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Els frares i monges mínims a Catalunya
Una de las cosas que más honran a las iglesias es el contar
entre sus individuos sujetos ilustres por su saber y virtud1.

1. El naixement de l’orde: Francesc de Pàola
L’orde dels mínims és originari del municipi calabrès de Pàola, pertanyent a la diòcesi de Cosenza, coneguda, més tard, com l’Atenes de la Calàbria. El fundador fou
un home, el futur Sant Francesc de Paula (1416–1507), que va rebre el nom per una
promesa que els seus pares havien fet a Sant Francesc d’Assís (c. 1181–1226), al qual
demanaven la intercessió per tal de tenir fills2.
A aquest contracte vinculant, Jaume Bartomeu (Giacopo Bartolilo) i Viena de Foscaldo afegiren una altra clàusula quan el seu primer plançó va emmalaltir amb greu
perill de quedar borni3. De nou, el devot matrimoni va encomanar el remei a la seva
desesperació a Sant Francesc d’Assís4.
La doble promesa feta pel matrimoni obligava el seu primogènit a vestir no només el
nom del sant (de per vida), sinó també l’hàbit franciscà (durant un any) dins un dels
convents de l’orde.

1

J. VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, Madrid 1851, vol. XVI, p. 101.

2

D. A., Francesco di Paola, santo d’Europa. Vita, opere e testimonianze iconografiche, Cosenza 1982; P. AD-

DANTE, San Francesco di Paola, Madrid 1995.

3 Aquesta biografia de Sant Francesc deu molt a la confegida pel frare mínim José GÓMEZ DE LA CRUZ,
Prodigiosa vida del glorioso padre S. Francisco de Paula, fundador del orden de los mínimos, escrita por el R.P.Fr.
Joseph Gómez de la Cruz, lector jubilado de esta provincia de Castilla y chronista que fue de ella, Madrid 1786.
El volum consultat és la cinquena edició de l’hagiografia. Les quatre anteriors, de gran (però no especificat)
tiratge s’havien exhaurit, es comenta en l’apartat “Al lector”. Nogensmenys, la llibreria de Plácido Barco
sembla especialitzada en bibliografia sobre mínims, si judiquem per un petit catàleg d’obres que s’inclou
en el llibre sobre Sant Francesc. L’obra de Gómez va ser tan exitosa com per continuar reeditant-se segles
després, segons es desprén de J. GÓMEZ DE LA CRUZ, Vida de San Francisco de Paula, fundador de la orden de
los mínimos, Barcelona 1907. En tot cas, la biografia de José Gómez de la Cruz (un document històric ella
mateixa en si) és una font ameníssima i molt detallada d’anècdotes sobre el sant de Pàola.
4

V. AGUSTÍ, Vida de San Francisco de Paula fundador de la Orden de los Mínimos, Madrid 1912.
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Essent un preadolescent (de més o menys dotze anys), Francesc de Paula, va entrar
al convent de San Marco Argentano, sortint-ne, al cap d’una dotzena de mesos, per
emprendre un pelegrinatge sacre en companyia dels autors dels seus dies.
Pares i fill van visitar Roma, Assís (on va contemplar el cos del seu sant patró), Montecassino (on reposaven les relíquies de Sant Benet) i Monteluco, un dels passos de la
via francigena, on Sant Francesc d’Assís establí (el 1218) un centre de cultiu espiritual
en forma de santuari5.
Les experiències conventuals comunes havien impressionat el noi fins el punt d’empènyer-lo a una vida solitària6. L’adolescent va acomodar-se en un dels boscos que
eren propietat de la seva família per viure isolat durant, més o menys, un quinquenni.
Quan tenia aproximadament dinou anys, van començar d’afegir-se-li d’altres persones. Aquestes van ser el nucli dels anomenats ermitans de Sant Francesc d’Assís.
Les agrupacions reberen el suport (no només anímic) de l’arquebisbe de Cosenza,
aleshores (de 1452 a 1481) Pirrus Caracciolo, i noves comunitats d’emitans anaren
fundant-se per la Calàbria: a Paterno Calabro (1444), a Spezzano Grande (1453), a Corigliano Calabro (1458) i, entremig, al poble natal de Paula (1452), on es feu una mena
de casa mare, no precisamente petita7.
Copsant el carisma de Francesc entre els habitants dels encontorns, l’arquebisbe Caracciolo va expellir una constitució, la Decet nos (el 30 de novembre de 1470), aprovant les fundacions del jove i dotant els ermitans dels mateixos privilegis de què gaudien els ordes mendicants8.
Després, amb una remarcable absència d’egocentrisme i enveja, va suplicar a Sixte IV
(1414–1484, papa des del 1471) la confirmació de les seves iniciatives i l’exempció de
jurisdicció arquebisbal sobre els ermitans.
El papa va accedir al que se li demanava mitjançant la butlla Sedes apostolica del
17 d’abril de 14749. Ningú millor que ell per entendre l’espiritualitat paulanera. Abans
de ser pontífex, Sixte IV es deia Francesc della Rovere i era frare franciscà.

5 Aquesta manifestación devocional era corrent en la religiositat de l’època. S. DE SILVA Y VERÁSTEGUI, Los
sepulcros de los santos. La piedad medieval, el sentido del ‘decoro’ y el ornato durante los siglos del románico,
“Edad Media. Revista de historia”, 10 (2009), p. 93–129. Altrament, la via francigena fou una de les grans
autopistes del pelegrinatge medieval, parangonable al camí de Sant Jaume. Enllaçava Cantorbery amb
Roma, creuant França, d’on manllevava el nom. R. CECCHETI (ed.), La via Francigena: società e territorio nel
cuore della Toscana medievale, Pisa 2012.
6 Emfasitza aquesta necessitat de solitud com a propícia a descobriments la breu biografia de J. M. PRUNÉS,
Sant Francesc de Pàola, sol i amb tots, Barcelona 2005.
7

G. CAPPELLETTI, Le Chiese d’Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni, Venècia 1870, vol. XXI, p. 285–295.

8 G. ROBERTI, S. Francesco di Paola, fondatore dell’Ordine dei Minimi (1416–1507). Storia della sua vita, Roma
1963; A. GALUZZI, Origine dell’Ordine dei Minimi, Roma 1967.
9

Bullarium Ordinis Minimorum, París 1635.
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Francesc de Paula tenia ja uns 58 anys. Les seves activitats no eren només litúrgiques i logístiques10. La implicació personal en la zona en què residia el conduí sovint
a exercitar la caritat a través de la cura dels malalts. L’agraïment dels que havien rebut
assistència va aureolar-lo d’una fama de taumaturg que va arribar a França en el moment oportú11.
Derivada de dos mots grecs, thaûma (miracle) i ergon (treball), la paraula taumaturg
designava la persona que tenia el poder de profetitzar, obrar miracles i guarir malalties. El món anterior a Crist ja creia en individus capaços de materialitzar prodigis en
virtut d’un compartir l’essència d’alguna deïtat.
En l’univers cristià, un sant taumaturg era el vehicle a través del qual Déu s’expressava. Francesc quedava així definit pel frare mínim José Goméz de la Cruz, cantor de
les seves alabances: Prodigiosa vida y admirable muerte de (...) S. Francisco de Paula,
portento maravilloso de la gracia, escogido plenipotenciario de Dios para hazer milagros
y único fundador y patriarcha del orden de los Mínimos escrita por el R.P. Fr. Joseph Gómez de la Cruz (...), sácala a luz el R.P. Fr. Miguel de Aguirre, Imp. de Blas de Villa-Nueva,
Madrid 1718.
Que Francesc de Paula fos tingut per taumaturg el definia com a proper a Crist12. Essent honorat Sant Francesc d’Assís com l’alter Christus, per la seva efectivitat imitant
el Senyor i pel do dels estigmes, entre d’altres, la filiació franciscana del paulaner ajudava a aquesta seva imatge global13.
Es feu ressó de la mateixa el frare mínim Miquel Sagarra en un Panegýrico sagrado.
El más vivo retrato de Christo, S. Francisco de Paula, en tres imágenes pintado, en los
annuales y festivos cultos, que la Mínima Familia, como a padre, patriarca y fundador le
consagró en el real convento de Nuestra Señora de la Victoria de Madrid a los 14 de abril
de 1749, díxole el R.P. Fr. Miguel Sagarra (...), sácale a luz un singular devoto del Santo,
Madrid 1749.
Lluís XI (1423–1483, rei a partir de 1461) s’havia ferit i, entre d’altres recursos, el seu
entorn va decidir de verificar si la presència del calabrès podia auxiliar Sa Majestat14.
10 Potser el vessant menys conegut, en tant menys remarcat pels seus biògrafs, sigui el d’escriptor/
teòleg, tant en el seu vessant públic, com en el privat. Una mostra del primer, que palesa la veneració
mariana del sant és l’intitulada Grandezze di Maria, esposte in XXVI discorsi sopra la salutazione angelica (...)
con in fine lo Spicilegio mariano disposto con ordine alfabetico sopra tutte la glorie, e virtu’ della stessa Divina
Madre (...). Opera divisa in due tomi del reverendissimo padre D. Francesco de Paola, colla celebre aggiunzione
del R. sacerdote D. Vito Occhiuzzi, Foligno 1804 (e. ss. XV–XVI). Un exemple de la segona faceta és la Scelta di
lettere del glorioso patriarca S. Francesco di Paola (...) con l’esclamationi della serafica Madre S. Teresia, Viterbo
1657.
11 G. IACOVELLI, L’attività taumaturgica di s. Francesco di Paola, San Severo 1990; F. ABBIATI, Guida ai miracoli
di san Francesco di Paola, Cosenza 2007.
12

D. A., “Jesús, maestro y taumaturgo”, La Biblia y su cultura, Santander 2002, vol. 2, p. 85–130.

13 Les similituds del sant d’Assís i la segona persona del Verb es troben en una munió de documents.
A tall d’exemple, vegeu A. DE ABREU, Vida del seraphín en carne y vera effigies de Christo San Francisco de Assís,
Toledo c. 1744.
14

J. FAVIER, Louis XI, París 2001.
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A instàncies de Sixte IV, Francesc de Paula va fer cap Plessis-les-Tours, on assistí al final
d’aquell sobirà.
Hom ha suposat que confluïren capteniment calabrès i cortesania capeta en l’apellatiu de “bon home” amb què el moribund s’adreçava al seu visitant i amb què serien
coneguts els mínims a França. Ara bé, d’altres fonts suponen que la denominació de
“bonhommes” els arribà via un antic convent de grandmontins, fundat per Lluís VII
a Vincennes el 1164, que els paulaners van adquirir segles després15.
La mort de Lluís no va implicar el retorn a Calàbria de Francesc.
El púber Carles VIII (1470–1498) va succeir al seu pare16. A Roma, Joan Baptista Cibo
(1434–1492, papa des del 1484) es calçava les sandàlies del Pescador com Innocenci VIII. El pontífex havia passat la seva infantesa a la cort napolitana. Durant el
regnat d’ambdós, Francesc de Paula va decidir-se a transformar el que havia sorgit
com a orde eremític en un orde penitencial i reformat17.
La base del mateix seria els cànons del IV Concili del Laterà (1215–1216). Francesc de
Paula va redactar els tretze capítols de la regla (és a dir, el text normatiu) de la seva
renovada obra18. L’axis seria franciscà, però hi havia pilars benedictins i agustinians en
ella19. No seria aprovada fins el 26 de febrer de 1493, amb la butlla Meritis religiosae
vitae, expellida per Alexandre VI (1431–1503), el nostre Roderic Llançol i de Borja.
La regla seria modificada en diverses ocasions subsegüents. Els pontífexs tingueren
ocasió de sancionar-la l’u de maig de 1501, amb la butlla Ad ea quae d’Alexandre VI; el
20 de maig de 1502, amb la butlla Ad fructus uberes del mateix papa Borja; i el 28 de
juliol de 1506 amb la butlla Inter caeteros de Juli II (1443–1513)20. Als textos s’afegí,
encara, un correctori, De pastoralis offitii.

15 Tradicionalment, en terres galles, l’apellatiu de “bons homes” designava els frares de l’ordre de Grandmont, fundada per Sant Esteve de Muret (1046–1124). Els grandmontins eren frares i monges eremites que
seguien la regla de Sant Agustí. A partir de la seva fundació i fins el segle XII creixeren considerablement,
expandint-se per l’Aquitània, l’Anjou i la Normandia. Després, van anar declinant. Al segle XVIII, només
restaven dempeus tres cases femenines. La Revolució Francesa els va escombrar definitivament. http://
www.newadvent.org/cathen/02672b.htm.
16 L’interés del monarca traspassat i del jove successor en afers italians a I. CLOULAS, Charles VIII et le mirage
italien, París 1986. Entre d’altres menesters de què s’ocupà, Francesc de Pàola va exercir tasques arbitrals
entre els pontífexs i els reis de França. H. LEMONNIER, Charles VIII, Louis XII et François Ier. Les guerres d’Italie,
1492–1547, París 1982.
17 G. FIORINI MOROSINI, Il carisma penitenziale di S. Francesco di Paola e dell’Ordine dei Minimi. Storia
e spiritualità, Roma 2000.
18 A. CASTIGLIONE (ed.), Redazioni della regola e correttorio dei Minimi. Testo latino e versione italiana, Roma
1978.
19 Lorenzo DE PEYRINIS, Commentaria ascetica in regulam Fratrum Minimorum S. Francisci de Paula, Génova
1645.
20 Les vicissituds s’expliquen a la “wiki” dels mínims, la “minimospedia”: http://www.estudiosminimos.
eu/minimospedia/REGLA.html.
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En la butlla Inter caeteros, es batejava oficialment els frares de l’orde amb el nom de
mínims que havia decidir donar-los el seu pare i fundador Francesc de Paula. Era un
homenatge a la figura de Sant Francesc d’Assís vinculat a l’espiritualitat de la seva
família (no només la biològica) i que tan present havia estat al llarg de la seva vida21.
Sant Francesc d’Assís es referia als seus germans d’orde com a menors (“minori”).
Francesc de Paula enllaçava fraternalmente amb els franciscans, subordinant-s’hi
a través del mot “mínims”, el superlatiu de la paraula “petits”. Els més petits de tots,
marca que emfasitzava un dels trets distintius dels membres de l’orde, l’humilitat.
Una altra herència franciscana, portada a l’extrem22.
Francesc de Paula va decidir també escenificar aquell tret moral en l’aparença física.
Els seus frares mínims havien d’abillar-se amb una túnica negra (o molt fosca en tot
cas) de llana que els arribava fins els talons. La túnica tenia una caputxa (que rep el
filosòfic nom de “paciència”) molt llarga23.

2. Les persones i el taumaturg
Els frares es cenyien aquella saia tan minimalista com ells amb un cíngul de cinc
nusos. Un d’aquests nusos servia per cordar-se. Els altres quatre simbollitzaven els
quatre vots dels mínims: els tres vots d’obediència, pobresa i castitat comuns als ordes religiosos, més un quart vot, exclusiu dels fills de Francesc de Paula, que era el de
l’alimentació quaresmal. El que avui definiríem com a veganisme i els mínims conceptualitzaven de vita quadragesimalis. Només exceptuable per la força major d’una
enfermetat.
D’una banda, aquella abstinència de productes provinents del regne animal commemorava els quaranta dies de Jesús al desert, és a dir, era una forma d’imitatio Christi.
D’una altra, Francesc de Paula honorava l’espiritualitat franciscana del d’Assís envers
la natura i els animals.
En tot cas, aquesta actitud paulanera discrepava del decidit en el Concili de Calcedònia del 451 respecte dels beneficiaris del concepte de persona24.
De l’acordat en aquella reunió de savis per rebutjar les tesis monofisites, es desprenia
que els animals no tenien ànima, per tant era ben lícit que els homes se’ls mengessin.
Només els homes havien estat creats a imatge i semblança de Déu. D’aquí, entre d’altres conseqüències, l’horror que sentiren els cristians davant les pràctiques caníbals

21 G. ROBERTI, S. Francesco di Paola fondatore dell’Ordine dei Minimi (1416–1507). Storia della sua vita, Roma
1963.
22

N. USITO, La spiritualita minimitana. Minimus Quidam, Pàola 1961.

23

G. ROCCA (cur.), La sostanza dell’effimero. Gli abiti degli ordini religiosi in Occidente, Roma 2000.

24 H. M. DIEFEN, Les Tres Chapitres au Concile de Chalcédonie. Une étude de la Christologie de l’Anatolie
ancienne, París 1953.

16

Montserrat JIMÉNEZ SUREDA

de certs pobles indígenes i d’aquí la discussió erudita sobre si aquestes nacions tenien o no ànima i sobre quina categorització se’ls havia de donar25.
Les anècdotes (elevades a categories) que tractaven de definir Francesc de Paula el
pintaven sempre nominalitzant, és a dir, dotant d’una identitat concreta i intransferible, els animals que el circumvalaïen: la cabra “Antonella”, el xai “Martinello”. Dels
quals es sentia responsable i protegia davant un entorn miserable i famolenc26. I respecte dels quals asseverava la continuïtat de la vida (a través de l’ànima, com si no?)
després de què s’haguessin mort.
Altrament, el calabrès tractava d’ensenyar mitjançant l’exemple i la mímesi les virtuts
de recuperar la tradició quaresmal, no militantment seguida durant el seu temps.
Poc després de l’Inter caeteros, moria el fundador27. Com el seu admirat Francesc
d’Assís, el de Paula mai no havia estat ordenat com a prevere. En certa manera, el
calabrès tancava el cercle de l’umbri.
Francesc d’Assís es digué, en el segle, Joan28. El seu pare decidí canviar el seu nom pel
de Francesc per honorar França, on havia fet fortuna. Francesc de Paula va morir en
aquella França que havia prestat identitat onomàstica al seu antecessor d’Assís.
A França, Francesc de Paula era molt estimat. Les seves restes foren sepellides al seu
convent de Plessis-les-Tours, on foren profanades, el 23 d’abril de 1562, per una turba
d’hugonots que facilitaren que diverses esglésies poguessin tenir-ne relíquies en el
successiu29. Va ser la manera de què una part de Francesc pogués tornar (paradoxalment, molt tard) a la seva Paula natal, on l’esperaven amb summa devoció. Poc després del seu traspàs, Juli II (mitjançant un breu datat el 13 de maig de 1512) va iniciar
els tràmits per canonitzar-lo30.
Les primeres biografies del futur sant deriven d’aquestes pesquises per esbrinar si era
creditor d’aquella accessió31. Juli II les va encomanar als bisbes de Cariati, París, Auxerre i Grenoble. Serien la deu de què s’abeurarien els futurs hagiògrafs del “màxim
entre els mínims”.
25 Un reflexe tardívol a “Aquí se contiene vna disputa o controuersia entre el obispo don fray Bartholome
de las Casas (...) y el Doctor Ginés de Sepulueda (...) sobre q[ue] el doctor co[n]tendía, que las conquistas de
las Indias contra los indios eran lícitas”, Sevilla 1552.
26 Al cap. 3 del llibre I de Fray J. GÓMEZ DE LA CRUZ, Prodigiosa vida del glorioso padre S. Francisco de Paula,
s’explica el miracle del xai.
27 D. A., Per il IX cinquantenario del beato transito di S. Francesco di Paola, 1507–2 aprile 1957, Pàola 1957;
ANÒNIM, Preciosa muerte de San Francisco de Paula, 2 abril 1507, Barcelona 1907.
28

J. LE GOFF, San Francisco de Asís, Madrid 2003.

29 J. GÓMEZ DE LA CRUZ, Prodigiosa vida del glorioso padre S. Francisco de Paula, p. 367; E. BEZIÁN DE BUSQUETS,
Los hugonotes en la Francia del siglo XVII. Tensiones sociales y culturales, Tucumán 2002. Hi hagué d’altres maneres d’obtenir relíquies del sant. P. DE LEO, Le reliquie di San Francesco di Paola donate alla chiesa e convento
della Croce di Ferrara da Renata di Francia, “Analecta Pomposiana”, XXXV–XXXVI (2010–2011), p. 19–31.
30 E. PAOLI, La santità canonizzata di Francesco di Paola, “Hagiographica”, 11 (2004), p. 223–254.
31 I Codici autografi dei processi cosentino e turonense per la canonizzazione di S. Francesco di Paola (1513),
Roma 1964.
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Aquests biògrafs serien molt abundants en l’Època del Barroc. Un exemple és el pare
Pedro de Ribadeneira, que va incloure el calabrès en el seu Flos sanctorum32 Francesc
va ser utilitzat com a valor positiu per un ala del moviment contrareformista catòlic.

3. Francesc i els mínims, subjectes de la història
Entre ells, hi hagué Joan Gaspar de Roig i Jalpí (1624–1691), frare mínim del convent
de Girona, on va ingressar de jovenet i que arribaria a regir33. Fra Joan Gaspar arribaria
a ser vicari general de la província eclesiàstica catalana del seu orde i provincial de la
província eclesiàstica d’Aragó.
Fra Joan Gaspar va ser tan reconegut com a historiador en la seva època que Carles
II d’Espanya va atorgar-li el títol de cronista d’Aragó el 1673. Paradoxalment, Roig
i Jalpí seria un dels historiadors més severament judicats de la Catalunya, no només
contemporània34. Bàsicament per haver inventat el fals cronicó Libre dels feyts d’armes
de Catalunya, amb la intenció de reivindicar el pactisme via la fonamentació en Carlemany, Otger Cataló i els nou barons de la fama35.
De fet, ell mateix va sentir la necessitat de valoritzar-se front als que l’acusaven de
poc rigorós en una obra simptomàticament titulada Verdad triumfante. Discurso histórico-apologético por el capítulo XXII de la primera parte del Resumen historial de las
grandezas y antigüedades de la ciudad de Gerona y por otros puntos discurridos en el
de ambas obras autor (...) Iuan Gaspar Roig y Ialpí, Imp. de Jacint Andreu, Barcelona
168036.
El mínim va dedicar al fundador del seu orde l’Aliento en la adversidad, el tavmatvrgo
de Paula San Francisco, fundador de la religion de los mínimos, cuya prodigiosa vida en
veinte y quatro Capitulos resumida en gracia de sus devotos divulga el P. Fr. Iuan Gaspar
Roig i Ialpi..., Imp. d’Antoni Lacavalleria, Barcelona 166237.
32 Ribadeneira, al seu torn, citava, com a font, fra Pietro Mena, “generalissimo dell’ordine sacro de’ minimi” i autor d’una crònica de la vida, mort i miracles de Francesc de Pàola. P. DE RIBADENEIRA, Flos sanctorum,
cioè vite de santi scritte dal padre Pietro Ribadeneira, toletano, della Compagnia di Gesú, Venècia 1704, vol. II,
p. 283. Ribadeneira havia estat traduit a l’italià per “Gratia Maria Gratii senese”.
33 Així ho assegura Joaquim PLA I CARGOL, Biografías de gerundenses (Gerona y sus comarcas), Girona 1948,
p. 136d. Pla i Cargol, però, s’equivoca en fer-lo franciscà, potser per la similitud entre els mots “menor”
i “menoret” (amb què eren coneguts els franciscans) i “mínim”.
34 El denunciaren com a mixtificador, entre d’altres, M. DE RIQUER, Examen lingüístico del ‘Llibre dels feyts
d’armes de Catalunya’ de Bernat Boades, “Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona”, XXI
(1948), p. 247–274. El defensà V. COMA SOLEY, Autenticidad de la Crónica de Bernardo Boades. Réplica a M. Coll
Alentorn, E. Bagué y José Pla, Barcelona 1949.
35 Les polèmiques agres entre Roig i Jalpí i d’altres cronistes, al servei d’altres idees polítiques, com
Josep de Pellicer a A. SIMON I TARRÉS, Construccions polítiques i identitats nacionals. Catalunya i els orígens de
l’estat modern espanyol, Barcelona 2005, p. 372–374.
36 D. CONDOM, Algunes consideracions entorn del llibre Verdad triunfante... de J. G. Roig i Jalpí, “Estudi general. Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona”, 23–24 (2004), p. 201–212.
37 A la Gran Enciclopèdia Catalana figura que aquesta obra és “de data incerta”. http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0056501.xml. A l’obra Catalònia religiosa. Atles històric: dels orígens als postres dies es recull
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El de fra Joan Gaspar era un més d’una munió de llibres dedicats al sant que circulaven pel Principat i per l’occident d’Europa. Uns altres foren:
1. La Miracolosa vita di Santo Francesco di Paola descritta dal R.S. Paolo Regio, Imp. de
Giovanni Battista Cappelli, Nàpols 1581.
2. Chappot, J.: Vie et miracles du bienheureux S. François de Paule, fondateur de l’ordre
des Minimes, dict de Iesus Maria, Imp. de S. Philippe i C. Loys, Nancy 1621.
3. Victon, F.: Vie admirable du glorieux père et thaumaturge S. François de Paule, instituteur de l’ordre des minimes, dict de Jésus-Maria, consacrée aux victoires du roy Louis Le
Juste, Imp. de S. Cramoisy, París 1623.
4. L’editorial napolitana (de l’1) era especialment oportuna, en tant Sant Francesc de
Pàola era patró de la ciutat, segons es dedueix de la Descrittione della padronanza di
S. Francesco di Paola nella citá di Napoli, e della festiuitá fatta nella translatione della
reliquia del suo corpo dalla chiesa de S. Lvigi alla capella del tesoro nel Domo de Giulio
Cesare Capaccio, Imp. d’Egidio Longo, Nàpols 1631.
5. Vita, costvmi, et miracoli del glorioso Padre San Francesco di Paola data in lvce dal
Padre Fra Marcello Sanseuerino, Imp. de Giuseppe Pavoni, Gènova 1638.
6. Della vita, virtu, miracoli e dell’istituto di S. Francesco di Paola fondatore dell’ Ordine
de’ Minimi libri cinque del P.F. Isidoro Toscano di Paola, Imp. de Stefano Curti, Venècia
1661.
7. Vita e miracoli del glorioso patriarca S. Francesco di Paulam fondatore dell’ordine de
minimi, espressi in figure, con le loro dichiarazioni (...) del Co. Gio. Abbiate Forieri, Imp. de
Francesco Vigone i germans, Milà 1710.
8. El clarín armónico de las glorias y milagros del mínimo máximo thaumaturgo S. Francisco de Paula (...) por su autor Don Gómez Arias, Imp. de José González, Madrid 1749.
9. Compendio de la vida y milagros del glorioso patriarca San Francisco de Paula (...) recopilado de la Chrónica general de la misma religión que sacó a luz en Madrid el R. P. Fr.
Lucas de Montoya, el año de 1690, por el P. Fr. Matheo de Pinedo, Imp. de Diego López
de Haro, Sevilla 1735.

4. Camí vers l’altar: fioretti i goigs
El reconeixement i l’agilitat en santificar Francesc, incentivats pel papa Juli II, havian
estat, en part, un favor personal a una dona: Anna (1477–1514), duquesa i senyora de
la Bretanya i reina de França.
Així ho pormenoritzava el mínim francès Antoine Dondé a Les figures et l’abregé de
la vie, de la mort et des miracles de Saint François de Paule, instituteur et fondateur de
l’ordre des minimes, recueillies de la bulle de Leon X et des enquestes faites pour proceder
l’entrada “Roig i Jalpí” de la Gran Enciclopèdia Catalana, ordenant la producció escrita de fra Joan Gaspar
segons la seva aparició cronològica i afegint el detall de ser dedicades a Sant Narcís, Sant Francesc de Sales
i Santa Eulàlia unes obres hagiogràfiques que en la G.E.C. apareixen agrupades com a “diverses vides de sants”.
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à sa canonization, Imp. de François Muguet, París 1671. Dondé detallava també el
patrocini de la sobirana i de les seves filles a convents de l’orde.
Anna de Bretanya, successivament esposa (i vídua) de Carles VIII (1470–1498) i Lluís XII
(1462–1515), havia estat la pubilla més cobejada de l’Europa del seu temps, comptant entre els seus pretendents els futurs Eduard V i Enric VII d’Anglaterra, Maximilià
d’Àustria, Alà d’Albret, senyor de la Gascunya, i Joan de Chalons, príncep d’Orange38.
Filla única del duc Francesc II de la Bretanya i de la infanta navarresa Margarida de
Foix, finalment Anna havia hagut de casar-se, ben a contracor, amb dos reis de França,
çò que fou fatal per a la independència del seu defensat ducat39.
La teoria que vincula el nom del tercer fill d’Anna de Bretanya i Carles VIII, l’efímer delfí
Francesc (1497–1498), a un homenatge al sant de Pàola es pot matisar. El pare d’Anna
era el duc de Bretanya, Francesc II. En tot cas, el tribut onomàstic es faria extensiu
també a l’avi de la criatura.
La reina Anna va haver de patir les tribulacions demogràfiques de l’època. Del matrimoni amb Carles VIII, havia tingut diversos embarassos i no li havia sobreviscut cap
fill. L’efecte psicològic devia haver estat devastador.
La reina demostraria la seva fertilitat unes quantes vegades més, però tan sols dues
criatures (Clàudia i Renata) varen aconseguir que les campanes no repiquessin el fatídic toc que anunciava el traspàs dels albats. La religiositat podria haver estat un
consol per a ella.
En qualsevol cas, la reina Anna havia apreciat Francesc de Pàola. Tant que, a la mort
del calabrès, declararia haver estat honorada amb un miracle del mínim. Un reial miracle era un argument de pes i així ho va reconèixer Juli II, malgrat la tradicional enemistat que el desunia (periòdicament) als reis de França.
La part més entranyable del “processo cosentino”, és a dir del procés per a la beatificació de Francesc, era la que recollia els miracles més humils de l’aspirant a sant. Aquella en què es recull el testimoni dels protagonistes calabresos de les atencions sobrenaturals de llur conterrani, conservades a cal notari Nicola Sproverio de Cosenza des
del 1507 en què començaren les pesquises. La vivacitat de la parla calabresa s’afegeix
al format ingenu dels flos sanctorum.
Arran del seu procés de beatificació, Sant Francesc de Pàola disposaria dels seus propis fioretti40 Similars als de Sant Francesc d’Assís, les floretes per excellència, tan llegides que, de ben segur (atesa la devoció familiar), ell devia conèixer bé.
D’altres mostres de literatura popular que foren les que més impacte (numèric, si més
no) tingueren en difondre el culte al sant foren els goigs i les xillografies. Francesc de

38 J. ROY, Histoire de Anne de Bretagne, reine de France, Tours 1861; D. LE FUR, Anne de Bretagne, París 2000;
G. MINOIS, Anne de Bretagne, París 1999.
39

P. L. JACOB, Louis XII et Anne de Bretagne. Chronique d’Histoire de France, París 1882.

40

P. ADDANTE (ed.), I fioretti di San Francesco di Paola, Reggio Calabria 2007 (1507).
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Paula hi tingué una presència encara no estudiada41. Al Segle de les Llums encara era
un objecte devocional amb un mercat i un públic42.
Els Països Catalans són una zona de molta tradició gogística, mai interrompuda.
Exemple, pel que aspecta al sant de Pàola, són els Goigs a Sant Francesc de Pàola que
es venera a l’Església de la Soledat de Santa Maria del Camí (Mallorca), amb lletra de
mossèn Pere-Joan Llabrés i Martorell, música d’Antoni Martorell i Miralles i dibuix de
Joan Artigues i Fiol43.

5. Santificació de Francesc i prestigi de l’orde
El procés cap a la santificació va ser ràpid. Lleó X (1475–1521) pogué beatificar-lo el
7 de juliol de 1513. Sant Francesc de Paula pujà als altars l’u de maig de 1519, com
a confessor44. Justificaven tal ascensió documents com:
1. L’elaborat pel cardenal Jaume Simonetta (1475–1539): Illvstrissimi, ac Reverendissimi Domini Iacobi Simonetae (...) Relatio facta coram Summo Pontifice Leone Decimo
super vita, et miraculis S.P. Francisci de Pavla (...) ad effectum canonizationis eiusdem
nunc primum in lucem edita, Imp. de Guillem Facciotti, Roma 1625.
2. L’atribuïda al frare mínim Llorenç Clavense, Vita S. Francisci de Paula, minimorum
ordinis institutoris pars prima, notae scripta ab anonymo ejusdem sancti discipulo, eique coaevo ex italico primum gallice, ex gallico deinde idiomate latine reddita anno
1637 nunc primùm publicae luci tradita, auctori suo restituta, notis et dissertationibus
illustrata a P. Josepho Maria-Perrimezzi de Paula (...) Ad calcem adjicitur relatio Jacobi
card. Simonetae ad Leonem X facta super vita et miraculis S. Francisci de Paula ad effectum canonizationis ejusdem, Imp. Bernabò, Roma 1707. Temps a venir, el frare mínim
devingut arquebisbe Josep Maria Perrimezzi de Paula elaboraria un altre correlat de
la vida del sant patró del seu orde, a més de sufragar iniciatives (també editorials)
destinades a honorar-lo.
Com a conseqüència de la seva accessió als altars, Francesc de Pàola tindria ofici
propi45. Un ofici litúrgic és un conjunt d’oracions, en aquest cas adreçades a Sant
Francesc de Paula, que han de ser resades en el dia que es dedica a la memòria que
es vol honorar. A ell, se n’anirien afegint d’altres vinculats al seu orde.

41 B. C.: XXIII. 2. Guasp B 72 i XIII. 2. Guasp B 73. Dins la collecció de xillografies de la Impremta Guasp de
Mallorca, datades c. 1679.
42 Biblioteca de Montserrat (endavant: B. M.), Ms.*1106-. Goig anònim a Sant Francesc de Pàola, Llib.
Porter, Barcelona, s. XVIII.
43

Imp. Pizà, Mallorca 1994.

44 L’ofici del sant i d’altres oficis que celebraven els frares mínims a B. M.: E*XXIV*1 2º*293.
45 Un exemplar és l’Officium proprium S. Francisci de Paula confessoris, Ordinis Minimorum Institutoris,
Còrdova 1740. Biblioteca de Montserrat: E*XXIV*12º*293.
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Les zones on havia arrelat l’obra paulanera festejaren la causa de la canonització. Entre elles, les principals, a banda de la Península Itàlica i les illes adjacents (majorment
Sicília), es comptaven França, el Sacre Imperi Romà Germànic i la Península Ibèrica46.
A França, hi havia presència mínima des del 1482. A Germània, des del 1497. La
presència hispànica derivà de la influència de l’ambaixador, Pedro de Lucena, a la
cort galla47. Don Pedro va tractar Francesc de Paula, traslladant les seves (fortes) impressions sobre el futur sant a la família per via epistolar.
Les més colpides per les paraules del diplomàtic foren la seva filla, Elena de Lucena,
i les dues nétes (filles de l’anterior), Maria i Francesca de Lucena Olid. A través de don
Pedro, demanaren al calabrès una regla de vida en la qual recollir-se en el successiu
com a monges de clausura.
Francesc de Paula va respondre als requeriments normatius, no sols de les germanes
Lucena, amb les Regulae fratrum et sororum ac fidelium vtriusque sexus Ordinis Minimorum item correctionum et caeremoniae eiusdem Ordinis auctore et institutore sancto
Francisco de Paula48.
La generositat dels dos patriarques, el biològic i l’espiritual, van facilitar l’erecció del
monestir de Jesús i Maria l’11 de juny de 1495, el primer monestir (encara en vigor) de
l’orde mínima en terres hispàniques en el termini municipal d’Andújar, actual província de Jaén49. La néta Francesca, avui la beata Francesca, en seria la primera superiora.
La regla pròpia els seria aprovada per la Santa Seu el 150650.
Com la major part d’ordes mendicants, a Espanya també, els mínims es trifurcaren en
frares, monges i terciaris, és a dir, laics que tractaven de viure segons l’espiritualitat paulanera sense professar. Sant Francesc de Pàola va atorgar molta importància als terciaris
del seu orde, escrivint-ne ell mateix la regla51. El terciari més famós seria un altre Francesc esdevingut sant, en aquest cas un bisbe, el senyor de Sales (1567–1622)52.
46 B. DI PAOLA, L’Archivio storico della Provincia SS. Nome di Gesù dei frati Minori di Sicilia, “Archivum Franciscanum Historicum”, CVII/3–4 (2014), p. 457–482; D. A., Saint François de Paule et les minimes en France de la
fin du XVè siècle au XVIIIè siècle, Tours 2010.
47

V. SÁNCHEZ (coord.), Los mínimos en Andalucía, Almeria 2006.

48 L’edició consultada ha estat la de la Imp. de Fiacre (Fiacrium) Dehors, París 1631. Hi ha diverses traduccions al castellà. Un exemple és la Regla de los Frayles de la Orden de los Mínimos de N.P.S. Francisco de Paula, la
de las monjas y terceros, el correctorio y ceremonias y particulares Ritos de la misma Orden rubricada con la Divina
Escritura (...) la dedica (...) su autor el R.P.Fr. Francisco Xavier Higueras..., Imp. de Fernando de Ros, Còrdova 1739.
49 http://www.historiandujar.com/A%20MP/cjesus.htm. Més tard, els Valenzuela serien protectors de
l’esmentat convent. Eren desdendents dels Lucena.
50 Més dades sobre el convent a la tesi doctoral de F. SERRANO ESTRELLA, Órdenes mendicantes y ciudad. El
patrimonio conventual de Jaén en la Edad Moderna, Granada 2008.
51 Reeditada constantment. Un exemple és la Santa Regla y Ordenaciones de la venerable Orden Tercera
Mínima fundada por el Gran Patriarca San Francisco de Paula establecida en la Iglesia de San Joaquín de los PP
Mínimos de esta ciudad, Barcelona 1909.
52 V. VIGUERA FRANCO, San Francisco de Sales, modelo de pastor postconciliar, “Isidorianum”, VIII/15 (1999),
p. 105–146.
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6. L’entrada de mínims a la Corona d’Aragó i el misteri Boïl
Al capítol general de l’orde dels mínims de 1507 es va erigir la província d’Espanya53.
A finals del mateix segle, l’orde comptava amb 58 convents, distribuïts en cinc províncies religioses, que s’havien desglossat de la precedent. A saber: la Bètica (1507);
Castella (1535); València (1574); Catalunya-Aragó (1581) i Sevilla (1599).
Durant la centúria següent, l’orde va créixer en incorporar-se una nova província (Mallorca, 1602) i independitzar-se Aragó (1616). Així, en l’Època del Barroc, els mínims tenien
set províncies en territori hispànic peninsular i en les illes immediatament adjacents.
Hom ha suposat que la presència dels mínims a la Corona d’Aragó, palesa des del
1493, es deu al zel de Bernat de Boïl54. Així sembla ser. Ara bé, hom afirma que no del
Bernat de Boïl (c. 1440–c. 1507) que exercí com buròcrata/diplomàtic arquebisbal,
papal, comtal i regi.
El Bernat de Boïl que va acompanyar Cristòfol Colom en el seu segon viatge a les
Índies, on va tenir ocasió de batejar una de les illes del Carib amb el topònim del seu
estimat Montserrat, pareix que va mantenir-se benedictí.
El benedictí Boïl va ser ascendit, per decisió conjunta dels Reis Catòlics i Alexandre VI,
a ser el primer vicari apostòlic de les Índies Occidentals. Malgrat la seva vinculació
a tant poder terrenal, la seva tasca de sacerdot ermità a la Santíssima Trinitat de la
muntanya de Montserrat s’adequa al perfil d’una persona austera, però hom suposa
que no era ell el frare mínim que apareix referenciat com a introductor de l’orde en
terres catalanoaragoneses.
El Bernat Boïl que hauria ingressat en els rengles dels seguidors de l’espiritualitat paulanera, arribant a ser vicari general de l’orde en tot el territori hispànic (en una data
que es situa entre 1487 i 1492) podria haver estat un altre Bernat Boïl55.
Aquest sosies hauria fundat el convent de Nostra Senyora de la Victòria a Màlaga, amen
de coadjuvar a l’entrada dels paulaners a la Corona d’Aragó. Hom el dóna per mort de
resultes d’una agressió perpetrada per uns moriscos quan feia cap Andalusia vers el 1500.
En tot cas, el fet de vincular el convent malacità dels mínims a una advocació mariana
utilitzada propagandísticament per a la promoció de la imatge dels Reis Catòlics (la Mare
de Déu de la Victòria) i per a cohesionar la identitat cristiana front els musulmans i legitimitzar la conquesta de Màlaga va assegurar un nivell d’èxit devocional d’aquesta seu dels
paulaners que en d’altres zones no es va aconseguir mai56. No endebades, a Andalusia, els
mínims foren també coneguts com els “victoris” o els “frares de la victòria”.
53 http://www.santaisabelysanjoaquin.org/minimos/Menu/Espanya.html.
54

D. A., Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya, Barcelona 1998, vol. I, p. 323.

55 J. M. PRUNÉS, Nuevos datos y observaciones para la biografía de fray Bernardo Boyl, “Bollettino Ufficiale
dell’Ordine dei Minimi”, XLIX (2003), p. 555–574.
56 F. J. RODRÍGUEZ MARÍN, Inicio de la orden de los mínimos en España. El convento de Nuestra Señora de la
Victoria de Málaga”, [en:] V. SÁNCHEZ RAMOS (coord.), Los mínimos en Andalucía. IV Centenario de la fundación
del Convento de Nuestra Señora de la Victoria de Vera (Almería), Almèria 2006, p. 411–454; M. REDER GADOW,
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Usant el seu poder taumatúrgic, Francesc de Pàola hauria profetitzat la presa de
Màlaga pels soldats de Ferran d’Aragó. S’especula si el comfortador missatge no
arribà a les règies oïdes de boca dels frares mínims Bernat de Cropalati i Jaume
Lespevier. Materialitzada la conquesta, l’agraïment del que seria Rei Catòlic per
antonomàsia va edificar una ermita dedicada a Santa Maria de la Victòria en la
seu de l’antic campament cristià57. Aquesta seria custodiada per un tal Bartomeu
de Coloma.
Entre 1492 i 1493, l’antiga ermita, transformada en convent, va transferir-se a l’orde
dels mínims. Des d’aquelles dates encà, Andújar i Màlaga sostenen, respectivamente,
ser el bressol de l’orde en terres hispàniques.

7. Catalunya mínima
L’entrada de mínims a Catalunya va produir-se en el segle XVI58. El 1573 va establir-se
el primer convent de frares dedicat a Sant Francesc de Pàola, a la ciutat de Barcelona.
Des d’aquella data fins la d’avui, hi ha hagut una desena de convents masculins al
Principat. La seva distribució seria la següent59:

Data de fundació
1573
1579
1582
1610
1611
1622
1625
1646
1702
1901

Convents de mínims establerts a Catalunya
Data d’extinció
Nom del convent
1835
Sant Francesc de Paula
1835
Sant Francesc de Paula
1835
Sant Francesc de Paula
1835
Sant Francesc de Paula
1835
Santa Magdalena
1835
Sant Francesc de Paula
1835
Sant Francesc de Paula
1835
Sant Francesc de Paula
1835
Santa Reparada
–
Sant Joaquim

Localitat
Barcelona
Granollers
Valls
Hostalric
Girona
Cervera
Manresa
Ponts
Begur
Barcelona

La devoción a la Virgen de la Victoria de Málaga durante los tiempos modernos, íd., p. 389–410; R. CAMACHO
MARTÍNEZ, Imagen y color recuperados en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de Málaga, “Boletín de
arte”, 24 (2003), p. 423–448.
57 R. FERNÁNDEZ, J. GIL, La cruenta toma de Málaga (1487), “Jábega”, 55 (1986), p. 41–57; E. ALCÁNTARA, 1487,
la conquista de Málaga, Màlaga 1993; J. M. RUIZ, Exaltación y propaganda de la nueva monarquía hispánica,
con motivo de la conquista de Málaga (1487); D. A., Andalucía medieval, Còrdova 2003, vol. 6, p. 473–496.
58 Per a l’apartat de la presència de frares mínims a Catalunya és essencial la sòlida monografia de G. BARRAQUER I ROVIRALTA, Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX, Barcelona 1915–1917, vol. I,

llibre I, cap. XIV; vol. I, llibre II, cap. XV; vol. IV, llibre III, cap. XXVI. Informacions geogràficament localitzades
en monografies locals com J. SARRET I ARBÓS, Historia religiosa de Manresa. Iglésies i convents, Manresa 1924.
59 Aquest quadre ha estat elaborat a partir de les dades contingudes a Unió de religiosos de Catalunya:
Catalònia religiosa. Atles històric: dels orígens als nostres dies, Barcelona 1991, p. 114.
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La major part d’ells van ser extingits pel govern d’Espanya l’any 1835, durant el procés desamortitzador endegat sota el ministre Mendizábal60.
Les monges mínimes, en canvi, si bé més exigües en quant a fundacions, varen tenir
més sort en el que reguarda la seva continuïtat. Una continuïtat no exempta de sotracs, com es llegirà en aquest mateix article. Les germanes del de Pàola comptaren
només amb tres cases al Principat. Aquestes són les següents61:

Data de fundació
1623
1681
1894

Convents de monges mínimes establerts al Principat
Data d’extinció
Nom del convent
Localitat
–
Jesús Maria
Barcelona
–
Immaculada
Valls
–
Sagrat Cor
Móra d’Ebre

Els fills de Sant Francesc de Paula s’havien assentat, també, a Perpinyà62. D’altres fundacions projectades a Figueres, La Bisbal, Santa Cristina, Sant Feliu de Guíxols o Torredembarra, en canvi, no varen reeixir.
L’orde va installar-se a Barcelona durant la Pasqua de 1623, en un monestir de
dones que imitava el nom de la primera fundació hispànica, el monestir de Jesús
i Maria. Les fundadores eren tres monges procedents de la casa que l’orde tenia
a Antequera: Francesca de l’Esperit Sant, Maria de la Santíssima Trinitat i Maria de
Sant Josep.
Aquest convent tenia la seu al carrer de l’Hospital, si bé, el 9 de març de 1628, dia de
Sant Pacià, van traslladar-se al portal de Tallers, on s’estarien fins el 1653.
Al carrer de Tallers aprofitarien una malaguanyada fàbrica que havia de ser per a les
monges cartoixes, si no hagués esguerrat el projecte la mort de la fundadora. El canvi
d’ubicació de les tretze o catorze monges mínimes de Barcelona va fer-se en solemne
i concorreguda processó ciutadana. L’assaonador Miquel Parets parla de “moltíssima

60 F. PORMENORS A SIMÓN SEGURA, La desamortización de Mendizábal en la provincia de Barcelona, “Moneda
y crédito”, 98 (1966), p. 121–141. F. SIMÓN SEGURA, Contribución al estudio de la desamortización en España.
La desamortización de Mendizabal en la provincia de Gerona, Madrid 1969; J. M. GOMILA CASOLIVA, La desamortización eclesiástica en Menorca, 1820–1845, Barcelona 1973; M. À. SOLÀ `PARERA, La desamortización
eclesiástica en Barcelona, 1841–1851, Barcelona 1972; M. MOLI FRIGOLA, La desamortización eclesiástica en
la ciudad de Barcelona, 1835–1840, Barcelona 1970; J. FERRAGUT BONET, La desamortización de Mendizábal en
Mallorca, 1836–1846, Barcelona 1973; C. LLORENS CONCUSTELL, La desamortización eclesiástica de Mendizabal
en Manresa, Barcelona 1978; D. A., La desamortización de Mendizábal y Espartero en España, Madrid 1986.
61 Les dades per a la confecció d’aquesta taula a Unió de religiosos de Catalunya: Catalònia religiosa.
Atles històric: dels orígens als nostres dies, Barcelona 1991, p. 118.
62 J. ARNALL I JUAN, Lletres reials a la ciutat de Girona (1517–1713), Girona 2005, vol. IV, p. 1680, carta nº.
1420. Carta del lloctinent del rei, a la saó Alexandre de Bournonville, als jurats de Girona, autoritzant-los
a dispositar 142 lliures barceloneses al convent de Sant Francesc de Paula de Perpinyà (en aquella època,
ja en territori civilment francès) per tal de lluir un censal. Barcelona, 10 de setembre de 1683.
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gent” en la seva crònica63. És possible que part d’aquesta més encuriosida que devota
gernació protagonitzés els aldarulls de 1640?
La casa del portal de Tallers seria el teatre d’un drama vinculat a la Revolta dels Segadors: el doctor Gabriel Berart, jutge de l’Audiència, va buscar-hi aixopluc i la seva va
ser una de les que va tenyir de sang el dia del Corpus de 164064. L’anècdota és significativa de com la religiositat de la plebs podia esdevenir, en un moment de tensió,
virulentament anticlerical.
El dietari del polifacètic conflentí Bartomeu Llorenci és concloent al respecte. Durant
els dies 7 i 8 de juny de 1640, els grups de pressumptes segadors rebels havien entrat
en els convents de les monges mínimes, de les homònimes dels Àngels, a l’ermita
de Sant Bertran i al convent de caputxins de Santa Madrona i havien assassinat amb
un frenètic entusiasme i amb un nul respecte pel concepte de sagrat aquells que els
semblaren sospitosos, fins i tot, homes vestits de caputxins65.
Els amotinats havien seguit el rastre dels seleccionats com a responsables dels mals
que els afligien. No obstant el succés, luctuós però puntual, el centre de les mínimes
va prosperar i, el 1681, quatre de les seves monges van ser enviades a fundar-ne un
altre en terres tarraconines.
Havia ajudat a aquesta fundació barcelonina i a d’altres com a la de Manresa l’energia
del mínim gironí fra Bernat Ferrer, la biografia del qual participa del mateix desconeixement que envolta la d’un altre mínim de Girona: Pere Estaper.
Carles Rahola va suposar que Estaper era un frare mínim, teòleg qualificador del Sant
Ofici i collaborador del cardenal Barbarino66. Rahola es basava (sense citar-lo), en el
llibre de Fra Joan Gaspar Roig i Jalpí: Resumen historial de las grandezas y antigüedades de la ciudad de Gerona y cosas memorables suyas eclesiásticas y seculares, assí de
nuestros tiempos como de los passados..., Imp. de Jacint Andreu, Barcelona 1678. En
efecte, en la seva pàgina 383, fra Joan Gaspar emplaçava el seu germà d’orde en el
primer lloc d’una succinta llista de mínims gironins insignes.
En l’esqüeta biografia estaperiana, fra Joan Gaspar concretava la colaboració barberiniana en l’assessorament teològic i afegia que Estaper havia estat dos cops provincial, predicador insigne (posant per testimoni d’aquesta habilitat “algunos sermones
suyos que por ahí corren impresos”67) i que es va morir a Valladolid, perdent-se les
diligències que s’havien fet per publicar un imminent octavari de sermons dedicat
a sants diversos.

63

D. A., M. PARETS, Crònica, Barcelona 2011 (1626–1645), p. 223–224, la cita a la p. 224.

64 J. BUSQUETS I DALMAU, La Catalunya del Barroc vista des de Girona. La crònica de Jeroni de Real (1626–1683),
Barcelona 1994, vol. II, p. 120.
65 A. SIMON I TARRÉS (ed.), Cròniques de la guerra dels segadors, Barcelona 2003. El dietari de Bartomeu
Laurenci ocupa de 1629 a 1640.
66

C. RAHOLA, La ciutat de Girona, Barcelona 1929, vol. II, p. 94.

67

J. G. ROIG I JALPÍ, Resumen historial, p. 383.
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En qualsevol cas, entre els diversos sermons impressos abans alludits hi havia el
Sermó panegyrich del glorios pare S. Peregrí de Forli, de la sagrada religió dels pares
seruitas, predicat en la civtat de Barcelona y conuent de nostra Senyora del Bon Succés de
dita religió, en son propri dia, primer de Maig, estant lo santíssim sacrament patent y celebrantse missa noua..., Imp. de Sebastià de Cormellas, Barcelona 1643 i el Sermó de
la sempre Pura y Immaculada Concepció de Maria Santíssima senyora nostra, predicat
en la insigne y noble cathredral [sic] de la sempre fidelíssima ciutat de Barcelona, en son
propri dia..., Imp. de Sebastià de Cormellas, Barcelona 1642.
La intrusió de les turbes avalotades en la casa de les monges paulaneres sembla indicar el contrari, però malgrat aquesta anècdota tempestejada de les germanes mínimes a la Ciutat Comtal, Barcelona abanderaria la devoció a Sant Francesc de Pàola en
el Principat. Fins a tal punt que el sant calabrès en fou co-patró68.

8. La Girona paulanera
Des què ho explicà Roig i Jalpí al seu Resum historial, hom ha vinculat la installació
mínima a la ciutat de Girona a l’empenta de fra Bernat Ferrer i a l’aquiescència del
canonge i vicari general de la diòcesi, Jaume Agullana69.
En tot cas, els mínims s’establiren en terres gironines en el segle XVI. Entre 1584 i 1586
van estar-se al monestir celranenc de Sant Miquel70. El 1610, se’n troben a Hostalric,
també degut a l’impuls de Bernat Ferrer (igual que a Manresa i, de la mateixa manera,
essent provincial, va fundar les mínimes de Barcelona, anant en persona a buscar
monges a la ciutat d’Antequera, aleshores dins el regne de Granada).
Un any després de la fundación d’Hostalric, el 16 de novembre de 1611, els corredors
i pabordes de la confraria de la Magdalena (seguramente de sastres) de Girona els
feien donació de la capella de la santa71.
Un cop més, doncs, fou crucial la iniciativa de Bernat Ferrer, un dels primers provincials que arribaria a tenir Catalunya, un cop desglossada aquesta d’Aragó. Els tràfecs
de fra Bernat foren esperonats per l’aleshores provincial d’Aragó, Catalunya i Navarra,
Gil Ximénez del Castillo, que el nomenà plenipotenciari per a la causa el tres de juliol
de 1611. Decisió que va ratificar el seu sucesor, Juan de Ardovines, el quatre d’octubre
del mateix any.
Les confirmacions a la gestió de Ferrer van ser reconegudes pel canonge de la catedral de Girona, Francesc Aimeric, doctor en ambdós drets (canònic i civil) i cabiscol
major com a vicari general de la diòcesi.

68 J. M. PRUNÉS, El patrocini de sant Francesc de Pàola sobre la ciutat de Barcelona, “Analecta Sacra Tarraconensia. Revista de ciències historicoeclesiàstiques”, 80 (2007), p. 91–120.
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J. BOADAS, A. GIRONELLA, Girona. Convents i monestirs, segles X–XIX, Girona 2005, p. 100.
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J. M. PRUNÉS, Tres cartes inèdites de fra Joan Gaspar Roig i Jalpí, “A.I.E.G.”, XLVI (2005), p. 343–355.
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Íd. Els papers relatius a la fundació gironina se troben a A.C.A.: Monacals. Hisenda. Lligall gran 476.
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La funció de l’ardiaca major de la catedral, el canonge Jaume d’Agullana abans esmentat, va ser la de donar plena llicència per fundar el convent, çò que li pertocava
per la preheminença de la seva dignitat de vicegerent de bisbe en seu vacant, per la
mort inopinada de Francisco Arévalo de Zuazo, l’episcop de la ciutat.
La plena llicència es concedí el catorze de novembre de 1611 i es va executar dos dies
després, en què es va fer la cerimònia notarial de prendre possessió de la capella i la
casa de Santa Magdalena del carrer de Cugusac.
Els frares mínims van acompanyar la generositat dels cosidors amb la compra d’unes
cases a la plaça d’en Vila, situada al barri del Mercadal. Les tals cases esdevindrien els
primers convent i hort dels mínims. El problema era d’estretor, puix que els habitacles
eren petits.
Aquests edificis eren molt oportunament contigus a la capella dedicada a l’antiga
pecadora de Magdala, ja que pertanyien al bordell de la ciutat des de l’any 160172.
El venedor hauria estat l’ajuntament de Girona, el qual, al seu torn, hauria comprat
aquell poc edificant dret (d’obrir casa d’esplai de la luxúria) a un tal mossèn Oliva,
beneficiat de la catedral73.
Consideracions morals haurien portat a una efímera clausura d’aquell espai. Després
d’una polèmica, en què intervingueren teòlegs i legistes, però, es va adoptar la pràctica deliberació de reobrir-lo, per evitar els mals majors que podia provocar aquella
forçada continència entre una part de la població masculina.
La substitució de funcions de l’immoble va requerir un cert temps. El cinc de juliol
de 1612, el lloctinent del rei, Francisco Hurtado de Mendoza, escrivia als jurats de la
ciutat de Girona aprovant la fundació del convent de Sant Francesc de Paula a l’antiga
casa de lenocini74.
En la mateixa missiva, el marquès d’Almazán els demanava que busquessin un emplaçament adient per a que les dones públiques seguissin oferint els seus serveis.
Els prohoms gironins l’havien escrit el 5 de juny anterior sollicitant la ratificació de
la seva vènia per a la venda de l’immoble als paulaners. L’afer ja feia mesos que es
tractava epistolarment i encara duraria.
El 28 de maig de 1613, don Francisco, encara lloctinent del rei al Principat, urgia a què
es dongués l’antic prostíbul als frares mínims, emfasitzant la cortesa intima amb una
implicació, que transformaria un posterior fer el ronsa en un tort personal: “Yo lo desseo por el afición tengo a esta Orden y reciviré a particular merced que Vuestras Mercedes lo encaminen y resuelvan de manera que tenga el effecto que se pretende”75.

72 A. GIRONELLA I DELGÀ, La Girona del Barroc: ciutat de convents, “A.I.E.G.”, LIII (2012), p. 105–126, les
referències al convent de Sant Francesc de Paula entre les p. 123–124.
73 Així, si més no, ho sosté J. CLARA I RESPLANDIS, Introducció a la història de Girona, Girona 1993, p. 70.
74

J. ARNALL I JUAN, Lletres reials a la ciutat de Girona, vol. III, p. 1250–1251, carta nº. 913.
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Íd., p. 1252, carta nº. 915.
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Dècades després, un dels seus habitants més illustres, Roig i Jalpí, explicaria una reconversió de l’espai, de pecaminós en sant, similar a la experimentada per la primera
titular de la devoció.
En qualsevol cas, els mínims van integrar-se a Girona, essent ben acceptats pels que hi
moraven. La xifra de frares que hostatjaria el seu convent, però, sempre faria honor a la
denominació popular amb què se’ls coneixia. El 1631, es concretava d’aquesta manera76:

Nombre de religiosos en les cases de regulars de Girona l’any 1631
Benedictins
més de 12
Dominics
40
Franciscans
entre 50 i 60
Carmelites
25
Mercedaris
16 o més
Jesuïtes
24
Agustinians
14
Caputxins
20
Carmelites descalços
24
Mínims
14

Aquella coratjosa assumpció d’emplaçament, però, situaria els frares mínims davant contínues amenaces, d’elements naturals (l’Onyar que sortia de mare) i humans (els exèrcits
francesos que assetjaren Girona amb contumàcia, especialment en els segles XVII i XIX)77.
El 1653, per exemple, Girona va ser assetjada per exèrcits francesos i l’acte més perillós d’aquella tragèdia va produir-se una matinada d’agost, quan la determinació
d’entrar a la ciutat va menar a bombardejar amb quatre canons a l’alçada del portal
de Santa Magdalena, a la part sud de la murada del Mercadal, just darrera del convent
de frares mínims78.
Els militars que defensaven Girona eren perfectamente conscients de què la zona
compresa entre el portal de Santa Clara i el convent de Sant Francesc de Paula era el
punt feble de les defenses de la ciutat, tant per l’estat de la murada com per l’orografia. Per això, s’havien apressat a fer obres que compensessin tals deficiències79.
76 Quadre elaborat a partir del que presenta J. BUSQUETS I DALMAU, La Catalunya del Barroc, vol. I, p. 600.
Joan Busquets treballa a partir de dades que presentà Narcís Castells. La referència a les p. 600–601, nota
257. S’aprecia el valor estimatiu, que no exacte, del nombre de benedictins, franciscans i mercedaris.
77 J. de CHÍA, Inundaciones de Gerona. Relacion histórica de las más notables que han causado en esta ciudad las avenidas de los ríos Ter, Oñar, Güell y Galligans desde la ocurrida en 28 de diciembre de 1367, hasta las
que tuvieron lugar en 8 y 11 de octubre del corriente año de 1861, Girona 1861; D. A., Girona. Rius, ponts, aiguats, Girona 1982; A. RIBAS PALOM, Les inundacions a Girona, Girona 2006; J. CLARA, La clau del regne. Girona,
setges i mites, Barcelona 2008.
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J. BUSQUETS I DALMAU, La Catalunya del Barroc, vol. I, p. 455 i vol. II, p. 344–345.
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La natura afegiria les maltempsades pròpies a les provocades per les seves humanes
criatures. El 24 de setembre de 1678, per exemple, el que es va definir en cróniques
del moment com un “diluvi (...) casi universal”, va negar tota la ciutat nova, des de Sant
Francesc de Paula fins Santa Clara i Sant Agustí80. L’Onyar s’ensenyorejà del Mercadal i,
entre les seves aigües i les del Güell i el Ter van provocar una destrossa imponent.
Entre els seus damnificats, hi hagué els mínims i llurs pertinences: convent, església,
hort i tanques perimetrals. Les aigües no respectaren ni retaules ni altars, ni palis, ni
tovalloles, ni els estris i vestidures litúrgiques que es guardaven a la sagristia.

9. Els sants als altars del convent dels mínims
L’incansable Bernat Ferrer va perseverar en millorar les condicions de vida i devoció
relacionades amb l’orde dels mínims. Així que es va començar un nou convent, edificat sobre un mur prop del riu Onyar, “que quando viene crecido besan las aguas”81.
Aquesta nova fàbrica estava previst que hostatjés catorze frares mínims, que era els
que aspirava a tenir l’orde a Girona. Per a tal menester, es construïren deu celles, amb
llurs finestres cap a Orient (l’est) i llurs portes cap a Occident (l’oest). Sota aquestes celles, descrites com a formoses i capaces per la ploma de fra Joan Gaspar, passava el camí
ral, amb la qual cosa, els religiosos no perdien puntada de les anades i vingudes de la
ciutat.
Nogensmenys, prop la seva església s’ubicava una de les portes d’accés que trencaven la murada. “Tenemos el mejor puesto del Marcadal”, escrivia fra Joan Gaspar amb
un entusiasme inmarcesible, tot i reconèixer que, si a l’hivern el seu emplaçament
convertia el convent en un indret assolellat i agradable, a l’estiu, la mateixa raó, el
transformava en tòrrid82.
Els germans de fra Joan Gaspar podien veure el riu, els camps i la ciutat des del seu
convent. I al pis inferior de l’edifici tenien les oficines del mateix, amb la cuina, el celler, el de profundis83 i el refectori. Fra Joan Gaspar qualificava aquestes estances de
grans i proporcionades.
L’exterior era encara inacabat. Només s’havia rematat una de les quatre ales del claustre. Una altra estava a punt. I les dues restants no s’havien començat. Només tenien
excavades les rases per a llurs fonaments. Amb la seva proverbial actitud positiva,
Roig i Jalpí estava convençut de la seva futura harmonia. “Será espacioso y bello
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La narració íd., p. 481–482, la cita a la p. 482.
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J. G. ROIG I JALPÍ, Resumen historial, p. 381.
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Íd.

83 El de profundis era l’avantcambra del refectori. En ella, solia haver-hi uns armaris per endreçar els paraments de la taula i els coberts i atuells individuals per als àpats. En aquesta sala, els frares feien la primera
pregària abans d’entrar al menjador comunitari. De fet, el seu nom prové del “Càntic de les ascensions”: De
profundis clamavi ad te Dominum (“Desde lo más profundo clamé a Ti, oh Señor”), entonat pels germans
en entrar-hi. Sal 129.
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quando esté acabado”, presagiava84. Reblant: “Tendría ya su perfección, sino hubieran sobrevenido estas fieras calamidades de la guerra”85.
Un formós claustre. Així havia de ser, sens dubte. Amb sis arcs en cada ala, fins a un
total de 24, reposant sobre columnes molt altes i gruixudes, d’una sola peça, de pedra granítica ben treballada.
La simetria del temple dels frares mínims a Girona s’expressava en vuit capelles: quatre a la part de l’Evangeli i quatre més a la banda de l’Epístola. Les primeres estaven
dedicades, per un cantó, a Sant Francesc de Pàola, la mare de Déu del Roser, Sant Telm
i Sant Gerard Abat. El sant patró i la Verge eren honorats amb uns retaules daurats.
Les capelles epistolars honoraven Sant Joan Baptista, El Sant Crist, Nostra Senyora del
Consol i el Crist fuetejat i lligat a la columna. Els retaules del Baptista i Maria eren daurats.
Totes les capelles comunicaven entre si i, passant d’una a l’altra i sobre la sagristia, es
rodejava l’església. El cor era igualment elogiat.
En cadascuna de les parts de la fàbrica hi havia una cella, les finestres de les quals
permetien de veure la plaça d’en Vila i la feligresia que, des d’aquesta àgora, pujava
els cinc esgraons que menaven a la seva església.
La titular del presbiteri (adjectivat com a magnífic) era la Magdalena. L’església era
circuïda de gelosies i ben parada de creus, custòdies, relicaris, calzes, patenes, canelobres, hisop, salves, “redomillas”, d’altres objectes litúrgics de valor i roba per celebrar
els oficis divins.
En temps de fra Joan Gaspar, els mínims de Girona no arribaven als catorze que solien
poblar el convent, degut a l’adversa conjuntura. “Viven de ordinario en este convento
catorze religiosos”, explicava el blanenc, “pero agora no son tantos, porque no lo sufren los trabajos que padecemos”86. Tanmateix, no hi ha mal que mil anys duri, devia
pensar el cronista, quan el seu optimisme li dictà “quando tendrá el convento la última mano, será uno de los más hermosos y graves de la religión”87.

10. Mínims metges en nom de Déu
Francesc de Pàola s’havia distingit, a França, per l’exercici de la charitas cristiana en
el seu vessant sanitari. L’emblema de l’orde recollia (i recull) aquella dedicació i el
consegüent reconeixement dels reis del país veí cap a les atencions del sant calabrès
vers els seus súbdits. El que avui definiríem com a logotip mínim portava inscrit com
a lema un mot (charitas), honorat amb la règia corona dels fills de Sant Lluís.
Encara el 1907, les hagiografies del sant es feien ressó del seu vessant taumatúrgic:
Resumen brevísimo de la vida y milagros del glorioso taumaturgo S. Francisco de Paula.
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Nació en 29 marzo 1416, murió en 2 abril 1507. Recuerdo del cuarto centenario de la
muerte de S. Francisco de Paula fundador de los Mínimos, 2 de abril de 190788.
El substantiu charitas amb què els paulaners volien ser identificats tenia dos sentits
en llatí: amor cap a Déu i amor cap el proïsme. Els mínims es feien ressó d’un dels
significats del Creador.
Segons el Nou Testament, Deus charitas est, és a dir, Déu és amor, en el sentit d’entrega i donació amb generositat i filantropia. L’exhortació de la primera carta de Sant
Joan és prou eloqüent al respecte: “...la caridad procede de Dios”89, “Dios es caridad”90,
“si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros, y su caridad es consumada en
nosotros”91.
La caritat exercida pels mínims, doncs, no era només una de les virtuts teologals. Era,
també, l’expressió de l’amor benevolentae, l’amor oblatiu, l’entrega als necessitats. El
sentit bíblic d’aquest amor/caritat dibuixava la creu, símbol del cristianisme, en tant
en quant descrivia la imbricació d’un amor vertical (descendent, de Déu a les seves
criatures, i viceversa) i un amor horitzontal (d’un esser humà cap a un altre esser humà).
Aquell doble eix d’abcises i coordenades coincidia en mants textos bíblics92. En la
paràbola del bon samarità, per exemple, s’entenia que qualsevol persona podia ser
creditora de la misericòrdia dels seus consemblants93.
En la Vulgata llatina, aquell “qualsevol” era expressat amb el superlatiu de l’adjectiu
“petit”, que coincidia amb l’apellatiu popular dels mínims i que implicava que en els
ínfims es podia trobar Crist i que, en Crist, es trobava Déu. De fet, Déu esdevingué el
proïsme per mitjà de Jesús94.
Altrament, Crist era, en la Bíblia, el metge per excellència95. Episodis com la cura del
paralític testimoniaven la doble dimensió del dolor que podia tractar un gallè: el guariment del dolor físic i l’alleujament del dolor psicològic, de l’angoixa i del temor que
acompanyen la malaltia i, sovint, afecten molt més el malalt que el dolor físic associat
a processos morbosos96.
El que Jesús de Natzaret fos presentat sanant els malalts va conduir a una relació
estreta dels eclesiàstics amb aquesta vocació mèdica. De fet, a la caiguda de les

88 B.C.: b52447996. Aquest exemplar està catalogat com a llibre, si bé consta només de 14 pp.
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I Jn 4, 7.
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I Jn 4, 8.
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I Jn 4, 12.
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J. VARGHESE, The imagery of love in the Gospel of John, Roma 2009.
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Lc 10, 29–37.

