie klasztoru i kościoła etc.) oraz osobowego (losy zakonników po kasacie).

***
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Opolu (dalej: WAP Opole) powstało na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 2 II 1953 r.1 Działalność statutową rozpoczęło 1 lipca tego
roku2, w pomieszczeniach opolskiego ratusza, w których dotąd funkcjonowało jako Powiatowe Archiwum Państwowe w Opolu (dalej: PAP Opole)3. Jego zasób stanowiły w większości
akta wytworzone przed 1945 r., które wcześniej należały do jego poprzedników – Archiwum
Miejskiego w Opolu (istniało w latach 1945–1951) i PAP Opole (istniało w latach 1951–1953)4.
Kompetencyjnie WAP Opole obejmowało obszar ówczesnych powiatów brzeskiego, głubczyckiego, grodkowskiego, kluczborskiego, kozielskiego, namysłowskiego, niemodlińskiego, nyskiego, oleskiego, opolskiego, prudnickiego, raciborskiego i strzeleckiego, przejmując
i nadzorując dokumentację wytworzoną przez funkcjonujące tam instytucje państwowe5.
Współpraca z różnymi instytucjami naukowymi i urzędami administracji państwowej przy* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
1

Monitor Polski, 1953, Nr A-13, poz. 177.

2 S. CZECH, Organizacja i charakterystyka zasobu archiwalnego Opolskich Archiwów Państwowych, „Archeion”, 83, 1987, s. 145.
3 S. POPIOŁEK, Wojewódzkie archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Opolu, zesp. 350, Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 11, nlb.
4 Były to zapewne te akta, które wcześniej nie zostały przejęte przez archiwa we Wrocławiu i w Katowicach,
por. M. BIELIŃSKA, Rozwój sieci archiwalnej w Polsce Ludowej w latach 1944–1945, „Archeion”, 24, 1955, s. 8.
5 A. FOLTYN, Kształtowanie polskiej części zasobu Archiwum Państwowego w Opolu w latach 1953–2012, [w:]
M. LENART (red.), Otwarty skarbiec pamięci. Studia zespołu Archiwum Państwowego w Opolu zebrane z okazji
60-lecia powstania instytucji, cz. 1: Niezmienność idei i przemiany w cyklach czasu (Opera Extraordinaria, 1),
Opole 2013, s. 92.
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niosła znaczny wzrost liczby przechowywanych materiałów archiwalnych6. W 1959 r. WAP
Opole zostało przeniesione do większego budynku przy ul. Zamkowej 2, w którym znajduje
się do chwili obecnej7.
W dniu 1 I 1984 r. zostało przemianowane na Archiwum Państwowe w Opolu (dalej: AP Opole)8. Obecnie kompetencyjnie obejmuje miasto na prawach powiatu Opole, powiaty: brzeski,
głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, opolski,
prudnicki i strzelecki oraz gminę Zębowice powiatu oleskiego9.
W pierwszych latach powojennych zdecydowana większość materiałów archiwalnych wytworzonych przed 1945 r. na obszarze byłej Rejencji Opolskiej trafiła do archiwów w Katowicach i we Wrocławiu. Od 1953 r. część z nich była stopniowo odzyskiwana. Jak wynika
z zachowanej korespondencji, w 1957 r. próbowano, bez powodzenia, odzyskać „akta i dokumenty sekularyzowanych klasztorów z Górnego Śląska”10. Są to pozostające do dziś w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu akta 14 klasztorów: kapucynów w Brzegu11,
reformatów w Głubczycach12, franciszkanów na Górze Świętej Anny13, cystersów w Jemielnicy14, bożogrobców15, dominikanów16, kapucynów17, magdalenek18 i reformatów19 w Nysie20,

6 A. STARCZEWSKA-WOJNAR, Archiwalia wytworzone do 1945 roku w AP w Opolu. Z dziejów gromadzenia i opracowania zasobu, [w:] M. LENART (red.), Otwarty skarbiec pamięci, s. 67–90.
7 R. DERMIN, Rozwój i działalność archiwów państwowych w woj. opolskim w latach 1953–1967, [w:] B. FILA
(red.), Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Opolu (1953–1968) (Instytut Śląski w Opolu, Komunikaty. Seria
Monograficzna, 101), Opole 1968, s. 9.
8 Dziennik Ustaw z 1983 r., pkt 173, poz. 173.
9 AP Opole, zesp. 350, Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 455, s. 15, 63; zob. Statut Archiwum Państwowego w Opolu z dnia 1 VI 2015 r., http://www.bip.ap.gov.pl/dokument.php?iddok=313&idmp=418&r=o (dostęp: 10 VII 2015 r.); por. S. CZECH, Podziały administracyjne Śląska Opolskiego w latach 1945–1975, „Studia
Śląskie”, 43, 1984, s. 72–74.
10

AP Opole, zesp. 350, Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 145, s. 19.

11 A. DEREŃ, R. ŻERELIK (red.), Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Przewodnik po zasobie archiwalnym do
1945 roku, Wrocław 1996, nr 715, s. 274 (Rep. 69, Klasztor Kapucynów w Brzegu, 21 j.a. z lat 1681–1803),
zob. też niezwiązany z klasztorami nr 716, s. 274–275 (Rep. 68, Fundacja Św. Jadwigi w Brzegu, 368 j.a. z lat
1253–1299, 1401–1648), 287–293.
12

Ibidem, nr 724, s. 277–278 (Rep. 90, Klasztor Franciszkanów w Głubczycach, 1236 j.a. z lat 1644–1808).

13

Ibidem, nr 725, s. 278 (Rep. 53, Klasztor Franciszkanów na Górze Św. Anny, 48 j.a. z lat 1656–1807).

14

Ibidem, nr 729, s. 279 (Rep. 85, Klasztor Cystersów w Jemielnicy, 363 j.a. z lat 1283–1803).

15

Ibidem, nr 160, s. 289 (Rep. 103, Klasztor Krzyżowców w Nysie, 160 j.a. z lat 1239–1296, 1504–1786).

16

Ibidem, nr 747, s. 287–288 (Rep. 99, Klasztor Dominikanów w Nysie, 34 j.a. z lat 1667–1809).

17

Ibidem, nr 749, s. 288 (Rep. 749, Klasztor Kapucynów w Nysie, 112 j.a. z lat 1677–1810).

18

Ibidem, nr 751, s. 289 (Rep. 104, Klasztor Magdalenek w Nysie, 107 j.a. z lat 1626–1803).

19

Ibidem, nr 748, s. 288 (Rep. 100, Klasztor Franciszkanów w Nysie, 171 j.a. z lat 1623–1810).

20 Także kolegiaty w Otmuchowie, następnie w Nysie, ibidem, nr 755, s. 291 (Rep. 102, Kolegiata w Otmuchowie i w Nysie, 961 j.a. z lat 1227–1808).
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franciszkanów w Opolu21, dominikanów22, dominikanek23 i reformatów24 w Raciborzu25 oraz
cystersów w Rudach26.

***
W pierwszym etapie przystąpiono do inwentaryzowania zespołów, które uznano za najcenniejsze dla Projektu. Przede wszystkim należy wymienić zespół Akta miasta Nysy, liczący 1673
j.a. (13,86 mb.) z lat 1256–1945, w tym 582 dokumenty. Część materiałów została przejęta w ramach rewindykacji z Czech w 1947 r., pozostała trafiła do AP Opole z WAP Katowice (1951,
1955) i WAP Wrocław (1960)27. Zespół jest opracowany, posiada inwentarz książkowy. Zawiera
m.in. archiwalia (poklasztorne i urzędowe) dotyczące klasztorów nyskich: bożogrobców, dominikanów, jezuitów, kapucynów, magdalenek i reformatów, w tym inwentarze wyposażenia.
Znajdziemy tu także akta urzędowe dotyczące ogólnie zagadnień związanych z kasatą klasztorów nyskich oraz pojedynczy dokument z opactwa cystersów w Henrykowie.
Z zespołem tym jest związany zespół „Carolinum” – Państwowe Gimnazjum Męskie w Nysie, liczący 1284 j.a. (14,2 mb.) z lat 1715–1945. Został on przejęty w 1953 r. z gimnazjum w Nysie28.
Jest opracowany, posiada inwentarz książkowy. Zawiera m.in. urzędowe spisy aktywów i pasywów gimnazjum jezuickiego w Nysie sporządzone dla władz szkolnych we Wrocławiu.
Zespół Akta miasta Opola liczy 4802 j.a. (50,5 mb.) z lat 1327–1945, w tym 133 dokumenty i 237
ksiąg. Jego główna część to akta odzyskane w 1951 r. z archiwum wrocławskiego. W latach późniejszych również przejmowano materiały archiwalne należące do tego zespołu, głównie z Urzędu Miasta w Opolu29. Jest opracowany, posiada inwentarz książkowy. Zawiera m.in. nieliczne
akta poklasztorne nyskich dominikanów oraz liczne akta urzędowe dotyczące kasaty klasztoru
franciszkanów w Opolu oraz przekazania ich budynków poklasztornych Gminie Ewangelickiej
w Opolu, a także pojedynczy dokument z opactwa norbertanek w Czarnowąsach.
Zespół Akta miasta Brzegu liczy 8320 j.a. (141,08 mb.) z lat 1250–1945, w tym 582 dokumenty.
Część archiwaliów była stopniowo przejmowana (do 1999 r.) z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz Archiwum Państwowego we Wrocławiu30. Jest
opracowany, posiada inwentarz książkowy. Zawiera m.in. archiwalia (poklasztorne i urzędowe)
ukazujące dzieje istniejących niegdyś w Brzegu klasztorów antonianów, dominikanów, franciszkanów, jezuitów, joannitów i kapucynów oraz cystersów z Henrykowa i joannitów z Łosiowa.

21 Ibidem, nr 753, s. 290 (Rep. 108, Klasztor Minorytów w Opolu, 75 j.a. z lat 1313–1808). Także kolegiaty
w Opolu, por. ibidem, nr 754, s. 290–291 (Rep. 107, Kolegiata w Opolu, 186 j.a. z lat 1267–1809).
22

Ibidem, nr 757, s. 292 (Rep. 110, Klasztor Dominikanów w Raciborzu, 65 j.a. z lat 1267 i 1584–1809).

23 Ibidem, nr 756, s. 291–292 (Rep. 112, Klasztor Dominikanek w Raciborzu, 71 j.a. z lat 1295–1298 i 1565–1809).
24

Ibidem, nr 758, s. 292 (Rep. 113, Klasztor Franciszkanów w Raciborzu, 4 j.a. z lat 1722–1743).

25 Także miejscowej kolegiaty, zob. ibidem, nr 759, s. 292–293 (Rep. 111, Kolegiata w Raciborzu, 71 j.a.
z lat 1542–1752).
26

Ibidem, nr 760, s. 293 (Rep. 114, Klasztor Cystersów w Rudach, 179 j.a. z lat 1223–1801).

27

J. DOMSKA, Wstęp do zespołu „Akta miasta Nysy”, Opole 1999, s. 6, mps w AP Opole.

28 H. LASOŃCZYK, Wstęp do zespołu akt „Carolinum – Państwowe Gimnazjum Męskie w Nysie”, Opole 1962,
s. 5, mps w AP Opole.
29

J. DOMSKA, Wstęp do zespołu „Akta miasta Opola”, Opole 1998, s. 9, mps w AP Opole.

30

R. ŁUCZKÓW-MAKŁOWICZ, Wstęp do zespołu „Akta miasta Brzegu”, Opole 2001, s. 5–6, mps w AP Opole.
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***
APO posiada w swoim zasobie zaledwie cztery zespoły po skasowanych klasztorach – Klasztor Franciszkanów w Głubczycach i Konwent OO Cystersów w Rudach Raciborskich (ujęte w niniejszym sprawozdaniu) oraz Klasztor Cystersów w Henrykowie i Klasztor ss. Dominikanek p.w.
św. Ducha w Raciborzu (przewidziane do opracowania w toku dalszych prac).
Zespół Konwent OO Cystersów w Rudach Raciborskich liczy tylko 7 j.a. (0,2 mb) z lat 1666–1775.
Jest nieopracowany, posiada inwentarz kartkowy. Został przejęty w 1954 r. z WAP Katowice31.
Akta poklasztorne dotyczą głównie spraw finansowych klasztoru. Większość dokumentów
z tego klasztoru znajduje się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu32.
Zespół Klasztor Franciszkanów w Głubczycach liczy 84 j.a. (0,54 mb.) z lat 1626–1809. Jest nieopracowany, posiada inwentarz roboczy. Został wyodrębniony podczas opracowania zespołu
Akta miasta Głubczyc33. Zespół stanowią akta poklasztorne dotyczące różnych aspektów działalności reformatów w Głubczycach: budowa i prowadzenie gimnazjum, sprawy finansowe
i gospodarcze, a także inwentarze wyposażenia gimnazjum i kościoła. Dokumenty poklasztorne z lat 1644–1808 znajdują się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu34, a różne archiwalia
– w Národním archivie w Pradze35.
Wyniki pierwszego etapu przeprowadzonej kwerendy przedstawia tabela 1.
Dalsze prace będą przebiegać dwutorowo: oprócz kwerendy w kolejnych zespołach akt miast
i starostw powiatowych członkowie zespołu zajmą się przygotowaniem inwentarzy szczegółowych zawartości wybranych jednostek archiwalnych.

31

AP Opole, Księga nabytków i ubytków z lat 1951–1994, nr nabytku 97.

32

Zob. przyp. 26.

33

Ibidem, 18/2004 (dostęp: 11 III 2015 r.).

34

Zob. przyp. 12.

35 M. L. WÓJCIK, Sprawozdanie z kwerendy w Pradze w dniach 17–23 IX 2012 r., „Hereditas Monasteriorum”,
1, 2012, s. 463–471.

Nazwa zespołu

Akta miasta Brzegu

Akta miasta Brzegu

Akta miasta Brzegu

Akta miasta Brzegu

Akta miasta Brzegu

Akta miasta Brzegu

Akta miasta Brzegu

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

394

379

226

200

199

153

21

Sygnatura

Henryk IX książę śląski, pan na Brzegu i Oławie poświadcza, że Franciscus Cunradi mieszczanin z Brzegu ofiarował
klasztorowi dominikanów 3 marki rocznego czynszu
z prawem dalszego odkupu
Wenzeslaus von Hafenbergk, przeor prowincji czeskiej
joannitów odpowiada księciu Jerzemu brzesko-legnickiemu, że zakon sprzeda „den compter Hoff” pod Brzegiem
i trzy łany (z ośmiu, które interesowały księcia)
Spis dokumentów, które zostały przekazane przez
komtura joannitów w Łosiowie do kancelarii książęcej
w związku z kupnem przez księcia Jerzego II prawa
patronatu nad kościołem św. Mikołaja w Brzegu
oraz „den Compter Hoff”
1. Maksymilian, cesarz rzymski, król węgierski, wyraża
zgodę na utworzenie klasztoru franciszkanów w Brzegu
2. Jerzy [II] książę śląski, pan na Legnicy i Brzegu wyraża
zgodę na budowę klasztoru franciszkanów w Brzegu
i przeznacza na tę budowę działkę
Rajcowie miasta Oławy widymują dokument Maksymiliana II cesarza rzymskiego, mocą którego potwierdza on
układ między joannitami w Brzegu a Jerzym, księciem
brzesko-legnickim w sprawie zamiany gruntu i patronatu
nad kościołem w Brzegu
Kopia pisma do komisji cesarskiej w sprawie remontu
kościoła św. Krzyża i zabudowań konwentu w Brzegu
oraz dochodów z łanów w Lewinie Brzeskim
Reskrypt cesarski w związku z wyrażoną przez radę
Miejską w Brzegu „wielką konsternacją” i skargami
mieszczaństwa z powodu przybycia do miasta jezuitów
i kapucynów

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

Brzeg

2

Brzeg

Brzeg

12

3

Łosiów

3

Brzeg

Łosiów

3

4

Brzeg

Miejscowość

2

Liczba stron
lub kart

1676

5 II 1681

jezuici,
kapucyni

miejsce wystawienia: Linz,
bifolium, papier, stan dobry

bifolium, papier, stan dobry

miejsce wystawienia: Strzelin,
pergamin, pieczęć na pasku
pergaminowym, stan dobry

kopie dokumentów
papierowych, stan dobry

1. 26 II 1573
2. 23 IV 1582

20 I 1573

bifolium, papier, koncept

miejsce wystawienia:
Praga, bifolium, papier

dokument papierowy
wystawiony w Brzegu,
zniszczony

Uwagi

1573

7 XII 1561

19 IV 1400

Zakres czasowy

dominikanie

joannici

franciszkanie

joannici

joannici

dominikanie

Zakon

Tabela 1. Wykaz jednostek archiwalnych pochodzenia klasztornego lub dotyczącego kasat zinwentaryzowanych w pierwszym etapie kwerendy
przeprowadzonej w zasobie AP Opole
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Akta miasta Brzegu

Akta miasta Brzegu

Akta miasta Brzegu

Akta miasta Brzegu

Akta miasta Brzegu

8

9

10

11

12

457

436

409

402

401

Sygnatura

Burmistrz i rajcy miasta Brzegu potwierdzają zgodność
z oryginałem kopii dokumentu księcia Jerzego II [23 IV
1582, Brzeg], w którym poświadcza, że burmistrz i rajcy
przekazali mu klasztor pofranciszkański celem jego
przebudowy na zbrojownię, oraz odstąpili mu część lasu
między miejscowościami Neidberg36 i Mała Lubsza pod
zagrodę dla bydła, trzy łany w Breskiej Wsi oraz łąki
Burmistrz i rajcy miasta Brzegu potwierdzają zgodność
z oryginałem kopii dokumentu księcia Jerzego II
[23 IV 1582, Brzeg], w którym poświadcza, że burmistrz
i rajcy przekazali mu klasztor pofranciszkański celem jego
przebudowy na zbrojownię, oraz odstąpili mu część lasu
między miejscowościami Neidberg37 i Mała Lubsza pod
zagrodę dla bydła, trzy łany w Breskiej Wsi oraz łąki
Baltazar Gerbert, prepozyt norbertanów w Czarnowąsach potwierdza sprzedaż Hansowi Fischerowi przez
opactwo norbertanek w Czarnowąsach domu w Brzegu,
położonego w Rynku, róg ul. Garbarskiej
Burmistrz i Rada Miasta Brzegu zatwierdzają testament
sporządzony przez Annę Rosinę Weltz na rzecz jezuitów,
kapucynów oraz szpitala św. Jerzego, domu opieki
dla osób starszych i sierocińca
Grzegorz opat klasztorów cysterskich w Henrykowie i Zirc
(na Węgrzech) potwierdza sprzedaż majątku Lomnitz
przez Karola Ferdynanda von Steinssdorff’a na rzecz
Franciszka Karola von Vogta

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

Brzeg

Czarnowąsy

Brzeg

Henryków

4

10

2

Brzeg

Miejscowość

4

2

Liczba stron
lub kart

6 III 1717

jezuici,
kapucyni

26 VIII 1726

28 V 1687

norbertanie,
norbertanki

cystersi

15 III 1685

15 III 1685

Zakres czasowy

franciszkanie

franciszkanie

Zakon

brak miejsca wydania, dokument pergaminowy, pieczęć
w kapsule drewnianej na
pergaminowym pasku

miejsce wystawienia: Brzeg,
składka papierowa

miejsce: wydania: Czarnowąsy,
bifolium, papier, stan dobry

miejsce wystawienia: Brzeg,
bifolium, papier, stan dobry

kopia, papier, data z widimusa
dokumentu

Uwagi

37

Miejscowość nie istnieje, por. ibidem.

36 Miejscowość nie istnieje, por. J. G. KNIE, Alphabetisch-Statistich-Topographische Uebersicht aller Dörfer, Flecken, Städte und anderen Orte der Königl. Preuß.
Provinz Schlesien; nebst beigefügter Nachweisung von der Eintheilung des Landes nach den verschiedenen Zweigen der Civil-Verwaltung mit drei besondern Tabellen,
Breslau 1830, S. 494.