94 Més a Della esistenza e degli attributi di Dio e della immaterialità ed immortalità dello spirito umano secondo la mera filosofia ragionamenti metafisici del signor Giovanni Gualberto di Soria (1707–1767), Luca 1745.
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estructures assistencials paganes de l’Imperi bastit per Roma, varen ser les institucions cristianes les que varen prendre’n el relleu97.
En monestirs i convents medievals hi havia les pertinents infermeries destinades al
servei sanitari, no només dels que hi moraven, sinó dels que s’hi acostaven buscant
remeis98. Era una de les aplicacions pràctiques de la caritat que monjos i frares tenien
l’obligació moral de dispensar. En nom de Déu.
Els mínims eren una bauma en aquesta cadena d’ordes que atenien les necessitats
del proïsme en sentit sanitari. Dins aquest regitzell d’ordes al servei del cos dels altres,
destacaven, per l’especialització assolida, els germans de Sant Llàtzer, amb presència
a Girona des del segle XII (la primera referència és de l’any 1188), que es consagraven
a l’estigmatitzada cura dels llebrosos99.
Diversos eclesiàstics medievals es comptaren com a pilars de la cirurgia. Guillem de
Salicet (1210–c. 1277), Llanfranc de Milà (c. 1250-1306) i Guy de Chauliac (c. 1300–
1368), han estat lloats com a tals per alguns autors100. Altrament, el papa Joan XXI
(1215–1277), abans de calçar-se les sandàlies del Pescador (el 1276), quan era conegut com Petrus Hispanicus, havia estat un competent metge, format a Montpeller101.
L’església medieval havia conservat els textos mèdics de l’Antiguitat greco-romana.
Als scriptoria hispànics, a més, es traduïen al llatí tractats mèdics escrits en àrab i en
hebreu. En les universitats de Bolonya (1088), París (1110), Oxford (1167) i Montpeller
(1181), molts clergues ensenyaren medicina102.
El dret canònic, a més, superà la prohibició de fer diseccions i autòpsies d’essers humans que havia codificat el dret romà en el 150 abans de Crist103. Aquella prohibi97 F. BAJO, El sistema asistencial eclesiástico occidental durante el siglo IV, “Studia historica. Historia antigua”, 4–5 (1986–1987), p. 189–194.
98 P. ABELLA, ‘Pro salute fratris infirmi’. La enfermería del monasterio de La Oliva, “Príncipe de Viana”,
LXXIII/255 (2012), p. 7–26.
99 A. CASTELLANO, L’església de Sant Llàtzer i l’hospital de leprosos de Barcelona a través de la documentació
històrica, “Lambard. Estudis d’art medieval”, 6 (1991–1993), p. 41–50; E. MORENO, Estudio social y farmacoterapéutico de la lepra. El Hospital de San Lázaro de Sevilla (s. XIII–XIX), Sevilla 1995. Caldria que algún investigador s’ocupés exhaustivament de l’hospital de Sant Llàtzer de Girona.
100 No hi ha, però, acord unànime, ja que llurs biografies segueixen essent força misterioses. G. ALBI,
Lanfranco de Milán en España. Estudio y edición de la Magna Chirurgia en traducción castellana medieval,
Valladolid 1988; M. MCVAUGH, Surgical Education in the Middle Ages, “Dynamis. Acta hispanica ad medicinae
scientiarumque historiam illustrandam”, 20 (2000), p. 283–304.
101

Á. D’ORS, Petrus Hispanus O.P. Auctor Summularum (I), “Dicenda”, 19 (2001), p. 243–291.

102 A. ROMERO Y HUESCA, La enseñanza de la Medicina en la Universidad de Bolonia en el Renacimiento, “Revista de investigación clínica”, LVIII/2 (març–abril 2006), p. 170–176. M. CABRÉ, F. SALMÓN, Poder académico
versus autoridad femenina. La Facultad de Medicina de París contra Jacoba Félicié (1322), “Dynamis. Acta hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam”, 19 (1999), p. 55–78. R. FRENCH, Where the
Philosopher Finishes, the Physician begins Medicine and the Arts Course in Thirteenth-Century Oxford, íd.,
p. 75–106; S. DOMÍNGUEZ, El control episcopal sobre las universidades medievales. El caso de la Universidad de
Montpellier, “Memoria ecclesiae”, 12 (1998), p. 225–234; R. ALCALDE-MORAÑO, La Fundació Bruguera. 500 anys
de relació mèdica entre Girona i Montpeller, Girona 2004.
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ció que havia conduit Gallè a fer disseccions de simis i a buscar analogies amb els
humans.
El segle XII, però, va marcar un punt d’inflexió. Concilis regionals com el de Clermont
del 1130 i el de Reims del 1131 i l’ecumènic del Laterà del 1139 van prioritzar la dedicació eclesiàstica dels clergues que es delien per exercir la medicina.
Els teòlegs van considerar que hi havia una incompatibilitat de funcions i que qui
molt abasta, poc aprofundeix. Els eclesiàstics amb una doble i, per absorbent quasi
exclusiva, vocació, aleshores, es veieren constrenyits a triar104.
Concilis regionals posteriors (com el de París de 1213) incidiren en la mateixa idea.
Nogensmenys, cap el 1226, Honori III (1148–1227) expellí la butlla Super specula, que,
en essència, venia a dir el que els castellans expressen amb una parèmia: “zapatero,
a tus zapatos”105.
Això no obstant, no s’atacava la medicina en si, ni es criticava l’exercici de la charitas
en el seu vessant sanitari per part dels homes d’església. De fet, molts continuaren
aplicant-se a l’art de guarir cossos, no només ànimes. El bisbe dominicà de Cèrvia,
Teodoric de Borgognoni (c. 1206–c. 1298) en fou una mostra individual106. L’orde dels
hospitalers de Sant Joan de Déu (fundada el 1572) és un exemple collectiu107.
Al que l’Església com a estructura de poder tendia era a prioritzar les tasques inherents al que representaven els seus membres108. En aquest sentit, hom ha suposat
que Climent III va decretar que els que professaven els ordes majors millor que no
exercissin la medicina.
Aquests ordes majors eren subdiaques, diaques i sacerdots. Les mateixes categories
eclesiàstiques que, en el IV Concili del Laterà del 1215, havien estat exclosos de la
pràctica quirúrgica pel risc de mort del pacient, una contingència (la mort d’un home
a causa d’un altre home) que, en dret canònic, anullava l’exercici sacerdotal.
Aquesta causa major va ser la que va provocar l’exclusió dels eclesiàstics de les pràctiques quirúrgiques. El canon del IV Concili del Laterà va ser repetit per molts sínodes
i per concilis regionals: Le Mans (1247), Nimes (1284), Würzburg (1298), Bayeux (1300).
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N. SIRAISI, History, medicine and the traditions of Renaissance learning, Ann Arbor 2007; D. AMARANTE
SANTOS, Os saberes da medicina medieval, “História Revista”, XVIII/1 (2013); D. A., Caring and curing.
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Teoría y praxis farmacéutica, Granada 1984; V. DUALDE, Els aforismes del manuscrit migeval de Teodorico Borgognoni, “Revista de filologia valenciana”, 5 (1998), p. 49–54; A. CONTRERAS, La versión catalana de la Cirurgía
de Teodorico de Luca por Guillem Correger de Mayorcha, un intento de mejorar la formación técnica teórica de
los cirujanos, “Estudis baleàrics”, V/14 (1984), p. 55–74.
107 Proyecto de investigación juandediano. Fuentes sobre la Congregación española de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (1459–1934), “Archivo hospitalario”, 1 (2003), p. 137–160; C. ESEVERRI, Trípode sustentante de la hospitalidad juandediana, íd., 7 (2009), p. 513–543.
108 http://www.newadvent.org/cathen/10142a.htm.
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D’aquí es desprèn que les atencions sociosanitàries dispensades pels frares mínims,
si bé eren encaminades a la doble dimensió del dolor, física i psicològica, s’integraven
en el que, avui dia, definiríem com a cures palliatives. Ara bé, aquestes podien resultar en la completa curació del pacient.
Per la cronologia de la seva fundació, la malaltia que varen combatre amb un esperit
de sacrifici no exempt de riscos fou la pesta. Occident tenia una memòria històrica de
pandèmies d’aquesta plaga. A nivell global, el tercer genet de l’Apocalipsi havia cavalcat en el segle VI (la pesta de Justinià), en el segle XIV (la pesta negra) i en el segle
XVII tornava a fer-ho de nou109.
Per la morbilitat que provocava entre les seves víctimes, la pesta fou la malaltia més
temuda del segle XVII. El flagell barroc per excellència.

11. Sant Sebastià, Sant Roc i Sant Francesc de Pàola
En l’època medieval, la por al mal va excitar la devoció a Sant Sebastià i a Sant Roc.
Sant Sebastià (256–288), el legionari curat, gairebé de manera sobrehumana, d’unes
ferides provocades per sagetes que amb qualsevol altre haguessin acabat110. I Sant
Roc (entre 1295 i 1348 – entre 1317 i 1379), el sant occità (si mai ha existit), nascut
a Montpeller quan aquesta pertanyia al regne de Mallorca111.
Roc era el sant que va anar a Roma amb la finalitat de tenir cura dels empestats de la
Ciutat Eterna. L’abnegació del qual va ser venerada pel vulgus des del segle XIV i sancionada (per Gregori XIII) el 1584112. El sant, encara a data de 2015, que compta amb
més indrets de culte arreu del món cristià.
Francesc de Paula aviat s’afegiria a la nòmina d’advocats contra la pestilència. Primer,
per la tasca desenvolupada en terres galles. Després, per un similar capteniment dels
seus fills.
El 1578, per exemple, el poble calabrès de Pizzo, va sortir-se’n prou bé de la pesta,
tant per la intercessió del seu conterrani, com per la feina duta a terme per frares
mínims com Virgilio Milezzo113.
109 P. FUENTES, La gran peste de la época de Justiniano, “Historia 16”, 179 (1991), p. 57–66; A. MUÑOZ, Marco
Aurelio Antonino (121–180 d.C.), filósofo y emperador de Roma y la peste de Galeno, “Enfermedades infecciosas y microbiología clínica”, XXX/9 (2012), p. 552–559; J. SOBREQUÉS, La Peste negra en la Península Ibérica,
“Anuario de estudios medievales”, 7 (1970), p. 67–101; Á. BLANCO, La peste negra, Madrid 1991; J. N. BIRABEN,
Les hommes et la peste en France et dans les pays méditerranéens, París-La Haia 1975–1976; C. GUILLERÉ, La
peste noire à Gérone (1348), “A.I.E.G.”, 27 (1984), p. 87–161.
110 P. C. CIPOLINI, Sebastián, un cristiano para hoy. Vida y martirio de San Sebastián narrados para el hombre
de hoy, Barcelona 1983.
111 D. A., San Rocco. Genesi e prima espansione di un culto, Société des Bollandistes, Bruselles 2006. El 1870,
un anònim devot del sant va fer-se ressó d’aquest origen geogràfic del mateix, reivindicant-lo en el títol de
la seva Novena al español San Roque abogado contra la peste, arreglada por un devoto del santo, Lleida 1870.
112

M. BRUGADA, Sant Roc, camí i servei, Barcelona 2000.

113 http://www.pizzocalabro.it/pizzo.biz/Dati%20Patrimonio%20di%20Pizzo/Chiese/Chiesa%20di%20
San%20Francesco/Index%20Chiesa_di_san_francesco.htm.
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El 1650, durant una pesta que afligí els seus habitants, a Girona, es va fer vot de guardar solemnement la festa de Sant Francesc de Paula114. Fou l’anomenat “vot del colrés”, que solia solemnitzar-se el dos d’abril, sempre i quan aquesta data no coincidís
amb el diumenge de Rams, molt més transcendent per al cristianisme115. Tots els jurats de la Casa de la Vila demostraven la importància social de la promesa, assistint-hi
consistorialment, no a títol privat.
D’aquesta manera, en el segle XVII, els gironins, seguint un corrent no únicament local, van collocar Sant Francesc de Paula entre els protectors contra la pesta. Al costat
de Sant Roc i no tant de Sant Sebastià116. Probablement, per afinitat devocional entre
els dos, ja que es presumia que Sant Roc havia estat terciari de l’orde franciscà.
No estaven de més els preservatius contra la malaltia. La pesta va tornar a pandemitzar-se en l’Època del Barroc. El 1649, Sevilla va patir el sotrac demogràfic més intens
de tota la hispalense història per causa seva117. De 1664 a 1666, els anglesos pogueren doldre’s de la “Gran plaga” que van sofrir, sobretot els habitants de Londres118. El
1679, l’ordalia arribava a Viena119.
Catalunya en va resultar afectada en onades de diversa intensitat, molt tempestejades de 1648 a 1654120. No venia de nou, la desgràcia. Diversos pobles ja tenien vots
fets als sants protectors. D’altres en farien de nous, àdhuc en època contemporània.
Entre els primers, Tossa de Mar amb Sant Sebastià (origen del “vot del poble”, que
acompleix cada 20 de gener el “pare pelegrí”) i Arenys de Mar amb Sant Roc (1586–
1590)121. Entre els altres, Sant Martí de Montclar a Sant Sebastià.
El 1854, el còlera morbo asiàstic va arribar a aquesta població del Berguedà. Pel pes
del costum, els montclaresos van etiquetar de pesta el mal que els afligia. I en van fer
el pertinent vot a Sant Sebastià122.
114

J. BUSQUETS I DALMAU, La Catalunya del Barroc, vol. I, p. 438.

115 El 1651, per aquesta causa, es va haver de traslladar al 17 d’abril. J. BUSQUETS I DALMAU, La Catalunya
del Barroc, vol. II, p. 264.
116 Amb tot, Sant Sebastià seguia rebent un devot i nodrit culte. I. JUAN, El retaule de Sant Sebastià de l’antic Hospital de Santa Caterina i el vot de la ciutat de Girona contra la pesta de 1650. Redescoberta i vicissituds
d’una obra inèdita de l’escultor Josep Tramulles, “A.I.E.G.”, 52 (2011), p. 435–480.
117 J. CALVO, Ocaso en Sevilla. La peste de 1649, “Historia 16”, 261 (1998), p. 38–45; J. AGUADO DE LOS REYES,
La peste de 1649. Las collaciones de Santa Cruz y San Roque, “Archivo hispalense. Revista histórica, literaria
y artística”, LXXII/219 (1989), p. 45–56.
118 La recepción contemporània del mal a D. DEFOE, Diario del año de la peste. Observaciones y recuerdos
de los hechos más notables, tanto públicos como particulares, que ocurrieron en Londres durante la última
gran epidemia de 1665, Barcelona 2006.
119 E. H. ACKERKNECHT, History and Geography of the Most Important Diseases, Nova York 1965.
120 M. CAMPS I SURROCA, M. CAMPS I CLEMENTE, La pesta de meitats del segle XVII a Catalunya, Barcelona 1985.
M. CARRERAS ROCA, La peste en Cataluña durante el siglo XVII, “Medicina e historia. Revista de estudios históricos de las ciencias médicas”, 29 (gener de 1967), p. 2–23.
121 S. GASCONS, P. RIBOT, Tossa i el seu pelegrí, Barcelona 1982. http://www.festacatalunya.cat/articles-mostra–1849-cat-festa_major_de_sant_roc_a_arenys_de_mar.htm.
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R. GIRÓ, El vot del poble de Montclar a Sant Sebastià, “L’Erol”, 80 (2004), p. 39–40.
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Per invocar la protecció dels sants, no només es feien vots, sinó també cerimònies
collectives com ara novenaris, és a dir, oficis divins dedicats al culte d’un sant durant
nou dies consecutius123.
Nogensmenys, al costat d’aquestes cerimónies que cohesionaven les comunitats de
cristians, hi havia les mostres de pietat individual, expressades en la possessió particular de goigs i estampes, als quals es resava en moments d’atribolament124.
I escrivint sobre pietat individual o a petita escala, cal afegir que qualsevol anàlisi
d’espiritualitat (també paulanera), ha d’integrar els oratoris privats que solien bastir
les famílies amb possibles per retre culte als sants de llur devoció.

12. L’arrelament mínim a Girona
A Girona, una de les pestes més mortíferes per a la ciutat, va durar tot l’any que marcava l’Ecuador del segle XVII. La malúria va deixar l’esgarrifós balanç d’entorn un miler
de morts, una cinquena part de la població. Per la seva implicació en la cura, corporal
i/o anímica, dels afectats, els eclesiàstics es veieren afectats en una seixantena de llurs
membres, tots de sexe masculí. Les víctimes es distribueixen de la manera següent125:
Eclesiàstics regulars víctimes de la pesta de 1650 a la ciutat de Girona
Orde
Nombre
Dominics
3
Franciscans
13
Carmelites
7
Mercedaris
3
Agustinians
2
Jesuïtes
12
Carmelites descalços
18
Mínims
3
Caputxins
9

Josep Clara ha conclòs, a partir d’unes anàlisis testamentàries, que la devoció
a Sant Francesc de Pàola ocupava un tercer lloc en els sentiments gironins, després
de les marededéus del Carme i del Roser i abans del mateix patró de la ciutat: Sant
123 Devoto novenario al glorioso caballero y mártir de Jesucristo San Sebastián, especial abogado contra
peste y todo mal contagioso, Barcelona 1855. B.C.: 15-IV–53/31.
124 Les estampes són un document vulnerable (de cara a la seva conservació) ja que el suport en què s’imprimien les feia fràgils. Algunes mostres són les titulades “San Sebastián mártir, abogado de la Peste, y Patrón de
Almenar” (Universitat de Lleida: SI–4/0010) i “San Sebastián Mártir, abogado de la peste” (07 B-Es-XVIII-Salvador
Carmona, Juan Antonio.2722), degut, aquest darrer, al gravador Juan Antonio Salvador Carmona (1740–1805).
En quant a goigs, en tenim exemples, com ara els Gozos del glorioso San Sebastián Mártir, especial abogado contra la peste, cuya reliquia prodigiosa se venera en el Convento de PP. Trinitarios Calzados de Lérida, Lleida 1793.
125 Les xifres de què m’he servit per elaborar aquest quadre a J. BUSQUETS I DALMAU, La Catalunya del
Barroc, vol. I, p. 436–437.
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Narcís126. Aquest sorprenent afecte cap un nouvingut derivaria de la influència del
seu orde en el segment més popular.
Una altra presència confirma l’arrelament dels mínims també entre les elits ciutadanes. Es tracta de les deixes testamentàries de don Jeroni de Real de Fontclara. El prohom va encarregar que se li diguessin misses al seu decés. La quantitat, concomitant
amb el rang que ell s’atribuïa, va ser repartida així127:128
Comandes de misses de don Jeroni de Real de Fontclara (1683)
Institució on s’havien de celebrar
Nombre de misses encarregades
Catedral de Girona
200
Collegiata de Sant Fèlix
150
Sant Domènec
50
Sant Francesc
200
Carme
50
Sant Agustí
50
Mercè
2 trentenaris de Sant Amador128
Sant Josep
100
Sant Francesc de Paula
50

Un dels seus, el natural de Blanes, fra Joan Gaspar de Roig i Jalpí, abans citat, va ser
l’autor del primer llibre d’història de la ciutat: Resumen historial de las grandezas y antigüedades de la ciudad de Gerona y cosas memorables suyas ecclesiásticas y seculares,
assí de nuestros tiempos, como de los passados. Vida, martyrio y patrocinio de San Narciso, natural della y su obispo. Y defensa de la entrada de Carlos el Grande en Cataluña,
en una carta apologética, y otro apparato a su Chrónica general, que, dividida en quatro
grandes tomos, está continuando el autor de esta obra..., Imp. de Jacint Andreu, Barcelona 1678. Busquets i Simon han hipotetitzat si aquest no seria un dels llibres més
llegits pels gironins de l’època129.
126 Citat per J. BUSQUETS I DALMAU, La Catalunya del Barroc, vol. I, p. 438–439.
127 El quadre ha estat elaborat seguint les xifres donades per J. BUSQUETS I DALMAU, íd., vol. I, p. 91, nota
224. La catedral i Sant Feliu eren els dos temples majors de Girona. L’equiparació jeràrquica en nombre de
misses de la seu dels franciscans s’explica perquè don Jeroni era terciari franciscà.
128 Una tradició popular sostenia que Sant Amador va treure als seus pares del Purgatori dient tres misses
consecutives. El nombre és molt simbòllic. Solemnitza l’edat que tenia Crist quan el crucificaren. S’honorava,
d’aquesta manera, el sant i Déu, a través del seu fill. Les misses dedicades a Sant Amador, doncs, serien per
accelerar el pas pel Purgatori de les ànimes no del tot netes. Seguien el ritus gregorià i es celebraven durant
33 dies, a raó de missa diària. Solien ser votives, és a dir, es celebraven a partir del vot o promesa de qui les feia
dir. Es posaren de moda a partir del segle XVI, però, durant el segle XVIII, seguien essent populars. J. CERDÀ, Les
misses de Sant Amador: purgatori i cultura popular, Barcelona 2006; A. M. PARRAMÓN, El trentenari de Sant Amador, “Ilerda”, 38 (1977), p. 75–76; X. JORBA I SERRA, Una nova font parroquial: les definicions testamentàries. El cas de
la Baixa Segarra, “Recull”, 8 (2003), p. 61–63. Barrera Aymerich ha localitzat un altre tipus de trentenari dedicat
a Sant Vicenç (també conegut, per raons que no especifica, com el trentenari de Sant Gregori), M. BARRERA
AYMERICH, La mort barroca. Ritus i rendes, Castelló de la Plana 1996, p. 130.
129

J. BUSQUETS, A. SIMON, Girona al segle XVII, Girona 1993, p. 62.
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Fra Joan Gaspar era teòleg, examinador sinodal dels bisbats de Barcelona i Girona
i cronista del rei en tots els regnes de la Corona d’Aragó. Com examinador sinodal,
Roig era un funcionari del bisbe que havia d’examinar i, per tant, garantir la idoneïtat
dels aspirants a càrrecs eclesiàstics de la diòcesi de què fos nomenat responsable. Per
exercir aquest menester, s’havia de ser teòleg i/o canonista, és a dir, especialista en
dret canònic.
A més, fra Joan Gaspar tenia un cert grau de responsabilitat en la mentalitat collectiva dels gironins a través del control del que llegien, si atenem que, des d’instàncies
episcopals, se li va encarregar la censura de qualque obra. Per exemple, dels Quatro assumptos que discurren el cielo en la tierra, delectación provechosa, educación humana y república perfecta, dispuestos y ordenados por Gerónimo de Real, amic personal
seu130. Fra Joan Gaspar la va trobar magnífica. De fet, havia estat ell qui n’havia animat
la publicació.
Fra Joan Gaspar era, però, també escriptor. El seu Resum historial estava dedicat al
vigatà Josep Fageda, bisbe de Tortosa després de ser-ho de Girona (entre 1660 i 1664)
i membre del consell de Sa Majestat.
No és estranya aquesta vinculació d’un frare mínim a les lletres. Durant les èpoques
medieval i moderna hi hagueren escoles monàstiques i els convents, entre d’altres
coses, solien ser centres d’aprenentatge superior.
Concretament en el de Girona, encara a principis del segle XIX, s’organitzaven activitats acadèmiques en forma de debat. Un exemple són les Ecclecticae philosophiae adserta quae in Barcinonensi Templo S.P.N. Francisci de Paula, publicae disputationi prop.
Fr. Franciscus Garrós, et Serra, et Fr. Joachim Pons, et Roig, ordinis minimorum, praeside
Hieronymo Barbéns, et Virgili ... diebus V et VI Septembris anni MDCCCVII131.
La integració en la vida ciutadana suposava compartir –alegries, misèries, peripècies
i greuges– amb d’altres regulars. El 1660, els frares mínims de Girona participaren
d’una queixa collectiva (de la resta d’ordes) envers els capitulars de la Seu, entossudits a fer sentir a la resta d’eclesiàstics (i àdhuc al poder civil exemplificat en el consistori) la seva superior categoria132.
Els catedralicis s’obcecaren en ser el seu l’únic temple en què els jurats havien d’asseure’s a celebrar solemnitats i processons. Atesa la renuència dels consistorials, el
capítol de canonges va acudir a la Santa Seu, amenaçant, si la desobediència a la seva
voluntat passava a majors, amb la pena d’excomunicació. Les parts agreujades, jurats
i resta d’eclesiàstics (que quedaven visiblemente subordinats als que es captenien
a mode de senyors feudals), a llur torn, apellaren al rei.

130

J. BUSQUETS I DALMAU, La Catalunya del Barroc, vol. I, p. 233.

131

Imp. de Manuel Texero, Barcelona 1807.

132 J. ARNALL I JUAN, Lletres reials a la ciutat de Girona, vol. III, p. 1517–1519, carta nº. 1233. Carta de Felip IV
al seu lloctinent a Catalunya, marquès d’Olías i de Mortara. Madrid, cinc de novembre de 1660.
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Una nova prova de l’acceptació dels mínims a Girona fou el bateig d’uns baluards de la
murada amb el nom del sant fundador Francesc de Paula, oportunament situat al costat del revellí de Santa Clara133. Aquest baluard també es conegué amb la denominació
alternativa de “baluard del governador”, potser per a no confondre’l amb un altre baluard (molt proper) de Sant Francesc (en aquest darrer cas, de Sant Francesc d’Assís)134.
Una altra mostra de la inserció de l’orde a la ciutat de Ter va ser l’erecció d’una germandat de socors mutus de laics sota l’advocació de Sant Francesc de Paula i amb
seu (social, diríem avui) al convent de mínims del Mercadal.
Tal germandat es regia per uns Capítols ó estatuts novament ordenats y en sa major
part corregits per lo bon régiment y gobern de la Germandát de socorros mutuos fundada baix lo amparo de Sant Francisco de Paula de la ciutat de Gerona135. Aquesta institució solia ser habitual en els convents de mínims, tal i com ho testimonia, una seva
homònima barcelonina136.
Ara bé, aquesta acceptació dels mínims allà on radicaven era absolutament humana.
És a dir, solia ser una norma que tenia les seves excepcions. Arreu, hi hagueren les
sòlites incidències que afecten les persones, físiques o jurídiques. Tant en forma de
friccions en la qüotidiana convivència, com en forma dels més gravosos plets. Un
exemple fou el llarg plet que sostingueren els mínims de Barcelona contra don Ramon de Gorgot i Aranyó137.

13. Els convents de mínims com a conservatoris musicals
i eixos de sociabilitat
Els convents, també el de Sant Francesc de Paula, no només eren centres d’aprenentatge relacionats amb les lletres, sinó que també eren institucions de creació musical.
133 J. ARNALL I JUAN, Lletres reials a la ciutat de Girona, vol. IV, p. 1702–1703 i 1782–1783, cartes nº. 1454
i 1557. Carta del lloctinent Alexandre de Bournonville als jurats de Girona, Olot, 22 d’agost de 1684, referent a la necessitat de millorar les fortificacions entorn d’aquests dos revellins i carta del lloctinent Carles
de Borja i d’Aragó-Gurrea als jurats de Girona, Barcelona, 12 de juny de 1689, en el mateix sentit, però
agraint-los l’oferiment d’una elevada suma per subvenir a tals obres en el baluard de Sant Francesc.
134

El baluard del governador o de Sant Francesc de Paula rep el nº. 35 en el plànol del llibre de J. BUS-

QUETS, A. SIMON, Girona al segle XVII, p. 67. Es pot apreciar com el baluard de Santa Clara (nº 36) és al bell mig

dels dos baluards dedicats als dos Francescos, de Paula (35) i d’Assís (37).
135

Imp. de la vídua i fill de Figaró, Girona 1850.

136 Ordinacions de la infermeria y germandat del gloriós y patró Sant Christòfol, instituida y fundada en lo
monastir de PP. Minims, dit de sant Francisco de Paula de la (...) ciutat de Barcelona, las quals se han manat
imprimir en lo present any de 1764, Barcelona 1764.
137 Por D. Ramón de Gorgot y Arañó con el P. corrector y Convento de Religiosos Mínimos de San Francisco
de Paula de esta ciudad, respuesta a la duda resultante del pleyto que pende en el juzgado de la intendencia general ante (...) Ramón de Ferrán, del Consejo de Su Mag[estad], su oidor de la Real Audiencia, Imp. de Francesc
Surià, Barcelona 1751. Allegación del derecho que assiste al padre corrector y convento de religiosos mínimos
de la presente ciudad de Barcelona, en respuesta a la duda que se ha dado por (...) Ramón de Ferrán y Biosca
(...) en el pleyto que sigue D. Ramón de Gorgot y Arañó en el Tribunal de la Intendencia referida, actuario Joseph
Simón, Barcelona 1751.
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Es podria dir que, no en poques ocasions, actuaven com a conservatoris o institucions d’educació musical.
La producció musical vinculada als convents de mínims podia estar relacionada amb
diverses solemnitats:
1. Amb festivitats religioses que honoraven la memòria del sant.
a). Aquest era el cas dels tretzenaris. Els tretzenaris eren unes celebracions litúrgiques
que es feien durant tretze dies seguits. Començaven el dia de l’Ascensió del Senyor,
que era (i és) una festa mòbil que depen del calendari pasqual, puix que s’inicia el
dijous de la sisena setmana de Pasqua, és a dir, quaranta dies després del Diumenge
de Resurrecció. Acabaven el jorn de la darrera festa de l’Esperit Sant, és a dir, el dia de
la Pentecosta, 50 dies després de Pasqua.
Al llibre Divozione de’tredeci venerdi instituida da S. Francesco di Paola, divisa in due
parti, nella prima si contiene la pratica della divozione, e una brieve novena dedicata
allo stesso santo. Nella seconda si descrive la regola per lo terzo ordine, e un breve ristretto della vita di esso glorioso santo (Estampa de Giovanni di Simone, Nàpols 1748),
s’explica com fou el propi sant calabrès el fautor d’aquest pius costum, sembla que
especialment conreat al segle XVII. En aquest mateix volum s’elogia el tretzenari de
Sant Francesc de Pàola en vincular la devoció, també, al sexe masculí: “Né la divozione
si restringe solamente alle donne...”, es recalca138.
Els tretzenaris eren el format que adoptaven celebracions litúrgiques dedicades
a més d’un sant. En té també Santa Eulàlia, per exemple. El tretzenari de Sant Francesc de Pàola fou (i és) celebrat arreu on hi hagué convents de mínims139. Sempre
de manera adecuada als hàbits lingüístics i culturals del lloc i del moment de tal
solemnització140.
A Catalunya tenim com a mostres el Trezenario de viernes para todo el año y de días
para el quarto mes de mayo en que se celebra la fiesta de la canonización de S. Francisco
138 Divozione de’tredeci venerdi, p. 6. L’allusió viril tinta subliminalment de racional i respectable aquest
tretzenari, l’allunya dels sentiments i les emocions més atribuïts (en el segle XVIII) a les dones. Es pot subrallar encara més aquest inculturació sexual tòpica si es té en compte que una de les primeres en llegir-la
(sense sentir-se ofesa, ans al contrari) seria la persona a la qual anava dedicat el volum, la possible mecenes
Hipòlita Cattaneo, comtesa Caraffa.
139 Ara es pot seguir de manera virtual a través d’adreces com http://www.minimas.org/orar.
aspx?t=8&id=11.
140 Alguns himnes imprescindibles com el Brutio natus, que emfasitzava el poder taumatúrgic del sant,
es traduïen. La lletra castellana resa el següent: “Cuando se hundía el mundo en sus errores,/diolo Calabria,
Paula lo engendraba;/éste que luego, espléndido en milagros,/Francia lo acoge./Quiso en la tierra ser en todo
humilde;/«mínimo» siempre, ser por todos dicho./Sólo así excelso pudo en alto cielo ser coronado./Quiso a los
suyos, Mínimos llamarlos;/quiso que humildes, fuesen sus hermanos;/verlos a todos, junto con los santos/llenos
de gloria./Da con frecuencia, donde está enterrado,/vista al enfermo, siempre que le ruega;/da al desgraciado,
cuando va a rogarle/don saludable./Ven ya los ciegos, andan los tullidos,/cobra el oído, quien sordo sufría,/
muertos se yerguen, tienen ya los mudos/voz en sus bocas./Todos los fieles dan al Señor gracias,/Dios Uno
y Trino; y El que da a los justos dones de dicha y sube hasta los cielos/hombres humildes. Amén”. Allusions
a l’himne a D. PONSFORD, French organ music in the reign of Louis XIV, Cambridge 2011, p. 239.
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de Paula (...) deducido de la práctica de los treze viernes del santo, que, compuesta por
Antonio de Reart y Jaén, corregida por un religioso mínimo, se imprimiò en esta ciudad
de Barcelona en el año 1715, Imp. de Bartomeu Giralt, Barcelona 1728.
b). Les seqüències. Les seqüències són composicions musicals formades per frases
melòdiques que es van repetint. El text i la música són independents, si bé la segona
acompanya el primer, serveix com a recurs agradablement mnemotècnic. Així, la música es fa posteriorment per acompanyar la base textual.
Aquesta base sol derivar d’un “tropos” prosístic o text no rimat. Els tropos eren cants
monòdics. En música grega, els tropos eren l’altura basada en l’octava mitja de les
veus. Van incorporar-se a la litúrgia medieval per embellir els serveis religiosos. En
el cant gregorià, solien basar-se en melismes, és a dir, en cantar diverses notes sobre
una mateixa síllaba.
Atès que es tractava de realitzacions sacro-litúrgiques, l’important era el text i no
la música. La música facilitava l’assimilació del missatge del primer141. Hom ha suposat que el concili de Trento va ser dur per aquestes composicions musicals, amb
l’argument de què dispersaven l’atenció de l’esperit canalitzant-lo cap a sensacions
primàries com la de plaer auditiu142.
Tanmateix, els grans del cristianisme suposaren que es podia accedir a Déu a través
de la bellesa i l’harmonia. Així que la música podia ser un camí celestial, contribuint
a elevar l’esperit, a acostar-lo a la divinitat143.
Sia o no certa la teoria anterior, les seqüències continuaren fent-se i gaudint d’acceptació entre les persones amb, ensems, un esperit i uns sentits prou educats per
apreciar aquells gaudis144. Un exemple de les que es dedicaren a Francesc de Paula
(i que s’executaren dins els convents de mínims) és la Sequentia de S. Francisco de
Paula a 4o. O bone pastor145.
c). Les proses. Solien ser textos en prosa que no rimaven. Sovint es componien afegint text a càntics melismàtics (és a dir, que tenien més notes musicals que no text)
ja existents. La melodia solia repetir-se en cada text, solia ser la mateixa. Un exemple

141 M. N. COLETTE, La musique liturgique au temps du Calixtinus, “Musiker. Cuadernos de música”, 8 (1996),
p. 21–40.
142 Són interessants les conclusions a què arriben análisis psicològiques com N. J. BERRIO, L. HERRERA,
Respuestas psicofisiológicas ante la escucha de diferentes géneros musicales de contenido religioso-cristiano,
“Dedica. Revista de Educação e Humanidades”, 5 (2014), p. 179–196. S. MALBRÁN, La formación auditiva como
proceso cognitivo, “Eufonía. Didáctica de la música”, 36 (2006), p. 50–62.
143 G. CORREA, Numerus-proportio en el De música de San Agustín (libros I y VI) : la tradición pitagórico-platónica, Salamanca 2009.
144 F. J. GARBAYO, La hagiografía a través de los fondos musicales de las catedrales y colegiatas españolas.
Himnos, secuencias, villancicos y otras composiciones de loas en honor de los santos, “Memoria ecclesiae”, 26
(2005), p. 53–105.
145

B.C.: M 1681/15.
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referit als mínims fou la Prosa de San Francisco de Paula a 8 de Lluís Vicenç Gargallo
(c. 1636–1682)146.
d). Els goigs. Els goigs eren (i són) composicions poètiques de caràcter voluntàriament popular, senzills i fàcils de memoritzar, que fomentaven la devoció cap a una
figura rellevant del cristianisme147. S’ha solgut associar el caràcter anònim de gran
nombre de goigs a una musa vilatana.
Tanmateix, costa tant de fer les coses tan senzilles i efectives, que semblaria més aviat
que els goigs són obra d’elits molt conscients de la necessitat de crear un determinat producte (en termes contemporanis) per al conjunt de la república cristiana148.
Corroboren aquesta idea els Gozos a 4o. a San Francisco de Paula del mestre Tomàs
Milans i Godayol (1672–1742)149.
El record del contingut dels goigs era emfasitzat per la música que els acompanyava
i que tenia funcions, entre d’altres, ensems embellidora i mnemotècnica. Els goigs
reforçaven la cohesió de la comunitat cristiana i el sentit identitari de pertinença, ja
que es cantaven col lectivament150.
En el cas dels goigs dedicats als sants, se’ls pot considerar cants devocionals d’agraïment i de prec. Solen ser pregàries cantades. Pel que fa als adreçats a Sant Francesc
de Paula, pel caràcter taumatúrgic del sant i per la situació sanitària d’Antic Règim,
normalment solien demanar salut per a tota la comunitat. Per al cos biològic de cada
un dels membres que la composaven. En aquest sentit, actuaven també de preservatiu contra la por.
Aquesta sollicitud comunitària contra una amenaça concreta, la de la malaltia i el patiment associat, feia que els goigs a Sant Francesc fossin seguits per gran nombre de
persones. Aquest tret és compartit amb d’altres advocats contra les enfermetats, com
146 B.C.: M 1681/21. Gargallo va ser un prolífic compositor de temàtica litúrgica que seria urgent de
recuperar. S’havia format musicològicament com a infant de cor de la catedral de València i seria, successivament, mestre de capella a les catedrals d’Osca i Barcelona. F. BONASTRE (ed.), Lluís Vicenç Gargallo. La misa
policoral en Cataluña en la segunda mitad del siglo XVII, Madrid 2005. F. BONASTRE, Aquí de la fe, oratori de Lluís
Vicenç Gargallo (ca. 1636–1682). Estudi i edició, “Recerca musicològica”, 6–7 (1986), p. 77–147.
147 J. C. GOMIS, Música, poesia i imatge al servei de la religiositat. Els goigs en la tradició cultural valenciana,
“Scripta. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna”, 1 (2013), p. 212–239; J. M. MARTÍ
BONET, Origen y evolución de los ‘goigs’ en Cataluña, “Memoria ecclesiae”, 33 (2009), p. 419–428.
148 S. BARCELÓ, L’estil i la llengua de Miquel Ortigues al Cançoner sagrat de vides de sants, “Scripta. Revista
internacional de literatura i cultura medieval i moderna”, 2 (2013), p. 61–83.
149 B.C.: M 753/22. Nascut a Canet de Mar i educat musicalment per Sant Josep Oriol, Tomàs Milans arribaria a dirigir la capella reial, la capella del Palau de la comtessa i el el cor i capella de la catedral de Girona.
C. ALCALÁ, Tomás Milans (1672–1742). Su vida y producción musical, “Anuario musical. Revista de musicología
del CSIC”, 50 (1995), p. 161–176. J. M. GREGORI, Sant Josep Oriol i Tomás Milans, notes per a una hagiografia
musical, [en:] B. LOLO (coord.), Campos interdisciplinares de la musicología, Barcelona 2002, vol. 2, p. 861–877.
150 J. MARTÍ, Los ‘goigs’. Expresión de religiosidad e identidad local en Cataluña; L. DÍAZ (coord.), Palabras
para el pueblo, Madrid 2000, vol. I, p. 191–226. Hi ha d’altres geografies que tenen idèntic mitjà d’expressió, com ara Sardenya amb el que allí s’anomena, entre moltes altres denominacions, “gosos”, “goggius”
o “coggius”.
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ara Sant Roc i Sant Sebastià151. Sempre els qui es pensava que podien preservar de
malúries eren receptors prioritaris de goigs i d’altres formes de demanda i agraïment,
com vots, promeses o pelegrinatges.
Aquestes composicions musicals (seqüències, goigs o proses) eren (són) hagiografies
alternatives. Més simples, agradables i assequibles al vulgus, que, si no les entenia, si
més no, les disfrutava.
2. Amb preses de vel de monges. Atès que es considerava (i es considera) que la
monja es casava amb Crist, la presa de vel era (i és) un matrimoni místic. Per festejar-lo, es componien epitalamis. En origen, els epitalamis són poemes lírics que es
troben tant en les cultures grega i romana (paganes) com en la jueva.
De fet, són cants de casament. En l’antiga Grècia i també a Roma, solien entonar-se
a la porta del dormitori dels contraents. Les cantaires solien ser donzelles i acompanyaven llur habilitat vocal amb instruments de melodia suau com les flautes.
Els seguidors de Jesús de Natzaret cristianitzaren el gènere i l’adaptaren a aquelles
noies que decidien casar-se amb un nuvi que mai no els havia de deixar. Els epitalamis sacres representaren una modificació dels anteriors, sobre la pauta dels quals
s’havien creat.
Ja no hi havia lloc per als tòpics pagans com el de la “núvia remisa i el nuvi ardent”, ni
hi cabien les colleccions de procacitats amb què es coneix una derivació del gènere
epitalàmic (els epitalamis fescenins)152.
Sí s’acceptaren i incorporaren loci comuni anteriors com el de l’emoció de la núvia (la
“nova nupta”) davant el seu matrimoni153. En aquells casti connubii, les llàgrimes de la
núvia eren respectables i, per tant, socialment assumibles.
Els epitalamis sacres són un gènere poètico-musical llargament conreat, si bé escassament conegut i, per tant, deficientment avaluat154. Tampoc s’ha emfasitzat massa la
funció eficaç de propaganda política que podia tenir el gènere, quan calia, especialment entre el sexe femení d’Antic Règim, atent als casaments per ser aquest un destí
preferent de les dones d’aquell temps155. Ni la plasticitat adaptativa d’aquest gènere
a necessitats diverses.

151 J. MARTÍ, Medicina popular religiosa a través dels goigs, “Arxiu d’etnografia de Catalunya. Revista
d’ antropologia social”, 7 (1989), p. 171–204; F. RIBAS, Goigs ex-vots mèdics; D. A., I Jornades d’Antropologia de
la Medicina, Barcelona 1982, vol. 3, p. 329–334.
152 A. SERRANO, La novia remisa y el novio ardiente en el epitalamio latino. Una imagen que pervive en el
Renacimiento, “Cuadernos de filología clásica. Estudios latinos”, XXIII/1 (2003), p. 153–170.
153 A. SERRANO, Las lágrimas de la ‘nova nupta’ en la tradición del epitalamio latino, “Minerva. Revista de
filología clásica”, 24 (2011), p. 137–155.
154 Una excepció, N. BARANDA, Cantos al sacro epitalamio o sea pliegos poéticos para las tomas de velo.
Deslindes preliminares, “Bulletin hispanique”, CXIII/1 (2011), p. 269–296.
155 A. SERRANO, La ‘Querela pacis’ de Erasmo en el epitalamio de Diego de Guevara en honor de Felipe II e Isabel de Valois; D. A., Pectora mulcet. Estudios de retórica y oratoria latinas, Logronyo 2009, vol. II, p. 1043–1055.
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Els convents de mínims, com la resta, foren el marc que n’acollí, talment com si fossin
la casa de l’acabada de desposar amb Crist. Les donzelles paganes foren substituïdes
per capelles de música, dirigides per un prevere competent. Un document illustratiu
de tals mutacions és Sacro-músicos epithalamios, que, en el convento de religiosas mínimas descalzas de la ciudad de Barcelona, a la profession y velo de Sor María Rita de San
Francisco Xavier, en el siglo María Paula Mollar y Roig, cantó la capilla de Santa María del
Mar, siendo su maestro el Rdo. Pablo Monserrat, presbytero, día 15 de octubre año 1753,
Imp. de Francesc Surià, Barcelona 1753.
A banda, els convents (també els de mínims) eren centres de cohesió comunitària
a través de litúrgies collectives. No sols a través de la participació en la missa, sinó, per
exemple, a través del rés de les lletanies.
Les lletanies eren (i són) oracions públiques i collectives que consten d’una sèrie d’invocacions ordenades jerárquicament (és a dir, seguint un ordre establert en paràmetres d’importància jeràrquica) i repetides.
Es consideren dels precs més solemnes que existeixen en la litúrgia cristiana (a partir
de les reformes del segle XVI, només catòlica). Les lletanies s’adrecen a Déu, a la Verge
i als sants. Les dues darreres eren (i són) intercessòries, és a dir, solliciten la intercessió
davant la divinitat.
En tant en quant oració collectiva, les lletanies fomentaven la pertinença identitària
a una comunitat de fidels. Reforçaven i cohesionaven el grup que participava en elles.
Actuaven com a eix d’una forma de sociabilitat cristiana. En el cas que ens ocupa,
entorn dels convents de mínims, allà on aquests fossin establerts.
Òbviament, l’axis d’aquestes lletanies mínimes era la figura del fundador, Sant Francesc de Paula. La seva composició es pot llegir a la Letanía del gran patriarca de los
mínimos S. Francisco de Paula, Imp. dels hereus de Bartomeu i Maria Àngela Giralt,
Barcelona 1760.

14. Els mínims a Girona en el segle del regalisme
Gairebé tots els ordes religiosos masculins havien perdut efectius humans en el trànsit del segle XVII al XVIII, si ens atenem a les xifres fornides pel següent quadre156:

Orde
Benedictí
Franciscà
Mercedari
Dominicà

Nombre de religiosos regulars a la ciutat de Girona
Nombre de regulars l’any 1631
Nombre de regulars l'any 1719
12
9
60
42
16
6
40
33

156 Aquest quadre ha estat extret del que presenten J. BOADAS, A. GIRONELLA, Girona. Convents i monestirs,
segles X–XIX, Girona 2005, p. 30. Les dades de 1631 han estat preses de Roig i Jalpí. Les de 1719, del padró
municipal. Els autors inclouen dades referents a les religioses regulars a Girona, en el seu quadre, íd., p. 30.
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Orde
Carmelita
Jesuïta
Caputxí
Agustí
Josepet
Mínim
Total

45

Nombre de religiosos regulars a la ciutat de Girona
Nombre de regulars l’any 1631
Nombre de regulars l'any 1719
25
16
20
16
12
s.d.
14
9
24
28
14
10
237
179

La minva seguia la tendència global de la ciutat de Girona, que el 1631 hauria tingut
(sempre segons les mateixes fonts) 6.000 habitants i, el 1719, comptava amb 4.560
empadronats.
Coincidint amb la data del cens de Floridablanca, el 1787, el consistori gironí va recabar les dades dels eclesiàstics de la ciutat de què era responsable. Fra Domènec
Casas, corrector del convent de mínims de Girona, va respondre a la inquisició municipal que, a data 13 de gener d’aquell any 1787, a la casa gironina de l’orde es comptava amb els efectius humans següents157:

Nombre d’efectius humans del convent de frares mínims de Girona el 13 de gener de 1787
Càrrec conventual
Nombre d’individus
Professos sacerdots
6
Novicis d’obediència
1
Llecs
1
Donats
0
Criats
0
Escolanets
1
Síndics
0
Total
9

La mitja d’edat dels habitants del convent era d’uns 45 anys, ja que el corrector Casas
declarava haver-hi un individu de 68 anys; dos, de 65; un altre, de 55; un més, de 50;
dos, de 33; un de 24 i l’escolà de 13.
Malgrat la claretat i la concisió de la resposta mínima, en l’estat general dels eclesiàstics de la ciutat que va elaborar l’ajuntament hi ha un desajustament numèric,
observable en el següent quadre comparatiu158:
157 El present quadre s’ha confeccionat amb dades extretes de l’Arxiu Municipal de Girona: VIII–1–4.
Lligall 10. 1787. Empadronament general (l’original del mateix es troba en el Manual d’Acords de l’any
1787, fol. 71).
158 Arxiu Municipal de Girona: VIII–1–4. Lligall 10. 1787. Empadronament general (l’original del mateix
es troba en el Manual d’Acords de l’any 1787, fol. 71).
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Nombre total d’eclesiàstics a la ciutat de Girona l’any 1787
Institució eclesiàstica
Càrrec eclesiàstic
Nombre d’individus
Catedral
bisbe
1
Catedral
canonges
35
Catedral
beneﬁciats
107
Catedral
dignitats
8
Col legiata de Sant Feliu
abat
1
Col legiata de Sant Feliu
dignitats
4
Col legiata de Sant Feliu
canonges
8
Col legiata de Sant Feliu
beneﬁciats
39
Sant Pere de Galligants
abat
1
Sant Pere de Galligants
monjos
6
Sant Pere de Galligants
beneﬁciats
7
la Mercè
professos
15
la Mercè
llecs
3
Caputxins
professos
23
Caputxins
donats
3
Sant Domènec
professos
37
Sant Domènec
novicis
4
Sant Domènec
donats
2
Mínims
professos
7
Mínims
novicis
1
Sant Francesc
professos
59
Sant Francesc
novicis
8
Sant Francesc
donats
3
Carme
professos
20
Carme
novicis
1
Sant Josep
professos
18
Sant Agustí
professos
17
Sant Agustí
novicis
1
Mercadal
religioses
11
Caputxines
religioses
25
Caputxines
novícies
1
Caputxines
donats
3
Santa Clara
religioses
29
Santa Clara
novícies
2
Beates
professes
12
Beates
novícies
1
Sant Daniel
professes
14
Sant Daniel
beneﬁciat
1
Total d’eclesiàstics
538

Els frares i monges mínims a Catalunya

47

Deu anys més tard, el cens de població efectuat el 1797, que rep el nom del ministre
Manuel Godoy, atribuïa a Girona la xifra de 257 clergues seculars i 341 de regulars.
D’entre els darrers, els mínims disposaven d’un personal concomitant amb el seu
nom: eren 12. Aquesta apostòlica xifra coincidia amb la de frares agustinians i només
els benedictins els superaven en exigüitat.

Distribució numèrica del clergat regular segons el cens de Godoy de 1797
Agustinians
12
Benedictins
9
Bernardes
22
Caputxins
29
Caputxines
33
Carmelites calçats
27
Carmelites descalços
18
Dominiques
15
Franciscans
68
Franciscans de Santa Clara
34
Mercedaris
42
Mínims
12

Ara bé, Francesc Campderà i Camín, prenent les dades d’un cens municipal del mateix any 1797 (segurament anterior, puix que en devia esser la pauta), mastisa així
aquestes xifres159:

Orde
Benedictins
Dominics
Franciscans
Mercedaris
Carmelitans
Carmelites descalços
Agustins
Mínims
Caputxins

Xifres d’eclesiàstics regulars a Girona al cens de 1797 segons Campderà i Camín
Professos
Novicis
Escolans
Llecs
Donats
7
–
2
–
–
28
3
–
6
1
47
3
3
12
3
18
–
2
–
2
20
–
–
4
2
13
–
–
5
–
8
–
2
2
–
8
–
2
2
–
19
–
–
6
1

Servents
–
4
–
–
1
–
–
–
3

Entre els segles XIX i XX, les comunitats hispànica i francesa foren molt castigades per
la circumstància històrica.
159 Quadre confeccionat a partir de F. CAMPDERÀ I CAMÍN, Indagación estadística acerca de la reproducción
y mortandad en la ciudad de Gerona y en la villa de Lloret de Mar en el siglo último y en los siete primeros años
del actual, Barcelona 1819, p. 2.
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A França, com en la major part d’Occident, a la mort de Sant Francesc de Pàola, l’orde
es va organitzar en províncies, independents de l’enquadrament diocesà160. Amb el
devenir dels segles, els mínims van passar de ser un orde eremític a ser un orde científic, que comptà, al segle XVII, amb figures de la magnitud d’Emmanuel Maignan
(1601–1676) i Charles Plumier (1646–1704)161.
La seva aportació a la ciència, però, no els va eximir de la sòlita etiqueta d’improductius amb què els seus detractors justificaven les escomeses. La revolució de 1789 va
estar a punt d’acabar amb llur presència en terres galles162.
Els germànics havien patit els embats de la iconoclàstia luterana, si bé encara subsisteix el nom (ja totalment desvinculat de l’orde) que rebé la cervesa que elaboraven
per guanyar-se la vida i que tractava d’homenatjar el pare fundador, la “paulaner”163.
Les maltempsades del segle XIX havien afectat els clergues regulars gironins de forma
feixuga. Directament o indirecta, la Guerra del Francès havia eliminat el 31 % dels
mateixos164. Tanmateix, la incidència de la contesa sobre l’orde dels mínims és, ara
per ara un misteri. En el lligall 12.027 de l’Arxiu Històric Nacional de Madrid, només
es fa referència a la violència francesa sobre caputxins, carmelites calçats i descalços,
dominics, franciscans i mercedaris.
El maig de 1829, una nota estadística en feia el següent balanç165:
Distribució numèrica del clergat regular segons recompte municipal del maig de 1829
Agustinians
7
Caputxins
14
Carmelites calçats
17
Carmelites descalços
11
Dominics
37
Franciscans
56
Mercedaris
11
Mínims
10
160 M’ha estat molt útil la tesi doctoral de V. MALABIRADE, Les minimes et la province d’Aquitaine sous l’Ancien Régime, Bordeus 2013; P. WHITMORE, The order of minims in Seventeenth Century France, Nova York 1967.
161 Sobre Maignan, H. LOUYAT, Emmanuel Maignan, de l’ordre des minimes, Tolosa de Llenguadoc 1977. Sobre Plumier, T. W. PIETSCH, Charles Plumier (1646–1704) and his drawings of French and American fishes, “Archivum Naturalis Historia”, 28/1 (2001), p. 1–57. Per a la situació anterior al segle del Barroc, és impagable l’Histoire générale de l’ordre sacré des minimes divisée en huigt livres del frare mínim Louis Dony-D’Attichy, París 1624.
162 Segueix essent impressionant el diccionari enciclopèdic de l’abat A. GUILLON, Les martyrs de la foi pendant la Révolution Française ou martyrologe des pontifs, prêtres, religieux, religieuses, laïcs de l’un et de l’autre
sexe qui périrent alors pour la foi, París 1821.
163 http://es.wikipedia.org/wiki/Paulaner.
164 M. JIMÉNEZ SUREDA, Balanç de la repressió napoleònica sobre els eclesiàstics regulars de la ciutat de Girona,
“Annals de l’Institut d’Estudis Gironins”, XXXV (1995), p. 363–371, els càlculs resultants en aquest percentatge a les p. 370–371. Una altra aproximació al mateix tema és la de E. ZARAGOZA I PASCUAL, Recuperació dels
convents gironins després de la Guerra del Francès, “A.I.E.G.”, XL (1999), p. 257–286.
165 Aquestes dades han estat recollides de A. SIMON TARRÉS, La crisis del Antiguo Régimen en Girona, Bellaterra 1985, p. 215.
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Nogensmenys, el clergat secular havia reculat numèricament fins a situar-se en 150
individus.
El 1835 s’acabava l’incardinament dels monjos mínims a la ciutat del Ter. Seria molt
interessant de veure quina va ser la recepció (pública i privada) del decret desamortitzador per part dels representants institucionals (civils i eclesiàstics) de Girona. Una
anàlisi desprejuiciada segurament acabaria amb tòpic referents a maridatges, si més
no, a escala real, més enllà de la disciplina retòrica166.
Després de la desamortització de Mendizábal, la fàbrica que hostatjava “diez celdas
muy hermosas y capaces” esdevingué un magatzem i dipósit de sumistres per abastir
l’exèrcit167. Les obres d’art fruit de les teories que sostenien que la bellesa era una de
les vies que permetien l’acostament sensorial a Déu es destruïren. La biblioteca es
dispersà168.
El 1966, la vella fàbrica conventual s’enderrocà. Part del seu emplaçament fou reconvertit en la plaça de Catalunya i una altra part és ocupada per un dels pocs gratacels
(a escala catalana) que suburbialitzen el centre de l’encara bellíssima ciutat169.

15. Figures mínimes europees (i catalanes)
Com tots, l’orde dels mínims ha tingut personatges dignes de ser ressenyats. Entre
ells, hi ha
a). El valencià Gaspar de Bono Manzón (1530–1604), beat des de 1786170.

166 Cal veure tensions com ho fa “Parròquies versus convents”, J. M. PUIGVERT, Església, territori i sociabilitat
(s. XVII-XIX), Vic 2001, p. 49–51. Una exposició de l’època al respecte es deu, precisament, al bisbe de Girona
F. LORENTE Y MONTÓN, Esposición dirigida á las Córtes Constituyentes (...) sobre el Proyecto de Ley de desamortización de los bienes de la Iglesia, beneficencia, etc. etc., Girona 1855.
167 La frase és de Roig i Jalpí. L’esmenten J. BOADAS, A. GIRONELLA, Girona. Convents i monestirs, segles X–XIX,
Girona 2005, p. 101. Fotografies referents al convent i a la seva ubicació entre les p. 102–104. El mapa dels
ordes religiosos a la ciutat entre les p. 32–33. La destinació militar de l’antiga fàbrica conventual als Articles
sobre El principat de Catalunya, Andorra i zona de parla catalana del regne d’Aragó al Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de Pascual Madoz, Barcelona 1985 (1845–1850),
vol. I, p. 568. En la p. 583 hi ha un interessant quadre, datat a finals de juliol de 1845, amb els béns del
clergat regular i secular de Girona que el govern pensava vendre o havia ja venut.
168 Aquest destí va ser bastant comú en els edificis desamortitzats. Simón F. SEGURA, Contribución al estudio de la desamortización en España. La desamortización de Mendizabal en la provincia de Gerona, Madrid
1969. M. MOLI FRIGOLA, La desamortización en la provincia de Gerona, 1835–1854, Bellaterra 1975.
169 El fat va ser compartit. Anteriorment, el 1936, a Valls es va enderrocar el convent de mínimes. En
el seu ample emplaçament van quedar-hi emplaçats el carrer de Jaume Mercadé i l’edifici de la Caixa de
Pensions i la Caixa d’Estalvis Provincial.
170 La deu més esponerosa de notícies sobre la seva vida continuen essent les biografies de F. PUIMAYOR
BUDAR, Compendio histórico de la vida del beato Gaspar de Bono, del Orden de Mínimos, València 1787,
i P. A. MILONI, Vida del beato Gaspar de Bono (...) del orden de mínimos, València 1787.
Y
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b). El matemàtic, prolífic corresponsal i teòric de la musicologia francès Marin Mersenne
(1588–1648), autor, entre d’altres, de l’Harmonie universelle (Imp. Cramoisy, París 1636)171.
c). L’historiador francès Hilarió de Coste (1595–1661). Especialitzat en biografies, entre les quals la del seu amic Marin Mersenne, fou remarcable la seva inclusió paritària
d’homes i dones en elles. En són exemples:
– l’Histoire catholique, où sont décrites les vies, faits et actions héroïques et signalées des
hommes et dames illustres qui, par leur piété ou sainteté de vie, se sont rendus recommandables dans les XVI et XVIIe siècles (1625).
– els Eloges et Vies des reynes, princesses, dames et damoiselles illustres en Piété, Courage
et Doctrine, qui ont fleury de nostre temps, et du temps de nos Peres. Avec l’explication de
leurs Devises, Emblèmes, Hyeroglyphes, et Symboles (1630)172.
d). L’humil calabrès Sant Nicolau Saggio de Langobardis (1619–1709)173.
e). L’emprenedor francès Nicolau Barré (1621–1686), fundador de les Maitresses des écoles charitables du Saint Enfant Jésus el 1662, que assignava a les dones el rol socialment
ben vist d’educadores de la mainada més desfavorida, també a nivell econòmic174.
f ). El geògraf i matemàtic francès Louis Feuillée (1660–1732), autor, entre d’altres textos, d’un Journal des observations physiques, mathematiques et botaniques faites par
lordre du roy sur les côtes orientales de l’ Amerique méridionale, et dans les Indes Occidentales, depuis lannée 1707 jusques en 1712 (Imp. Giffart, París 1714–1725)175.
Les figures paulaneres catalanes rellevants que es coneixen són tan mínimes com la
seva denominació. No perquè no n’hi hagi hagut, sinó per falta de recerca al respecte.
Destaquen, entre elles:
1. Fra Joan Gaspar Roig i Jalpí (Blanes, 1624 – Manresa, 1691)176. Era fill d’un mariner
de Blanes que es deia Gabriel Roig i de na Maria Jalpí. Tenia un germà que es deia
Gabriel, com son pare177.
171 A. BEAULIEU, Mersenne, le Grand Minime, Bruselles 1995; P. DEAR, Mersenne and the Learning of the Schools, Ithaca 1988; R. LENOBLE, Mersenne ou la naissance du mécanisme, París 1943; J. P. MAURY, ed. S. TAUSSIGM,
À l’origine de la recherche scientifique: Mersenne, París 2003.
172

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55296293.

173 J. PERRIMEZZI, Vida del B. Fr. Nicolás de Longobardi, religioso donado profeso de la Orden de Mínimos de
S. Francisco de Paula, Madrid 1788.
174 C. CORDONNIER, Le R.P. Nicolas Barré de l’ordre des Minimes, fondateur des Maitresses Charitables du Saint
Enfant Jésus dites de Saint Maur, 1621–1686, París 1938; M. C. DINET, M. T. FLOUREZ, Nicolas Barré, l’éducation
des pauvres au XVIIe et XVIIIe siècles, Cahiers scientifiques de l’Université d’Artois, Artois 1999.
175 D. A., El Viaje del astrónomo y naturalista Louis Feuillée a las Islas Canarias (1724) seguido de la transcripción y traducción del manuscrito “Historia antigua y moderna de las Islas Canarias”, redactado por Louis
Feuillée, La Laguna 1997.
176 F. TORRES AMAT, Memorias para ayudar a formar un Diccionario Crítico de los Escritores Catalanes y dar
alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña, Barcelona 1836, p. 559–561.
177 Els paràgrafs que segueixen deuen molt a J. M. PONS GURI, Roig y Jalpí y el Prior de Meyá, “A.I.E.G.”, XIV
(1960), p. 39–81. L’arbre genealògic dels Jalpí a les p. 82–83.
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Un parent seu era el reverend doctor Josep Jalpí i Julià (1604–1678), benedictí claustral, prior de Meià des del 15 d’agost de 1633, oidor i advocat fiscal de la diputació
del General de Catalunya i abat electe (i infructuós per l’aplicació del Tractat dels Pirineus) de Sant Miquel de Cuixà. Pons Guri va esbrinar que la mare de Josep Jalpí era
cosina germana de fra Joan Gaspar de Roig i Jalpí178. Com a prior, Jalpí va recopilar les
constitucions sinodals meianenques179.
Ambdós estaven vinculats a la nissaga Jalpí, originària de Tossa de Mar. Un dels
plançons de la mateixa, Bernat, compraria el mas Monsech de Blanes, al qual va rebatejar amb el cognom del seu llinatge. La baronia Jelpí es va extinguir, si bé en quedaven descendents indirectes, encara al segle XIX, a Arenys de Mar i a Hostalric180.
Fra Joan Gaspar de Roig i Jalpí, doncs, pertanyeria a la petita noblesa catalana. Em
concret, les seves arrels maternes es trobarien al casal Jalpí de Tordera i a cals March
d’Hostalric181.
Els dos cosins eren molt afeccionats a la història i la genealogia i mantenien entre si
bones relacions. Va ser Jalpí i Julià el responsable de nomenar fra Joan Gaspar com
examinador sinodal del seu priorat de Meià vers l’any 1664. Un any abans, Roig i Jalpí
havia dedicat al parent l’opuscle “Modo pera cumplir ab la obligació”. Així mateix, el
Tractat de les excellències i antiguitats del priorat de Meià es desfeia en elogis cap el
cosí prior.
El 1687, fra Joan Gaspar va patir una hemiplègia. Tot i les conseqüències negatives
que aquesta tingué en la seva manera de viure, fra Joan Gaspar va continuar treballant fins que es va morir, el 1691. El seu tarannà positiu li va permetre d’encarar la
maltempsada amb una actitud que el devia ajudar a superar l’amargament per la
decrepitud física.
2. Sor Filomena de Santa Coloma (Móra d’Ebre, 1841 – Valls, 1868)182. Filla de l’escultor
Feliu Ferrer i d’una mestressa de casa que es deia Josepa Galceran, malgrat la seva
extrema joventut (tenia uns 27 anys quan es va morir, enmig, s’escrigué, encara el
1991, d’un “rapte místic”), la considerada com a venerable Filomena des del 1896, va
tenir temps de compondre uns escrits (part dels quals romanen encara inèdits) sobre

178 Íd., p. 51. Quan Pons Guri va publicar l’article, existien unes memòries inèdites de Josep Jalpí i Julià
a l’arxiu particular de Francesc Arnau i Serra.
179 Constitutiones synodales Prioratus Meyanen. recollectae ex tertia synodo celebrata per ... D.D. Josephum
à Ialpi & Iulià priorem sub anno 1659, Imp. d’Antoni Lacavalleria, Barcelona 1659. E. MOLINÉ, Les constitucions
sinodals d’Àger i Meià, “Pedralbes. Revista d’història moderna”, XIII/2 (1993), p. 163–169.
180

J. BOU, E. SERRA, El darrer cavaller de Jalpí, Tordera 1997.

181 També hi hagué una torre Jalpí a Arenys de Munt. M. MADORELL I RIUS, Restauración de la Torre de Jalpí,
“Arquitectura y Construcción”, 67 (desembre de 1899), p. 357–363.
182 Succintes notícies sobre sor Filomena a Unió de religiosos de Catalunya: Catalònia religiosa. Atles
històric: dels orígens als nostres dies, Barcelona 1991, p. 417. La mort de la jove a p. 458. N’han fet biografies,
J. ARDERIU, Vida de la venerable sor Filomena de Santa Coloma, nascuda a Mora d’Ebre, religiosa mínima del
Convent de Valls, Barcelona 1933.
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les seves vivències místiques, que serien d’utilitat per a confegir una part del mapa
de la cultura, la sensibilitat i les mentalitats femenins a la Catalunya del segle XIX183.
Des del 1866, la tinguda com a “religiosa exemplar” va fer vot de buscar el perfecte184.
A la seva mort, es van fer els passos pertinents per a canonitzar-la185. Prosseguiria el
seu camí espiritual, si bé de forma no tan carismàtica, una germana seva, na Manela
Ferrer Galceran, monja (s’intueix que mínima) com ella.
Sor Filomena va madurar el seu carisma al convent de Valls, que havia estat fundat
el 1681 per cinc monges de la casa de Barcelona186. Hom sostindria que la després
venerable, al seu torn, inspiraria la fundació del monestir de Móra d’Ebre el 1894.
3. Miquel Fornés. Molt bon estudiant, en paraules de Roig i Jalpí. Aquest mínim de
Girona va ser lector de filosofia i de teologia escolàstica i avantatjat predicador. Va
morir a Barcelona, de pesta, amb l’aureola de jove i estroncada promesa.
4. La mateixa atmosfera va circumvalair Pere Granollers, un altre mínim de Girona,
que participava d’idèntic currículum que aquest immediat predecesor: era lector de
filosofia i de teologia escolàstica i bon predicador fins que va finir, d’una malaltia
que fra Joan Gaspar defineix com a “hipocondríaca”, el disset de maig de 1676. Tenia
trenta-tres anys.
183 El seu era un nom modern en l’època. En efecte, el 26 de novembre de 1798, excavant la catacumba
de Santa Priscil la, a la via Salària de Roma, es van trobar les restes d’una adolescent (de dotze o tretze
anys). La noia va ser identificada com a una “filia luminis” (una filla de la llum, essent aquesta llum un
sinònim de la fe cristiana). Una jove màrtir en una època que amenaçava amb el descreïment va ser molt
benvinguda. El 30 de gener de 1837 va ser canonitzada per Gregori XVI. M. PALAU, El culte de santa Filomena
a Andorra, Lleida 1999; G. FERNÁNDEZ, Una nota en torno a la historicidad de los martirios de San Mauricio
y la “Legión Tebana”, San Sebastián y Santa Filomena, “Carthaginensia. Revista de estudios e investigación”,
XXIII/43 (2007), p. 217–220. Sobre la difusió de l’hagiografia en els segments més populars, C. HUET, “Le
diable, le monde et la chair”. Las santas mártires en las literaturas de cordel españolas, italianas y francesas,
“Revista de literaturas populares”, IX/2 (2009), p. 408–430.
184 L’elogi a Unió de religiosos de Catalunya: Catalònia religiosa. Atles històric: dels orígens als nostres dies,
Barcelona 1991, p. 458. En aquest útil llibre, s’esmenta la incorruptibilitat del cos d’aquesta monja, suggerint, implícitament, que la seva espiritualitat no va ser mai afectada per cap procés terrenal, ni per aquells
ineluctablement biològics, vinculats de forma indisoluble a la nostra natura animal. Aquesta preservació,
curosament remarcada, acosta sor Filomena al cel (a una dimensió espiritual) i l’allunya de la terra (entesa
com a dimensió material).
185 Destacant el testimoni del seu confessor Narcís Dalmau, font de què s’abeurarien biografies posteriors. N. DALMAU, Vida de la sierva de Dios sor Filomena de Santa Coloma, religiosa del Convento de Mínimas
Descalzas de la villa de Valls, Tarragona 1880; T. SUCONA I VALLÈS, Compendio de la vida con los escritos de la
venerable sierva de Dios, Sor Filomena de Santa Coloma, compuesto sobre el proceso de su beatificación por
Tomás Sucona, Tarragona 1897. Malgrat l’entusiasme optimista dels biògrafs, però, l’empressa va anar per
llarg, si bé va aconseguir-se la venerabilitat. C. M. ORTEU, Un corazón en holocausto. La venerable sor Filomena
de Santa Coloma, religiosa mínima, cuyo proceso de beatificación está próximo a terminarse. Breve compendio
de su vida, Barcelona 1925.
186 El convent homenatjaria reiteradament l’equiparada, a causa de la seva humiltat, a una violeta.
A. BELLANTONIO, Filomena Ferrer, “cueste lo que cueste...”. Historia de la vida y escritos de la Venerable Sierva de
Dios Sor Filomena de Santa Coloma, Valls 1977; J. M. SOLÉ ROMÀ, El camino espiritual de Sor Filomena Ferrer,
Valls 1990. Fins i tot, la intermitent revista del centre es diu La Violeta de San Francisco de Paula. Venerable
Sor Filomena de Sta. Coloma Ferrer Galcerán.
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16. La pervivència dels mínims catalans durant el segle XX
Al segle XIX, alguns centres de mínims van decidir respondre a una crida feta per Ferran VII el 1815, demanant que els convents espanyols obrissin escoles gratuïtes per
als plançons dels sectors socials més desvalguts187. El convent de frares mínims de
Barcelona sembla haver-ne installat una, tancada en el trancurs del Trienni Liberal188.
No disposem de dates per al cas gironí.
Els segles XIX i XX van ser crítics per als ordes religiosos radicats en sòl espanyol degut
als brots periòdics d’anticlericalisme del vulgus189.
L’església barcelonina de Sant Joaquim del Guinardó, per exemple, havia estat oberta
el 1901190. El 1909, va ser saquejada, parcialment derruïda i incendiada per unes masses populars avalotades. La biblioteca, descrita com a esplèndida, es va transformar
en cendres191.
El 1910, la casa es va refer, però, el 1936, va tornar a patir una seqüència violenta similar a la de la Setmana Tràgica: assalt, robatoris, destrucció i crema de patrimoni. En
aquesta segona ocasió, a més, es va occir tres frares192.
Un dels episodis més dramàtics per a membres de l’orde va escaure’s el 23 de juliol de 1936, quan aquestes nou monges mínimes (cinc germanes de cor i quatre
germanes d’obediència) del convent de Jesús Maria de Barcelona van acabar essent
assassinades193:

Filiació secular
Josepa García Solanas
Raimunda Orts Torrents
Josepa Panyella Domènech
Dolors Vilaseca Gallego
Teresa Rius Casas
Maria Montserrat Orts Molist

Víctimes mínimes dels fets del 23 de juliol de 1936
Nom de religió
Origen
Mare Maria de Montserrat
Aniñón (Saragossa)
Mare Margarida d’Alacoque de Sant Ramon Centelles (Barcelona)
Germana Josepa del Puríssim Cor de Maria Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
Mare Maria de l’Assumpció
Piera (Barcelona)
Germana Trinitat
Sant Martí de Provensals (Barcelona)
Germana Maria de Sant Enric
Sant Martí de Centelles (Barcelona)

Data de naixement
8-3-1872
28-10-1862
7-1-1865
19-6-1871
17-11-1875
10-11-1890

187 Un context genèric a J. R. HERNÁNDEZ, Del Convento de Santo Domingo de Ourense a la apertura de las
escuelas de primeras letras en el Trienio Liberal, “Boletín auriense”, 41–42 (2011–2012), p. 487–516.
188 Ho afirma en la seva tesi doctoral M. GARCÍA GARGALLO, L’ensenyament de l’església a la ciutat de Barcelona, Barcelona 1999, vol. II, p. 285.
189 És súmmament útil al respecte, G. BARRAQUER, Los Religiosos en Catalunya durante la primera mitad del
siglo XIX, Barcelona 1915.
190 http://memoriadelsbarris.blogspot.com.es/2011/02/el-convent-i-lesglesia-dels-minims-al.html.
191 El testimoni comparatiu de fets similars a Universitat Ramon Llull: ESADE Fons Borja. Bar-III–2.9. Quema
de conventos, año 1835. Semana Trágica, 1909.
192 El context general a J. M. SOLÉ, J. VILLARROYA, La Repressió a la reraguarda de Catalunya, 1936–1939,
Barcelona 1989.
193 A. SOSPEDRA, Las nueve rosas de sangre del monasterio de monjas mínimas de Barcelona, Barcelona
1989.
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Mercè Mestre Trinché
Anna Ballesta Gelmà
Vicenta Jordà Martí
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Víctimes mínimes dels fets del 23 de juliol de 1936
Nom de religió
Origen
Sor Maria de la Mercè
Barcelona
Germana Filomena de Sant Francesc
Barcelona
de Pàola
Sor Maria de Jesús
Zorita (Castelló de la Plana)

Data de naixement
18-6-1889
28-9-1895
6-3-1899

Les religioses van ser portades des de la Torre Arnau de la Ciutat Comtal, on s’havien
amagat, fins la bòbila Boada, on perderen la vida. La més anciana tenia 74 anys. La
més jove, 37. Amb elles, perí la vídua i seglar de l’orde, Lucrècia García Solanas, germana biològica d’una de les monges. El 13 d’octubre de 2013, tot el grup fou beatificat a Tarragona.
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Apèndix
Producció historiogràfica localitzada de fra Joan Gaspar Roig i Jalpí
*Gairebé tots els que han tractat fra Joan Gaspar Roig i Jalpí s’han abeurat, pel que
fa a les seves obres, en la dèu de Fèlix TORRES AMAT, Memorias para ayudar a formar
un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña, Imp. de J. Verdaguer, Barcelona 1836, p. 559–561. Així,
per exemple:
– La Biografía eclesiástica completa, dirigida per Basilio Sebastián CASTELLANOS DE LOSADA, Imp. d’Alejandro Gómez Fuentenebro, Madrid 1865, vol. XXIII, p. 276.