Nazwa zespołu

Lp.
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Akta miasta Brzegu

Akta miasta Brzegu

Akta miasta Brzegu

Akta miasta Brzegu

Akta miasta Brzegu

Akta miasta Brzegu

Akta miasta Brzegu

Akta miasta Nysy

13

14

15

16

17

18

19

20

23

2585

2584

2583

2401

2400

2399

2293

Sygnatura

Die General Baueramts bankalitäts-Obligationes der
Jesuitenresidenz zu Brieg, Erbauung einer neuen Kirche,
Einrichtung des Münzfiskus
[Albert [...], kleryk [...] wystawia na żądanie [...] Przecława z Pogorzeli dokument notarialny dotyczący sporu
o łąki pomiędzy klasztorem reformatów a radą [...]

Antonienhof [...] Hospital der Minoriten 1534/7

[Klasztor kapucynów w Brzegu]

[Prośba brata Dawida Rothbauera franciszkanina
z Prowincji Czeskiej i Śląskiej do księcia legnicko-brzeskiego Krystiana o pozwolenie na założenie klasztoru
niższego38 w Brzegu]
Acta specialia wegen des neuen Kirch Baues Heiligen
Jesuitten
Acta betreffend von den Betragen der Jesuiten hieselbst
beider Aufhebung ihres Ordens
Die Correspondence mit dem Stadt Gerichts-Director
Herrn Grosse in Betreff der Aufhebung des Capuziner
Klosters und was dem anhänging de 1810

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

Brzeg

9

2

40

6

275

Nysa

Brzeg

Brzeg

Brzeg

Brzeg

Brzeg

26

115

Brzeg

Miejscowość

3

Liczba stron
lub kart

reformaci

26 I 1354

1735–1740

1534–1537

antonianie,
franciszkanie

jezuici

1681–1794

1810–1846

1773

[1726] 1736

14 III 1669

Zakres czasowy

kapucyni

kapucyni

jezuici

jezuici

franciszkanie

Zakon

sumariusz kosztów klasztoru,
pisma komisarza do magistratu
w sprawie sekularyzacji
dekrety dotyczące budowy
klasztoru, jego sprawy organizacyjne i gospodarcze, fundacje,
kopie dekretów biskupa, supliki
gwardiana, korespondencja
z prowincjałem, plan klasztoru
wewnątrz fragment dokumentu
(zniszczony) księcia legnickiego
Fryderyka II z marca 1537 r.
w sprawie przeznaczenia tzw.
Dworu Antoniego na szpital zarządzany przez franciszkanów;
dwie pieczęcie sygnetowe
pożyczki na budowę nowego
kościoła dla jezuitów,
korespondencja
miejsce wystawienia: Nysa,
dokument pergaminowy,
stan dobry

korespondencja

pisma burmistrza w sprawie
budowy kościoła dla jezuitów

miejsce wystawienia: Brzeg,
brak pieczęci, stan dobry

Uwagi

38 Określenie „klasztor niższy” dotyczy położenia. W Brzegu klasztor franciszkanów był określany jako niższy w stosunku do rzeki Odry, dominikanów natomiast – jako wyższy lub górny.

Nazwa zespołu

Lp.

526

Kronika Projektu

Nazwa zespołu

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Lp.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

973

610

609

608

586

551

343

29

25

Sygnatura

[Untersuchung des Vermögens Zustand des Jesuiter
Collegii und Seminarii zu Neisse]

Chronik von Neisse (bis) 1834 Z(iegler)

Chronik von Neisse (bis 1826)

[Kronika miasta Nysy od 966 r.]

Alte Urkunden Kopien

Pismo magistratu w Nysie do biskupa wrocławskiego,
arcyksięcia Leopolda Wilhelma, w sprawie parceli
pod budowę klasztoru kapucynów

[Przecław z Pogorzeli, biskup wrocławski poświadcza,
że zjawił się przed nim brat Sidelmann [...] oraz Haneho
adwokat [...] aby ustalić obowiązek klasztoru polegający
na wypłaceniu zapomóg biednym [...]
Fr. Sidelmannus, przeor opactwa cysterskiego św. Marii
w Henrykowie poświadcza w imieniu całego konwentu
sprzedaż radzie miasta w Nysie dwóch ław chlebnych
za 20 marek
[Ludwik Hennig, prof. teologii, Jan Kewlichen i konwent
klasztoru reformatów poświadczają, że Jan Schmatz
i Joachim Pistoris sprzedali wszystkie łąki i majątki
klasztoru przylegające doń bpowi Janowi VI]

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

Nysa

2

80

678 (foliacja)

261

44

285

Nysa

Nysa

Nysa

Nysa

Nysa

Nysa

Henryków

2

2

Nysa

Miejscowość

2

Liczba stron
lub kart

jezuici

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

kapucyni

reformaci

cystersi

reformaci

Zakon

1776

1105–1834

1105–1826

966–1816

1386–1616

22 III 1659

18 IX 1509

12 IV 1364

15 III 1357

Zakres czasowy

miejsce wystawienia: Henryków, dokument pergaminowy,
pieczęć woskowa na pasku
pergaminowym
miejsce wystawienia: Nysa,
dokument pergaminowy, pasek
pergaminowy bez pieczęci,
stan dobry
miejsce wystawienia: Nysa,
dokument pergaminowy,
pieczęć woskowa na szerokiej
tasiemce
kopiarz miasta Nysy
m.in. zapiski dotyczące sekularyzacji klasztorów w Nysie
m.in. zapiski dotyczące sekularyzacji klasztorów w Nysie
m.in. zapiski dotyczące sekularyzacji klasztorów w Nysie
wykazy aktywów i pasywów
kolegium z podziałem na
poszczególne klasy, sporządzone w celach urzędowych
i potwierdzone przez rektora
gimnazjum, wykazy fundatorów
na rzecz kolegium, wykazy osób
i urzędników przebywających
w kolegium

miejsce wystawienia: Nysa,
dokument pergaminowy,
stan dobry

Uwagi

Kronika Projektu
527

Nazwa zespołu

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Lp.

30

31

32

33

34

978

977

976

975

974

Sygnatura

Liczba stron
lub kart

137

194

29

189

154

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

[Verpflegung und Unterhaltung des Seminarii zu Neisse
auch formirung des Etats]

[Unterhaltung der Geistlichen, der Kirche und Kirchen
Bedienten bey dem Schulen Instituts Collegio zu Neisse
auch den Kirchen Etat und die jährl. Rechnungen über
das Kirchen Vermögen betreffen]

[Abführung der Interessen von verschiedenen Kirch und
Fundations Capitalien beÿ dem Collegio zu Neisse]

[Bezahlung der dem ehemaligen Jesuiter Collegio zu
Neisse vorgeliehenen Capitalien und Abführung der
Interessen betr. die Creditores sub Lit. H]

[Acta vom Collegio zu Neisse dessen auseren
Verhältnissen Bau]

Nysa

Nysa

Nysa

Nysa

Nysa

Miejscowość

jezuici

ogólne,
jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

Zakon

1800–1809

1776–1787

1776–1778

1779–1796

1777–1803

Zakres czasowy
Akta General-Schulen-Administration zu Breslau; wydatki
seminarium, zasady przyjmowania i zwalniania ze szkoły,
sprawozdania i korespondencja
z urzędami we Wrocławiu
Akta General-Schulen-Administration zu Breslau; rachunki na
utrzymanie kościoła kolegium
jezuickiego pw. Wniebowzięcia
NMP w Nysie, inwentarz
kościoła z 1779 r.
Akta General-Schulen-Administration zu Breslau; sprawozdania w sprawie działalności
jezuitów nyskich – w nim mowa
m.in. o przejęciu biblioteki, wycena („designation”) kolegium
i fundacji na jego rzecz
Akta General-Schulen-Administration zu Breslau; pisma kurii
biskupiej w Nysie w sprawie
kościołów i klasztorów nyskich,
sprawy likwidacji klasztorów
nyskich; korespondencja
Akta der Königlichen Schulen-Direktion für Schlesien zu Breslau;
sprawozdania, specyfikacje,
pisma do dyrekcji szkół katolickich we Wrocławiu, inwentarz
seminarium i kaplicy św. Anny

Uwagi

528

Kronika Projektu

Nazwa zespołu

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Lp.

35

36

37

38

39

40

41

42

986

985

984

983

982

981

980

979

Sygnatura

[Bezahlung diverser Forderungen an das ehemalige
Neisser Jesuiter-Collegium als Handiwerker, Lindlöhner,
Gerichts-Gebühren, Advocaten, Deservita und
Buch-Schulden]
[Bezahlung verschiedener auf dem Schulen Amts Neisse
radicirender Rinsen u. Abgaben und den dieserhalb
erlassenen Verfügungen]
[Bezahlung der dem ehemaligen Jesuiter Collegio zu
Neisse vorgeliehenen Capitalien und Abführung interessen als Dehmut, Dominikaner zu Frankenstein, dehnel,
Depositum beÿm Collegio [...]
[Bezahlung der dem Collegio zu Neisse vorgeliehenen
Capitalien und Abführung der Interessen betrefend
die Creditores sub Lit. A]
[Wiederbezahlung der dem ehemaligen Jesuiter Collegio
zu Neisse vorgeliehenen Capitalien und Interessen
betreffend die Creditores sub. Lit. J als Immaculatae Conc.
Confraternitas [modo Kirche zu Sagan], Jacobi et Nicolai
Kirche zu Neisse]
[Wiederbezahlung der dem ehemaligen Jesuiter Collegio
zu Neisse vorgeliehenen Capitalien und Interessen
betreffend die Creditores sub. Lit.K als Kunhard, Klose,
Kruta, Kiesewetter, Kretschmer, Kleinz [...], Kalkau. Fifei
Commiss]
[Wiederbezahlung der dem ehemaligen Jesuiter Collegio
zu Neisse vorgeliehenen Capitalien und Abführung der
Interessen betreffend die Creditores sub Lit. B als Bauch,
Baumann, Baeger, Bartosch]
[Bezahlung der dem ehemaligen Jesuiter Collegio
zu Neisse vorgeliehenen Capitalien und Abführung
der Interessen sub Lit.F]

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

Nysa

Nysa

78

180

Nysa

Nysa

141

26

Nysa

Nysa

17

26

Nysa

Nysa

Miejscowość

11

78

Liczba stron
lub kart

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

Zakon

1776–1778

1776–1781

1776–1784

1776–1786

1776–1783

1767–1776

1777–1781

1776–1781

Zakres czasowy

Akta General-Schulen-Administration zu Breslau;
korespondencja

Akta General-Schulen-Administration zu Breslau;
korespondencja

Akta General-Schulen-Administration zu Breslau;
korespondencja

Akta General-Schulen-Administration zu Breslau;
korespondencja

Akta General-Schulen-Administration zu Breslau; korespondencja w sprawie obligacji

Akta General-Schulen-Administration zu Breslau;
korespondencja

Akta General-Schulen-Administration zu Breslau; korespondencja, wyposażenie apteki
(leki – s. 41–42); fundacje
Akta General-Schulen-Administration zu Breslau; korespondencja, wydatki

Uwagi

Kronika Projektu
529

Nazwa zespołu

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Lp.

43

44

45

46

47

48

49

50

51

995

994

993

992

991

990

989

988

987

Sygnatura

11

42

61

[Bey Anstellung des Jesuiter Ordens in schlesien anno 1776
veranlassen Untersuchung der Güther und des Vermögens
des Colegii und Seminarii zu Neisse Formirung der
Anschläge und Errichrung eines besondere Schulen-Amts]

[Bezahlung der dem ehemaligen Jesuiter Collegio zu
Neisse vorgeliehenen Capitalien und Abführung der
Interessen betreff. Die Creditores sub Lit.C als Caprans
u. Keyl, Cramoserin, Capuciner in Neisse]

Nysa

Nysa

Nysa

Nysa

Nysa

86

160

Nysa

Nysa

Nysa

Nysa

Miejscowość

104

55

75

118

Liczba stron
lub kart

[Bauten und Reparaturen beym Schulen Amte Neisse]

[Bezahlung der dem ehemaligen Jesuiter Collegio zu
Neisse vorgeliehenen Capitalien und Abführung der
Interessen betreffend die Creditiores sub Lit.G als Groeger,
Gerth, Boehm. Erbe]
[Bezahlung der dem ehemaligen Jesuiter zu Neisse vorgeliehenen Capitalien und Abführung der Interessen betreff.
Die Creditores sub Lit.L als Lihmann, Lorenz, Lindnerin]
[Wiederbezahlung der dem ehemaligen Jesuiter Collegio
zu Neisse vorgeliehenen Capuitalien und Interessen
betreffend den Creditores sub Lit.Q als Queckin]
[Bezahlung der dem ehemaligen Jesuiter zu Neisse
vorgelichenen Capitalien und Abführung der Interessen
betreff. die Creditores sub Lit. R]
[Bezahlung der ehemaligen Jesuiter Collegio zu Neisse
vorgelichenen Capitalien und Abführung der Interessen
betreff. Die Creditores sub Lit.W als Wedlich, Weberin,
Warlitzer, Wilde, Wahlin, Wachin, Wiesch. Fundation]
[Sachen des Commerzien Rath Gregor contra die Königl.
General Schulen Administration wegen Bezählung des
dem Collegio zu Neisse vorgeliefenen Capitals]

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

jezuici,
kapucyni

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

Zakon

1776–1787

1776–1778

1777–1778

1783–1785

1776–1779

1776–1787

1776–1783

1776–1781

1776–1784

Zakres czasowy

Akta General-Schulen-Administration zu Breslau; korespondencja, m.in. pismo dotyczące
ulg finansowych i wypieku
hostii dla nyskich franciszkanów
i kapucynów (22 VII 1777)

Akta General-Schulen-Administration zu Breslau;
korespondencja

pisma w sprawie przebudowy
kolegium jezuickiego

korespondencja

Akta General-Schulen-Administration zu Breslau;
korespondencja

Akta General-Schulen-Administration zu Breslau; stan aktywów i pasywów – zestawienie
finansowe
Akta General-Schulen-Administration zu Breslau;
korespondencja
Akta General-Schulen-Administration zu Breslau; korespondencja; fundacje
Akta General-Schulen-Administration zu Breslau;
korespondencja

Uwagi

530

Kronika Projektu

Nazwa zespołu

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Lp.

52

53

54

55

56

1058

1057

1056

1055

1047

Sygnatura

3

129

Akta dotyczące klasztoru bożogrobców przy kościele
św. Piotra i Pawła w Nysie oraz magdalenek w Nysie

Akta dotyczące szpitala bożogrobców

1

4

6

Liczba stron
lub kart

[Akta dotyczące prepozyta bożogrobców w Nysie]

[Akta dotyczące fundacji „Kreuzherrn” w Nysie]

Acta die Ordens Tertianer beycheley Geschlechts
ad S. Dominikaneum zu Friedrichstadt bey Neisse

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

Nysa

Nysa

Nysa

Nysa

Nysa

Miejscowość

14 IX 1753

1644–1651

bożogrobcy,
magdalenki,
ogólne

bożogrobcy

10 II 1742

bożogrobcy

1751

1781

dominikanie,
tercjarze

bożogrobcy

Zakres czasowy

Zakon

korespondencja między prepozytem klasztoru bożogrobców
w Nysie a biskupem w sprawie
fundacji na rzecz budowy
kościoła św. św. Piotra i Pawła
pismo Reinharda B. Loebena,
prepozyta klasztoru bożogrobców Nysie, do Wrocławskiej
Kamery Wojenno-Domenalnej
w sprawie środków finansowych
pozyskiwanych z fundacji
na budowę kościoła św. św.
Piotra i Pawła w Nysie
s. 1–88: sprawy bożogrobców:
specyfikacje, korespondencja
bpa Karola Ferdynanda;
s. 89–104: testament na rzecz
klasztorów nyskich z 1741 r.;
s. 105–129: korespondencja
w sprawie klasztoru magdalenek
licencja wydana przez biskupa
wrocławskiego Filipa Gotarda
von Schaffgotsch bożogrobcom
w Nysie na prowadzenie szpitala

spis tercjarzy dominikańskich

Uwagi

Kronika Projektu
531

Nazwa zespołu

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Lp.

57

58

59

60

61

62

63

64

1066

1065

1064

1063

1062

1061

1060

1059

Sygnatura

[Dominikanie – statuty]

Akten des Dominikaner-Klosters zu Neisse, t. I

Akten des Dominikaner-Klosters zu Neisse, t. III

Akten des Dominikaner-Klosters zu Neisse. t. II

Zezwolenie dla dominikanów w sprawie kolekty
na budowę ich klasztoru w Nysie
[Acta In Sachen des Dominicaner Convents zu Neiss contriden ehemaligen Stadt Notarium Anton Klose in puncto
Siebaldischen Fundations Capitals per 2000 Rth.]

84

75

150

103

81

12

58

24

[Acta betr. der Dominikaner Kloster in der Friedrichstadts
zu Neisse, dessen Bau ausgesetzte Deputate u. Almossen
aus der bischöfl. Rentkammer ]

Akta dotyczące klasztoru dominikanów w Nysie

Liczba stron
lub kart

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

Nysa

Nysa

Nysa

Nysa

Nysa

Nysa

Nysa

Nysa

Miejscowość

dominikanie

dominikanie

dominikanie

dominikanie

dominikanie

dominikanie

dominikanie

dominikanie,
franciszkanie

Zakon

1748–1798

1740–1809

1740–1809

1740–1809

1765–1770

1749

1760–1761

1748–1750

Zakres czasowy

korespondencja w sprawie
budowy kościoła oraz udzielania
zgody na profesję
statut zakonu, rachunki fundacji
na rzecz klasztoru, korespondencja z miastem, spisy leków
w aptece przyklasztornej, odpisy
dekretów biskupa i cesarza
fundacje, rachunki,
korespondencja
korespondencja w sprawie
przekazania niedokończonej
budowy kościoła franciszkańskiego dominikanom, statuty
zakonne w sprawie osiedlenia
się dominikanów w Nysie

akta dotyczące klasztoru
dominikanów, korespondencja,
decyzja o przekazaniu franciszkanom kościoła św. Barbary
wraz z budynkami szpitalnymi
i przekazaniu niedokończonej
budowy kościoła franciszkańskiego dominikanom
korespondencja w sprawie
regulacji długów poczynionych
podczas budowy kościoła

Uwagi

532

Kronika Projektu

Nazwa zespołu

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Lp.

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

1078

1077

1076

1075

1074

1073

1072

1071

1070

1069

1068

1067

Sygnatura

[Spór między jezuitami a miastem w sprawie apteki,
skargi]
[Spór między jezuitami a miastem w sprawie apteki,
skargi i apelacje]
Liber Ratiociniorum Conventus Nisensis ad Rosas
Marianas inchoatus Anno 1740, Einnahme und Ausgabe
Register der Franciskaner Closter in Altstadt Maria
in Rosis
[Klasztor reformatów – sprawy budowy, przydziału
materiałów i inne]
[Klasztor reformatów – sprawy budowy, zaopatrzenia
i inne]
[Akta dotyczące zapotrzebowania na materiały
budowlane na budowę klasztoru reformatów]

[Akta klasztoru dominikanów w Nysie]

Nysa

Nysa
Nysa

133

42
8

Nysa

Nysa

60

3

Nysa

Nysa

Nysa

83

38

22

Nysa

7

Nysa
Nysa

50

Consignationes der Geistliche Ordens Personnen in ehm
Dominicaner Klosster ad S. Dominicum genanten

Nysa

Miejscowość

35

121

[Acta In Sache des Dominicaner Convent zu Neisse contra
Anton Kloze Appellanten, Vol. II.]

[Acta Manualia in Sache des Dominikaner Convents
allhier contra Anton Kloze Appellanten, Vol. 1.]
Sprawa klasztoru dominikańskiego w Friedrichswald
w Nysie, jego zaopatrzenie
Akta in Sachen des Dominicaner Convents zu Neiss contra
den Michael Künne zu Stephandorff in puncto Debiti zu
200 Rtl. Schl.

Liczba stron
lub kart

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

jezuici

jezuici

dominikanie

dominikanie

dominikanie

dominikanie

dominikanie

dominikanie

Zakon

1751

1766

1760–1761

1736–1754

1756–1762

1754–1762

1740–1762

1771–1772

1767

1765

1768–1798

1765–1782

Zakres czasowy

pisma gwardiana klasztoru
w Nysie
pisma do władz świeckich
z prośbą o dotację
pismo skierowane do księcia
(18 XI 1751)

dwie strony z Ewangelii
według św. Jana z iluminacją;
sprawy sporne

spis jałmużny, chodzi o dzielnicę
Radoszyn (Friedrichstadt)

spisy zakonników zamieszkałych
w klasztorze w Friedrichstadt
(dzielnica Radoszyn) w 1772 r.

Uwagi

Kronika Projektu
533

Nazwa zespołu

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Lp.

77

78

79

80

81

82

83

84

85

1087

1086

1085

1084

1083

1082

1081

1080

1079

Sygnatura

Nysa

Nysa

8

Napomnienie w sprawie stosowania reguły zakonnej
w klasztorze reformatów

Nysa

60

42

Życiorysy i testamenty braci zakonnych klasztoru
reformatów na Santa Rose w Nysie

Nysa

Nysa

10

Konsignationstabellen der Patres Franciscani und deren
domestiken zu Neisse

Nysa

36

4

Wykazy zakonników przebywających w klasztorze
reformatów w Nysie na Santa Rosa

Nysa

Nysa

41

Zbiór królewskich patentów i edyktów dotyczących
reformatów

Nysa

Miejscowość

15

8

Rozporządzenia króla pruskiego dla klasztoru reformatów
w sprawie używania gruntów pod budowę mieszkania

Tabula Octavi Venerabilis Capituli Provincialis Celebrati
Anno Domini 1785 vergente in Annum 1786
pro Conventu nostro Nissensi
[Acta betr. die Stiftungsurkunden, die Elocirung der Stiftungskapitalien des aufgehobenen Franziskanerklosters
zu Neisse (Schrottmann, Haberstroh und Waldinger’sche
Fundation)]
Akta klasztoru reformatów w Nysie – w sprawie
uzyskania koncesji na budowę klasztoru i kościoła

Liczba stron
lub kart

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

Zakon

1748–1749

1561, 1763–1809

1785–1791

1774–1784

1763–1781

1764–1797

1765–1797

1784–1787

1743–1756

Zakres czasowy

korespondencja z biskupem
wrocławskim

m.in. zapisy testamentowe na
rzecz klasztoru z lat 1778 i 1788

napomnienie przełożonego generalnego zakonu o. Paschalisa
z Varisio z 1784 r.
spisy uczestników obrad kapituł
prowincjalnych z lat 1785–1786
i 1790–1791

wykazy reformatów pobierających strój i obuwie zakonne oraz
wykazy służby z lat 1788 i 1797

odpisy zarządzeń królewskich,
korespondencja urzędowa,
zezwolenia na działalność
na terenie miasta Nysy dla
nauczycieli i zakonników
korespondencja z urzędami
pruskimi w sprawie organizacji
klasztoru w Nysie, m.in. kopie
rozporządzeń i edyktów
królewskich

Uwagi

534

Kronika Projektu

Nazwa zespołu

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Lp.

86

87

88

89

90

91

1095

1094

1093

1092

1089

1088

Sygnatura

23

221

[Legaty, fundacje, przekazy testamentowe na rzecz
klasztoru sióstr magdalenek w Nysie]

Magdalenerinen zu Neisse

172

112

Fundacje, legaty i testamenty na instytuty dobroczynne,
domy dziecka, klasztor magdalenek i klasztory męskie
w Nysie, Prudniku i Ząbkowicach Śląskich

[Klasztor magdalenek – uposażenia, legaty, testamenty]

733

698

Liczba stron
lub kart

Akta dotyczące klasztoru reformatów

Akta dotyczące klasztoru reformatów

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

Nysa

Nysa

Nysa

Wołów
Ząbkowice
Śląskie

magdalenki

magdalenki

magdalenki

pijarzy
franciszkanie,
kapucyni,
magdalenki
kapucyni
karmelici
augustianie-eremici
karmelici
dominikanie

Biała Woda
Nysa

Prudnik
Strzegom
Strzelin

reformaci

reformaci

Zakon

Nysa

Nysa

Miejscowość

1804

1724–1806

1718–1809

1733–1809

1648–1808

1648–1808

Zakres czasowy
pisma dotyczące działalności
klasztoru, testamenty, pisma
do władz zwierzchnich, odpisy
bulli papieskich
ekstrakty testamentów na rzecz
klasztoru, informacje o wyborze
przełożonych, pisma władz
zwierzchnich
odpis testamentu Anny Katarzyny von Rottenberg (ur. Wagner)
z 21 I 1733 z zapisami na
rzecz klasztorów: magdalenek
w Nysie, karmelitów w Wołowie
(Wohlau), augustianów-eremitów w Strzelinie (Strehlen),
pijarów w Białej Wodzie
(Weiswasser, obecnie Bílá
Voda w Czechach), kapucynów
i franciszkanów w Nysie, kapucynów w Prudniku, karmelitów
w Strzegomiu (Striegau),
dominikanów w Ząbkowicach
Śląskich (Frankenstein)
w rzeczywistości: pisma
dotyczące organizacji klasztoru,
sprawy finansowe, opieka
nad ubogimi
pisma biskupa, odpisy
zarządzeń władz zwierzchnich, rachunki z rozbudowy
klasztoru, plany sytuacyjne
z objaśnieniami
rachunki klasztoru

Uwagi

Kronika Projektu
535

Nazwa zespołu

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Lp.

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

1105

1104

1103

1102

1101

1100

1099

1098

1097

1096

Sygnatura

Nysa
Nysa
Nysa

68
1

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

magdalenki

Nysa,
Szprotawa

Nysa

magdalenki

magdalenki

magdalenki

magdalenki

magdalenki

Zakon

Nysa

Nysa

Nysa

Nysa

Nysa

Miejscowość

96

8

[Klasztor kapucynów - zaopatrzenie w budulec
i żywność]

[Klasztor kapucynów – budowa i wsparcie]
[Klasztor kapucynów – zapotrzebowanie na drzewo,
ryby, t. II]
[Kapuziner zu Neisse. Kabinets Ordre, Ausfertigung. 1756.
April 27.]

5

51

Regulaminy zakonne sióstr Magdalenek

Ausgabe der Kloster Jungfrau Magdalenerinnen zu Neisse

3

Akta dotyczące dostarczenia cegły na budowę kościoła
klasztornego sióstr magdalenek

157

Siostry magdalenki – budowa klasztoru oraz sprawy
sporne z magistratem

28

23

[Abchriften des Schriftwechsels zwischen der K.K. Regierung zu Troppau und der Kriegs- und Domainen-Kammer
zu Breslau wegen tentirter Emigration der Closter
Jungfrauen Ordinis Sanctae Magdalenae de Poenitentia
zu Neisse]

Magdalenisches Stambuch oder Anmerckungen

Liczba stron
lub kart

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

27 IV 1756

1751–1761

1757–1768

1758

1770

1763

1748

1679–1722

1710–1735

1746–1747

Zakres czasowy

korespondencja, kopie pism

spis wydatków związanych
z utrzymaniem klasztoru
w Nysie
odpowiedź przełożonej
generalnej w Szprotawie
z wyjaśnieniem poszczególnych
punktów reguły zakonnej
pismo kurii biskupiej we Wrocławiu w sprawie przebudowy
klasztoru
korespondencja

korespondencja w sprawie
rozbudowy klasztoru,
rozstrzygnięcia
charakterystyka sióstr
magdalenek przebywających
w klasztorze w Nysie w latach
1679–1722

korespondencja władz świeckich
w Opawie i Wrocławiu
w sprawie magdalenek

Uwagi

536

Kronika Projektu

Nazwa zespołu

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Lp.

102

103

104

1109

1108

1107

Sygnatura

Klasztor kapucynów w Nysie

Klasztor kapucynów w Nysie

Klasztor kapucynów w Nysie

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

322

863

529

Liczba stron
lub kart

Nysa

Nysa

Nysa

Miejscowość

kapucyni

kapucyni

kapucyni

Zakon

1664–1810

1661–1810

1568–1810

Zakres czasowy
korespondencja, dekrety biskupie, m.in. w sprawie kanonizacji
„B. Josephi a Leonissa”, sprawy
personalne, wybory do władz
zakonnych, wykazy zakonników,
konstytucja zakonu z 1742 r.
dekrety władz zakonnych
i państwowych, inwentarz
wyposażenia zakrystii z 1739 r.,
inwentarz kaplicy Ad Beatam
Matrem (brak dat), inwentarz
zakrystii 1739 r., testamenty,
regulaminy zakonne, kopie
edyktów cesarskich w sprawach
religii i klasztorów, wykazy
zakonników
plany adoracji 40-godzinnych,
wykazy zakonników, inwentarz
wyposażenia zakrystii z 1734 r.,
wykaz książek przekazanych
klasztorowi przez kanonika i archiprezbitera otmuchowskiego,
ks. Leopolda Jana Schmaterle
(3 III 1772), szkice kielicha
mszalnego i zegara słonecznego
(brak dat), korespondencja,
pisma władz zwierzchnich
w sprawie życia zakonnego,
napomnienia powizytacyjne,
reguła zakonna, statuty
dotyczące klasztoru i biblioteki

Uwagi

Kronika Projektu
537

Nazwa zespołu

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Nysy

Akta miasta Opola

Akta miasta Opola

Akta miasta Opola

Lp.

105

106

107

108

109

110

16

12

11

1147

1146

1110

Sygnatura

Nysa

Opole

Opole

Opole

4

5

2

Nysa

Nysa

Miejscowość

4

2

Korespondencja w sprawie wyboru prepozyta w Nysie
zwierzchnikiem zakonu bożogrobców

[Ustanowienie fundacji dla bożogrobców nyskich
w 1405 r.]
Umowa zawarta w obecności Teodoryka z Kluczborka,
kanonika i oficjała wrocławskiego między Janem Grosilem przeorem klasztoru dominikanów Beatae Mariae
Virginae w Opolu na Górce i magistrem Szczepanem Wolffem, adwokatem konsystorza we Wrocławiu odnośnie
należności ze strony miasta na rzecz konwentu
Konsystorz wrocławski na prośbę Jana Gresila, przeora
klasztoru dominikanów w Opolu, potwierdza kontrakt
kupna na rzecz klasztoru darowizny księcia opolskiego
Jana
[Jakub z Bydgoszczy, prowincjał zakonu kaznodziejskiego
OO. Dominikanów] w Polsce w dowód uznania dla
zasług położonych dla zakonu przyjmuje do konfraterni
przedstawicieli rady miasta

485

Liczba stron
lub kart

Klasztor kapucynów w Nysie

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

dominikanie

dominikanie

dominikanie

bożogrobcy

bożogrobcy

kapucyni

Zakon

23 VIII 1453

16 IV 1421

9 I 1421

1809

1751–1753

1693–1808

Zakres czasowy

miejsce wystawienia: Wrocław,
pergamin, stan dobry

miejsce wystawienia: Wrocław,
kopia z około 1800 r., papier,
stan dobry

miejsce wystawienia: Opole,
składka papierowa, stan dobry

listy pasterskie i pisma
prowincji, dekrety króla Prus,
odpisy listów papieskich,
korespondencja, kopia rytuału
dla klasztorów kapucyńskich
na Morawach i Śląsku, spis
zakonników, plan ogrodu,
wydatki, pisma generalnego
wikariatu, sprawy fundacji
na rzecz klasztoru w Nysie
korespondencja administratora
zakonu bożogrobców Jana
Józefa Mentzla z prałatem (brak
nazwiska) w sprawie wyborów
nowych władz zakonnych
odpis sporządzony 16 VI 1809
w Nysie

Uwagi

538

Kronika Projektu

Nazwa zespołu

Akta miasta Opola

Akta miasta Opola

Akta miasta Opola

Akta miasta Opola

Akta miasta Opola

Akta miasta Opola

Akta miasta Opola

Lp.

111

112

113

114

115

116

117

2611

2610

2609

2608

2606

2605

122

Sygnatura

36

35

12

127

Acta generalia vom Geistlichen und Kirchlichen
Angelegenheiten zu Oppeln

Acta Specialia die Secularisation der Geistlicher Güter
etc. betreffend

Acta specialia die Schenkung der hiesigen ehemaligen,
jetzt secularisirten Minorritten Kloster Kirche,
an die Ewangelische Gemeinde betreffend. Vol. I.

Acta betreffene die Überlassung des ehemaligen
Minoritten Gebäudes, an die hiesige evangelischen
Gemeinde zu Kirch- und Schul-Zwecken

174

Acta Generali betreffend Kirchen-Klöster-Geistlichen
und Religions-Sache. Vol.1
28

4

Herman Jozef Kruschke, prepozyt prepozytury
norbertanów w Czarnowąsach oraz Zofia ab Eichendorff,
przeorysza Teresa ab Adametz, młodsza przeorysza
Jadwiga Glatzin klasztoru norbertanek w Czarnowąsach
przekazują prawo do rybołóstwa i pasieki w Czarnowąsach na rzecz Andrzeja Warzechy

Acta von Kirchen und Schulen Sachen

Liczba stron
lub kart

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

Opole

Opole

Opole

Opole

Opole

Opole

Czarnowąsy

Miejscowość

franciszkanie

franciszkanie

franciszkanie

franciszkanie

1838–1873

1820

1810–1811

1800–1811

1788–1793

1746–1891

franciszkanie,
jezuici
franciszkanie

29 IX 1784

Zakres czasowy

norbertanie,
norbertanki

Zakon

edykty królewskie, spisy kapłanów
kolegiaty opolskiej, klasztoru franciszkanów i kolegium jezuitów,
korespondencja ogólna
zarządzenia dotyczące szkół wyznaniowych, pisma magistratu
odpisy zarządzeń cesarskich,
zezwolenia na działalność
na terenie miasta Opola
dla nauczycieli i zakonników
przebywających w klasztorze
franciszkanów
korespondencja władz miasta
w sprawie sekularyzacji klasztoru franciszkanów w Opolu
kopia dokumentu wydanego
24 V 1820 przez władze
pruskie w sprawie przekazania
budynków po klasztorze
franciszkanów w Opolu wraz
z inwentarzem gminie ewangelickiej w Opolu
plan zabudowań klasztornych,
korespondencja w sprawie
przekazania kościoła i klasztoru
minorytów gminie ewangelickiej

miejsce wystawienia: Czarnowąsy, pergamin, stan dobry

Uwagi

Kronika Projektu
539

2617

1030

1031

1043

Akta miasta Opola

Akta miasta Opola

„Carolinum” – Państwowe Gimnazjum
Męskie w Nysie

„Carolinum” – Państwowe Gimnazjum
Męskie w Nysie

„Carolinum” – Państwowe Gimnazjum
Męskie w Nysie

119

120

121

122

123

2616

2612

Akta miasta Opola

118

Sygnatura

Nazwa zespołu

Lp.

85

Acta vom evangelischen Kirchen Wesen zu Oppeln
de anno 1809

[Verhandlungen bei der Revision der Schul- und Kirchen
Inventarien am Königl. Gymnasium (und die darauf bez.
Verfüg.) vom Jahre 1846 bis, Vol. II]

[Bibliotheken Sachen des Gymnasiums vom Anno 1803
bis Ende 1842, Vol. I]

132

396

240

9

Parafia ewangelicka dochodzi swych uprawnień do placu
przed budynkiem dawnego klasztoru franciszkanów

[Verfügungen etc. in Betreff der Bibliothek 1865]

31

Liczba stron
lub kart

Entrichtung von Servis- und Communal-Beiträgen
von dem, in den Besitz der evangelischen Gemeinde
übergegangen ehemaligen Minoriten-Klostergebäude
de Anno 1839

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

Nysa

Nysa

Nysa

Opole

Opole

Opole

Miejscowość

jezuici

jezuici

jezuici

franciszkanie

franciszkanie

franciszkanie

Zakon

1846–1873

1803–1842

1865–1873

1809–1872

1837, 1941

1839–1843

Zakres czasowy
korespondencja władz miasta
z gminą ewangelicką w sprawie
przejęcia zabudowań po klasztorze franciszkanów w Opolu
kopia rozporządzenia Fryderyka
Wilhelma z 21 XII 1837, plan
zabudowań gminy ewangelickiej i klasztoru franciszkanów
w Opolu z 1941 r.
m.in. druk Denkschrift über
den auβern Zustand der evangelischen Kirche in Oppeln am
schlusse des Vierteljahrhunderts
ihres Bestehens, Oppeln 1836
korespondencja dotycząca
biblioteki, spisy książek, wykaz
książek, którymi zainteresowała
się biblioteka Uniwersytetu
we Wrocławiu
statut biblioteki gimnazjalnej,
korespondencja rektora gimnazjum z urzędami w sprawie
przekazania dubletów książek
gimnazjom w Głubczycach,
Gliwicach i Kłodzku, wykaz
dubletów
instrukcje dotyczące sporządzania spisów aktywów i pasywów,
spisy książek, muzykaliów

Uwagi

540

Kronika Projektu

Sygnatura

1

2

3

4

5

6

7

8

Nazwa zespołu

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Lp.

124

125

126

127

128

129

130

131

6

Sequentes orginales littera existunt in archivo provincia
Bohemis

25

318

18

[Korespondencja w sprawach różnych klasztoru]

Familiea Conventum Almae Provinciae Silesiae
Sancta Hedwigis

[Fundacja Karola Euzebiusza księcia Opawy i Karniowa
na rzecz budowy klasztoru reformatów w Głubczycach]

203

22

Nomina Candidatorum Petentium tum pro Clericis,
tum pro Laicis Almae Provinciae Silesiae

Kloster Bau

27

54

Liczba stron
lub kart

[Alfabetyczny spis zakonników]

Officia a patribus administrata

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

reformaci

reformaci

Głogów, Głubczyce, Jawor,
Kłodzko, Legnica, Namysłów,
Nysa, Racibórz,
Wrocław,
Złotoryja
Głubczyce

reformaci

Głubczyce

reformaci

reformaci

Głubczyce,
Kłodzko, Legnica, Namysłów,
Nysa, Racibórz
Głubczyce

reformaci

reformaci

reformaci

Zakon

Głubczyce

Głubczyce

Głubczyce

Miejscowość

1658–1659

1755–1801

1756–1779

1756–1764

1763

1659–1660

1753–1763

1704–1757

Zakres czasowy

spisy zakonników z konwentów
w Głogowie, Głubczycach,
Jaworze, Kłodzku, Legnicy,
Namysłowie, Nysie, Raciborzu,
Wrocławiu i Złotoryi

charakterystyki kandydatów
do zakonu z podaniem wieku,
pochodzenia i umiejętności
gry na instrumentach
dla klasztorów reformatów
w Głubczycach, Kłodzku,
Legnicy, Namysłowie, Nysie
i Raciborzu
rachunki, pokwitowania,
kontrakty z rzemieślnikami
rozporządzenie króla
pruskiego z 1778 r. zakazujące
cudzoziemcom wstępowania do
klasztorów śląskich i do seminariów duchownych, darowizny na
rzecz klasztoru, stosowanie kar
wobec zakonników

wykazy z różnych lat

wykazy zakonników według
roku złożenia ślubów zakonnych
wraz z chronologicznym wykazem pełnionych funkcji

Uwagi

Kronika Projektu
541

15

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

138

18

19

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

142

17

141

140

16

14

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

137

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach
Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

13

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

136

139

12

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

11

10

135

134

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach
Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

9

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

132

133

Sygnatura

Nazwa zespołu

Lp.