– Obres de conjunt com el Diccionari biogràfic Albertí, la Gran Enciclopèdia Catalana,
l’Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana.
– Els articles que he consultat per aquesta ponència (i que són els citats en les notes
que acompanyen el text i el present apèndix de la mateixa).
1. Modo per a cumplir ab la obligació del rezo del diuinal offici y celebració del inefable
sacrifici de la missa tret de la Instrucció de sacerdots que compongué lo venerable pare
D. Antoni de Molina (...) traduït en llengua cathalana y añadides a ell algunas cosas útils
que allí no estan per (...) Ioan Gaspar Roig y Ialpí, Imp. d’Antoni Lacavalleria, Barcelona
1663. Aquest volum és més d’Antonio de Molina que no pas seu, en una proporció
que Roig i Jalpí (que, en aquesta obra, no enganya ningú) ja indica en el títol de la
mateixa194.
2. Aliento en la adversidad. El tavmatvrgo de Paula San Francisco, fundador de la religión
de los Mínimos, cuya prodigiosa vida en veinte y quatro capítulos resumida en gracia de
sus devotos divulga el P. Fr. Iuan Gaspar Roig i Ialpí, Imp. d’Antoni Lacavalleria, Barcelona 1662195.
3. Breu resumen en vers, y compendiosa poesia en llengua cathalana corrent, de la maravellosa vida, senyalats prodigis, y preciosa mort del gloriós patriarca Sant Francisco de
Paula, fundador de la sagrada orde de religiosos mínims y únic de la vida quaresmal (...)
extret dels llibres de sa vida y miragles (...) composts per lo R.P.Fr. Ioan Gaspar Roig y Lalpi,
disposat en Barcelona, en lo any 1738, per lo mes mínim de dels devots, si dels que han
aspirat, y aspiran, a sero de un tant gran sant, y protector, Imp. de Joan Veguer, Barcelona 1738. Aquesta composició anònima, no és pròpiament de fra Joan Gaspar, si bé
s’abeura de l’Aliento en la adversidad.
4. Sermó dels illustríssims màrtyrs y patrons de la antiga vila de Blanes, bisbat de Girona,
sant Bonoso y sant Maximiano, naturals de dita vila y en ella martyrizats, any de Christo
156, predica’l, en la illustre isglésia parroquial de la mateixa vila en la festa gran que tots
194

B.C.: 6-III–46.

195

U.B.: 07 B–62/9/3.
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los anys a 21 de agost los consagra affectuosament agraïda, lo M. R. P. F. Ioan Gaspar
Roig y Ialpí, Imp. d’Antoni Lacavalleria, Barcelona 1664196.
5. Resumen historial de las grandezas y antigüedades de la ciudad de Gerona y cosas
memorables suyas eclesiásticas y seculares, assí de nuestros tiempos, como de los passados. Vida, martyrio (...) de San Narciso (...) y Defensa de la entrada de Carlos el Grande en
Cataluña en vna apologética (...) el autor de esta obra, que es Fr. Iuan Gaspar Roig y Ialpí,
Llib. de Josep Argemir, Barcelona 1678197.
6. Tratado de las excelencias y antigüedades del priorato de Santa María de Meyà, en el
Principado de Cathaluña, Imp. de l’Estudi General de Girona (Jeroni Patel, impressor),
Girona 1668198.
7. Paralipómenos de los santos indígenas y advenas de Cataluña. Aquest títol apareix
atribuït a fra Joan Gaspar en el llibre de Víctor BALAGUER, Historia de Cataluña y de la
Corona de Aragón, escrita para darla a conocer al pueblo, recordándole los grandes hechos de sus ascendientes en virtud, patriotismo y armas, y para difundir entre todas las
clases el amor al pais y la memoria de sus glorias pasadas, Llib. de Salvador Manero,
Barcelona 1860, vol. I, p. 158. També en La gloria de Iluro. Tragedia en honor de las SS.
VV. Y M.M. Juliana y Semproniana, hermanas, hijas de la ciudad de Mataró, antigua Iluro,
Imp. de Bergnes i cia., Barcelona 1834, p. 136. Biblioteca de Ripoll: Fons Mata 860-2
“18” Glo. Tot i que es va imprimir com anònim, La glória d’Iluro va ser composada per
l’escolapi mataroní Josep RIUS (1785–1857). J. GONZÁLEZ-AGAPITO, El 150è aniversari de
‘La glòria d’Iluro’, “Fulls del Museu arxiu de Santa Maria”, 20 (1984), http://www.raco.
cat/index.php/FullsMASMM/article/view/115558/145882.
Al final, l’arxiver Lluís Batlle i Prats va localitzar els Paralipómenos en un dels quatre
volums de l’Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, confegit pel seu sòsies, mossèn Francesc MIQUEL I ROSSELL, Direcciones generales
de enseñanza universitaria y de archivos y bibliotecas, Madrid 1958–1969199.
En concret estava catalogat com a Manuscrit 555: Catálogo paralipómeno de los santos indígenas y ádvenas del principado de Cataluña y sus condados. Conté 111 hagiografies, amb himnes i inscripcions romano-paganes intercalats. El manuscrit original
procedia de la biblioteca del convent de Santa Caterina dels dominics de Barcelona.
Després d’una atziaga collecció de vicissituds, la causa de les quals es xifra en la desamortització de Mendizábal, va anar a reposar a la B.U.B.
Crec que la causa de què s’atribueixin a Roig hagiografies com la de Santa Eulàlia
ha de raure, precisament, en aquest catàleg. Roig i Jalpí sí que les féu, però de manera collectiva, a mode de diccionari hagiogràfic. Potser alguna se’n va desglossar i va
196

B.C.: 7-I–12/15.

197 Biblioteca diocesana del seminari de Girona: 946/355. Hi hauria una Apología por la entrada de Carlos
el Magno en Cataluña, en forma de Ms. 508 a la Biblioteca de Catalunya, segons la Minimospèdia.
198 http://books.google.es/books?id=jfmx1-WbIEkC&pg=PP5#v=onepage&q&f=false.
199 L. BATLLE I PRATS, Dos manuscrits inèdits del p. Joan Gaspar Roig i Jalpí, “Annals de l’Institut d’Estudis
Gironins”, 26 (1982/1983), p. 209–214. La notícia concreta a les p. 212–214.
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circular tota sola, en forma d’opuscle, i per aixó se l’ha considerat com a obra a part.
En tot cas, si fra Joan Gaspar va decidir dedicar més atenció a algún dels sants que
figuraven en aquest catàleg i fer-ne una obra separada és una informació que no he
trobat.
8. Epítome historico de la muy ilustre ciudad de Manresa compuesto por (...) Iuan Gaspar
Roig y Ialpí (...), sácala a luz el (...) Padre Fr. Pedro Massera..., Imp. de Jaume Surià, Barcelona 1692200.
9. Abecedario de varias cosas históricas, principalmente de Cataluña. Aquest manuscrit,
aparentment, no va ser mai imprès. En va posseir una còpia Serra i Postius, segons
afirmava Fèlix TORRES AMAT al seu Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico
de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña, Imp. de J. Verdaguer, Barcelona 1836, p. 560.
En l’actualitat, se’n conserva una còpia (la d’en Serra i Postius?) a la Biblioteca de
la Universitat de Barcelona. Aquesta va ser inventariada com a Manuscrit 313 pel
mossèn Francesc Miquel i Rossell201.
10. Blanda laletana illustrata, proposición del rey d. Martín, ilustrada con notas y traducida al castellano (vers 1661, segons la Minimospèdia)202.
11. Sermó dels illustríssims màrtyrs y patrons de la antiga vila de Blanes, bisbat de Girona, sant Bonoso y sant Maximiano, naturals de dita vila y en ella martyrizats any de
Christo 156, predical en la illustre isglésia parroquial de la mateixa vila en la festa gran
que tots los anys a 21 de agost los consagra affectuosament agraïda lo M.R.P.F. Ioan Gaspar Roig y Ialpí, Imp. d’Antoni Lacavalleria, Barcelona 1664203.
Sempre implacable amb fra Joan Gaspar, la crítica més contemporània atribueix la
devoció blanenca per aquests dos màrtirs a la invenció i/o difusió que en va fer el
mínim. En aquest cas concret, fra Joan Gaspar, però, no arriba a l’alçada dels defectes
que se l’imputen204.
Aquests dos soldats romans decapitats a Antiòquia el 362 a causa de la persecució
cristiana de Julià l’Apòstata, ja havien fet una aparició triomfal el 1619 a través de

200

Biblioteca de Ripoll: Fons Mata 339.

201

L. BATLLE I PRATS, Dos manuscrits inèdits, p. 209–214, notícia del primer manuscrit inèdit a les p. 211–212.

202 Es fa ressó d’aquesta obra, F. TORRES AMAT, Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico, p. 560.
També la Biografía eclesiástica completa, vol 23, p. 276. A propòsit d’ella, el mateix Roig i Jalpí la vindicava com a imbuïda de “los más sólidos fundamentos de la contractura historial”. L’afirmació és citada
per J. M. MADURELL I MARIMÓN, La crónica de la casa de Blanes de fray Juan Gaspar Roig y Jalpí, “Analecta Sacra
Tarraconensia”, XXV/2 (1952), p. 375–397, 382. No he trobat aquest manuscrit en cap dels catàlegs que he
consultat.
203

B. C.: Dipòsit de Reserva 7-I–12/15.

204 S’assevera d’ell, respecte de la paternitat dels sants Bonós i Maximià, que “introduïa dades falses en
les seves obres històriques, donant lloc, per exemple a la ‘creació’ dels falsos màrtirs Bonós i Maximià de
Blanes”, https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Gaspar_Roig_i_Jalp%C3%AD.
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l’edició del pressumpte (fals) cronicó de Dextre, atribuït a fra Jerónimo Román de la
Higuera, un historiador poc escrupulós en l’ús de les fonts primàries (i secundàries).
Aparentment, des del 1663, Bonós i Maximià van tenir altar dedicat a l’església
blanenca de Santa Maria. El pontífex Alexandre VII hauria beneficiat l’indret amb
indulgències.
Del mateix any 1663 dataria el copatronatge de Blanes, juntament amb Santa Anna,
si bé també s’esmenta el 1668 com a any en què la Sagrada Congregació de Rites
romana va fer aquesta concessió.
Fos com fos, els sants són commemorats, cada any, en la festa major petita del 21
d’agost i, des del 1953, se’ls pot veure en una capelleta sobre un portal del carrer
Ample que desemboca al carrer Gibert205.
L’antiga devoció blanenca per Bonós i Maximià fou compartida amb una altra localitat hispànica: Arjona, sita en l’actual província de Jaén. Allà, el cardenal Baltasar Moscoso Sandoval va impulsar, el 1628, una excavació arqueològica que va trobar les
relíquies d’ambdós legionaris màrtirs206. Aquests n’esdevingueren immediatament
(el mateix 1628) patrons, compartint l’honor amb la Mare de Déu dels Dolors.
La diferència en les dates i en els atributs iconogràfics dels Bonosos i Maximians trobats a Andalusia i commemorats a Blanes, però, és evident207. Els blanencs es retraten
com a sacerdots; els andalusos, com a soldats. Si a aquests vestigis n’hi afegim d’altres, com, per exemple, poemes laudatoris i escrits apologètics i hagiogràfics com:
a). Els versos escrits per Juan de Aguilar el 1629, commemorant els martiris de Bonòs
i Maximià208.
b). Els Discursos apologéticos de las reliquias de S. Bonoso y Maximiano y de los demás
más mártires que se hallaron en Arjona y de los milagros que Dios a obrado porellas [sic]
antes y después de su inuención, conpuestos por el P. Fr. Manuel Tamaio (...) del seráfico
P.S. Franco., Imp. de Pedro de la Cuesta, Baeza 1635.

205 Se’n fa ressó Joan Arimany i Juventeny. http://www.joanarimanyjuventeny.cat/sants-tradicionals/
sants-bonos-i-maximia-de-blanes/.
206 No fou l’única iniciativa d’aquesta faisó impulsada pel potentíssim cardenal. D. A., Don Baltasar Moscoso y Sandoval, el Cardenal de Santa Potenciana, personaje clave en el desarrollo cultural de Jaén durante la
primera parte del siglo XVII, “Boletín del Instituto de Estudios Giennenses”, 184 (2003), p. 119–142; K. OLDS,
How to be a Counter-Reformation Bishop. Cardinal Baltasar de Moscoso y Sandoval in the Diocese of Jaén,
1618–1646, “Mágina. Revista Universitaria”, 13 (2009), p. 197–213; F. SERRANO ESTRELLA, La promoción artística
en las catedrales españolas a través de las relaciones entre el alto clero secular y la monarquía. Los obispos don
Baltasar de Moscoso y Sandoval y don Agustín Rubín de Ceballos, “Potestas. Religión, poder y monarquía.
Revista del Grupo Europeo de Investigación Histórica”, 6 (2013), p. 103–124.
207 J. DOMÍNGUEZ CUBERO, Sobre la iconografía de los Santos Bonoso y Maximiano, patronos de Arjona; D. A.,
Homenaje a Luis Coronas Tejada, Jaén 2001, p. 119–138.
208 R. MANCHÓN GÓMEZ, Dos poemas latinos de Juan de Aguilar (1634) dedicados a los municipios de Arjona
y Andújar (Jaén), con un apéndice de otros textos latinos del autor, “Boletín del Instituto de Estudios Giennenses”, 184 (2003), p. 313–364.
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c). La corte divina o palacio celestial, escriviola en lengua latina el reverendíssimo padre
Nicolás Causina, de la Compañía de Jesús, confessor de Luis XIII, rey de Francia, Imp. de
Joan Piferrer, Barcelona 1718, vol. IV, p. 240.
Les notícies sobre Bonós i Maximià, tot i la seva brevetat, enriqueixen considerablement l’embolic.
De l’anteriorment escrit, es desprèn, en primera instància, que resulta del tot pertinent engegar una recerca per tractar d’aclarir la confusió hagiogràfica209.
12. Chrónica general del principado de Cataluña, inèdita, c. 1674. Aquesta crònica roman inèdita en forma de Ms. B-101 a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Maria
Toldrà afirma que, en ella, fra Joan Gaspar inserí passatges traduits al castellà de la
part d’història antiga de les cròniques de Tomic i Carbonell. La filòloga d’Igualada
conclou que Tomic exercí com a referent literari per a Roig i Jalpí. Nogensmenys, el
mínim hauria imputat les errades històriques de Tomic a la incúria tipogràfica210.
13. Dulze desengaño histórico del año cierto en que se fundó la sagrada, ínclyta, real,
militar Orden de Nuestra Señora de la Merced (...) dale con buenos authores, authénticos
instrumentos, monumentos de la Antigüedad venerables y razones que conuencen Fr.
Iuan Gaspar Roig y Ialpí, Imp. de Jacint Andreu, Barcelona 1684211.
14. Vida de San Francisco de Sales, vers 1678212.
15. Reales elogios de Cataluña illustrados y aumentados. De su nobleza, y gloriosas azañas de sus heroes. Ms. 9/5078 de la Real Academia de la Historia. D’altres fonts, situen
una còpia d’aquesta obra inèdita a la BUB.
16. Verdad triumfante, discurso histórico-apologético por el capítulo XXII de la primera
parte del Resumen historial de las grandezas y antigüedades de la ciudad de Gerona
y por otros puntos discurridos en él, de ambas obras autor (...) Iuan Gaspar Roig y Ialpí,
Imp. de Jacint Andreu, Barcelona 1680213.
17. Sermón histórico-panegýrico del illustríssimo mártyr s. Cristóval, predicado en la muy
illustre y antiquíssima parroquial de s. María del Mar de la ciudad de Barcelona, el año
1680, a 10 de iulio, en que todos los años, con solemníssima pompa, obligado de muchos
favores, como a su patrón, celebra su gloriosa memoria el venerable y muy reverendo
clero de aquella iglesia, añadida en el fín la (...) vida (...) deste (...) soldado de Christo, Imp.
de Jacint Andreu, Barcelona 1683214.
209 Creences populars sobre els sants a http://preguntasantoral.blogia.com/2009/082702-santos-bonoso-y-maximiano-su-leyenda.php.
210 M. TOLDRÀ, ressenya a P. TOMIC, ed. J. IBORRA, Histories e conquestes del realme d’Arago e principat de
Catalunya, Estudis Romanics, 34 (2012), p. 648–651, les allusions a la p. 651.
211

B.C.: 2-II–62.

212 La minimospèdia atribueix aquesta obra manuscrita, inèdita, però no localitzada, a Roig. http://
www.estudiosminimos.eu/minimospedia/ROIG%20Y%20JALPI,%20Juan%20Gaspar.html.
213

Biblioteca diocesana del seminari de Girona: 946/384.

214

B.C.: F.Bon. 7272.
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18. Vida de la gloriosa santa Sotera, virgen romana martirizada en Palamós, escrita por
el (...) Juan Gaspar Roig y Jalpí y anotada por Ramón N. Comas, Imp. “la Catalana”, Barcelona 1901 (s. XVII)215.
19. Carta del M. R. P. Fr. Iván Gaspar Roig y Jalpí (...) al M.R. Doctor Antonio Partella,
rector de la villa de Mataró, en que da noticia de las dos esclarecidas vírgenes y mártires
s. Iuliana, y Simproniana (...) y prueba que fueron naturales de la villa de Mataró, Imp. de
Jacint Andreu, Barcelona 1681216.
20. Noticias de Cataluña, manuscrit sense data217.
21. Libre dels faeits d’armes de Cataluña, atribuït per ell al rector de Blanes Bernat
Boades († 1444)218. Va ser publicat per primer cop per Marià Aguiló el 1873219. L’historiador, arxiver de la Corona d’Aragó i efímer governador civil de Girona Andrés Giménez Soler ja el creié fals el 1931220. Més tard, Miquel Coll i Alentorn ho afirmà sense
embuts221. Coincidí amb aquest darrer, Martí de Riquer222.
22. Cronicó de Liberat, atribuit a l’abat Liberat de Girona (s. VII). El monjo benedictí
Gregorio Argáiz a la Perla de Cataluña. Historia de Nuestra Señora de Monserrate (Imp.
d’Andrés García de la Iglesia, Madrid 1678, p. 418) certificava l’existència d’aquest
abat benedictí Liberat de Girona (579–614), fill de Gundemir i Dagoberta, aristòcrates
gods223. D’haver existit mai, Liberat hauria assolit la categoria abacial al monestir de
Santa Maria de Pamplona.
El seu cronicó historiava el món des de la Creació fins l’any 611 d. C. El cronicó original
es conservaria a l’abadia de Sant Dionisi de París. Una còpia del mateix hauria anat
215

B.C.: 23–8-C 7/8.

216 B.C.: A8-C8. Biblioteca Nacional de Madrid: Ms. 1735, fols. 6r–7r. Al respecte, vegeu J. LLOVET, El problema de l’origen de les santes Juliana i Semproniana, “Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics”, II
(1953), p. 47–53; J. LLOVET, Roig i Jalpí, Mataró i les santes, “Fulls del museu arxiu de Santa Maria”, 100 (2011),
p. 16–19. http://www.raco.cat/index.php/FullsMASMM/article/viewFile/243861/357470; J. LLOVET, El pare
Roig i Jalpí, les santes Juliana i Semproniana i l’arqueologia mataronina, “Fulls del Museu Arxiu de Santa
Maria”, 79 (2008), p. 11–15.
217

B. N.: Ms. 1735 o Mss.Micro/6857. http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000109620&page=1.

218

B.C.: Ms. 491. B.U.B.: ms. 73 I 74.

219 Com a Libre dels feyts darmes de Catalunya, compost per Mossen Bernat Boades (...) ara per primera
volta estampades baix la direcció d’en Marián Aguiló y Fuster, Barcelona 1873. Biblioteca diocesana del seminari de Girona: Cap–9/76.
220 En un escrit de 15 pàgines titulat La crónica catalana de Bernardo Boades, publicat al Boletín de la
Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander el 1931. https://books.google.es/books?id=TS-EHAAACAAJ&d
q=cronica+catalana+andres+gimenez+soler&hl=ca&sa=X&redir_esc=y.
221 M. COLL I ALENTORN, El problema de l’autenticitat del “Llibre de feyts d’armes de Catalunya”; B. BOADES,
Libre de feyts d’armes de Catalunya, Barcelona 1948, vol. IV, p. 11–89.
222 M. de RIQUER, Examen lingüístico del ‘Llibre dels feyts d’armes de Catalunya’, “Boletín de la Real Academia de Buenas Letras”, XXI (1948), p. 247–274.
223 El resum de tot plegat a l’Enciclopèdia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Barcelona, 1905–, vol.
30, p. 437–438.
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a raure al monestir de Ripoll. I una tercera, la tindria el pare Argáiz. El seu cronicó s’uní
a d’altres semblants trobats sobtadament i oportunament al llarg del convuls segle
XVII espanyol. En el transcurs del segle següent, erudits de la talla de Nicolás Antonio, Pérez Bayer, Mayans, Flórez o Dorca en tractaren, considerant-los, en sa majoria,
mixtificacions.
Atès que el falsari per antonomasia del Sis-cents era Roig i Jalpí, es va decidir que el
més sensat era imputar-li (o, si més no, insinuar subtilment la imputació de) la liberatiana història224.
23. Discurso sobre la parroquia de Santa María del Mar de Barcelona. L’erudit, interessant i encara poc visitat, Florenci Janer i Graells (1831–1877) afirmava que Roig havia
composat aquesta obra, que figurava com anònima en la p. 699 del Diccionario de
autores catalanes. Aquest manuscrit inèdit estava relligat a unes Notícies de Catalunya
que es conservaven a la Biblioteca Nacional de Madrid, lletra G, n. 810225.
24. En alguna font, se li atribueix la Vida de Sant Fructuós. Bernat Rivera.Traslació de
los cossos sants dels gloriosos màrtirs sant Fructuós, bisbe, sant Auguri e Eulogi, diaques
seus226.
25. La Minimospèdia afirma que Fra Joan Gaspar també hauria copiat l’Archiepiscopologi de la santa iglésia metropolitana de Tarragona de Josep Blanc, segurament amb
finalitats instrumentals227.
El cert és que Roig i Jalpí va tenir en molt alta estima aquesta obra del seu quasi
contemporani Josep Blanc i Fontanilles (1620–1672), canonge que fou de la Seu de
Tarragona, segons ho certifiquen els seus elogis, extensius a l’autor228.
No és estranya la lloa. De fet, Blanc i Fontanilles seria, per a l’església de Tarragona, el
que Sulpici Pontich va representar per a la catedral de Girona.

224 Així apareix, per exemple, en enciclopèdies de consulta massiva com la Wikipedia. Vegeu, a simple
tall de mostra, https://es.wikipedia.org/wiki/Jeroteo_de_Segovia.
225 La informació ha estat extreta del Diccionario de Félix Torres Amat, pp. 226–227. He consultat la versió virtual: https://books.google.cat/books?id=sp8IAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&
q&f=false. La mateixa font afirma que la biblioteca del convent dominicà de Santa Caterina de Barcelona
hostatjava un nombre indeterminat d’obres manuscrites i inèdites de fra Joan Gaspar.
226 B. C.: ms. 1775. La font alludida és http://www.google.es/url?q=http://www.estudiosminimos.eu/minimospedia/ROIG%2520Y%2520JALPI,%2520Juan%2520Gaspar.html&sa=U&ved=0CDMQFjAGahUKEw
jbkMKW9OvGAhXGXBQKHSrHArs&usg=AFQjCNFIxA5QAy9-d0agbmonGUlKs5Iarg. Bernat Rivera hauria
estat un monjo del monestir de Ripoll. S’esmenta aquesta obra a https://books.google.es/books?id=62Xr
tDhRbe8C&pg=PA288&lpg=PA288&dq=bernat+rivera&source=bl&ots=mQK_HSnRuT&sig=i-gAV7wTaM5
V8k8VGjvJ2ck0Ovw&hl=ca&sa=X&ved=0CDUQ6AEwCmoVChMI6f6N7qiyxwIVgdYaCh3mZwxY#v=onepa
ge&q=bernat%20rivera&f=false.
227

Aquesta còpia seria el Ms. 515 de la Biblioteca de Catalunya.

228 Els esmenta Baró i Queralt, X.: La historiografia catalana en el segle del Barroc (1585–1709), Barcelona
2009, p. 192.
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Minimici i minimitki w Katalonii
Streszczenie
Celem artykułu jest omówienie zakonu minimitów w jego kontekście katalońskim i europejskim. Mając to
na uwadze, analizuję kolejno: biografię św. Franciszka z Paoli; narodziny jego zakonu, zarówno w Europie, jak
i na Półwyspie Iberyjskim; duchowe i pedagogiczne funkcje klasztorów minimitów i minimitek; historiografię;
przykłady kultury ludowej tworzonej przez domy zakonne minimitów oraz wokół nich; wreszcie co ważniejsze
fakty historyczne związane z katalońskimi klasztorami zakonu św. Franciszka z Paoli. Jako studium przypadku
wybrałam związki minimitów z miastem Gerona. Przeprowadzona analiza jest w dużej mierze bibliograficzna
ze względu na bezowocną kwerendę w archiwach zakonu w mieście.

Słowa kluczowe
św. Franciszek z Paoli, minimici i minimitki, Katalonia, Joan Gaspar de Roig i Jalpí, dżuma, Gerona, historiografia
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Minim friars and nuns in Catalonia
Summary
The aim of the article is to describe the Order of Minims in its Catalan and European context. With this end in
mind, I examine the biography of Saint Francis of Paola; the birth of his order, both in European and on the Iberian Peninsula; the spiritual and pedagogical functions of the convents of Minim friars and nuns; the historiography and examples of popular culture generated by and around the Minim houses; and some of the more
important historical facts that affected the Catalan convents devoted to Saint Francis of Paola. I have chosen
as my case study the Minim friars’ links with the city of Gerona. This analysis has been largely bibliographical,
because of the fruitless search of the archives, which the Order had in the city.
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Redukcja monasterów w prowincji koronnej Zakonu Ruskiego
św. Bazylego Wielkiego w latach 1744–1780*
Likwidacja części monasterów bazyliańskich w południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w połowie XVIII w. była zagadnieniem znanym w literaturze przedmiotu, ale
do tej pory nie poświęcano jej większej uwagi. Problem ten badał Michał Wawryk,
który oparł się tylko na źródłach przechowywanych w zbiorach watykańskich1. Zajęłam się tą tematyką w niedawno opublikowanej monografii bazyliańskiej prowincji
koronnej, gdzie jednak mogłam jej poświęcić niewiele miejsca2. Niniejszy artykuł stanowi próbę monograficznego opracowania tego ciekawego problemu3.
Spośród 134 monasterów, które w 1743 r. weszły w skład prowincji koronnej pw. Opieki
NMP (zwanej też polską lub ruską) Zakonu Ruskiego św. Bazylego Wielkiego, 15 powstało jako unickie (w większości w pierwszych dwóch dziesięcioleciach XVIII w.). Pozostałe 119 (89%) zostało fundowane jako monastery prawosławne i dopiero w ciągu
XVII, a zwłaszcza w pierwszym dziesięcioleciu XVIII stulecia, wybrało unię i przeszło
na katolicyzm4. Aby zatem zrozumieć, skąd wziął się problem konieczności redukcji (czyli likwidacji części) monasterów w nowo utworzonej prowincji, trzeba nieco
uwagi poświęcić specyfice monastycyzmu wschodniego oraz warunkom, w jakich
rozwijał się on na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej.
Czerńcy (jak często określa się mnichów prawosławnych) wstępowali do wybranego
monasteru i w nim po złożeniu profesji pozostawali przez całe życie. Zwykle niewielu z nich miało święcenia kapłańskie; dominowali mnisi-laicy. Życie monastyczne
koncentrowało się wokół modlitwy i pracy fizycznej. W ciągu dnia spotykano się na
modlitwie w cerkwi oraz na wspólnym posiłku w trapezie (refektarzu), potem zaś
* 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 М. М. ВАВРИК ЧСВВ, Нарис розвитку і стану василіянського чина XVII–XX ст. Топографічно-статистична розвідка (Analecta OSBM, series II, sectio I, 40), Рим 1979, s. 31–49.
2

B. LORENS, Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743–1780, Rzeszów 2014, s. 39–51.

3 Na kształt niniejszego artykułu znaczący wpływ miały inspiracje i pytania badawcze sformułowane
przez prof. dra hab. Marka Derwicha, któremu w tym miejscu wyrażam podziękowania.
4

B. LORENS, Bazylianie prowincji koronnej, s. 434–439, tab. 1.
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rozchodzono się do własnych zajęć. Czerńcy wykonywali różne prace rzemieślnicze
oraz polowe, a konieczność pozyskiwania jałmużny sprawiała, że często przez dłuższy czas przebywali poza monasterem5.
Typowy monaster prawosławny funkcjonujący w końcu XVI w. na ziemiach ruskich
Korony usytuowany był w trudno dostępnym miejscu, na górującym nad okolicą
wzniesieniu lub wśród lasów, często nad brzegiem rzeki. Od świata zewnętrznego
odgradzał go wał ziemny lub drewniany parkan. Do środka prowadziła brama wjazdowa. Wewnątrz znajdowały się cerkiew i plac z celami czerńców, przeważnie stanowiącymi osobne budynki – „na kształt chałupy”, jak często określa się je w źródłach.
Obok nich usytuowane były pomieszczenia gospodarcze: kuchnia, spiżarnia, studnia, stajnie, obory, stodoły, chlewy, budynki dla czeladzi. Całość kompleksu monasterskiego przypominała małą wioskę6. Na czele monasteru stał ihumen (przełożony,
superior). Monastery o większym znaczeniu i uposażeniu nosiły tytuł archimandrii
(opactwa), a na ich czele stał archimandryta (opat)7.
Według ustaleń Serhija Horina w XVI w. na ziemiach ruskich dominowała forma życia
mniszego na wpół pustelnicza. Do lat 20. XVII w. spośród 50 monasterów funkcjonujących na Wołyniu tylko w pięciu zaprowadzono zasady życia wspólnego. Akcja
ta nasiliła się w XVII w., kiedy coraz częściej monastery prawosławne określano jako
przestrzegające „reguły św. Bazylego Wielkiego”, a więc zachowujące cenobityzm.
Decydujący wpływ na nią miały reformy życia zakonnego przeprowadzane od początku XVII w. w Cerkwi unickiej8.
Ani lokalizacja, ani typ obserwancji nie sprzyjały prowadzeniu przez monastery
prawosławne położone na ziemiach ruskich Korony ożywionej działalności duszpasterskiej, oświatowej lub charytatywnej9. Istniały co prawda także duże monastery,
5 І. ОГІЄНКО (Митрополит Іларіoн), Українське монашество, Київ 2002, s. 46–55, 94–101, 143–147;
W. MOKRY, Ławra Kijowsko-Peczerska jako kolebka monastycyzmu i ośrodek kultury narodowej na ziemiach
ukraińskich w XI–XV wieku, [w:] A. GRONEK, A. NOWAK (red.), Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI–XX, Kraków 2014, s. 11–16; L. BIEŃKOWSKI, Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce,
[w:] J. KŁOCZOWSKI (red.), Kościół w Polsce, t. 2: Wiek XVI–XVIII (Studia nad Historią Kościoła Katolickiego
w Polsce), Kraków 1969, s. 998; T. ŚLIWA, Kościół wschodni w monarchii Jagiellonów w latach 1506–1596,
[w:] B. KUMOR, Z. OBERTYŃSKI (red.), Historia Kościoła w Polsce, t. 1: Do roku 1764, cz. 2, Poznań-Warszawa
1974, s. 93–94.
6 A. MIRONOWICZ, Życie monastyczne w dawnej Rzeczypospolitej, [w:] IDEM, U. PAWLUCZUK, P. CHOMIK (red.),
Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, Białystok 2001, s. 49.
7 A. MIRONOWICZ, Życie monastyczne klasztorów obrządku wschodniego w dawnej Rzeczypospolitej, [w:]
J. GWIOŹDZIK, R. WITKOWSKI, A. M. WYRWA (red.), Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku, Poznań 2014, s. 25.
8 С. ГОРІН, Чернецтво Східного обряду на українських землях у другій половині XVI – першій половині
XVII ст.: ідеал і реалії (на прикладах волинських монастирів), [w:] A. GIL (red.), Kościoły wschodnie w Reczypospolitej XVI–XVIII wieku. Zbiór studiów (Studia i Materiały do Dziejów Chrześcijaństwa Wschodniego
w Rzeczypospolitej, 3), Lublin 2005, s. 87–89.
9 М. КОССАК, Короткій поглядъ на Монастыри и на монашество руске, отъ заведеня на Руси вѣры
Христовои ажъ по нынѣшное время, [w:] Шематизмъ провинціи св. Спасителя Чина Св. Василія
Великого въ Галиціи, Львовъ 1867, s. 82–84.
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usytuowane w miastach (głównie na przedmieściach), z murowanymi cerkwiami
i zabudowaniami monasterskimi, ale na interesującym nas obszarze stanowiły one
mniejszość. W XVII w. na obszarze eparchii (diecezji) przemyskiej na 18 istniejących
monasterów w miastach zlokalizowane były tylko trzy (nieco ponad 16%)10. Z kolei na obszarze eparchii łucko-ostrogskiej w okresie od końca XV do połowy XVII w.
w miastach zlokalizowanych było co prawda aż około 44% wszystkich monasterów,
ale część z nich istniała bardzo krótko11.
Monastery prawosławne nie tworzyły jednolitej struktury organizacyjnej; były niezależne od siebie12. Zmienić to mogła wola fundatorów, którzy niekiedy w akcie
fundacyjnym określali podległość w stosunku do większego i silniejszego ośrodka
monastycznego. Decyzję taką często determinowały względy ekonomiczne, a po
wprowadzeniu unii brzeskiej także potrzeba skuteczniejszej obrony przed katolicyzacją13. I tak np. kasztelan kijowski Adam Kisiel, fundując w 1643 r. monaster w Niskieniczach, podporządkował go Ławrze Pieczerskiej w Kijowie, której archimandryta miał prawo zatwierdzenia wybranego przez miejscową wspólnotę starszego
(ihumena):
I ten monaster mój nizkinicki nowo murujący się i ode mnie tym zapisem fundatiej monasterowi pieczarskiemu kijowskiemu i archymandrytom pieczarskim wiecznemi czasy chcąc mieć ten monaster nizkinicki
filiam monastera pieczarskiego, podaję i prawom przywilejom jego, także zawsze zakonnicy monastera
nizkinickiego wolną electią mając z pośrzodku siebie starszego od trzech lat do trzech lat w posłuszeństwie do archimandryty pieczarskiego po potwierdzeniu odsyłać mają, jednak i summach zapisanych monasterowi memu, monasterowi pieczarskiemu i nikomu inszemu żadnego wstępu i praetextu nie zostawuję, ale przy samym tylko ihumenie nizkinickim i braciej to, co funduję sposobem oddzielnym od monastera
pieczarskiego, aby w żaden folwark monastera pieczarskiego monaster nizkinicki i summy jego obracane
nie były, mieć chcę14.

10 B. LORENS, Bazylianie prowincji koronnej, s. 434–439; Ю. С ТЕЦИК, Василіанські монастирі перемишльської єпархії (кінець XVII–XVIII ст.), Дрогобич 2014, s. 338–339. Były to monastery w Dobromilu, Przemyślu
i Stryju.
11 С. ГОРІН, Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV–середини XVII ст.: функціонування і місце
у волинському соціумі, Київ 2012, s. 411–412. Do XVIII w. przetrwały tylko monastery w Hoszczy, Krzemieńcu i Łucku.
12 E. PRZYBYŁ, Prawosławie, Kraków 2006, s. 216.
13 T. KEMPA, Fundacje monasterów prawosławnych w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku, [w:]
A. MIRONOWICZ, U. PAWLUCZUK, P. CHOMIK (red.), Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, s. 87–89; IDEM, Recepcja
unii brzeskiej na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziem ruskich Korony do połowy XVII wieku, „Rocznik
Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 3, 2005, s. 149. Autor wskazywał na monastery skupione wokół
placówek w Wilnie, Słucku, Kutejnie.
14 C. ГОРІН, Монастирі західної Волині (друга половина XV–перша половина XVII століть), Львів
2007, s. 224–225.
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Z kolei Stefan i Maria z Mohyłów Potoccy, fundatorzy monasteru w Sokulcu, podporządkowali go monasterowi w Skicie Maniawskim15, któremu w tym czasie podlegały
także monastery w Kołomyi, Tłumaczyku i Uhornikach16.
Monastery prawosławne z reguły podlegały jurysdykcji biskupa (eparchy) ordynariusza; tylko nieliczne, największe, cieszyły się przywilejem stauropigii (odpowiednik
egzempcji w Kościele rzymskokatolickim), na mocy którego były wyjęte spod władzy
biskupa i podległe zwierzchnictwu patriarchy Konstantynopola17.
Wszystkie były uzależnione od swych fundatorów i ich następców, pełniących funkcję
ktitorów (odpowiednik patrona w Kościele rzymskokatolickim). Ich znaczenie było
największe w zarządzaniu majątkiem monasterskim, ale sprawowali kontrolę także
m.in. nad przestrzeganiem reguły. Ktitorem mógł być wyłącznie prawosławny18.
Od XVI w. rozpowszechniało się tzw. prawo podawania, wzorowane na prawie patronatu w Kościele rzymskokatolickim. Coraz częściej zdarzały się przypadki powierzania opieki nad dobrami monasterów ludziom prowadzącym rabunkową politykę,
co skutkowało utratą dochodów i gruntów oraz brakiem dbałości o zabudowania
klasztorne i przestrzeganie obserwancji przez czerńców19. Tendencje te nasilał proces polonizacji magnaterii i szlachty ruskiej oraz jej przechodzenia na katolicyzm lub
wyznania protestanckie20.
Fundacja monasteru prawosławnego była znacznie prostsza niż klasztoru rzymskokatolickiego, nie była bowiem sformalizowana i obwarowana przepisami21. Tak
przedstawiono fundację monasteru w Dobrzanach w eparchii lwowskiej:
wyfundowany na pagórku obszernym, w dębinie czyli lasku do tegoż monasteru należącym. Początek
swój wziął przez Hrehorego Panaszewskiego, obywatela dobrzańskiego, który z pobożności swojej wziął
habit zakonny w Kijowie, a stamtąd powróciwszy do swojej Ojczyzny wymógł i uprosił u J. W. Jerzego
Wandalina Mniszcha, natenczas starosty szczyreckiego, że mu pozwolił na jego własnym gruncie cerkiew
wystawić i monaster zbudować pod nazwiskiem od wsi Dobrzan Dobrzański w roku 166722.

15 Центральний державний історичний архів України, м. Львів (Centralne Państwowe Archiwum
Historyczne Ukrainy we Lwowie, dalej: ЦДІАУ Львів), f. 201, op. 4б, spr. 1917, Inventaria Monasteriorum
Ord[inis] S[ancti] P[atri] Basilii M[agni] sub Titulo Protectionis B[eatae] V[irginae] Mariae ab Anno 1730mo
ad Annum 1765tum compacta, k. 281. Rękopis ten występował także pod sygnaturą f. 201, op. 4, spr. 613.
16 Ю. ЦЕЛЕВИЧЬ, Історія Скиту Манявского вразъ зъ Зборникомъ грамотъ, листовъ и деякихъ судовихъ документовъ, дотычныхъ того монастиря, Львовъ 1887, nr 11, s. CII–CVI.
17

І. ОГІЄНКО, Українське монашество, s. 105; E. PRZYBYŁ, Prawosławie, s. 217.

18

І. ОГІЄНКО, Українське монашество, s. 105–106.

19 P. CHOMIK, Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku, Kraków 2013, s. 412–420;
С. ГОРІН, Чернецтво Східного обряду, s. 74–77.
20

T. KEMPA, Fundacje monasterów prawosławnych, s. 76.

21

Ibidem, s. 77–102.

22 ЦДІАУ Львів, f. 201, op. 4б, spr. 529, Wizytacje prowincjalne klasztorów Zakonu św. Bazylego Wielkiego
prowincyi ruskiey sub Titulo Protectionis Bmae Mariae znayduiących się zebrane 1751, k. 24.
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W aktach fundacyjnych monasterów prawosławnych wystawianych w XVII w.
fundatorzy, choć nie musieli tego czynić23, stosunkowo często określali liczbę
czerńców, jaką należało utrzymywać w monasterze. W akcie fundacji monasteru
w Niskieniczach stwierdzono, że ma przebywać w nim 12 czerńców, precyzując
równocześnie ich skład: siedmiu kapłanów, czterech chóralistów i jeden ustawnik24. Według aktu fundacyjnego monasteru w Zahajcach miało w nim przebywać
trzech kapłanów i diakon; monasteru w Milczy Małej – nie mniej niż ośmiu czerńców25. Anna Hojska, fundując w 1597 r. monaster w Poczajowie, określiła, że ma
w nim przebywać ośmiu czerńców-laików i dwóch diakonów26. Z kolei w monasterze w Bilczu miało mieszkać zaledwie trzech czerńców27. Liczebność mnichów
w danym monasterze zależała zatem w znaczącym stopniu od wielkości uposażenia, jaką otrzymywał przy fundacji. Ubożenie ktitorów (np. na skutek zniszczeń
wojennych) oraz spadek ich gotowości do znaczących nadań (np. z powodu polonizacji lub konwersji) skutkowały powstawaniem małych, słabo uposażonych
monasterów.
Tendencję taką dostrzegły władze Cerkwi prawosławnej. W 1640 r. na prawosławnym
soborze w Kijowie zwołanym przez metropolitę Piotra Mohyłę określono, że samodzielny monaster musi liczyć co najmniej sześciu zakonników. Jeśli nie spełniał tego
wymogu, nie mógł posiadać przełożonego, ale jedynie ojca duchowego (starca),
i podlegał jurysdykcji ihumena innego, większego monasteru:
Postanowiono, aby wszystkie monastyrki wielkie i małe nie były fundowane bez błogosławieństwa
episkopów i bez przywilejów. A w którym monastyrku nie będzie braci 8, a przynamniej 6 z posłusznikami, nie ma się tam ihumen zwać ihumenem, tylko za starca, i to pod naczalem inszego większego
monastyru28.

Po unii brzeskiej w 1596 r. powstała Cerkiew unicka. W 1607 r. z inicjatywy dwóch
mnichów monasteru Trójcy Świętej w Wilnie, Józefa Welamina Rutskiego (późniejszy
metropolita) i Jozafata Kuncewicza (późniejszy arcybiskup połocki i święty), przeprowadzono w nim reformę, polegającą na zaadaptowaniu elementów zachodniej
23 Według M. SZEGDY, Działalność prawno-organizacyjna metropolity Józefa IV Welamina Rutskiego (1613–
1637), Warszawa 1967, s. 117, w czwartej nauce ascetycznej św. Bazyli Wielki stwierdzał, że wspólnota
winna liczyć „więcej niż dziesięciu” braci. Nie udało się odnaleźć takiego stwierdzenia w pismach św. Bazylego. Zob. ŚW. BAZYLI WIELKI, Pisma ascetyczne, t. 1: Wstęp do zarysu ascezy, O Sądzie Bożym, O wierze, Reguły
moralne, oprac. J. NAUMOWICZ (Źródła Monastyczne, 5), Kraków 2011; IDEM, Pisma ascetyczne, t. 2: Reguły
dłuższe, Reguły krótsze, oprac. J. NAUMOWICZ (Źródła Monastyczne, 6), Kraków 1995.
24

C. ГОРІН, Монастирі західної Волині, s. 225.

25

C. ГОРІН, Монастирі Луцько-Острозької єпархії, s. 161, 270–271.

26 Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie (dalej: APPD Kraków), Ławra Poczajowska,
sygn. 14 – Księga spraw monasteru poczajowskiego, t. II, k. 151.
27 ЦДІАУ Львів, f. 201, op. 4б, spr. 529, k. 11.
28 Sobor kiiowski schismaticki przez oyca Piotra Mohiłe złożony y odprawowany roku 1640, [w:] Русская
Историческая Библіотека издаваемая Археографическою Коммиссіею, t. IV: Памятники полемической
литературы въ Западной Руси, ks. 1, Петербургъ 1878, kol. 45. Por. A. MIRONOWICZ, Kościół prawosławny
w dziejach dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001, s. 118.
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tradycji monastycznej29. W 1617 r. powołano Kongregację Trójcy Świętej (zwaną
też Zakonem Świętego Bazylego Wielkiego), złożoną z pięciu monasterów (Wilno,
Byteń, Mińsk, Nowogródek, Żyrowice) położonych na terenie Wielkiego Księstwa
Litewskiego, które zaakceptowały unię z Kościołem łacińskim30. Pierwsza kapituła
generalna zatwierdziła przygotowane przez Rutskiego konstytucje bazyliańskie, podzielone na sześć rozdziałów i 68 paragrafów, numerowanych cyframi rzymskimi oddzielnie w każdym rozdziale31. W zakresie duchowości wzorowały się one na pismach
św. Bazylego Wielkiego, a pod względem organizacji – na wzorcach jezuickich i karmelitańskich32. W rozdziale szóstym (Sposób życia wspólnego) w paragrafie drugim
zalecono prowadzenie życia wspólnotowego (a nie pustelniczego), ale w pewnym
oddaleniu od siedzib ludzi świeckich, oraz tworzenie konwentów liczących co najmniej 10 zakonników:
Habitatio Religiosa remota sit ab habitatione hominum saecularium, ut neque nos cum ijs, neque ipsi
nobiscum commorentur. Ad haec, ne sibi in solitudine habitationem eligat Religiosus, sed in communitate
multorum Fratrum ad minimum vero decem, communia cum ipsis habens omnia, tum quae ad Spiritum
quam quae ad Corpus pertinent, sub eodem Praeside.

W polskim tłumaczeniu fragment ten brzmi:
Mieszkanie zakonne ma być oddalone od mieszkania ludzi świeckich, tak żeby ani my z niemi, ani oni
z nami nie mieszkali; nadto żeby sobie na puszczy zakonnik mieszkania nie obierał, ale w pospolitości
wielu, a przynamniej dziesiąciu, mając z niemi pospolite wszytko, tak co do ducha jak co i do ciała należy,
pod jednym przełożonym33.

29 П. В. ПІДРУЧНИЙ ЧСВВ, Василіянський чин від берестейського з’єднання (1596) до 1743 року, [w:]
Нарис історії Василіянського Чину святого Йосафата (Analecta OSBM, series II, sectio I, 48), Рим 1992,
s. 102–117. Elementy te to: centralizacja, wprowadzenie regulaminu określającego rozkład zajęć w ciągu
dnia z uwzględnieniem czasu na ćwiczenia duchowe, udział w liturgii, zwrócenie uwagi na dyscyplinę oraz
wykształcenie przyszłych zakonników.
30 H. ПЕТРОВЪ, Очеркъ исторіи базиліанскаго орденавъ бывшей Польшъ, „Труды Кіевской Духовной
Академіи”, 4, 1870, 11, s. 349.
31 Regulae Monasticae Ordinis Sancti Basilii M., [w:] M. M. WOJNAR OSBM, De regimine Basilianorum Ruthenorum a metropolitas Josepho Velamin Rutskyj instauratorum (Analecta OSBM, series II, sectio I, 1), Romae
1949, s. 203–218. Konstytucje zostały wydane w języku polskim: Ustawy Swiętego Oyca Naszego, Bazylego
Wielkiego, w krotce zebrane, [w:] Cedr mistyczny święty Bazyliusz Wielki [...] z starodawnych greckich, łacińskich Autorow, na Polski Język dla zbudowania, i ku swoim świętym zachęcenia, cnot przedziwnych naśladowania, synom i corkom ich Duchownym przetłumaczony od X. Demetryusza Zankiewicza, Supraśl 1717,
k. A2–D4. Szczegółowe omówienie zachowanych egzemplarzy rękopiśmiennych i drukowanych konstytucji – M. SZEGDA, Działalność prawno-organizacyjna metropolity, s. 85–92.
32 П. В. ПІДРУЧНИЙ ЧСВВ, Початки Василіанського чину і Берестейська унія, [w:] Б. Г УДЗЯК, О. Т УРІЙ
(red.), Берестейська унія та внутрішне життя Церкви в XVII столітті, Львів 1997, s. 89; M. SZEGDA,
Działalność prawno-organizacyjna metropolity, s. 92–126, według którego konstytucje ogólne liczyły 67
przepisów.
33 Regulae Monasticae Ordinis Sancti Basilii M., s. 214. Zob. Ustawy Swiętego Oyca Naszego, Bazylego Wielkiego, w krotce zebrane, k. D.
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W 1621 r., na drugiej kapitule generalnej, zabroniono przyjmować do kongregacji
małe, liczące niewielu mnichów monastery zlokalizowane w niewielkich osiedlach,
ze względu na ich niewielką użyteczność w duszpasterstwie:
Żeby zaś zgromadzenia naszego bracia po wsiach i wioskach w małej liczbie na mieszkanie nie rozpraszali
się, postanawiamy, aby takowe fundacje, osobliwie gdzie mały dusz pożytek jest, od naszych nie były
przyjmowane34.

Także na kolejnych kapitułach podkreślano, że uposażenie nowo fundowanego monasteru musi zapewniać utrzymanie dla co najmniej 10 mnichów35. W 1636 r. kapituła
generalna nie zaakceptowała propozycji fundacji monasteru w Czerlonej, gdyż jego
planowane uposażenie nie gwarantowało utrzymania takiej liczby zakonników. Do
niedoszłego fundatora wysłano dwóch mnichów „dla pożytku duszy jego”, a protoarchimandryta (generał kongregacji) miał wyznaczyć kolejnych dwóch, którzy mieli na
miejscu sprawdzić możliwość przeprowadzenia tej fundacji:
Tegoż czasu była namowa i o fundaciey w Czerlonej, jeśli ją przyjąć, czyli nie. Gdzie, po różnym zdaniu, na
to zezwolili, żeby teraźniejszego czasu nie przyjęli, ponieważ świętego ojca naszego dawna reguła jest nie
przyjmować miejsca dla braci, na którym by nie mogło być dziesięć. Do tego, iż zaszła constitucia wtorej
congregaciej naszej, gdzie wyraźnie zakazuje się przyjmować klasztorów na wsi. Jednak dla ukontentowania jegomości pana podkomorzego witebskiego, dobrodzieja naszego36, postanowiono jest, aby dwóch
ojców zakonu naszego przy nim obecnie mieszkali dla pożytku duszy jego. Żeby dwa z ojców, naznaczonych od jegomości ojca protoarchimandryty, zjachali na dostateczniejsze opatrzenie miejsca i sposobności na fundowanie klasztoru w pomienionej majętności Czerlonej, jeśli by mogła być37.

W 1703 r., z powodu „szczupłości fundaciej”, kapituła odsunęła w czasie przyjęcie do
kongregacji nowo fundowanego monasteru w Rakowie38, a w 1709 r. – monasteru
w Jatwiesku39. Również 1703 r. upoważniła protoarchimandrytę do dokładnej weryfikacji proponowanego uposażenia fundacji monasterów planowanych w Werchach
i Turkowicach, ponieważ „fundusze szczupłe nie mają być przyjęte”40.
34 Археографическій сборникъ документовъ относящихся къ исторіи сeверо-западной Руси
издаваемый при управленіи Виленскаго Учебнаго Округа, т. XII, Вильна 1900, s. 20.
35 Археографическій сборникъ документовъ, т. XII, s. 41: „ponieważ świętego ojca naszego dawna reguła jest nie przyjmować miejsca dla braci, na którym by nie mogło być dziesięć”.
36 Chodzi o Fryderyka Sapiehę (zm. 1650), właściciela dóbr Czerlona i fundatora tu, w 1637 r., monasteru
bazyliańskiego dla czterech mnichów, uposażonego w folwark Mikłaszewszczyzna oraz 3 tys. złp na dobrach w Czerlonej. Został w tym monasterze pochowany. Por. o nim A. RACHUBA, Sapieha Fryderyk, [w:] Polski
słownik biograficzny, t. 34, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992–1993, s. 611–612.
37 Археографическій сборникъ документовъ, т. XII, s. 41. Ostatecznie powstał i został przyjęty –
М. М. ВАВРИК ЧСВВ, Нарис розвитку і стану василіянського чина, s. 191.
38 Археографическій сборникъ документовъ, т. XII, s. 145, 157. Ostatecznie przyjęty w 1709 r., po
zwiększeniu funduszu – М. М. ВАВРИК ЧСВВ, Нарис розвитку і стану василіянського чина, s. 203.
39 Археографическій сборникъ документовъ, т. XII, s. 158. Ostatecznie przyjęty; jego fundację datuje
się na lata 1709–1711 – М. М. ВАВРИК ЧСВВ, Нарис розвитку і стану василіянського чина, s. 195.
40 Археографическій сборникъ документовъ, т. XII, s. 145, 155 (propozycje złożyli: w przypadku Werchów – Stefan Rzeczycki, Turkowic – Jakub Kostrowski). Ostatecznie oba powstały – М. М. ВАВРИК ЧСВВ,
Нарис розвитку і стану василіянського чина, s. 207.
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Monastery bazyliańskie położone na ziemiach ruskich Korony, oprócz kilku wołyńskich (Dermań, Dorohobuż, Dubno, Werchy, Włodzimierz Wołyński, Żydyczyn), podlaskich (Drohiczyn), bełskich (Gródek), ruskich (Chełm), nie przystąpiły do Kongregacji
Trójcy Świętej. Po przyjęciu unii z Kościołem łacińskim przez eparchie, w granicach
których pozostawały, nie utworzyły jednolitej struktury organizacyjnej; każdy monaster podlegał biskupom (eparchom) miejsca41. Na początku XVIII w. sytuacja znaczącej części z nich była trudna, z powodu wojen i związanych z nimi zniszczeń (w tym
utraty archiwów z przywilejami fundacyjnymi), kosztów odbudowy oraz ogólnie
złej sytuacji ekonomicznej, charakterystycznej zwłaszcza dla monasterów niedawno
przejętych z rąk prawosławnych, czemu sprzyjał okres zawieruchy wojennej po 1648 r.
Dobrym przykładem są losy monasterów w Kołomyi, Tłumaczyku i Uhornikach, położonych w ziemi halickiej i podległych prawosławnemu monasterowi w Skicie Maniawskim (który jeszcze w 1767 r. bezskutecznie się o nie upominał). Na początku
XVIII w. zostały one przejęte przez bazylianów, ale do połowy tego stulecia przetrwał
tylko jeden, w Uhornikach. Monaster w Kołomyi, którego cerkiew posiadała prawa
parafialne, został w końcu lat 30. oddany (prawdopodobnie z powodu niewystarczającego uposażenia) unickiemu duchowieństwu diecezjalnemu. Jego los podzielił
w 1745 r. monaster w Tłumaczyku42.
Problemy te były przedmiotem obrad synodów diecezjalnych odpowiednich eparchii. Na synodzie w Przemyślu w 1693 r. próbowano poprawić sytuację monasterów
położonych na obszarze eparchii przemyskiej przez ustanowienie urzędu nadzorującego je superintendenta43. W 1711 r. Barlaam Szeptycki, eparcha lwowski, zebrał
wszystkich przełożonych monasterów z obszaru swojej diecezji, aby radzić nad problemem „monasterków partykularnych”44.
W 1720 r., na przełomowym dla dziejów Kościoła unickiego synodzie w Zamościu45,
podniesiono do 12 minimalną liczbę mnichów nowej fundacji (określoną w 1617 r.
41

B. LORENS, Bazylianie prowincji koronnej, s. 21–31.

42 Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника. Відділ Рукописів
(Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, Oddział Rękopisów, dalej: ЛННБУ
Львiв), f. 3, od. zb. 1364/10, Krótki opis rękopisów dotyczących historii Cerkwi prawosławnej i unickiej z archiwów i bibliotek Moskwy, Wilna i Kijowa 1766–1785, k. 2–5.
43

I. WINNICKI, Ustawy Rządu Duchownego i inne pisma, przyg. W. PILIPOWICZ, Przemyśl 1998, s. 44–47.

44 ЦДІАУ Львів, f. 408, op. 1, spr. 973, Statut dla zakonników bazylianów zaprowadzony przez eparchę
lwowskiego Barlaama Szeptyckiego w 1711 r., s. 5–6; М. КОССАК, Короткій поглядъ на монастыри, s. 262–
264; М. М. ВАВРИК ЧСВВ, Нарис розвитку і стану василіянського чина, s. 24.
45 Synod prowincialny Ruski w Mieście Zamoyściu Roku 1720 odprawiony, a w R. 1724 za rozkazem S. K. de
Propag. F. łacińskim ięzykiem w Rzymie z druku wydany, potym wkrótce z zalecenia J. W. J. X. Leona Kiszki metropolity całey Rusi na polski przez J. X. Polikarpa Filipowicza Z. S. Bazylego W. opata pińskiego na Leszczu przewiedziony, w tymże Języku dopiero z słow istnością sposobem pisania tamtych lat Pisarza i z krótkim od tegoż dla
Spowiednikow Pamiętnikiem przedrukowany, Wilno 1785, s. 13–172; Ю. ФЕДОРИВ, Замойський синод 1720 p.,
„Богословія”, 35, 1971, s. 5–72; T. ŚLIWA, Wpływ soboru trydenckiego na uchwały synodu zamojskiego (1720 r.),
„Kronika Diecezji Przemyskiej”, 64, 1978, 3–4, s. 73–83; M. STASIAK, Wpływy łacińskie w statutach prowincjalnego
synodu zamojskiego (1720), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 22, 1975, 5, s. 95–106; O. DUCH, Nurt wschodni
i zachodni w postanowieniach Synodu Zamojskiego (1720 r.) dotyczący monastycyzmu żeńskiego w unickiej
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na 10) oraz oddano proces fundacji pod kontrolę ordynariuszom miejsca, zakazując
im erygowania monasterów nieposiadających uposażenia wystarczającego na utrzymanie konwentu o takiej liczebności (rozdział 11: O klasztorach i o stanie mniskim):
Do tego przykazuje S. Synod, żeby odtąd nie były erygowane żadne klasztory bez wiadomości i pozwolenia tego biskupa, w którego diecezyi mają być erigowane. Biskup zaś nie ma dawać konsensu na ich
erekcją, póki rzeczą samą nie będzie posag oddany onemu, i w posessją dóbr nie będzie wpuszczony,
w któryby wystarczyć mogły na sustentowanie dwunastu zakonników46.

Zalecenia te są zasadniczo zgodne z prawodawstwem obowiązującym w Kościele katolickim, mianowicie z dekretem De regularibus et monialibus, przyjętym podczas 25.
sesji soboru trydenckiego w dniu 3 XII 1563 r.47, oraz z późniejszymi konstytucjami
papieży Urbana VIII z 1625 r.48 i Innocentego X z 1654 r.49
Jednym z najważniejszych postanowień synodu zamojskiego w kwestii monastycznej był nakaz połączenia monasterów położonych w południowo-wschodnich eparchiach unickich Rzeczypospolitej w jedną kongregację:
Święty Synod idąc torem tychże Świętych Kanonów postanawia, żeby klasztory włodzimierskiej, chełmskiej, lwowskiej i przemylskiej diecezjów, w rok po publikacyi tego dekretu, i za odebraniem listu konwokującego od JW. i Najprzewielebniejszego JX. Metropolity, w jedną weszły z sobą kongregacyą, i potym co
cztyry lata generała, prowincyała i wizytatorów sobie obierali, i insze rzeczy, które do dobrego rządu i do
poprawy ćwiczenia zakonnego potrzebne będą się zdały, stanowili50.

Długo czekał on na realizację. Dopiero we wrześniu 1739 r., na kapitule we Lwowie,
utworzono Kongregację Opieki NMP, niezależną od litewskiej Kongregacji Trójcy
Świętej51. Zdecydowano wówczas, że w razie likwidacji niektórych monasterów ze
względu na zbyt skromną fundację ich majątek nieruchomy przejdzie do dyspozycji

metropolii kijowskiej, [w:] K. MIKULSKI, A. ZIELIŃSKA-NOWICKA (red.), Między Zachodem a Wschodem. Etniczne, kulturowe i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, Toruń 2005, s. 173–185; A. GIL, I. SKOCZYLAS,
Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach
1458–1795, Lublin-Lwów 2014, s. 326–335.
46

Synod prowincialny Ruski w Mieście Zamoyściu Roku 1720 odprawiony, s. 137.

47 Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst łaciński i polski, t. 4: (1511–1870) Lateran V, Trydent, Watykan I, oprac. A. BARON, H PIETRAS SJ (Źródła Myśli Teologicznej, 33), Kraków 2005, s. 786–787. W rozdziale
trzecim dekretu zapisano: „W wymienionych zaś klasztorach i domach, zarówno męskich, jak i żeńskich,
posiadających dobra nieruchome, jak również nie posiadających, ma przebywać teraz i w przyszłości
taka liczba osób, jaka stosownie da się utrzymać z własnych dochodów klasztorów albo ze zwyczajnej
jałmużny. Ponadto podobne miejsca nie będą zakładane bez zgody biskupa, w którego diecezji mają być
założone, a którego pozwolenie winno być najpierw wydane”.
48 Magnum Bullarium Romanum, a beato Leone Magno usque ad S. D. N. Benedictum XIII Opus absolutissimum, t. 5: Urbani VIII, Innocentii X, Luxemburgi 1727, nr 45, s. 89–91.
49 Ibidem, nr 55, s. 487. Papież Innocenty X dopuścił likwidację monasteru, jeśli nie utrzymywał on przynajmniej sześciu zakonników.
50

Synod prowincialny Ruski w Mieście Zamoyściu Roku 1720 odprawiony, s. 136.

51 ЛННБУ Львiв, f. 3, od. zb. 367, Monachorum Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum ab Josepho Velamin
Rutski Metropollita Russiae, k. 127–132.
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biskupa miejsca i zostanie oddany duchowieństwu diecezjalnemu prowadzącemu
parochię:
...ut si forte aliqua Monasteria particularia circa institutam a Novo eligendo Protoarchimandrita visitationem ob in sufficientem sui Fundationem tolli deberent fundi eorundem, quicunque reperiuntur ad dispositionem loci ordinariorum redeant, et Ecclesiis Parochialibus applicari possint52.

Zgodnie z tymi wytycznymi przy podejmowaniu decyzji o przekazaniu duchowieństwu diecezjalnemu cerkwi monasterskiej decydujące znaczenie miała wielkość uposażenia monasteru, oceniana przy okazji wizytacji prowadzonych na
polecenie protoarchimandryty. Zachowane akta wizytacji z lat 1739–1740 pozwalają jednak na stwierdzenie, że często kierowano się kryterium łatwiejszym
do weryfikacji, czyli liczbą zakonników w danym monasterze. Spośród 41 monasterów, w których przeprowadzono wizytacje, w przypadku 20 podano zarówno
liczbę zakonników, jak i wielkość przychodów i wydatków spisanych na podstawie ksiąg rachunkowych, w pozostałych zaś ograniczono się do wyszczególnienia
jedynie liczby mnichów53. Wydaje się, że w przypadku monasterów bazyliańskich
traktowano wymiennie te dwa problemy: uposażenie i liczbę zakonników. Niedostatecznej liczby zakonników w klasztorach bazyliańskich w połowie XVIII w.
nie łączono z problemami z rekrutacją do zakonu, ale wyłącznie ze zbyt małym
uposażeniem monasterów.
Już na kapitule lwowskiej podjęto decyzję o likwidacji rezydencji przy cerkwi Zesłania Ducha Świętego w Stryju. Wiemy, że we wrześniu 1740 r. przebywało w niej
dwóch zakonników, w kasie było 16 złp 20 gr, a roczny dochód wynosił ok. 200 złp54.
W ciągu następnych miesięcy zakonników przeniesiono do monasteru w Dobromilu – nie było ich w każdym razie w Stryju w sierpniu 1741 r., gdy eparcha Hieronim
Ustrzycki wyświęcił kapłana diecezjalnego Mikołaja Tchorowicza do cerkwi Zesłania
Ducha Świętego55.
Kolejnym krokiem na drodze do ujednolicenia struktury organizacyjnej monastycyzmu bazyliańskiego na ziemiach Rzeczypospolitej było połączenie obu kongregacji
w jeden zakon, złożony z dwóch prowincji, litewskiej i koronnej (zwanej też polską
lub ruską). Stało się to na kapitule w Dubnie w maju 1743 r.56 Na mocy brewe Inter

52

ЛННБУ Львiв, f. 3, od. zb. 367, k. 127v. Zob. М. КОССАК, Короткій поглядъ на Монастыри, s. 273.

53 Державний архів Тернопільської області (Państwowe Archiwum Obwodu Tarnopolskiego, dalej:
ДАТО), f. 258, op. 3, spr. 1194, Skład osobowy monasterów bazyliańskich za lata 1737–1740, k. 1–37v; APPD
Kraków, Ławra Poczajowska, sygn. 2 – Skrutenia, k. 65–71v.
54

ДАТО, f. 258, op. 3, spr. 1194, k. 34.

55 Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej: AP Przemyśl), Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego
(dalej: ABGK), sygn. 70, Kandydaci do stanu duchownego 1763, s. 136; sygn. 220, Wykazy duchownych nowo
wyświęconych 1731–1741, s. 108.
56 ЛННБУ Львiв, f. 3, od. zb. 367, k.133–140; M. M. WOJNAR OSBM, De capitulis basilianorum (Analecta
Ordinis Sancti Basilii Magni, series II, sectio I, 3), Romae 1954, s. 23–24.
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plures wydanego przez papieża Benedykta XIV 2 V 1744 r. otrzymał on nazwę Zakon
Ruski św. Bazylego Wielkiego (Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum)57.
Jednym z ważniejszych problemów, jaki stanął przed zjednoczonym zakonem bazyliańskim, był fakt istnienia w prowincji koronnej dużej liczby monasterów niespełniających wymogów określonych w 1720 r. przez synod zamojski w zakresie utrzymania
co najmniej 12 zakonników. Funkcjonowały dzięki skromnym fundacjom, pozwalającym utrzymać kilku, a często tylko dwóch lub trzech zakonników. Nie pozwalało to
na prowadzenie działalności duszpasterskiej, misyjnej i edukacyjnej, czyli tych form
aktywności, których rozwijanie stanowiło cel zjednoczonego zakonu bazyliańskiego.
Sytuację monasterów prowincji koronnej duchowieństwo diecezjalne postrzegało
następująco:
iż lubo wiele mają klasztorów co do liczby, ale po większej części takich, w których po dwóch, po trzech,
po czterech tylko mieszka zakonników dla szczupłych bardzo fundacyi58.

Stan ten budził zaniepokojenie Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Nad warunkami
zatwierdzenia połączenia kongregacji bazyliańskich w Rzeczypospolitej dyskutowano na posiedzeniu kongregacji w dniu 30 III 1744 r., w którym uczestniczył papież
Benedykt XIV. Sekretarzem relacjonującym sprawę był kardynał Piotr Alojzy Caraffa.
Pod wpływem sprawozdania przewodniczącego bazyliańskiej kapituły generalnej
w Dubnie, bpa Jerzego Laskarisa59, zwrócono uwagę na dysproporcję między liczbą
monasterów w prowincji litewskiej (76) i koronnej (ok. 170). Podczas dyskusji podkreślano potrzebę łączenia kilku małych monasterów w jeden większy oraz wspierania dużych monasterów, pozwalających prowadzić życie zgodne z obserwancją
zakonną. W efekcie stwierdzono:
Metropolitanus omnem curam ab hibeat cum Protoarchimandrita, et Consultoribus generalibus, necnon
Provinciali, et Consultorio Provinciae Poloniae, ut Monasteria in quibus ob eorum inopiam manuteneri nequeunt nisi duo, vel tres Religiosi, ita uniantur, ut ex eorum sic unitorum redditibus in quolibet Monasterio
decem, vel saltem octo Monachi valeant substentari, tributis ad hunc effectum facultatibus necessariis, et
opportunis, ac reservata Sanctae Sedis approbatione60.

57 Documenta Pontificum Romanorum Historiam Ucrainae illustrantia (1075–1953), t. 2: 1700–1953, wyd.
A. G. WELYKYJ OSBM (Analecta OSBM, series II, sectio III), Romae 1954, nr 704, s. 88–100. Wydawcy poprawili
mylnie do tej pory przyjmowaną w literaturze przedmiotu datę dzienną brewe (2 maja). Błąd powstał najprawdopodobniej na skutek mylnego odczytania znajdującej się w oficjalnej edycji brewe (Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV Bullarium, t. I: In quo continentur Constitutiones, Epistolae, etc. editae ab initio
Pontificatus ad Annum MDCCXLVI, Romae 1746, nr 98, s. 346–356) liczby II w rzymskim zapisie, oznaczającej
dzień, jako zapisanej cyframi arabskimi liczby 11.
58 ЦДІАУ Львів, f. 129, op. 1, spr. 963, Dekrety, manifestacje 1751–1759, k. 23.
59 Bp Jerzy Laskaris (1706–1795) – przedstawiciel greckiej rodziny osiadłej w Wenecji, teatyn, rektor Papieskiego Kolegium we Lwowie (1738–1741), od 1741 r. tytularny biskup zenopolitański i audytor w nuncjaturze apostolskiej w Warszawie, od 1751 r. pracował w Rzymie. Zob. П. В. ПІДРУЧНИЙ ЧСВВ, Початки
Василіанського чину, s. 175–176.
60 Congregationes Particulares Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantes, t. 2: 1728–1862,
wyd. A. G. WELYKYJ OSBM (Analecta OSBM, series II, sectio III), Romae 1957, nr 85, s. 97.
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Stanowisko wypracowane na tym posiedzeniu Kongregacji Rozkrzewiania Wiary znalazło odzwierciedlenie w punkcie 29 brewe Inter plures:
Plura nempe monasteria in Provincia Poloniae esse novimus ad eam paupertatem redacta, ut vix duos aut
tres Monachos alere possint. In huiusmodi rerum statu, Canonicae Leges praecipiunt plurium monasteriorum unionem faciendam esse, donec in singulis monasteriis decem vel saltem octo Monachi commode
congregari valeant. Ad multa igitur laudabiliter huiusque peracta hoc etiam addat Metropolitanus, (cui
Nos id ipsum demandamus, omnesque facultates ad hoc necessarias et opportunas impertimur) ut simul
cum Proto-Archimandrita, et Consultoribus Generalibus, necnon Provinciali Poloniae, eiusdemque Provinciae Consultorio, ad huiusmodi tenuiorum monasteriorum unionem peragendam incumbat61.

Ograniczał on dolny próg liczebności konwentu do 10, a w uzasadnionych przypadkach – nawet tylko ośmiu mnichów. Mniej liczebne monastery miały być łączone
tak, aby te, które pozostawały, nie tylko osiągały tę minimalną liczbę zakonników,
ale także miały środki na jej utrzymanie w przyszłości. Ustalając taki minimalny pułap liczebności konwentów, kierowano się zapewne tradycją – jak pamiętamy, reguła
i konstytucje zakonu bazyliańskiego właśnie taką liczbę przyjmują. W kilku miejscach
brewe Inter plures znajdujemy wyraźne zrozumienie dla zachowania wschodniej tradycji monastycznej w zjednoczonym zakonie. Zdefiniowanie minimalnej liczebności konwentu (ośmiu profesów) nieco wyżej niż w klasztorach katolickich (sześciu)
być może wynika z pewnej nieufności wobec bazylianów prowincji koronnej, którzy dopiero niedawno stali się unitami i wciąż silne mogły być wśród nich tradycje
prawosławnego życia mniszego. Większy konwent utrudniał ewentualny powrót do
prawosławia oraz ułatwiał wdrażanie rozwiązań przewidzianych w konstytucjach
zakonnych.
Wprowadzeniem w życie postanowienia zawartego w punkcie 29 brewe Inter plures miał zająć się zarząd zakonu reprezentowany przez Kurię Generalną (zwłaszcza
prowincjał i konsultorzy z prowincji koronnej) pod kierownictwem i w porozumieniu
z unickim metropolitą kijowskim62.
Po utworzeniu Kongregacji Opieki NMP w 1739 r., a później po zjednoczeniu obu
kongregacji w 1743 r., ihumeni poszczególnych monasterów podejmowali zabiegi
o powiększenie uposażenia monasterów małych i ubogich. Polegały one na pozyskiwaniu przywilejów przyznających im grunty rolne, prawo użytkowania lasów, możliwość czerpania zysków ze sprzedaży wytwarzanego w monasterach piwa i wódki63.
Jednak benefaktorzy, zwłaszcza przedstawiciele magnaterii, często zamiast finansować monastery położone na odludziu (a w takich miejscach znajdowała się większość
byłych monasterów prawosławnych, które przyjęły unię), woleli fundować nowe, lokalizując je w swoich szybko w tym czasie rozwijających się osadach i miastach. Przykładu takiej postawy dostarcza choćby działalność fundacyjna wojewody kijowskiego
61 Documenta Pontificum Romanorum, t. 2, nr 704, s. 98–99; Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV
Bullarium, t. 1, nr 98, s. 355.
62 Documenta Pontificum Romanorum, t. 2, nr 704, s. 99; Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV
Bullarium, t. 1, nr 98, s. 355.
63

B. LORENS, Bazylianie prowincji koronnej, s. 185–192.
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Franciszka Salezego Potockiego. Zamiast wspierać już istniejące, ufundował on dwa
duże monastery: w Krystynopolu (podporządkowując mu dwa sąsiednie monastery
w Wołświnie i Horodyszczu jako folwarki) oraz w Humaniu (wsparcia wymagał pobliski monaster w Mańkówce, zamieniony na folwark klasztoru humańskiego)64.
Z kolei monaster w Zamościu, zagrożony na początku lat 50. XVIII w. likwidacją, uzyskał pomoc Jana Jakuba Zamoyskiego, starosty lubelskiego, który nadał mu folwark
Szupinek, a w 1762 r. ustanowił fundację w kwocie 30 tys. złp. Działania te pozwoliły
zwiększyć liczbę zakonników i zabezpieczyły funkcjonowanie monasteru65. Jak pokazuje przykład monasteru w Podhorodyszczach (jego kondycję gospodarczą ukazuje
aneks I.2), do przetrwania nie zawsze wystarczało zwykłe zwiększenie uposażenia.
Mimo przywilejów nadanych w 1718 r. przez kasztelana krakowskiego Adama Mikołaja Sieniawskiego i w 1739 r. przez księcia Augusta Aleksandra Czartoryskiego,
w drugiej połowie 1757 r. monaster ów został zlikwidowany66. Wpisy w jego księdze
rachunkowej kończą się na 18 VIII 1757 r.67
Problem redukcji monasterów dotyczył tylko prowincji koronnej. W drugiej prowincji
bazyliańskiej – litewskiej – na skutek decyzji podjętych jeszcze w XVII i na początku
XVIII w. na wspomnianych już kapitułach Kongregacji Trójcy Świętej sytuacja przedstawiała się znacznie lepiej. Nie zajmowano się tą sprawą na zwoływanych konsultach
(naradach) władz zakonu i prowincji i dlatego nie wiadomo, jaka liczba klasztorów
w prowincji litewskiej nie spełniała wymogów dekretu Inter plures. Wiemy jednak, że
takie istniały. W 1748 r. cztery (spośród 68 monasterów funkcjonujących) zlikwidowano, oddając do dyspozycji Felicjana Filipa Wołodkowicza, eparchy chełmskiego.
Były to rezydencje w Kaniach, Kolemczycach, Podhorcach nad Huczwą i Turkowicach. Cerkwie monasterskie stały się świątyniami parafialnymi, a zakonnicy przenieśli
się do najbliższych klasztorów68. Do 1780 r. przestało funkcjonować jeszcze siedem
monasterów. Były to: Hołdów (po 1759 r.), Kamieniec Litewski (po 1760 r.), Lepiesy
(przyłączony do archimandrii w Kobryniu po 1745 r.), Łukoml (przed 1772 r.), Mozyr (przyłączony do Suchowicz do 1759 r.), Sołomerecze (1764 r.), Pustynki Witebskie

64 ЦДІАУ Львів, f. 684, op. 1, spr. 3075, Inwentarz monasteru krystynopolskiego 1766, k. 20.
65 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: AP Lublin), zesp. 111/4, Akta klasztorów greckokatolickich
(bazylianów) województwa lubelskiego – zbiór szczątków zespołów – klasztor bazylianów w Zamościu, sygn.
9, Status et ordo missionis monasterii Zamoysc OSBM 1760, s. 3–4; sygn. 29, Diariusz albo partykularne notata monasteru zamojskiego, k. 8v; zesp. 95, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki, sygn. 579, Wizytacje cerkwi
św. Mikołaja w Zamościu 1732, 1752, s. 5–6.
66 Національний музей ім. Андрея Шептицького у Львові (Muzeum Narodowe im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie, dalej: НМ Львів), Рукописи латинські, rps 24, Visitatio Generalis Dioecesis Leopoliensis
1763–1764, s. 630–638. Kopia wizytacji w AP Lublin, zesp. 95, sygn. 144, Visitatio Generalis Ecclesia sum
Parochialium in Decanatu Bobrecensi ... 1764, s. 225–232.
67 ЛННБУ Львiв, f. 3, od. zb. 280, Regestr przychodu i rozchodu monasteru podhorodyskiego 1748–1757,
k. 51v.
68 Litterae basilianorum in terris Ucrainae et Bielarusjae, t. 2: 1731–1760, wyd. A. G. WELYKYJ OSBM (Analecta OSBM, series II, sectio III), Romae 1979, nr 279, s. 171; М. М. ВАВРИК ЧСВВ, Нарис розвитку і стану
василіянського чина, s. 36, 41.
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(przyłączony do Witebska po 1762 r.)69. Ponieważ nie dysponujemy infomacjami na
temat przyczyn ich likwidacji, nie wiadomo, czy można je łączyć z realizacją brewe
Inter plures, jest to jednak prawdopodobne.
Wprowadzeniem w życie paragrafu 29 brewe Inter plures miała się zająć konsulta generalna władz zakonu bazyliańskiego, obradująca w lutym 1745 r. w Antopolu. Jednak wobec wielości różnych innych kwestii, które wówczas rozstrzygano, problem
dostosowania monasterów do wymagań dekretu Inter plures odłożono do kolejnej
konsulty70.
Zebrała się ona 19 X 1745 r. w Dubnie pod przewodnictwem Atanazego Szeptyckiego,
unickiego metropolity kijowskiego, jako delegata papieskiego. Władze zakonne reprezentowali: protoarchimandryta Polikarp Mihuniewicz, konsultorzy generalni oraz
sekretarze. Oczywiście obecny był protoihumen (prowincjał) prowincji koronnej Hipacy Biliński wraz z gronem czterech konsultorów i sekretarzem prowincji. Dokonano
wówczas podziału monasterów bazyliańskich położonych w prowincji Opieki NMP
na trzy grupy: te, które spełniają kryteria brewe Inter plures i mogą funkcjonować samodzielnie, te, które wymagają przyłączenia do większych, oraz te, które trzeba zlikwidować (często zresztą były one już opuszczone przez mnichów)71.
Ustalenia podjęte podczas narady w Dubnie znane są z trzech dokumentów, które
jednak różnią się liczbą wykazanych monasterów. Identyfikację klasztorów bazyliańskich, a zatem także oszacowanie ich liczebności, bardzo utrudniają nagminne w źródłach zniekształcenia nazwy miejscowości. Porównanie wykazów pozwala brać pod
uwagę 129 domów zakonnych funkcjonujących wówczas w prowincji koronnej72. Cechą wspólną wykazów jest podział klasztorów na trzy kategorie. Pierwszą stanowiło
38 monasterów mogących utrzymać ośmiu i więcej profesów. Wśród nich siedem
było samodzielnymi monasterami73, do 31 zaś planowano przyłączyć od jednego

69 М. М. ВАВРИК ЧСВВ, Нарис розвитку і стану василіянського чина, s. 189–209; I. ПАТРИЛО ЧСВВ, Нарис
історії Василіян від 1743 до 1839 року, [w:] Нарис історії Василіянського Чину святого Йосафата,
s. 193, 206.
70 Litterae basilianorum in terris Ucrainae et Bielarusjae, t. 2, nr 263, s. 99. Podczas obrad nad siecią klasztorną prowincji koronnej miał być obecny metropolita Atanazy Szeptycki jako delegat Stolicy Apostolskiej.
71 Ibidem, nr 267, s. 107–111. W sprawozdaniu, wyszczególniając trzy kategorie, wszystkie domy zakonne nazywano monasterami.
72 ЛННБУ Львiв, f. 141, op. 1, od. zb. 307, Notatki ks. Sadoka Barącza, s. 9–12; Archivio Storico „de Propaganda Fide” – Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, Scritture Riferite nei Congressi Moscovia,
Polonia e Ruteni, vol. Miscellanea 3, b.p.; Litterae basilianorum in terris Ucrainae et Bielarusjae, t. 2, nr 267,
s. 107–111. Dokumenty zawierały różne dane. W pierwszym wyliczono 124 domy zakonne, w drugim i trzecim zaś – 123. Główna różnica wiązała się z liczbą monasterów do likwidacji. Pierwszy i drugi spis zawierały
ich po 25, a trzeci – 32. Wiadomo, że w źródle drukowanym opuszczono osiem monasterów, co należy
potraktować jako błąd wydawcy.
73 Litterae basilianorum in terris Ucrainae et Bielarusjae, t. 2, nr 267, s. 108. Monasteria, quae partim per se
ipsa, partim aliis unita, subsistere possunt. Były to: Białostok, Krechów, Mielce, Owrucz, Poczajów, Uniów,
Wicyń.
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do pięciu małych monasterów74. Drugą kategorię stanowiło 61 monasterów o zbyt
małym uposażeniu. Miały one zostać podporządkowane jako rezydencje monasterom z pierwszej kategorii75. Trzecią grupę stanowiło 30 monasterów przeznaczonych
do likwidacji76. Wyszczególnione w trzech spisach klasztory nie wyczerpywały pełnej
listy placówek zakonnych funkcjonujących w 1745 r. w prowincji koronnej. Z nieustalonych przyczyn pominięto pięć monasterów (Bohusław, Głębokie, Lisianka, Piatniczany, Rzyszczów). Trzy pierwsze, położone na Prawobrzeżu, mogły w tym czasie
przejściowo znajdować się w rękach mnichów prawosławnych – jednak zostały wymienione w schematyzmie prowincji koronnej z 1754 r.77 Liczbę wszystkich klasztorów w prowincji koronnej szacować należałoby zatem na 134 monastery78.
W pierwszym etapie przeprowadzania redukcji skoncentrowano się na likwidacji
monasterów z trzeciej grupy, czyli wskazanych przez władze prowincji jako przeznaczone do zamknięcia. Początkowo decyzja ta, jak wynika z zachowanych źródeł, nie
była kwestionowana. W skierowanej do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary relacji protoihumena prowincji koronnej, Sylwestera Koblańskiego, z 31 VIII 1748 r. monasterom z grupy trzeciej nie poświęcono uwagi. Skoncentrowano się natomiast na sytuacji monasterów zdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Prowincjał powtórzył
w zasadzie ustalenia poczynione na konsulcie w Dubnie w 1745 r. Wymienił 38 monasterów samodzielnych i 60 im podporządkowanych, przedstawiając krótko sytuację
finansową każdego z nich79.
74 Ibidem. Były to: Bar, Białołówka, Biesiady, Czortków, Derewlany, Dobromil, Dobrzany, Hoszcza, Kamieniec Podolski, Krasnopuszcza, Kryłos, Lisznia, Lubar, Lublin, Lwów św. Jerzy, Ławrów, Łuck Podwyższenia
Krzyża Świętego (bracki), Łuck św. Jana Ewangelisty (katedra), Milcza Mała, Niskienicze, Pacyków, Podhorce, Pohonia, Satanów, Szarogród, Szczepłoty, Trembowla, Werchrata, Zahajce, Zahorów, Zawałów.
75 Ibidem, s. 109. Monasteria ob tenuem sui Fundationem aliis Monasteriis, melius provisis, unita: Bilina
Wielka, Bołochów, Bucniów, Czernilawa, Czetwertnia, Dereżyce, Domaszów, Dorohów, Granów, Hołowczyńce, Horodyszce (diecezja chełmska), Horodyszcze (diecezja łucka), Horpin, Hoszów, Jazienica, Kołodeżna, Korżowce, Krasnohórka, Kryłos św. Eliasz, Krzemieniec, Letnia, Litwinów, Lwów św. Jan Ewangelista,
Lwów św. Onufry, Lwów Wniebowzięcie NMP, Łanowce, Łuka, Łukwica, Malejowce, Niemirów, Ohladów, Perekały, Pitrycz, Poddębce, Podgrodzie, Podhorodyszcze, Przemyśl św. Jan Chrzciciel, Rudniki, Smolin, Sokół,
Sokulec, Spas, Stojanów, Stożek, Strakłów, Swaryczów, Topolnica, Tryhory, Tumin, Turopin, Uhorniki, Ułaszkowce, Wołświn, Zadarów, Zamość, Zbaraż, Zimno, Złoczów-Buczyna, Złoczów-Grabina, Zagwóźdź, Żółkiew. Wydany spis zawiera liczne błędy w druku. Liczbę monasterów ustalono, konfrontując spis z dwoma
rękopiśmiennymi wykazami.
76 Ibidem, s. 109–110. Monasteria quae ob totalem Fundationis defectum, quoadusque ab Haeredibus et
Piis Fundatoribus sufficienti dote ad sustendandas ad minus octo Personas Religiosas non providebuntur, a Provincia Ruthena plene dimittuntur, et nunc actu jam dimissa: Bakoczyn, Berszada, Bilcze, Bołożynów, Brzeżany,
Brzuchowica, Dorożów, Grabów, Hałajkowce, Horodenka, Humieniec, Kaniów, Kłodzienko, Korolówka, Korsuń, Kosów, Krupiec, Ladawa, Lebiedyn, Lewkowicze, Mańkówka, Perehińsko, Sinków, Tłumaczyk, Tyszyca,
Ulucz, Winnica, Wyspa, Zamczysko, Zwiniacz. Dwa monastery ujęte w tej części zostały błędnie tutaj przypisane: Letnia (wymieniona po raz drugi) oraz Moszny (monaster prawosławny).
77 Cathalogus Monasteriorum et Personarum Provinciae Protectionis B. V. Mariae Ordinis S. Basilii Magni
Anni 1754, [w:] М. М. ВАВРИК ЧСВВ, Нарис розвитку і стану василіянського чина, s. 117–119.
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79 Litterae basilianorum in terris Ucrainae et Bielarusjae, t. 2, nr 278, s. 137–144. Spośród monasterów wymienionych w przyp. 75 zabrakło domu w Bucniowie.
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Jednakże w późniejszych latach podejmowano starania o opóźnienie likwidacji monasterów z grupy trzeciej. W styczniu 1752 r. protoihumen prowincji koronnej, Sylwester Malski, zwrócił się do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary z prośbą o zachowanie
małych monasterów ze względu na trudności z przyjęciem i rozlokowaniem mnichów ze zlikwidowanych do tej pory monasterów80. Stolica Apostolska zareagowała
zobowiązaniem nuncjusza apostolskiego w Rzeczypospolitej, Alberica Archinta, do
dopilnowania wykonania brewe Inter plures, zwłaszcza w odniesieniu do monasterów, których cerkwie miały prawa parafialne. Ten 26 V 1753 r. skierował do biskupów
unickich pismo wzywające do wyznaczenia duchownych diecezjalnych zdolnych do
przejęcia opieki duszpasterskiej w cerkwiach, z których ustąpią bazylianie. Powolność
realizacji postanowień konsulty dubieńskiej sprawiła, że w środowisku unickiego duchowieństwa diecezjalnego pisano o niej jako pozostającej „tylko na papierze, a nie
w samej rzeczy”81.
W 1754 r. protoarchimandryta Herakliusz Lisański wystąpił do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary z propozycją, aby pozostawić te monastery, które mogły utrzymać przynajmniej pięciu zakonników, a ich cerkwie nie miały praw parafialnych82. Stolica Apostolska przychyliła się do tego pomysłu, jednak z trzema zastrzeżeniami. Po pierwsze
wyjątek ten miał obowiązywać tylko przez 10 lat, a po ich upływie te monastery, które
nie zdołają poprawić swojego stanu, miały być zlikwidowane. Po drugie, wszystkie
nowo zakładane monastery musiały mieć zabezpieczenie finansowe dla co najmniej
ośmiu zakonników. Wreszcie, po trzecie, wszystkie monastery, które miały mniej niż
pięciu mnichów, a ich cerkwie posiadały prawa parafialne, miały zostać zlikwidowane
w ciągu roku i przekazane biskupom danej diecezji, którzy z kolei mieli oddawać je
w zarząd duchownym diecezjalnym83.
Jednakże rozporządzenie z 1754 r. nie zostało w pełni wykonane. W 1759 r. Kongregacja Rozkrzewiania Wiary ponownie wskazywała na funkcjonowanie w prowincji koronnej monasterów tak ubogich, że mogły utrzymać jedynie dwóch, trzech zakonników. Przypominała paragraf 29 brewe Inter plures, nakazujący metropolicie łączenie
ubogich klasztorów, oraz zabraniała organizować nowe monastery, których fundatorzy nie zapewniali utrzymania dla przynajmniej ośmiu zakonników84.
W 1764 r. minął dziesięcioletni okres, jaki Stolica Apostolska wyznaczyła na dostosowanie monasterów bazyliańskich w prowincji koronnej do wymagań określonych
80

Ibidem, nr 292, s. 207–209.

81 ЦДІАУ Львів, f. 129, op. 1, spr. 963, k. 23–23v.
82 Acta S.C. de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia, t. 4: 1740–1769,
wyd. A. G. WELYKYJ OSBM (Analecta OSBM, series II, sectio III), Romae 1955, nr 1300, s. 211; Litterae basilianorum in terris Ucrainae et Bielarusjae, t. 2, nr 308, s. 235.
83 Litterae S.C. de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantes, t. 4: 1730–
1758, wyd. A. G. WELYKYJ OSBM (Analecta OSBM, series II, sectio III), Romae 1957, nr 1919, s. 295–296; Acta
S.C. de Propaganda Fide, t. 4, nr 1300, s. 211; Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae, t. 3:
1741–1769, wyd. A. G. WELYKYJ OSBM (Analecta OSBM, series II, sectio III), Romae 1965, nr 1095, s. 228.
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w brewe Inter plures. W informacji o stanie prowincji opatrzonej datą 15 X 1764 r. prowincjał Jozafat Siedlecki przedstawił efekty działań podjętych podczas poprzedniej
dekady85:
1. 18 monasterów osiągnęło wymaganą liczbę mnichów – siedem dzięki uzyskaniu
nowych zapisów sum pieniężnych, 11 dzięki inkorporowaniu lub afiliowaniu do nich
13 małych monasterów jako rezydencji86.
2. 10 monasterom co prawda nie udało się osiągnąć wymaganego stanu liczebnego,
ale ich sytuacja na tyle się poprawiła, że w krótkim czasie mogły go spełnić. Liczyły
one przeważnie po pięciu zakonników. Prowincjał prosił o przedłużenie dla nich
okresu na dostosowanie się do przepisów o dalsze 10 lat. Były to monastery w miejscowościach: Czernilawa, Czortków, Dobrzany, Mańkówka, Satanów, Strakłów, Wołświn z Horodyszczem, Zadarów, Zbaraż, Zimno87.
3. 28 rezydencji przekazano do dyspozycji unickich biskupów poszczególnych diecezji. Zostały one zlikwidowane, a monasterskie cerkwie przejęło duchowieństwo
diecezjalne88.
4. Około 20 nieokreślonych bliżej monasterów („plusquam 20 alia Monasteriola
parva”) prowincja koronna straciła jeszcze przed kapitułą w Dubnie w 1743 r. Przeszły one do rąk duchowieństwa diecezjalnego w wyniku niepodniesienia się po
zniszczeniach w trakcie najazdów tatarskich, zostały zawłaszczone przez właścicieli
gruntów albo dostały się w posiadanie prawosławnych.
5. Prosi o zachowanie monasterów i rezydencji niedysponujących wymaganymi funduszami, ale położonych w pobliżu monasterów prawosławnych. Były to: rezydencja
w Horodence na Pokuciu (w pobliżu Skitu Maniawskiego) oraz monastery w województwie kijowskim położone nad Dnieprem – Bohusław, Granów, Kaniów, Korsuń,
Lebiedyn, Lisianka i Rzyszczów89.
W odpowiedzi Kongregacja Rozkrzewiania Wiary wydała 30 IV 1765 r. dekret, zaakceptowany 5 V 1765 r. przez papieża Klemensa XIII, zasadniczo przychylający się do
sugestii prowincjała. Zezwolono na pozostawienie monasterów i rezydencji położonych w sąsiedztwie monasterów prawosławnych, a 10 monasterów niespełniających
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Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae, t. 3, nr 1095, s. 229–235.
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Ibidem, s. 229–232.
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Ibidem, s. 233–234.

88 Ibidem, s. 229–232. Znalazły się wśród nich: z eparchii lwowskiej – Bołochów, Brzeżany, Bucniów,
Dorohów, Hałajkowce, Kosów, Ladawa, Lwów (rezydencja przy cerkwi uspieńskiej), Podhorodyszcze, Rudniki, Sińków, Sokół, Wyspa, Zagwóźdź; przemyskiej – Dorożów, Kłodzienko, Przemyśl (katedra Narodzenia
św. Jana Chrzciciela), Stryj (nie był wymieniany w spisach z 1745 r., został zlikwidowany przed 1744 r.);
chełmskiej – Ohladów, Stojanów, Tyszyca, Zamczysko; łuckiej – Łuck (katedra św. Jana Ewangelisty), Perekały; włodzimierskiej – Turopin; archidiecezji kijowskiej – Krasnohórka, Niemirów, Winnica.
89 Ibidem, s. 229–235; Acta S.C. de Propaganda Fide, t. 4, nr 1300, s. 212; Litterae S.C. de Propaganda Fide
Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantes, t. 5: 1758–1777, wyd. A. G. WELYKYJ OSBM (Analecta
OSBM, series II, sectio III), Romae 1957, nr 2177, s. 99.
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warunków statutowych, ale rokujących nadzieję na ich wypełnienie, otrzymało pięć
(zamiast postulowanych 10) lat na dostosowanie90.
W 1771 r. władze prowincji koronnej ponownie zwróciły się do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary z prośbą o przedłużenie o kolejne pięć lat terminu powiększenia uposażenia monasterów w Czernilawie i Strakłowie. Jako powód opóźnienia podawano
trwającą w Rzeczypospolitej konfederację barską, utrudniającą rozwiązanie problemów finansowych91.
Mimo tych ułatwień likwidacja małych monasterów trwała. Jej ofiarami padły rezydencje w Horodence, Litwinowie i Łukwicy. Warto w tym miejscu wyjaśnić występujące w literaturze przedmiotu nieporozumienia związane z funkcjonowaniem rezydencji w Łukwicy. Władysław Chotkowski, pisząc o kasacie monasterów w czasach
józefińskich, traktował klasztory w Łukwicy i Łuce raz jako oddzielne, innym razem
jako tożsame. Stąd w późniejszych opracowaniach, opartych na ustaleniach Chotkowskiego, pojawiły się błędy w przedstawianiu likwidacji rezydencji w Łukwicy92.
Monaster w Łukwicy położony był nad rzeką o tej samej nazwie, w odległości 2 mil
(ponad 14 km) od Stanisławowa. Jego stan materialny ilustruje opis wizytacyjny wydany w aneksie II.2. Od 1745 r. w planach organizacyjnych prowincji uwzględniano
go jako monasterek podległy Kryłosowi93. W 1764 r. ostatecznie podjęto decyzję
o podporządkowaniu go, jako rezydencji, monasterowi w Pohoni94. Nieznane bliżej
próby dalszego ograniczenia samodzielności lub może likwidacji rezydencji w Łukwicy napotykały w 1769 r. opór ze strony spadkobierców fundatorów, rodziny Słoneckich95. Rezydencja łukwicka została skasowana dopiero w 1774 r., a jej majątek
rozdysponowano między monastery w Kryłosie i Czortkowie96. Ponownie interweniowali Słoneccy, którzy
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ЛННБУ Львiв, f. 6, od. zb. 57, Codex Capitulorum Generalium Ordinis...1771, s. 607.

92 W. CHOTKOWSKI, Historya polityczna Kościoła w Galicyi za rządów Maryi Teresy, t. 2, Kraków 1909,
s. 384–385. Autor datuje likwidację monasteru w Łukwicy dopiero na 1776 lub też 1780 r. – IDEM, Redukcje monasterów bazyljańskich w Galicji (Rozprawy Polskiej Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny, ser. 2, 38/6), Kraków 1922, s. 7, 9, 27; B. LORENS, Bazylianie w Galicji wobec działań kasacyjnych w latach 1772–1792, [w:] M. DERWICH (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej
Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. 1: Geneza kasat. Kasaty na
ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, curavit Marcus
DERWICH, series I: Colloquia, 8/I), Wrocław 2013, s. 221.
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94 ЦДІАУ Львів, f. 201, op. 4б, spr. 1917, k. 493.
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ЛННБУ Львiв, f. 3, od. zb. 137, Księga dokumentów monasterów prowincji koronnej 1759–1776, k. 14v.

96 ЦДІАУ Львів, f. 684, op. 1, spr. 163, Dziennik dochodów i wydatków prowincji 1759–1776, k. 34r–v. W księdze rachunkowej prowincji koronnej w maju 1774 r. odnotowano wpływ pieniężny w kwocie 460 złp „po
zniesionym klasztorku Łukwickim” oddany przez monaster w Czortkowie i 50 złp wpłacone przez monaster w Kryłosie „za pobrane rzeczy z Łukwicy i za wziętą kwotę pieniężną na ekspens podwód rzeczy te
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gdy klasztor przez prowincyę zniesiono i ostatni superior o. Job Jaworski rzeczy do monasteru czortowskiego przewiózł, zaskarżyli [...] prowincyę do Gubernium, i Gubernium nakazało, aby pierwej (jak to przy
Drohobyczu) o zjednoczenie prosić97.

Chotkowski przypisywał likwidację tej rezydencji prowincjałowi Onufremu Bratkowskiemu. Jednak, jak wynika ze źródeł, już w 1769 r., a więc jeszcze przed objęciem prowincjalstwa przez Bratkowskiego (protoihumen od lutego 1772 r.), była
ona przeznaczona do zamknięcia. Nie miała wówczas funduszy zapewniających
utrzymanie wymaganej liczbie zakonników98. Bratkowski pisał o tym w liście do
cesarzowej Marii Teresy w lipcu 1776 r., prosząc post factum o zgodę na włączenie zakonników z Łukwicy do konwentu w Czortkowie. Do tego ostatniego monasteru trafiły ruchomości rezydencji łukwickiej99. Korespondencja prowincjała
z urzędnikami austriackimi w tej sprawie ciągnęła się jeszcze w 1777 r. i dotyczyła
głównie kwestii finansowych, mianowicie podziału zainwestowanych kapitałów
należących niegdyś do rezydencji, które ostatecznie zostały przejęte przez władze
austriackie100.
Proces redukcji monasterów bazyliańskich w prowincji koronnej, zapoczątkowany
w 1745 r., trwał do końca funkcjonowania tej prowincji w jej niezmienionych granicach, a więc do 1780 r. W tym roku do prowincji koronnej należało 61 monasterów
oraz 11 rezydencji101.
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W. CHOTKOWSKI, Historya polityczna Kościoła w Galicyi, t. 2, s. 384–385.

99 ЦДІАУ Львів, f. 146, op. 84, spr. 2057, Raporty, listy, korespondencja i inne dokumenty dotyczące likwidacji greckokatolickiego klasztoru bazyliańskiego we wsi Łuka 1777–1793, k. 22, 52.
100 W. CHOTKOWSKI, Historya polityczna Kościoła w Galicyi..., t. 2, s. 385; IDEM, Redukcje monasterów bazyljańskich w Galicji, s. 25.
101 Catalogus Professorum Ordinis S.B. Magni Provinciae Protectionis Beatissimae Virginis Mariae iuxta Ordinem Alphabeticum Monasteriorum ex Anno 1778 in Annum 1779, [Poczajów] 1778, b.p. Oprócz nich w prowincji było jeszcze osiem monasterów utworzonych lub przejętych w latach 60. i 70. XVIII w.

1768

1746

1745

1746
1755

rezydencja w 1754 r.
rezydencja w 1749 r.
rezydencja w 1749 r.

rezydencja w 1745 r.
rezydencja w 1745 r.
rezydencja w latach 1749–1754

rezydencja w 1754 r., należąca
do Czernilawy
rezydencja

Bohusław
św. Mikołaja

Bołochów
św. Michała?

Bołożynów
św. Jana Ewangelisty

Brzeżany/Leśniki
Wniebowstąpienia Pańskiego

Brzuchowica
Wniebowstąpienia Pańskiego

Bucniów
Niepokalanego Poczęcia NMP

Dorohów
Zmartwychwstania Pańskiego

Dorożów
Przemienienia Pańskiego

Głębokie/Hłuboczek
Opieki NMP

Grabów
św. Michała

Hałajkowce
św. św. Kosmy i Damiana

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1749

1745

1754

1748

1754

1758

1745

Berszada
Przemienienia Pańskiego

2

Data
likwidacji
1749

Status

1

Klasztor/wezwanie

Bakocyn/Bakoczyn
św. Michała

Lp.
cerkiew i klasztor

Malejowce

zakonnicy przebywali w niej
co najmniej do 1762 r.

Czernilawa

b.d.

b.d.

b.d.

Dobromil

duchowieństwo diecezjalne?

duchowieństwo diecezjalne

duchowieństwo diecezjalne

duchowieństwo diecezjalne

duchowieństwo diecezjalne?

b.d.

duchowieństwo diecezjalne

Malejowce

Dobrzany, Kryłos

Czernilawa

b.d.

b.d.

b.d.

Dobromil

Zawałów?

zakonnicy przebywali
w monasterze do co najmniej duchowieństwo diecezjalne
1760 r.

Pacyków

b.d.

Kryłos

Dobrzany

ruchomości

Poczajów

duchowieństwo diecezjalne

mnisi prawosławni

b.d.

duchowieństwo diecezjalne,
cerkiew miejska w Żurawnie

duchowieństwo diecezjalne

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Dobrzany

zakonnicy

Dalsze losy zlikwidowanego monasteru

Tabela 1. Bazyliańskie monastery prowincji koronnej zlikwidowane w latach 1745–1780
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1745
1765
1745
1757
1745
1754
1749
1776

rezydencja w 1754 r.
Owrucz w 1750 r.
rezydencja w 1749 r.,
Zawałów w 1764 r.
rezydencja w 1747 r.

Korolówka
Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Korsuń
św. Onufrego

Kosów
św. Mikołaja

Krasnohórka
św. Michała?

Krupiec
Trójcy Świętej

Kryłos
św. Eliasza

Ladawa
św. Jana Chrzciciela

Lebiedyn/Łebedyn
św. Jerzego

Lewkowicze
św. Mikołaja

Litwinów
św. Onufrego

Lwów
Wniebowzięcia NMP

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Kryłos (Wniebowzięcia NMP)
od 1748 r.

Białołówka w 1754 r.,
Owrucz w 1754 r.

1745

Kłodzienko
św. Onufrego

16

1753 – 1756

1773

1753 –1754

1746

rezydencja

Humieniec
Narodzenia św. Jana Chrzciciela

15

1764–1765

Data
likwidacji

rezydencja w 1754 r.

Status

Horodenka
św. Mikołaja

Klasztor/wezwanie

14

Lp.

duchowieństwo diecezjalne
duchowieństwo diecezjalne

Lwów
św. Onufrego?

duchowieństwo diecezjalne

mnisi prawosławni?

duchowieństwo diecezjalne?

Wicyń

Owrucz

b.d.

b.d.

b.d.

duchowieństwo diecezjalne?

duchowieństwo diecezjalne?

duchowieństwo diecezjalne?

mnisi prawosławni w 1772 r.

duchowieństwo diecezjalne?

duchowieństwo diecezjalne?

Dobrzany

duchowieństwo diecezjalne

cerkiew i klasztor

ruchomości

Lwów
św. Onufrego?

Wicyń, Zawałów

Owrucz

b.d.

Szarogród

Kryłos Wniebowzięcia NMP

b.d.

Białołówka, Owrucz, Lublin

Kryłos

Bohusław

Kamieniec Podolski

Dobromil

Dobrzany

Pohonia, Sokulec

Dalsze losy zlikwidowanego monasteru

Kryłos (Wniebowzięcia NMP)

b.d.

Owrucz

Kryłos

Bohusław

Kamieniec Podolski

Dobromil

b.d.

Pohonia

zakonnicy
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1754

1746

1748
1745

1757

1746
1750

rezydencja w 1749 r.

rezydencja w 1749 r.

rezydencja w 1748 r.,
Dobrzany w 1748 r.
monaster w 1776 r.
rezydencja, Bilcze w 1752 r.

Ohladów
św. Praksedy

Perehińsko
św. Onufrego

Perekały
Opieki NMP

Piatniczany
Wniebowzięcia NMP

Podgrodzie/Rohatyn
św. Jana Chrzciciela
i Wniebowstąpienia Pańskiego

Podhorodyszcze
Przemienienia Pańskiego

Przemyśl
Narodzenia św. Jana

Rudniki
Trójcy Świętej

Rzyszczów/Rzyszczew
Przemienienia Pańskiego

Sińków
św. Mikołaja

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1758

1778

1757

1748

Niemirów
św. Mikołaja

30
rezydencja w 1749 r.

1774

rezydencja w 1754 r.,
Pohonia w 1764 r.

Łukwica
Narodzenia NMP

29

Data
likwidacji
1758

Status

Łuck
katedra św. Jana Ewangelisty

Klasztor/wezwanie

28

Lp.

Bilcze

b.d.

Dobrzany

duchowieństwo paraﬁalne

mnisi prawosławni

duchowieństwo diecezjalne?

duchowieństwo diecezjalne

duchowieństwo diecezjalne

Lwów
św. Jerzego?
Dobromil

duchowieństwo diecezjalne,
w klasztorze bazylianki

b.d.

duchowieństwo diecezjalne?

duchowieństwo diecezjalne?

duchowieństwo diecezjalne

b.d.

duchowieństwo diecezjalne

duchowieństwo diecezjalne

cerkiew i klasztor

ruchomości

Kamieniec Podolski, Bilcze

b.d.

Dobrzany

Dobromil

Lwów św. Jerzego,
Lwów św. Onufrego

b.d.

Kamieniec Podolski

Strakłów?

Swaryczów, Kryłos
Wniebowzięcia NMP,
Kryłos św. Eliasza

b.d.

b.d.

Czortków, Kryłos

b.d.

Dalsze losy zlikwidowanego monasteru

b.d.

Kamieniec Podolski

Strakłów?

b.d.

b.d.

b.d.

Czortków

b.d.
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1745
1753

1752
1754
1745
1745

rezydencja

rezydencja
rezydencja w 1746 r.

Tłumaczyk
Wniebowzięcia NMP

Turopin

Tyszyca
Wniebowzięcia NMP

Ulucz
Wniebowstąpienia Pańskiego

Winnica
Zwiastowania NMP

Wyspa
Podwyższenia Krzyża Świętego

Zagwóźdź
Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Zamczysko/Zameczek

Zwiniacz/Dzwiniacz
Wniebowstąpienia Pańskiego i św. Praksedy

44

45

46

47

48

49

50

51

52

rezydencja w 1749 r.,
Pohonia w 1752 r.

1754

rezydencja w 1750 r.

Stożek
Przemienienia Pańskiego

43

1753

1745

1754

1754

rezydencja w 1754 r.,
Wołświn w 1754 r.

Stojanów
Wniebowzięcia NMP

42

1756

Data
likwidacji

rezydencja w 1749 r.

Status

Sokół
Podwyższenia Krzyża Świętego

Klasztor/wezwanie

41

Lp.

b.d.

Lublin

Pohonia

Dobrzany

b.d.

Dobromil

b.d.

Niskienicze?

Kryłos

Krzemieniec?

Jazienica

Kryłos Wniebowzięcia NMP

zakonnicy

Dobrzany

Szarogród

Dobromil

Derewlany

Niskienicze?

Kryłos

Krzemieniec?

Jazienica

Kryłos Wniebowzięcia NMP,
Pitrycz

ruchomości

duchowieństwo diecezjalne?

duchowieństwo diecezjalne

Trembowla

Lublin

duchowieństwo diecezjalne paraPohonia, Kryłos
ﬁi miejskiej w Stanisławowie

duchowieństwo diecezjalne

b.d.

duchowieństwo diecezjalne

duchowieństwo diecezjalne?

b.d.

duchowieństwo diecezjalne

b.d.

duchowieństwo diecezjalne

duchowieństwo diecezjalne

cerkiew i klasztor

Dalsze losy zlikwidowanego monasteru
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W tabeli 1 uwzględniono monastery prowincji koronnej zlikwidowane w wyniku
realizacji brewe Inter plures. Ani brewe, ani ustalenia podjęte na konsulcie w Dubnie nie precyzowały losów nieruchomości i mienia ruchomego po zlikwidowanych monasterach. Proces łączenia, a właściwie podporządkowywania mniejszych
monasterów większym nie wymagał zmiany ich sytuacji prawnej i materialnej.
Trzeba było natomiast wypracować sposób postępowania w przypadku likwidacji
placówki. Monaster, który liczył mniej niż pięciu zakonników i miał cerkiew monasterską posiadającą prawa parafialne, był przekazywany do dyspozycji biskupa
danej eparchii. Takie rozstrzygnięcie zyskało w 1754 r. aprobatę Stolicy Apostolskiej, co przyspieszyło likwidację monasterów i ich przejmowanie przez eparchie.
Cerkwie monasterskie stawały się świątyniami parafialnymi, a posiadłości ziemskie
oraz zabudowania z cerkwią włącznie przechodziły na własność eparchii. Ruchomości monasteru, w tym wyposażenie cerkwi z utensyliami, księgami liturgicznymi
i dzwonami oraz inwentarz żywy, przekazywane były najbliższym monasterom
bazyliańskim102.
Udało się ustalić losy (przynajmniej jednego z trzech składników) dla 49 z 52 zlikwidowanych monasterów (94% wszystkich). Nie znaleziono żadnej wzmianki na temat
pokasatowych losów trzech placówek (Berszada, Bucniów, Niemirów).
Los cerkwi i zabudowań monasterskich ustalono w stosunku do 44 (85%) spośród
monasterów wyszczególnionych w tabeli 1. Przeważająca liczba (39 – 75% ogółu)
cerkwi monasterskich trafiła w ręce unickiego duchowieństwa diecezjalnego. Większość z nich pozostała siedzibami parafii, ponieważ w Kościele unickim praktycznie
każda cerkiew, przy której rezydował duchowny, posiadała prawa parafialne103.
Jesienią 1745 r. bazylianie z Brzuchowicy, stanowiącej rezydencję monasteru w Dobromilu, oddali cerkiew duchowieństwu diecezjalnemu. Funkcjonowała ona jako
świątynia parafialna104. Należąca do monasteru w Bakocynie cerkiew św. Michała
przeszła w 1749 r. na rzecz parochii miejskiej w Żurawnie105. W 1752 r. duchowieństwo diecezjalne eparchii lwowskiej objęło cerkiew monasteru w miejscowości

102 ЦДІАУ Львів, f. 129, op. 1, spr. 963, k. 23; Litterae S.C. de Propaganda Fide, t. 4, nr 1919, s. 295–296;
Acta S.C. de Propaganda Fide, t. 4, nr 1300, s. 210–213; Litterae basilianorum in terris Ucrainae et Bielarusjae, t. 2, nr 308, s. 234–236; nr 311, s. 239–240; Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae, t. 3,
nr 1095, s. 228.
103 W. KOŁBUK, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne (Wspólnoty Religijne i Narodowe w Rzeczypospolitej w Drugiej Połowie XVIII Wieku, 2), Lublin 1998, s. 47–48.
104 AP Przemyśl, ABGK, sygn. 22, Wizyty cerkwi dekanatu drohobyckiego 1764, s. 30. W wizytacji jako datę
opuszczenia rezydencji przez bazylianów podano rok 1715, jednak musiała to być pomyłka, ponieważ rezydencja funkcjonowała w 1740 r. Datę 1715 r. łączyć należy z oblatą przywileju fundacyjnego. Ю. СТЕЦИК,
Василіанські монастирі, s. 264–265.
105 Дополненія ко сводной Галицко-Русской Литописи съ 1700 по 1772 годъ, wyd. А. С. ПЕТРУШЕВИЧ,
ч. I, Львов 1896, s. 226; A. PAWŁYSZYN, Monastery męskie eparchii lwowskiej w latach 1596–1739 (maszynopis
pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Henryka Gapskiego, Archiwum Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), s. 180.
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Wyspa106. Przejęcia takie nasiliły się po 1754 r. Jak wyglądało to w praktyce, ukazują
akta wizytacji diecezji chełmskiej i łuckiej. 19 III 1754 r. dwaj duchowni diecezjalni, Jan
Pomorzkant, oficjał generalny i dziekan chełmski, oraz Grzegorz Mokrzycki, dziekan
potelicki i tomaszowski, reprezentujący Felicjana Filipa Wołodkowicza, w tym czasie
unickiego biskupa chełmskiego i bełskiego oraz koadiutora metropolity kijowskiego,
przejęli monaster z cerkwią św. Praksedy w Ohladowie. Cerkiew wraz z wyposażeniem, którego opis wydano w aneksie III.2, została przekazana parochowi ohladowskiemu, ks. Andrzejowi Żurakowskiemu107. Cerkiew monasterska stała się parafialną,
ale zmieniono jej wezwanie – nowym patronem został św. Onufry. W wizytacji
z 1762 r. zaznaczono, że cerkiew parafialną nazywano Monastyrek108. 18 III 1754 r. ta
sama komisja wyznaczona przez bpa Wołodkowicza przejęła na rzecz duchowieństwa diecezjalnego rezydencję bazyliańską w Stojanowie (aneks III.1)109.
21 III 1754 r. miało się odbyć zajęcie jeszcze dwóch ośrodków bazyliańskich – monasteru w Wołświnie i podporządkowanej mu rezydencji w Horodyszczu. Jednak ihumen wołświński, o. Alimpiusz Hołowiecki, nie pozwolił na zajęcie przez duchownych
diecezjalnych ani swojego monasteru, ani rezydencji w Horodyszczu. Sporządzono
zatem tylko inwentarze cerkwi i klasztorów. Oba monastery natomiast nadal funkcjonowały, gdyż ihumen klucza cerkiewnego oddać nie chciał110. Jest to jedyny znany mi
przypadek oporu bazylianów wobec decyzji władz prowincjalnych i diecezjalnych.
Dodajmy, że zakończył się on szczęśliwie dla bazylianów – obie placówki przetrwały,
dopiero w 1765 r. zostały podporządkowane, jako folwarki, nowo utworzonemu monasterowi w Krystynopolu111.
24 IV 1754 r. Stefan Żukowski, dziekan oleski, jako reprezentat unickiego biskupa łuckiego i ostrogskiego, wizytował, przejmując na rzecz parafii unickiej, cerkiew wraz
z całym wyposażeniem oraz budynek klasztorny monasteru w Bołożynowie koło
Buska (aneks I.1)112. W 1755 r. przed przemyskim sądem biskupim obrządku unickiego toczyła się sprawa związana ze skargą bazylianów z rezydencji w Czernilawie,
reprezentowanych przez ihumena Gabriela Arłamowskiego, na duchownych parochii z Jazowa Starego, którzy wysunęli roszczenia do kaplicy bazyliańskiej pw. Opieki
NMP w miejscowości Głębokie (Hłuboczek) w pobliżu Nowego Jazowa i do należących do niej gruntów. Kaplica i rezydencja przy niej miały przejść pod zarząd duchowieństwa diecezjalnego113. We wrześniu 1755 r. decyzją Onufrego Szumlańskiego,
106 НМ Львів, Рукописи латинські, rps 22, Visitatio Generalis... 1761–1762, k. 80; ЦДІАУ Львів, f. 159, op.
9, spr. 47, Opis nieruchomego majątku cerkwi we wsi Wyspa 1761–1803, k. 9.
107

AP Lublin, zesp. 95, sygn. 106, Wizytacje i inwentarze klasztorów i cerkwi 1740–1763, k. 217v–220.

108

AP Lublin, zesp. 95, sygn. 111, Wizyta cerkwi w dekanacie szczurowieckim będących 1762, k. 1v–2.

109

Ibidem, sygn. 106, k. 215.

110

Ibidem, k. 220–224.

111

ЛННБУ Львiв, f. 3, od. zb. 802, Dziejopis monasteru krystynopolskiego ZSBW od R. P. 1766, k. 3–5v.

112 ЦДІАУ Львів, f. 201, op. 4б, spr. 356, Akta wizytacji monasterów Zakonu św. Bazylego Wielkiego 1748–
1776, k. 8–10.
113

AP Przemyśl, ABGK, sygn. 15 supl., s. 234–236.
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eparchy przemyskiego, włączono je do parochii w Nowym Jazowie114. Cerkiew bazyliańską w Podhorodyszczu wraz z uposażeniem monasteru przejął duchowny diecezjalny115. Również świątynia bazyliańska w Horodence została, najpewniej w 1765 r.,
przekazana duchowieństwu diecezjalnemu116.
Zdarzały się odstępstwa od zasady oddawania cerkwi monasterskiej duchownym diecezjalnym. Zakonnicy z monasteru w Dobrzanach dysponowali cerkwią ze zlikwidowanego monasteru w Humieńcu. W 1744 r. sprzedali ją do wsi Iwankowce koło Żydaczowa
za 200 złp117. W Dobrzanach pozostały natomiast dwa dzwony z tej cerkwi118.
Jeśli lokalizacja przejętych cerkwi nie odpowiadała potrzebom duszpasterskim, były
one przenoszone na inne miejsce, np. cerkiew monasterską z Bołochowa przeniesiono do wsi Niegowce119.
Należące do likwidowanych monasterów posiadłości ziemskie (grunty orne, łąki i lasy
etc.) były traktowane jako uposażenie parocha i włączano je do beneficjum parochii.
Tak się stało w przypadku gruntów należących do monasteru w Podgrodziu, które
w końcu XVIII stulecia znalazły się w użytkowaniu parocha posługującego przy tamtejszej cerkwi parafialnej pw. św. Jana Chrzciciela120. Do 1754 r. w ręce duchowieństwa diecezjalnego przeszły dobra monasteru w Zagwoździu, zostały bowiem „do
cerkwi miejskiej stanisławowskiej inkorporowane”121.
Zabudowania klasztorne pozostawały do dyspozycji parochii. Często, z powodu bardzo złego stanu, były rozbierane lub, niezagospodarowane, niszczały. Zdarzały się
przypadki, że osiedlali się w nich zakonnicy, którzy nie chcieli się podporządkować
władzom prowincji bazyliańskiej i popadli w konflikt z przełożonymi. Taka sytuacja
miała miejsce w Grabowie, gdzie według akt wizytacji generalnej eparchii lwowskiej, na które powołuje się Andrzej Pawłyszyn, jeszcze w 1762 r. miało przebywać
dwóch mnichów, o których nie wiedziały władze zakonne122. Podobnie rzecz się

114

Ibidem, s. 252–254; Ю. С ТЕЦИК, Василіанські монастирі, s. 268–269.

115

НМ Львів, Рукописи латинські, rps 24, s. 637.

116 ЦДІАУ Львів, f. 201, op. 4б, spr. 1917, k. 516v, 517v–519.
117 ЦДІАУ Львів, f. 684, op. 1, spr. 1320, k. 7v.
118 ЦДІАУ Львів, f. 201, op. 4б, spr. 529, k. 28.
119

M. КОССАК, Монастирі Галичини, s. 43.

120 O. DUCH, Losy monasterów bazylianek w Galicji na przełomie XVIII i XIX w., [w:] M. DERWICH (red.), Kasaty
klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, t. 1, s. 236.
121 Akta grodzkie i ziemskie z Archiwum Państwowego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa Fundacji
Al. hr. Stadnickiego ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie, t. 25: Lauda sejmikowe halickie 1696–
1772, wyd. W. HEJNOSZ, Lwów 1935, nr 319, s. 614.
122 A. PAWŁYSZYN, Prawosławne i unickie monastery męskie na terenie eparchii lwowskiej w latach 1596–
1739. Przyczynek do powstania nowego katalogu, [w:] J. GWIOŹDZIK, R. WITKOWSKI, A. M. WYRWA (red.), Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej, s. 278; М. М. ВАВРИК ЧСВВ, Нарис розвитку
і стану василіянського чина, s. 46, datował likwidację tego monasteru na 1765 r.
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miała z monasterem w Brzeżanach-Leśnikach, wymienionym w protokole wizytacji
z 1760 r., ale nieuwzględnianym w schematyzmach bazyliańskich123.
Zdarzało się, że opuszczone przez bazylianów zabudowania klasztorne były przejmowane przez czerńców prawosławnych. Doszło do tego w czterech przypadkach (7%).
Działo się tak najczęściej na terenach ukrainnych nad Dnieprem, np. w monasterze
w Korsuniu – bazylianie opuścili go w sierpniu 1764 r., a ruchomości przekazano
monasterowi w Bohusławiu124. W lipcu 1772 r. opuszczony budynek klasztorny zajęli czerńcy125. Nastąpiło to najpewniej ze względu na fakt przechodzenia tamtejszej
ludności na prawosławie. Od drugiej połowy lat 60. XVIII w. na terenach Prawobrzeża
rozwijano silną agitację prawosławną, której w kwietniu 1766 r. uległa część duchownych i wiernych z parochii unickich w Korsuniu126.
Do zabudowań po zlikwidowanej w drugiej połowie 1757 r. rezydencji bazyliańskiej
w Podgrodziu, położonej kilka kilometrów na północ od Rohatyna, wprowadziły się
mniszki bazylianki z Rohatyna wraz z kapelanem, o czym mieszkańcy Podgrodzia
informowali biskupa lwowskiego niedatowanym listem. Monaster bazylianek funkcjonował w Podgrodziu w latach 70. XVIII w. Najprawdopodobniej przyczyną przeniesienia się mniszek była kasata monasteru w Rohatynie przeprowadzona w 1768 r.
na polecenie eparchy lwowskiego Leona Szeptyckiego. Wprawdzie mniszki miały zamieszkać w monasterze w Słowicie, ale może wybrały, zapewne samowolnie, inne
rozwiązanie, osiedlając się w bliższym Podgrodziu127.
Los majątku ruchomego z monasterów i cerkwi monasterskich udało się ustalić w 41
przypadkach (ponad 78%). W 1745 r. zdecydowano, że zostanie on rozdysponowany
między najbliżej położone monastery i rezydencje bazyliańskie, a mianowicie: monaster w Dobrzanach miał otrzymać ruchomości z Bakocyna, Grabowa i Wyspy; w Dobromilu – z Brzuchowicy, Kłodzienka i Ulucza; w Kryłosie – z Kosowa i Tłumaczyka;
w Kamieńcu Podolskim – z Bilcza, Korolówki i Sińkowa; w Derewlanach – z Tyszycy;
w Szarogrodzie – z Ladawy i Winnicy; w Pohoni – z Horodenki; w Lublinie – z Zamczyska, w Trembowli – ze Zwiniacza; w Malejowcach – z Hałajkowic; w Owruczu – z Lewkowicz128. W rzeczywistości zrealizowano tylko część z tego postanowienia, gdyż
123 I. СКОЧИЛЯС, Генеральні візитації київської унійної митрополії XVII–XVIII століть. ЛьвівськоГалицько-Камянецька єпархія, t. 2: Протоколи генеральних виізитацій, Львів 2004, s. 229, 300.
124 ЦДІАУ Львів, f. 684, op. 1, spr. 163, k. 10v; М. М. ВАВРИК ЧСВВ, Нарис розвитку і стану василіянського
чина, s. 46.
125 ЦДІАУ Львів, f. 684, op. 1, spr. 163, k. 28.
126 Epistolae Feliciani Philippi Wolodkovycz Metropolitae Kioviensis Catholici (1762–1778), pars I, wyd.
A. G. WELYKYJ OSBM (Analecta OSBM, series II, sectio III), Romae 1967, nr 73, s. 124; S. NABYWANIEC, Unicka
archidiecezja kijowska w okresie rządów arcybiskupa metropolity Felicjana Filipa Wołodkowicza 1762–1778,
Rzeszów 1998, s. 388.
127 ЦДІАУ Львів, f. 201, op. 4б, spr. 356, k. 54–55; O. DUCH, Losy monasterów bazylianek, s. 235–236.
128 ЛННБУ Львiв, f. 141, op. 1, od. zb. 307, s. 9–12; Archivio Storico „de Propaganda Fide” – Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, Scritture Riferite nei Congressi Moscovia, Polonia e Ruteni, vol. Miscellanea 3, b.p.
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sytuacja niektórych monasterów poprawiła się i nie zostały zlikwidowane (np. Bilcze).
Po konsulcie dubieńskiej w 1745 r. stopniowo likwidowano opustoszałe monastery
w ziemi halickiej – w Berszadzie, Grabowie, Kosowie, Sokole i Tłumaczyku – ich ruchomości otrzymał monaster Wniebowzięcia NMP w Kryłosie129. Ruchomości z rezydencji
w Brzuchowicy – „niektóre księgi, dzwon, apparaty i inne z wołów, koni, krów mobilia”
– w 1745 r. trafiły najprawdopodobniej do monasteru w Dobromilu130. W 1754 r. z likwidowanej rezydencji w Stojanowie w eparchii chełmskiej zakonnicy zabrali do monasteru w Jazienicy srebra cerkiewne, dwa ewangeliarze oraz komplet szat liturgicznych
w kolorze zielonym. Reszta ruchomości pozostała najpewniej do dyspozycji duchownego diecezjalnego131. Część wyposażenia z monasteru w Podhorodyszczach trafiła
do monasteru św. Jerzego we Lwowie. Były to przede wszystkim: cerkiewne księgi (22
tomy) i srebro, bielizna ołtarzowa oraz szaty liturgiczne i naczynia stołowe132. W okresie od września do listopada 1757 r. z Podhorodyszcza do monasteru św. Jerzego we
Lwowie wywieziono zboże (pszenicę, owies, żyto i jęczmień), grykę oraz miód133. We
wrześniu 1757 r. do monasteru w Białołówce trafiły przedmioty liturgiczne oraz księgi
z Krasnohórki134. W kwietniu 1765 r. monaster w Sokulcu przejął wyposażenie cerkwi
i rezydencji w Horodence (aneks II.1). Do cerkwi trafiły m.in. utensylia liturgiczne („kielich srebrny pozłacany z Horodenki”), szaty liturgiczne i sprzęty cerkiewne, a do budynku klasztornego – biblioteka i sprzęty gospodarskie135. Ruchomości z monasteru
129 ЦДІАУ Львів, f. 201, op. 4б, spr. 1917, k. 21–24; APPD Kraków, Ławra Poczajowska, sygn. 2, k. 52.
130

AP Przemyśl, ABGK, sygn. 22, Wizyty cerkwi dekanatu drohobyckiego 1764, s. 30.

131

AP Lublin, zesp. 95, sygn. 106, k. 215.