81

Natales quorundam Patrum et Fratrum ab anno 1714
usqu. 1723 incl.

6

22

Calculi Patrum Studiosorum et quorundam aliorum
attestationes de rito peracto examine pro confessariatu

83

Directorium scholasticum

[Darowizny majątkowe na rzecz klasztoru reformatów]

52

8

Licentia pro candidates [Francisco Schäffer, Casimirus
Rotter, Heinrich Neugebauer, Johann Gorgs]

[Bulle i dekrety papieskie dotyczące zakonu reformatów]

6

8

Głubczyce

Głubczyce

Głubczyce

ogólne

Głubczyce

Głubczyce

Głubczyce

Głubczyce

Głubczyce

1

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

Głubczyce,
ogólne

22

Zakon

reformaci

Miejscowość

Głubczyce

5

Liczba stron
lub kart

[Zgoda na przyjęcie do stanu duchownego Józefa Woest]

Dimissoriales a Subditela diversorum Patrum et Fratrum
ab anno 1717 usq. 1736 incl.

Actis Dei Parochi Leobschicensis Bernard contra P. Julium
Hoffmann, quo dixerit unam Personam sine Sacramentis
mortuam Suisse, et proticisse, quod Consistorium jam
unum per nasum accepisset
[Akta kongregacji generalnej prowincji Matki Boskiej
Anielskiej]
[Koncept testamentu w którym poczyniono zapis na rzecz
klasztoru reformatów w Głubczycach]

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

1760–1768

1778

1721–1803

1716–1772

1714–1786

1754–1774

1767

1717–1736,
1748–1776,
1753–1762

1753

1753

1727

Zakres czasowy

dotyczy darowizny na rzecz
różnych klasztorów
regulamin dotyczący obchodów
uroczystości i świąt w gimnazjum w Głubczycach, zasady
nagradzania
dotyczy zakonników z różnych
klasztorów

dotyczy całego zakonu

zgoda władz państwowych
na przyjęcie do zakonu,
korespondencja
zgoda władz państwowych
na przyjęcie do zakonu
spisy zakonników klasztoru
w Głubczycach wraz z datami
urodzenia, m.in. świadectwo
moralności, odpisy aktów chrztu

korespondencja ogólna,
dotyczy zakonu

Uwagi

542

Kronika Projektu

149

151

Korespondencja w sprawie wyboru władz zakonnych

14

3

27

58

26

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

148

Specyficatio Elemosyne pro conficiende itinere hyspanico
ad Capitulum Generale Murciense [...] accepto, et in ipso
itinere expensa
Korespondencja w sprawie głoszenia kazań w języku
polskim w kościołach parafialnych

60

Diversa Testimonia de Probitate Vita et Susticientia
Scientiae pro Suscipiendis SS. Ordinibus

25

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

147

Specificatio Instrumentorum manet Leobsch.

28

24

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

146

17

3

23

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

145

Rechnung des Gebräus von Anno 1759 biß Gegenwärttigen 1763

29

75

Liczba stron
lub kart

[Spis fundacji mszalnych]

22

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

[Testamenty i dyspozycje kandydatów do klasztoru oraz
poświadczenia kandydatów na zakonników o dobrowolnym wstąpieniu do zakonu]
[Świadectwa dobrego prowadzenia wystawiane przez
nauczycieli, proboszcza, radę miasta, wojskowych
dla kandydatów na zakonników]

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

27

21

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

144

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach
Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

20

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

143

150

Sygnatura

Nazwa zespołu

Lp.

Głubczyce

reformaci

reformaci

reformaci

Głubczyce,
ogólne

Głubczyce

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

Zakon

ogólne

Głubczyce

Głubczyce

Głubczyce

Głubczyce

Głubczyce

Miejscowość

1667–1761

1760–1781

1726–1806

1806

1756–1762

1724–1763

1759–1763

1773–1800

1719–1789

Zakres czasowy

dotyczy zakonu

korespondencja z kurią rzymską,
pismo br. Fulgentiusa Krokera,
prowincjała Prowincji Śląskiej,
w sprawie wyboru władz
zwierzchnich zakonnych

dotyczy zakonu

korespondencja, rachunki

wykaz słodu zużytego do
warzenia piwa wraz z wykazem
wpływów z tytułu sprzedaży
piwa
korespondencja w sprawach
klasztoru, m.in.: pisma
w sprawie zmian personalnych
w prowincji, plan zabudowań,
fundacje, wyposażenie stolarni
klasztornej, inwentarz refektarza (brak daty sporządzenia)

dotyczy różnych klasztorów

Uwagi

Kronika Projektu
543

158

163

162

161

160

40

39

38

37

36

35

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

157

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach
Klasztor Franciszkanów w Głubczycach
Klasztor Franciszkanów w Głubczycach
Klasztor Franciszkanów w Głubczycach
Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

34

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

159

33

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

156

Varia notata et Ratiocinia super cassam auxilem restauranda Ecclesio ab anno 1676 usq. ad annum 1678. N. 1
Ratiocinia Ecclesiae noviter aedificata Ab Anno 1756
usque ad Annum 1764 N. 3

Kloster-Bau Rechnung Nr 2

[Korespondencja władz państwowych z prowincjałem
dotycząca spraw finansowych]
Litterae tum litigiosae, tum querulosae inter Confratres
nostrae et alienae Provinciae. Continens litteras
concernentes a serenissimo Rege Borussiae Praeteram
incorporationae duorum Conventum Glivicensis
et St. Anna ad Provinciam Nostram
Organizacja klasztoru reformatów w Głubczycach wraz
z wykazami ofiarodawców na rzecz odbudowy klasztoru
w Głubczycach
[Sprawozdanie poborcy podatkowego Chrystiana Profe
w sprawie kościoła katolickiego w Głubczycach]
Liber omnia missarum fundatorum pro Sacristia
Conventus Leobschicensis
reformaci

Gliwice, Góra
Świętej Anny,
ogólne

Głubczyce
Głubczyce

19
16

Głubczyce

Głubczyce

18
11

Głubczyce

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

Głubczyce,
ogólne

Głubczyce

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

Zakon

Głubczyce

Głubczyce,
ogólne

Głubczyce

Głubczyce

Miejscowość

3

17

123

116

121

32

155

Continens diversas Litteras Regias a Camera, et ab alÿs
instantÿs

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

129

[Dekrety i zarządzenia różnych instancji kościelnych
i państwowych dotyczące funkcjonowania klasztorów
reformatów na Śląsku]

31

36

Varia Attesta circa Votationis Novitorii

30

6

Liczba stron
lub kart

[Ogłoszenia o wykładach i dysputach teologicznych]

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

29

Sygnatura

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach
Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Nazwa zespołu

154

153

152

Lp.

1756–1764

1626–1678

1752

1763

1755–1759

1755–1759

1754–1756

1744–1785

1755–1788

[1530] 1710–1759

1773–1796

1726

Zakres czasowy

spis ofiarodawców,
korespondencja

oświadczenia w języku polskim
o przynależności do prowincji
polskiej – klasztory w Gliwicach
i na Górze Świętej Anny

dotyczy zakonu

zbiór pism urzędowych dotyczących klasztoru w Głubczycach
oraz spis mnichów pochodzących z powiatu głubczyckiego

dotyczy zakonu

dotyczy zakonu

Uwagi

544

Kronika Projektu

Sygnatura

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Nazwa zespołu

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Lp.

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

Diversa literae notabiles

112

33

Habentur plures litera in quibus tractatur negotium
de translatione Fris Beneventi Hörnig a Natu Religioso
ad Natum [...] terorum Seculorium

14

Panegyris in promotione Senatus Mariani Leobschicy
declamata 1770 N.6
27

37

Concernentia Diversa Susceptos Fratres Religiosos.
Novellos continem, et ultima dispositiones Eorum

Oratio de S. Catharina martyre, declamata

43

1

107

76

51

6

Liczba stron
lub kart

Testamenty nowicjuszy

Liber Continens Officia Patribus Administrata Item Calculos Patrum Studiosorum Absolutorum et vota Accepta
Fratrum Novitiorum
Attesta Jurata Fratrum Novitiorum de professione liberi
emittenda

Closter-Kirchen-Bau-Rechnung über Empfang uns
Ausgabe Incipiendo 17. Aprilis 1756 usque ad 28 Junÿ
1764. Syndici Apostolici. N. 4
[Zarządzenia władz państwowych w sprawie
przyjmowania zakonników i prowadzenia spisów braci
dla potrzeb urzędów państwowych]

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

Głubczyce

Głubczyce

Głubczyce

Głubczyce

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

Głubczyce,
Kłodzko, Nysa,
Racibórz
ogólne

reformaci

reformaci

reformaci

ogólne

reformaci

Zakon

Namysłów

Głubczyce

ogólne

ogólne

Głubczyce

Miejscowość

1741–1779

1777, 1782

1764, 1770

1770

1760–1766

1761–1779

1734–1796

1704–1809

1759–1807

1743–1765

1756–1763

Zakres czasowy

m.in. w sprawie posługi duchowej w garnizonie wojskowym,
kościele miejskim, przy chorych

m.in. program uroczystości ku
czci św. Katarzyny obchodzonych
w gimnazjum w Głubczycach

dotyczy nowicjuszy
wstępujących do klasztorów
w Głubczycach, Kłodzku, Nysie
i Raciborzu
korespondencja, dotyczy
prowincji, m.in. zestawienia
przyjętych do nowicjatu

dotyczy klasztoru w Namysłowie

dotyczy zakonu

Uwagi

Kronika Projektu
545

59

60

61

62

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

183

184

185

58

57

56

182

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach
Klasztor Franciszkanów w Głubczycach
Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

181

180

179

55

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

178

Liber Missarum Fundatorum In Conventu Nostro
Leobschicensi sub Patrocinio Sct. Bernardini Conf.
et Aegidy Abbatis
Abschrifft der Correspondenz über die Gründung der
Gymnasiums zu Leobschütz und einige Originelschreiben
über die Commision, die Zierschlingen des Siegel
[Widowiska artystyczne organizowane przez uczniów
gimnazjum reformatów]

Zeugnisse der gymnasiasten zu Leobschütz

Litterae tum litigiosae, tum querulosae inter Conventus,
vel Fratres nostrae Provinciae cum Secularibus Instantÿs,
aut personis particularibus extraneis. Fasciculus Primus
Litterae tum litigiosae, tum querulosae inter Conventus,
vel Confratres nostrae Provinciae cum Secularibus
Instantÿs, aut personis particularibus extraneis.
Fasciculus Secundus
Litterae tum litigiosae, tum querulosae inter Confratres
Provinciae nostrae Silesiae
[Regulacje spraw finansowych klasztoru dotyczące opłat
kościelnych, kar finansowych, gimnazjum i inne]
Korespondencja w sprawie założenia drogi krzyżowej
w Korfantowie na Śląsku i w Brzeżnicy koło Żagania

[Spisy wyposażenia, paszporty, świadectwa moralności]

53

54

[Zarządzenie wikariusza apostolskiego w sprawie
urządzania cmentarzy przykościelnych]

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

52

Sygnatura

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach
Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Nazwa zespołu

177

176

175

Lp.

Głubczyce

7

230

6

51

Głubczyce

Głubczyce

Głubczyce

Głubczyce

Głubczyce

18

145

ogólne

Głubczyce

Głubczyce,
ogólne

Głubczyce

ogólne

Miejscowość

23

38

10

19

2

Liczba stron
lub kart

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

ogólne

Zakon

1757

1750–1782

1760–1772

1752–1756

1754–1760

1764–1802

1759–1768

1727–1728

1762–1763

1669–1780

1775

Zakres czasowy

m.in. opis toku nauczania

spisy zakonników nauczających
w gimnazjum książęcym,
dane osobowe studentów
i opinie o ich postępach w nauce
i pobożności

dotyczy prowincji śląskiej

w sprawie parafii w Głubczycach

dotyczy prowincji śląskiej

m.in. inwentarze wyposażenia
kościoła z lat 1669–1670

Uwagi

546

Kronika Projektu

73

74

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

197

72

71

70

69

68

32

[Korespondencja z władzami zakonnymi w Palermo
(łac. Panormo)]

reformaci

reformaci

Głubczyce,
ogólne

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

Zakon

Głubczyce

ogólne

34
9

Głubczyce

5

ogólne

ogólne

54

144

Głubczyce

ogólne

ogólne

ogólne

Głubczyce

Głubczyce

Miejscowość

14

Miscellanea Conventum

Rozporządzenia książęce w sprawie uposażenia klasztoru
w Głubczycach
Rescripta, Declarationes ac Gratiae concessa quorundam
Summorum Pontificum, et Sacrae Congregationis
Litterae Reverendissimorum Patrum Ministrorum Generalium et Commissariorum Generalium Familie Cismontana
per Ministeriatum A.R. Patris Lucÿ Baudisch ab Anno
1764 usque sd Annum
Tabela diffinitionis Congregationis Intermediae, Habent
Vim Almae Provinciae rgentinae, seu Almaniae
[Prośby zakonników kierowane do władz zakonnych
w Palermo (łac. Panormo)]

Wypisy dotyczące życia zakonnego w prowincji

67

11

50

Decreta Superiorum Majorum extra Tempus Diffinitorÿ
in Scriptis edita

66

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach
Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach
Klasztor Franciszkanów w Głubczycach
Klasztor Franciszkanów w Głubczycach
Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

196

195

194

193

192

191

190

189

59

65

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

188

96

Continent Litteras a diversis Dominÿs ad Adm. Rdum.
P. Provincialem Scriptas et transmissas

64

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

187

[Odbudowa kościoła klasztornego]

Liczba stron
lub kart

47

63

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

186

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

[Titulus tertius Fasciculus secundus Quietantiae]

Sygnatura

Nazwa zespołu

Lp.

1714–1764

1759–1762

1753–1758

1720–1805

1763–1776

1677–1786

1666–1667, 1747

1756

1691–1771

1761–1764

1760–1764

1755–1764

Zakres czasowy

korespondencja w sprawie
organizacji życia klasztornego,
listy kaznodziei Karola Kleina
korespondencja dotycząca
organizacji życia klasztornego,
pisma br. Karola Corleone

korespondencja

m.in. wykaz braków wyposażenia kaplicy gimnazjum

brak daty końcowej, dotyczy
prowincji

dotyczy prowincji

m.in. fragment protokołu
wizytacji dotyczący biblioteki

korespondencja w sprawie
odbudowy kościoła, fundacje
na rzecz jego odbudowy
rachunki, spisy słodyczy
i owoców
korespondencja, pisma przełożonego w sprawie odbudowy
kościoła, napomnienia

Uwagi

Kronika Projektu
547

Sygnatura

75

76

77

78

79

80

Nazwa zespołu

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Lp.

198

199

200

201

202

203

18

[Korespondencja z władzami zakonnymi w Palermo
(łac. Panormo)]

Akta dotyczące klasztoru w Głubczycach

[Finanse klasztoru, rachunki, pokwitowania]

26

9

33

32

[Korespondencja z władzami zakonnymi w Palermo
(łac. Panormo)]

Akta dotyczące klasztoru w Głubczycach

45

Liczba stron
lub kart

[Korespondencja z władzami zakonnymi w Palermo
(łac. Panormo)]

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

reformaci

reformaci

Głubczyce,
ogólne

Głubczyce,
ogólne

Głubczyce

Głubczyce

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

Głubczyce,
ogólne

ogólne

Zakon

Miejscowość

1668–1762

1754–1761

1730–1782

1759–1761

1763–1764

1758–1789

Zakres czasowy

korespondencja ogólna, pisma
kurii w sprawie wyposażenia
klasztoru i kościoła w Głubczycach, inwentarz wyposażenia
dla kościoła w Głubczycach
przekazany przez Maksymiliana,
księcia na Opawie i Krnowie
(9 II 1630)

korespondencja urzędowa
w sprawie organizacji życia
klasztornego, m.in. z emerytowanym lektorem br. Filemonem
Kleinem
korespondencja urzędowa
w sprawie organizacji życia
klasztornego
korespondencja urzędowa
w sprawie organizacji
życia klasztornego, m.in. list
br. Klemensa Z Palermo
w sprawie zapobiegania
chorobom i epidemiom
korespondencja z władzami
zakonu, m.in. pismo ministra
generalnego zakonu br.
Paschalisa z Narisio w sprawie
przestrzegania reguły zakonnej
kierowane do klasztorów
całej prowincji śląskiej

Uwagi

548

Kronika Projektu

83

84

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

206

207

210

209

3

2

1

82

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

205

Konwent OO
Cystersów w Rudach
Raciborskich
Konwent OO
Cystersów w Rudach
Raciborskich
Konwent OO
Cystersów w Rudach
Raciborskich

81

Klasztor Franciszkanów w Głubczycach

204

208

Sygnatura

Nazwa zespołu

Lp.

138

495

76

Contributionis Qvittungs-Buch des Dominii zu Gross
Rauden Rattiborische Creysses und aller Klostergüter
vom 1ten Junii 1744 bis ultimo Majo 1748.

[Statuta Ordinis Cisteriencis pro Provincia Silesia facta
per Reverendissimum Dominum Deum Joannem Petit]

106

165

16

6

Liczba stron
lub kart

Rechnungsbuch. Kloster Rauden

[Oświadczenia występujących z zakonu potwierdzające
otrzymanie świeckiej odzieży, powody wystąpienia]
Directorium Pro Superiore Locali, et P[ro] Magistro
Novitiorum Circa ca [...], que in Alma Silesia Provincia
Sancte Hedwigis Vidua propter instructionis uniformitatem In Conventibus Novitatuum circa Fratres Novitius
sunt observanda, Ab Adm. Reverendo Patre Ministro
Provinciali, Superiore Colendissimo servari mandatum
Anno Domini 1762

[Dekrety, okolicznościowe kazania]

[Korespondencja klasztorna]

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

Rudy

Rudy

Rudy

cystersi

cystersi

cystersi

reformaci

reformaci

Głubczyce,
ogólne

ogólne

reformaci

reformaci

Zakon

Głubczyce

Głubczyce

Miejscowość

1666–1673

1744–1748

1717–1736

1762

1723–1788

1758–1772

1778

Zakres czasowy

statuty, konstytucje zakonne

dotyczy prowincji śląskiej

pismo br. Jana Fryderyka
w sprawie uzyskiwania
dyspensy
m.in. dekret w sprawie uznania
cnót heroicznych franciszkanina
Karola z Seeze. Przedruk fragmentów brewiarza przeznaczonych na uroczystość św. św.
Jana Kapistrana i Benedykta

Uwagi
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214

7

6

5

Konwent OO
Cystersów w Rudach
Raciborskich

212

Konwent OO
Cystersów w Rudach
Raciborskich
Konwent OO
Cystersów w Rudach
Raciborskich

4

Konwent OO
Cystersów w Rudach
Raciborskich

211

213

Sygnatura

Nazwa zespołu

Lp.