132 ЦДІАУ Львів, f. 684, op. 1, spr. 2236, Spis przedmiotów kultu religijnego cerkwi św. Jerzego we Lwowie
1764–1765, k. 14v; f. 684, op. 1, spr. 2184, Inwentarz monasteru i cerkwi św. Jerzego w Lwowie 1766–1773,
k. 18. Były to: „Ewangelia aksamitna zielona stara, na której sztuk srebrnych 5 z klauzurkami odlewanemi
srebrnemi, Ewangelia w prostej oprawie, Testament oprawny w aksamit czerwony jeden, na którym sztuk
srebrnych pozłacanych 10 z klauzurkami takimiż, Tryfołoj stary jeden, Apostoł jeden, Tryod Postna jedna,
starych dwie Cwitnych, Czasosłowów dwa, jeden in folio, a drugi in 4-to, Żywoty Ś[więtych] na trzy miesiące
w księdze jednej, Mszał uniowski stary jeden, Jarmołoj drukowany jeden, pisany jeden in 4-to, Testament
stary rozsrzęsiony jeden, Dyoptry książek 2, jedna in 4-to, druga in 8-vo stare obiedwie, Alfawyt duchowny
in 8-vo stary jeden, Książka o Pokaianyiu in 8-vo stara jedna, Książka pisana stara jedna, Medytacye poczajowskie in folio, Biblia Łacińska in 4-to jedna, kielich srebrny z karkabą marcypanową z gwiazdą i pateną
pozłacaną, krzyż półłokciowy z sedesem z krwawnikami 10 częścią w narożnikach, częścią w promieniach,
krzyżyk mały ręczny z 5 kamykami prostemi, wotów rączek 2, tabliczek małych sześć, koronek małych 8,
pierścionków srebrnych pozłacanych dwa, koralików sznurków 2 z obrazkami ś[więtego] Jana Nepomucina i z krzyształem w srebro oprawnym, velum na dnie haftowanym w różne kwiaty, velum na puszkę do
dalmatyk wzięte na naprawę, towalnia mała jedna, humerał jeden, misa obręczowa jedna, talerzów osiem,
półmisków 6, łyżek blaszanych dwanaście”.
133 ЦДІАУ Львів, f. 684, op. 1, spr. 2649, Inwentarzowy opis majątku nieruchomego monasteru w Podhorodyszczu 1755–1756, k. 6v.
134 ДАТО, f. 258, op. 3, spr. 1254, k. 23v. Były to: kielich cynowy, puszka cynowa, mirnica cynowa, 2 niewielkie dzwony oraz dzwonek ołtarzowy, aparat, alba, humerał, 3 korporały, 8 ksiąg liturgicznych i 7 ksiąg
pozostałych po zmarłym ks. Ostrowskim.
135 ЦДІАУ Львів, f. 201, op. 4б, spr. 1917, k. 516v, 517v–519. Wśród paramentów liturgicznych znalazł się
„kielich srebrny pozłacany”, a wśród szat: „6 aparatów ze wszystkim i jedna stuła, 2 dalmatyki, 2 alby oraz
dwie lampy blaszane do obrazów Pana Jezusa i Najświętszej Panny. Do biblioteki klasztornej w Sokulcu
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w Korsuniu przekazano w 1764 r. do Bohusławia136. W 1773 r. ruchomości z cerkwi monasterskiej w Litwinowie (aneks II.3) zostały rozdzielone między dwa monastery. Najwartościowsze, w tym czczony jako łaskawy obraz św. Onufrego, przekazano do monasteru w Wicyniu137. Część trafiła do cerkwi monasteru w Zawałowie138. Do archiwum
monasteru w Pitryczu przekazano dokumenty fundacyjne monasterów z Pokucia139.
Inwentarz żywy (bydło, konie, trzoda chlewna, drób) albo przekazywano w naturze,
albo sprzedawano, a uzyskana kwota trafiała do jakiegoś potrzebującego wsparcia
monasteru lub do kasy prowincji. Tak się stało w przypadku bydła i koni z monasteru w Bołożynowie, które sprzedano za 242 złp, przekazane w 1755 r. monasterowi
w Poczajowie140.
Kapitały należne likwidowanemu monasterowi pozostawały w dyspozycji władz prowincji, do których należała decyzja o przekazaniu ich określonemu monasterowi lub
monasterom, czasami tylko w formie zwrotnej pomocy. W październiku 1760 r. prowizja od kapitału należącego do monasteru w Podhorodyszczu trafiła do klasztoru
św. Jerzego we Lwowie, a w 1765 r. została przyznana klasztorowi św. Onufrego we
trafiło łącznie 30 tomów: Stella Concionum Łacińska in 4to, Trojaki pokłon kaznodziejski Dębskiego in folio,
Żywot P. Jezusa po polsku bez początku, Alfabet polski przeciw Heretykom, Fabula Aesopi bez początku
in 8vo, Gospodarz nieba i ziemi x. Jacka Liberiusza in 4to, Biblia Łacińska in majori 8vo, Brewiarz Ruski po
polsku in 8vo, Kazania Podkamienieckiej Koronacyi N. Panny in folio, Nowy Adam in 4to z początkiem
bez końca, Ewangelijka Polska in 12mo, Droga do wieczności in 8vo bez początku, Reguły S. O. Bazylego
W., Mowy sejmowe stare in 4to bez początku, Drexellius Supra Danielem in 12mo bez początku, Philosophia pisana Sluzikiewicza in 4to, Nabożeństwo do S. Wincentego, Liber meditationum in 4to, Rozmyślania
Poczajowskiego druku in folio, Flamina Eloquentiae pisane in 8vo, Europa in 12ma, Martyrologium czyli
katalog SS. in 8vo, Półcarski in 4to po rusku, Messia po rusku in 4to, Nauka i wykład Ewangelij po rusku na
niedziele, Lexicon in 4to, Pogrzeb zakonny poczajowskiego druku in 4to,Trebnik stary ostrowskiego druku
in 4to, Naśladowanie P. Jezusa in 8vo, Ewangelia lwowskiego druku in folio. Ponadto przybyły: skrzynia na
aparaty z zamkiem dobrym i kluczem, beczek jodłowych 2, antałek dębowy 1, kociołek z rączką żelazną,
ruszt żelazny dobry, trzynożek dobry, siekacz do kuchni, dzieża, niecułki, cebrzyczek, sito, przetak, talerzów
drewnianych, konwi 2, stanwi kapuścianych 2, szafka duża do chowania naczynia, do czesania przedziwa
szczotka, rydel, siekier złamanych 3, piłka do rżnięcia, kulbaka, świdrów 2, dłuto, rzezak z stalicą, kosa
z pierścieniem, zamek drewniany, wóz kowany z wasągiem skórą obity dobry, wozów końskich prostych,
sani 2, zagubnie, wózek mały parokonny, szory z wszystkim dobre, półszorki złe stare, sypanek 2 mniejsza
i większa, miska mała, półmisek mały, talerzów 3, obrus stary, solniczka cynowa, obrazków na płótnie 4,
stacyi papierowych 17, taborecik suknem niebieskim obity, osłon z poręczem, stół dębowy, stolik na jedną
osobę”; z kolei „konewka do robienia świc” trafiła do monasteru w Łuce.
136 ЦДІАУ Львів, f. 684, op. 1, spr. 163, k. 10v.
137 Ibidem, spr. 1204, Dziennik i historyczna wiadomość o monasterze w Wicyniu 1764–1796, k. 32v. Wydarzenie to odnotowano następująco: „Zniesiony jest klasztorek litwinowski nad wsią Litwinowem na górze
leżący, w dobrach J.W. Teofili Muszyńskiej (!), stolnikowej koronnej [Teofila z Potockich Moszyńska], a to
za naleganiem tejże J.W. Pani o pokazanie praw pierwiastkowych, które poginęły podczas wycięcia ludzi
w Podhajcach Wielkich i w Litwinowie przez Tatarów. Ten klasztorek już był roku 1586, jak się poznaje
z ksiąg grodu halickiego [...]. Z tego monasterku jest przeniesiony obraz św. Onufrego łaskawy do tutejszego monasteru i lokowany w cerkwi, na ołtarz nowy dał ks. Szczawiński superior in ante litwinowski zł
pol. 297”. ЛННБУ Львiв, f. 3, od. zb. 276, Inwentarz monasteru wicyńskiego 1772–1788, k. 3.
138

ЛННБУ Львiв, f. 3, od. zb. 613, k. 12v; ЦДІАУ Львів, f. 684, op. 1, spr. 163, k. 11, 15v.

139 ЦДІАУ Львів, f. 201, op. 4б, spr. 1917, k. 27.
140 APPD Kraków, Ławra Poczajowska, sygn. 22, Księga rachunkowa monasteru w Poczajowie 1745–1789, k. 27.
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Lwowie141. Do monasteru w Pitryczu trafiły sumy pieniężne ofiarowane w latach 1745
i 1750 monasterowi w Sokole142. 3 VI 1757 r. w Medyce superior dobromilski Gerwazy
Pasławski, działając w imieniu prowincji koronnej, zawarł z wojewodą lubelskim Antonim Lubomirskim porozumienie stanowiące, że prowincja „monaster krasnohurski
znieść i zakonników z niego wziąć submittuje się”. Lubomirski natomiast zgodził się
obiecaną monasterowi krasnohórskiemu sumę 10 tys. złp zapisać klasztorowi lubelskiemu, za co bazylianie lubelscy mieli odprawiać pięć mszy rocznie za zmarłych
krewnych ofiarodawcy143.
Źródła albo milczą, albo są bardzo lakoniczne w kwestii losów zakonników z likwidowanych monasterów i rezydencji. Trudno się temu dziwić, skoro, zwłaszcza początkowo, likwidowano głównie placówki opuszczone, a później decyzje o kasacie
dotyczyły monasterów, w których przebywało bardzo mało zakonników, z reguły od
jednego do trzech profesów w zaawansowanym wieku.
Udało się zebrać informacje dotyczące losów zakonników z 32 zlikwidowanych monasterów i rezydencji (61%). Wskazują one, że mnisi przenosili się do tych monasterów, do których trafiały ruchomości lub kapitały z ich macierzystych placówek. Dzięki
zwiększeniu dochodów można było ich utrzymać. Nie wszystkim zakonnikom podobało się takie rozwiązanie, tym bardziej, że na nowym miejscu nie zawsze mogli
liczyć na życzliwe przyjęcie, ze względu na obawę, że ich przybycie pogorszy warunki
bytowe. Niektórzy, łamiąc dyscyplinę zakonną, pozostawali w zabudowaniach poklasztornych (jak to miało miejsce we wspomnianych wyżej Grabowie i Brzeżanach-Leśnikach), inni zasilali szeregi mnichów-włóczęgów.
Równocześnie z likwidacją niektórych monasterów trwał proces ich łączenia, który polegał na zamianie statusu mniejszych monasterów na rezydencje i podporządkowaniu
ich zwierzchnictwu większych monasterów. Podział na monastery i rezydencje („monasterki”) pojawił się już w okresie funkcjonowania Kongregacji Opieki NMP (1739–
1743)144. Nie było to zaszeregowanie uregulowane prawnie i stałe. Na przestrzeni lat
zmieniało się wielokrotnie. W schematyzmie bazyliańskim z 1754 r. podzielono klasztory na monastery i rezydencje. Podział ten zależał od liczby zakonników, a ta – od kondycji materialnej. Na czele rezydencji, których było wówczas 32, stał przełożony, którego w odróżnieniu od superiorów (ihumenów) samodzielnych placówek określano
mianem „praeses” lub „praepositus”. Rezydencje nie były klasztorami wokalnymi, zatem
ich przełożeni nie uczestniczyli w obradach kapituł prowincjalnych i generalnych145.

141 ЦДІАУ Львів, f. 684, op. 1, spr. 2355, Księga dochodów i wydatków monasteru św. Jerzego we Lwowie
1758–1768, k. 165; spr. 3267, Materiały dotyczące organizacji prowincji 1757–1772, k. 3. Decyzję tę zaakceptowały władze prowincji podczas konsulty w Szczepłotach 9 X 1765 r.
142 ЦДІАУ Львів, f. 201, op. 4б, spr. 1917, k. 167v.
143

Ibidem, k. 417.

144

ДАТО, f. 258, op. 3, spr. 1194, passim.

145 Cathalogus Monasteriorum et Personarum Provinciae Protectionis B. V. Mariae Ordinis S. Basilii Magni
Anni 1754, [w:] М. М. ВАВРИК ЧСВВ, Нарис розвитку і стану василіянського чина, s. 103–124.
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Podział na monastery i rezydencje znalazł się również w piśmie protoihumena Jozafata Siedleckiego do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary z 1764 r. Jego zasady były
jednak inne. Siedlecki określił stopień podporządkowania rezydencji monasterom
za pomocą terminów „inkorporowany” i „afiliowany”. Inkorporacja oznaczała zredukowanie danej rezydencji do rangi parafii lub folwarku monasterskiego („praedio”):
przy cerkwiach osadzano zakonnika pełniącego funkcję parocha, a do nadzorowania ich gospodarstwa monasterskiego wyznaczano prokuratora zakonnego; wszyscy
podlegali bezpośrednio władzy ihumena (superiora) monasteru głównego. Afiliacja
zaś oznaczała zachowanie względnej samodzielności, ponieważ afiliowana placówka
(rezydencja lub monaster) stawała się rezydencją posiadającą własnego przełożonego, zwanego „praeses” lub „praepositus”, który podlegał ihumenowi monasteru
zwierzchniego146. Jak się jednak wydaje, w praktyce zdecydowanie dominowały
inkorporacje.
W schematyzmie z 1779 r. wymieniono już tylko 11 rezydencji147, najprawdopodobniej wszystkie inkorporowane. Jak pamiętamy, w 1754 r. były 32 rezydencje, o statusie wyższym niż późniejsze afiliowane. Zmniejszenie się liczby rezydencji o 21 nie
oznacza, że tyle z nich zostało zlikwidowanych – zdarzało się, że rezydencje otrzymywały wsparcie finansowe pozwalające im wrócić do rangi monasteru.

Tabela 2. Rezydencje przyłączone do monasterów w prowincji koronnej w latach 1745–1780
Lp.

Monaster/wezwanie

Status

Placówka zwierzchnia

Jako folwark

1

Biesiady
Wniebowzięcia NMP

monaster do 1776 r.

Żółkiew od 1776 r.

1776

2

Bilina Wielka
Wniebowzięcia NMP

rezydencja w 1754 r.

Ławrów od 1775 r.

1775

3

Czetwertnia
Przemienienia Pańskiego

rezydencja w 1754 r.

Tumin od 1759 r.

1759

4

Dereżyce/Derażyce
Wniebowzięcia NMP

monaster do 1775 r.

Drohobycz od 1775 r.

1775

5

Dobrzany/Derewacz
Wniebowstąpienia Pańskiego

monaster do 1776 r.

Lwów św. Jerzego od 1776 r.

1776

6

Horodyszcze
Wniebowzięcia NMP

rezydencja do 1748 r.

Wołświn od 1748 r.

1748

7

Horodyszcze
Zwiastowania NMP

rezydencja w 1750 r.,
monaster w 1776 r.

Hoszcza w 1777 r.

1777

8

Horpin
Opieki NMP

rezydencja w latach 1749–1779

Lwów św. Jerzego od 1766 r.,
Derewlany w 1773 r.

1766
1773

9

Kołodeżna
Wniebowstąpienia Pańskiego

rezydencja w latach 1754–1775

Lubar w 1775 r.

1775

146

Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae, t. 3, nr 1095, s. 229–232.

147

Catalogus Professorum Ordinis... ex Anno 1778 in Annum 1779, b.p.
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Lp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Monaster/wezwanie
Letnia
Przemienienia Pańskiego
Lisznia
św. Eliasza
Łanowce
św. Jana Chrzciciela
Mańkówka
św. Michała
Pacyków
Wniebowzięcia NMP
Pitrycz
Wniebowzięcia NMP
Smolin/Jamnica
Wniebowzięcia NMP
Swaryczów
Narodzenia NMP
Topolnica
Wniebowzięcia NMP
Wołświn
Podwyższenia Krzyża Świętego
Złoczów-Buczyna
Trójcy Świętej

Status
rezydencja w 1754 r.,
Lisznia w 1754 r.

Placówka zwierzchnia
Lisznia w 1754 r.,
Drohobycz w 1775 r.

monaster w latach 1754–1774

Drohobycz w 1775 r.

1775

rezydencja w 1754 r.

Kamieniec Podolski w 1766 r.,
Bilcze w 1768 r.

1766
1768

rezydencja w 1754 r.

Humań od 1766 r.

1766

monaster w 1754 r.,
monaster w 1773 r.

Hoszów w latach 1776–1779

1776

rezydencja w 1776 r.

Kryłos od 1748 r.

1748

rezydencja w 1748 r.

Werchrata od 1764 r.

1764

Pacyków w 1754 r.,
Hoszów w 1776 r.

1754
1776

Święty Spas

1764

monaster w 1754 r.

Krystynopol od 1765 r.

1765

monaster

Złoczów-Grabina

1748

rezydencja w 1754 r.,
monaster w 1774 r.,
rezydencja w 1776 r.
rezydencja monasteru w Świętym
Spasie w 1764 r.

Jako folwark
1775

Decyzje w sprawach dotyczących łączenia monasterów zapadały na kapitułach prowincjalnych i konsultach władz prowincji. Podejmowano je szczególnie często w latach 60.
i 70. XVIII w., gdy traktowano je jako główny sposób zapewnienia słabszym monasterom przetrwania. Nie wahano się zmieniać podległości, gdy zachodziła taka potrzeba.
Na odbywającej się w 1776 r. w Uniowie kapitule prowincjalnej postanowiono inkorporować monaster w Dobrzanach, jako folwark, do monasteru św. Jerzego we Lwowie „na
wsparcie sustentacyi kleryków zakonnych uczących się we Lwowie teologii”148. Monaster w Topolnicy od 1764 r. w aktach bazyliańskich określany był raz jako rezydencja, raz
jako folwark („praediolo”) monasteru w Świętym Spasie. W latach 70. XVIII w. przebywało w nim najwyżej trzech zakonników149. Rezydencja w Horpinie w 1766 r. była podporządkowana lwowskiemu monasterowi św. Jerzego, w 1773 r. zaś inkorporowano ją
jako folwark do monasteru w Derewlanach (Wolicy Derewlańskiej)150.
Interesujący przypadek, nieujęty w tabeli 2, stanowią ówczesne dzieje monasteru w Jazienicy. W latach 1756–1764 był on rezydencją podległą monasterowi
148 ЛННБУ Львiв, f. 141, op. 1, od. zb. 509/III, Monaster w Derewaczu 1667–1776, s. 1; ЦДІАУ Львів, f. 684,
op. 1, spr. 1295, Materiały dotyczące nadań dla monasteru w Dobrzanach-Derewaczu 1702–1798, k. 21; spr.
1298, Sumariusz dokumentów monasteru w Dobrzanach 1765, k. 6.
149 ЦДІАУ Львів, f. 201, op. 4б, spr. 1917, k. 336, 584.
150 ЛННБУ Львiв, f. 3, od. zb. 379/1, Inwentarz rezydencji w Horpinie 1766, k. 1; od. zb. 379/10, Materiały
monasteru bazyliańskiego we wsi Horpin, k. 45.
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w Derewlanach (Wolicy Derewlańskiej); w 1764 r. decyzją władz prowincji miał zostać
inkorporowany jako folwark do klasztoru św. Jerzego we Lwowie, jednakże udało mu
się, być może dzięki dotacji pieniężnej Konstantego Papary, utrzymać samodzielność
i w schematyzmach z lat 70. XVIII w. występował jako monaster151.
Całe uposażenie inkorporowanych monasterów i rezydencji przejmowały klasztory je
inkorporujące. Mogły to być monastery już istniejące, którym dzięki temu zapewniano
przetrwanie, albo nowo tworzone (np. w dogodniejszym miejscu). Np. w 1765 r. monaster w Krystynopolu wchłonął monaster w Wołświnie z jego rezydencją w Horodyszczu.
Z kolei założony w 1774 r. monaster w Drohobyczu powstał na bazie monasterów bazyliańskich w Liszni, Letni i Dereżycach, które na mocy dekretu wydanego 31 XII 1774 r.
przez cesarzową Marię Teresę zostały przekształcone w jego folwarki. W dekrecie zastrzeżono, że liczba zakonników w nowo powstałym monasterze nie może przekraczać
sumy profesów z likwidowanych ośrodków152. Prowincjał Onufry Bratkowski uzasadniał
jego utworzenie, wskazując, że połączenie trzech niewielkich monasterów pozwoli na
założenie jednego, lepiej uposażonego monasteru, a jego usytuowanie w dużym, silnym ośrodku miejskim umożliwi m.in. rozwinięcie działalności duszpasterskiej i oświatowej, niedostępnej dla małych, położonych na uboczu monasterów153.
Udział w tym przedsięwzięciu władczyni kojarzonej z polityką antykościelną i antyzakonną w monarchii habsburskiej skłania do ważnej refleksji. W dotyczących powstania monasteru w Drohobyczu aktach z końca lat 80. XVIII w. to, co się stało z trzema
małymi monasterami, nazywano – skądinąd słusznie – kasatą154. Chotkowski całe
przedsięwzięcie uznał za niekorzystne dla zakonu bazyliańskiego i dowodzące polityki antykościelnej cesarzowej155. Jednakże inicjatywa w tej sprawie od początku
należała do władz prowincji. Utworzenie natomiast w znaczącym mieście nowego,
silnego ośrodka monastycznego, który przetrwał epokę kasat (został zlikwidowany
w 1946 r.)156 i już w 1775 r. otworzył szkołę dla młodzieży świeckiej – funkcjonującą
w pierwszej połowie lat 80. XVIII w. jako gimnazjum, a później przemianowaną na
szkołę główną i prowadzoną przez bazylianów do 1914 r.157 – uznać trzeba za znaczący sukces, osiągnięty wszak przy wsparciu władz państwowych.
W 1764 r. prowincjał Jozafat Siedlecki poinformował zainteresowanych o podjętej
przez zarząd prowincji (prowincjał i konsultorzy) decyzji o przyłączeniu rezydencji w Jamnicy (zwanej też Smolin) do monasteru w Werchracie. Powołując się na
151

ЦДІАУ Львів, f. 201, op. 4б, spr. 1917, k. 227; ЛННБУ Львiв, f. 3, od. zb. 367, k. 244.

152

ЛННБУ Львiв, f. 3, od. zb. 137, k. 229v.

153 ЦДІАУ Львів, f. 146, op. 84, spr. 1957, Doniesienia, korespondencja i inne dokumenty dotyczące finansowego stanu grekokatolickiego monasteru bazyliańskiego w Drohobyczu 1775–1793, k. 10r–v.
154

AP Przemyśl, ABGK, sygn. 1766, Observatio obligationum parochialium 1787–1788, s. 28, 33.
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W. CHOTKOWSKI, Historya polityczna Kościoła w Galicyi, t. 2, s. 381–382, 384.

156

М. М. ВАВРИК ЧСВВ, Нарис розвитку і стану василіянського чина, s. 192.

157 I. ПАТРИЛО ЧСВВ, Нарис історії Галицької провінції ЧСВВ, [w:] Нарис історії Василіянського Чину
святого Йосафата, s. 336.
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rozporządzenie papieskie (czyli brewe Inter plures) nakazujące, aby każdy monaster
posiadał zabezpieczenie wystarczające do utrzymania ośmiu profesów, powincjał
wyjaśniał, że jego celem jest poprawienie obserwancji zakonnej, a także dobro monasteru w Werchracie. Rezydencja została przyłączona z wszystkim, co posiadała,
a także ze wszystkimi zobowiązaniami, w tym np. mszalnymi. Na ihumenie werchrackim spoczął obowiązek utrzymania zabudowań w Jamnicy oraz podjęcia starań o odzyskanie jego wszystkich posiadłości i dochodów158.
Na konsulcie władz prowincji koronnej odbywającej się w monasterze w Poczajowie
w lipcu 1775 r. postanowiono podporządkować rezydencję w Kołodeżnej monasterowi
w Lubarze. Zaznaczano, że posiada ona uprawnienia parafialne, a także że jej lokalizacja
w tej części Ukrainy, gdzie szerzy się prawosławie, powoduje, że nie można jej opuścić,
ponieważ zostałaby zajęta przez duchowieństwo prawosławne, a okoliczna ludność
mogłaby porzucić unię na rzecz prawosławia159. Zakonnicy z Kołodeżnej od tej pory
należeli do konwentu lubarskiego. Rektor lubarski (przy monasterze w Lubarze funkcjonowało kolegium dla młodzieży świeckiej, dlatego przełożony nosił taki tytuł) miał
wyznaczać prezydenta rezydencji, który miał w niej zamieszkać i spełniać podwójne
obowiązki parocha i odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze prokuratora. W 1776 r.
w rezydencji kołodeżnańskiej przebywało dwóch zakonników: prezydent i zakrystianin,
a w latach 1778 i 1780 – trzech. Duże oddalenie od Lubaru i mała liczebność wspólnoty
sprzyjały łamaniu reguły zakonnej, na co wskazują kierowane do rektora lubarskiego
skargi na przebywających w Kołodeżnej zakonników160. Rektor lubarski sprawował
pełną jurysdykcję nad rezydencją: wysyłał wizytatorów, zarządzał spisywanie posiadłości oraz wyposażenia (także cerkwi), przyjmował kierowane do niej zapisy mszalne161.
W 1780 r. zorganizował w miejscowej parafii misje prowadzone przez bazylianów162.
Jak widać, łączenie monasterów sprawiało, że cerkiew i zabudowania przyłączanych
placówek pozostawały w rękach bazylianów, możliwe były także transfery dóbr
i przedmiotów między monasterami. Sporządzano jednak osobne dla monasteru
i przyłączonej rezydencji inwentarze dóbr i mienia. W 1780 r. rektor monasteru w Lubarze nakazał zakonnikom przebywającym w rezydencji w Kołodeżnej przywiezienie
do Lubaru dzwonu z tamtejszej cerkwi. O tej decyzji dowiedziało się jednak miejscowe bractwo cerkiewne, które zabrało dzwon. Dzięki pośrednictwu właścicieli Kołodeżnej trafił on w końcu do Lubaru; dwaj zakonnicy kołodeżnańscy zostali ukarani

158 ЦДІАУ Львів, f. 684, op. 1, spr. 1186, Inwentarz monasteru w Werchracie 1766–1775, k. 42.
159 Н. ТЕОДОРОВИЧЪ, Къ исторіи Колодежненскаго Вознесенскаго монастыря никогда существовавшаго въ Новоградъ-Волынскомъ уиздъ Волынской губерніи, „Волынскія Епархіальныя Видомости”,
1895, 23, s. 772–775.
160 Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського в Київі (dalej: ІPHБУ
Київ), f. I, Літературні матеряли, nr 1104, Acta Monasterii Lubarensis Anno 1769, k. 12v–13, 14v, 20r–24,
34v, 42, 52v.
161

Ibidem, k. 39–41v, 50.

162

Ibidem, k. 52.
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za zdradzenie bractwu planów swego przełożonego163. Inwentarz cerkwi w Kołodeżnej z 1785 r. wskazuje, że zabrano z niej do Lubaru część przedmiotów liturgicznych
– zapewne tych cenniejszych164. Zdarzało się, że zabierano płody rolne i zwierzęta165.
Do monasteru w Werchracie przewożono miód z pasieki należącej do rezydencji
jamnickiej166.
Znamy przypadki wspomagania przez monaster przyłączonej do niego rezydencji; np. monaster w Werchracie w 1768 r. przeznaczył fundusze na zarybienie stawu
w rezydencji w Jamnicy, w zamian uzyskując prawo do połowy złowionych tu ryb167.
Opłacał również utrzymanie gospodyni i parobków pracujących w folwarku jamnickim, utrzymanie w odpowiednim stanie cel zakonnych oraz zakup do nich różnych
niezbędnych akcesoriów168.
Jak widać, w latach 1745–1780 dokonano znaczącej redukcji monasterów należących
do bazyliańskiej prowincji koronnej. Największe rozmiary przybrała ona w drugiej
połowie lat 40. i na początku lat 50. Do 1780 r. redukcja objęła 52 z 134 monasterów,
czyli 39%, a 20 monasterów (15%) utraciło samodzielność.
Tabela 3. Redukcja monasterów bazyliańskich w prowincji koronnej w latach 1745–1780
Okres
1745–1753
1754–1764
1765–1780
Łącznie

Liczba monasterów zlikwidowanych
27
18
7
52

Liczba monasterów podporządkowanych
3
7
10
20

Źródło: dane według tabeli 1 i 2.

Spośród monasterów, które w 1745 r. przeznaczono do likwidacji, do 1780 r. przetrwały tylko dwa, w Bilczu na Podolu oraz w Kaniowie nad Dnieprem. Ten drugi jednak
w tym okresie kilka razy był przejmowany przez prawosławnych. Trzeci, Mańkówka,
został włączony do monasteru w Humaniu. Co więcej, zlikwidowano 20, a więc niemal 1/3, spośród monasterów, które w Dubnie postanowiono tylko podporządkować
jako rezydencje większym monasterom (kategoria druga)169. Z monasterów zaliczo163

Ibidem.

164 Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku, wyd.
M. RADWAN, Lublin 2004, s. 423–426.
165

ІPHБУ Київ, f. I, nr 1104, k. 39–41v.

166 ЦДІАУ Львів, f. 684, op. 1, spr. 1186, k. 33.
167 ЦДІАУ Львів, f. 201, op. 4б, spr. 990, Inwentarz monasteru w Jamnicy 1772–1786, k. 2; ЛННБУ Львiв,
f. 3, od. zb. 361, Księga wydatków i przybytków monasteru bazyliańskiego w Werchracie 1760–1775, k. 30.
Wydano na ten cel 52 złp.
168 ЦДІАУ Львів, f. 684, op. 1, spr. 1194, Księga wydatków monasteru werchratskiego 1775, k. 3v, 4v–5v,
11v, 12v, 13, 15; ЛННБУ Львiв, f. 3, od. zb. 361, k. 12v–13, 18.
169

Por. przyp. 75.
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nych w 1745 r. do pierwszej kategorii zlikwidowano jeden monaster (przy katedrze
w Łucku). W tym czasie w prowincji litewskiej liczba monasterów rosła – z 66 w 1743 r.
do 69 w 1754 r. i 72 w 1780 r.170
Przeprowadzenie redukcji wzmocniło prowincję koronną i należące do niej monastery, dzięki czemu były lepiej przygotowane do podjęcia nowych wyzwań względem wiernych, których od nich wymagała monarchia habsburska. Nie mogło jednak
zmienić ich sytuacji względem prawosławnych, która na Bracławszczyźnie i Kijowszczyźnie pozostała zła – wpływ na to miały czynniki niezależne od bazylianów: koliszczyzna i polityka wyznaniowa prowadzona przez Rzeczpospolitą i Rosję171.
Redukcja monasterów w prowincji koronnej, podjęta na żądanie władz kościelnych,
trwała do 1780 r. i poprzedziła kolejną fazę kasat klasztornych, tym razem zadekretowanych przez władze państwowe Austrii i Rosji. O ile pierwsza redukcja mogła
przyczynić się do polepszenia kondycji materialnej i wzmocnienia działalności bazylianów, o tyle druga tura kasat oznaczała nierzadko ich marginalizację lub zupełne
wyeliminowanie z krajobrazu wyznaniowego.
***
W aneksie wydano inwentarze siedmiu monasterów bazyliańskich sporządzone
w czasie przejmowania ich dóbr nieruchomych przez duchowieństwo diecezjalne
(Bołożynów, Ohladów, Stojanów) lub podczas wizytacji dokonywanych przez przedstawicieli władz prowincji na krótko przed likwidacją monasteru (Horodenka, Litwinów, Łukwica, Podhorodyszcze). Ilustrują one stan materialny monasterów i cerkwi
bazyliańskich położonych na terenie dwóch eparchii (lwowskiej i chełmskiej) w latach 1754–1764.
Publikację oparto na źródłach przechowywanych w dwóch archiwach – Centralnym
Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie (Центральний державний
історичний архів України, м. Львів) oraz w Archiwum Państwowym w Lublinie.
Pierwsze pięć inwentarzy wchodzi w skład dwóch zbiorów inwentarzy wizytacji monasterów położonych w prowincji koronnej przeprowadzonych w latach 1730–1776.
Należą one do opisu 4b (4б) zespołu (fondu) 201, zatytułowanego Greckokatolicki
Konsystorz Metropolitalny we Lwowie (Львівська греко-католицька митрополича
консисторія, м. Львів). Opis ten był długo niedostępny z powodu jego opracowywania. Oznaczenia widoczne na oprawach wskazują, że zbiory te pochodzą z Archiwum
Ławry Poczajowskiej. Na mocy decyzji władz bazyliańskiej prowincji koronnej w monasterze poczajowskim zorganizowano w latach 80. XVIII w. archiwum, do którego
przekazywano akta i dokumenty z poszczególnych monasterów, zwłaszcza inwentarze. Pozostało ono na miejscu także po 1831 r., gdy monaster ten przeszedł w ręce
mnichów prawosławnych. Dopiero w XX w., w czasie I wojny światowej, jego zbiory,
170

I. ПАТРИЛО OSBM, Нарис історії Василіян від 1743 до 1839 року, s. 223, 228.

171 Zob. I. WODZIANOWSKA, Zmiana przynależności wyznaniowej parafii unickich w latach 60. i 70. XVIII wieku
na prawobrzeżnej Ukrainie. Zarys problematyki, [w:] W. WALCZAK (red.), Kościół unicki w Rzeczypospolitej, Białystok 2010, s. 239–257.
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z okresu zarówno unickiego, jak i prawosławnego, uległy rozproszeniu, a następnie
trafiały do różnych archiwów państwowych w Związku Radzieckim. Pojedyncze rękopisy trafiły również do Polski.
Pierwsze dwa inwentarze wizytacyjne, monasterów w Bołożynowie i Podhorodyszczach, wchodzą obecnie w skład zbioru dokumentów oznaczonych sygnaturą (jako
sprawa) 356, Akta wizytacji monasterów Zakonu św. Bazylego Wielkiego 1748–1776.
Widnieje na nich oryginalny tytuł akt, zapisany w języku polskim: „Inwentarze róznych monasterów zniesionych, dla wiadomości zebrane y uprawione 1776 anno”.
Z innej sygnatury (sprawy), 1917, znanej pod łacińskim tytułem Inventaria Monasteriorum Ord[inis] S[ancti] P[atri] Basilii M[agni] sub Titulo Protectionis B[eatae] V[irginae]
Mariae ab Anno 1730mo ad Annum 1765tum compacta, wydano trzy inwentarze – monasterów w Horodence, Łukwicy, Litwinowie. Na okładce zachował się tytuł w języku
polskim: „Repertorium praw i funduszów klasztorów bazyliańskich, przez x[iędz]a Hip[acyusza Kuhalskiego utworzone w r[ok]u 1791”.
Oba te zbiory inwentarzy w przeszłości miały inne oznaczenia, pod którymi figurują
w opracowaniach historyków polskich i ukraińskich. Oznaczenia te zostały zapisane
w nawiasach okrągłych w poprzedzających tekst źródła nagłówkach.
Dwa kolejne inwentarze pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie,
z zesp. 95, zatytułowanego Chełmski Konsystorz Greckokatolicki. Zostały one umieszczone wśród inwentarzy parochii unickiej diecezji chełmskiej sporządzonych podczas wizytacji przeprowadzanych w latach 1740–1763. Poszyt obejmuje wizytacje
i inwentarze cerkwi i klasztorów z dekanatów lubelskiego, chełmskiego, szczebrzeszyńskiego, zamojskiego oraz starostw lubomelskiego i szczurowieckiego. Inwentarze monasterów zostały sporządzone w 1754 r. podczas wizytacji przeprowadzonych
przez ks. Jana Pomorzkanta, oficjała generalnego biskupa chełmskiego Filipa Felicjana Wołodkowicza i dziekana chełmskiego.
W wydaniu oparto się na instrukcji wydawniczej opracowanej pod redakcją Kazimierza Lepszego172 oraz na uwagach Jerzego Dygdały173, z uwzględnieniem zasad
przyjętych w „Hereditas Monasteriorum”. Starano się uczynić tekst zrozumiałym, ale
przy zachowaniu kolorytu językowego. Interpunkcję oraz pisownię wielkimi i małymi
literami uwspółcześniono. Słowa nierozczytane zaznaczono wielokropkiem w nawiasie kwadratowym [...]. W nawiasie kwadratowym umieszczono również numery kart
i stron, dopiski edytorskie oraz rozwiązania skrótów. Skróty określeń: Wielmożny Pan,
Jaśnie Pan, Jaśnie Oświecony rozwiązano tylko w miejscu ich pierwszego wystąpienia. Wyraz „numero”, zapisywany w źródłach niekonsekwentnie, rozwijano. Nazwy
łacińskich miesięcy zapisano majuskułą, a polskich – minuskułą.
172 K. LEPSZY (red.), Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, Wrocław
1953.
173 J. DYGDAŁA, Z doświadczeń edytora osiemnastowiecznych lustracji inwentarzy – czy instrukcja wydawnicza jest w ogóle potrzebna?, [w:] A. PERŁAKOWSKI (red.), Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce
(XVI–XVIII w.), Kraków 2011, s. 143–158.

Beata LORENS

102

Edycja
I
Źródło: Центральний державний історичний архів України, м. Львів (Centralne
Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, dalej: ЦДІАУ Львів), f. 201,
op. 4б, spr. 356, Akta wizytacji monasterów Zakonu św. Bazylego Wielkiego 1748–1776
(dawna sygn.: f. 201, op. 4б, spr. 1916, lub f. 201, op. 5, spr. 339).
1. Wizytacja monasteru w Bołożynowie
[k. 8r]
Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinquagesimo Quarto, Die Vigesima
Quarta n[ovi] s[tili] Mensis Aprilis [24 IV 1754]
Ego infra scriptus ex mandato Ill[ustrissi]mi Ex[ce]ll[entissi]mi D[omi]ni Ep[isco]pi
Luceorien[sis] et Ostrogien[sis] Exarcha Totius Russiae ad hunc actum Commissionis Delegatus Commissarius ad fundum Bonorum Villae Bołozynow, Haeredis
Ill[ustrissi]mi D[omi]ni Stanislai Kossakowski Castell[ani] Caminen[sis] in Palatinatu Belsinen[si] Districtu vero Buscen[si] Degentis, vigore literarum ab Ill[ustrissi]
mo Domino Pastore meo de datum w Rożyszczach Anno D[omi]ni 1754 die 6ta
Aprilis v[eteris] s[tili] ad me missioarum vim Instrumenti in se habentium ad praedictum fundum Bołozynow condescendens, ad mentem S[acr]ae Sedis Apostolicae nec non Ex[ce]ll[entissi]mi D[omi]ni Nuntij Ap[osto]lici in Regno Poloniae
magnaque Ducala Lithuaniae: ubi sex monachi Or[di]nis S[ancti] B[asilii] Magni
Provinciae Poloniae commode sustentari nequeunt, cedore clero R[itus] G[raeci]
U[niti] tales Residentiae omnes desent, ab Ad[modu]m R[evere]nd[issim]o in X[ris]
to Patri Joachimo Spendowski Ord[i]nis S[ancti] B[asilii] M[agni] ex Provinicia Polona ad tradendas Residentias dictas, delegato Com[missa]rio sub Iurisdictionem
Ill[ustrissi]mi Ex[ce]ll[entissi]mi Rel[igiosi]ssimi D[omi]ni Ep[isco]pi Luceoren[sis]
et Ostrogien[sis] uti et tanquam in Dioecesi Luceorien[sis] Residentiam dictorum
Monachor[um] Provinciae Polonae degentem, cum omni Suppellectili Eccle[si]a,
fundis conseminatis conseminandisque Ecclesiis, residentiis infra expressis Residentiam Bołozynensem recepi.
Cerkiew
Cerkiew między błotem, na podniesionym trochę placu, z drzewa sosnowego rżniętego, pod trzema wierzchami, gontami dobrze pobita, parkanem
miescami obtoczona z cmentarzem, od wschodu słońca lasek zapust mająca,
od zachodu także lasek, od północy błoto, od południa sadzawka zarosła.
W tej cerkwi intus Deisus modeluszem innych bazylik stolarską robotą cwingultem pstro pozłacany, i piktura w obrazach niezgorsza. Okien w bani śrzedniej
okrągłych w ołów oprawnych trzy, w ścianach przednich okien kwadratowych
w drzewo oprawnych dwie, w wielkim ołtarzu trzy, w babińcu okien w drzewo
oprawnych trzy. Drzwi do tejże cerkwi sosnowe na żelaznych zawiasach z kłódką
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żelazną. Drzwi carskie w arkadzie stolarskiej ręki tegoż wyzłocenia co i Deisus. Obrazy pomisne cztery P[ana] Jezusa, Nayś[więt]s[zej] Panny, ś[więtego]
Jana i ś[więtego] Michała malowania dobrego, nad niemi prazdniki archiierej
z wizerunkami Apostołów i Proroków. Cały Deisus teminuje Wcielenie Pańskie.
W ołtarzu na mensie na kształt cynobrium obraz P[ana] Jezusa. Żertownik do
przygotowania się na mszę ś[więtą] peremitkami nakryta, na żertowniku obraz
Nayś[więt]s[zej] Panny. W samej cerkwi ku północnej ścianie ołtarz stolarską
robotą pstro wyzłacany, malowania chińskiego, w tym ołtarzu pięknej piktury
obraz ś[więtego] Onufrego.
[k. 8v]
Rezydencje
Na południe rezydencja z drzewa hyblowanego sosnowego, bardzo dobra, w której
rezydencyi na wschód cerkiewka zimowa z Deisusem wymalowanym, pstro
wyzłacanym, stolarskiej dobrej roboty. W tej rezydencyi okien 3 dobrych, piec dobry i kominek. To wszystko pod gontami. Za tąż rezydencyą ogród na jarzynę duży,
częstokołem otoczony. Za cerkwią wielką na północ druga rezydencja wielka z podobnego drzewa z komorą, z piecem, oknami dobremi, pod gontami, to wszytko
mało co przystarzałe. Na zachód piekarnia z drzewa dobrego, z komorą dobrą. Naprzeciwko piekarni izba wielka bez okien, ta rezydencja pod słomą. Ku wschodzie słońca stajnia duża, z podłogą, słomą pokryta. Za stajnią obora częstokołem
otoczona, słomą pokryta niedawno, naprzeciwko stodoła, ku północy gumna
częstokołem obstawione, z szopą dobrą.
Srebro cerkiewne
Kielich z patyną, gwiazdą, łyżeczką, srebrny piękny niewyzłacany
Kielichów cynowych ze wszytkim numero 2
Puszka pro conservatione S[ancti]s[si]mi cynowa numero 1
Kadzelnica srebrna piękna numero 1
Koronka na obrazie Salwatora srebrna z krzyżykiem dużym na łańcuchu wiszącym
srebrnym numero 1
Miesiączek na szyi na obrazie Nayś[więt]s[zej] Panny srebrny numero 1
Koralów śrzednich na tymże obrazie sznurków numero 2
Krzyż cynowy numero 1, malowanych, drewnianych na ołtarzu numero 2
Krzyż do processiy malowany drewniany numero 1
Na obrazie drugim Nayś[więt]s[zej] Panny i ś[więtego] Jana koronek blaszanych
numero 2
Na obrazie Archiiereia i ś[więtego] Mikołaja koron mosiężnych numero 2
Kadzilnica mosiężna numero 1
Lichtarzów blaszanych para 1
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Lichtarzów drewnianych par 2, postawników para 1
Mirnicy cynowe numero 1
Apparaty i dalmatyki
Apparat adamaszkowy błękitny z epitrachilem tejże materyi
Apparat adamaszkowych żółtych cum requisitis omnibus z galonem numero 2
[k. 9r]
Apparat adamaszkowy kafowy cum omnibus requisitis
Apparat adamaszkowy karmazynowy cum requisitis
Apparat harasowy zielony z epitrachilem
Apparat żałobny muchairowy cum requisitis
Dalmatyka bagazyjowa z orarem
Wozduchów wielkich sive velum numero 2
Wozduchów małych numero 3
Epitrachel krumrasowy czerwony numero 1
Zasłonek na obrazach kitajowych dobrych różnego koloru numero 7
Antepedium krumrasowe numero 1
Pasków jedwabnych numero 2, nicianych numero 2
Alby, obrusy, humerały, litony
Alb wszytkich dobrych numero 7
Litonów numero 2, humerałów numero 2
Obrusów z peremitkami numero 30
Płaszczenica na płótnie numero 1
Chorągiew malowanych pięknych do processiy numero 3
Dzwonów na dzwonicy pomiernych numero 3
W cerkwi dzwonków do ołtarzów numero 2
Księgi cerkiewne
Ewangelia nowa pod złote marenus druku lwowskiego w skórę czerwoną złotem
malarskim nabijaną oprawna numero 1
Ewangelium zażywane tegoż druku numero 1
Służebników 2 in folia, jeden druku poczajowskiego, drugi lwow[skiego]
Tryfołoj in folio druku lwow[skiego]
Apostoł in folio druku lwow[skiego]
Oktoich in folio druku lwow[skiego]
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Tryod Postna druku lwow[skiego]
Tryod Kwietna druku lwow[skiego]
Obszczyna albo Nabożeństwo in communi druk lwow[ski]
Jarmołoj z notami drukowany
Psałtyrz in 4to druku lwow[skiego]
Trebnik albo Agenda in 4to druk lwow[ski]
Czasosłów in 4to druku lwow[skiego]
[k. 9v]
Akafisty druku lwow[skiego] in 4to
Pateryk drukarni lwow[skiej]
Troje nabożeństwa druku poczajow[skiego]
Gronta do tej cerkwi ex antiquo należące a od gromady przyznane
są tej sytuacji i extensiy
Oprócz placu tego, gdzie klasztor stoi z cerkwią na północ za parkanem sianożęć
ciągnie się ku wsi Bołożynowa, przez której po kładkach chodzą ludzie do cerkwi
i ta z dawna należy do cerkwi.
Na wschód cmentarza ciągnie się grunt monasterski aż o pomieszkanie stolarza,
koło tego gruntu lasek do monastera. Na południe drugi grunt od sadzawki
zaczynający się, a do Buska granicy blisko ciągnący się.
Na zachód słońca laskiem i błotem grunt cerkiewny ciągnie się aż do granicy
buskiej.
Pierwsza ręka pola na zachód słońca przy granicy buskiej na dni dziesięć, tamże
i sianożęć z brzegiem i błotem na kosarzów dwadzieścia.
Druga ręka pola ku zachodowi na końcu wsi Bołożynowa, nazywająca się ogrodnia, niwa od zakonników wyterebiona z tarnic na dni sześć z pastwiskiem, ale tę
niwę Imć P[an] Jasiński przeszły gubernator przed kilko laty odebrał i osadził na niej
Hrycka Żurbę poddanego.
Trzecia ręka pola na wschód słońca wykarczowanego od tychże zakonnikow na dni
pięć.
Ogrody na jarzynę pod samym monastyrem.
Sianożęć druga przez te błoto, którym chodzą przez kładki ludzie do cerkwi na kosarzów sześć.
Taż gromada przyznawała, że z dawien dawano z dworu do monastyra soli beczkę,
pszenicy na proskurki i wina zawsze na mszy święte i teraźniejszy kolator a dziedzic tychże dóbr co roku dawać zboża różnego półmiarków lwow[skich] numero 18
i zł pol[skich] sto numero 100. Na tychże polach zasiano na zimę żyta półmiarków
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plus minus pięć numero 5, ziębli wyoranej na jarzynę kawałków kilka, ogrody nie
wszystkie skopane. Bydło i konie, które
[k. 10r]
ze dworu było na obligi do monasteru dane według relacyi gromady i Pana Ekonoma teraźniejszego wzięte do Derewian.
Dokumentów żadnych a prima origine fundationis miejsca tegoż nie było.
Has res Ecclesiasticas mobiles et immobiles cum suis fundis illorque superficiebus specificatus a praeme morato ad M[agnifico] D[omino] R[evere]ndo in X[ris]to
Patre Joachimo Spendowski OSBM in presentio gromady i dworskiej attendencyi
i z onychże (że są cerkiewne i partim od gromady do cerkwi sprawione i applikowane ze dworu partim dawane) przyznania; jako realit et in effectu do rąk moich
odebrałem, adnotowałem, tak pro majori robore własną ręką podpisuię. Datum
Anno et die ut supra.
X. Stefan Żukowski dziekan oleski ad praemissa ab Ill[ustrissi]mo et Excellentissimo
D[omi]no delegatus commissarius.
2. Wizytacja monasteru w Podhorodyszczach
[k. 56r]
Visitatio Monasterij Podhorodiscensis die 31 Jan[uarij] v[eteris] s[tili] A[nn]o 1756
[31 I st. st. 1756] in proprio Fundo peracta et expedita.
Klasztorek ten w diecezyi lwowskiej niedaleko od wsi Podhorodyszcza, trzy
mile od Lwowa, na górze sytuowany, ante A[nnu]m 1718 ex pura elemosina
providował się. Tandem J[aśnie] W[ielmożny] Imć Pan Sieniawski kasztelan
krakowski hetman w[ielki] k[oronny] nadał pola na pługów 18, miejsce na
cyrcumferencję klasztorną i sad wyznaczył. Szczupłość, zwłaszcza przy nieurodzajnych grontach, tego funduszu przymusiła ten klasztorek, że supplikował
J[aśnie] O[świeconemu] Księstwu Czartoryskim, kollatorom swoim, prosząc
o aukcją pola i sianożęci. Księstwo Ichm. natenczas przytomne w Lwowie zleciło
pewnym instrumentem J[aśnie] P[anu] Kommissarzowi die 24 Apr[ilis] 1738
A[nn]o, aby zważywszy exigentiam klasztorku sianożęci i gruntów aliquam
portionem onemu wydzielił, jednak bez znacznej diminieży skarbu. Wydzielił
tedy pola na pługów tylko 12 i sianożęci na wozów siana 12, czego teraz pacifice klasztorek ten używa. Nadto roku 1747 z łaski J.O. Księstwa przydano pola
na półmiarków 3 za gościńcem od Bóbrki. Pola tedy wszystkiego klasztornego
będzie na dni circiter 40. Na pola jednak nadane od J.O. Książąt Czartoryskich nie
ma jeszcze in scripto donacyi.
Klasztorek sam w sobie płotem opasany. Brama nad gościńcem do Bóbrki idącym,
na bramie dzwonnica, na niej dzwonów większych numero 2, mniejszych 3, przy
cerkwi mały numero 1. Cerkiew na srzód cmentarza versus orientem pod jedną
kopułą tit[ulem] Transfigur[ationis] X[ris]ti D[omini]. Deisus w cerkwi snycerską
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robotą przystojnie malowany. Za Deisusem ołtarzyk, przy boku ołtarza z jednej
strony zakrystia, z drugiej strony drzwiczki do cerkwi. W boku Deisusa z jednej
ołtarz Ś[więteg]o Onufrego, z drugiej N[ajświętszej] Panny M[atki] B[ożej], dalej
inny Ś[więteg]o Mikołaja przy ścianie, chór nad drzwiami, i schowanie na górze,
schody na górę z cerkwi. Drzwi wszystkie dobrze żelazem opatrzone.
Cella starszeńska za cerkwią versus orientem, izba z piecem prostym kaflowym
wybielonym, ex opposito permodum spiżarki za cellą starszeńską inny budynek,
w którym refektarz i cele dla ojców czyli alkierzyki tarcicami przedzielone, ex opposito kuchnia czyli piekarnia, za tym budynkiem szopy, obora etc. Przy bramie w prawej ręce stajnia, przy której izdebka, dalej szopy, ku południowi szpiklerz. Budynki
wszystkie pod słomą.
Ex pio opere ma ten klasztorek sumki legowane i od W[ielmożnego] Imć P[ana]
Cieszkowskiego złp 2000, od której quotannis currit census.
Item na kahale sumki rękodajnej złp 300 census currit. Innych sumek żadnych nie
ma, jednak na deklaracjach i obietnicach polega. Odpustów bywa do roku 3 na
Przemienienie Pańskie, na Narodzenie N[ajświętszej] P[anny] i na Ś[więtego] Onufrego, które osobliwie dwa importancij uczynią plus minus dwieście złp. Sad przy
klasztorze uczyni złp circiter 70. Bazarowego, które dotychczas niepozwolone było,
teraz pozwolonego temu klasztorkowi uczyni na rok importancyi złp sto. Innej intraty klasztor nie ma.
Argenteria cerkiewna
Ewangelia w aksamit czerwony oprawna, narożników numero 5, blach srzednich
numero 2, klauzurek numero 2, srebrnych pozłacanych mającą do niej custos
z zakładkami, perełkami drobnemi sadzony numero 1
Ewangelia w aksamit zielony oprawna, na niej narożników srebrnych białych numero
4, srzednia blacha numero 1, pukłów spodnich małych numero 4, klauzurek numero 2
Krzyż cedrowy z postumentem srebrnym, cały w srebro oprawny z narożnikami,
w których krwawników numero 10
Krzyżyk maleńki bez postu[mentu], z 5 kamykami o tych srebrny numero 1
[k. 56v]
Kielich srebrny marcypanowy pozłacany numero 1
Do tegoż patena pozłacana numero 1, gwiazdeczka numero 1 pozł[acana] i łyżeczka
pozł[acana] numero 1
Koronek małych srebrnych numero 10
Wotów srebrnych w kwadrat numeo 6, rączek srebrnych numero 2
Obrączka srebrna pozłacana numero 1
Koralów sznurków numero 2
Paciorków pisurek z koralikami sznurek numero 1
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Apparaty cerkiewne i inne
Apparat partyrowy niebieski z krzyżem haftowanym cum omnibus requisitis tejże
Apparat półpartyrowy na dnie fioletowym z kamią żółtą w kwiat srebrny z stułą,
manip[ularzami], wozduchem, tejże materyi mały do niego wozduszek żółty, palka
biała lamowana
Apparat niebieski półpartyrowy w kwiat czerw[ony], z stułą i manip[ularzami]
takiemiż
Apparat łudanowy ceglasty z stułą i manip[ularzami] takiemiż
Apparat tureckiej materij różowy stary z stułą takąż i manip[ularzami] w kwiatki
haftowa[ne]
Apparat adamaszkowy czerwony stary z stułą tejże materyi
Apparat adamaszkowy fioletowy, stary, z stułą takąż
Dalmatyka adamaszkowa czerwona stara numero 1, z orarem grodetorowym
różowym
Antepedium białe adamaszkowe w krzyżyki, z boków kitajką różową obłoż[one] 1
Firanek półjedwabnych różowych z pasa numero 2
Zasłonka rąbkowa fioletowa gazą białą obłożona numero 1
Wozduch większy gwoździkowy w kwiat złoty z cyfrą szychową numero 1
Wozduch niebieski w kwiatki złote dwojakim galonem obłożony numero 1
Wozduszków małych zielonych atłasowych haftowanych numero 2
Wozduch większy niebieski grodetorowy w koło szagryn czerwony numero 1
Wozduch półpartyrowy ceglasty na nim krzyż duży z taśmy numero 1
Wozduch atłasowy żółty z krzyżem szychowych numero 1, takichże małych numero 2
Manipularzów zielonych kitajkowych para numero 1, żółtych kitajkowych para item 1
Apparat kałamajkowy w kwiatki czerwony numero 1 cum requisitis tejże mat[erii]
Apparat kałamajkowy w paski z kamią żółtą numero 1
Apparat krumras[owy] numero 1
Stuł kałamajkowych w paski numero 2, manipularzów takichże para numero 1
Apparat niebieski w gwiazdki żółte z stułą takąż numero 1, item orar kałamajk[owy]
w paski 1
Palek małych żółtych atłasowych numero 3, item aksamitna ceglasta numero 1
Palek czerwonych z fręzlikami numero 2, item czerw[ona] atłasowa haftowana
zł[otem] numero 1
Palka lamowa w osobki numero 1
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Pasek siatkowy jedwabny czerw[ony] numero 1, wełniany biały czarno przerabiany
numero 1
Pasków białych nicianych numero 3
Alby, obrusy, towalnie, etc.
Alb cienkich z koronkami wąskiemi zażywanych i starych numero 4
Alba stara dołem wyszywana numero 1, alb gubszych z dziurkami u dołu numero 2
Alb innych starych wyszyw[anych] z koronk[ami] i bez koronek numero 6
Obrusów cienkich z koronkami numero 2, bez koronek zaś numero 1
Obrusów szwabskiego płótna z koronkami numero 2
Obrusów starych dołem w kwiaty czarne numero 3
Innych obrusów starych wszystk[ich] numero 6
Towalnia stara szyta w kwiaty zielone i złote duże numero 1
Towalnia stara w kwiat wyszywany czerw[ony], złoty i różny numero 1
Towalnia stara w kwiaty wyszywana numero 1, item mała bardzo stara w kwiat zł[oty]
Towalnia mała po bokach różnym jedwabiem w kwiaty wyszywana numero 1
Humerałów numero 4, jeden stary
Puryfikaterzów szwabskich 10, lnianych 6
Obrusów item bez koronek numero 2, z koronkami numero 3, grubszych numero 3
Puryfikaterzów grubszych numero 4
Korporałów z koronk[ami] numero 3, bez koronek 4
Towalnia na koło w kwiaty złote i srebrne haftowna numero 1
Antymisów cum reliq[uionis] numero 5
Ręczników numero 4, z których jeden mały gruby
[k. 57r]
Księgi różne
Ewangelia oprawna w prostej oprawie pod margines numero 1, Ewangelia stara
dopisywana numero 1, Żywoty Ś[więtych] na trzy miesiące Martij, Aprilis, Mai, Triod
Postna 1, Triodi Cwitnych numero 2, Tryfołojów typ[ografii] Leop[oliensis] numero
2, Oktoich numero 1, Apostołów typ[ografii] Leop[oliensis] 2, Jarmołoj drukowany
numero 1, Poweczernik 1, Mszał uniowski numero 1, Mszał druku poczajowskiego
numero 1, Mszał stary dopisywany numero 1, Postryh pisana książka numero 1,
Correctura libror[um] 1, Poslidowanie Eucharist. numero 1, Czasosłów numero 1,
Ewangelia na W[ielki] Czwartek numero 1, Meditacye na cały rok numero 1. Polskie
wszystkie te księgi wyrażone są in fol[io].
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In 4to zaś te są: Testament w prostej oprawie, Trebnik numero 1, Mszał lwowski numero 1, item drugi, Psałterzy starych numero 3, Trebnik item, Jarmołojów pisanych
numero 2, Alfawit numero 1, Deotera in 4to książek numero 2, Biblia Sacra Lat[ina],
Asceta z różnych Ojców pisany, Prawyło ko Swiatomu pryczaszceniu, Postryh mezisski, Pomianyk pisa[ny], Manuskryptów Ruskich kawał.
Minei na cały rok in 8vo numero 12.
Cyna tak cerkiewna jako i refektarska
Lichtarzów cynowych para numero 1, item starych małych par numero 2, turybularzów mosiężnych wielki numero 1, małych numero 2, dzwonków w cerkwi
małych numero 4.
Folwark i rzeczy gospodarskie
Żelaz pługowych numero 2, kos numero 3, rzezak do sieczki numero 1, siekir numero 4, pił wielkich numero 2, piłka ręczna numero 1, świdrów wielkich numero 2,
dłutów numero 3, pilników do pił numero 2, motyk 3, sierpów 2, rydlów 2, wozów
konnych numero 2, wołowy numero 1, załubni para 1, sani prostych 3.
Obora i stajnia
Koni karych numero 3, dereszowaty numero 1, wołów numero 5, bujak numero 1,
krów numero 6, jałowica numero 1, roczniaków byczków numero 2, cieliczka numero 1, item drowana 1, locha numero 1, wieprzów numero 2, prosiąt 2.
Krescencia Roku 1755
Żyta było kop numero 83 sn[opów] 18, pszenicy kop numero 2 sn[opów] 16, hreczki
kop numero 97 sn[opów] 9, jęczmienia kop numero 30 sn[opów] 58, owsa kop numero 40 sn[opów] 55, grochu kop numero 5 sn[opów] 42.
Pasieki
Wszystkich pni zostało numero 59.
A die 14 Junij v[eteris] s[tili] 1755 A[nno] ad diem et Annum praesent[um] supra
expressa percepty wraz z remanentem było złp 595 gr 23. Ekspensy było na różne
miejsca potrzeby in spatium wyrażonego czasu złp 516 gr 24 szel. 1. Zostaje na
dalszy czas w kassie złp 78 gr 28 szel. 2.
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II
Źródło: ЦДІАУ Львів, f. 201, op. 4б, spr. 1917, Inventaria Monasteriorum Ord[inis]
S[ancti] P[atri] Basilii M[agni] sub Titulo Protectionis B[eatae] V[irginae] Mariae ab Anno
1730mo ad Annum 1765tum compacta (dawna sygn.: f. 201, op. 4, spr. 613).
1. Wizytacja monasteru w Horodence
[k. 299r]
Inventarium Residentiae Horodencen[sis] in actu visitationis commissorialis conscriptum ibidem Anno D[omi]ni 1764 die 28 Mai v[eteris] s[tili] [28 V st. st. 1764].
Obediendo sacrosanctae Dispositioni Perillustris R[everendissi]mi D[omi]ni Josaphat Siedlecki OSBM Archimandritae Ovrucen[sis] Provinciae sub tit[ulo] Protectionis B[eati]ss[i]mae V[irginis] Mariae Provincialis mihi die 12 mai v[eteris] s[tili] Anno
1764 per Instrumentum datae ac expressae in monasterio Derevianensi, condescendi etiam ad residentiam nostram Horodencensem. Ibique residentibus Religiosis Personis, seu communitti etsi paucissimae, ad pulsum companae me delegatum
ad actum Visitationis Commissarium declaravi, meamque iurisdictionem commissorialem fundavi, tandem ad actum et opus muneris mei persoluendum processi.
Status et situatio
Monaster Horodeński w ziemi i diecezyi halickiej, w dobrach zaś J.W. Jmci Pana
Mikołaja Potockiego, wojewodzica bełskiego, inante starosty kaniowskiego jest
położony. Stoi na wschód od miasta Horodenki, na boku przedmieścia, na wzgórku,
przy okopisku żydowskim, na skałce nad rzeczką i młynami. Ma prawo fundacyonalne od J.W. Imci Pana Stefana Potockiego, łowczego koronnego pułkownika
wojsk J[ego] K[rólewskiej] M[ości] dane die 3 Septembris A[nn]o 1695, które to
prawo oblatowane in castro Halicen[sis Feriam tertiam in crastinum Festi Nativittis
B[eatissimae] V[irginis] Mariae 1749 Anno widziałem, czytałem, et ad manus superioris loci oddałem.
Sytuacja monasteru pomienionego jest takowa: z Przedmieścia Horodeńskiego
niby od południa wjazd do klasztorku, czyli bramka z wrotami i z furtką poboczną
oraz dzwonica do tychże wrót przyparta. Ta dzwonica drewniana, z boku odkryta,
przez nią z wrót wjazd na cmentarz, na której dzwonków małych i trochę większych
numero 4, pobita gontami, ale już reperacyi potrzebuje. Naprzeciwko tej, niżej
postąpiwszy na wzgórku jest cerkiewka drewniana, stara, mizerna, w krzyż postawiona. Ab extra polepiona i powaśniona, dachem pobita ten opada, z kopułką
jedną małą. Taż cerkiew zostaje sub titulo Protectionis B[atissimae] V[irginis] Mariae. Drzwi do niej wchodne małe od południa. Ma w sobie naprzód ab origente
wie[l]ki ołtarz na kształt Bożego Grobu ułożony. W nim obraz Protekcyi Matki Boskiej. Z boku przy tymże obrazie zakrywając ścianę stoją dwa obrazy, a bardziej
do ściany przybite, z jednej strony Pana Jezusa, z drugiej Matki Boskiej. W górze
nad ołtarzem i bokami sufit obrazami świętych Apostołów pokryty. Wyżej, czyli na
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wierzchu wielkiego ołtarza jest krzyż niezbyt wielki ze kształtnym i miłym korpusem. Z boku ołtarza wielkiego po jednej stronie jest chór zakonny z ławkami, po
drugiej zakrystyjka mała z drzwiczkami wychodnemi na cmentarz. Tenże wielki
ołtarz odkrycie stoi, carskich wrót nie ma, kratki tylko dzielą o kilku balasikach.
W górze nad temiż malowany w szczupłości na drzewie, czyli na przyściankach,
Deisus, niżej wiszą dwa obrazy na drzewie malowane Spasytela i Matki Boskiej, oraz
świętego Mikołaja, a te wszystkie trzy bez mensy. Na boku przy kratkach stoi na
słupkach ambonka mała. W pobocznych kapliczkach jest po dwa ołtarze. W jednej
ołtarz Pana Jezusa Miłosierdnego i ś[więtego] Bazylego, w drugiej Najś[więtszej]
Panny Częstochowskiej i ś[więtego] Onufrego. A te to wszyski ołtarzyki mizernie
wyglądają, mensy i wszystko mizerne, podłe prócz obrazów. Zaś obrazy nowo
malowane na płótnie Woznesenyja i ś[więtego] Eliasza są bez mensy, tylko się
przystawują do innych ołtarzów na swój fest. W pośrodku kopuła intra gontami wybita. Cały sufit deszczkami podbity, i to nie całemi. Nad prytworem chór jest podło
wystawiony i do tego wstęp po drabinie. In reliquo kruchta, czyli babiniec, i w tym
kropielnica kamienna,
[k. 299v]
scabella do ołtarzy wszystkich są kamienne, posadzka w cerkwi kamienna, są po
dwie ad instar konfessionałów po jednej stronie i po drugiej, po bokach w kaplicy
form staroświeckich kilka, w drugiej forma takaż jedna.
Do tejże cerkwi parochialnej należy chałup 50 i więcej. Ciż parochianie mają swoje
bractwo i światło po części płacą oraz diaka trzymają i onemu płacą.
Cmentarz jest obszerny, bez parkanu od skały i od młynów. Z drugiej strony otacza go
klasztorek obok cerkwi od miasta wystawiony, z korytarzykiem i z furtą. Tenże klasztor ma w sobie w końcu korytarza od południa celę starszeńską dwoma alkierzami,
w tejże [...] na kilka łokci na nóżkach refektarski, okien taflowych półarkuszowych
2, [...] popod okna około 2, szafka na szkło kredensikowa na dole zamczysta, zydel
z oparciem pleczystym 1. W alkierzu pierwszym okien także 2 wpół otwierających
w drewno oprawnych, stolik mały 1, taboret suknem obity 1. W drugim alkierzu
okno [...] żelazna, półek 3 i stoliczek mały 1. Do tejże celi starszeńskiej i alkierzów
drzwi z zamkami ślusarskiemi dobremi. Piec zielony kaflowy dobry 1, szaragi wielkie nowe 1. Cel zakonnych po stronie od cmentarza 3, z piecami, oknami, stolikami,
tapczanami, drzwiami. W drugim końcu korytarza refektarz stary z ołtarzykiem per
modum oratorii, w nim [...] starych 2, i w tym teraz skład spiżarniany. Na boku przy
tymże starym refektarzu komórek starych z chrustu plecionych, polepionych i powapnionych na schowek [...] staremi. Pod tymże refektarzem piwniczka murowana,
wchód do niej z korytarza z drzwiami i ze skoblem do kłódki. Po drugiej stronie korytarza od miasta jest 2. Celi nie masz żadnej. Drzwi wychodne do ogródka 1. Tenże
ogródek przed celami i korytarzem jest młodemi szczepami i śliwkami zasadzony.
Intus na korytarzu przed furtą krucyfiks z korpusem, przed nim lampa maleńka
blaszana. Po ścianach obrazy małe Ojców Ś[więtych] na płótnie malowane. Strych
ze schodami widny, na nim szpieklirzyk z zasiekami niskiemi, drewnianemi. Tamże
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za furtą izdebka mała na sprzęt, z oknem, z drzwiami i z zamkiem żelaznym. Cały
pobity gontami. Przed oknami cel klasztornych od cmentarza sztachecików połowa,
a połowa chruścianych. Po drugiej stronie cmentarza na wschód słońca od chałup
przedmiejskich stoi piekarnia z chliwkami słomą mierzwiastą pokryta [...]. Od tej niżej
wzdłuż ku skałce stoi stajnia z wozownią chruściana bardzo ladaco, słomą mierzwiastą
pokryta. Za stajnią sad z starą drzewiną. W tymże przy stajni chliwek zagrodzony. Na
drugim końcu pod okopiskiem żydowskim jest sadzawka mało błotnista dla drobiu.
Wyżej od sadu tamże pod okopiskiem ogród niewielki z sadkiem, przy końcu ogrodu
stodołka mała, chruściana, nielepiona, bez żadnego zapola.
Ten klasztorek sumki żadnej nie ma, prócz akcydensów cerkiewnych, odpustów
parochialnych i suplementu z Łuki sobie afiliowanej, oraz od niektórych dobrodziejów bierze przy tym ledwie nie corocznie. Bierze eleemozyny od J.W. Imci Pana
in ante starosty kaniowskiego Mikołaja Potockiego złp 300 i zboża różnie, jednak
plus minus 40 półmiarków. Ale też pola ma poodbierane, których z dawna tenże
klasztorek używał.
Kassa w tym roku z pomienionych akcydensów i pańskiej eleemozyny, tudzież
z przychodu [...] z Łuki owiec chorowitych, wieprza jednego, krowy starej jednej
horodeńskiej, z [...] horodeńskiego po części miała importancyi złp 980 gr 15. Expensy z tego pokazało się złp 770 gr 13 szel. 1.
[k. 300r]
Argenteria cerkiewna, srebro i inne
Kielich srebrny gładki z sedesem fercychowanym, z patyną srebrną pozłoconą, suto
złocony numero 1
Kielich srebrny gładki z patyną takąż suto wyzłocony numero 1
Kielich cynowy z patyną numero 1
Łyżeczek prezmentalowych do komunikowania numero 2
Puszka cynowa pro conservatione Sanctissimi numero 1
Mirnica czyli vasa cynowa numero 1
Krzyż cynowy z relikwiami, z korpusem i sedesem mosiężnym numero 1
Krzyżyk niewielki mosiężny numero 1
Lichtarzyków stołowych cynowych par 4
Lichtarzyków mosiężnych stołowych para 1
Lichtarzów większych toczonych różnie malowanych par 6
Miseczka spiżowa zła 1
Antymyssow dawnych na wszystkich ołtarzach z relikwiami 5
Na obrazie Matki Boskiej w wielkim oltarzu sukienka mała srebrna 1
Nad wielkim ołtarzem przy boku Pana Jezusa Ukrzyżowanego serce srebrne 1
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Na obrazie Pana Jezusa miłosiernego korona srebrna 1
Serc srebrnych na tymże obrazie numero 2
Serce miedziane malarskim złotem pozłocone, z portretem Najś[więtszej] P[anny]
Częstochowskiej na tymże obrazie przy boku Pana Jezusa 1
Nóżka srebrna na tymże obrazie 1
W wielkim ołtarzu na Matce Boskiej korona na materyi wyrabiana 1
W tymże ołtarzu i na tym obrazie na Panu Jezusie maleńkim koronka srebrna 1
Na obrazie Ś[więtego] Onufrego dyademma srebrne z kamykami czeskiemi 1
Turybularzów mosiężnych bezdennych starych 2
Dzwonków małych do ołtarzów 3
Na cerkwi sygnaturka mała nad kruchtą 1
Koralików sznurków większych numero 2, przy tych metallik srebrny 1
Koralików małych sznurków numero 2, zausznic prostych 2
Apparaty
Apparat biały grodeturowy szyty różnego koloru jedwabiem oraz zotem, z kamlą
jedwabiem szytą, karmazynową stążką obłożony, ze stułą i narakwycami numero 1
Apparat półpartyrowy na dnie karmazynowym kwiat biały, z kamlą białą różnego
koloru, z narakwycami niebieskiemi półpartyrowemi ze stułą płócenienną białą
w kwiaty wyszywaną numero 1
Apparat niebieski z białym lamowanym krzyżem galonem białym szychowym cum
requisitis 1
Apparat blamaxantowy z karmazynową kamlą w srebrnym kwiecie, żółtym galonem szychowym obłożony cum requisitis 1
Apparat biały z czerwonym kwiatem cum requisitis 1
Apparat biały na grodeturze z różnym kwiatem jedwabiem szyty cum requisitis 1
Apparat grodetorowy w paski z żółtogorącą kamlą z epetrachelem tylko 1
Apparat popielaty stary, z karmazynową kamląz stułą i narakwycami tylko 1
Apparat zielony z kitajkowym krzyżem białym sine omnibus requisitis 1
Apparat niebieski kitajkowy z czerwoną kamlą, z epetrachelem tylko 1
[k. 300v]
Apparat czarny grodeturowy z kamlą niebieską cum requisitis 1
Apparat także czarny grodeturowy z kamlą niebieską cum requisitis 1
Stuła do kazania prodetorowa jedwabiem szyta 1
Zasłonek na wielkim ołtarzu przy obrazie Matki Boskiej rąbkowych czyli stęgierek,
złotem na dole wyszywanych [...]
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Zasłonek kitajkowych z białemi listewkami [...]
Antypendia kitajkowe przed dwoma ołtarzami [...]
Antypedia kałamajkowe [...]
Antepedium sukienne niebieskie z kolumna krosienkową robotą szytą na płótnie 1
Dalmatyki
Dalmatyk białych kitajkowych w paski z kolumnami niebieskiemi w kwiatki różnego
koloru z orarem jednym numero [...]
Alby, obrusy i inne
Alb muszlinowych szytych jedwabiem białym od J.W. Imci Pana starosty kaniowskiego danych [...]
Alba lnianego płótna z szeroką koroną szwabską klockową numero 1
Alb lnianych starych prostych bez koronek [...]
Alba lniana u dołu w paski czerwone wyszywana 1
Obrusów na ołtarze różnych numero [...]
Ręczników do lawaterza [...]
Ręczniczków do ołtarzów [...]
Humerałów szwabskich i lnianych [...]
Korporałów szwabskich [...]
Puryfikatyrzów wszystkich [...]
Baldachimek kamlotowy do noszenia przy procesyi 1
Chorągwi procesjonalnych starych prostych [...]
Krzyżów procesjonalnych, jeden z korpusem na korytarzu, drugi malowany
w cerkwi 2
Obrazów różnych na tabulatach, płótnie, papierze malowanych w cerkwi, na korytarzu w celi superiorskiej i w refektarzu oraz z procesjonalnym [...]
Pasków wełnianych [...]
Lampa blaszana stara przed wielkim ołtarzem [...]
Stołek środkowy pod Ewangelią pokryty starym antepedium [...]
Bożego Grobku niedawno sporządzonego i malowanego na tabulatach sztuk numero [...]
Księgi cerkiewne do nabożeństwa
Ewangeliy w prostej oprawie skórzanej edycyi lwowskiej [...], Apostoł w prostej
oprawie 1, Tryfołoj w prostej oprawie edycyi lwowskiej 1, Triod Postna w prostej
oprawie starej edycyi lwowskiej 1, Triod Cwitna w tejże oprawie tejże edycyi 1, Oktoich w prostej oprawie edycyi lwowskiej 1, Obszczyzna w prostej oprawie stara 1,
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Psałterz w prostej oprawie edycyi lwowskiej 1, Półustaw in folio kijowski 1, Mszał
uniowski w prostej oprawie 1, Mszał lwowski w prostej oprawie 1, Trebnik lwowski
in 4to w prostej oprawie 1, Trebnik poczajowski w prostej oprawie 1.
[k. 301r]
Księgi biblioteczne
Stella concionatorum Alexandri Calomali in 4to, Kazania księdza Dębskiego pod
tytułem dwojaki pokłon in folio, Żywot Pana Jezusa in 4to, Alfabet Polski Galatowskiego in 4to, Złote niebo seu kazania Muchowskiego in 4to, Tomasz a Kiempis Polski niecały in 8vo, Gospodarz nieba i ziemi in 4to, Biblia Łacińska in majori 8vo,
Kazanie Podkamienieckie i koronacyi in folio, Nowy Adam in folio, Ewangelia Polska
in 12mo, Droga do wieczności 12mo, Rudimenta Grammaticae, Księga o świętym
Franciszku niecała, Reguły ś[więtego] Bazylego poczajowskiej edycji in 8vo, Mowy
sejmowe in 4to, Grammatika Akademicka, Droxellius Supra Danielem, Manuscripta
in 8vo, Pisana filozofia, Nabożeństwo do ś. Wincentego, Liber meditationum,
Rozmyślania poczajowskie in folio, Troje nabożeństwa in folio, Sacrum Anathema
in 4to, Agenda do chorych zwyczajna, Grammatika pijarska, Flumina Eloquentiae
pisane in 8vo, Europa część świata, Martirologium pisane in 8vo, Księga półcarski in
4to, Księga Messya in 4to, Kazania na niedziele in folio, Leksykon in 4to, Księga pogrzebu zakonnego poczajowskiego druku in 4to, Trebnik stary ostrogskiego druku
in 4to, Bohosłowja Ruska in majori 8vo.
Cyna stołowa
Misa mała cynowa obręczowa 1, półmisek cynowy 1, Talerzów cynowych 2, łyżek
cynowych 5, solniczek cynowych 2, nożów stołowych w białej kości par 6, przy tym
szkła potrzebnego po trochę.
[k. 301v]
Naczynie kuchenne
Bańka niewielka stara miedziana 1, kazanek miedziany z duszką żelazną 1, patelniczka mała żelazna 1, patelnia większa żelazna 1, rust żelazny okrągły 1, rożen niewielki 1.
Żelaza gospodarskie i inne naczynia
Żelaza pługowe niedawno sporządzone do pługu jednego i te są w Łuce, brona na
sześć bylec z żelaznemi zębami 1, ta jest w Łuce, siekir dwie gospodarskich, jedna
większa, druga mniejsza, rzezak do sieczki z stalica i skrzynką 1, rydel z żelazem
ogrodowy 1, piłka niewielka 1, półszorków starych para 1, szorów zażywanych
ustąpionych od Imci X[iędza] Podsońskiego para 1, kosa gospodarska 1, kulbaka
z poduszką do rzemienia 1, beczek dobrych piwnych numero 4, sypań małych
i wielkich na leguminę numero 4, konwi do noszenia wody 5, wanienek nowych
2, stanwi kapustnych 3, cebrzyków rożnych 3, dziża chlebowa 1, niecek wielkich
i małych 3, sit gospodarskich 2, rzeszot gospodarskich 2, szanków mniejszych
i większych 5.
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Stajnia
Koni karych starych para 1, koń gniady łysy 1, klacz gniada 1, wózek skórą cały obity
na pasach od Imci X. Podsońskiego zostawiony numero 1, wozów prostych starych
parokonnych numero 2, wołowy wóz 1 teraz w Łuce.
Obora
Wołów starych para 1 i te w Łuce na paszy, wół jeden niedawny w pogrzebowym
wzięty, krów dwie, jedna dojna, druga jałowa, troje bydła horodelskiego na zimowli
w Łuce wilcy zjedli, jedno zdechło, cieląt in praesenti dwoje, jedno roczne, drugie
małe, locha stara 1 w karmieniu jest teraz, podświnków 2, gęsi ad praesens starych 7,
młodych gąsiąt 9, indyczek starych numero 2, młodych wylazło kilkoro, kaczek starych
4, młodych wylazło także kilkoro, kur starych numero 9, małych jest kilkanaścioro.
[k. 302r]
Szpiklerz i spiżarnia
Żyta na strychu gotowego plus minus półmiarków 20, pszenicy półmiarków plus
minus 8, jęczmienia jest półmiarków plus minus 10, hreczki tylko na nasienie. Inne
zboże wyszło na nasienie tak w Horodence jako i w Łuce. Leguminy wszelkiej jest
sufficienter. Zboża nie młóconego nie masz żadnego. Słoniny ad praesens dwa
połcie i pół, sadeł 3, innej omasty jeszcze nie przyzbierano.
Pola klasztorne
Pola, których dawniej klasztor horodelski używał dawniej na dwór odebrano. Te,
których ad tempu pozwolonych używał klasztorek hucusquae na dni plus minus
30 przywłaszcza sobie nazad pod swoje ograniczenie dzierżawca W. Imć Poźniak
łowczy kołomyjski. Innych nie masz pól żadnych.
Zasiewy, oziminy i jarzyny
Wysiano żyta pod zimę czetweryków 4. Jarzyny to jest hreczki zasiać się ma już
na wyoranym na ośm dni polu czetweryków 16, ale współ z oraczem. Resztę pola
pustego puszczono obłog.
Praesens Inventarium Residentiae Horodencen[sis] cum omni descriptum in actu visitationis commissorialis vigore Instrumenti subscribo. Datum Anno, mense die ut supra.
P[ate]r Modestus Trusiewicz OSBM s[u]p[erio]r Tre[mbovlensis] Commissarius
delegat[us] m[anu] p[ro]p[ria]
2. Wizytacja rezydencji w Łukwicy
[k. 493r]
Opisanie Łukwicy rezydencyi przyłączonej do Pohoni 1765 A[nn]o die 5 Januarii
v[eteris] s[stilo] [5 I st. st. 1765] ex mandato Perillustris Re[verendi]ssimi D[omi]
ni Archimandritae Ovruce[nsis] Josaphat Siedlecki OSBM Provincialis sub tit[ulo]
Protect[ionis] B[eatissimae] V[irginis] Mariae.
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Status et situatio residenciae
Monasterek Łukwiański od rzeczki Łukwicy, nad którą stoi nazwany, jest w ziemi
i diecezyi halickiej w województwie ruskim na gruncie JJ. WW. Potockich w ichże
lasach do Stanisławowa należących, wybudowany od ś.p. Szymona Słoneckiego
wojskiego, czyli urząd jakowyś w wojsku mającego, który (jako ferprobabilius) za
Jana III króla polskiego uciekając przed Tatarami w te lasy niedostępne, na tym
miejscu ocalał od nich, na którym od siebie potym postawiony klasztorek oddał
czerńcom i sam z niemi do śmierci mieszkał. Ta rezydencja hucusquae żadnego
prawa fundacji, erekcyi nie ma, prócz ogródków dwóch żadnego kawałka pola.
Przed tym dopóki mnóstwa ludzi po Tatarach nie było, miała bez miary sianożątek
po krzakach, teraz ugorem gdzie mogą koszą, inne najmują nasi OO. Odległa od
Stanisławowa, który ku północy na dwie mile, od Kałusza, który od zachodu półtora
mili, od najbliższej wsi pół mili. Ze stron wszystkich przychód, przyjazd, przez rzeki,
błota, rowy, pniaki, niedostępny do niej.
Sama rezydencja wesoła, izbę z dwoma alkierzami przez sienie ex opposito
spiżarnią dobrą pod dachem dobrym mająca. Na północ piekarnia z komórką na
nabiał, przez sionki izba z alkierzem, wszystko pod dachem utcumque dobrze
sporządzone. Parkanik naokoło dobry, pośród którego cerkiewka mierna ab extra
przystojna, ab intra cała malowana, jeden ołtarz wielki mająca, z obrazami namistnemi, apostołami utcumque malowanemi. Na drzwiach cerkwi po lewej stronie
rok wyryty 1688 daje świadectwo antiquitatis loci. Za celami sad kilkoro drzew
rodzących mający, za tym ogródek na warzywo. Na północ stajenka drewniana
pod dranicami. Za potoczkiem obora pod dranicami, płot jodłowemi cywkami
ułożony mająca. Cerkiew z drzewa jodłowego o jednej kopułce blachą przykrytej,
3 krzyże żelazne mająca, drzwi do niej dębowe z zawiasami żelaznemi z zamkiem
wnętrznym i kluczem. W ścianach cerkwi drzwi dębowych dwoje.
[k. 493v]
Prowent pieniężny
1. W.P. Józef Słonecki łowczy żytomirski trzymający sumę zapisaną Łukwicy przez
ś.p. Bazylego Słoneckiego złp 3000, która sumka skryptem ręcznym i oblatą obwarowana 1748 A[nn]o die 21 Apr[ilis] Feria 5ta post D[omi]n[i]cam Conductus
Paschae proxima Haliciae ma lokacją na ich dobrach niespecyfikowanych, płaci
dwiema ratami pro 7 a cento zł 210
2. Tenże W.P. Józef Słonecki przyznał Łukwicy ex piette sua złp 2000 i od nich płaci
bez żadnego na to zapisu prowizją zł 140
3. W.P. Jan Słonecki podczaszy łomżyński trzyma summę, którą ex zelo pio zapisał
Łukwicy złp 1600 płaci pro 7 a cento prowizją złp ab eodem Anno 1748 zł 105
4. W.P. Eliasz Drohomyrecki testamentem zapisał zł 500, od której J.P. Piotr Smacik
Brzośniowski ewiktor płaci zł 35
5. Cerkiew czyni do roku plus minus z odpustami zł 50
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Argenteria cerkiewna i cyna
Koron srebrnych po obrazach 8, kielich srebrny gładkiej roboty intus wyzłacany
z patyną takąż 1, puszka cynowa pro conservatione S[anctis]s[i]mi 1, kielichów
cynowych z patynami i gwiazdami 2, łyżeczka cynowa dla komunikowania ludzi 1,
turybularz mosiężny bez denka stary 1, lampa z turybularza mosiężnego 1, lampa
blaszana coram S[anctis]s[i]mi 1.
Apparaty
Apparat błękitny grodeturowy z kompanną srebrną wokoło cum requisitis 1, apparat tabaczkowy grodetorowy białym galonkiem obłożony cum requisitis 1, apparat
popielaty niby adamaszkowy bez stuły z manipularzami z kompanką jedwabną
cum velo 1, apparat fioletowy murowy, bez stuły, z manipularzami et cum velo
1, apparat kamlotowy żałobny tasiemką białą obłożony 1, apparatów niebieskich
w kostki jedwabne żółte cum requisitis 2, aparatów żałobnych w paski czerwone
z kamlami niebieskiemi w kostki cum requisitis et uno velo 2, dalmatyk niebieskich
w kostki jedwabne żółte z orarami 2.
[k. 494r]
Bielizna
Alba lniana u dołu wyszywana zapoloczą czerwoną 1, alba lniana u dołu niciami
białemi wyszywana stara 1, obrusów ołtarzowych z koronkami klochowemi 2,
obrus cienki bez koronki na ołtarz 1, peremitek cienkich 8, humerał lniany 1,
ręczniczek do ołtarza wyszywany 1, pasków wełnianych 2, zasłonek kitajczanych do
obrazów 3, zasłonek muślinowych starych 2, chorągiew procesjonalna na płótnie
malowana 1, alb dwie płótna szwabskiego, jedna z koronkami u dołu, druga nie,
puryfikaterzów takichże cienkich 3, paremitka lniana 1, obrus we dwie poły cienki
podgórskiej roboty w kostki robiony 1.
Miscellanea
Lichtarzów wielkich toczonych na podstawniki 4, nakrywadło płócienne na ołtarz 1,
dzwonek do ołtarza spiżowy 1, ampułek szklanych 4, kopia do żertownyka 1, poduszka pod mszał 1.
Księgi cerkiewne
Ewangelia pod margines stara lwowskiego druku in folio 1, Tryfołoj lwowski potrzebuje oprawy in folio 1, Obszczyna lwowska in folio 1, Oktoich lwowski in folio
1, Triod Postna lwowska in folio 1, Triod Cwitna lwowska in folio 1, Apostoł lwowski in folio 1, Mszalik stary wileńskiego druku 1, Półustaw wielki kijowski in folio
1, Pateryk kijowski in folio 1, Psałter lwowski in 4to 1, Trebnik bez tytułu stary 1,
Mołytwennyk stary popsuty 1, Akaftysty stare lwowskie 1, Półustaw lwowski in 8vo
1, Psałterka lwowska in 8vo minori 1, Mszał poczajowski 1, Trebnik poczajowski 1,
Troje nabożeństwa 1, Proskomedia 1.
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Naczynie gospodarskie
Siekier dobrych 3, mała 1, kos z naparstkami 2, świdrów wielkich 2, małych 2,
młotek i babka do kosy, nóż ośmiał 1, łopat okutych 2, rydel 1, piłka poprzeczna 1,
dłuto 1, nożów stołowych par 2, z kłódkami żelaznemi par 2, dłuto małe 1, motyka
żelazna, karabin, dzyda kozacka.
Masztarnia
Koni para 1, wóz z wasążkiem ladaco 1, wóz prosty drabiniasty 1, sanki pojedynkowe 1, proste końskie 1, sanie wołowe 1, szlij parcianych para 1, z naszyjnikami
uzdeczek 2, chomąt bez kierki 1, kulbaka 1, szory dobre na parę koni 1, nożyce
krawieckie.
[k. 494v]
Obora
W tej krów starych cielnych 5, jałówka cielna 1, jałowica 1 trzyletnia, buhajek 1,
wołów starych 2, cieląt tegorocznych 4.
Pasieka
Pni 5.
Hanc visitationem fideliter, confrontatam cum anteriori in fidem subscribo.
3. Wizytacja rezydencji w Litwinowie
[k. 477r]
Actus monasterioli seu residentiae Litvinoviensis Or[dinis] S[ancti] B[asilii] M[agni]
per me infrascriptum ex mandato et speciali ad id commissu per Instrumentum subscriptum et sigillatum Perillustris Reverendissimi Patris Domini Josaphat Siedlecki
Archimandritam Ovrucensis Provincialis nostri, per quod Instrumentum manu tenere praedictam residentiam Litvinoviensis OSBM cum agris, fenificiis omnibusque
proventibus, monasterio Zawałoviensi in praedium conventere, affiliare, et applicare
ab hinc jam pure supradictum praedium monasterio Zawałoviensis nuncupare, qui
actus fideliter cum omni ac seria rerum, tam Ecclesiam cum suo ornamento, quum
cum leciis, attinentiis conteriptione uno in manibus V[enera]blis superioris huius loci
Zawałoviensi OSBM relicto, altero ad archivum Perillustris R[everendi]ssimi D[omi]ni
Provincialis porrecto Anno tutus et expeditus in residentiae Litvinoviensi die 2da decembris v[eteris] s[tili] Anno Domini 1764 [2 XII st. st. 1764].
Zjechawszy na rewizyę in assistencya Imci X. Pachomiusza Nechrebeckiego antecesora superiora zawałowskiego czyniąc indagację przez Imci X. Barlaama Pichowicza Zakonu Ś[więte]go B[azylego] W[ielkiego] natenczas rezydującego w monastyrku litwinowskim o funduszach oryginalnych, papierach i dokumentach temu
monastyrowi i rezydencyi służące i należące, żadnych mi nie pokazując, i nie mając
dokumentów ten monaster litwinowski, ani od żadnych ludzi pojąć nie można
informacyi. Teraz ten monastyrek zostaje w dobrach J.W. Franciszka Potockiego
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wojewodzica poznańskiego, in post dostało się w posagu J.W. Pociejowi strażnikowi
litewskiemu.
Opisanie cerkwi, która sub titulo Sanctissimae Trinitatis założenia zostaje, a lapide
wymorowana stoi na wschód słońca, do niej wchodząc gradusy kamienne, wszytkie zrujnowane. Intus wielki ołtarz, na bokach ołtarze ś[więtego] Onufrego nowy
wystawiony przez Wiel[możną] Jejmość Panią Szumlańską, chorążynę halicką sprawiony, jeszcze nie pozłacany, drugi ołtarz koło drzwi ś[więtego] Jana Ścięcia z mensami. W tejże cerkwi za ołtarzem wielkim znacznie mur środkiem nad oknem i niżej
okna porysowany, i nie barzo bezpieczny aż do sklepienia, mur pozieleniał od słoty
lania się. Chór z balasami malowanemi toczonemi, i sklep w tejże cerkwi
[k. 477v]
na środku w babieńcu murowany, z wierzchu znajdujący się, z podwójnemi rozdzielonemi drzwiami drewnianemi na zawiasach i hakach. Tamże jarzywo zostaje,
w oknach cerkiewnych kwatyra jedna zepsuta. W tychże oknach ante znajdowały
się żelazne kraty, teraz nie ma, tylko znajduje się w małym okienku za wielkim ołtarzem kratka żelazna. Taż cerkiew w kopułach trzech murowanych zostaje. Drzwi
dwoje w tej cerkwi na zawiasach, hakach i zamkach z kluczami. Supra cerkwi dach
lada jaki, de novo całego dachu pobicia potrzebuje. Dzwonica na murze drewniana, na której dzwony numero 4, jeden mierny, drugie małe, u furty do korytarzyka dzwoneczek mały, cerkiewnych u ołtarzów dzwonków dwa.
Apparencya cerkiewna
Puszka cynowa z nakrywką pro Sanctissimo w cymborij z zamkiem, olea sacra nie
ma, kielich jeden srebrny z wierzchu biały roboto w koronkę znakami cztery krzyżyki, we środku pozłacany, patyna srebrna biała z znakiem krzyżem pozłacanym,
gwiazda jedna srebrna z krzyżykiem na wierzchu, łyżeczka do kommunij srebrna
biała, a dwie cynowych, kielichów cynowych dwa, z patynami dwoma, i gwiazdą
jedną, cynową, votum jedne srebrne półćwiartkowe na świętym Onufrym.
Krucyfiksów drewnianych trzy, lichtarzów drewnianych par trzy, glinianych par trzy,
ampułek szklanych par 4, trybularz jeden mosiężny stary popsuty mocno.
Koralików drobnych na obrazie numero 9 sznurków z krzyżykiem srebrnym, item koralików drobnych z czarnemi środkiem paciorkami przewlikane sznurków trzy. Prostych koralików lakowych sznurków numero pietnaście, z agnuskiem czerwonym za
szkłem w cynę osadzonym i krzyżyk mosiężny, prostych paciorków różnego gatunku
i koloru sznurków szesnaście, miseczka cynowa na ansydor popsuta.
Apparaty, vela, antepedia
Apparat permodum lamowy na dnie kafowym z podszewko grabrynowo koloru
czerwonego cum omnibus requisitis
Apparat partyrowy w kwiatach różnych na dnie z kompanko srebno poprzyk, petrachil
do niego w czerwone paski , bez narakwic lelum z palkami tegoż koloru co petrachil
Apparat półpartyrowy żółty w kwiatach białych z galonkiem
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[k. 478r]
żółtym szychowym z narekwicami, palkami, bez vela
Apparat adamaszkowy cielisty stary z kompanko żółto szychowo cum omnibus
requisitis
Apparat kitajkowy błękitny stary biało kitajko za galan poprzyk cum omnibus
requisitis
Velum jedno błękitno stare bez palków
Dalmatyka flanelowa czerwona w kwiatach, kamla u niej bagazyjowa, orar żółty
stary adamaszkowy
Apparat żałobny fagiałowy, galan biały szychowy cum omnibus requisitis
Antepedia dwoje bagazyjowe stare
Pasek jedwabny czerwony karmazynowy do opasania
Chorągwi dwie na processję na płótnie malowane
Alby wszytkich grubych prosto roboto numero 10
Obrusy czyli prymitki numero 9
Humerałów numero 5
Korporałów numero 5, antymisów 3
Obrus jeden w paskach czerwonych
Płaszczenyca malowana na płótnie białym szwabskim
Obrusów grubych do stołu refektarza numero 4
Księgi drukowane ruskie
Ewangelia jedna drukowana w aksamit zielony oprawna, srebrna na niej znajduje
się sztuk sześć, puklów na rogach srebrnych 4 z klamzurkami dwoma srebrnemi
pod margines zostaje, Ewangelia druga drukowana w skórę czerwono oprawna,
o dwóch klamzurkach prostych, Apostoł jeden drukowany stary, Mszał jeden druku
uniowskiego gruby in folio, Służebnyków dwa lwowskich, jeden in folio, drugi in
4to, Czesesłów jeden podarty stary, Tryfołoj jeden stary podarty, Oktoich jeden
stary, Obszczyzna płaskata książka stara, Troje Nabożeństwa, Triodi dwie Postna
i Cwitna, Psałtyr dwie stare, Trebnyk jeden stary zwodu lwowskiego, Jarmołoj drukowany in folio podarty, Akafysty druku lwowskiego in 4to.
[k. 478v]
Rezydencya dla zakonników
Wychodząc z cerkwi do furty trzy gradusy kamienne, ganek pod daszkiem celi
cztery, piec jeden do dwóch celi stary, zły, u drugich dwóch zaś pieca nie ma, tylko
ule z pszczołami złożone, bez zamków te cele zostają. Piąta cela z alkierzem dla
X. Starszego. W tejże celi znajduje się stolik mierny z szufladą, w alkierzu znajduje
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się stolik z dwoma szufladkami i niska szafka z drzwiczkami. Item na boku szafka
z kratką stolarską, troje szyby taflowe, tamże po celiach takoweż okna i szyby
pod jedną miarę. W celi starszego piec dobry, zamki z kluczami, w korytarzyku
okien dwoje jednakowe, podłoga tak u furty jako i w korytarzyku uścielona, tylko
niedokończona, [...], i celie niedokończone. Wychodząc prosto z korytarzyka ku
piekarni wedle celi X. Starszego drzwi z zamkiem, u furty drzwi zamku nie masz.
Nad temi celiami dach dobry, to pomieszkanie z pruska słomą i gliną oplecione
i wapnem pobielone. Item celia stara dawna na dole zostaje z gankiem, znajduje
się o dwóch drzwiach [...], a sama przez się celia z alkierzem drzwiami dwoma na
zawiasach, hakach, klamkach i skublach, z oknami dwoma dobremi i piecem.
Religiosi Residentes znajdują się de nomine et cognomine
Wielebny Imć X. Barlaam Pichowicz superior na tamtym miejscu zostaje od lat 10
bez instawlacyi.
W[ielebny] Ociec Tarasy Jurczakowski actu prezbiter staruszek, prosteczek ledwo
co chodzi, annorum 74 de natione z Górnej Lepicy w ziemi halicki, w zakonie 43, na
tym miejscu habit i professyę brał, do tego czasu znajduje się.
W[ielebny] Brat Adrian Stobczański, monach, lat 63, non sanus mente, głuchy i [...]
z Podhorodyszcza przysłany bez obediencyi lat dwie, ad nullum usum zostaje.
Obligów cerkiewnych na tym miejscu żadnych nie ma.
Gumno
Stodołek malejkich dwie, tam mało zboża, z drzwiami do zamknięcia, z chrustu
ściany. Na boku zboża różnego dawnego i teraźniejszego wiele znajduje się
w szłoszkach poprzykładane razem, prosa trochi w szłozecku. Spiklirzyk malejki
de nova ściany, postawiony na dziedzińcu wedle płota, z drzwiami, z zamkiem,
z kłódką, tylko próżny, tam słoniny kawalec wisi.
Pasieka w schowaniu. Ulów trzydzieści i trzy ad narrata.
Stajenka na koni wraz z wozownią malejka z drzewa, z chrustu ściany oblepione.
[k. 479r]
Pole i sianożęć
Od Mozyłowa w Rakowcu pole i sianożęć, od Podhorec w Czechrowcu tylko niwy,
pola, od Rudnik na kilka dni, pola, ogrodów dwa, sadów dwa, jeden większy.
Obora
Stajenka na woły i na sprzątek dopiero słomą poszyta, z chrustu ściany. Szopka
na cielęta i na bezrogie bydło przegrodzona pod słomą, za staraniem staruszka
księdza Taratego karmników dwa.
Piekarnia z komorą jeszcze nie doszyta słomą.Wjazd ze wsi do monastyrka rezydencyi
tam wrota złe, de novo reparacji potrzebują. Drugi wjazd z lasa, wrota z furtką dobre.
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Sprzęty gospodarskie
Wózek do jazdy zażywany stary, de novo reparacyi potrzebuje, wołowych wozów
dwa, pług jeden ze wszystkim, brony dwie, półposzurki ze wszystkim zażywne.
Naczynie kuchenne
Siekier trzy, świdrów cztery, i dłut jeden, nóż ośny jeden, piłka jedna mała, druga
większa, siekacz jeden do kapusty, nożów kuchennych dwa, rożnów dwa.
Bydło
Wołów par trzy, krów dojnych trzy, jałówek dwie, byczków trzy, cieląt tegorocznych
cztery, świni różnych pięcioro, małych dwoje, w karmniku wieprzów dwa, koni para
jedna.
Drobiu
Gęsi siedmioro, kaczek cztery, kur dwanaście, kogut jeden.
Familia domowa
Czeladź służąca: gospodyni Ewdokia Sereducha z Sławityna na rok służy za ugodę
złp 20, reszty dopłacić się ma zasług złp 10.
Dziewka Ewdokia z Zołnika służy za ugodę złp 20, nic nie wzięła.
Parobcy: Hawryło na imię ze wsi tutejszej, służy od wiosny za postanowek złp 33,
nic nie wziął.
Jaśko pastuch nic nie wziął.
Komornicy przychodni co mieszkają pod tym monastyrkiem:
Hnat rodem z Muzyłowa, bezżenny młodzian z siostrą swoją osiadł przy klasztorze
od lat 20.
Wasyl z żoną i dziećmi rodem z Żurawna siedzi lat 10.
Stefan Kogut z żonąi dziećmi rodem od Drohobyczy siedzi lat ośm.
Iwan Janczar z żoną i dziećmi rodem z Sławityna siedzi lat 10.
Wasyl z żoną rodem z Bolechowa siedzi lat 3.
Roman piwowarz z żoną rodem od Komarna tego roku osiadł.
Ale ci wszyscy komornicy nie są pewni, tylko z dorobku siedzą i nie są pewni.
[k. 479v]
Regestra dwa były mi podane przez Imci X. Pichowicza do rewizyi, jeden dawny
stary, drugi nowy percepty i ekspensy, w których regestrach szukałem ostatniej wizyty i podpisu nie znalazłem, więc nowe regestra percepta i ekspensa rewidowałem
i rachowałem. Pokazuje się przez Imci X. Barlaama Pichowicza superiora percepty
a die 2da Februarij v[eteris] s[tili] anni 1763 ad diem 2dam Decembris v[eteris]
s[tili] anni praesentis 1764 złp siedmset dziewięćdziesiąt i dwa, groszy dwadzieścia
i cztery szelągi 2, dico złp 792 gr 24/2. Ekspensa w regestrach znajduje się a die
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14 Januarij v[eteris] s[tili] anni 1763 ad diem 2dam Decembris v[eteris] s[tili] anni
1764 złp 761 gr 15/2, dico siedmset sześćdziesiąt i jeden gr piętnaście i szelągi 2.
Zostaje przy Imci X. Pichowiczu reszty superaty percepty złp trzydzieści i jeden, gr
dziewięć, dico złp 31 gr 9. Tej kwoty nie oddawał.
Fertur o tym, że Żyd z arendy litwinowskiej państwu za długi trunki pretensyę do
klasztoru ma mieć.
Także i to, że Imć X. Pichowicz, mając darowany miodu przaśnego od Wiel[możnej]
Jejmości Paniej Szumlańskiej chorążyny halickiej, i ten miód przedał in suum commodum obrócił, jako sam zeznał.
Quod totum visum et revisum et conscriptum dispositione Perillustris Rel[igiosi]
ssimi D[omi]ni Patris Provincialis mihi ad exequendum. Data et posita in Residentia
Litvinensis die et Anno ut Supra.
Porphirius Barankiewicz OSBM Superior Zawałoviensis Commisarius
X. Pachomi Nehrebecki jako będąc przytomny asystens
III
Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. 95, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki, sygn. 106, Wizytacje i inwentarze klasztorów i cerkwi 1740–1763.
1. Wizytacja monasteru w Stojanowie
[k. 215r]
Actum in Residentia Monasterioli Stojanoviensis die Lunae Decima Octava Martij stylo novo Anno D[omi]ni Millesimo Septuagentesimo Quinquesimo Quarto
[poniedziałek 18 III 1754]
Nos infra scripti Commissarij ex mandato Ill[ustrissi]mi Excell[entissi]mi
Reverend[issi]mi Domini D[omi]ni Feliciani Philippi Wołodkowicz Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Chełmen[sis] et Bełzensis Coadjutoris Metropoliae Kijoviensis Halicensis Totiusque Russiae Dubnensis, Dermanensis et S[antc]ae Crucis
Abbatis: ad occupanda et suae Episcopali Iurisdictioni subdenda Monasteriola, in
quibus octo Personae Religiosae ali honeste non possunt neque clausuram monasticam habent, in Fundamento et ad Executionem Decreti S[ancti]s[si]mi Domini
Nostri Benedicti Divinam Providentiam Papae Romani quis Nominis XIV Deputati
et approbati ad Monasteriolum Stojanoviense die hodierna supra expressa condescendimus Iurisdictionem Nostram fundavimus Fundatam ad Revisionem supellectilis Sacrae et Familiaris Mobilis et se se Moventis ad Lustrationem Fundorum,
Iurium et Privilegiorum Fundationis hujusce Monasterioli accessimus. In quo unum
Religiosum Residentem Actu Prezbyterum invenimus Dorotheum Maczoszyński ab
eodemque ex propria Oris jus Conffesione informati sumus quo in summa miseria
vivat.
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Structura Ecclesiae exterior. Ecclesia lignea novo erecta ejus sarta tecta bene
reparata.
Cerkiew we trzy kopuły wystawiona nowo na każdej kopule krzyż żelazny, nowo
wybudowana z opasaniem należycie opasana i sączona. W tej drzwi dwoje, jedne
od zachodu słońca na dwóch zawiasach i skoblach żelaznych z zaszczepką. Drugie
z boku do ołtarza na dwóch zawiasach i skoblach
[k. 215v]
żelaznych z zamkiem wnętrznym i przybojem. Okien w samym świetle większych
cztery, mniejszych w kopuli okrągłych dwie, w ołtarzu okrągłych trzy, w kruchcie
dwie, wszystkie w ołów oprawne. Podłoga dobrze ułożona. Drzwi Carskie snycerską
robotą, cwizgułtem wysrzebrzane. Deisus stary, ołtarz wielki i pobocznych dwa,
stolarską robotą, drzwi siwerskie jedne snycerską robotą.
Srebro, cyna, mosiądz
Puszka na Najświętszy Sakrament cynowa, kielich, patyna i gwiazda cynowe, łyżeczka do dawania kommunij srebrna, koron na obrazie Najświętszej Panny dwie
wielka i mała na Panu Jezusie, trybularz mosiężny, kielich srebrny z patyną, lampa
wisząca połamana srebrna, krzyż bez sedesu srebrny, tablic pięć srebrnych, wotum
ręką robione srebrne, koron mniejszych i większych srebrnych pięć, korona miedziana pozłocona jedna, Ewangelij drukowanych we srebro oprawnych dwie, na
jednej blacha na śrzodku pozłocista.
Te wszystkie srebra i Ewangelie Imć X. Hieronim Firlikowksi superior jazienicki
zabrał do klasztoru jazienickiego.
Lichtarzów toczonych drewnianych par trzy.
Apparata, wela, zasłonki, alby
Apparat kitajkowy zielony z kołnirzem kitajkowym w paski z stułą narakwicami
tejże materyi
Welum do niego hatłasowe białe
Apparat harasowy zielony stary sam tylko
Apparat półsukienny czerwony ze stułą i narakwicami
Apparat harasowy czarny z stułą muchairową narakwicami tejże materyi
Zasłnka kitajkowa niebieska
Zasłonka druga kitajkowa w paski
Szata na obrazie Najświętszej
[k. 216r]
Panny bławatna na dnie karmazynowym w kwiaty złote z galonem srebrnym tejze
materyi
Sukienka na puszce
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Alb płótna domowego lanego trzy
Apparat szagrynowy zielony z galonem srebrnym z stłą, narakwicami i lelum zawieziony wraz z srebrem wyż wyrażonym do klasztoru jazienickiego
Pasek włóczkowy jeden
Obrusów i różnych chustek sztuk dziesieć
Korporałów z puryfikaterzów cztery
Chorągiew na płótnie malowana jedna bez drzewca
Dzwonnica wiązaniem na słupach budowan, na której dzwonów trzy mniejszych,
czwarty duży, do elewacyi dwa małych dzwonków.
Grunta, ogrody, łąki, budynki
1. Półłanek za miasteczkiem Stojanowem poczynający się od granicy Tetewczyckiej
a ciągnący się do granicy Drażkołolskiej wraz z łąką tak brzegiem jako i błotem
między miedzami z jednej pańskiego łanu, który arendarz zasiewa, a z drgiej strony
pola pustego.
2. Niedaleko tego półłanku staje pola ćwiertne od drogi do Rzyszczowa idącej
do błota przy tymże staju łąki na pokosów 6 poprzek, a wzdłuż do granicy
Tetewczyckiej.
3. Półłanek przy klasztorku poczynający się u granicy Tetewczyckiej, a ciągnący się
do granicy Kwasowskiej, przy tymże polu i półłanowym łąka.
4. Przy tymż półłanku naprzeciwko klasztorku staje pola na zachód.
5. Ćwierć pola za monasterkiem na zachód słońca także poczynająca się od granicy
Tetewczyckiej a ciągnąca się do granicy Kwasowskiej między miedzami z jednej
arendarskiego pola od wschodu słońca, z drugiej strony od zachodu pola pustego
przy tejże ćwierci i łąka wziąż.
6. Przy samym klasztorku na zachód słońca pole o miedzę
[k. 216v]
pola nazwanego Siestrzykowszczyzna.
7. Klin przeciwko bramy klasztornej za figurą między drogami nazwanemi
monasterską i Ryrlską.
8. Od południa przeciwko klasztorka sztuka pola na dzień orania jednym pługiem.
9. Ogród pod miasteczkiem z jednej strony od drogi ogrodzony na trzy dni orania
jednym pługiem.
10. Osiadłość monasterska wkoło osypana wałem, koło którego drzewa różne
i sadek.
Za wałem wokoło na wszystkie strony ogrodów cztery żerdziem miejscami i miejscami płotem ogrodzone. Po wale od wschodu słońca parkan do bramy. Brama
z fortą i drągiem do zamykania i z kuną żelazną z skoblami żelaznemi. Drzwi w furtki
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na biegunie z zasuwą drewnianą, z inszych stron na wale ogrodzenie z żerdzi.
Cela z alkierzem, w której drzwi na zawiasach dwóch i skoblach dwóch żelaznych
z haczkiem wnętrznym i skoblikami dwoma żelaznemi. Drugie drzwi do alkierza
na zawiasach dwóch żelaznych i skoblach z zamkiem wnętrznym i zaszczepką we
dwie ogniewa. Przy celi sienki, w sienkach komórka. Okien w celi dwie w drewno
oprawne, w alkirzu okno jedne także w drewno oprawne. Piec z kaflów siwych,
kominek z gliny ulepiony, połap z tarcic. Ław dwie przy ścianach, stolik dębowy
mały z szufladką, stołek do siedzenia jeden.
Cel starych dwie z piecami, z drzwiami na biegunach, pusto stoją. Piekarnia opodal
ku bramie stara. Wszystkie tu budynki słomą pokryte, z komórą w sieniach, drzwi
na biegunach. Stodoła nowa dylowana, w której drzwi dwoje na biegunach z zamkami drewnianymi. Stajnia dylowana, szopa ostawiona częstokołem, szpichlerzyk
dylowany z drzwiami na zawiasach dwóch i skoblach żelaznych z zamkiem wnętrznym drewnianym.
[k. 217r]
Sprzęt gospodarski ruchomy i ruszający się
Żyta w snopach kop numero 40, pszenicy w snopach kop numero 5, jęczmienia
w snopach 10, owsa w ziarnie snomranik pełen i pół sypani, te w cerkwi stoją,
tamże hreczki sypanka, tamże wsypanie grochu krobka miary radziechowskiej.
W spichlerzu hreczki zasiek pełny i sypanka pełna. Wozów wołowych dwa,, wóz
koński jeden, wszystkie z podoskami, kołami i drabinami do wożenia zboża, pług
z lemieszem i trzosłem stary jeden, teleżki do pługa, radeł z naradkami duże, bron
żelaznych dwie, jarzem dwie, szlieg parcianych dwie z postronkami i licami dwie,
sypań na zboże numero 6, sani dwoje, dziż piknych dwie, żłobek na zboże jeden,
beczek piwnych trzy, worów płóciennych pięć, płachta numero jedna, siekir dwie,
kos trzy, sierpów sześć, obrazów Najświętszych Maryi Panny dwa, dylów na studnie
dębowych numero 97, opułków numero 27, dylków bitych na parkan numero 34,
wołów roboczych numero 4 czerwonych dwa, płowych dwa, koni roboczych para
siwy i kasztanowaty łysy, świni troje, wieprzów dwa i maciora, gęsi pięcioro, kur
dwanaście.
Zasiewy żyta na półłanku z miasteczkiem Honow cztery od Hoła do Buzanskiej
drogi, na tymże półłanku kowal drużkopolski zasiał staj dwie od drogi Buzańskiej
do Lasu na kop na stajku pole parobków zasiew.
Pasieka Ulów z pszczołami numero 57, ulów próżnych numero 24.
Księgi cerkiewne
Trefołoj, Apostoł, Mszalik mały, Trebnik, Psałterz, Oktoich, Tryod Cwitna, Czasosłów
wielki te są drukowane. Tryod Postna i Obszczyna te są pisane.
[k. 217v]
Quam peracta Lustratione et fideliter Sacrae et Familiaris Suppellectilis Mobilis et
sese moventis conscripto Regestro accessimus ad Lustrationem Archivi quod (ita
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referente supra memorato Religioso Residente) quoniam cum Aringenteria asportavit Adm[odum] R[evere]ndus in Christo Pater Hyeronimus Firlikowski O[rdinis]
D[i]vi B[asilii] Magni superior Jazienicensis ad monasterium suum Jazienicense
ideo Caplatiori committendo Tempori Archivi Revisionem Monasteriolum saepe
dictum Stojanoviense in Fundamento Dispositionis Ill[ustrissi]mi et Exell[entissi]mi
Alte memorati Delegantis in adminis rationem tradendam per Ill[us]tr[issim]i iam
R[evere]ndo Joanni Jagielnicki Officiali G[ene]r[a]li Bełzensi esse duximus prout per
praesentes cum omni Iure et Dominio usu et fructu tradimus totum generaliter
regimen Committendo in Quorum Fidem Praesens Regestrum sigillo Ill[ustrissi]mi
Excell[entissi]mi et R[evere]nd[issi]mi Delegantis communitum manibus nostris
subscripsimus
Joannes Pomorzkant officiał generalny et decanus Chełm commissarius
Gregorius Mokrzycki decanus potelicen[sis] et Tomaszoviae commissarius
Ojciec Doroteusz Macoszyński prezydent stojanowski [podpisał się cyrylicą]
2. Wizytacja monasteru w Ohladowie
Actum in Residentia Monasteriali Ohladoviensis Die Martis Decima Nona Martij
stylo novo Anno D[omi]ni Millesimo Septengentesimo Quinquagesimo Quarto
[wtorek 19 III 1754].
Nos infra scripti Commissarij ex mandato Ill[ustrissi]mi Excell[entissi]mi et Reverend[issi]mi Domini D[omi]ni Feliciani Philippi Wołodkowicz Dei et Ap[ostoli]cae
Sedis Gratia Episcopi Chełmensis et Bełzensis Coadjutoris Metropoliae Kijoviensis
Halicensis Totiusque Russiae Abbatis Dubnensis, Dermanensis et S[antc]ae Crucis: ad occupanda et
[k. 218r]
suae Episcopali Iurisdictioni subdenda Monasteriola, in quibus octo Personae Religiosae oli honeste non possunt neque clausuram monasticam habent, in Fundamento et ad Executionem Decreti S[ancti]s[si]mi Domini Nostri Domini Benedicti
Divinam Providentiam Papa quis N[omi]nis XIV Romani, Deputati et approbati ad
Monasteriolum Ohladoviense die hodierna supra expressa condescendimus Iurisdictionem Nostram fundavimus Fundatam ad Revisionem supellectilis Sacrae et
Familiaris Mobilis et se se Moventis ad Lustrationem Fundorum, Iurium et Privilegiorum accessimus. In quo Monasterio Duos Religiosos unum Prezbyterum alterum Diaconum Invenimus, a quibus de propria Oris Conffesione informati sumus,
quid in summa miseria manibus proprijs laborando et emendicato Pane vivant.
Cerkiew w kopułę stawioną, na której krzyż żelazny w ścianach dobra, w dachach
reparacyi potrzebująca sub invocatione świętej Praksedy Panny i Męczenniczki,
królewskiej kollacyi zostająca. W tej drzwi jedne na zawiasach dwóch i skoblach
żelaznych z zamkiem wnętrznym i z zaszczepką z dworu we dwa ogniwa, drugie
z przychodu w dzwonicy na biegunie. Okien w samym świetle dwie, w ołtarzu
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okrągłych małych trzy, w kruchcie dwie, wszystkie w drzewo oprawne. Deisus stolarską robotą, metalem pozłacan. Carskie Drzwi snycerską robotą także pozłacane.
W przytworze po bokach ołtarzyków dwa snycerską robot, cymborium snycerską
robotą, pozłacane metallem.
Srebro, mosiądź, cyna
Puszka na Najświętszy Sakrament cynowa, na niej szatka niebieska kitajkowa
w paski
Kielichów z patynami i łyżeczką cynowemi dwa
Krzyż na sedesie cynowy
Krzyżyk wiszący mosiężny z łańcuchem z blaszek robionym mosiężnych malarsko
pozłacany
[k. 218v]
Korona taka na obrazie Najświetszej Panny
Ewangelia drukowana w aksamit fioletowy oprawna, na której z jednej strony
narożników cztery, blacha na srzodku, koronka wkoło, z drugiej strony puklów
cztery, blaszka na śrzodku przy klawzurki i zamknięcie, wszystko w srebrne, klauzur
nie masz
Trybularz mosiężny z łańcuszkami żelaznemi jeden
Lampa mosieżna
Koralików sznurków cztery
Apparata, vela, zasłonki, obrusy, alby
Apparat zielony półpartyrkowy w kwiaty z jedwabną taśmą żółtą,stuła, narakwice,
velum i palki tejże materyi
Apparatów żałobnych krumrasowych dwa ze wszystkim porządkiem
Apparat sajowy stary żółtyz kołnierzem hatłasowym różowym ze wszystkim
porządkiem
Apparatów bławatnych czerwonych to jest adamaszkowych ze wszystkim
porządkiem
Alba kramnego płótna jedna, alb domowego płótna dwie
Korporałów trzy
Puryfikatorzów pięć
Humerałów trzy
Obrusów większych i mniejszych i różnych chust cerkiewnych sztuk szesnaście
Zasłonek kitajkowych kanorowych dwie
Adamaszkowe antepedium pomarańczowe jedne
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Antepedium bagazyjowe drugie płótniane wybijane
Zasłonka tabinowa zielona
Chustka granatowa w paski półjedwabna
Chorągiew wielka z lisztwami krumrasowemi czerwonemi mniejszych dwie
płótnianych
Księgi
Mszał poczajowski jeden, Mszał lwowski, Apostoł, Oktoich,Trefołoj,Tryod Cwitna,
Psałterz, Trebnik, Czasosłów te są drukowane, Tryod Postna pisana.
Sprzęt domowy i wszelki inwentarz
[k. 219r]
Jarego żyta kop cztery, jęczmienia kop sześć, zboża w ziarnie, hreczki w szpichlirzu
za cerkwią sypani trzy i beczka piwna jedna, maku beczka piwna niepełna, siemienia konopnego beczka piwna, mąki hreczanej beczka piwna, grochu pół solanki,
jęczmienia sypanka jedna, surzycy krubka, żyta półtorej krubki miary radziechowskiej w drugim spichlirzyku za cellą starszeńską. Pełen zasiek jeden owsa a drugiego
pół, hreczki sypań, prosa sypanka, grochu pół sypanki w sieniach w starszeńskiej
celi hreczki sypanka.
Siekir 2, kos 2, sierpów dwa, wozów dwa, pług 1.
Wołów roboczych cztery, z tych jeden łysy, gniadych młodzików dwa, jeden gniady
drugi czarny, krów dwie czerwonych, krowa czarna jedna z cielętami, jałówek dwie
z tych jedna łysa, druga gniada.
Konie: koń siwy, koń drugi gniady, klacz biała z źrubkiem rocznikiem.
Świń cztery macior z prosiętami, których jest siedemnaście, wieprzek jeden, kur 10.
Beczek jedna z kapustą, druga z burakami, słoniny połotek jedeni sadło jedno.
Bron żelaznych 2, radeł dwie.
Zasiewy ozieme
Żyta na gruncie klasztornym krubek miary radziechowskiej dziesięć, surzyku
krubka jedna tejże miary wysiano.
Pasieka
Ulów z pszczołami numero dziesieć, ulów próżnych numero 30.
Grunta
[k. 219v]
Pole nazwiskiem Kopań Monasterska w Uroczysku pod Haczwą Hajduczą na trzy
dni orania jednym pługiem.
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Obszar około monastyrku z łąkami i ogrodami, na których budynki stoją. Celia
starszeńska z alkirzem, sieńmi, w której drzwi troje: jedne do sieni na biegunach,
drugie do celi na zawiasach, trzecie do alkirza także na zawiasach żelaznych z zaszczepkami. Okien dwie w drzewo oprawne, w alkirzu okienek małych dwie. Stół
z szufladą, obrazów wiekszych dwa, mniejszych dwa. Po drugiej stronie cmentarza
naprzeciwko druga cela, w której drzwi do sieni na biegunie, do celi i alkirza na
zawiasach żelaznych z zaszczypkami. W tej okien dwie, w alkirzu dwie, z alkirza
kapliczka z ołtarzykiem, w której okno jedno, wszystkie w drzewo oprawne. Na
tymże podwórzu piekarnia, sieni i izdebka z kaflowym piecem. Te budynki wszystkie na cmentarzu między parkanem nowo wystawionym. Brama na cmentarz
z furtką z drzewami jednostajnemi, przy których zaszczepka żelazna, ta brama
gontami pobita.
Budynki za parkanem: stodoła, stajnia, szopa, obora, spichlerzyków dwa. Wszystkie
te budynki jako i cele są dylowane. Ogrody żerdziem są ogrodzone, między któremi
brama z furtką z drzwiami dwoistemi, gontami pobita.
Poddanych czterech.
Primus Ihnat siedzi na ogrodzie, ma i pola na trzy pługi i łaki na kosarów dwa, z tego
robi na tydzień dni dwa.
2dus Andruch Wolanik na ogrodzie siedzi samym, robi dzień jeden na tydzień.
3tius Iwan Wareliłnyk siedzi na ogrodzie.
4tus Fedko Tkacz siedzi na ogrodzie i pola kawałek na dzień orania, robi dzień na
tydzień.
Sum żadnych
[k. 220r]
pieniężnych na wyderkaf zapisanych ani legacyi ten klasztorek nie ma.
Qua peracta lustratione et fidaliter conscripto Regestro accessimus ad Lustrationem Archivi quod (ita referente Religioso Alimpio Żukowski vicario hujus loci)
i Adm[odum] R[evere]ndus NN. Kitajowski Provinciae Ruthenae Consultor Superior
Derevianensis ad Monasterium Suum Derevianense asportavit cujus salva ubi de
Iure Repetitione in Fundamento Monasteriolum Ohladoviense Dispositionis alte
Memorati Ill[ustrissi]mi Excell[entissi]mi et R[evere]nd[issi]mi Delegantis R[evere]
ndo in Christo Patri Andrea Żurakowski Parocho Ohladoviensi in administrationem
redde esse duximus prout per praesentes cum omni Iure et Dominio Usu Fructu
Regimine Spiritualium et Temporalium reddimus et committimus ad ulteriorem nihilominus Ordinariam Dispositionem.
Joannes Pomorzkant officiał generalny et decanus Chełm commissarius
Gregorius Mokrzycki decanus potelicen[sis] et Tomaszoviae commissaries
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Redukcja monasterów w prowincji koronnej Zakonu Ruskiego
św. Bazylego Wielkiego w latach 1744–1780
Streszczenie
Monastery bazyliańskie położone w południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w połowie XVIII w. zostały objęte redukcją zarządzoną na mocy brewe Inter plures wydanego 2 V 1744 r. przez papieża Benedykta XIV. Według
tego rozporządzenia należało połączyć klasztory, w których było mniej niż ośmiu zakonników. Władze zakonne w 1745 r. opracowały plan łączenia mniejszych placówek z większymi. Postanowiły również zlikwidować
ośrodki o zbyt skromnym uposażeniu. Prowadzone przez niektóre monastery parochie miały być przejęte przez
duchowieństwo diecezjalne. Zakonnicy z likwidowanych monasterów zabierali z sobą ruchomości cerkiewne
i klasztorne do tych placówek, do których się przenosili, lub oddawali je do najbliżej położonych większych monasterów. Władze prowincji starały się pozyskać środki finansowe na funkcjonowanie zagrożonych klasztorów
i opóźnić akcję ich likwidacji lub przekazywania w ręce duchowieństwa diecezjalnego. Wykonanie postanowień dekretu papieskiego trwało do 1780 r. W okresie tym zlikwidowano 52 monastery, a 20 domy podporządkowano większym monasterom. W ten sposób w prowincji pw. Opieki NMP do 1780 r. zlikwidowane lub
pozbawione samodzielności zostało prawie 54% monasterów funkcjonujących w 1745 r.

Słowa kluczowe
bazylianie, prowincja koronna, monaster, kasata, likwidacja, fundacja, papież Benedykt XIV, Kongregacja Rozkrzewiania Wiary
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The reduction of monasteries in the Crown Province of the Ruthenian
Order of St. Basil the Great in 1744–1780
Summary
The Basilian monasteries in the south-eastern part of the Polish-Lithuanian Commonwealth were covered by
the reduction ordered in the Inter plures brief issued on 2 May 1744 by Pope Benedict XIV. Under the brief, the
monasteries with fewer than eight monastics were to be merged. In 1745 the authorities of the order formulated a plan to merge smaller houses with larger ones. They also decided to close down houses with too modest endowments. The parishes run by some of the monasteries were to be taken over by the diocesan clergy.
Monastics from the closed monasteries took with them the movables to the houses they were transferred or
gave them to the nearest larger monasteries. The authorities of the province sought to obtain funds to support
the endangered monasteries and delay their closure or to give them over to the diocesan clergy. The enforcement of the provisions of the papal decree lasted until 1780. In that period 52 monasteries were dissolved and
20 houses were subordinated to larger monasteries. Thus by 1780 nearly 54% of the monasteries existing in
1745 in the Care of the Blessed Virgin Mary province were either dissolved or deprived of their independence.
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Basilians, Crown province, monastery, dissolution, closure, foundation, Pope Benedict XIV, Congregation for the
Propagation of the Faith
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Rękopis liturgiczny ze zbiorów Zygmunta Glogera*
W Archiwum Narodowym w Krakowie przechowywana jest pokaźna kolekcja archiwaliów znana jako tzw. zbiór Zygmunta Glogera (sygn. 29/678/0). Pośród
dokumentów tejże kolekcji uwagę muzykologów powinna zwrócić księga muzyczna, a właściwie zespół luźnych kart (sygn. 29/678/0/13/797), stosunkowo
niewielkich rozmiarów (470 × 320 mm), dotąd w literaturze przedmiotowej niewzmiankowany. W obecnym stanie zabytek liczy 29 kart obustronnie zapisanych, które po sporządzeniu kopii cyfrowych w Pracowni Digitalizacji Archiwum
Narodowego w Krakowie dostępne są pod adresem http://szukajwarchiwach.
pl/29/678/0/13/797str/1/1/15/9-yA-Q5H5oP0bHTCAUWx9A/#tabSkany.
Już wstępna adiustacja pozwala na stwierdzenie, iż jest to niekompletna księga liturgiczna. Co więcej, całość została złożona z kart pierwotnie należących do dwóch
różnych typów liturgików. Pierwsze dwie (papierowe) są fragmentem antyfonarza,
27 pozostałych, pergaminowych kart pochodzi z graduału. W takiej też kolejności zostaną poniżej opisane.

Fragment antyfonarza
Pierwsze dwie karty papierowe (tj. cztery strony) są fragmentem drukowanego antyfonarza. Treść pierwszej strony (oryginalna paginacja: 117) rozpoczyna capitulum
z pierwszych nieszporów należących do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Tekst
liturgiczny (bez zapisu muzycznego) oddany został in extenso. Pierwszym natomiast
zanotowanym śpiewem jest antyfona magnifikatowa Tunc invocabis wraz z kadencją
kantyku Magnificat kończąca nieszpory. Taki sposób notowania antyfon i psalmów
jest standardowy dla antyfonarzy. W tym przypadku kadencja Magnificat podana jest
w VII tonie.
Na tej samej stronie rozpoczyna się invitatorium Non sit vobis vanum z intonacją psalmu
94 Venite exsultemus. Mimo że zamiast kadencji psalmowej jest zapisana intonacja,

* 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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jest to także typowy dla antyfonarzy sposób notowania psalmu inwitatoryjnego,
rozpoczynającego kolejną godzinę kanoniczną – matutinum – tejże niedzieli. Dalej
następują trzy responsoria prolixa pierwszego nokturnu: Ecce nunc tempus acceptabile, In omnibus exhibeamus oraz Angelis suis Deus mandavit.
Trzecie responsorium jest niedokończone – zauważa się brak ciągłości druku. Trzecia strona zabytku (oryginalna paginacja: 123) nie jest kontynuacją poprzedniej. Są
na niej zapisane śpiewy kantykowe (ad Benedictus oraz ad Magnificat) pierwszego
tygodnia Wielkiego Postu, tzw. Suchych Dni (Quattuor Tempora). Na kolejnej stronie
rozpoczyna się już oficjum drugiej niedzieli Wielkiego Postu z pierwszym responsorium Tolle arma. Ewidentnie więc brakuje dwóch kart z oryginalną paginacją 119–120
oraz 121–122.
Fragment antyfonarza (czyli pierwsze dwie istniejące karty) są częścią tzw. antyfonarza piotrkowskiego – jednego z typów ksiąg drukowanych w Krakowie od 1599
do 1674 r.1 Wskazują na to: kształt nut i innych znaków muzycznych, tzw. archaiczna
wersja chorału, kadencje psalmowe tonów I, IV i VII zgodne z innymi drukami piotrkowskimi, typ czcionki, kolorowanie liter, wreszcie inicjały; wszystkie te cechy przemawiają za uznaniem tych kart za fragment antyfonarza piotrkowskiego (pierwsze
wydanie w 1600 r., kolejne w latach 1607, 1614 i 1645). Dokładniejsza analiza, polegająca na powiązaniu poszczególnych śpiewów z paginacją, wykazuje niezbicie, że
mamy do czynienia z trzecią edycją, z roku 16142.

Fragment graduału
27 kolejnych kart (pergaminowych), stanowiących zasadniczą część księgi, to fragment tzw. Pars de Tempore graduału3, obejmujący cały okres adwentu i dużą część
okresu Bożego Narodzenia. Treść liturgiczna graduału rozpoczyna się introitem
pierwszej niedzieli adwentu Ad Te levavi animam meam. Po komplecie śpiewów
mszalnych trzech pierwszych niedziel adwentu zapisane zostały śpiewy Suchych
Dni: środy, piątku i soboty wypadających po trzeciej niedzieli. Po nich – zgodnie
z tradycyjnym układem treści graduału – następuje formularz ostatniej, czwartej
niedzieli adwentu. W dalszej kolejności zanotowane są formularze mszalne okresu
Bożego Narodzenia, tj. wigilii, trzech mszy bożonarodzeniowych, św. Szczepana
oraz fragmentarycznie – z powodu braku dalszego ciągu manuskryptu – mszy
o św. Janie Ewangeliście.

1 Określenie „piotrkowski” należy wiązać z osobą osiadłego w Krakowie drukarza Andrzeja Piotrkowczyka i jego następców. Por. B. BODZIOCH, Antyfonarze piotrkowskie z lat 1600–1645 jako źródła do badań nad
chorałem gregoriańskim w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 77, 2002, s. 117, 128–131.
2 Nieocenioną pomocą w rekonstrukcji antyfonarzy piotrkowskich jest opracowanie B. BODZIOCH, Katalog śpiewów antyfonarzy piotrkowskich (1600–1645), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 89, 2008,
s. 89–188. Badaczka ta od lat zajmuje się badaniem druków Piotrkowczyka; na podstawie jej opracowania
można było ustalić bez wątpliwości, że opisywane dwie karty pochodzą z edycji z 1614 r.
3

Por. J. PIKULIK, Polskie graduały średniowieczne, Warszawa 2001, s. 17.
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Mamy więc do czynienia ze szczęśliwie zachowanym początkiem księgi. Szczęśliwie,
dość często bowiem obserwuje się w kodeksach liturgicznych brak właśnie pierwszych kart. Można już w tym miejscu wysnuć przypuszczenie, że owe dołączone dwie
papierowe karty antyfonarza są przypadkowe i ich współistnienie z kartami graduału,
obejmującymi treściowo inny okres liturgiczny, nie znajduje rzeczowego uzasadnienia, poza chęcią uratowania tych kart przed zagubieniem. Być może sam Z. Gloger
w tym celu je złączył, nie mając innej koncepcji, jak je potraktować. W całej kolekcji
nie ma bowiem innych kart czy całych ksiąg liturgicznych, stąd pewnie powziął decyzję o połączeniu kart z zapisem muzycznym.
O takiej celowości działania przekonuje charakterystyczna cecha zabytku. Przypomnijmy: dwie początkowe karty antyfonarza mają zachowaną paginację 117–118,
123–124; karty graduału mają zachowaną oryginalną ciągłą foliację 1–27 w górnych
narożnikach. Łączna liczba stron wynosi więc 58. I tak też zostały ponumerowane
– od 1 do 58 – być może właśnie przez Zygmunta Glogera. Ta jednolita paginacja
wprowadzona ołówkiem w górnych narożnikach stron jest dobrze widoczna. Jej
wprowadzenie z pewnością miało na celu uporządkowanie i zintegrowanie w jeden zespół wszystkich luźnych kart ksiąg muzycznych będących w posiadaniu właściciela, mimo że on sam z pewnością odróżniał papierowe karty drukowane od
pergaminowych rękopiśmiennych.
W swej paginacji popełnił jednak oczywistą pomyłkę. Strony 5 i 6 powinny być zamienione miejscami. Nawet jeśli Z. Gloger nie orientował się w liturgii mszalnej, to
oryginalna foliacja rękopisu wskazuje bez wątpliwości, która strona jest początkowa.
Jest to także postulat, by przy ewentualnej restauracji kart oprawić je w jeden blok
z zachowaniem jednak oryginalnej kolejności. Błąd taki popełniono onegdaj w przypadku jednego z tomów antyfonarza fundacji Jana Łaskiego i do chwili pisania tego
tekstu nie został skorygowany, o co wielokrotnie apelowano4.
Graduał w swej warstwie tekstowej wykazuje pewne cechy zakonne, na które warto
wskazać. I tak: werset allelujatyczny na drugą niedzielę adwentu, Laetatus sum, występuje w tradycjach zakonnych: norbertanów, cystersów, dominikanów, franciszkanów,
klarysek, augustianów. W rękopisach tradycji diecezjalnej występuje jedynie jako dopis,
ewentualnie późniejsza korekta5. W opisywanym zabytku występuje jako oryginalny
zapis (f. 3v, s. 10) i mimo że sam werset jest nawiązaniem do najstarszej tradycji6, może
sugerować powstanie rękopisu już po soborze trydenckim. W oficjum tej samej niedzieli wariant incipitu antyfony offertoryjnej Deus tu conversus (f. 4, s. 11) zgodny jest
tylko z niektórymi przekazami diecezjalnymi i z jednym bernardyńskim z XV w. (Biblioteka Czartoryskich, ms. 2827); w większości źródeł występuje jako Deus tu convertens7.
4 Cz. GRAJEWSKI, Graduał Jana Łaskiego na tle jego fundacji ksiąg liturgicznych, „Seminare. Poszukiwania
naukowe”, 36, 2015, 2, s. 190.
5

J. PIKULIK, Polskie graduały, s. 34.

6

R.-J. HESBERT (wyd.), Antiphonale missarum sextuplex, Bruxelles 1935, s. 4 i n.

7

J. PIKULIK, Polskie graduały, s. 35; precyzacja: franciszkański-bernardyński, zob. ibidem, s. 7.
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Inną cechą wyróżniającą jest werset introitalny na trzecią niedzielę Benedixisti Domine (f. 5, s. 13), właściwy wielu rękopisom diecezjalnym (Śląsk i Kraków głównie) ale
także norbertańskim, niektórym franciszkańskim i bernardyńskim, ale nie klarysek,
cystersów i dominikanów. Pozostałe graduały notują w tym miejscu psalm Et pax Dei8.
W formularzu środy Suchych Dni (Feria IV Quattuor Temporum, f. 6v, s. 16) umieszczony
został psalm introitalny Caeli enarrant, podobnie jak w większości średniowiecznych
przekazów diecezjalnych, także benedyktyńskich, norbertańskich i kanoników regularnych św. Augustyna. Cystersi, augustianie, dominikanie, franciszkanie i klaryski natomiast przekazują w tym miejscu psalm Et iustitia oriatur9.
Dość wymowny jest introit czwartej niedzieli adwentu, Rorate caeli, zanotowany co
prawda w formie incipitu odsyłającego (f. 16, s. 35), niemniej zdradza on proweniencję: ten śpiew stosowany był w średniowiecznej liturgii rodziny franciszkańskiej. Przekazy diecezjalne, a także benedyktynów, cystersów, dominikanów, norbertanów, kanoników regularnych św. Augustyna stosują niezmiennie Memento nostri Domine10.
Wydaje się, że wobec tak przekonującego zapisu można patrzeć na ten graduał jako
związany ze środowiskiem franciszkanów (ewentualnie bernardynów) czy klarysek.
Kolejnym punktem orientacyjnym jest werset allelujatyczny z mszy wigilijnej Bożego Narodzenia Crastina die delebitur (f. 17v, s. 38). Ten śpiew stosowali augustianie, dominikanie, franciszkanie i klaryski. Cystersi notują Veni Domine et noli tardare,
a większość duchowieństwa diecezjalnego oraz kanonicy św. Augustyna: Hodie scietis11. Przy tym warto wziąć pod uwagę, że większość rękopisów liturgicznych w tym
miejscu zamieszcza notę wskazującą, iż jeśli wigilia przypadnie w niedzielę, wówczas
zamiast tego wersetu (Crastina die) należy wykonać inny – niedzielny. I często, dla
pewności, wpisany jest w tym miejscu incipit tegoż wersetu. Wyłącznie zaś rękopisy
franciszkańskie i bernardyńskie powyższą notę formułują, rozpoczynając od negacji:
„Nie śpiewamy Alleluja z tym wersetem, jeśli wigilia przypadnie w niedzielę”. I taką
właśnie formułę zanotował skryptor naszego rękopisu: Non dicitur Alleluja cum sequenti versu, nisi haec Vigilia venerit in Dominica.
Wyraźniejszym odstępstwem od tradycyjnego tekstu jest formularz mszalny święta
św. Szczepana (f. 24, s. 51). Średniowieczne graduały zwykle notują introit Etenim sederunt principes, lecz w przypadku rękopisu glogerowskiego widnieje Sederunt principes. Taką sytuację można zaobserwować wyłącznie w XV-wiecznym graduale benedyktyńskim z Tyńca (Biblioteka Narodowa w Warszawie, ms. b.sygn.) choć występuje
tam jako palimpsest12. Ta zmiana podyktowana jest akomodacją do obowiązującego
od 1570 r. mszału Piusa V.

8

Ibidem, s. 35.

9

Ibidem, s. 36.

10

Ibidem, s. 38–39.

11

Ibidem, s. 40.