Novae Agendae Olomucensis Directorium Chori Jussu
et Authoritate Reverendissimi ac Celesissimi Principis
Domini Domini Caroli, Dei Gratia Episcopi Olomucensis,
Ducis, Sacri Romani Imperii Principis, Regiae Capellae
Bohemiae & de Lichtensteinin Comitis, etc. etc.
In Lucem Editum, ut Public & Functiones Ecclesiae rite
ac uniformiter peragatur
Contributionis-Qvittungs-Buch des Dominii zu
Dobroslawitz, Jankowitz, Matzkirch, Kl. Rauden, Stanitz,
Zwanowitz, allerhend Zufall Gr. Rauden vom 1ten Juni
1747 bis ultimo Majo 1750
Bernard opat klasztoru cystersów w Rudach uwalnia
od zobowiązań i poddaństwa Mariannę Pixa poddaną
rudzkiego klasztoru
Bernard opat klasztoru cystersów w Rudach uwalnia
od zobowiązań i poddaństwa Antoniego Basler
ślusarza poddanego klasztoru rudzkiego

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

2

2

456

686

Liczba stron
lub kart

Rudy

Rudy

Rudy

Rudy

Miejscowość

cystersi

cystersi

cystersi

cystersi

Zakon

20 IX 1775

25 VIII 1714

1747–1750

1695

Zakres czasowy

miejsce wystawienia: Rudy,
papier, pieczęć sygnetowa

miejsce wystawienia: Rudy,
papier, pieczęć sygnetowa

druk wydany w Brnie; oprawiony w skórę z licznymi śladami
uszkodzeń przez insekty

Uwagi
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Tabela 2. Zestawienie miejscowości i klasztorów wymienionych w tabeli 1
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Miejscowość
Biała Woda

Gliwice
Głogów

Zakon
pijarzy
antonianie
dominikanie
franciszkanie
jezuici
joannici
kapucyni
norbertanie
norbertanki
reformaci
reformaci

12

Głubczyce

reformaci

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Góra Świętej Anny
Henryków
Jawor
Kłodzko
Legnica
Łosiów
Namysłów

ogólne

reformaci
cystersi
reformaci
reformaci
reformaci
joannici
reformaci
bożogrobcy
dominikanie
franciszkanie
jezuici
kapucyni
magdalenki
ogólne
reformaci
tercjarze dominikańscy
ogólne

30

ogólne

reformaci

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Brzeg

Czarnowąsy

Nysa

Opole
Prudnik
Racibórz
Rudy
Strzegom
Strzelin
Szprotawa
Wołów
Wrocław
Ząbkowice Śląskie
Złotoryja

dominikanie
franciszkanie
jezuici
kapucyni
reformaci
cystersi
karmelici
augustianie-eremici
magdalenki
karmelici
reformaci
dominikanie
reformaci

Pozycja w tabeli 1
88
18
1, 6
4, 8, 9, 13, 18
7, 11, 14, 15, 19
5
7, 11, 16, 17
10, 111
10, 111
157
130
124–138, 140–147, 149–156, 158–164, 167, 169, 171–174, 176–178,
180–187, 191, 194, 196–200, 202–206
157
12, 22
130
127, 130, 169
127, 130
2, 3
127, 130, 168
53–56, 106, 107
52, 57–70
57, 88
29–51, 71, 72, 121–123
24, 51, 88, 98–105
55, 88–97
25–28, 33, 55
20, 21, 23, 73–87, 127, 130, 169
52
165, 175
133, 139, 148, 149, 154, 156, 157, 166, 170, 177, 179, 188–190, 192, 193,
195, 197–201, 206, 207
108–110
112–120
112
88
127, 130, 169
208–214
88
88
97
88
130
88
130
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Tabela 3. Zestawienie zakonów wraz z ich klasztorami wymienionych w tabeli 1
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zakon
antonianie
augustianie-eremici
bożogrobcy
cystersi

dominikanie

franciszkanie

jezuici

joannici

kapucyni

karmelici
magdalenki
norbertanie
norbertanki
ogólne
ogólne
pijarzy

Miejscowość
Brzeg
Strzelin
Nysa
Henryków
Rudy
Brzeg
Nysa
Opole
Ząbkowice Śląskie
Brzeg
Nysa
Opole
Brzeg
Nysa
Opole
Brzeg
Łosiów
Brzeg
Nysa
Prudnik
Strzegom
Wołów
Nysa
Szprotawa
Czarnowąsy
Czarnowąsy
Nysa
ogólne
Biała Woda
Gliwice
Głogów

32

Głubczyce

33
34
35
36
37
38

Góra Świętej Anny
Jawor
Kłodzko
Legnica
Namysłów
Nysa

reformaci

39

ogólne

40
41
42
43

Racibórz
Wrocław
Złotoryja
Nysa

tercjarze dominikańscy

Pozycja w tabeli 1
18
88
53–56, 106, 107
12, 22
208–214
1, 6
52, 57–70
108–110
88
4, 8, 9, 13, 18
57, 88
112–120
7, 11, 14, 15, 19
29–51, 71, 72, 121–123
112
5
2, 3
7, 11, 16, 17
24, 51, 88, 98–105
88
88
88
55, 88–97
97
10, 111
10, 111
25–28, 33, 55
165, 175
88
157
130
124–138, 140–147, 149–156, 158–164, 167, 169, 171–174, 176–178,
180–187, 191, 194, 196–200, 202–206
157
130
127, 130, 169
127, 130
127, 130, 168
20, 21, 23, 73–87, 127, 130, 169
133, 139, 148, 149, 154, 156, 157, 166, 170, 177, 179, 188–190, 192, 193,
195, 197–201, 206, 207
127, 130, 169
130
130
52

Sygnatura

17

50

52

69

88

90

99

100

108

111

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tytuł jednostki
Biskup wrocławski, Rudolf, nadaje kapitule kościoła kolegiackiego w Opolu
nowe uzupełniające statuty o administrowaniu majątku kościoła
kolegiackiego w Opolu
Bartłomiej Reinhalt archidiakon św. Krzyża zwraca się do rady miasta Opola
o zezwolenie korzystania z miejskiego wodociągu w zamian za zwolnienie
z dziesięciny
Kapituła i kolegiata św. Krzyża w Opolu, potwierdzają odbiór z fundacji
Oppersdorfa 1100 thl.
Umowa kapituły kościoła św. Krzyża z miastem w sprawie przeprowadzenia
wodociągu z domu wikarych do zabudowań kapituły
Wykaz depozytów złożonych w skarbcu rady miasta w Opolu
z dn. 21.03.1631 r. Kopia sporządzona i zatwierdzona przez wikarych
kolegiaty św. Krzyża w Opolu
Protest rady miasta złożony przed kapitułą św. Krzyża przeciw ograniczeniu
przywilejów miasta przez administrację zamkową
Rada miasta Opola postanawia sprzedać folwark położony za gosławicką
bramą, a pieniądze złożyć w depozycie w kolegiacie św. Krzyża
Kapituła św. Krzyża w Opolu odnawia umowę z radą miejską w sprawie
przeprowadzenia wodociągu i warunki korzystania z niego
Karol v. Stingelheimb kanonik wrocławski przy katedrze św. Jana Chrzciciela,
pierwszy dziekan w kościele kolegialnym św. Krzyża w Opolu otrzymał
od magistratu i gminy Opola prawo na budowę domu „Lusthaus”
Burmistrz i rada miasta Opola wystawia rewers dla zarządcy opuszczonego
klasztoru przy kościółku szpitalnym św. Aleksego, którego zarządcą jest
kapituła kolegiaty św. Krzyża, w sprawie czynszu za przynależne pisarzowi
mieszkanie
5 IV 1727

3

17 XII 1681

2

17 V 1726

7 VIII 1680

3

3

10 IV 1668, Opole

3

17 X 1653, Opole

3
6 X 1677, Opole

8 VIII 1629, Opole

3

4

9 XI 1624, Opole

23 IV 1471

Zakres czasowy

3

1

Liczba stron

dokument papierowy, składka

dokument papierowy, pieczęć sygnetowa, składka

dokument papierowy, pieczęć opłatkowa, składka

dokument papierowy, pieczęć opłatkowa, składka

dokument papierowy, pieczęć opłatkowa, składka

dokument papierowy, pieczęć opłatkowa, składka

dokument papierowy, pieczęć opłatkowa, składka

dokument papierowy, pieczęć opłatkowa, składka

dokument papierowy, pieczęć opłatkowa, składka

dokument pergaminowy, pieczęć woskowa

Uwagi

Tabela 4. Wykaz jednostek archiwalnych pochodzących z kolegiaty w Opolu zinwentaryzowanych w pierwszym etapie kwerendy
przeprowadzonej w zasobie AP Opole, zesp. Akta miasta Opola
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Sprawozd a n ia z b a d a ń ind y w id u alnych

Dorota MATYASZCZYK
Poznań

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 XI 2014 do 30 IV 2015 r.*1
1. Kwerendy:
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie – dzięki uprzejmości pani Doroty Lewandowskiej, kierownika pracowni, przeprowadzono kwerendę obejmującą akta dawnej Komisji Województwa Kaliskiego (Akta Rządu Gubernialnego Kaliskiego) dotyczące klasztoru pocysterskiego
w Lądzie. Wykonano dokumentację fotograficzną poniższych akt:
– sygn. 1089, Akta w przedmiocie funduszów suprymowanego klasztoru xx cystersów w Lędzie od
stycznia 1821, vol. 2, poszyt oprawny, format A4, rękopis, język polski, łaciński, ss. 414 (obejmuje okres od 21 I 1821 do 2 VIII 1822 r.);
– sygn. 1107, Ląd [Akta w przedmiocie funduszów suprymowanego klasztoru xx cystersów w Lędzie]; vol. 3 [1822–1823], poszyt oprawny, format A4, rękopis, miejscami druk, język polski, ss.
483 (obejmuje okres od 12 IX 1822 do 19 XI 1827 r.);
– sygn. 1108, Akta Komisji Województwa Kaliskiego w przedmiocie Funduszów klasztoru suprymowanego xx cystersów w Lędzie [Lądzie], poszyt oprawny, format A4, rękopis, miejscami druk,
język polski, francuski, rosyjski, ss. 434 (obejmuje okres od 21 II 1828 do 11 VI 1841 r.);
– sygn. 2068, Akta Rządu Gubernialnego Kaliskiego w przedmiocie funduszów klasztoru suprim[owanego] xx. cystersów w Lędzie [Lądzie], vol. 5, Materja Funduszów Duchownych, poszyt oprawny, format A4, rękopis, język polski, ss. 46 (obejmuje okres od 16 IX 1842 do 21 V 1850 r.).
Akta te zostały w całości przepisane przez D. Matyaszczyk.
2. Dokumentacja w terenie:
– Ostrzeszów, kościół i klasztor pobernardyński (obecnie Sióstr Nazaretanek), luty 2015 r. Anna
Jabłońska wykonała dokumentację fotograficzną, w tym prac konserwatorskich polichromii
we wschodniej części prezbiterium (konserwatorzy wykorzystali m.in. opracowanie D. MATYASZCZYK, Walory zabytkowe zespołu pobernardyńskiego, [w:] Perła południowej Wielkopolski: pobernardyński zespół klasztorny w Ostrzeszowie, Ostrzeszów 2013, s. 27–83).
3. Opracowania:
– Akta tyczące się sprzętów jakich kościoły parafialne Archidiecezji Poznańskiej potrzebują ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu KA 12 236, wstęp i oprac. D. MATYASZCZYK, opracowanie graficzne map A. JABŁOŃSKA;
* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.
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– Ankiety personalne z 1829 r. księży świeckich i zakonnych w Archidiecezji Poznańskiej i Gnieźnieńskiej, wstęp i oprac. D. MATYASZCZYK, opracowanie graficzne map A. JABŁOŃSKA.
4. Opracowanie trasy objazdu naukowego towarzyszącego sesji w Gostyniu, przygotowanie
materiałów do oprowadzania na trasie Święta Góra – Gostyń (fara) – Krzywiń (kościół parafialny) – Lubiń (kościół, klasztor i ogród benedyktynów, kościół parafialny) – Osieczna (kościół
i klasztor reformatów) – Leszno (kościół farny) – Święciechowa (kościół farny fundowany przez
benedyktynów z Lubinia) – Rydzyna (kolegium pijarów, kościół farny, miasteczko barokowe,
zamek z ogrodem).
5. Zbieranie materiałów do sesji:
– referat Dekoracje muzyczne w kościołach klasztornych na wybranych przykładach, na konferencji Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych (Jasna Góra, 5–8 V 2015 r.) – pozyskanie fotografii archiwalnych i współczesnych z terenu Wielkopolski (Poznań, Ostrzeszów,
Wschowa, Przemęt, Lubiń) oraz Pomorza (Gdańsk, Oliwa);
– referat Czy Kazimierz Wielki ufundował tzw. kielich kaliski dla opactwa cystersów w Lądzie?, na
konferencji Lenda medii aevi: średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania (Ląd, 13 VI 2015 r.), przygotowany m.in. na podstawie opracowanych
wcześniej materiałów źródłowych: 1. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Centralne
Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, sygn. 802, Akta tyczące się Okupacji suprimowanego
Opactwa i Klasztoru XX Cystersów w Lędzie. Opisanie opactwa, Klasztoru, Kościoła i innych zabudowań XX Cystersów w Lędzie, z dnia 20 czerwca 1819 r.; 2. Archiwum Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Akta szczegółowe tyczące się Klasztoru w Lędzie: Registratura Dekanatu Foralnego
Słupeckiego; 3. Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Klasztory, sygn. 9, Ląd;
– zebranie materiału do referatu Poznańskie karmelitanki bose w XIX w. na konferencję w Gostyniu (nie odbyła się).
6. Wystąpienia:
– referat Heraldyczne i emblematyczne treści w programie ikonograficznym kościoła pobernardyńskiego w Ostrzeszowie na zebraniu naukowym Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Oddział
w Poznaniu (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 19 III 2015 r.).
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Mirosława SOBCZYŃSKA-SZCZEPAŃSKA
Zakład Historii Sztuki
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sprawozdanie z kwerendy w Dziale Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu
Wileńskiego w dniach 15–30 V 2014 r.*1
Kwerendą objęto zespół nr 4 F4 (Inwentarze majątków ziemskich / Žemeses inventoriai, 1501–
1860), w którego skład wchodzą liczne akty o proweniencji klasztornej z okresu od XVI do
XIX w., oraz XIX-wieczne akta wizytacyjne klasztorów z terenu archidiecezji wileńskiej. Wśród
tych pierwszych przeważają akta wytworzone przez klasztory bazylianów, bernardynów, dominikanów i franciszkanów, podczas gdy z innych klasztorów (augustianów-eremitów, benedyktynów, benedyktynek, kongregacji benedyktyńsko-cysterskiej, bernardynek, bonifratrów,
jezuitów, kamedułów, kanoników regularnych św. Augustyna, karmelitów bosych, kartuzów,
marian, misjonarzy, pijarów i trynitarzy) pochodzi średnio od jednego do kilku aktów. Dzieje
szarytek dokumentują tylko akta wizytacji biskupich.
Jedynym udostępnionym źródłem informacji o zawartości omawianego zespołu jest tematyczny katalog kartkowy w języku polskim, pochodzący z okresu międzywojennego, niestety niekompletny: brakuje np. fiszek odnoszących się do wizytek, po których pozostała
przegródka z nazwą zakonu. Fakt, że karty można swobodnie wyjmować z szufladek, rodzi
podejrzenia, że część z nich została usunięta, niekoniecznie z powodu zaginięcia odnotowanych na nich dokumentów. Stwierdzono ponadto, że w katalogu znajdują się fiszki zaginionych jednostek aktowych (bez stosownej adnotacji). W związku z tym zamieszczony poniżej
wykaz ilościowy dokumentów związanych z poszczególnymi zakonami i ich klasztorami,
sporządzony na podstawie rzeczonego katalogu, ma tylko orientacyjny charakter i wymaga
weryfikacji.
Większość jednostek aktowych należących do zespołu nr 4 posiada dwie sygnatury: dawną,
poprzedzoną literą A, jedyną figurującą we wzmiankowanym katalogu kartkowym, oraz nową,
nadaną przez archiwistów litewskich. W celu zamówienia dokumentu wystarczy podać jedną
z nich. W przypadku niektórych jednostek aktowych zawierających luźne karty starej sygnaturze odpowiada od kilku do kilkudziesięciu sygnatur nowych.
Na podstawie tego katalogu wytypowano te jednostki archiwalne, które zawierają źródła
szczególnie istotne z punktu widzenia badań nad dziejami zakonów i poszczególnych klasztorów, m.in.: kroniki, księgi przychodów i rozchodów, inwentarze, akta kapituł, zbiory pism okólnych władzy duchownej i świeckiej. W sumie przejrzano ponad 80 j.a. W inwentarzu przyjęto
układ alfabetyczny według nazw zakonów. Tytuły dokumentów zostały podane w oryginalnym brzmieniu. W przypadku ich braku w nawiasach kwadratowych podano tytuły nadane
przez archiwistów lub autorkę sprawozdania.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Research funded under the
Ministry of Science and Higher Education’s “National Programme for the Development of Humanities”
for 2012–2016.

9

8

7

6

5

4

1–131

1–133

1–36

1–321

1–5r

F4-A-440
(F4-20226)
F4-A-438
(F4-20224)

bernardyni

kongregacja benedyktyńsko-cysterska

F4-A-392
(F4-19260)
F4-A-276
(F4-18167)
F4-A-2245
(F4-35600)

ogólne

ogólne
(prowincja litewska)

Brześć Litewski

Wilno

Połock

1–71r

1–32

F4-A-439
(F4-20225)

Ławryszewo

F4-A-355
(F4-19105)

1–28

F4-A-385
(F4-19122)

3

bazylianie

1–151

F4-A-362
(F4-19110)

Brześć Litewski

Brześć Litewski

augustianie

1

Numer karty

Sygnatura

Miejscowość

2

Zakon

Lp.

1838–1843

1774–1775

[Akty kapituł, wizytacji, wyboru przełożonych
klasztorów]
Reductio Missarum Conventuum Provinciae Litt.
FF. Min. Obser. A.R.P. Stanislaum Butkiewicz [...]
et Patrem Regalatum Dobrowolski [...] facta An.
Dni 1775

Akta Xięży Bernardynów konwentu Brzyskiego Litewskiego pod tytułem Świętego Jana Krzciciela...

1606–1800

s.a.

1701–1732

Memoryał abo informacja y obiasnjenie Klasztoru
Wileńskiej Cerkwi Przenasiętszey Troycy [...] sporządzone z archiwum spraw tuteyszego klasztoru
wileńskiego roku 1701

Inventaria Ecclesiae et Sacristiae Conventus
Brestensis ad Sanctum Joannem Baptistam

1745–1778

1824

Acta Monasterii Polocensis S. Sophiae...

Wiadomość o klasztorze So Bazylego [...] w wsi
funduszowej Ławryszów (powiat nowogródzki)

1803–1824

1380–1760

Akta klasztoru brzeskiego...

Zakres czasowy

Tytuł oryginalny
Index seu Tabula Conventus SSmae Trinitatis
in Brześć Litewski PP: Ord: Eremit: S: Augustini,
sive Inroductionis, Erection: Fundation: Fundor:
Privilegior: Confirmationu-, Iurium, Decretor:
Commissionu-, Proventuum, Summarium [...]
Notae

polski, łacina

polski

łacina, polski

polski, łacina

polski

łacina, polski

polski

polski

łacina, polski

Język

Uwagi

dzieje klasztoru zebrane
przez o. Paulina Urbanowskiego, gwardiana
w latach 1746–1755

brakuje kart 3, 8, 25, 26

Tabela 1. Wybrane źródła do dziejów zakonów i klasztorów z zespołu nr 4 Działu Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego

Kronika Projektu
557

21

20

19

18

17

16

15

14

13

Wilno

Troki

Słonim

Kowno

Grodno

F4-A-368
(F4-19113)
F4-A558a
(F4-23151-23230)
F4-A558b
(23231-23343)

F4-A-389
(F4-19257)

1–230r

1–183r

1–124

[Dokumenty dot. zwolnienia klasztoru od podatku
na rogatkach]
[Dokumenty dot. zwolnienia klasztoru od podatku
na rogatkach]

Liber actorum Conventus Custodialis Vilnensis...

1839–1840

1839–1840

1761–1845

1836–1843

Liber Cursoriarum post Capitulum Nesvisii
Anno Domini 1836. Mensis Augusti 18 die
celebratum...

1–20

1760–1782

[Księga wizytacji kanoniczych]

1–88

1754–1803

1832–1840

1840–1849

1776–1792
[1815]

1799–1841

pojedyncze druki

głównie datki w naturze

pojedyncze druki

pojedyncze druki;
k. 61–163 niezapisane

k. 1v – notatka o anomaliach atmosferycznych
w 1815 r.