12

Ibidem, s. 43–44.
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***
Choć nie mamy do czynienia z pełnym rękopisem, lecz jedynie z fragmentem (śpiewami adwentu i w części okresu Bożego Narodzenia) to – z powodu umieszczenia
świąt św. św. Szczepana i Jana Ewangelisty (i najprawdopodobniej Młodzianków,
choć defekt uniemożliwia potwierdzenie tej hipotezy) w części de Tempore, tj. rzymskiego sposobu notowania treści liturgicznej13, jak również biorąc pod uwagę wyliczone wyżej cechy – można przyjąć, że jest to manuskrypt rodziny franciszkańskiej.
Nadto przypuszczenie to potwierdza notacja kwadratowa (rzymska, nota quadrata)
na czterolinii (notacja muzyczna w polskich rękopisach diecezjalnych i niektórych
zakonnych, które swą tradycją liturgiczną zbliżają się do diecezjalnej, na ogół oddawana była notacją rombową – nota inclinata – na pięciolinii)14. Tzw. benewentańska
wersja chorałowa (SI quadratum, zob. incipit Rorate caeli, f. 16, s. 35) również zgodna
jest z tradycją franciszkańską (generalnie zakonną). Mimo bowiem oficjalnie przyjętej
w środowisku wersji romańskiej (SI rotundum) kopiści, świadomie czy nie, opuszczali
bemol15.
Graduał nie wykazuje co prawda „czystych” cech liturgii franciszkańskiej, jednak
przy tym nie nosi śladów poprawek, palimpsestów, dopisów, więc tym bardziej należy przyjąć, że powstał i był używany w okresie po reformie trydenckiej. Staranność
pisma i obecność zdobionych inicjałów skłaniają do ostrożnego datowania kart na
pierwszą połowę XVII w., późniejsze bowiem rękopisy na ogół odznaczają się dużo
mniejszą starannością pisma i coraz mniejszym stopniem zdobnictwa, co wiązać należy z upowszechnieniem ksiąg drukowanych. Ze względu na szczupłość materiału
analitycznego trudno natomiast określić miejsce jego powstania.
Księga muzyczna ze zbioru Zygmunta Glogera raczej nie jest zabytkiem szczególnym.
Niewprowadzona do obiegu naukowego, nie stała się dotąd przedmiotem odrębnej
refleksji muzykologów czy liturgistów, z tego też powodu nie wchodziła w skład podstawy źródłowej opracowań syntetycznych. Powyższa, skromna opinia niech będzie
zatem zachętą do podjęcia szczegółowych badań interdyscyplinarnych.

13 Tym samym wyklucza to liturgię cysterską i dominikańską, w których formularze oficjów okresu Bożego Narodzenia funkcjonują w Pars de Sanctis.
14

Por. J. SZENDREI, Notacja liniowa w polskich źródłach chorałowych XII–XVI wieku, [w:] E. WITKOWSKA-ZA(red.), Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI–XVI wieku. Studia, Kraków 1999,
s. 199.

REMBA

15

Por. T. MIAZGA, Antyfonarz kielecki z 1372 roku pod względem muzykologicznym, Graz 1977, s. 171–172.
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Inwentarze kościoła i klasztoru bernardynów w Gwoźdźcu
z 1855 r.*

Rys historyczny
Gwoździec (Hwozdec) w momencie fundacji klasztoru bernardynów znajdował się
w powiecie kołomyjskim, w województwie ruskim, w archidiecezji lwowskiej. Podczaszy halicki Prokop z Gwoźdźca ufundował parafię rzymskokatolicką, którą erygowano w 1475 r. Niedługo potem została ona zniszczona w czasie najazdu Tatarów i już
później jej nie reaktywowano1. W XV w. Gwoździec należał do Mikołaja Buczackiego
Tworowskiego, podkomorzego kamienieckiego. Mikołaj przekazał go w posagu
swojej córce Katarzynie, która wyszła za mąż za Andrzeja Potockiego, starostę jabłonowskiego, jako jego druga żona. Następnie Andrzej przekazał Gwoździec w posagu
swojej córce Zofii, która wyszła za mąż za Michała Puzynę. Dla zapewnienia opieki
duszpasterskiej miejscowej ludności pisarz wielki litewski Michał Puzyna2 wystarał
się u arcybiskupa lwowskiego Jana Skarbka (1713–1733) o pozwolenie na osadzenie
w miasteczku bernardynów. W 1715 r. wybudował drewniane klasztor i kościół i sprowadził zakonników. Obiecał również arcybiskupowi, że w przyszłości wzniesie kościół
parafialny. Do tego czasu bernardyni mieli sprawować w Gwoźdźcu duszpasterstwo
parafialne. Przyjęli oni nową placówkę za zgodą arcybiskupa (7 VI 1719 r.) i generała
zakonu Joségo Garcíi (18 XII 1722 r.). Zofia z Potockich3 natomiast, wdowa po zmarłym w 1723 r. Michale Puzynie, oblatowała akt fundacyjny wystawiony przez męża
najpierw w metryce koronnej (10 IV 1723 r.), następnie w grodzie lwowskim (20 XII
1723 r.)4. W 1728 r. spaliły się drewniany kościół i klasztor. Wzniesiono zatem kolejne,
* 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. WRZESZCZ, Gwoździec, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 434; J. MACISZEWSKI, Gwoździec,
[w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 2, Warszawa 1881, s. 924.
2 E. SZKLARSKA, Puzyna Michał h. Oginiec, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 29, Wrocław i in. 1986, s. 497–498.
3

Ibidem.

4 Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie, rps XIX-1, Kronika klasztoru bernardynów w Gwoźdźcu,
1719–1895, s. III, IX, 1.
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też drewniane. Budowę murowanych zabudowań kościelno-klasztornych prowadził
drugi mąż Zofii Puzyny, starosta winnicki Ludwik Kalinowski5. Zofia (zm. ok. 1729)
zapisała w testamencie 17 VIII 1729 r. na ten cel pewną sumę i część kosztowności.
Kamień węgielny poświęcił 29 IV 1730 r. jeden z kanoników katedralnych. Barokowej
jednonawowej świątyni z dwiema dość wysokimi wieżami nadano wezwanie Niepokalanego Poczęcia NMP. Ostatecznie wyposażanie kościoła zakończono w 1765 r.
Konsekracji świątyni dokonał arcybiskup lwowski Wacław Hieronim Sierakowski 29 X
1775 r. Klasztor, piętrowy, kryty gontami, o trzech skrzydłach, połączony z kościołem,
przeznaczony na mieszkanie dla 15 zakonników, budowano 10 lat dzięki zabiegom
gwardiana Alojzego Jabłońskiego (1730–1740)6.
Przez 47 lat (1759–1806) zakonnikiem był tu o. Eukarpiusz Weigel, który przez 34 lata
sprawował urząd gwardiana (1772–1806), a przez 21 lat prowincjała prowincji ruskiej
(1785–1806). Jako kolega szkolny gubernatora Galicji Józefa Brygidy miał znaczące
wpływy u władz austriackich, które przyczyniły się do uchronienia klasztoru przed
kasatą. Dopiero w 1945 r. bernardyni zostali zmuszeni do jego opuszczenia w ramach
repatriacji. Część wyposażenia kościoła i klasztoru zakonnicy przewieźli do Leżajska,
a budynki poklasztorne przejęło państwo7.

Inwentarze
O. Letus Mosler został wybrany na urząd prowincjała na kapitule zakonnej bernardynów 26 VI 1855 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej8. Następnie podjął wizytację podległych
mu jurysdykcyjnie klasztorów. W grudniu 1855 r., wizytując klasztor gwoździecki,
polecił gwardianowi o. Ludwikowi Mozdyniewiczowi sporządzić inwentarze klasztoru i kościoła. Zakonnicy spisali zatem w języku polskim inwentarze: kościoła 29 XII
i klasztoru 31 XII 1855 r. Zachowały się one w Archiwum Prowincji oo. Bernardynów
w Krakowie w fascykule opatrzonym sygnaturą XIX-3, złożonym z luźnych akt za lata
1723–1944, spisanych w językach łacińskim, polskim i niemieckim, i zatytułowanym
Akta klasztoru oo. Bernardynów w Gwoźdźcu. Do tej pory klasztor sporządzał jedynie, jak wynika z lektury inwentarza kościoła (s. 106a), inwentarze przeznaczone do
użytku cyrkułu.
Inwentarz kościoła nosi tytuł Inwentarz Klasztoru Gwoździeckiego OO. Bernardynów
spisany podczas Kanonicznej Wizyty Prowincyalskiej dnia 29 grudnia 1855 r. i znajduje
się na stronach 101–107 wspomnianego fascykułu. Autor inwentarza odnotował 100
pozycji.
5

K. NIESIECKI, Herbarz Polski, t. 5, Lipsk 1840, s. 15.

6

A. BETLEJ, Kościół OO. Bernardynów w Gwoźdźcu i architekt Franciszek Ksawery Kulczycki, [w:] J. K. OSTROW-

SKI (red.), Sztuka kresów wschodnich. Materiały z sesji naukowej, [t. 1], Kraków 1994, s. 64.

7 A. CHADAM, Gwoździec, [w:] H. E. WYCZAWSKI (red.), Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 86, 88; N. GOLICHOWSKI, Przed nową epoką. Materiały do historii
oo. Bernardynów w Polsce, Kraków 1899, s. 36–37.
8 N. GOLICHOWSKI, Upominek dla czcigodnej zakonnej Braci oo. Bernardynów w Galicyi i W. Ks. Krakowskiem,
cz. 1: Szereg prowincyałów i wykaz wypadków znaczniejszych, Lwów 1895, s. 37.
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Inwentarz klasztoru został zatytułowany Inwentarz Klasztoru Gwoździeckiego OO. Bernardynów dnia 31 grudnia 1855 r. z polecenia Najprzew[ielebniejszego] Ks. Prowincyała
napisany, i znajduje się na stronach 109–111 wspomnianego fascykułu. Na s. 111,
na końcu inwentarza klasztoru, widnieje notka: „Gwoździec dnia 31 Grudnia 1855 r.
podczas Kanonicznej Wizyty” i podpisy trzech zakonników gwoździeckich: Ludwika
Mozdyniewicza gwardiana, Damiana Karcha wikarego i Kaliksta Pochopnia. Autor inwentarza odnotował 143 pozycje.
Inwentarze w późniejszych latach były uzupełniane przez dopiski czy skreślenia. Nie
wiadomo, czy powstał jeszcze późniejszy, osobny inwentarz.
Poniżej, w języku oryginalnym, w stabelaryzowanej formie prezentuję oba inwentarze.

Ryc. 1. Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie, rps XIX-3, Akta klasztoru oo. Bernardynów
w Gwoźdźcu, s. 101. Fot. A. K. SITNIK

o. Aleksander Krzysztof SITNIK OFM

148

Tabela 1. Inwentarz kościoła z 1855 r.
Lp.

Opis rzeczy

Liczba

Opisanie kościoła
Kościół

1

Ten kościół został fundowany pod tytułem Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny R. 1723 przez kniazia Michała
de Kozielsko Puzynę i jego małżonkę Konstancyię z domu Potocką. Jest z twardego materyału, sklepienie suﬃtowe,
ale ściany bardzo są popękane zwłaszcza nad zakrystyią i nad ołtarzem ś-go Tadeusza. Dach na kościele dawany
jest R. 1853. Kościół jest długi 70 łokci, a szeroki 48 łokci i zawiera w sobie 9 okien w dobrym stanie. Do kościoła są
dwojakie drzwi: wielkie drzwi dębowe ale już stare i małe toż samo.

2

Przy kościele są dwie wieże blachą i gontami pokryte z krzyżami. Przed kościołem zaś jest dzwonica murowana
z ciosowego kamienia pięknej struktury z gankiem, ale potrzebuje reparacyi. Na tej dzwonicy są dzwony:
Dzwon wielki 700 kg
Dzwon mniejszy 240 kg
Dzwonek 14 kg
Dzwonek 50 kg
Dzwonków małych w kościele 6.

3

Wielki ołtarz snycerską robotą cyborium całe odnowione i Ukrzyżowany Pan Jezus w ołtarzu ustawiony. Za ołtarzem
jest chór zakonny, ławki dębowe w dobrym stanie wszystkie.

1

4

Ołtarz ś-go Antoniego robotą snycerską

1

5

Ołtarz Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny

1

6

Ołtarz ś-go Tadeusza robotą snycerską z zasuwą

1

–

Wieże i dzwonice

–

Ołtarze

7

Ołtarz bł. Jana z Dukli robotą snycerską z zasuwą

1

8

Ołtarz s. Franciszka Patriarchy robotą snycerską z zasuwą

1

9

Ołtarz ś. Joachima i Anny robotą snycerską z zasuwą

1

Konfessyonały i ławki
10

Dwa konfessyonały z dębowego drzewa

2

11

Dwanaście ławek dębowych

12

12

Ławka politerowana dla Państwa Kollatorów

1

13

Ławeczek małych pod chórem dwie

2
Ambona

14

Ambona drewniana snycerską robotą

1
Organy

15

Pozytew od fundatora jeszcze sprawiony potrzebuje reparacyi

1

Chrzcielnica
16

Drewniana pomalowana z wierzchem wewnątrz zaś jest miedziany kociołek na wodę

1

Groby
17

Pod kościołem są całkiem zasypane grobowce

–
Pretiosa

18

Żadnych pereł ani pretiosów nie ma

–
Złoto i srebro

19

Kielich srebrny całkiem wyzłocony z czeskiemi kamyczkami razem z patyną srebrną wyzłacaną

1

20

Kielich srebrny wewnątrz wyzłocony z cyfrą K. Reg. Data 1822

1

21

Dwie małe puszki na Olea Sacra srebrne do chorych

2
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Lp.

Opis rzeczy
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Liczba

22

Trzy małe puszki srebrne na Olea Sacra do chrztu

23

Dwa złote kulczyki jako oﬁara do S-go Antoniego

3
2

24

Pierścionek złoty jeden jako oﬁara do S-go Antoniego

1

25

Wotów srebrnych różnej wielkości i formy sztuk 28 u S-go Antoniego
Krzyżyków różnych na ołtarzu s-go Antoniego jako vota 6 sztuk
Votów u Matki Nayświętszej jest sztuk trzy
Votum jedno u P. Jezusa w formie serca

38

26

Monstrancyia z mosiądzu pozłacana i posrebrzana

1

27

Kielichów miedzianych i posrebrzanych iuż styranych

3

28

Puszka miedziana wewnątrz pozłacana w cyborium

1

29

Krzyż z blachy mosiężnej posrebrzany

1

30

Trybularz z łódką z blachy białej już stary
Dwa stare trybularze już całkiem są bez użytku

3

31

Kociołek miedziany do robienia świc

1

Miedź i mosiądz

32

Kociołek na wodę święconą

1

33

Kociołki na wodę

2

34

Lichtarzy mosiężnych dwa
Lichtarzy platowanych par 2

3

35

Zamiast starej puszki nowa kontem bractwa 1857 sprawiona miedziana całkiem pozłacana z patyną

1

36

Krzyż mosiężny wyzłacany kontem bractwa sprawiony

1

37

Lawaterz cynowy w zakrystyi

1

38

Lichtarzy cynowych dużych sztuk

24

39

Lichtarzy cynowych średnich sztuk

10

40

Krzyży cynowych na ołtarzach sztuk

2

41

Puszka na wodę przy wielkim ołtarzu 1
Tacek cynowych 2
Vasculów na Olea Sacra inﬁrmorum cynowych 2

5

42

Do pieczenia opłatków żelaz

43

Moździerzy małych

4

44

Lichtarzy ściennych

12

45

Krzyże do processyjów wielkie z ﬁgurami

3

46

Krzyże małe na ołtarzu

4

47

Krzyże drewniane całkiem złocone

3

48

Figura S. Tróycy szkłem nakryta złocona

1

Cyna i ołów

Żelazo
3

Drzewo

49

Lichtarzów drewnianych wyzłacanych snycerską robotą

4

50

Lichtarzów toczonych posrebrzanych sztuk

10

51

Lichtarzów prostych malowanych sztuk

45

52

Figura Zmartwychwstania

1

53

Katafalek o trzech gradusach

1
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Lp.

Opis rzeczy

Liczba

Ornaty białe

54

Ornatów białego koloru podług inwentarza cyrkularnego powinno być sztuk 30
Dalmatyk par trzy
Kap białych trzy
Bractwo sprawiło w 1858 r. ornaty dwa białe ze złotemi galonami z jedwabnej w kwiaty materyi z Wiednia
Toż samo kapę białą jedną parę z Wiednia
Teraz znajduje się zaś
Ornatów białych wszystkich sztuk 32
Dalmatyk par 3
Kap białych sztuk trzy
Od Pani starościanki Sadurskiej Tekli przybyło dwa ornaty
Z brackiej kassy sprawiono dwa ornaty białe piękne

55

Ornatów powinno być wszystkich 19, brakuje 3
Dalmatyk jedna para
Kapa czerwona jedna
Teraz znajdują się
Ornatów sztuk 16
Dalmatyk para jedna
Kapa czerwona jedna

56

Ornatów zielonych i ﬁoletowych powinno być 11, brakuje 3
Dalmatyk para jedna
Kapa jedna
Teraz znajduje się
Ornatów sztuk 8
Dalmatyk para jedna
Kapa jedna

57

Ornatów czarnych powinno być sztuk 14
Dalmatyk par dwie
Kapa jedna
Teraz znajduje się
Ornatów sztuk 14
Dalmatyk para jedna, brakuje jedna para
Kap dwie w dobrym stanie

58

Alb z koronkami podszytych płótnem czerwonem

12

59

Alb z koronkami niepodszytemi starych

8

60

Komeszek dla księży starych 6 nowa 1

7

61

Komeszek dla chłopców starych

13

62

Tuwalni do monstrancyi 3 starych nowa jedna

4

63

Obrusów z koronkami lepszych

17

64

Obrusów z koronkami podlejszych

19

65

Obrusów grubych na spód

?

66

Ręczników większych

2

67

Ręczników małych

24

–

Ornaty czerwone

–

Ornaty ﬁoletowe

–

Ornaty czarne

–

Bielizna kościelna
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68

Humerałów

13

69

Korporałów

30

70

Puriﬁkaterzy

42

71

Kosztem bractwa w 1858 r. sprawiono alb płócianych z koronkami cztery, kumeszek płócienych 4 dla księży,
humerałów w toczka haftowanych 4

–

72

Firanek jedwabnych różnego koloru par

4

73

Firanek tiulowych białych par

6

74

Dywanów na stopnie ołtarzy nowe 3, starych 2, kilimków 4

9

75

Antepediów z złotemi ramami

3

76

Antepediów z czarnemi ramami

4

77

Sukna na gradusy

2

78

Baldachinów

1

79

Chorągwi większych i mniejszych

6

80

Umbraculum

1

81

Luster w kościele sztuk

4

82

Poduszek na ołtarzach

12

83

Pasków wełnianych

4

84

Lampy i pająki

1

85

Lampy szklane

30

86

Ampułki par

4

87

Sukno żałobne czarne

1

88

Sukienek dla chłopców

3

89

Sukienek na puszkę z nowej materyi

Inne sprzęty w kościele

6
Obrazy

90

Figura Matki Najśw[iętszej] do noszenia podczas processyi

1

91

Obraz Matki Najświętszej do noszenia podczas processyi

1

92

Obrazów P. Jezusa, S. Franciszka i S. Piotra do noszenia podczas processyi

3

93

Obrazy Fundatorów

3

94

Obraz S. Mikołaja w złotych ramach kosztem bractwa za 80 ﬂ. Od Pana Tyrowicza wymalowany

1

Książki kościelne
95

Mszał nowej edycyi już sponiewierany

96

Mszałów starych dobrze oprawnych

1
5

97

Mszalików do Requiem

12

98

Mszał Ruski

1

99

Agend różnych

5

100

Kancionałów

3
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Ryc. 2. Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie, rps XIX-3, Akta klasztoru oo. Bernardynów
w Gwoźdźcu, s. 109. Fot. A. K. SITNIK

Tablela 2. Inwentarz klasztoru z 1855 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Opis rzeczy
Sprzęty gospodarskie
Pług z żelazami dobrym stanie
Bron nie do użycia starych
Wozów starych zreperowanych
Bryczka niby nowa, lecz reperowana
Stara bryczka
Sanie proste nowe w grudniu 1855 kupione
Sanie do wyjazdu nie do użycia
Siekier

Liczba
1
2
2
1
1
1
1
3
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Lp.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Piła do drzewa w sierpniu kupiona 1855
Piła stara nie do użycia
Rzezak nowy kupiony w sierpniu 1855
Kosy nie do użycia stare
Rydlów 4 ale jeden tylko do użycia
Grabie z żelaznemi ząbkami
Graca
Piłeczka mała do drzew w ogr[odzie]
Kłutek różnych wielkości
Sierpów
Beczek dużych i małych
Beczek nie do użycia
Fasek
Baryłek wielkich
Szaﬂików
Konewek
Sito
Przetaków 1 z drutu, a 3 drewniane
Masniczek
Wanna
Magiel
Cwierć
Balia 1, lewarek 1, lijek 1
Worków w złym stanie

Opis rzeczy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Zegar wielki
Stoły wielkie
Obrusów
Serwetki do herbaty
Talerzy stare poszarpane
Lyżek
Noży
Widelców
Waza
Półmisków
Filiżanek
Salaterka
Karafek
Szklanek
Kieliszków
Lampeczek do wina
Miseczek
Na ocet i oliwę białe

153

Liczba
1
1
1
3
4
1
1
1
7
2
8
6
3
2
3
4
1
4
2
1
1
1
3
12

Kredens i refectarz
1
4
7
16
27
10
16
22
1
6
10
1
5
6
8
32
8
2
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Lp.
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

Opis rzeczy
Na ocet i oliwę niebieskie
Sosniczka
Kieliszków wiwatowych
Solniczek
Cukierniczek
Łyżeczek do kawy
Kochli
Stół na naczynie
Sprzęty kuchenne
Rądlów miedzianych
Pokrywek
Rądlów żelaznych
Kocioł miedziany wielki z piwa nie do użycia z żelaznym dnem
Kociołek na wodę do prania
Kociołek do mycia naczynia
Nogi żelazne do kociołków do prania
Garki miedziane
Moździerz mosiężny
Nożów kuchennych
Patelna żelazna
Piecyk do kawy palenia
Durszlak miedziany
Tarka blaszana
Blacha miedziana
Blachy żelazne
Imbryczków
Garneczków na śmietanę
Szpryca
Maszynka do kawy
Kanapa
Stół do chleba
Konie i bydło
Koni para: stary 1, a drugi kupiony 1855 October młodszy
Na drugą parę koni są pieniądze 210 fr. Niezapisane w regestrach
Krów
Świń w karmie
Świń chodzących
Prosiąt
Kupił xiądz Gwardian parę klacz młodych karych i teraz jest koni
W stajniach końskich
Półszorki angielskie jeszcze dobre para
Druga para starych półszorków nie do użycia z powodu twardości
Szczotka do koni

Liczba
2
1
4
4
1
5
2
1
6
6
2
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
2
6
10
1
1
1
2
–
4
3
7
4
4
1
1
1
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Lp.
4
5
6
7

Opis rzeczy
Zgrzebło
Dwa koce na konie teraz kupione
Wożyska jedno nowe, a drugie stare
Sznury do bielizny

155

Liczba
1
2
2
2

Sprzęty i rzeczy w celach
W celi ks. Gwardyana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Stół okrągły wielki
Stolik mały w kącie
Na którym zegar stary
Krzeseł
Wielkich krzeseł
Łóżek
Sofa
Portret ks. Arcybiskupa
Szafa na książki
Stolik do kart
A drugi w celi Prowincjała

1
2
3
4
5
6

Szafa na książki
Stolików
Krzesełko
Katederka
Portret ks. Pisteka9
Lustro

1
2
3
4
5
6
7
8

Stoły
Krzesła
Taborecik
Stolik mały
Spluwaczka
Obrazki małe
Siennik
Filiżanka nocna cynowa

1
2
3
4
5

Łóżka
Siennik
Szafa stara
Taboreciki
Krzesło

1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
W kancelaryi
1
2
1
1
1
1
U ks. Wikarego
2
3
1
1
1
3
1
1
U o. Nauczyciela
2
1
1
2
1

9 Ks. Franciszek Paulo Pistek (Pisztek) 24 VII 1835 r. został mianowany przez cesarza Ferdynanda I arcybiskupem lwowskim, prekonizowany 1 II 1836 r. przez Grzegorza XVI. 18 IV 1842 r. poświęcił dzwon
„Bł. Jan z Dukli” w klasztorze bernardynów we Lwowie. Zmarł 2 II 1846 r. we Lwowie i tam został pochowany – N. GoLICHOWSKI, Kościół OO. Bernardynów we Lwowie, Lwów 1911, s. 116.
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Lp.
6

Stoły

Opis rzeczy

1
2
3
4

Łóżko
Krzeseł
Stołów
Szafa na suknie

1
2
3
4

Łóżko
Siennik
Stół
Krzesło

1
2
3
4
5
6

Stół
Krzesła
Katederka
Obrazek
Siennik
Łóżko

1
2
3
4
5

Łóżek
Sienników
Krzeseł do użycia
Sofy
Filiżanki nocne nowe 2, a 1 u ks. Juliana

Liczba
2

U ks. Juliana
1
3
2
1
U Laurentego
1
1
1
1
U ks. Kalixta
1
4
1
1
1
1
Razem:
8
6
18
2
3
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Hereditas Monasteriorum
vol. 8, 2016, s. 145–158

Inwentarze kościoła i klasztoru bernardynów w Gwoźdźcu z 1855 r.
Streszczenie
Ufundowany w XVIII w. klasztor bernardynów w Gwoźdźcu trafił w 1772 r. pod panowanie Habsburgów
austriackich. Władze austriackie wymagały sporządzania inwentarzy często, nawet co kilka lat. Bernardyni
gwoździeccy sporządzali takie inwentarze, ale nie zachowały się one w archiwum bernardyńskim. Zachował
się natomiast pochodzący z 1855 r. inwentarz sporządzony na polecenie prowincjała bernardynów. W następnych latach zakonnicy dopisywali w nim jedynie ubytki i nabytki. Twórcami inwentarzy byli zakonnicy,
często dyskreci klasztoru. Następnie komisja złożona z przedstawicieli władz zakonnych badała zgodność inwentarza ze stanem rzeczy i składała swoje podpisy i pieczęcie. Inwentarze służyły prowincjałom bernardyńskim do prowadzenia kontroli nad stanem majątkowym poszczególnych klasztorów. Były one przedstawiane
i zatwierdzane również na kapitułach prowincjalnych.

Słowa kluczowe
Gwoździec, bernardyni, inwentarz, klasztor
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The 1855 inventories of the Bernardine Church and Monastery in Hvizdets
Summary
Founded in the 17th century, the Bernardine Monastery in Hvizdets (Gwoździec) found itself under the Austrian
Habsburg rule in 1772. The Austrian authorities required frequent inventory taking, even every few years. The
Hvizdets Bernardines did compile such inventories, but they have not survived in the Bernardine archives. What
has survived is an 1855 inventory commissioned by the Bernardine provincial. In subsequent years the monks
only added to it losses and acquisitions. The inventories were taken personally by the Bernardines from the
monastery. Next, a commission made up of representatives of the order’s authorities verified the compliance of
the inventory with the actual state affairs, with the commission members putting their signatures and seals to
the document. The inventories were used by Bernardine provincials to control the financial status of the various
monasteries. In addition, the inventories were presented and approved during provincial chapters.
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Bibliografia piśmiennictwa zakonników z sekularyzowanych
klasztorów działających na obszarze diecezji kieleckiej
i sandomierskiej w XIX w.*

Wstęp
Wśród zagadnień poświęconych problematyce wkładu duchowieństwa rzymskokatolickiego w rozwój kultury regionalnej i krajowej osobne miejsce zajmuje kwestia
działalności piśmienniczej zarówno zakonników, jak i duchowieństwa świeckiego.
Najobszerniejszym z wydanych dotąd opracowań biograficzno-bibliograficznych
obejmujących księży diecezjalnych jest niewątpliwie publikowany od 1981 r. Słownik
polskich teologów katolickich, którego pierwsze cztery tomy obejmują piśmiennictwo
duchownych do 1918 r.1, kolejne trzy – okres II Rzeczypospolitej i lata powojenne do
1981 r.2, tom 8 – lata 1981–19933, tom 9 natomiast – bibliografie księży od 1994 do
2003 r.4 W odniesieniu do duchowieństwa zakonnego brak opracowań całościowych,
obejmujących dorobek piśmienniczy członków wszystkich zgromadzeń zakonnych istniejących na ziemiach polskich od czasów średniowiecza po współczesność. Powstałe
dotąd prace naukowe na temat piśmiennictwa tej grupy duchownych odnoszą się
wyłącznie do konkretnych zakonów, jak np. Słownik polskich pisarzy franciszkańskich5,

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of
Humanities” in the years 2012–2016.
1

Słownik polskich teologów katolickich, t. 1–4, red. H. E. WYCZAWSKI, Warszawa 1981–1983.

2

Słownik polskich teologów katolickich, t. 5–7, red. L. GRZEBIEŃ, Warszawa 1983.

3 Słownik polskich teologów katolickich 1981–1993, t. 8, red. J. MANDZIUK, Warszawa 1995.
4 Słownik polskich teologów katolickich 1994–2003, t. 9, red. J. MANDZIUK, Warszawa 2006.
5 Słownik polskich pisarzy franciszkańskich (bernardyni, franciszkanie śląscy, franciszkanie konwentualni,
klaryski oraz zgromadzenia III reguły), red. H. E. WYCZAWSKI, Warszawa 1981.
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lub do poszczególnych, wybitnych ich przedstawicieli – w ramach zestawień obejmujących ogół pisarzy i uczonych polskich6 albo opracowań monograficznych7.
Zgromadzenie pełnej bibliografii duchownych zakonnych i świeckich, obejmującej
obszar całego kraju, jest zabiegiem pracochłonnym i długotrwałym. Z badań prowadzonych w tym zakresie na obszarze diecezji kieleckiej i sandomierskiej wynika, że
tylko w odniesieniu do minionych trzech stuleci istnieje wiele nieznanych wcześniej
i nigdzie dotąd niezestawionych publikacji duchownych, którzy na co dzień zajmowali się obowiązkami duszpasterskimi, a w wolnych chwilach pisali i ogłaszali drukiem żywoty świętych, teksty katechizmów, kazań, homilii i mów okolicznościowych
lub pisali artykuły do gazet i czasopism religijno-społecznych. Warto zaznaczyć, że
liczba tych czasopism systematycznie wzrastała w okresie niewoli narodowej, pomimo cenzury i innych utrudnień wprowadzanych przez zaborców. Oprócz zagadnień teologicznych wspomniane publikacje odnosiły się również m.in. do kwestii
społecznych, kulturalnych i szkolno-oświatowych, podejmowały kwestie życia religijnego wiernych, zwyczajów i obyczajów ludu polskiego oraz historii regionu i kraju.
Uogólniając, można powiedzieć, że w publikacjach duchownych znalazły odzwierciedlenie wszystkie ważniejsze zjawiska dotyczące przemian społeczno-religijnych
i kulturalnych społeczeństwa polskiego w XIX stuleciu8. Na podstawie dotychczasowych ustaleń została opublikowana bibliografia profesorów Seminarium Duchownego w Kielcach9, a w trakcie realizacji są prace dokumentacyjne nad bibliografią
wykładowców Seminarium Duchownego w Sandomierzu10. Dzięki szczegółowym
6 Np.: F. BENTKOWSKI, Historya literatury polskiey, t. 1–2, Warszawa-Wilno 1814 (reprint: Warszawa 1982);
Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich, zebrał T. WIERZBOWSKI, t. 1: 1398–
1600, Warszawa 1900; t. 2: 1526–1830, Warszawa 1904 (reprint: Warszawa 1978); I. TREICHEL (red.), Słownik
pracowników książki polskiej, Warszawa-Łódź 1972; EADEM (red.), Słownik pracowników książki polskiej.
Suplement, Warszawa-Łódź 1986; B. SUCHODOLSKI (red.), Historia nauki polskiej, t. 6: Dokumentacja bio-bibliograficzna. Indeks biograficzny t. 1 i 2, oprac. L. HAJDUKIEWICZ, Wrocław 1974; Filozofia w Polsce. Słownik
pisarzy, Wrocław 1971.
7 Np. P. S. BIEGAŃSKI, Poczet prac ks. S. Konarskiego S. P., Mikołów 1896; S. K. [S. SKRZESZEWSKI], Albertrandi
Jan Chrzciciel (1731–1808), [w:] Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki, t. 1: Wypisy
nr 1–142, Warszawa 1906, s. 159–170; H. BOGDZIEWICZ, Pijarscy pisarze, literaci – teoretycy literatury, poeci, prozaicy – w okresie Oświecenia ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego okresu Oświecenia, Kraków 1998;
R. DAROWSKI, S. ZIEMIAŃSKI (red.), Ksiądz Piotr Skarga SJ (1536–1612). Życie i dziedzictwo. Rok jubileuszowy, Kraków 2012.
8

Zob. W. FIRLEJ, Piśmiennictwo księży diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX wieku, Kielce 2011.

9 D. KRZEŚNIAK-FIRLEJ, W. FIRLEJ, A. KALETA, Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium Kieleckiego
1727–2001. Księga jubileuszowa, Kielce 2002.
10 D. KRZEŚNIAK-FIRLEJ, Twórczość piśmiennicza profesorów Seminarium Duchownego w Sandomierzu w XIX
i XX w. – zarys problematyki badawczej, „Studia Sandomierskie”, 18, 2011, 1, s. 163–177; EADEM, Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium Duchownego w Sandomierzu (ks. Klemens Bąkiewicz, ks. Melchior
Buliński, ks. Alfons Jan Bułakowski, ks. Edward Chrzanowski), ibidem, 2, s. 201–214; EADEM, Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium sandomierskiego (ks. Jakub Gierasiński, ks. Piotr Paweł Gołębiowski),
ibidem, 20, 2013, 1, s. 215–243; EADEM, Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium sandomierskiego
(ks. Franciszek Jop), ibidem, 22, 2015, s. 349–376; W. FIRLEJ, Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium
Duchownego w Sandomierzu (ks. Władysław Chrzanowski, ks. Antoni Czarkowski, ks. Henryk Czernik, ks. Władysław Fudalewski), ibidem, 18, 2011, 2, s. 215–231; IDEM, Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium
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kwerendom znacznie poszerzono (do ok. 150 pozycji) bibliografię znanego badacza-regionalisty regionu świętokrzyskiego – ks. Władysława Siarkowskiego11. Obecnie
trwają prace nad przygotowaniem do druku zbioru jego artykułów ludoznawczych
i historycznych, które duchowny ten ogłaszał w wielu czasopismach o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym.
Osobne działania w ramach prowadzonych badań zmierzają do zgromadzenia bibliografii zakonników, którzy po opuszczeniu zakonu podjęli pracę w duszpasterstwie parafialnym, seminariach duchownych lub w konsystorzu diecezjalnym na obszarze diecezji kieleckiej i sandomierskiej. Przyjęte cezury czasowe obejmują okres
od pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do roku 1900.
Granice diecezji kieleckiej przyjęto według organizacji terytorialnej z lat 1805–1818
oraz po 1882 r. Diecezja ta została utworzona na mocy bulli papieża Piusa VII Indefessum personarum z 1805 r., choć faktyczne jej ukonstytuowanie się nastąpiło dopiero w 1807 r. Jej obszar wydzielono z terenów należących wcześniej do diecezji
krakowskiej i chełmskiej oraz archidiecezji gnieźnieńskiej i podzielono ostatecznie
na 23 dekanaty. Na mocy bulli papieskiej Ex imposita Nobis z 30 VI 1818 r. nastąpiła
czasowa likwidacja diecezji kieleckiej, a jej obszar został włączony do sąsiednich diecezji: krakowskiej, lubelskiej i nowo utworzonej diecezji sandomierskiej. Po powstaniu listopadowym część dawnej diecezji kieleckiej położona na obszarze Królestwa
Polskiego (w tym Kielce) została wyłączona spod jurysdykcji biskupa krakowskiego
i oddana pod osobny zarząd kościelny. Od 1842 r. terytorium to nosiło oficjalnie nazwę diecezji kielecko-krakowskiej, a w 1849 r. nuncjusz wiedeński ustanowił ks. Macieja Majerczaka administratorem apostolskim w Kielcach. Ponowna erekcja diecezji
kieleckiej nastąpiła w 1882 r. na mocy bulli papieża Leona XIII Ut primum catholicae
Ecclesiae i obejmowała obszar ośmiu dekanatów należących wcześniej do diecezji
kielecko-krakowskiej (ukazem carskim z 1865 r. granice dekanatów zostały zrównane
z granicami powiatów). Były to dekanaty: będziński, jędrzejowski, kielecki, miechowski, olkuski, pińczowski, stopnicki oraz włoszczowski12.
Granice diecezji sandomierskiej przyjęto według organizacji terytorialnej z 1818 r.,
czyli od daty utworzenia tej diecezji. W skład diecezji sandomierskiej weszło początkowo 13 dekanatów z dawnej diecezji kieleckiej, ale bp Adam Prosper Burzyński (1819–1830) ich liczbę podniósł wkrótce do 17. Po powstaniu styczniowym,
Duchownego w Sandomierzu (ks. Jan Kanty Gajkowski, ks. Władysław Gąsiorowski), ibidem, 20, 2013, 1,
s. 245–272; IDEM, Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium sandomierskiego (ks. Wincenty Granat),
ibidem, 22, 2015, s. 325–348.
11 D. KRZEŚNIAK-FIRLEJ, W. FIRLEJ, Katalog publikacji ks. Władysława Siarkowskiego, [w:] W. SIARKOWSKI, Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, oprac. L. MICHALSKA-BRACHA, K. BRACHA (Prace Instytutu Historii
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, 26), Kielce 2000, s. XXXIX–XLVII.
12 Na temat zmian struktury terytorialnej diecezji kieleckiej w XIX w. zob.: B. KUMOR, Organizacja terytorialna diecezji kieleckiej, „Nasza Przeszłość”, 17, 1963, s. 187–232; IDEM, Powstanie diecezji kieleckiej i kolejne
zmiany jej struktury terytorialnej, [w:] Księga jubileuszu stulecia diecezji kieleckiej (1883–1983), Kielce 1986,
s. 31–39; D. OLSZEWSKI, Diecezja kielecka. Zarys dziejów (1805–1987), Kielce 1988; T. WRÓBEL, Zarys historii diecezji kieleckiej, „Kielecki Przegląd Diecezjalny”, 58, 1982, 1–2, s. 204–243.
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zgodnie ze wspomnianym wcześniej ukazem carskim z 1865 r., ustanowiono w diecezji sandomierskiej siedem dekanatów, jednocześnie znacznie zwiększając liczbę
należących do nich parafii (nawet do kilkudziesięciu). Były to następujące dekanaty: iłżecki, konecki, kozienicki, opatowski (liczył aż 45 parafii), opoczyński, radomski i sandomierski13.
Dalsze zmiany struktury terytorialnej diecezji kieleckiej i sandomierskiej miały miejsce dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.
W badaniach uwzględniono jedynie tych duchownych, którzy swój dorobek piśmienniczy ogłosili drukiem w postaci artykułów, prac samoistnych lub prac w wydawnictwach zbiorowych. Punktem wyjścia do wyselekcjonowania byłych zakonników pisarzy z obszaru obu ww. diecezji były zestawienia bibliograficzne powstałe
w wyniku dotychczasowych badań nad piśmiennictwem duchowieństwa diecezji
kieleckiej i sandomierskiej w XIX stuleciu. Porównano listy zakonników wymienionych w XIX-wiecznych rocznikach diecezjalnych z posiadanymi wykazami duchownych diecezji kieleckiej i sandomierskiej prowadzących działalność piśmienniczą.
Ponadto w biogramach księży autorów znajdują się informacje o ich wcześniejszej
przynależności do konkretnych zgromadzeń zakonnych. Pozwoliło to zakwalifikować do charakteryzowanej grupy także tych zakonników, którzy na terenie diecezji
kieleckiej lub sandomierskiej podjęli pracę duszpasterską dopiero po wystąpieniu
z zakonu. W odniesieniu do zakonników termin „sekularyzacja” używany jest w następującym znaczeniu:
trwałe odejście zakonnika z instytutu zakonnego na mocy indultu zwalniającego go z profesji zakonnej
i zawierającego dyspensę od ślubów zakonnych i związanych z nimi obowiązków14.

Na podstawie powyższych założeń powstało niniejsze zestawienie biograficzno-bibliograficzne, obejmujące życiorysy i publikacje 16 zakonników: siedmiu pijarów, po
dwóch dominikanów, reformatów i komunistów (zwanych też bartolomitami, bartoszkami lub księżmi życia wspólnego) oraz po jednym przedstawicielu zakonów
bernardynów, jezuitów i paulinów. Jak już zostało wspomniane, po wystąpieniu z zakonu duchowni ci pracowali w duszpasterstwie diecezjalnym. W tabeli 1 przedstawiliśmy podstawowe informacje dotyczące tej grupy duchownych. Należy dodać, że zestawienie to odzwierciedla jedynie aktualny stan badań nad piśmiennictwem byłych
zakonników. Systematycznie prowadzone kwerendy biblioteczne stale poszerzają
listę księży autorów diecezji kieleckiej i sandomierskiej z okresu niewoli narodowej
o nowe nazwiska i pozycje w ich twórczości piśmienniczej.

13 Zob. B. KUMOR, Diecezja sandomierska, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 20, 1970, s. 336–338;
S. GRUDZIŃSKI, Z przeszłości diecezji sandomierskiej. Rozwój organizacji terytorialnej diecezji sandomierskiej,
„Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 62, 1969, 1–2, s. 39–48.
14

T. WYRWAŁ, Sekularyzacja, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 17, Lublin 2012, kol. 1374.

Bibliografia piśmiennictwa zakonników z sekularyzowanych klasztorów

163

Tabela 1. Zakonnicy „piszący” na obszarze diecezji kieleckiej i sandomierskiej w latach 1772–1900

Lp.

Imię/imiona
(zakonne w nawiasie)
i nazwisko

Lata:
1. życia
2. pobytu w zakonie
3. święceń kapłańskich

1. 1755–1830
2. 1771–1819
3. 1778
1. 1805–1876
2 Józef Gacki
2. 1821–1833
3. 1828
1. 1771–1838
3 Tadeusz Gacki
2. ?–1815
3. ?
1. 1822–ok. 1904
Eutychiusz Aleksander
2. 1843–1864
4
Garlikowski
3. 1845
1. 1801–1882
5 Adam Kasper Jakubowski 2. 1819–1832
3. 1826
1. 1777–1827
6 Feliks Jaroński
2. ?–1802
3. 1800
1. 1844–1920
7 Franciszek Kawiński
2. ?–1864
3. 1871
1. 1780–1838
8 Marcin (Bazyli) Kowalski
2. 1803–1819?
3. 1807
1. 1746–1817
Michał Tadeusz (Dymitr
2. 1763–1793
9
od św. Michała) Krajewski
3. ?
1. 1738–1822
10 Józef Lisikiewicz
2. 1754– po 1773
3. ?
1. 1768–1824
11 Józef (Hipolit) Nowowiejski 2. 1786–1802
3. ok. 1788
1. 1776–1849
12 Kasper (Andrzej) Polejowski 2. 1793–1816
3. 1801
1. 1727–1805
13 Franciszek Erazm Preiss
2. 1753–1770?
3. 1752
Franciszek Ludwik Dionizy 1. 1758–1829
14 (Franciszek od św. Ludwika) 2. 1773–1789
Siarczyński
3. 1783
1. 1768–1830
Franciszek Ksawery
15
2. ok. 1788– ok. 1803
Szaniawski
3. ok. 1792
1

Adam (Prosper) Burzyński

Data i okoliczności
sekularyzacji

Zakon

Liczba prac wydanych
drukiem:
1. łącznie
2. po sekularyzacji
(decyduje data wydania)

reformaci

1819 (po nominacji na biskupa
sandomierskiego)

1. 17
2. 14

pijarzy

1833 (wymuszona w związku
z działalnością patriotyczną)

1. 37
2. 31

pijarzy

1815

1. 3
2. 3

dominikanie

1864 (wymuszona w związku
z działalnością patriotyczną)

1. 2
2. 2

pijarzy

1832 (po zamknięciu szkół
pijarskich w Warszawie)

1. 26
2. 21

pijarzy

1802 (okoliczności nieznane)

1. 13
2. 10

dominikanie

1864 (po kasacie klasztoru
dominikanów w Warszawie)

1. 7
2. 7

paulini

(prawdopodobnie w 1819
1. 4
po kasacie klasztoru w Pińczowie) 2. 4

pijarzy

1793 (okoliczności nieznane)

1. 13
2. 4

jezuici

po 1773 (okoliczności nieznane)

1. 8
2. 8

bernardyni

1802 (okoliczności nieznane)

1. 7
2. 5

pijarzy

1816 (prawdopodobnie była
to dobrowolna decyzja własna)

1. 16
2. 16

księża komuniści ok. 1770 (okoliczności nieznane)

1. 12
2. 9

pijarzy

1789 (dobrowolna decyzja
własna)

1. 93
2. 81

księża komuniści

ok. 1803, prawdopodobnie była
to dobrowolna decyzja własna

1. 57
2. 57

1874 (po kasacie w 1870
klasztoru w Jędrzejowie,
1. 26
ostatniego reformackiego
2. 24
na obszarze diecezji kieleckiej)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bibliografii przedmiotowej i podmiotowej duchownych.
1. 1833–1924
16 Franciszek Salezy Zychowicz 2. 1851–1874
3. 1856

reformaci
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Większość zakonników z charakteryzowanej grupy opuściła klasztory w wyniku kasat
lub działalności patriotycznej. Tylko w nielicznych przypadkach porzucenie zakonu
było decyzją samodzielną, jak np. w przypadku ks. Franciszka Siarczyńskiego, który
– jak można przypuszczać – chciał w ten sposób zyskać większą swobodę gromadzenia materiałów badawczych (głównie z zakresu historii i geografii) oraz prowadzenia działalności naukowej. Opublikował ponad 90 prac, a w 1827 r. został pierwszym
dyrektorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Podobną motywacją
przy podjęciu decyzji o sekularyzacji kierował się zapewne również ks. Franciszek Szaniawski – wykładowca prawa, który był pomysłodawcą utworzenia pierwszej szkoły
prawniczej na ziemiach polskich i jest uważany za prekursora prawniczych badań
porównawczych. Był on autorem blisko 60 publikacji głównie z tego zakresu. W przypadku niektórych duchownych brak informacji źródłowych o powodach opuszczenia
zakonu.
Duchowni z charakteryzowanej grupy różnią się znacznie liczbą publikacji i podejmowaną w nich problematyką. Część ich prac ma charakter niewątpliwie naukowy.
Należą do nich prace wspomnianych ks. Siarczyńskiego i ks. Szaniawskiego. Dużą
wartość naukową mają również publikacje ks. Feliksa Jarońskiego z zakresu filozofii
oraz ks. Adama Jakubowskiego, który m.in. przygotował do druku niepublikowane
wcześniej dzieła Ignacego Krasickiego (t. 11–18, Warszawa 1830–1832) i był współredaktorem dziewiątego tomu Volumina legum (Kraków 1889). Dużą wartość dla nauki
i kultury polskiej mają również prace o tematyce historycznej i społecznej oraz dzieła
literackie ks. Michała Krajewskiego. Duchowni ci byli też członkami towarzystw naukowych w Krakowie i Warszawie. Autorem ponad 30 prac z zakresu historii regionalnej był ks. Józef Gacki, który po sekularyzacji pracował jako proboszcz w diecezji
sandomierskiej.
Osobny zakres w twórczości piśmienniczej omawianej grupy duchownych stanowią
kazania, homilie i mowy oraz katechizmy i modlitewniki. Warto tu zwrócić uwagę
m.in. na homilie ks. Adama Burzyńskiego napisane w języku arabskim w czasie, gdy
jako reformata prowadził pracę misyjną na Bliskim Wschodzie, oraz na czterotomowy
zbiór przemówień i nauk pasyjnych autorstwa ks. Franciszka Zychowicza, wieloletniego proboszcza w Chmielniku. Autorem wielu kazań i mów okolicznościowych
był ks. Józef Nowowiejski, który po opuszczeniu zakonu bernardynów był plebanem
w parafiach diecezji kieleckiej i sandomierskiej. Obszerne zbiory kazań opublikował
ks. Józef Lisikiewicz, który po kasacie zakonu jezuitów był wykładowcą i kaznodzieją
w Sandomierzu. Ks. Eutychiusz Garlikowski oraz ks. Franciszek Kawiński dokonali
natomiast przekładu na język polski zbiorów kazań autorów włoskich i francuskich,
przybliżając w ten sposób szerokiej rzeszy kapłanów zachodnioeuropejską myśl kaznodziejską. Licznych wydań w XIX stuleciu doczekała się książka do nabożeństwa
opracowana przez ks. Józefa Gackiego, zatytułowana Głos do Boga. Z kolei prace
o charakterze apologetyczno-polemicznym są dziełem ks. Franciszka Preissa, wykładowcy w kieleckim Seminarium Duchownym prowadzonym przez Instytut Księży
Komunistów i późniejszego plebana w Zagnańsku.
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Działalności pedagogicznej poświęcili się ks. Marcin Kowalski – wieloletni rektor i wykładowca w szkole pińczowskiej – oraz Kasper Andrzej Polejowski – rektor i wykładowca szkoły kieleckiej w latach 1819–1833. W ich dorobku piśmienniczym znalazły
się mowy okolicznościowe do uczniów i nauczycieli szkół, w których pracowali. Wiele
wysiłku w kształcenie młodzieży włożył również ks. Józef Lisikiewicz, który po rozwiązaniu zakonu jezuitów pracował od 1775 r. jako nauczyciel w szkole podwydziałowej
w Sandomierzu i pełnił funkcję regensa dawnego jezuickiego seminarium duchownego. Napisał on i opublikował dla swoich uczniów cenione podręczniki z zakresu
nauk przyrodniczych, wydane w latach 1779–1781.
***
Na końcu biogramu każdego zakonnika została zamieszczona bibliografia przedmiotowa, a następnie wykaz jego publikacji w porządku chronologicznym. W ramach
danego roku najpierw wymieniono prace zwarte, dalej artykuły w czasopismach
i pracach zbiorowych w porządku alfabetycznym, a na końcu przekłady i recenzje.
Bibliografia nie obejmuje rękopisów. Informacje na ten temat zostały natomiast zamieszczone w biogramie danego duchownego.
Ze względu na źródłowy charakter niniejszego zestawienia tytuły poszczególnych
książek i artykułów napisanych przez zakonników z obszaru diecezji kieleckiej i sandomierskiej w epoce zaborów występują w oryginalnej, niezmienionej formie i nie
uwzględniają obecnych zasad pisowni i gramatyki polskiej, stąd w niektórych przypadkach znacznie różnią się od norm obowiązujących współcześnie. Jest to zabieg
świadomy, podjęty przez autorów zestawienia w celu jak najwierniejszego odtworzenia dorobku piśmienniczego scharakteryzowanych duchownych. W opisach bibliograficznych, wszędzie gdzie było to możliwe do ustalenia, podano informacje
o oficynach wydawniczych i drukarskich. W celu jak najpełniejszej charakterystyki
poszczególnych publikacji w toku prowadzonych kwerend bibliotecznych w prawie
wszystkich wypadkach udało się autorom dotrzeć bezpośrednio do opisywanych prac
oraz dokonać wglądu w strukturę i zawartość poszczególnych publikacji, co pozwoliło wyeliminować wątpliwości i błędy w zamieszczonych opisach bibliograficznych.
Danuta Krześniak-Firlej opracowała biogramy i bibliografie następujących osób:
Adam Prosper Burzyński, Józef Gacki, Tadeusz Gacki, Eutychiusz Aleksander Garlikowski, Adam Kasper Jakubowski, Feliks Jaroński, Franciszek Kawiński, Marcin Bazyli
Kowalski. Waldemar Firlej opracował biogramy i bibliografie następujących osób: Michał Tadeusz Dymitr Krajewski, Józef Lisikiewicz, Józef Hipolit Nowowiejski, Kasper
Andrzej Polejowski, Franciszek Erazm Preiss, Franciszek Ludwik Dionizy Siarczyński,
Franciszek Ksawery Szaniawski, Franciszek Salezy Zychowicz.
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Bibliografia

Adam (Prosper) Burzyński
(1755–1830), h. prawdopodobnie własnego, reformata,
misjonarz, pierwszy biskup diecezji sandomierskiej

Ryc. 1. Biskup sandomierski Adam Prosper Burzyński. Za: J. WIŚNIEWSKI,
Adam Prosper Burzyński od 1820 do 1830 r. biskup sandomierski. W stuletnią
rocznicę śmierci skreślił..., Mariówka Opoczyńska 1929, s. nlb. 3

Ur. 19 VII 1755 r. we wsi Wojakowa k. Brzeska (diecezja krakowska) w rodzinie drobnoszlacheckiej, jako syn Felicjana i Anny Podoskiej15. Uczęszczał do Szkoły Nowodworskiego w Krakowie. W grudniu 1771 r. wstąpił do zakonu franciszkanów reformatów prowincji małopolskiej pw. Matki Boskiej Anielskiej w Wieliczce. Po odbyciu
rocznego nowicjatu 5 I 1773 r. złożył uroczyste śluby zakonne przed gwardianem
klasztoru w Wieliczce, o. Kornelem Katarzyńskim. Przyjął imię zakonne Prosper. Przez
kolejne lata kontynuował studia filozoficzno-teologiczne w konwentach w Sandomierzu, Zamościu i Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1778 r. w katedrze
wawelskiej z rąk sufragana krakowskiego bpa Franciszka Potkańskiego. Był lektorem
i wykładowcą retoryki w Zakliczynie (1781–1782) oraz filozofii w Rzeszowie i Sandomierzu (1782–1788), a także kaznodzieją przy kolegiacie sandomierskiej (1788–
1790). W 1790 r. wyjechał do Rzymu, aby w kolegium św. Piotra przygotować się do
pracy misyjnej, o którą usilnie zabiegał u przełożonych swojego zakonu. Po kilku
miesiącach wytężonych studiów teologicznych oraz nauki języka włoskiego, języków wschodnich i medycyny, dekretem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary z listopada
1790 r. otrzymał polecenie wyjazdu na misję apostolską w krajach Bliskiego Wschodu.
15 Herbu Feliksa i Anny Burzyńskich z Wojakowej nie udało się ustalić. Juliusz Dunikowski, charakteryzując akta metrykalne tej parafii z XVII i XVIII w., zwrócił uwagę, iż obszar parafii Wojakowa „prawie wyłącznie”
zamieszkiwała „bezkmietna szlachta zagrodowa”, wśród której już w XV stuleciu nie brakowało „włodyków
bez herbu i zawołania”. Seweryn Uruski z kolei wśród senatorów wywodzących się z rodu Burzyńskich
h. Trzywdar wymienia wprawdzie m.in. Adama Prospera Burzyńskiego, ale w dalszej, szczegółowej charakterystyce rodziny Burzyńskich opisuje tego duchownego jako „nie wiadomo którego herbu”. Ks. Piotr
F. Włoczyk natomiast, w obszernej monografii poświęconej Adamowi Prosperowi Burzyńskiemu, wśród
jego przodków wymienia Jana Burzyńskiego z Olszyn k. Wojnicza h. Strzemię, dzierżawcę dóbr Iwkowa
sąsiadujących z Wojakową, oraz Jakuba Burzyńskiego także h. Strzemię, generała wojsk królewskich. Zob.
J. DUNIKOWSKI, Metryki. Parafia: Wojakowa. Metryki chrztu św., ślubów i zejścia od 1612 do 1777, „Miesięcznik
Heraldyczny”, 3, 1910, 2, dodatek do nru 2, s. 37–38; Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, oprac. S. URUSKI, przy
współudziale A. A. KOSIŃSKIEGO, wykończony i uzup. przez A. WŁODARSKIEGO, t. 2, Warszawa 1905, s. 89, 91;
Wykazy polskich rodzin szlacheckich, oprac. S. J. STARYKOŃ-KASPRZYCKI, M. DMOWSKI, t. 4, Warszawa 1936, s. 310;
P. F. WŁOCZYK, Adam Prosper Burzyński OFM (1775–1830). Zakonnik – Misjonarz – Biskup, „Studia Sandomierskie”, 20, 2013, 1, s. 9.

Bibliografia piśmiennictwa zakonników z sekularyzowanych klasztorów

167

Przebywał w klasztorze reformatów przy grobie Chrystusa w Jerozolimie, był misjonarzem w Kairze (od 1791 r.) oraz Górnym Egipcie (od 1793 r.) – pracując m.in. w hospicjach Nagasta i Girga – a także w Syrii. W wolnych chwilach uczył się języka arabskiego oraz poznawał miejscowe zwyczaje i kulturę, nosił też wschodni strój, turban
i długą brodę. Obok wytrwale prowadzonej działalności misyjnej z powodzeniem posługiwał się wiedzą medyczną, której podstawy zdobył w zakonie reformatów. Dzięki
swemu zaangażowaniu zyskał zaufanie i powszechne uznanie miejscowej ludności
oraz opinię dobrego lekarza. Po wkroczeniu Napoleona do Egiptu w 1798 r. pracował
jako tłumacz i lekarz wojskowy. W 1801 r. powrócił z armią napoleońską do Francji.
W armii francuskiej poznał gen. Józefa Zajączka, zjednując sobie jego życzliwość i poparcie. Czynił starania w Rzymie o zwolnienie z misji na Bliskim Wschodzie i powrót
do kraju, ale nie otrzymawszy zgody Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, kontynuował
pracę misyjną. W kwietniu 1802 r. został mianowany prefektem apostolskim Górnego
Egiptu. Doprowadził do odbudowy misji ze zniszczeń wojennych, czynił starania
o uzyskanie środków finansowych na funkcjonowanie hospicjów i szkół koptyjskich.
Jako hierarcha Kościoła miał jednak duże trudności z utrzymaniem poprawnych relacji między wiernymi i duchowieństwem obrządków koptyjskiego i katolickiego
w Egipcie. Po kilkuletnich staraniach uzyskał w 1808 r. zgodę Kurii Rzymskiej na złożenie urzędu prefekta i wyjechał do Palestyny. W czerwcu 1809 r. rozpoczął powrotną
podróż do Polski. Zwyczajem reformatów podążał do kraju pieszo, docierając do Krakowa dopiero w sierpniu roku następnego.
Od 1811 r. przebywał w Sandomierzu, gdzie energicznie przystąpił do odbudowy
spalonego przez Austriaków kościoła i klasztoru reformackiego. Rozpoczęte przez
niego prace restauracyjne zakończono jednak ostatecznie dopiero w 1824 r., w dużej
mierze dzięki finansowemu wsparciu hr. Antoniego Ledóchowskiego z Górek oraz
ks. Jacka Kochańskiego – plebana parafii Świętej Trójcy w Sandomierzu.
Umiejętności organizacyjne i zaangażowanie sprawiły, iż w 1812 r. wybrany został
na trzyletnią kadencję na prowincjała wspólnoty reformackiej w Księstwie Warszawskim. Przeprowadził wizytację podległych mu konwentów, dbał o ścisłe przestrzeganie dyscypliny i zasad życia w zakonie. Dużą wagę przykładał do wspólnych modlitw
i praktyk religijnych współbraci, nie godząc się na żadne odstępstwa od reguł zakonnych i prawa kościelnego. W latach 1815–1818 był gwardianem klasztoru sandomierskiego, a w latach 1817–1818 pełnił funkcję gwardiana klasztoru krakowskiego.
Po utworzeniu Królestwa Polskiego zakon reformatów uzyskał wiele przywilejów,
m.in. zwolnienie z wszelkich podatków i opłat publicznych oraz z nadzoru rządowego (kontakty z Kurią Rzymską nadal jednak odbywały się przez sekretarza stanu
w Petersburgu). W dużej mierze było to zasługą o. Prospera Burzyńskiego, który –
w porozumieniu z prowincjałami zakonu z obszaru Królestwa – pośredniczył w negocjacjach prowadzonych w tej sprawie z namiestnikiem Królestwa Polskiego gen.
Józefem Zajączkiem, który darzył Burzyńskiego dużym szacunkiem i przyjaźnią.
W maju 1816 r. o. Prosper Burzyński został ponownie wyznaczony na stanowisko prefekta apostolskiego w Egipcie. Wskutek interwencji namiestnika Królestwa Polskiego
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u władz kościelnych do wyjazdu tego jednak nie doszło, a sekretarz stanu kard. Ercole
Consalvi zezwolił na pozostanie o. Burzyńskiego w kraju i powrót do Sandomierza. Od
czerwca 1817 r. był on profesorem mistyki przy klasztorze sandomierskim i kaznodzieją
w kolegiacie sandomierskiej. W lipcu 1818 r. został wybrany na definitora prowincji
małopolskiej. Wkrótce jednak opuścił Kraków i wyjechał do Warszawy, gdzie – dzięki
protekcji gen. Zajączka u cara Aleksandra I – w dniu 23 VIII 1819 r. otrzymał nominację biskupią. Po sekularyzacji papież Pius VII prekonizował 17 XII 1819 r. ks. Burzyńskiego biskupem ordynariuszem sandomierskim. Sakrę biskupią przyjął 19 III 1820 r.,
a uroczysty ingres do katedry sandomierskiej odbył się w Niedzielę Palmową 26 III
1820 r. Zorganizował życie kościelne w nowo utworzonej diecezji, założył w Sandomierzu seminarium duchowne, dokonał reorganizacji miejscowej kapituły. Odbywał
nabożeństwa misyjne i jubileuszowe. Z własnych środków przeprowadzał renowacje
kościołów i wspomagał ubogich. Należał do inicjatorów utworzenia Sekcji Duchownej
Rzymskokatolickiej przy Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz brał czynny udział w obradach Sekcji. Zmarł w Sandomierzu 9 IX 1830 r.
Ks. Melchior Buliński – profesor sandomierskiego seminarium i historyk Kościoła –
wspominając postać bpa Adama Prospera Burzyńskiego, stwierdził16:
Po objęciu rządów diecezji żył jak zakonnik [...]. Surowy dla siebie, był surowym i dla drugich, osobliwie dla
niedbałych, ale przy tym miłosiernym dla nieszczęśliwych. Każdy biedny i cierpiący znalazł u niego pomoc.

W jego dorobku piśmienniczym znajdują się głównie listy pasterskie i odezwy do duchowieństwa i wiernych. Na uwagę zasługują dwie homilie napisane w języku arabskim podczas pobytu o. Burzyńskiego na Bliskim Wschodzie: O śmierci oraz Na Wielki
Piątek, których przekładu dla czytelnika polskiego dokonał Krzysztof Modras.

Ryc. 2. Własnoręczny podpis bpa Adama Prospera Burzyńskiego.
Za: J. WIŚNIEWSKI, Biskupi sandomierscy, Radom 1913, s. nlb. 47

Bibliografia
Jul. B. [J. BARTOSZEWICZ], Burzyński (Adam Prosper), [w:] Encyklopedia powszechna, t. 4,
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t. 3, Warszawa 1874, s. 63; S. CIESZKOWSKI DOŁĘGA, Senatorowie Księstwa Warszawskiego
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Wykaz publikacji
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Przemowa na tymże pogrzebie [miana przez] X. Prospera Burzyńskiego Reformata kaznodzieję nad grobem, [w:] Kazanie w czasie uroczystego pogrzebu kości zmarłych
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Burzyński od 1820 do 1830 r. biskup sandomierski. W stuletnią rocznicę śmierci skreślił..., Mariówka Opoczyńska 1929, s. 86–94
Adamus Prosper Burzyński ex Ordine Fratrum Minorum Reformatorum Dei et Apostolicae
Sedis Gratia Episcopus Sandomiriensis Illustrissimis, Perillustribus, Reverendisimis et Admodum Reverendis Praelatis Canonicis totique venerabili Capitulo Ecclesiae Nostrae cathedralis Fratribus Nostris, tum Illustribus admodum Reverendis Praelatis, Canonicis Ecclesiae Collegiatae, Decanis foraneis, Praepositis, curatis, necnon universo clero saeculari
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1820 r.], [w:] Jan WIŚNIEWSKI, Adam Prosper Burzyński od 1820 do 1830 r. biskup sandomierski. W stuletnią rocznicę śmierci skreślił..., Mariówka Opoczyńska 1929, s. 94–98
Adam Prosper Burzyński z Bożey i Świętey Stolicy Apostolskiey Łaski, z Zakonu S. Franciszka Braci mnieyszych Reformatów Biskup Sandomierski. Do Wielebnego Duchowieństwa Diecezyi Naszey [list pasterski z 10 VI 1820 r.], [w:] Jan WIŚNIEWSKI, Adam Prosper
Burzyński od 1820 do 1830 r. biskup sandomierski. W stuletnią rocznicę śmierci skreślił...,
Mariówka Opoczyńska, 1929, s. 101–108
Odezwa do duchowieństwa dyecezyi sandomierskiej w Sandomierzu 18 czerwca 1820 r.,
[b.m.w.: b.w., b.r.w.], s. 4
Sanctorum A Summis Pontificibus Concessa Quae in antiquis Breviariis desiderantur Pro
Commoditate Cleri Dioecesis Sandomiriensis Cum Licentia Et Approbatione Jllustrissimi
Excellentissimi Ac Reverendissimi Domini, Sandomierz: [b.w., b.r.w.], s. 4
1821
Jaśnie Oświecony Mości Xiąże Namiestniku Nayłaskawszy móy Dobrodzieju ! [list bpa
Adama Prospera Burzyńskiego do namiestnika Królestwa Polskiego gen. Józefa Zajączka z 21 X 1821 r.], [w:] Jan WIŚNIEWSKI, Adam Prosper Burzyński od 1820 do 1830 r. biskup sandomierski. W stuletnią rocznicę śmierci skreślił..., Mariówka Opoczyńska 1929,
s. 123–124
1822
[Pismo bpa Adama Prospera Burzyńskiego z 9 XI 1822 r. w sprawie urządzenia pierwszej kapituły sandomierskiej], [w:] Jan WIŚNIEWSKI, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186–1926 r. tudzież sesje kapituły sandomierskiej od 1581 do 1866 r.,
Radom 1926, s. 201–203
1825
Biskup Sandomierski Do JJWW Kollatorów kościoła Parafialnego Głowaczew [pismo
z 11 VIII 1825 r.], [w:] Jan WIŚNIEWSKI, Adam Prosper Burzyński od 1820 do 1830 r. biskup
sandomierski. W stuletnią rocznicę śmierci skreślił..., Mariówka Opoczyńska 1929,
s. 131–132
Modus impertiendi benedictionem cum indulgentia plenaria infirmis, Sandomierz:
Druk. Diecezjalna, 1825, s. 16
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Z Sandomierza, dnia 10 lutego 1825 r. duchowieństwu i wiernym przesyła: Ogłoszenie
wielkiego jubileuszu z łacińskiego języka na polski przetłumaczone [list pasterski], Sandomierz: Druk. Diecezjalna, [1825], s. 8
Uwagi pobożne dla chorego [Sandomiriae 1 Ianuarii 1825], Sandomierz: [b.w.], 1825, s. 10
1826
Informacya o odpuście Jubileusz zwanym z powodu Jubileuszu powszechnego od Naywyższego Pasterza Ojca S. Leona XII na rok pański 1826 Królestwu Polskiemu pozwolonego dla duchownego użytku prawowiernych Dyecezyi Sand[omierskiej] z wyraźnego
rozkazu J. W. J. X. A. P. Burzyńskiego pasterza teyże Dyecezyi na widok publiczny wydana,
Radom: [b.w., b.r.w.], 8°, s. 68
Instructio pro confessionis ex occasione universalis Jubilaci a Sanctissimo Domino nostro
Leone Papa XII ad universum catholicum orbem extenti iussu, et authoritale Execellentissimi Sllustrissimi et Revend. Domini Domini Adae Prosperi Burzyński. Dei et Apostolicae
Sedis Gratia Episcopi Sandomiriensis Regni Poloniae Senatoris edita A.D. 1826, Radom
1826, s. 25
Obwieszczenie o Jubileuszu zaczynającym się w dyecezyi sandomierskiej dnia 1-go października 1826 r., [b.m.w.: b.w., b.r.w.], s. 3

Józef Gacki
(1805–1876), pijar, pleban, historyk Kościoła, kryptonimy:
Ks. J. G.; Ks. G.