Uwagi

rosyjski, polski pojedyncze druki

rosyjski

łacina, polski

łacina

łacina, polski

polski

polski

polski, rosyjski

łacina, polski

łacina

polski

polski, łacina

1755–1772
1779–1805

Język

Zakres czasowy

Memoriale benefactorum singularissimorum
Conventus Slonimensi? [...] Collectum
ab Ao 1754

Księga do zapisywania kursoryow, rapportow,
ukazow monarszych itd. [...] w klasztorze XX.
Bernardynow Kowieńskich sporządzona
Księga do zapisywania kursury, raportów,
ukazów...

Historia domowa Klasztoru Grodzieńskiego
XX Bernardynów za szczęśliwym rządem Oyca
Przewielebnego Konstantyna Pensana ow czas
Prowincyała Prowincyi Litewskiey Braci Mniejszych Obserwantów...

Tytuł oryginalny
Registra perceptae aeleemosynae...
Registra expensae Conventus Brestensis...
Registra rerum mobilum
Conventus Brestensis...
Liber punctorum ab AA. RR. Patribus Ministris
Provincialis in Visitationibus Canonicis...

b.p.

1–100

1–60,
164–169

F4-A-271
(F4-18157-18159)
F4-A273
(F4-18162)
F4-A-2379
(F4-35720)
2380 – dalsza
część, nie ma
F4-A-273c
(F4-18164)

1–85v

F4-A-391
(F4-19259)

1–12

F4-A-272
(F4-18160)

b.p.

Numer karty

12

Sygnatura
F4-A-2221
(F4-35591)
b.p.
[1–8v]

Brześć Litewski

Miejscowość

F4-A-2246

bernardyni

Zakon

11

10

Lp.

558

Kronika Projektu

29

28

27

26

25

24

23

22

Lp.

dominikanie

bonifratrzy

bernardynki

Zakon

ogólne
(prowincja ruska
pw. św. Jacka)

Wilno

Łuck

Grodno

Wilno

Miejscowość

F4-A-297
(F4-18212)

1–323

1–20r

1–30r

F4-A-4068
(F4-36947)
F4-A-2952
(F4-39752)

b.p. [9–27]

b.p. [1–7]

F4-A-2327
(F4-35687)

F4-A-2327
(F4-35687)

1–75r

F4-A-3837
(F4-36418)

1–147

1–88

F4-A-273c
(F4-18164)

F4-A-333

Numer karty

Sygnatura

1745

Inwentarz Konwentu i Szpitala wileńskiego
pod tytułem Świętego Krzyża Zakonu Śgo Jana
Bożego...

[Korespondencja urzędowa, prowincja ruska]

1736–1813

1747

1804

Summaryusz Dokumentów fundusz.
WW. OO. Bonifratrów Konwentu Łuckiego,
okazujących się z rozkazu Władzy Rządowey
pod dozorem W.O. Stefana Szemiotuskiego
Przełożonego roku 1804 spisany

Inwentarz Konwentu i Szpitala wileńskiego
pod tytułem Świętego Krzyża Zakonu Śgo Jana
Bożego...

1817

Inwentarz sprzętów tak kościelnych jako i klasztornych BB. Bonifratrów Łuckich [...] w czasie
Komisyi spisany

1739–1796

1689–1774

Zebranie wszystkich stosujących się do Reguły
i Konstytucyi J.W. Imci X Honorata Komesa Arcy-Biskupa Laryssenskiego i Nuncjusza/ Ordinacyi
Przewielebnych OO. Komisarzów i Prowincjałów
[...] WW. Pannom Sto. Michalskim Trzeciei
Reguły Św. Franciszka do obserwowania
zostawionych, jako też Procederu Prawnego
połowy Mniszek tegoż zgromadzenia niechcącey
przyjąć Reformy [...] w Roku 1765 zaczętej [...]
Anno Dni 1774
Liber preceptorum...

1760–1782

Zakres czasowy

[Księga wizytacji kanoniczych]

Tytuł oryginalny

łacina

polski

polski

polski

polski

polski, łacina

łacina, polski

łacina, polski

Język

szczegółowy opis kościoła,
klasztoru, szpitala

szczegółowy opis kościoła,
klasztoru, szpitala

brak nowej sygnatury

Uwagi

Kronika Projektu
559

F4-A-398
(F4-34446)

39

Grodno

b.p. [19 k.]

37

F4-A-1889
(F4-34446)

b.p.

F4-A-1580
(F4-34177)

38

Druja

b.p.

F4-A-2258
(F4-35618)

1–147r

b.p.

dominikanie

F4-A-3834
(F4-36415)

b.p. [1–3]

1–80r

188

267

Numer karty

F4-A-1888
(F4-34445)

36

35

34

33

Dereczyn

F4-A-304
(F4-18217)

ogólne
(prowincja ruska
pw. św. Jacka)

31

F4-A-356-a
(F4-39103)

F4-A-381
(F4-19118)

30

32

Sygnatura

ogólne
(prowincja litewska
pw. Anioła Stróża)

Zakon

Miejscowość

Lp.

1753–1787

1703–1727

1730–1734

Liber expensarum Conventus Drugensis Ord:
Praedicatorum...
Liber perceptarum Conventus Drugensis Ord:
Praedicatorum...
Liber expensarum Conventus Drugensis Ord:
Praedicatorum...
Liber perceptarum Conventus Drugensis Ord:
Praedicatorum...
Liber expensarum Conventus Drugensis Ord:
Praedicatorum...

1648–1652

1690–1748

Inventoria Conventus Fratrelis Derecinensis Ord.
Praedicatorum ab Anno 1696 ad Annom 1741
sucessive conscripta. Reparata vero Ao 1756
mense augusto jussu Patris Ludovici Hryncevicz
Proris Conventus

Lidzba stołowa...

1673–1689

Liber expensarum...

1754–1760

1754–1785

Diarium Conventus Derecinensis Ord. Praedicatorum...
Cathalogus Fratrum habitantuim in Conventu
sub prioratu Fratris Ludovici Hryncewicz
S.Th.L. ...

1737–1757

1707–1785

Zakres czasowy

[Pisma okólne prowincjała, bulle]

Liber Encyclicarum...

Tytuł oryginalny

polski

polski, łacina

polski, łacina

polski, łacina

polski, łacina

polski, łacina

łacina

łacina

łacina

łacina

Język

z biblioteki dominikanów
grodzieńskich

nie ma śladu po roku 1756

zawiera pojedyncze druki

Uwagi

560

Kronika Projektu

dominikanie

49

F4-A-2601
(F4-35936)
b.p. [6]

b.p.

F4-A-2473
(F4-35809)

48

Werki

b.p.

1–127

1–185

F4-A-2378
(F4-35719)

Szkłów

F4-A-2948

F4-A-351

paginacja do
k. 25 [1–34r
+ 1 luz]

47

46

Różanystok

F4-A-1936
(F4-34481)

44

45

F4-A-1935
(F4-34480)

43

1663–1757

[Konsylia i inwentarze kościoła, klasztoru
i majątków ziemskich]

1848

1780–1802

Liber expensarium...
Liber preceptorum...
Kronika Kościoła i Klasztoru Werkowskiego
XX. Dominikanów...

1796–1806

1753–1764

Incipiunt registra expensarum [...] conventus
Formalis Schlovensis Prov. Russiae Ordinis
FF. Praedicatorum.
Incipiunt registra perceptarum conventus
Schlovensis Ordinis FF. Praedicatorum.
Incipiunt registra expensarum [...]
conventus Formalis Schlovensis Ordinis
FF. Praedicator.

1679–1841

1830

Liber consiliorum Conventus Rosostocensis Ord:
Praed. ...

Inwentarz Kościoła i Klasztoru Ostrowieckiego
z całem zabudowaniem onego XX. Dominikanów...

1759–1830

1749–1842

1654–1828

Zakres czasowy

Liber consiliorum conv. Ostrovic....

Ta księga starodawna zawieraiąca cuda
Matki Nayświętszej Matyi Panny w obrazie
ostrowenskim w kościele naszym XX. Dominikanów...

Tytuł oryginalny

paginacja do [Inwentarze kościoła, klasztoru i majątków
k. 100 [1–164] ziemskich]

1–235

F4-A-1454
(F4-39731)

41

Ostrowiec

s. 1–82

F4-A-350
(F4-19103)

40

42

k. 1–58r

F4-A-342
(F4-19097)

Miejscowość

Numer karty

Zakon

Sygnatura

Lp.

polski

polski, łacina

polski, łacina

polski, łacina

łacina, polski

polski

polski

polski, łacina

łacina

polski, łacina

Język

historia fabryki
bez nazwisk

k. 22–36 niezapisane

Uwagi

Kronika Projektu
561

1–51

F4-A-3807
(F4-36394)
F4-A-2502
(F4-35838)

54

55

58

ogólne
(prowincja litewska
pw. św. Kazimierza)
F4-A-274
(F4-18165)
1–161

1–181

F4-A-270
(F4-18156)

57

franciszkanie

1–96

F4-A-269
(F4-18155)

56

Wilno (Łukiszki)

1826–1828

1815–1844
1762–1814

Księga do zapisywania przychodów i rozchodów
w woskowni przy kościele Św. Ducha w Wilnie
Roku 1826go sporządzona
Regestra przychodu do Zakrystyi przy Kościele
XX. Dominikanów Wileńskich Świętego Ducha
Regestru. Preceptar. stipendii pro celebratione
missarum

Liber Cursoriarum tam Reverendissimorum
Patrum Superiorum Generalium Ordinis Nostri,
quam etami [...] Ministrorum Provincialium, et
Comissarium Nostrae Lithuanae Sancti Casimiri
Provinciae ab [...] Patre Dominico Eydimtt Ministro
Provinciali [...] Anno 1798 die 29 mensis Junii
Vilnae compositus

Księga zawierająca zalecenie zwierzchności
duchowney 1818 roku sporządzona

Liber Cursoriarum. Fr. Michael Baszkiewicz Ordinis
Minoris PP. N. Franciscani [...] Minister Provincialis
et Servus

1795–1841

1818

1744–1759

1752–1772

1826–1828

1736–1831

Rachunki wyrobu i sprzedaży świec i stoczków

Zakres czasowy

Tytuł oryginalny
Liber consiliorum conventus generalis vilnensis
S. Spiritus ordinis Praedicatorum, post Conflagrafionem Ejusdem, (Quae DEO permittente contigit
Anno 1737)

Percepta conventus Lukiscensis Ordinis
Predicatorum
b.p. [1–237v]
Expensae conventus Lukiscensis Ordinis
Predicatorum

b.p.

F4-A-2501
(F4-35837)

53

dominikanie

b.p.

F4-A-2484
(F4-35820)

52

b.p. [1–13r]

F4-A-2442
(F4-35773)

51

Wilno (kościół
pw. Świętego
Ducha)

1–115

F4-A-349
(F4-19102)

50

Miejscowość

Numer karty

Zakon

Sygnatura

Lp.

pisma okólne, głównie ministrów prowincjalnych

karty luźne, w złym
stanie, podklejane

Uwagi

łacina, polski

pojedyncze druki, karton;
polski, rosyjski,
ukazy skierowane do prołacina
wincjała X. Twarowskiego

łacina

polski, łacina

polski

polski

polski

polski, łacina

łacina, polski

Język

562

Kronika Projektu

F4-A-3811

65

71

70

jezuici

Mohylew

1–59
1–82r

F4-A-4414
(F4-37648)
F4-A-311
(F4-18223)

1–43

F4-A-4413
(F4-37647)

68

Dyneburg

1–294

F4-A-2998

67

69

1–462

F4-A-3871
(F4-36471)

Wilno

241v–280r

F4-A-3811

Wilno

66

franciszkanie (?)

1–78r

F4-A-384
(F4-19121)

64

Sokolnikowo

1–240v

1–59

F4-A273
(F4-18161)

63

1–63

F4-A-2487
(F4-35823)

62

Olkieniki

1–90r

F4-A-4541
(F4-37746)

1–89v

F4-A-321
(F4-18229)

61

Numer karty

Sygnatura

1–137v

Łopienica

Miejscowość

F4-A-383
(F4-19120)

franciszkanie

Zakon

60

59

Lp.

1794–1810
1752

[Wypis z ksiąg trybunału WKL w sprawie między
jezuitami mohylewskimi a Józefem i Antonellą
Swadowskimi]

1713–1745

Liber Consultatinum Residentiae Duneburgensi
Societatis Jesus
Diarium Scholarum Duneburgensium Societatis
Jesu an. 1794

1725–1754

1725–1754

[Księga datków]

Liber expensorum...

1757–1766

1757–1766

[Wykaz zakonników i odprawionych przez nich
mszy]
Obligatines perpetuae...

1765–1863

Acta particulari Conventus Vilnensis...

1818–1832

1821–1835

Księga różnych zaleceń rządowych powiatu?
Trockiego jakoż i konsystorskich...
Literae Circulares...

1805–1832

1768–1805

1739–1782

Zakres czasowy

Acta Conventus Lopienicensis...

Acta Conventus Lopienicensis...

Acta Conventus Lopienicensi...

Tytuł oryginalny

polski

łacina

łacina

polski, łacina

polski, łacina

łacina

łacina

łacina, polski,
rosyjski

łacina, polski

polski

łacina, polski

łacina, polski

łacina

Język

Uwagi

dodatkowo 2 karty:
58a–b

brak nowej sygnatury

brak nowej sygnatury

brak nowej sygnatury

pisma okólne ministrów
prowincjalnych, protokoły
wizytacyjne

pojedyncze druki; w katalogu błędnie bernardyni
w Trokach

ukazy carskie

jw.

zalecenia powizytacyjne,
dekrety władz kościelnych,
encykliki, listy prowincjałów, ekstrakty z dekretów
z akt definitoriów,
pojedyncze druki

Kronika Projektu
563

1–88

1–309

1–68

F4-A-390
(F4-19258)
F4-A-305
(F4-18218)
F4-A-312
(F4-18224)

1–368

F4-A-275
(F4-18166)

80

Trynitopol

1–291

Kamieniec Podolski

79

trynitarze

Beresteczko

F4-A-4902
(F4-39047)

78

77

Raśna

76

marianie

1–471r

F4-A-1001
(F4-31169-31260)

75

74

1749–1776

1746–1823

1731–1829

Protocolum conventus Rasnensis Patrum
Marianorum...
Liber quatuor votorum essentialium, quae Fratres
mediante professione emittunt Ssmae Trinitatis,
in hoc nostro Conventu Berestecensi...
Liber decretorum capituli et diffinitori nostri
provincialis [...] pro Conventu Camenecensi
Conscriptus

Protocolum Conventus Trinitopliensis...

1693–1836

1820–1843

1827–1840

O земельном споре староства соколовского
и здзиловскиего з монахами картузами
берескими

Percepta Conventu Camenecensis Ord. S.S.S.
Trinitatis [...] die 1ª Mensis Januarii 1820 Anni
Expensa Conventu Camenecensis Ord. S.S.S.
Trinitatis [...] die 1ª Mensis Januarii 1820 Anni

1818

1550–1868

1527–1718

Zakres czasowy

[Kartuzi wypowiadają służbę komisarzowi
Florianowi Chrepkowiczowi, żądając rocznego
sprawozdania; działał na szkodę klasztoru
i ciemiężył włościan]

[Akta majątkowe i procesowe]

F4-A-88 do A-91
(F4-5957
do F4-6012)

Tytuł oryginalny
[Varia, m.in. testamenty, legaty, listy Jozefa Paca
do przeora]

Numer karty

F4-A-759
(F4-28539-28569)

Sygnatura

1rv– 2

Bereza

Pożajście

Miejscowość

F4-A-814
(F4-30252)

kartuzi

kameduli

72

73

Zakon

Lp.

Uwagi

łacina, polski

polski

łacina, polski

łacina, polski,
niemiecki

łacina

rosyjski, polski

polski

prawie połowa kart
niezapisana

każdemu dokumentowi
polski, rosyjski, z j.a. F4-A-88 do A-91
starobiałoruski została nadana nowa
sygnatura

każdemu dokumentowi
starobiałoruski,
z j.a. F4-A-759 została
polski
nadana nowa sygnatura

Język

564

Kronika Projektu

Kronika Projektu

565

Tabela 2. Wykaz jednostek aktowych dotyczących zakonów i klasztorów w zespole nr 4 Działu Rękopisów
Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego (sporządzony na podstawie katalogu kartkowego)
Zakon
augustianie-eremici

bazylianie

kongregacja
benedyktyńsko-cysterska
benedyktyni

benedyktynki

bernardyni

Miejscowość
Brześć Litewski
Kowno
Wilno
ogólne
Berezwecz
Bobrujsk
Boruny
Brześć Litewski
Byteń
Darewo
Grodno
Kobryń
Kuźnica Białostocka
Lepiesy
Ławryszewo
Łysków
Mińsk
Nowosiółki
Połock
Sućkowo
Supraśl
Święty Eliasz (?)
Torokanie
Wilno
Witebsk
Żyrowice

Liczba j.a.
1
1
2
5
1
1
14
1
2
1
11
5
2
1
4
1
1
1
1
8
32
1
1
11
1
5

ogólne

1

Horodyszcze

1

ogólne

1

Kowno
Nieśwież
Słonim
Wilno
ogólne
Berezyna
Bienica
Brześć Litewski
Budsław
Cytowiany

1
2
2
1
19
1
2
21
1
1

Uwagi

Pozycja w tabeli 1
1

2

3

4

5

opactwa męskie w Horodyszczach,
Kimbarówce, Nieświeżu i Starych Trokach

6

sygn. A-392, Akty kapituł i wizytacji,
j.a. zaginiona

7

8–11

Kronika Projektu

566

Zakon

bernardyni

bernardynki
bonifratrzy

dominikanie

franciszkanie

Miejscowość
Datnów
Druja
Dubno
Grodno
Iwie
Kowno
Kretynga
Łuck
Mikulin
Mińsk
Mohylew
Mścisław
Nieśwież
Orsza
Pińsk
Połock
Rohaczew
Sielica
Słonim
Traszkuny
Troki
Wilno
Wołożyn
Zasław
Żytomierz
Wilno
Grodno
Łuck
Wilno
ogólne
Dereczyn
Druja
Grodno
Ostrowiec
Różanystok
Szkłów
Werki
Wilno (kościół pw.
Świętego Ducha)
Wilno (Łukiszki)
ogólne
Grodno
Łopienica

Liczba j.a.
37
2
1
22
8
3
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
38
9
19
39
23
2
4
2
1
2
2
11
16
6
6
6
2
3
1
4
6
7
5
3

Uwagi

Pozycja w tabeli 1

12, 13
14, 15

16, 17
18
19–21

22, 23
24
25, 26
27, 28
29–31
32–35
36–38
39
40–44
45
46, 47
48, 49
sygn. F4-A-3808, Księga rachunkowa
1826–1828, j.a. zaginiona

50–54
55
56–58
59–61

Kronika Projektu

Zakon

franciszkanie

jezuici

kameduli

567

Miejscowość
Olkieniki
Oszmiana
Połock
Sokolnikowo
Wilno
Brześć Litewski
Dyneburg
Grodno
Kowno
Mohylew
Mysz
Wilno
Pożajście
ogólne
(Kongregacja Krakowska)

Liczba j.a.
1
1
2
1
49
1
2
1
2
1
2
1
1

1

kartuzi
marianie

Krzemienica
Słonim
Wilno
Głębokie
Grodno
Bereza
Raśna

4
32
5
2
2
32
40

misjonarze

Łysków

1

karmelici bosi

pijarzy

szarytki

trynitarze

Pozycja w tabeli 1
62

63
64–67, 68 (?)
69, 70

71

72

2

Czeczersk (?)

kanonicy regularni
św. Augustyna

Uwagi

Lida

1

Lubieszów

1

Połock

2

Poniewież

1

Szczuczyn Litewski

2

Walerianów

1

Wilno

1

Wiłkomierz

1

Kowno

1

Szczuczyn Litewski

1

Wilno

1

Beresteczko

1

Brześć Litewski

1

73–75
76
sygn. A-398, Varia notata hujus domus
Łyscoviensis ab Anno 1770, j.a. zaginiona

77

Kamieniec Podolski

1

78, 79

Trynitopol

1

80

Wilno

4

książki
nadesłane

books
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Cristina ANDENNA, Gordon BLENNEMANN, Klaus HERBERS, Gert MELVILLE (red.), Die Ordnung der Kommunikation und die Kommunikation der Ordnungen, t. 2: Zentralität: Papsttum und Orden im Europa des 12. und 13. Jahrhunderts (Aurora. Schriften der Villa Vigoni, 1.2), Stuttgart: Franz Steiner
Verlag, 2013, ss. 331, 3 wykresy, indeks osób i miejscowości, streszczenia w języku angielskim
ATANAZY WIELKI, O dekretach soboru nicejskiego. O wypowiedzi Dionizego. O synodach w Rimini
i Seleucji, tekst grecki i polski [On the Decrees of the Council of Nicaea. On the Opinion of Dionysius. On the Councils of Ariminum and Seleucia, Greek and Polish text], przekład i oprac. Przemysław Marek SZEWCZYK (Źródła Myśli Teologicznej), Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011, ss. XXXII,
258, bibliografia, indeksy: biblijny i osób
Nicolas BALZAMO, Olivier CHRISTIN, Fabrice FLÜCKIGER, L’„Atlas Marianus” de Wilhelm Gumppenberg.
Édition et traduction, avec la collaboration de Laurent AUBERSON, Naïma GHERMANI, Anton SERDECZNY, Neuchâtel: Éditions Alphil-Presses universitaires suisses, 2015, ss. 512, il.
Wojciech BEDYŃSKI, Klasztor w Mayo w kontekście wczesnego chrześcijaństwa na wyspach brytyjskich [The Mayo Abbey in the Context of Early Christianity in the British Isles] (Źródła Monastyczne, Monografie, 4), Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2014, ss. 442, 24 il., 3 spisy,
9 map, bibliografia, indeks imion i nazw własnych
Bibliografia zakonu paulinów za lata 1500–1990 [Bibliography of the Order of Saint Paul the First
Hermit 1500–1990], t. 1: Prawodawstwo – Stan Personalny – Klasztory [Laws – Monks – Monasteries], cz. 1: Prawodawstwo – Stan Personalny [Laws – Monks], oprac. Henryk CZERWIEŃ, Janusz
ZBUDNIEWEK ZP, Warszawa: Nakładem Redakcji „Studia Claromontana”, 2008, ss. 1024 [dar o. Janusza Zbudniewka ZP]
Bibliografia zakonu paulinów za lata 1500–1990 [Bibliography of the Order of Saint Paul the First
Hermit 1500–1990], t. 1: Prawodawstwo – Stan Personalny – Klasztory [Laws – Monks – Monasteries], cz. 2: Klasztory [Monasteries], oprac. Henryk CZERWIEŃ, Janusz ZBUDNIEWEK ZP, Warszawa:
Nakładem Redakcji „Studia Claromontana”, 2008, ss. 592, indeksy: osób i geograficzny [dar
o. Janusza Zbudniewka ZP]
Andrzej Paweł BIEŚ SJ, Filip MUSIAŁ (red.), Komunistyczny aparat represji wobec jezuitów prowincji
Polski Południowej [Communist Repression Agaist the Jesuits of the Polish Southern Province] (Kościół w Okowach), Kraków: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu; Wydawnictwo WAM, 2014, ss. 379, 51 il., 8 tab. + 5 str. z il. na wkładce,
bibliografia, indeks osób, pseudonimów i rejestracji
„Bulletin du CERCOR”, 36, 2013, ss. 180, il.; 37, 2013, ss. 132, il.
Dominika BURDZY, Beata WOJCIECHOWSKA (red.), Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII wieku) [Religious Confraternities in the Middle Ages and the Early Modern
Period (Until the End of the 18th Century)], Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, ss. 424, 36 il., 25 tab., 2 wykresy, 2 mapy, spis treści, wstęp i streszczenia w języku
angielskim [dar Redaktorów]
Olivier CHRISTIN, Fabrice FLÜCKIGER, Naïma GHERMANI (red.), Marie mondialisée. L’„Atlas Marianus”
de Wilhelm Gumppenberg et les topographies sacrées de l’époque moderne, Neuchâtel: Éditions
Alphil-Presses universitaires suisses, 2014, ss. 260, 59 il., 3 tab., 2 aneksy, indeksy: osób i nazw
geograficznych
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Marta CZYŻ, Historia w kamieniu ukryta. Płyty nagrobne i epitafia z kościoła pw. Świętego Krzyża
w Opolu [History Hidden in Stone. Tombstones and Epitaphs from the Church of the Holy Cross in
Opole], Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, 2014, ss. 152, 163 il., bibliografia [dar Autorki]
Renata CZYŻ, Wacław GOJNICZEK, Daniel SPRATEK (red.), Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim.
W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie [Three Hundred Years of Tolerance in
Silesia. On the Tercentenary of the Founding of the Jesuit Church in Cieszyn], Cieszyn: Parafia
Ewangelicko-Augsburska, 2010, ss. 692, 132 il., indeksy: osobowy i geograficzny, spis treści
i streszczenia w językach polskim, czeskim i niemieckim, słowo od wydawcy w językach polskim i czeskim
Marek DERWICH (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów
i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie [Dissolution of Monasteries in the Former
Polish-Lithuanian Commonwealth and in Silesia against the Background of Secularisation Processes in Europe] (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, curavit Marcus DERWICH, Series I:
Colloquia, 8/I–IV), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014; t. I: Geneza.
Kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego [The origins. Dissolutions in the territories
annexed by Austria and Russia], ss. 464; t. II: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego [Dissolutions in Prussian Silesia and the territories annexed by Prussia], ss. 474; t. III: Źródła.
Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954–1956 [Sources. The effects of 18th- and 19th-century dissolutions. Dissolutions of 1954–1956], ss. 520; w t. I–III wstęp i streszczenia (w t. I dodatkowo
wprowadzenie) w języku angielskim, indeksy: osób i nazw geograficznych; t. IV: Dokumentacja
[Documentation], ss. 560, wstęp w języku angielskim, 164 il., bibliografia do t. I–IV, indeksy do
t. I–IV: osób i nazw geograficznych, spis autorów do t. I–IV
Kazimierz DOLA, Res sacra miser. Studia z dziejów dobroczynności i opieki społecznej. Wybór tekstów wydanych przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego z okazji 80. rocznicy urodzin
Autora [Res Sacra Miser. Studies into the History of Charity and Social Welfare. A Selection of Writings Published by the Faculty of Theology of the University of Opole on their Author’s 80th Birthday] (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku, 84), Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2014, ss. 552, 2 tab., indeksy: osób i geograficzny
Tomasz DYWAN, Kształtowanie kultury prowincjonalnej w katolickich sanktuariach maryjnych na
kresach południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej [The Evolution of Provincial Culture in
Catholic Marian Shrines in the Former South-Eastern Borderlands of the Polish-Lithuanian Commonwelth], Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014, ss. 356, 5 tab., 25 il.,
bibliografia, indeks osób, streszczenie w języku angielskim
Bart D. EHRMAN, Nowy Testament. Historyczne wprowadzenie do literatury wczesnochrześcijańskiej [The New Testament. A Historical Introduction to Early Christian Literature], Warszawa-Stare
Groszki: Wydawnictwo CiS, 2014, ss. 686, tab., il., bibliografia, indeks
Karina GAIBULINA, Adolf Januszkiewicz. 24 lata zesłania na Syberii: pomiędzy „cywilizacją” a „światem półdzikim” [Adolf Januszkiewicz. 24 Years in Exile in Siberia: Between “Civilisation” and a “Semi-Savage World”], Warszawa: Fundacja Amicus Verus, 2014, ss. 180, 2 il. + 8 il. na wkładce,
bibliografia
Łukasz GAWEŁ, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka [Cultural Heritage Trails. Theory
and Practice], Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, ss. 232, 2 il., 4 tab.,
bibliografia, 2 aneksy
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Paweł GIUSTINIANI, Pisma, t. 1: Pochwała życia eremickiego [Praise for Eremitical Life] (Źródła Monastyczne, 71, Nowożytność, 1: Pisma błogosławionego Pawła Giustinianiego pod redakcją
Eremitów Kamedułów Góry Koronnej), przeł. Eremici Kameduli Góry Koronnej, Jacek PARTYKA,
red. naukowa Jacek PARTYKA, Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2015, ss. 458, 2 il.,
indeksy: biblijny oraz imion i nazw własnych
Kajetan Jan GRUDZIŃSKI OFM, Krzysztof Aleksander SITNIK OFM, Bernardyni w służbie ojczyzny
1453–1953 [The Franciscans Observants in the Service of the Fatherland, 1453–1953], Kalwaria Zebrzydowska: Wydawnictwo oo. Bernardynów CALVARIANUM, 2015, ss. 336, bibliografia, indeks
osób i miejscowości, streszczenie w języku włoskim [dar o. Kazimierza Aleksandra Sitnika OFM]
Marek HAŁUB, Anna MAŃKO-MATYSIAK (eds), Śląska republika uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezká vĕdecká obec (Res Publica Doctorum Silesiaca, 3), Dresden–Wrocław: Neisse
Verlag-Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008, ss. 852, 18 il.,
9 tab., wstęp i streszczenia w językach polskim, niemieckim i czeskim [dar Redaktorów]
Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Vĕcení duchovenstva v církvi pojednou. Edice pramenů z let 1438–1521 = Ordinationses clericorum in ecclesia „Sub una specie”. Editio fontium ad Bohemiam Moraviamque
spectantium annis 1438–1521, Praha: Univerzita Karlova v Praze; Scriptorium, 2012, ss. 186, bibliografia, indeksy, streszczenie w języku niemieckim [dar Autorki]
Janusz HOCHLEITNER (red.), Jezuici w Malborku a życie religijne na terytorium diecezji pomezańskiej
w okresie nowożytnym [The Jesuits in Malbork and Religious Life in the Diocese of Pomesania in the
Modern Period], Malbork: Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, 2014, ss. 162, 12 il.
Inwentarz lwowskiej bazyliki metropolitalnej obrządku łacińskiego, kaplic rezydencji arcybiskupów we Lwowie i Obroszynie XIX/XX wieku oraz jego losy po II wojnie światowej [An Inventory of
the Metropolitan Basilica of the Latin Rite in Lviv and Chapels of the Archbishop’s Residences in Lviv
and Obroshyne, and Its Fate After the Second World War], oprac. i wyd. Józef WOŁCZAŃSKI (Biblioteka Historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej Obrządku Łacińskiego w Krakowie, Seria A,
Źródła i Materiały, 15), Lwów–Kraków: Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Ob. Łac.,
2013, ss. 150 + 291 il. na wkładce, indeks osobowy
Maciej JOCHYMCZYK, Muzyka religijna u progu klasycyzmu. Amandus Ivanschiz Osppe (1727–1758)
[Sacred Music in the Classical Era. Amandus Ivanschiz Osppe (1727–1758)] (Musica Claromontana – Studia, red. Remigiusz POŚPIECH, 3), Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2014, ss. 508, il.,
2 aneksy: Wykaz kompozycji Ivanschiza nagranych w serii płytowej „Musica Claromontana”
oraz Druk kazania wygłoszonego podczas prymicji Ivanschiza (faksymile), indeksy osób oraz
dzieł wokalno-instrumentalnych Amanda Ivanschiza [dar Redaktora serii]
Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń biskupów wrocławskich 1650 – 1810/12 = Catalogus cleri saecularis regularisque in libris ordinationum episcoporum
Wratislaviensium occurentis 1650 – 1810/12, oprac. Stanisław JUJECZKA, Henryk GERLIC, Waldemar
KÖNIGHAUS, wstęp Stanisław Jujeczka, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2014, ss. 804, 26 tab., indeksy: miejsc pochodzenia ordynandów, tytułów oraz rzeczowy, spis treści w językach polskim,
łacińskim i niemieckim, wstęp w językach polskim i niemieckim [dar Stanisława Jujeczki]
Helena KOMARYNSKA, Szpital Bonifratrów w Krakowie w XVII–XVIII wieku [The Hospital of the Brothers Hospitallers of St. John of God in Cracow in the Seventeenth and Eighteenth Centuries] (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 347, Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce, red. Marian SURDACKI, 2), Lublin: Towarzystwo
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Naukowe KUL, 2010, ss. 384, 23 il., 12 tab. + 26 il. na wkładce, bibliografia, streszczenie w języku
angielskim [dar OO. Bonifratrów z Krakowa]
Krzysztof Maciej KOWALSKI, In arte sua quilibet rex. Studia nad dziejami kultury na Pomorzu [In Arte
Sua Quilibet Rex. Studies into the History of Culture in Pomerania], Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, ss. 228, 10 tab., 113 il., streszczenie w języku angielskim, aneks
przy jednym z artykułów, bibliografia [dar Autora]
Krzysztof Maciej KOWALSKI, Tubae Dei. Studia kampanologiczne [Tubae Dei. Campanological Studies], Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, ss. 188, 39 il., streszczenie w języku angielskim [dar Autora]
Wacław KRÓLIKOWSKI SJ, W trosce o ubogich. Wokół „Reguł rozdawania jałmużn” św. Ignacego Loyoli [Caring for the Poor. On St. Ignatius Loyola’s “Rules for Distributing Alms”], Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011, ss. 92, bibliografia
„Kultúrne dejiny”, 2, 2014, s. 171–338, 41 il.; 5, 2014, Supplement, ss. 98
Fiorenzo LANDI, Il Tesoro dei Regolari. L’inchiesta sui conventi d’Italia del 1650, Bologna: Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna, 2013, ss. 316, 12 il., 2 dodatki z materiałem ilustracyjnym, tabelami i mapami [dar Autora]
Mariusz LESZCZYŃSKI, Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w granicach Polski 1944–1992
[The Archidiocese of Lviv of the Latin Rite within the Borders of Poland 1944–1992] (Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Źródła i Monografie, 375), Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2011, ss. 456, 168 il., 46
tab., 5 map + 2 mapy na wkładce, bibliografia, indeksy: osób oraz nazw geograficznych i administracyjnych, spis treści i streszczenie w językach angielskim i włoskim
Krzysztof LEWALSKI, Anna ŁYSIAK-ŁĄTKOWSKA (red.), Duchowni na plebanii i w drodze. Konteksty codzienności i interpretacje historyczne [Priests in Their Presbyteries and on the Road. Everyday Contexts and Historical Interpretations], Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015,
6 tab., 36 il., bibliografia, streszczenia w języku angielskim
Ilona LEWANDOWSKA, Działalność Sióstr od Aniołów w Polsce w latach 1945–1980 [The Work of the
Sisters of the Angels in Poland in 1945–1980] (W Służbie Niepodległej), Warszawa: Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Wydawnictwo LTW, 2012, ss. 146, 10 tab., 21 il., bibliografia,
indeks osób, aneks
„Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars”, 20, 2014, 2 (44), s. 301, półrocznik Instytutu Liturgii,
Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, streszczenia w językach angielskim i niemieckim [dar Remigiusza Pośpiecha]
Beata LORENS, Bazylianie w prowincji koronnej w latach 1743–1780 [The Basilians in the Crown
Province in 1743–1780], Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, ss. 560,
42 tab., 4 mapy,18 il. + 3 mapy na wkładce, bibliografia, indeksy: nazwisk i nazw geograficznych, streszczenia w językach rosyjskim i angielskim
Marcin Maksymilian ŁOBOZEK OH, Apteka Bonifratrów w Krakowie [The Pharmacy of the Brothers
Hospitallers of St. John of God in Cracow] (Apteki Bonifratrów w Polsce, 3), Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2004, ss. 168, 7 il., 2 tab., 11 dodatków, bibliografia, streszczenie w języku niemieckim [dar OO. Bonifratrów z Krakowa]
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Marcin Maksymilian ŁOBOZEK OH, Stan potrynitarskiej zabudowy klasztornej bonifratrów na Kazimierzu w Krakowie – w świetle inwentarza, spisanego przed 1850 rokiem [The Condition of the Former Trinitarian Buildings Occupied by the Brothers Hospitallers of St. John of God in the Kazimierz
District of Cracow in the Light of a Pre-1850 Inventory], bibliografia, streszczenia w językach polskim i niemieckim, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2003,
ss. 256 [inwentarz na str. 34–234] [dar OO. Bonifratrów z Krakowa]
Ryszard MĄCZYŃSKI, Konterfekty zwielokrotnione. Rozważania nad wizerunkami pijara Stanisława
Konarskiego [Multiple Portraits. Reflections on the Images of the Piarist Stanisław Konarski], Toruń:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, ss. 350, 114 il., indeks osób,
streszczenie w języku angielskim, bibliografia [dar Autora]
Gert MELVILLE, Leonie SILBERER, Bernd SCHMIES (red.), Die Klöster der Franziskaner im Mittelalter.
Räume, Nutzungen, Symbolik (Vita Regularis. Ordnungen und Deutungen Religiosen Lebens Im
Mittelalter, 63), Berlin: LIT, 2015, ss. 278, 78 il., 2 mapy
Wacław Marian MICHALCZYK, Celestyn Mieczysław PACZKOWSKI (red.), Non cesso gratis agere Deo
et hominibus. Prace Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej [Non Cesso Gratis Agere Deo et Hominibus.
Studies Dedicated to Fr Anzelm Janusz Szteinke OFM on His Golden Jubilee as Priest and over Fifty
Years as Historian and Writer], Kraków–Warszawa: Drukarnia Styl, 2013, ss. 1086, 1 mapa, 24 tab.,
151 il., aneksy [dar o. Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM]
Krzysztof MIKULSKI, Piotr OLIŃSKI, Waldemar ROZYNKOWSKI (red.), Nowe miasto Toruń. 750 lat od lokacji [New City of Toruń. 750 Years from Its Incorporation], Toruń: Adam Marszałek, 2014, ss. 397,
23 tab., 1 wykres, 21 il.
Tomasz NOWICKI, Ministri ecclesiae. Służba kościelna i witrycy w diecezji włocławskiej w XVIII wieku
[Ministri Ecclesiae. Church Service and Sextons in the Diocese of Włocławek in the 18th Century]
(Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Źródła i Monografie, 374, Prace Z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce, red. Marian SURDACKI, 4),
Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego-Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II, 2011, ss. 476, 63 tab. 24 wykresy, bibliografia, indeksy: osób i miejscowości, streszczenie w języku niemieckim
Otevři Zahranu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300 [Open the Gates of Paradise. The Benedictines in Central Europe in 800–1300], Praha: Národní galerie v Praze, 2014, ss. 496, 373 il.,
bibliografia, indeksy: osób oraz miejscowości
Pierantonio PIATTI, Massimiliano VIDILI (red.), Per Sardiniae insulam constituti. Gli ordini religiosi nel
Medioevo (Vita Regularis. Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter, Abhandlungen, 62), Berlin: LIT, 2014, ss. XVII, 476, 29 il., indeks
Henryk PIETRAS SJ, Sobór nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze [The
Council of Nicaea (325). The Religious and Political Context, Documents, Commentaries] (Myśl Teologiczna), Kraków: Wydawnictwo WAM, 2013, ss. 236, bibliografia, indeksy: biblijny, cytowanych tekstów źródłowych oraz osób
Piotr PIĘTKOWSKI, Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego [The Pomeranian
Bishopric as the Beginning of the Bishopric of Kamień] (Scripta Historica Medievalia), Wrocław:
Chronicon, ss. 188, 4 mapy, 13 il., bibliografia, indeksy: osób i nazw miejscowych, streszczenie
w języku niemieckim [dar Autora]
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Roland PREJS OFMCap, Pięćdziesiąt lat Instytutu Historii Kościoła i Patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [Fifty Years of the Institute of Church History and Patrology, John
Paul II Catholic University of Lublin], Lublin: Polihymnia, 2014, ss. 142, 3 tab., 32 il., bibliografia
[dar Autora]
„Przegląd Kalwaryjski”, 18, 2014, ss. 326 [dar o. Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM]
Zbigniew RAU, Tomasz TULEJSKI (red.), Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414–1418 [Bellum Iustum Versus Bellum Sacrum. A Universal
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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. (Archiwum Państwowe
we Wrocławiu, 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
– autor bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie praw autorskich do dołączonego przez siebie do utworu materiału ilustracyjnego; zatem, 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) stosować znaki specjalne i interpunkcyjne zgodnie z zasadami obowiązującymi
w języku tekstu
b) 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
c) stosować tradycyjne przypisy dolne według wytycznych zamieszczonych w p. 8
d) 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 podajemy zawsze tylko w postaci inicjału (inicjałów)
c) redaktorów wydawnictw zbiorowych umieszczamy przed tytułem, zamieszczając
po nazwisku w nawiasie okrągłym skrót ich funkcji zgodny z językiem artykułu
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
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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, 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
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, sygn. E 70, Księga rachunkowa JMC Panny Konstancji Glińskiej
Xieni obraney na drugie triennium 20 XI 1709, k. 20.
Akty Powstania Kościuszki, wyd. Sz. ASKENAZY, W. DZWONKOWSKI, t. 2: Protokóły i dzienniki Rady
Zastępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej, cz. 2, Kraków 1918.
Schlesisches Urkundenbuch, wyd. W. IRGANG, t. 4: 1267–1281, Köln-Wien 1988, nr 234.
Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo
Varsoviensi asservantur, contexuit indicesque adiecit T. WIERZBOWSKI, pars 3: Alexandri regis
tempora complectens (1501–1506), Varsoviae 1908.
Rocznik miechowski, wyd. A. BIELOWSKI, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 2, Lwów 1872,
s. 880–896 (wydanie: s. 882–896).
A. BIELOWSKI, [Wstęp], [w:] Rocznik miechowski, s. 881.
MATTHAEI PARISIENSIS, monachi sancti Albani, Chronica majora, ed. H. R. 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.
R. GUSTAW, K. KACZMARCZYK, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 20, 1970, s. 5–94.
A. ZAHORSKI, Uzbrojenie i przemysł zbrojeniowy w powstaniu kościuszkowskim (Prace Komisji
Wojskowo-Historycznej Ministerstwa Obrony Narodowej, Seria A, 9), Warszawa 1957.
D. ZŁOTKOWSKI, Udział Zakonu Ojców Paulinów w życiu społeczno-politycznym Rzeczypospolitej
w XVIII wieku (Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Rozprawy Monograficzne, 1, Ziemia
Częstochowska, 21), Częstochowa 1994.
E. CHWALEWIK, Zbiory polskie. Archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek
przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, Warszawa-Kraków, t. 1: A–M, 1926; t. 2: N–Ż, 1927 (reprint:
Kraków 1991).
K. TARGOSZ, Obraz wojen i zaraz początków XVIII w. w kronikach zakonnic, [w:] K. STASIEWICZ,
S. 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.
M. STARNAWSKA, Die mittelalterliche Bibliothek der Johanniter in Breslau, [w:] Z. H. NOWAK (red.), Die
Spiritualität der Ritterorden im Mittelalter (Ordines Militares, 7), Toruń 1993, s. 241–252.
P. SCZANIECKI, Katalog opatów tynieckich, „Nasza Przeszłość”, 49, 1978, s. 22 i n.
J. TRUPINDA, Ikonografia pieczęci komturów gdańskich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, s.n., 5, 2001, s. 31–40.
L. MAKUCH, Kasata klasztoru w Kraśniku, „Regionalista”, 1995, 4, s. 3–6.

594

Informacje dla autorów

M. MACISZEWSKI, Radymno, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 9, Warszawa 1888 (reprint: 1977), s. 458–459.
W. CZAPLIŃSKI, H. 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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Zasady recenzowania tekstów
ukazujących się w „Hereditas Monasteriorum”
1. Każdy tekst zostaje poddany wstępnej ocenie formalnej przez Redakcję w celu
sprawdzenia, czy jego treść odpowiada profilowi pisma i spełnia kryteria publikacji
naukowej (recenzja wewnętrzna).
2. Teksty, które przeszły pozytywnie procedurę recenzji wewnętrznej, zostają skierowane do oceny (recenzji) zewnętrznej.
3. Jako recenzentów zewnętrznych powołuje się każdorazowo dwóch niezależnych
specjalistów w danej dziedzinie, posiadających tytuł co najmniej doktora habilitowanego i zatrudnionych poza jednostką, w której jest afiliowany autor artykułu.
W przypadku tekstów powstałych w języku innym niż polski jednym z recenzentów jest zawsze osoba afiliowana w instytucji zagranicznej spoza kraju autora. Tylko
w uzasadnionych merytorycznie wypadkach jeden z recenzentów nie musi mieć
habilitacji, jeśli posiada znaczący i uznany w określonej dziedzinie wiedzy dorobek
naukowy.
4. Autorzy i recenzenci nie znają swoich personaliów (double-blind review process).
5. Recenzja jest sporządzana w formie pisemnej na opracowanym przez Redakcję formularzu recenzyjnym i kończy się wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji
lub jego odrzucenie.
6. Do publikacji kwalifikowane są wyłącznie te teksty, które otrzymały pozytywną
ocenę dwóch recenzentów. W przypadku rozbieżnych opinii (jednej pozytywnej,
drugiej negatywnej) Redakcja odstępuje od publikacji tekstu. W wyjątkowych, uzasadnionych merytorycznie przypadkach Redakcja może skierować pracę do jeszcze
jednego recenzenta (superrecenzenta), którego ocena jest rozstrzygająca.
7. Po pozytywnym przejściu procedury recenzyjnej autor otrzymuje do wglądu zalecenia recenzenta, poprawia pracę według jego wytycznych lub ustosunkowuje się
do sformułowanych uwag, po czym odsyła tekst do Redakcji, z którą jest w stałym
kontakcie aż do momentu opublikowania artykułu.
8. Jeśli w trakcie prac redakcyjnych i/lub korektorskich okaże się, że tekst jednak nie
spełnia odpowiednich kryteriów naukowych, Redakcja może odstąpić od jego publikacji nawet w wypadku dwóch recenzji pozytywnych.
9. Proces recenzowania tekstów jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych
w nauce (Warszawa 2011).
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Zapora ghostwriting i guest authorship
W trosce o rzetelność naukową artykułów publikowanych na łamach „Hereditas Monasteriorum” Redakcja pisma, stosownie do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, przeciwdziała praktykom znanym jako ghostwriting i guest authorship1.
Autorów publikacji obowiązuje przejrzyste, rzetelne i uczciwe prezentowanie wyników swoich badań, za które biorą pełną odpowiedzialność, firmując je imieniem,
nazwiskiem oraz afiliacją, co jest równoznaczne z potwierdzeniem ich osobistego
wkładu w powstanie tekstu.
Jeśli artykuł powstał we współpracy z innymi osobami, autorzy są zobowiązani do
ujawnienia ich udziału jako autorów/współautorów lub wymienienia ich w podziękowaniach oraz podania ich afiliacji i kontrybucji.
Jeśli artykuł jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego, autorzy są
zobowiązani podać informacje na temat źródeł jego finansowania, wkładu instytucji
naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności badawczej oraz naruszenia etyki naukowej
będą przez Redakcję „Hereditas Monasteriorum” skrupulatnie dokumentowane i publicznie demaskowane, łącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów stosujących praktyki niedozwolone w pisarstwie naukowym.

1 Ghostwriting oznacza, że ktoś miał istotny wkład w powstanie publikacji, ale nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów/współautorów bądź też nie został wymieniony w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. O guest authorship (lub honorary authorship) mówimy w sytuacji, gdy udział danej osoby
jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to została ona wymieniona jako autor/współautor
publikacji.
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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.
Fig. 3. Coat of arms seal of Vincent, the Abbot of Henryków Monastery, dated 1534 (Archiwum
Państwowe we Wrocławiu, 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)
– the author bears full responsibility for obtaining permission to use copyrighted
illustrations he or she attaches to the work; hence, 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.
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5. Source editions:
a) please adhere to generally accepted publishing instructions
b) editing footnotes construction according to the rules of the HM
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:
Poor Clares, 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 9 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) first names are always provided using only initials
c) editors of joint publications are mentioned before the title, with an abbreviation of
their function (consistent with the language of the article) in brackets
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
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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, p. 34; Rocznik miechowski, p. 883.
One should not use the abbreviations like op. cit. or loc. cit. However, the Latin words
IDEM, EADEM, ibidem 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, sygn. E 70, Księga rachunkowa JMC Panny Konstancji Glińskiej
Xieni obraney na drugie triennium 20 XI 1709, f. 20.
Akty Powstania Kościuszki, ed. Sz. ASKENAZY, W. DZWONKOWSKI, vol. 2: Protokóły i dzienniki Rady
Zastępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej, part 2, Kraków 1918.
Schlesisches Urkundenbuch, ed. W. IRGANG, vol. 4: 1267–1281, Köln-Wien 1988, no 234.
Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo
Varsoviensi asservantur, contexuit indicesque adiecit T. WIERZBOWSKI, pars 3: Alexandri regis
tempora complectens (1501–1506), Varsoviae 1908.
Rocznik miechowski, ed. A. BIELOWSKI, [in:] Monumenta Poloniae Historica, vol. 2, Lwów 1872,
p. 880–896 (edition: p. 882–896).
A. BIELOWSKI, [Wstęp], [in:] Rocznik miechowski, s. 881.
MATTHAEI PARISIENSIS, monachi sancti Albani, Chronica majora, ed. H. R. LUARD, vol. 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, ed. R. GUSTAW,
K. KACZMARCZYK, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 20, 1970, p. 5–94.
A. ZAHORSKI, Uzbrojenie i przemysł zbrojeniowy w powstaniu kościuszkowskim (Prace Komisji
Wojskowo-Historycznej Ministerstwa Obrony Narodowej, Seria A, 9), Warszawa 1957.
D. ZŁOTKOWSKI, Udział Zakonu Ojców Paulinów w życiu społeczno-politycznym Rzeczypospolitej
w XVIII wieku (Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Rozprawy Monograficzne, 1, Ziemia
Częstochowska, 21), Częstochowa 1994.
E. CHWALEWIK, Zbiory polskie. Archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek
przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, Warszawa-Kraków, vol. 1: A–M, 1926; vol. 2: N–Ż, 1927
(reprint: Kraków 1991).
K. TARGOSZ, Obraz wojen i zaraz początków XVIII w. w kronikach zakonnic, [in:] K. STASIEWICZ,
S. ACHREMCZYK (eds), Między barokiem a oświeceniem. Wojny i niepokoje czasów saskich (Rozprawy
i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 217), Olsztyn
2004, p. 122–138.
M. STARNAWSKA, Die mittelalterliche Bibliothek der Johanniter in Breslau, [in:] Z. H. NOWAK (ed.), Die
Spiritualität der Ritterorden im Mittelalter (Ordines Militares, 7), Toruń 1993, p. 241–252.
P. SCZANIECKI, Katalog opatów tynieckich, „Nasza Przeszłość”, 49, 1978, p. 22 ff.
J. TRUPINDA, Ikonografia pieczęci komturów gdańskich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, s.n., 5, 2001, p. 31–40.
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L. MAKUCH, Kasata klasztoru w Kraśniku, „Regionalista”, 1995, 4, p. 3–6.
M. MACISZEWSKI, Radymno, [in:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, vol. 9, Warszawa 1888 (reprint: 1977), p. 458–459.
W. CZAPLIŃSKI, H. WYCZAWSKI, Gembicki Piotr, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. 7, Wrocław 1958,
p. 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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Peer review rules for papers published in “Hereditas Monasteriorum”
1. Every paper will be preliminarily assessed in formal terms by the Editorial Board in
order to determine whether its content corresponds with the profile of the journal
and meets the requirements of a scholarly publication (internal review).
2. Papers which have obtained positive internal reviews will be qualified for external
assessment (review).
3. In every case, two external reviewers will be appointed from among independent
specialists in a given area of research who hold at least a post-doctoral degree (the
so-called habilitated doctor degree, or doktor habilitowany), employed outside the
institution to which the author of the article is affiliated. As far as papers written in
a language different from Polish are concerned, one of the reviewers has to be a person affiliated in an foreign institution, outside the home country of the author. Only
in justified cases, one of the reviewers will not be obliged to hold the said post-doctoral degree (doctor habilitowany) as long as he or she has considerable and widely
recognised academic achievements in a specific field of research.
4. The authors and reviewers do not know one another’s identity (double-blind review process).
5. A written review will be prepared on the basis of a review form elaborated by the
Editorial Board, and subsequently the article will be either marked as eligible for publication or rejected.
6. Only those papers which have received a favourable evaluation of two reviewers
will be qualified for publication. When the opinions diverge – one is positive, the
other negative – the Editorial Board refuses to publish the article. In particular and
justified cases, the Editorial Board can send the paper to one more reviewer (superreviewer), whose opinion will be decisive.
7. After the review procedure is successfully completed, the author receives the reviewer’s suggestions, follows his or her guidelines to correct and improve the paper,
or takes a stance on the reviewer’s remarks. Afterwards, the author sends the paper
back to the Editorial Board, with whom he or she will keep in close contact until the
publication of the article.
8. If during the editorial and/or proofreading work the paper turns out not to fulfil
certain academic criteria, the Editorial Board can withdraw from the decision to publish it even if two positive reviews were initially obtained.
9. The paper review process remains in compliance with the guidelines of the Ministry of Science and Higher Education described in the brochure Good Practices in
Reviewing Procedures in Science [Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce]
(Warszawa 2011).
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Policy against ghostwriting and guest authorship
In order to ensure high scientific quality and reliability of articles published in “Hereditas Monasteriorum”, the Editorial Board – in compliance with the guidelines provided by the Ministry of Science and Higher Education – pursues a policy against
practices known as ghostwriting and guest authorship1.
Authors of manuscripts are obliged to present their research findings transparently,
diligently and honestly, and bear full responsibility by signing them with their name,
surname and affiliation, which is tantamount to confirming that they personally participated in the creation of an article.
If a paper was written in collaboration with other persons, the authors are obliged to
disclose their participation as authors/co-authors, or to list them in the acknowledgements and specify their affiliations and contribution.
If a paper was written within a research project, the authors are obliged to disclose
the funding sources for the article, the contribution of research institutions, associations and other entities (financial disclosure).
All detected instances of scientific misconduct and violations of ethical scholarly
standards will be minutely documented and exposed to the public by the Editorial
Board of “Hereditas Monasteriorum”. Moreover, appropriate institutions employing
authors who resort to illegal research practices will be notified of the misconduct.

1 Ghostwriting refers to a situation in which someone contributed to a publication without disclosing
his or her participation as an author/co-author, or has not been listed in the acknowledgements section.
We are dealing with guest authorship (or honorary authorship), in turn, when the contribution of a person
specified as an author/co-author of a publication is extremely limited or non-existent.
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Recenzenci współpracujący z Redakcją • Reviewers cooperating
with Editorial Board
Józef Baniak (Poznań)
Antoni Barciak (Katowice)
Sébastien Barret (Paris)
Andrzej Betlej (Kraków)
Marie Bláhová (Praha)
Maria Krzysztof Byrski (Warszawa)
Tomasz Chachulski (Warszawa)
Aldona Chlewicka (Bydgoszcz)
Paul Chopelin (Lyon)
Waldemar Chorążyczewski (Toruń)
Teresa Chynczewska-Hennel (Białystok)
Irena Ciborowska-Rymarowicz (Kiev)
Tomasz Ciesielski (Opole)
Frédérique-Anne Costantini (Bordeaux)
Bogusław Czechowicz (Opole / Hradec
Kralove)
Andrzej Dąbrówka (Warszawa)
Mikhail Dmitriev (Moscow/Budapest)
Kazimierz Dola (Opole)
Bernard Dompnier (Clermont-Ferrand)
Cristina Dondi (Oxford)
Roberto della Donne (Napoli)
Mychajło Dowbyszczenko (Kiev)
Ołeh Duch (Lviv)
Jan Dzięgielewski (Warszawa)
Sylvain Excoffon (Saint-Étienne)
Sabine Frommel (Paris)
Henryk Gapski (Lublin)
Patrycja Gąsiorowska (Kraków)
Andrzej Gil (Lublin)
Piotr S. Górecki (Riverside)
Czesław Grajewski (Warszawa)
Anna Gruca (Kraków)
Janusz Gruchała (Kraków)
Michał Marian Grzybowski (Płock)
Piotr Guzowski (Białystok)
Jolanta Gwioździk (Katowice)
Marek Hałub (Wrocław)
Adeline Herrou (Nanterre)
Daniel-Odon Hurel (Saint-Étienne)

Marek Inglot (Roma)
Marzanna Jagiełło (Wrocław)
Maksym Jaremenko (Kiev)
Cezary Jastrzębski (Kielce)
Włodzimierz Kaczorowski (Opole)
Anna Kamler (Warszawa)
Kazimierz Karolczak (Kraków)
Wojciech Kęder (Kraków)
Vasyl Kmet (Lviv)
Krzysztof Koehler (Warszawa)
Elżbieta Kościk (Wrocław)
Waldemar Kowalski (Kielce)
Wojciech Krawczuk (Kraków)
Janusz Królikowski (Tarnów)
Daniel Le Blévec (Montpellier)
Krzysztof Lewalski (Gdańsk)
Beata Lorens (Rzeszów)
Ewa Łużyniecka (Wrocław)
Jerzy Maroń (Wrocław)
Ryszard Mączyński (Toruń)
Marek Mejor (Warszawa)
Mieczysław Mejor (Warszawa)
Frédéric Meyer (Nancy)
Agata Mirek (Lublin)
Dariusz Nawrot (Katowice)
Piotr Franciszek Neumann (Poznań)
Eugeniusz Niebelski (Lublin)
Krzysztof Obremski (Toruń)
Waldemar Okoń (Wrocław)
Piotr Oliński (Toruń)
Krzysztof Ożóg (Kraków)
Arvydas Pacevičius (Vilnius)
Aron Petneki (Warszawa)
Bruno Phalip (Clermont-Ferrand)
Paola Picardi (Roma)
Maria Pidłypczak-Majerowicz (Kraków)
Marta Pieniążek-Samek (Kielce)
Anna Pobóg-Lenartowicz (Opole)
Remigiusz Pośpiech (Wrocław)
Roland Prejs (Lublin)
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Tomasz Przerwa (Wrocław)
Kazimierz Puchowski (Gdańsk)
Marian Radwan (Lublin)
Jerzy Rajman (Kraków)
Dariusz Rolnik (Katowice)
Natalia Sinkewycz (Lviv)
Ihor Skoczylas (Lviv)
Urszula Sowina (Warszawa)
Grzegorz Strauchold (Wrocław)
Wojciech Strzyżewski (Zielona Góra)
Marek S. Szczepański (Katowice)
Alicja Szulc (Poznań)
Jacek Tylicki (Toruń)

Magdalena Ujma (Opole)
Piotr Urbański (Poznań)
Magdalena Walter-Mazur (Poznań)
Stanisław Wiech (Kielce)
Rafał Witkowski (Poznań)
Wanda Wojtkiewicz-Rok (Wrocław)
Filip Wolański (Wrocław)
Wiesław Wydra (Poznań)
Marek A. Wyrwa (Poznań)
Wojciech Zawadzki (Warszawa)
Janusz Zbudniewek (Warszawa)
Rościsław Żerelik (Wrocław)
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