Ryc. 3. Portret ks. Józefa Gackiego. Za: Ksiądz Józef Gacki (wspomnienie
pośmiertne), „Kłosy”, 26, 1878, 666, s. 224

Ur. 20 III 1805 r. we wsi Pęsy k. Łomży (parafia Puchały, diecezja wigierska). Uczęszczał do szkół w Łomży i Radomiu. W 1821 r. wstąpił do nowicjatu pijarów w Łukowie,
a po roku złożył śluby zakonne (imię zakonne nieznane). Od 1822 r. przebywał w konwikcie warszawskim na Żoliborzu. We wrześniu 1823 r. rozpoczął studia filologiczne
w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie za rozprawę konkursową z 1825 r. na temat
Obraz elekcyi Michała księcia Wiśniowieckiego na króla polskiego i stanu ówczesnego
Polski otrzymał pierwszą nagrodę i medal złoty większy (fragment tej rozprawy opublikowano w 1846 r. na łamach „Biblioteki Warszawskiej”). W styczniu 1827 r. uzyskał
dyplom magistra na Wydziale Nauk i Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego
za prace Herodoti scribendi ratio argumentis et ab ipso scriptore et a celeberrimorum
antiquitatis criticorum auctoritate petitis illustratibur oraz W czem polegały odmiany

172

Danuta KRZEŚNIAK-FIRLEJ, Waldemar FIRLEJ

rządowe zaprowadzone przez Konstantyna cesarza w państwie rzymskiem i jakie stąd
wypłynęły sztuki. Pracował w Szkole Wojewódzkiej XX. Pijarów w Warszawie przy
ul. Długiej, równocześnie studiował teologię w Seminarium Głównym. W 1828 r. przyjął święcenia kapłańskie, a następnie był nauczycielem języków klasycznych i historii
w szkole pijarskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Oprócz języków klasycznych (łaciński
i grecki) posługiwał się również francuskim i niemieckim. W sierpniu 1830 r. wyjechał
na dalsze studia do Berlina, ale po wybuchu powstania listopadowego niezwłocznie
powrócił do kraju. Był członkiem Towarzystwa Patriotycznego oraz współredaktorem
dziennika politycznego i naukowego „Nowa Polska”. Wygłaszał kazania patriotyczne,
był kapelanem korpusu gen. Józefa Dwernickiego do czasu przekroczenia przez
niego granicy austriackiej. Ks. Kazimierz A. Pułaski – pijar i jeden z wiceprezesów Towarzystwa Patriotycznego – podkreślając zasługi ks. Gackiego dla sprawy narodowej,
odnotował na łamach „Gazety Polskiej” w czerwcu 1831 r.:
w jego mowach publicznych, w jego projektach podawanych na posiedzeniach towarzystwa, wszędzie
jaśniały jego czyste chęci, wszędzie można było poznać, że głęboko jest przeniknięty tą prawdą, iż jednym
z wielkich przeznaczeń rewolucji naszej, jest wydźwignięcie poczciwych polskich kmiotków, ze stanu poniżenia, w którym zostają dotąd.

Jako kapelan generalny wojsk powstańczych ks. Pułaski wysoko ocenił pracę ks. Gackiego w oddziałach gen. Dwernickiego:
widziałem jak zaraźliwa i niszcząca choroba nie wstrzymała go od zupełnego poświęcenia się w lazaretach,
jak śród ognia i zapału bitwy unosił i opatrywał rannych, jak w mowach swoich głosił potrzebę zupełnego
poświęcenia siebie dobru ojczyzny, jak nareszcie poufały i pełen ludzkości z żołnierzami, pozyskaniem ich
miłości znalazł sposób korzystnego na nich wpływania.

Za zaangażowanie w działania wojsk powstańczych został odznaczony przez gen. Dwernickiego krzyżem wojskowym. Po upadku powstania ks. Gacki musiał opuścić Warszawę
i pozostawał pod nadzorem policyjnym. Odbył roczne rekolekcje w klasztorze łukowskim; nie mógł objąć — z powodu sprzeciwu władz rosyjskich — proponowanego mu
przez bpa J. M. Gutkowskiego stanowiska profesora w Seminarium Duchownym w Janowie Podlaskim. Na polecenie biskupa podjął się tłumaczenia dzieła Johanna Augusta
Starcka pt. Theoduls Gastmahl oder über die Vereinigung der verschiedenen christlichen
Religions-Sozietäten (wyd. 6, Frankfurt am Main 1821). Po wymuszonej przez władze
sekularyzacji pełnił w latach 1833–1837 funkcję wikariusza
parafii św. Mikołaja w Międzyrzeczu Podlaskim. W 1837 r.
podjął pracę duszpasterską w diecezji sandomierskiej; był wikariuszem w Jedlni u boku stryja, ks. Tadeusza Gackiego, a po
jego śmierci w 1838 r. objął stanowisko plebana w tej parafii. W 1846 r. został dziekanem kozienickim. Troszczył się
Ryc. 4. Strona tytułowa książki Jedlnia, w niej kościół i akta obelnego prawa
przez ks. Józefa Gackiego, Radom 1874, poświęconej parafii, w której ks. Józef Gacki przez 38 lat pełnił funkcję proboszcza. Za: http://bc.mbpradom.pl/
dlibra/doccontent?id=1713&from=FBC, Radomska Biblioteka Cyfrowa
(dostęp: 20 VIII 2015 r.)
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o oświatę ludową w swoim dekanacie; dzięki jego staraniom powstały szkoły elementarne w Jastrzębi i Kozłowie. Upowszechniał czasopisma religijno-społeczne i propagował ruch trzeźwościowy w Jedlni. W latach 1864–1867 pełnił funkcję surogata i sędziego
ds. małżeńskich w konsystorzu biskupim. W czasie powstania styczniowego był aresztowany za pomoc udzieloną powstańcom, a w 1867 r. władze carskie pozbawiły go beneficjum kościelnego. Pomimo wstawiennictwa biskupa odmówiono mu zapomogi emerytalnej, o którą ks. Gacki starał się ze względu na pogarszający się stan zdrowia. W opinii
urzędników rosyjskich należał bowiem do księży, którzy „pod względem politycznym
na żadne nie zasługują zaufanie ani łaski”17. Za działalność duszpasterską został uhonorowany godnością kanonika honorowego Kapituły Kaliskiej (1847 r.) oraz kanonika
gremialnego Kapituły Sandomierskiej (1862 r.). Zmarł w Jedlni 21 XI 1876 r.
Swoje zainteresowania historyczne skupił głównie na dziejach diecezji sandomierskiej. Gromadził źródła archiwalne dotyczące dziejów poszczególnych kościołów,
parafii i klasztorów. Wiele publikował w ogólnopolskim miesięczniku „Pamiętnik Religijno-Moralny”, który ukazywał się od 1841 r. Na uwagę zasługują zwłaszcza jego
obszerne monografie poświęcone klasztorowi na Świętym Krzyżu oraz benedyktyńskiemu klasztorowi w Sieciechowie, a także parafii w Jedlni, której był plebanem. Wydał też osobne nabożeństwo przeznaczone dla ludu pt. Głos do Boga, które – jak sam
podkreślał – składało się „z najużywańszych modłów w Polsce”. O popularności tego
nabożeństwa może świadczyć fakt, iż od 1863 r. do końca XIX stulecia doczekało się
ono aż ośmiu wydań w znanych warszawskich oficynach wydawniczych.
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Przekład z języka łacińskiego: Żywot Piotra Tomickiego biskupa krakowskiego, „Pamiętnik Religijno-Moralny”, seria druga, 9, 1862, 2, s. 134–149; 3, s. 254–272
Przekład z języka łacińskiego: Żywoty niektórych Kościoła polskiego pasterzy z rękopismów łacińskich biblioteki ordynatów Zamojskich. Jan Chojeński biskup krakowski, „Pamiętnik Religijno-Moralny”, seria druga, 9, 1862, 2, s. 616–625
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1863
Głos do Boga, nabożeństwo domowe i kościelne dla ludu polskiego, ułożone z najużywańszych modłów w Polsce, Warszawa: Nakł. Michała Glücksberga, Druk. S. Lewentala, 1863, 8°, s. nlb. 4, 522, XII, ryc. 1; wyd. 2, poprawione i pomnożone pod
zmienionym tytułem: Głos do Boga, nabożeństwo domowe i kościelne dla ludu katolickiego z modlitw i śpiewów najużywańszych w Polsce ułożył..., Warszawa: Nakł.
Michała Glücksberga, Druk. S. Orgelbranda Synów, 1872, 12º, s. nlb. 4, 592, IX,
ryc. 1; wyd. 3, Warszawa: Nakł. Michała Glücksberga, Druk. S. Orgelbranda Synów,
1875, 8º, s. 592, LIX; wyd. 4, poprawione i pomnożone, Warszawa: Nakł. Michała
Glücksberga, Druk J. Ungra, 1878, 8º, s. 622, XI; wyd. 5, poprawione i pomnożone,
Warszawa: Nakł. Michała Glücksberga, Druk J. Ungra, 1881, 8º, s. 701, XI. Toż wyd.
6, Warszawa: Nakł. Michała Glücksberga, Druk J. Ungra, 1885, 16º, s. 701, XI. Toż
wyd. 7. Toż wyd. 8, poprawione i pomnożone, Warszawa: Nakł. Michała Arcta, Druk.
P. Laskauera i W. Babickiego, 1897, 12º, s. 824, XIV
1869
Czarnolas. Dziedzictwo Jana Kochanowskiego przez ks. Józefa Gackiego, [wstęp Kazimierz Władysław WÓJCICKI], „Biblioteka Warszawska”, 3, 1869, s. 406–416 [fragment rękopisu wydanego w osobnej książce, zob. następna pozycja]
O rodzinie Jana Kochanowskiego, o jej majętnościach i fundacyach. Kilkanaście pism
urzędowych zebrał ks. Józef Gacki, Warszawa: Księgarnia Gebethnera i Wolffa, Druk.
„Gazety Polskiej”, 1869, 8°, s. nlb. 4, II, 172
1871
Z dekanatu kozienickiego. Pięćdziesiąt-letnica Kapłaństwa [ks. Tomasza Wrześniakowskiego z Brzózy], „Przegląd Katolicki”, 9, 1871, 41, s. 650
1872
Benedyktyński klasztor w Sieciechowie według pism i podań miejscowych przez ks. Józefa Gackiego, Radom: Druk. Jana Kantego Trzebińskiego, 1872, 8°, s. 299
1873
Benedyktyński klasztor świętego Krzyża na Łysej Górze przez ks. Józefa Gackiego, Warszawa: Druk. J. Sikorskiego, 1873, 8º?, s. nlb. 4, 345, III + IV, nlb. 1. Reprint: Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2006 (zob. 1861 r.)
1874
Jedlnia, w niej kościół i akta obelnego prawa przez ks. Józefa Gackiego, Radom: Druk.
Jana Kantego Trzebińskiego, 1874, 8°, s. 278, III, nlb. 3
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Tadeusz Gacki
(1771–1838), pijar, pleban
O jego życiu wiadomo niewiele. Ur. w 1771 r. Wstąpił do zakonu pijarów (imię zakonne nieznane), był rektorem kolegium pijarów w Radomiu.
W 1815 r. rozpoczął pracę duszpasterską jako pleban (a zatem już po sekularyzacji)
parafii Wsola, a 2 VII 1835 r. został plebanem w Jedlni. Był dziekanem radomskim,
w 1816 r. został wyróżniony godnością kanonika honorowego sandomierskiego.
Zmarł w Jedlni 9 I 1838 r.
Publikował kazania i mowy okolicznościowe. Pracował nad przekładem na język polski dzieła znanego niemieckiego geografa Bernharda Vareniusa zatytułowanego Descriptio Regni Japoniae. Cum quibusdam affinis materiae, ex variis autoris collecta et in
ordinem redacta per Bernhardvm Varenivm Med. D., Elezevir (Amsterdam 1649). Z opisu
pozostawionego przez ks. Jana Wiśniewskiego wynika, że rękopis nosił tytuł Hippon.
Wiadomość o Japonii czyli rzetelne opisanie kraju i narodu japońskiego, tyczące się położenia, początku narodu, rządu, praw, zwyczajów, polityki
y zaszłej w r. 1617 w Rządach Krajowych Rewolucyi. Zebrana
z różnych Dziejopisów przez Bernarda Wareniusza D., a przez
X-dza Tadeusza Gackiego S. Prum na polski język wyłożona.
Przekład liczył 377 stron, ale praca nie została przez ks. Gackiego ukończona. Rękopis „oprawiony w skórę” był w posiadaniu wspomnianego wyżej ks. J. Wiśniewskiego18.
Ryc. 5. Strona tytułowa książki Bernharda VARENIUSA, Descriptio Regni Japoniae. Cum quibusdam affinis materiae, ex variis autoris collecta et in ordinem
redacta per Bernhardvm Varenivm Med. D., Elezevir, Amsterdam 1649, nad
której przekładem pracował ks. Tadeusz Gacki. Za: http://www.b-vareniusschule.de/images/stories/bernhard%20varenius.jpg, Bernhard-VareniusSchule (dostęp: 20 VIII 2015 r.)

Bibliografia
J. GACKI, Jedlnia, w niej kościół i akta obelnego prawa, Radom 1874, s. 112, 117; J. PELCZAR, Zarys dziejów kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodzieje polscy, Kraków 1896, s. 327; J. WIŚNIEWSKI, Dekanat kozienicki, Radom 1913 (reprint: Kielce 2000),
s. 66; IDEM, Dekanat radomski, Radom 1911 (reprint: Kielce 2000), s. 283, 399; IDEM,
Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186–1926 r. tudzież sesje kapituły
sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1926, s. 352; IDEM, Seminarium Duchowne
Rzymsko-Katolickie w Sandomierzu 1820–1920 oraz stuletni katalog duchowieństwa
świeckiego diecezji sandomierskiej, Sandomierz [1926], s. nlb. 43

18

Zob. J. WIŚNIEWSKI, Dekanat radomski, Radom 1911 (reprint: Kielce 2000), s. 283.
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Wykaz publikacji
1816
Kazanie na pogrzebie W-go Józefa Wąsowicza radzcy powiatu radomskiego przez X. Tadeusza Gackiego, Scholarum Piarum Rektora Szkół Radomskich, miane w kościele parafialnym Mniszkowskim Dnia 26. lutego 1816 roku, Warszawa: [b.w.], 1816, 16°, s. 15
1820
Kazanie na uroczystość św. Józefa Kalasantego fundatora szkół pobożnych, miane w Radomiu dn. 4 lipca roku 1820. Przez X. Tadeusza Gackiego, proboszcza wsolskiego, dziekana radomskiego, Warszawa: [b.w.], 1820, 12°, s. 31
Przemowa w duchu religii chrześciańskiey przy zawieraniu ślubów małżeńskich W. Imć Pana
Tadeusza Suchodolskiego z W. J. Panną Maryanną Malczewską przez X. Tadeusza Gackiego
w kościele parafialnym Wsolskiem d. 15 lutego 1820 roku, [Radom: b.w.], 1820, 12°, s. 12

Eutychiusz Aleksander Garlikowski
(1822–ok. 1904), dominikanin, pleban
Ur. 22 II 1822 r. we wsi Sierzchowy k. Rawy Mazowieckiej (archidiecezja warszawska).
Wstąpił do zakonu dominikanów, w 1843 r. złożył profesję (imię zakonne nieznane).
Święcenia kapłańskie przyjął w 1845 r. i przez następny rok przebywał w klasztorze
dominikańskim św. Jakuba w Sandomierzu. Od 1846 r. był prezentantem teologii
w klasztorze lubelskim. Pełnił tam także funkcję proregensa studium zakonnego (tzw.
studium formalnego). Dzięki jego zaangażowaniu sporządzono w latach 1858–1862
katalog biblioteki klasztornej, liczącej ok. 6 tys. woluminów19. Wskutek represji po
powstaniu styczniowym zajęto majątek klasztorny, a ukaz carski ograniczył liczbę zakonników do 12 (tzw. etatowych), na których klasztor otrzymywał po 120 rubli rocznie. Opuścił wtedy klasztor lubelski, co potwierdza imienny wykaz zakonników tego
klasztoru z lat 1864–1865, w którym brak już jego nazwiska20. W 1864 r. sekularyzował
się i podjął pracę w diecezji sandomierskiej. Został plebanem w Skrzynnie (1864 r.),
a w 1881 r. objął parafię w Jastrzębiu. Od 1887 r. pozostawał pod nadzorem policji
carskiej, w 1890 r. został ukarany grzywną za złamanie przepisów paszportowych.
Z powodu prześladowań przez władze carskie w 1904 r. wyjechał za granicę, gdzie
wkrótce zmarł. Nie udało się ustalić dokładnej daty i miejsca jego śmierci. Dokonał
dwóch przekładów z języka włoskiego: zbioru kazań oraz jednej z licznych prac biskupa Cremony Jeremiasza Bonomellego, który był znany z dużego zaangażowania
w kwestie społeczno-religijne.

19

Zob. J. A. WADOWSKI, Kościoły lubelskie. Na podstawie źródeł archiwalnych, Kraków 1907, s. 298–299.

20 Ostatecznie klasztor lubelski został zamknięty ukazem carskim z 6 III 1886 r., ibidem, s. 308–310.
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Bibliografia
M. BANASZAK, Garlikowski Eutychiusz Aleksander, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 1, red. H. E. WYCZAWSKI, Warszawa 1981, s. 512; Bojownicy kapłani za sprawę
Kościoła i Ojczyzny w latach 1861–1915. Materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich zakonnych i prywatnych, oprac. P. KUBICKI, cz. 1: Dawne
Królestwo Polskie, t. 3: Diecezje: sandomierska, sejneńska, warszawska, emigracja kleru
po r. 1863, zakony, zestawienia i spisy, Sandomierz 1933, s. 104, 227; K. ESTREICHER, Bibliografia polska XIX stulecia, wyd. 2, red. K. ESTREICHER [jun.], t. 8, Kraków 1975, s. 74;
J. WIŚNIEWSKI, Dekanat opoczyński, Radom 1913 (reprint: Kielce 2000], s. 183

Wykaz publikacji
1891
Przekład: Kazania o Niepokalanem Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Przez X. Aleksandra Garlikowskiego S. Teologii Prezentata z autorów włoskich przetłumaczone, Warszawa: Nakł. i Druk. Fr. Czerwińskiego, 1891, 8°, s. 114, 1 nlb. [dedykowane ks. Józefowi
Kijance, oficjałowi generalnemu diecezji sandomierskiej i prałatowi kapituły katedralnej oraz wieloletniemu regensowi Seminarium Duchownego w Sandomierzu]
1892
Przekład: G. Bonomelli, Wolność myśli, wolność sumienia Germia Bonomelli. Wolny
przekład ks. Aleksandra Garlikowskiego rozprawy ks. Jer. Bonomelli, biskupa Kremony,
Warszawa: Druk. Fr. Czerwińskiego, 1892, 8°, s. 48

Adam Kasper Jakubowski
(1801–1882), pijar, działacz społeczny i oświatowy, popularyzator wiedzy rolniczej, kryptonimy: Ks. A. J.; X. A. J.; A. J.; J.

Ryc. 6. Portret ks. Adama Jakubowskiego. Za: Ksiądz Adam Jakubowski.
Podług fotografii Kostki i Mulerta, „Kłosy”, 24, 1877, 608, s. 113

Ur. 30 XII 1801 r. w Warszawie (archidiecezja warszawska) w niezamożnej rodzinie
mieszczańskiej. Edukację rozpoczął w szkole pijarskiej przy ul. Długiej, szybko zwracając na siebie uwagę nauczycieli dzięki zdolnościom i pracowitości. Początkowo
zamierzał zdobyć zawód prawnika, ale w 15. roku życia porzucił te plany i postanowił poświęcić się życiu zakonnemu, wstępując do zgromadzenia księży pijarów.
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Ryc. 7. Strona tytułowa książki ks. Adama JAKUBOWSKIEGO, Kilka uwag w zastósowaniu do obrotów stołowych, wypukiwań i magnetyzmu zwierzęcego
napisał Ks. A. J., Kraków 1853. Za: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=283310&from=FBC_Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (dostęp: 20 VIII
2015 r.)

Po dwóch latach nauki, jeszcze jako kleryk, został wykładowcą przedmiotów matematycznych w nowicjacie pijarskim. W 1819 r. złożył śluby zakonne (imię zakonne nieznane),
a w 1826 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1820 r. otrzymał
nominację na nauczyciela matematyki i literatury w szkole
wojewódzkiej w Radomiu. Przełożeni zakonu szybko dostrzegli zdolności pedagogiczne ks. Jakubowskiego i postanowili przenieść go w 1823 r. do Warszawy, gdzie wykładał w konwikcie pijarów i w pijarskiej szkole wojewódzkiej. Oprócz literatury polskiej
nauczał tu także geografii, historii powszechnej i historii Polski. W tym czasie zredagował i przygotował do druku dotąd niepublikowane prace Ignacego Krasickiego, które
ukazały się w latach 1830–1833 u znanego warszawskiego księgarza Natana Glücksberga z dopiskiem: Dopełnienia, w postaci ośmiu dodatkowych tomów do publikowanej już wcześniej edycji 10-tomowej. W 1832 r., po zamknięciu przez władze rosyjskie
szkół pijarskich w Warszawie, podjął decyzję o opuszczeniu zakonu21. W 1833 r. został
plebanem w Gowarczowie w diecezji sandomierskiej, poświęcając się pracy duszpasterskiej i oświatowej wśród chłopów i dążąc do poprawy życia ludności wiejskiej. Podczas dwuletniego pobytu w tym miasteczku doznał osobistej tragedii: po ciężkiej chorobie zmarły tu jego matka i siostra, a on sam z trudem odzyskał zdrowie. Doświadczył
też niepowodzeń materialnych z powodu nieurodzaju i pożaru. W 1835 r. przeniósł się
do należącego do rodziny Małachowskich pobliskiego Białaczowa i dopiero tam udało
mu się rozwinąć zamiłowanie do prac rolnych i ogrodnictwa. W tym celu sumiennie
studiował nauki przyrodnicze i założył małe laboratorium chemiczne, starając się łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką. Wydzielił też 10 mórg z posiadanych gruntów na
pole doświadczalne, eksperymentując z wprowadzanymi przez siebie ulepszeniami
w uprawie roli. Świadom zaniedbań w zakresie higieny i pomocy lekarskiej na wsi,
zaczął wzbogacać swoją wiedzę z zakresu fizjologii, biologii i medycyny z fachowych
książek i czasopism. Utworzył następnie w Białaczowie punkt medyczny i z zapałem
oddawał się leczeniu włościan. Pomagał bezpłatnie nie tylko miejscowym, ale także
ludności przybywającej z odleglejszych stron, rozsławiając parafię białaczowską na
ziemi opoczyńskiej i koneckiej. W okresach nieurodzaju wspomagał najbiedniejszych
ziarnem, niezbędnym zarówno do przeżycia, jak i do zasiewu. W chwilach wolnych od
21 Pijar ks. T. CHROMECKI, Krótki rys dziejów Zgromadzenia Szkół Pobożnych czyli oo. Pijarów, Kraków 1880,
s. 117, charakteryzując dzieje swojego zakonu po upadku powstania listopadowego, stwierdził: „Zgromadzenie znalazło się teraz w smutnym stanie, w jakim nie było jeszcze nigdy od wprowadzenia swego do
Polski. Wielu pijarów siedziało po więzieniach rosyjskich, wielu musiało wyjść za granicę razem z wojskami
polskimi. Zdawało się, że rząd ma zamiar rozwiązać zupełnie Zgromadzenie, wielu więc członków obawiając się tego, a przy tym nie mając żadnego zajęcia wskutek odebrania szkół, prosiło o sekularyzację
i otrzymało ją z łatwością”.
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działalności duszpasterskiej i społecznej zajmował się pracą pisarską. Przygotował kazania dla młodzieży szkolnej, opracowanie poświęcone historii literatury polskiej oraz
materiały dotyczące życia Jana Zamojskiego. W 1840 r. opuścił parafię białaczowską,
pozostawiając część rzeczy osobistych, w tym także wspomniane rękopisy (po które
nigdy już nie powrócił), i udał się do Krakowa. Objął tu funkcję rektora kolegium pijarskiego, co otworzyło przed nim nowe możliwości w zakresie upowszechniania wiedzy
rolniczej oraz rozwijania działalności społecznej i oświatowej wśród ludu. W 1848 r. został członkiem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim
Połączonego, gdzie powierzono mu pracę w Wydziale Rozszerzania Oświaty. W ramach
tej działalności czynił starania o wyposażenie szkół początkowych, ochronek i zakładów wychowawczych w podręczniki szkolne i książki o treści religijnej, wychowawczej,
obyczajowej i gospodarskiej wydawane przez Towarzystwo lub przez nie kupowane.
W celu upowszechniania oświaty wśród ludu ks. Jakubowski rozwinął akcję tworzenia
bibliotek parafialnych pod kierunkiem plebanów. Z jego inicjatywy dwie takie biblioteki zostały wyposażone w książki przy wsparciu krakowskiego Konsystorza generalnego. Celem broszur wydawanych przez Wydział Rozszerzania Oświaty był „wykład
nauk bądź w zastosowaniu do użycia szkolnego, bądź też uzupełniający wiadomości
nabyte w szkołach początkowych, zastosowany do pojęcia ludu, a odpowiedni jego
moralności i materyalnym potrzebom”22. W ramach działalności wydawniczej Wydziału
ukazała się także praca ks. Jakubowskiego zatytułowana Zbiór wierszy ku nauce i zabawie ludu (Kraków 1850). Problematyce tej poświęcił on również takie publikacje, jak
O sposobie rozszerzania oświaty pomiędzy ludem wiejskim (Kraków 1850) oraz O wadach
w wychowaniu publiczném i domowém i zmianach pożądanych w tym względzie (Kraków 1852), zachęcając młodzież do nauki rzemiosła obok wykształcenia ogólnego.
Ponadto ks. Jakubowski uczestniczył w pracach Towarzystwa nad przygotowywaniem
Powszechnego słownika terminologicznego, mającego zastąpić obce nazewnictwo
techniczne i naukowe wyrazami polskimi. Po utworzeniu
w 1872 r. Akademii Umiejętności w Krakowie został jej członkiem korespondentem.
Zaangażował się także w działalność utworzonego w 1845 r.
Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego. Redagował ukazujący się w latach 1851–1853 organ prasowy Towarzystwa – „Roczniki”, publikując tam m.in. własne artykuły poświęcone kulturze rolnej. W 1853 r. ukazał się jego
artykuł poświęcony kierunkom rozwoju przemysłu i fabryk
Ryc. 8. Strona tytułowa książki ks. Adama JAKUBOWSKIEGO, Myśli o podniesieniu przemysłu i fabryk w Galicyi przez Ks. A. J., Kraków 1853. Za: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0230/, Akademicka Biblioteka Cyfrowa AGH
(dostęp: 12 IV 2015 r.)
22 J. MAJER, Pogląd historyczny na Towarzystwo Naukowe Krakowskie z czasu jego związku z Uniwersytetem
Jagiellońskim, „Rocznik Cesarsko-Królewskiego Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”, poczet trzeci, 2,
1858, s. 75.
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w regionie małopolskim, który następnie został opublikowany w postaci broszury pt.
Myśli o podniesieniu przemysłu i fabryk w Galicyi (Kraków 1853). Wskazał tam m.in. na
możliwości eksploatacji ropy naftowej w kraju i wykorzystania nafty. Współpracował
z krakowskim „Czasem”, w którym redagował „Dodatek Prawniczy do Czasu” oraz wydawany w końcu 1850 r. „Dodatek do Czasu Poświęcony Przemysłowi, Rolnictwu i Technologii Gospodarskiej”. Jego publikacje i polemiki ukazywały się też na łamach innych
czasopism, m.in. „Gazety Rolniczej, Przemysłowej i Handlowej”, „Gazety Warszawskiej”
i w lwowskich „Nowinach”.
W 1859 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie nauczał religii w Instytucie Gospodarstwa
Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie. W 1861 r. objął funkcję wizytatora szkół w Królestwie Polskim i przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na nauczycieli w Radzie Wychowania (1863–1867) przy Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Sprawował też pieczę duszpasterską nad założonym
w 1862 r. Aleksandryjsko-Maryjskim Instytutem Wychowania Panien w Warszawie
oraz innymi rządowymi zakładami wychowawczymi dla dziewcząt. Od 1866 r. pełnił
obowiązki administratora parafii Świętego Krzyża w Warszawie. W 1871 r. otrzymał
godność kanonika honorowego kapituły metropolitarnej warszawskiej.
Wspierał działalność charytatywną i naukową. Był sekretarzem Komitetu Ustanowionego do Żywienia Ubogich w Krakowie oraz Komitetu Pogorzeli Miasta Krakowa,
który zajmował się wsparciem osób poszkodowanych podczas potężnego pożaru
Krakowa w 1850 r. (uważanego za jedną z największych klęsk żywiołowych w dziejach miasta). Po klęsce powodzi i nieurodzaju w 1879 r. zaangażował się w publikację ilustrowanego wydawnictwa „Ziarno” (Warszawa 1880), mieszczącego niewielkie
prace najbardziej znanych polskich pisarzy i artystów wzbogacone o ich autografy.
Sam nie będąc autorem powieści, poezji ani dzieł plastycznych lub muzycznych, zamieścił jedynie krótki tekst przedstawiony na ryc. 9. Zysk ze sprzedaży pisemka przeznaczono na pomoc dla najuboższych.

Ryc. 9. Własnoręczny podpis ks. Adama Jakubowskiego zamieszczony pod sentencją w wydawnictwie
Ziarno z 1880 r. Za: Ziarno. Wydawnictwo zbiorowe dla głodnych, Warszawa 1880, s. 15,
http://polona.pl/archive_prod?uid=320010&cid=319902&name=download_fullJPG,
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona (dostęp: 12 IV 2015 r.)

Wspierał datkami działalność Szkoły Głównej i Akademii Duchownej w Warszawie, fundował nagrody i stypendia, np. w latach 1874–1875 w krakowskiej Akademii Umiejętności ufundował nagrody: „za najlepsze dzieło lub wynalazek odnoszący się do rolnictwa
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Ryc. 10. Epitafium ks. Adama Jakubowskiego z kościoła Świętego Krzyża
w Warszawie wykonane przez Bolesława Syrewicza. Za: http://www.
swkrzyz.pl/media/k2/galleries/27/DSC04498.JPG, Parafia św. Krzyża
w Warszawie (dostęp: 12 IV 2015 r.)

i gospodarstwa wiejskiego”; „za najlepsze dzieło lub wynalazek odnoszący się do leczenia chorób epidemicznych i zaraźliwych ludzi lub zwierząt”; „za najlepszy opis której bądź
części kraju dawnych ziem polskich” oraz „nagrodę za pracę
naukową na temat później oznaczyć się mający”. W 1877 r.
założył w Akademii Umiejętności fundację mającą wypłacać
co 2 lata nagrody w wysokości 400 rbs i 200 rbs za prace „ku
podniesieniu uczuć religijnych i moralnych oraz oświecenia ludu” oraz z zakresu nauk
przyrodnich lub dziejów ojczystych. Zdeponował w tym celu kapitał w wysokości 6 tys.
rbs, ale ustanowiona przez niego fundacja weszła w życie dopiero po śmierci testatora
w 1885 r.23 Dzięki wsparciu ks. A Jakubowskiego kwotą 5 tys. zł udało się zrealizować
zamiar kontynuacji wydania Volumina legum, którego ostatni, ósmy tom wydali pijarzy w 1782 r. Ks. Jakubowski był jednocześnie współredaktorem dziewiątego tomu,
obejmującego konstytucje z lat 1782, 1784, 1786 oraz z okresu obrad Sejmu Wielkiego.
Dzieło ukazało się jednak w 1889 r., już po jego śmierci. Wsparcie ks. Jakubowskiego
otrzymało także wiele kościołów, dla których kupował obrazy i figury święte i sprzęt
liturgiczny. Ufundował m.in. ołtarz, organy, cztery obrazy z własnej galerii i sprzęty kościelne dla nowo wybudowanego kościoła w Błotnicy k. Radomia, gdzie funkcję plebana sprawował jego brat, ks. Teofil Jakubowski. Kościół w Szańcu obdarował kopią obrazu Rafaela Madonna di Foligno, a warszawskie wizytki – obrazem Aleksandra Kokulara
przedstawiającym św. Jana Kantego.
Zmarł w Warszawie 9 XII 1882 r. i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.
W 1892 r. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie umieszczono epitafium ks. Adama
Jakubowskiego wykonane przez Bolesława Syrewicza. W opinii jemu współczesnych:
był człowiekiem niezmiernej prawości charakteru, wzorem kapłana i obywatela. Dla sprawy narodowej
działał niezmiernie wiele, pracując cicho, nie szukając rozgłosu dla swych czynów24.
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Wykaz publikacji
1828
Ogólne prawidła ćwiczeń stylu. Ich ważność, [w:] Popis publiczny uczniów Konwiktu Warszawskiego XX. Pijarów na Żoliborzu odprawi się w dniach 29 i 30 lipca, na który Prześwietną Publiczność Rektor i Nauczyciele zapraszają, Warszawa: [b.w.], 1828, 8°, s. 1–39
1830
Oprac. i red.: Dzieła Ignacego Krasickiego. (Dopełnienia) w żadném z dotychczasowych
wydań nie zawarte, a po większéy części z własnoręcznych po śmierci Autora pozostałych rękopismów wyięte (Dzieła Ignacego Krasickiego. Pierwsze zupełne wydanie),
Warszawa: Nakł. i Druk N. Glücksberga, 16°, t. 1 (11), 1830, s. nlb. 6, 247; t. 2 (12), 1830,
s. 276; t. 3 (13), 1830, s. 268; t. 4 (14), 1830, s. 242
1831
Oprac. i red.: Dzieła Ignacego Krasickiego. (Dopełnienia) w żadném z dotychczasowych
wydań nie zawarte, a po większéy części z własnoręcznych po śmierci Autora pozostałych
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rękopismów wyięte (Dzieła Ignacego Krasickiego. Pierwsze zupełne wydanie), Warszawa: Nakł. i Druk N. Glücksberga, 16°, t. 5 (15), 1831, s. 272
1832
Oprac. i red.: Dzieła Ignacego Krasickiego. (Dopełnienia) w żadném z dotychczasowych
wydań nie zawarte, a po większéy części z własnoręcznych po śmierci Autora pozostałych rękopismów wyięte (Dzieła Ignacego Krasickiego. Pierwsze zupełne wydanie),
Warszawa: Nakł. i Druk N. Glücksberga, 16°, t. 6 (16), 1832, s. 248; t. 7 (17), Warszawa:
Nakł. Kompanii Kupców, 1832, 16°, s. 239
1833
Oprac. i red.: Dzieła Ignacego Krasickiego. (Dopełnienia) w żadném z dotychczasowych
wydań nie zawarte, a po większéy części z własnoręcznych po śmierci Autora pozostałych rękopismów wyięte (Dzieła Ignacego Krasickiego. Pierwsze zupełne wydanie),
Warszawa: Nakł. Kompanii Kupców, t. 8 (18), 16°, 1833, s. 298
1846
Komitet Ustanowiony Do Żywienia Ubogich w Krakowie, [Kraków 1846], 4°, s. nlb. 2.
[sprawozdanie finansowe i prośba o dalsze wspieranie Komitetu, z datą Kraków
18 II 1846 r. i podpisami prezesa Franciszka Ciesielskiego i sekretarza Komitetu
X. A. Jakubowskiego]
1850
O sposobie rozszerzania oświaty pomiędzy ludem wiejskim: Kraków: [b.w.], 1850 [opis
znany tylko z zestawienia bibliograficznego K. Estreichera]
Zbiór wiérszy ku nauce i zabawie ludu (seria: Wykład nauk dla ludu staraniem Wydziału
Rozpowszechniania Oświaty Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim Złączonego, t. 2), Kraków: Druk. Uniwersytetu, 1850, 12°, s. X, 188
O potrzebie robienia dostrzeżeń meteorologicznych w zastósowaniu do gospodarstwa
wiejskiego i wpływie ich na postęp rolnictwa, „Dodatek do Czasu Poświęcony Przemysłowi, Rolnictwu i Technologii Gospodarskiej”, 1850, 3, s. 1–2 [dodatek do nru 213
„Czasu” z 16 IX 1850 r.]. Toż „Gazeta Rolnicza, Przemysłowa i Handlowa”, 1851, 32, s. 6–8
Uwagi nad gospodarstwem trzypolowém, czteropolowém wolném i wielopolowém,
„Dodatek do Czasu Poświęcony Przemysłowi, Rolnictwu i Technologii Gospodarskiej”,
1850, 3, s. 3–4 [dodatek do nru 213 „Czasu” z 16 IX 1850 r.]. Toż „Gazeta Rolnicza, Przemysłowa i Handlowa”, 1850, 40, s. 1–2; 41, s. 3–4
Wyjątki z odpowiedzi na zapytanie: Czém były dotąd nasze gospodarstwa wiejskie,
a czém być powinny?, „Dodatek do Czasu Poświęcony Przemysłowi, Rolnictwu i Technologii Gospodarskiej”, 1850, 4, s. 1–3. Toż „Gazeta Rolnicza, Przemysłowa i Handlowa”,
1850, 44, s. 3–5; 45, s. 3–4
Komitet Pogorzeli Miasta Krakowa, „Czas”, 1850, 213, s. 1 [podziękowanie orkiestrze
c. k. pułku ks. Wellington za charytatywne koncerty za rzecz pogorzelców, które
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wystosowała prezes Komitetu – Zofia hr. Potocka oraz sekretarz Komitetu – ks. Adam
Jakubowski]
Odpowiedź na uwagi nad artykułem o trzypolowém, czteropolowém wolném i wielopolowém gospodarstwie, „Dodatek do Czasu Poświęcony Przemysłowi, Rolnictwu i Technologii Gospodarskiej”, 1850, 5, s. 1–2 [dodatek do nru 263 „Czasu” z 14 XI 1850 r.]
Recenzja: [Aleksander Ekielski], Nauka rolnictwa dla ludu wiejskiego (Książka należąca
do Zbioru dziełek, mających na celu, Wykład nauk dla ludu, wydawanych przez Towarzystwo Naukowe Krakow.) str. 216. Kraków 1850 – w księgarni Friedleina; „Dodatek do
Czasu Poświęcony Przemysłowi, Rolnictwu i Technologii Gospodarskiej”, 1850, 5, s. 4
[dodatek do nru 263 „Czasu” z 14 XI 1850 r.]
Recenzja: Roczniki gospodarstwa krajowego tom 15ty i 16ty Warszawa 1849–50; „Dodatek do Czasu Poświęcony Przemysłowi, Rolnictwu i Technologii Gospodarskiej”, 1850,
4, s. 4
Recenzja: Uwagi gospodarskie, szczególnie dla sąsiadów kreślone przez Michała Wiesiołowskiego Lwów 1850; „Dodatek do Czasu Poświęcony Przemysłowi, Rolnictwu i Technologii Gospodarskiej”, 1850, 5, s. 3–4 [dodatek do nru 263 „Czasu” z 14 XI 1850 r.]
1851
Zdanie sprawy z czynności Komitetu Pogorzeli Miasta Krakowa, od zawiązania tegoż Komitetu w dniu 20 lipca 1850 roku, do dnia 8 marca 1851 roku, Kraków: [b.w.], 1851, 2°, s. 8
Dołączony: Wykaz wpływów i wydatków funduszów Komitetu pogorzeli miasta Krakowa, 2°, k. nlb. 7 [z datą Kraków 6 VI 1851 r. i podpisami wiceprezesa Komitetu Wincentego Kirchmajera i sekretarza ks. A. Jakubowskiego]
Kilka uwag o oświacie ludu i szkołach wiejskich, „Rocznik Cesarsko-Królewskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego”, 1851/52, 1, s. 82–89
1852
O wadach w wychowaniu publiczném i domowém i zmianach pożądanych w tym
względzie, Kraków: [b.w.], 1852 [opis znany tylko z zestawienia bibliograficznego
K. Estreichera]
1853
Myśli o podniesieniu przemysłu i fabryk w Galicyi przez Ks. A. J., Kraków: Druk. „Czasu”,
1853, 8°, s. 47 [przedruk z „Rocznika Cesarsko-Królewskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego”, 1853, z. 4]
Kilka uwag w zastósowaniu do obrotów stołowych, wypukiwań i magnetyzmu zwierzęcego, „Czas”, 1853, 115, s. 1–2. Toż w osobnej odbitce Kraków: Druk. „Czasu”, 1853, 12°, s. 15
1855
Do Szanownej Redakcyi „Czasu”, „Gazeta Warszawska”, 1855, 143, s. 3–4. Toż „Nowiny”,
2, 1855, 66, s. 599; 67, s. 607–608; 68, s. 618–619 [polemika w sprawie treści artykułów
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z „Tygodnika Warszawskiego” zamieszczanych w cotygodniowym wydaniu „Czasu”
krakowskiego, z 18 V 1855 r.]
Szanowny Redaktorze, „Gazeta Warszawska”, 1855, 143, s. 3. Toż „Nowiny”, 2, 1855, 66,
s. 598–599. Toż w osobnej odbitce pt. O Tygodniku Warszawskim umieszczonym w Czasie, dzienniku krakowskim, Lwów: Druk. E. Winiarza, 1855, 8°, s. 26 [list do redakcji dziennika „Gazeta Warszawska” oraz redakcji lwowskiego czasopisma „Nowiny” z 26 V 1855 r.
w sprawie polemiki z autorem artykułów z „Tygodnika Warszawskiego” zamieszczonych w cotygodniowych, czwartkowych wydaniach „Czasu” krakowskiego]
Sprostowanie faktów i odpowiedź na zarzuty zrobione mi w Numerach 127, 132
i 138 Czasu, „Gazeta Warszawska”, 1855, 212, s. 4; 214, s. 5–6; 215, s. 4 [odpowiedź
ks. A. Jakubowskiego autorowi artykułów z „Tygodnika Warszawskiego” zamieszczonych w czwartkowych wydaniach „Czasu” krakowskiego w 1855 r.]
Szanowny Redaktorze, „Gazeta Warszawska”, 1855, 212, s. 4 [list do redakcji „Gazety
Warszawskiej” z 18 VII 1855 r. w związku z toczącą się polemiką na temat treści artykułów z „Tygodnika Warszawskiego” zamieszczonych wcześniej w czwartkowych
wydaniach „Czasu” krakowskiego]
1889
Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku
1732 do roku 1782, wydanego, t. 9: Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa polskiego,
Wielkiego Księstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech
koronnych od Seymu wiślickiego Roku Pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu uchwalone. Volumen nonum ab anno 1782 ad annum 1792 acta Reipublicae continens, red.
A. JAKUBOWSKI, Michał BOBRZYŃSKI, Adolf PAWIŃSKI, Michał SZYMANOWSKI, Kraków: Nakł.
Akademii Umiejętności, 1889, 4°, s. 6 nlb., 503 [wydanie sfinansowane z funduszu
ks. A. Jakubowskiego (5 tys. zł) przy wsparciu Akademii Umiejętności w Krakowie]

Feliks Jaroński
(1777–1827), h. Topór, pijar, profesor Uniwersytetu Krakowskiego i wykładowca
w Kieleckim Seminarium Duchownym, filozof, teolog, pseudonimy i kryptonimy:
Przychylny Rodak; F. N. J.; F...N...J...
Ur. 6 VI 1777 r. w Kozłowie k. Jedlni (diecezja krakowska) w rodzinie szlacheckiej, był
synem Marcina i Franciszki z Kroczewskich. Uczył się w szkołach pijarów w Radomiu
i w ich krakowskim kolegium, odbył też studia uniwersyteckie w Krakowie. W 1800 r.
otrzymał święcenia kapłańskie. Nie wiadomo, kiedy został pijarem ani jakie imię zakonne przyjął. Wykładał kolejno w kolegiach pijarskich w Łomży, Warszawie i Łowiczu. Po sekularyzacji w 1802 r. podjął pracę w Konsystorzu Krakowskim. Następnie
pełnił kolejno funkcję plebana we Wrzeszczowie, Chotowie-Olesznie (ok. 1804 r.) oraz
w parafii Wszystkich Świętych w Krakowie. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego
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Ryc. 11. Strona tytułowa książki ks. Feliksa JAROŃSKIEGO, O filozofii, cz. 1: Zawierająca wiadomość o filozofii w powszechności, Kraków 1812, która uważana jest za jedno z najważniejszych jego dzieł naukowych. Za: http://
ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=137781&from=FBC, E-biblioteka
Uniwersytetu Warszawskiego (dostęp: 12 IV 2015 r.)

został w 1809 r. wykładowcą filozofii w Szkole Głównej Krakowskiej. W 1810 r. uzyskał tu doktorat z teologii, a w roku
następnym doktorat z filozofii. Czynnie angażował się
w działalność organizacyjną i naukową uniwersytetu, m.in.
został jego sekretarzem generalnym. Dążył do odnowienia Wydziału Filozoficznego w Uniwersytecie Krakowskim,
prowadził tam wykłady z filozofii teoretycznej, obejmującej
logikę, metafizykę, antropologię, historię filozofii i filozofię
moralną. Z powodu konfliktu z władzami uniwersyteckimi, zarzucającymi mu brak
tolerancji religijnej, w 1817 r. został zawieszony w obowiązkach wykładowcy, zabroniono mu też wygłaszania kazań i usunięto go z funkcji plebana parafii Wszystkich
Świętych. Z poczuciem krzywdy opuścił Kraków i w latach 1819–1823 był profesorem filozofii, teologii dogmatycznej i moralnej oraz Pisma Świętego w Seminarium
Duchownym w Kielcach. Podjęte przez niego starania o otrzymanie katedry filozofii
lub teologii w Uniwersytecie Warszawskim, a następnie katedry teologii w Uniwersytecie Jagiellońskim nie przyniosły efektu. W 1804 r. otrzymał godność kanonika
honorowego kolegiaty w Kurzelowie. Pod koniec życia powrócił do parafii w Olesznie, gdzie zmarł na atak serca 26 XII 1827 r. Autor prac z zakresu filozofii, przyczynił
się do upowszechnienia filozofii Immanuela Kanta na ziemiach polskich. Należał do
najwybitniejszych polskich filozofów wieku XIX.

Bibliografia
C. B. [C. BIERNACKI], Jaroński Feliks, [w:] Encyklopedia powszechna, t. 13, Warszawa 1863,
s. 87; P. Chm. [P. CHMIELOWSKI], Jaroński Feliks, [w:] Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, seria 1, t. 32, Warszawa 1902, s. 667–668; K. ESTREICHER, Bibliografia polska XIX
stulecia [1800–1880], t. 2, Kraków 1874, s. 206–207; IDEM, Bibliografia polska XIX stulecia,
wyd. 2, red. K. ESTREICHER [jun.], t. 12, Kraków 1979, s. 277–278; F. GABRYL, Polska filozofia
religijna w wieku XIX (Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich), t. 1, Warszawa: Nakł. Biblioteki
Dzieł Chrześcijańskich, 1913, s. 33–41; X. S. G. [S. GALL], Jaroński Feliks, [w:] Podręczna
encyklopedia kościelna, red. Z. CHEŁMICKI, t. 17–18, Warszawa 1909, s. 406–407; T. GLEMMA,
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1795–1847, Kraków 1949,
s. 39–58 [odbitka z: „Polonia Sacra”, 1948, 1; 1949, 1 i 2]; S. JANECZEK, Jaroński Feliks, [w:]
Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 1042–1043; Jaroński Feliks, [w:] Encyklopedia kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób wydana przez
Ks. Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego, t. 8, Warszawa
1876, s. 575; J. MANDZIUK, Jaroński Feliks, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 2,
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red. H. E. WYCZAWSKI, Warszawa 1982, s. 184–186; J. PELCZAR, Zarys dziejów kaznodziejstwa
w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodzieje polscy, Kraków 1896, s. 332; F. PUCHALSKI, Seminarium Kieleckie. Rys historyczny i dokumenty, Kielce 1901, s. 64; W. TATARKIEWICZ, Jaroński Feliks, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962–1964,
s. 638–639; J. WIŚNIEWSKI, Dekanat radomski, Radom 1911 (reprint: Kielce 2000), s. 387;
IDEM, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w powiecie włoszczowskim,
Mariówka Opoczyńska 1932 (reprint: Kielce 2000), s. 128, 201; T. WRÓBEL, Katalog rektorów, wicerektorów, profesorów, ojców duchownych i prefektów, [w:] Księga Jubileuszowa
1727–1927. 250 lat Seminarium Duchownego w Kielcach, Kielce 1977, s. 454

Wykaz publikacji
1800
Kazanie na dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, miane w kościele
Kollegiaty łowickiej, [b.m.w.: b.w.], 1800, s. 8
1802
Kazanie pewnego Polaka na dzień zesłania Ducha Świętego, miane w Krakowie 1802 r.
(Dowodzące potrzeby łączenia religii z filozofią), [Kraków: b.w., 1802]. Toż pod zmienionym tytułem: Kazanie Teologa Polaka do Filozofów 6 czerwca 1802 roku, [w:] Feliks
JAROŃSKI, O filozofii, cz. 1, Kraków: Druk. Akademicka, 1812, 8°, s. LXXXVIII–CXXIV
1809
Bracia! Polacy! [wiersz], [Kraków: b.w., 1809], 4°, k. 2
1810
Jakiey filozofii Polacy potrzebuią? Rosprawa na publicznem posiedzeniu Akademii Krakowskiey dla obchodu pamiątki traktatu w Wiedniu 1809. zawartego i upamiętnienia
wolności handlowey miasta Krakowa, dnia 15 października 1810 roku zebranem, czytana przez X. Felixa Jarońskiego S.T.D. filozofii w Szkole Główney profesora, Kraków:
Druk. Akademicka, 1810, 8°, s. 74
Mowa na dzień obchodu imienin Nayjaśnieyszego Fréderyka Augusta Króla saskiego,
Xiążecia Warszawskiego. Dnia 3 Siérpnia 1810 Roku, w kościele katedralnym krakowskim, miana przez X. Felixa Jarońskiego, Ś. T. Dra, Professora Filozofii w Szkole Główney
Krakowskiéy, Kraków [:b.w.,1810], 4°, k. 11
1811
Głos Krakowa do wychodzącego woyska dnia 5 Maia 1811. Przez F. N. J., [wiersz], Kraków: Druk. Gröblowska, [1811], 4°, s. 4 nlb.
1812
O filozofii, cz. 1: Zawierająca wiadomość o filozofii w powszechności, Kraków: Druk. Akademicka, 1812, 8°, s. XXIX, CXXVII; cz. 2: Zawierająca logikę, Kraków: Druk. Akademicka,
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1812, 8°, s. 401; cz. 3: Zawierająca przypisy i objaśnienia do logiki, Kraków: Druk. Akademicka, 1812, 8°, s. 240, IV [w dużej części jest to przekład dzieła pt. Elementa Philosophiae Methodo critica adornata a Godefrido Immanuele Wenzler in C.R. Lyceo Lincensi
Phliae theor. et pract. Professore pub. ord., Lincii: Apud Fridericum Eurich, t. 1, 1806,
XXII, s. 346; t. 2, 1806, XVI, s. 416; t. 3, 1807, XXXII, s. 544)
1814
De Michaële Vratislaviensi diatribe, quam scripsit Felix Jaroński, Ph. et S. Th. D. Philosophiae in Universitate Cracoviensi Professor P. O. Ecclesiarum Cathedr. Kielcens. Can. Hon.
Collegiatar. Omnium Sanctorum Cracoviae Praepositus, Curelov, Canonicus, Chotoviensis Parochus, „Miscellaneorum Cracoviensium”, 1814, Fasc. I, s. 36–49
1815
Addenda. Ad Fasciculi I, pag. 43, „Miscellaneorum Cracoviensium”, 1815, Fasc. II, s. 107
RR. PP. Josephi Fabronii, Justi Rabi et Petri Skargae S.J. vitae e Necrologo Domus ad S. Barbaram Cracoviae, cum inscriptione, quae in stanneo Petri Skargae loculo in Basilica ad
S. Petrum et Paulum reperitur. Omnia edenda curavit Felix Jaroński (Vide Misc. Fasc. I),
„Miscellaneorum Cracoviensium”, 1815, Fasc. II, s. 35–38
1816
De Friderico Wilhelmo III Rege Borussiae, Themarum Carolinarum aquas bibente, Cracoviam reversurus Polonus Felix Jaronski Philosophiae in Academia Cracov. Professor publicus ordinarius memori pectore cecinit die 26 August, Anno 1816, [Cracovia, 1816], 4°, k. 3
1819
Die 24/12 Decembris MDCCCXIX (1819), quae est Quadragesima Tertia Natalis Augustissimi ac Potentissimi Alexandri I Omnium Rossiarum Authocratoris Poloniae Regis etc. etc.
etc.... Presbyter Polonus natus 6. Junii 1777, ita precatur, [wiersz], Kielciis: in Typog. Joannis Wodziczko, 1819, 4°, s. 4 nlb. [list ks. F. Jarońskiego do Komisji Rządzącej Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 IX 1819 r., w sprawie przyznania stanowiska profesora w Uniwersytecie Warszawskim], [w:] Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich, zebrał T. WIERZBOWSKI, t. 2: 1526–1830, Warszawa: Druk. Estetyczna, 1904, 4°, s. 192–193

Franciszek Kawiński
(1844–1920), dominikanin, pleban, kryptonimy: X.F.K.; Ks. Fr. K.
Ur. 14 XI 1844 r. w Wyśmierzycach w pow. radomskim (diecezja sandomierska), w rodzinie mieszczańskiej, był synem Stanisława i Rozalii z Borakowskich. Po ukończeniu
szkoły elementarnej w rodzinnej miejscowości pobierał dalsze nauki u księży filipinów
w Studziannie. Wstąpił do zakonu dominikanów w Warszawie (imię zakonne nieznane).
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Ryc. 12. Strona tytułowa książki ks. Franciszka KAWIŃSKIEGO, Krótka wiadomość o mieście Sandomierzu przez Ks. Fr. K., Warszawa 1887. Za: http://
bc.bdsandomierz.pl/dlibra/doccontent?id=674&from=FBC, Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu (dostęp: 20 VIII 2015 r.)

Po kasacie klasztoru warszawskiego w końcu 1864 r. sekularyzował się. W 1865 r. rozpoczął studia w Seminarium
Duchownym w Sandomierzu25. Po otrzymaniu święceń
kapłańskich w 1871 r. pracował jako wikary w Iwaniskach,
a następnie w Głowaczowie (1872–1874), Wyśmierzycach
(1875 r.) i ponownie w Iwaniskach (1876 r.). W latach 1877–
1918 był członkiem kolegium wikariuszy katedry sandomierskiej. W 1918 r. został spowiednikiem alumnów w sandomierskim seminarium, pełniąc
jednocześnie funkcję kapelana sióstr miłosierdzia św. Wincentego à Paulo i rektora kościoła Świętego Ducha w Sandomierzu. Zmarł w Sandomierzu 8 I 1920 r.
Spośród jego publikacji na uwagę zasługuje zwłaszcza trzytomowy Katechizm większy dla użytku kapłanów i osób dorosłych, będący przekładem zbioru kazań autorów
francuskich, zwłaszcza ks. Ambrożego Guillois – plebana z Le Mans, znanego z wydania licznych dzieł teologicznych – a także jezuity o. Jana Piotra Gury i kapucyna
o. Gabriela Varceno, autorów powszechnie znanych w świecie katolickim podręczników z zakresu teologii moralnej.

Bibliografia
Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu, Akta personalne ks. Franciszka Kawińskiego;
Archiwum Państwowe w Radomiu, sygn. MF 395: Akta USC rzym.-katol. parafii Wyśmierzyce z 1844 r., poz. 110; K. ESTREICHER, Bibliografia polska XIX stulecia [1881–1900],
t. 2, Kraków 1907, s. 206; [nekrolog], „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 13, 1920,
s. 24; B. STANASZEK, Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918–1939, Lublin
1999, s. 94, 118, 154, 509, 521; J. WIŚNIEWSKI, Seminarium Duchowne Rzymsko-Katolickie w Sandomierzu 1820–1920 oraz stuletni katalog duchowieństwa świeckiego diecezji
sandomierskiej, Sandomierz [1926], s. nlb. 45

Wykaz publikacji
1887
Krótka wiadomość o mieście Sandomierzu przez Ks. Fr. K., Warszawa: Druk S. Niemiry,
1887, 16°, s. 47
25 Z badań Bogdana Stanaszka wynika, że przed wybuchem I wojny światowej pięciu kleryków seminarium sandomierskiego przebywało wcześniej w zakonach, w tym m.in. ks. F. Kawiński, a decyzję o sekularyzacji i wstąpieniu do seminarium duchownego podjęli oni w efekcie kasaty klasztorów w Królestwie
Polskim po upadku powstania styczniowego. Zob. B. STANASZEK, Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918–1939, Lublin 1999, s. 154.
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1892
Katechizm większy dla użytku kapłanów i osób dorosłych. W części z dziełka francuzkiego: Abrége de l’explication historique, dogmatique, morale et liturgique du catechisme, par l’abbe A. Guillois, przetłumaczył, w części według Teologii Gurego, Varceno i innych opracował X. F. K., t. 1, Warszawa: Druk S. Niemiry, 1892, 8°, s. 330, VII, 1 nlb.
1894
Katechizm większy dla użytku kapłanów i osób dorosłych. W części z dziełka francuzkiego: Abrége de l’explication historique, dogmatique, morale et liturgique du catechisme, par l’abbe A. Guillois, przetłumaczył, w części według Teologii Gurego, Varceno i innych opracował X. F. K., t. 2, Warszawa: Druk S. Niemiry, 1894, 8°, s. 483, XVI, 2 nlb.
1896
Krótki zbiór synodów odbytych w prowincji gnieźnieńskiej od 1027–1523 przez Ks. Fr. K.,
Warszawa: Druk. Synów S. Niemiry, 1896, 8°, s. 128, [2], II
1901
Katechizm większy dla użytku kapłanów i osób dorosłych. W części z dziełka francuzkiego: Abrége de l’explication historique, dogmatique, morale et liturgique du catechisme, par l’abbe A. Guillois, przetłumaczył, w części według Teologii Gurego, Varceno i innych opracował X. F. K., t. 3, Warszawa: Druk S. Niemiry, 1901, 8°, s. 588, XXVI, 1 nlb.
1905
Koronka do Ducha Świętego przez X. F. K., Warszawa: Druk. Synów S. Niemiry, 1905, 16°,
s. 16
1911
Krótka wiadomość o kościele Świętego Ducha w Sandomierzu i cudownym wizerunku
Pana Jezusa Miłosiernego dotąd się w kaplicy przy tymże kościele przechowującym z dodaniem nabożeństwa do tegoż Pana Jezusa, Warszawa: Druk. Synów S. Niemiry, 1911,
16°, s. 43, il.

Marcin (Bazyli) Kowalski
(1780–1838), paulin, nauczyciel i rektor szkoły średniej w Pińczowie
Ur. 6 XI 1780 r. w miejscowości Offal na Spiszu w Królestwie Węgierskim, w rodzinie
mieszczańskiej; był synem Wojciecha Kowalskiego i Teresy z domu Kaczmarczyk. Nauki początkowe pobierał w rodzinnej miejscowości i w Podolińcu, gimnazjum ukończył w Rożnawie (Rožnawie). W listopadzie 1803 r. wstąpił do nowicjatu paulinów
w Krakowie, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami przebywał rok, a następnie złożył śluby zakonne w klasztorze paulinów na krakowskiej Skałce. Przyjął imię
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Ryc. 13. Strona tytułowa broszury wydawanej w XIX w. przez szkołę
w Pińczowie, w której zamieszczano okolicznościowe przemówienia rektora ks. Marcina Bazylego Kowalskiego i wykłady poszczególnych profesorów. Za: http://pbc.biaman.pl/Content/21851/AktUroczZakonczRSzkoln1834-35%20wSzkObwPi%C5%84czowskiej.pdf, Podlaska Biblioteka
Cyfrowa (dostęp: 12 IV 2015 r.)

zakonne Bazyli. W 1805 r. studiował filozofię w Akademii
Krakowskiej, a od 1806 r. teologię w konwikcie Seminarium
Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 V 1807 r. i w tym samym roku, decyzją przełożonych
zakonnych, został przeniesiony do klasztoru paulinów w Pińczowie. Przez 12 lat (do
17 IX 1819 r.) był tu wikarym i kaznodzieją. W 1807 r. założył i wyposażył w Pińczowie
szkołę elementarną dla kilkudziesięciu uczniów, w której sam nauczał, nie pobierając żadnego wynagrodzenia. Od 30 X 1811 r. był nauczycielem religii i moralności
w pińczowskiej szkole podwydziałowej. W listopadzie 1814 r. otrzymał nominację na
profesora klasy I, następnie pełnił tu funkcję prorektora, a od 28 IV 1815 r. – rektora
szkoły. Obok obowiązków administracyjnych zajmował się tu nauczaniem języków
polskiego i łacińskiego oraz arytmetyki. Po kasacie klasztoru paulinów w Pińczowie
w 1819 r. prawdopodobnie sekularyzował się i nadal pełnił funkcję rektora miejscowej szkoły podwydziałowej. W 1821 r., w uznaniu zasług w działalności duszpasterskiej, organizacyjnej i pedagogicznej, został wyróżniony plebanią dobrze uposażonej
parafii Jangrot, należącej do dóbr biskupa krakowskiego Jana Pawła Woronicza. Zrezygnował jednak z tej funkcji w 1823 r., ze względu na dużą odległość od Pińczowa.
W zamian otrzymał od właściciela dóbr pińczowskich Jana Olrycha Szanieckiego,
zgodnie z przysługującym dziedzicowi prawem prezenty, propozycję objęcia plebanii w Michałowie. Stanowisko to objął 4 I 1826 r. i piastował je aż do śmierci.
Pod kierownictwem ks. Bazylego Kowalskiego w 1823 r. szkołę pińczowską przekształcono w wydziałową (funkcję rektora objął 31 VIII 1824 r.), a w 1827 r. – w szkołę wojewódzką (rektorem został mianowany 7 IX 1827 r.). Dzięki jego staraniom przeżywała ona
wówczas okres rozkwitu, zajmując czołowe miejsce w szkolnictwie średnim Królestwa
Polskiego (w 1830 r. uczęszczało do niej 267 uczniów). Poza dobrze wyposażoną biblioteką (ponad 2300 woluminów) było tu muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych,
a także zbiory mineralogiczne, numizmatyczne i zoologiczne. Od 1833 r. ks. Bazyli Kowalski był inspektorem szkoły obwodowej w Pińczowie. Został wyróżniony orderem
św. Stanisława klasy III (1829 r.). Zmarł w Pińczowie, w nocy z 14 na 15 III 1838 r. i – zgodnie ze swoim życzeniem – został pochowany na cmentarzu parafialnym w Michałowie.

Ryc. 14. Własnoręczny podpis rektora szkoły pińczowskiej ks. Marcina Bazylego Kowalskiego. Za: http://
www.narodowa.pl/Pamietniki/29/ZD2/scan1b.jpg (strona internetowa poświęcona Jordanowi Czesławowi
Wysockiemu, oficerowi polskiemu, topografowi i inżynierowi, współzałożycielowi Argentyńskiego Instytutu
Geograficznego, którego ojcem chrzestnym był ks. Marcin Bazyli Kowalski; dostęp: 25 VIII 2015 r.)
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Bibliografia
Archiwum Diecezjalne w Kielcach, sygn. OP-X/1, Życiorysy księży diecezjalnych i zakonnych z XIX w. od 1835, k. 89; sygn. OP-X/4, Życiorysy kapłanów 1835–1840 (CV ks. B. Kowalskiego z 24 III 1835 r.), k. 94–97; sygn. OP-X/6, Życiorysy kapłanów 1835–1840,
k. 118; sygn. OP-X/8, Statystyka duchowieństwa świeckiego 1835–1836, k. 29, 99; sygn.
85, Akta USC parafii Pińczów, Akta zmarłych, k. 199, poz. 55; sygn. PM–5/1, Akta parafii
Michałów, k. 81; K. ESTREICHER, Bibliografia polska XIX stulecia [1800–1880], t. 2, Kraków
1874, s. 452; L. HAJDUKIEWICZ, Szkoły pińczowskie w latach 1586–1914, [w:] J. WYROZUMSKI (red.), Pińczów i jego szkoły w dziejach (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne, 62), Warszawa-Kraków 1979, s. 134–137; Lista imienna
dyrektorów, inspektorów, profesorów i nauczycieli przy nowej organizacji szkół w Królestwie do służby publicznej powołanych, „Dziennik Powszechny”, 1833, 209, s. 895; [Wykaz nauczycieli szkoły pińczowskiej], „Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych
w Królestwie Polskiem”, 1824, s. 147–149; „Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskiem”, 1826/27, s. 264–265; „Rocznik Instytutów Religijnych
i Edukacyjnych w Królestwie Polskiem”, 1830, s. 180–181

Wykaz publikacji
1823
[Przemówienie do uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości], [w:] Na popis publiczny
uczniów Szkoły Wydziałowey Pińczowskiey w dniach 24. 25. i 26. Lipca 1823 r. mający.
Zaprasza Prześwietną Publiczność Imieniem Szkoły X. Kowalski Rektor, Warszawa: Druk.
Zawadzkiego i Węckiego, 1823, 4°, s. 3–4
1824
[Przemówienie do uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości], [w:] Na popis publiczny
uczniów Szkoły Wydziałowey Pińczowskiey w dniach 26, 27 i 28 lipca 1824 roku odbywać się mający. Zaprasza Imieniem Szkoły ks. Kowalski, Warszawa: Druk. Zawadzkiego
i Węckiego, 1824, 4°, s. 6–8
1826
[Przemówienie do uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości], [w:] Popis publiczny
uczniów Szkoły Wydziałowey Pińczowskiey w dniach 23, 24, 25, 26, Lipca 1826 r. odbywać się będzie. Na który Prześwietną Publiczność Rektor i Nauczyciele zapraszają, Warszawa: Druk. Zawadzkiego i Węckiego, [1826], 4°, s. 3–6
1827
Opis wzrostu i stanu szkoły w Pińczowie, [w:] Popis publiczny uczniów Szkoły Wojewódzkiey Pińczowskiey w dniach 22, 23, 24, 25. Lipca 1827 roku odbywać się będzie. Na który
Prześwietną Publiczność Rektor i Nauczyciele zapraszają, Warszawa: Druk. Zawadzkiego i Węckiego, 1827, 4°, s. 9–11
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Michał Tadeusz (Dymitr od św. Michała) Krajewski
(1746–1817), h. Jasieńczyk, pijar, pleban, pseudonim: Lew
Mierzejewski26, kryptonim: X. K. S. P.

Ryc. 15. Portret ks. Dymitra Krajewskiego. Za: Ksiądz Michał Dymitr Krajewski. (Podług portretu olejnego w Końskich), „Tygodnik Ilustrowany”, 1864,
224, s. 9

Ur. 8 IX 1746 r. na Rusi, w rodzinie szlacheckiej. Był uczniem kolegium pijarskiego
(1757–1763), następnie klerykiem w nowicjacie pijarskim w Podolińcu (1763–1765),
gdzie złożył śluby zakonne. Przyjął imię zakonne Dymitr od św. Michała. W latach
1765–1768 studiował retorykę i filozofię w kolegium pijarów w Międzyrzeczu Koreckim na Wołyniu. Od 1769 r. prowadził pracę pedagogiczną w kolegium warszawskich
pijarów, był też wychowawcą w domach Tarnowskich i Wodzickich (1773–1775). W latach 1776–1782 przebywał w klasztorze pijarów w Nowym Sączu. Od 1782 r. pracował
w założonym przez ks. Stanisława Konarskiego warszawskim Collegium Nobilium.
W 1788 r. został plebanem w Białaczowie. W 1793 r. sekularyzował się i po zmarłym
przyjacielu, ks. Urbanie Szostakowiczu, objął parafię w Końskich. Zdecydowanie
popierał obóz reform w kraju. Zajmował się edukacją dzieci Stanisława Małachowskiego, właściciela dóbr białaczowskich. W majątku Małachowskich poznał wielu
wybitnych przedstawicieli świata kultury i nauki, w tym Juliana Ursyna Niemcewicza
i Tadeusza Czackiego, który darzył ks. Krajewskiego nie tylko szacunkiem, ale i przyjaźnią. W 1810 r. ks. Krajewski wyjechał do Warszawy, nawiązując współpracę z Towarzystwem Królewskim Warszawskim Przyjaciół Nauk (w kwietniu 1812 r. został jego
członkiem przybranym). Parafię konecką i obowiązki guwernera u Małachowskich
powierzył w tym czasie wikariuszowi ks. Wawrzyńcowi Goszczyńskiemu. Z inicjatywy
warszawskiego środowiska naukowego ks. Krajewski podjął się napisania monografii poświęconej królowi Janowi Kazimierzowi. Zadanie to dość szybo wykonał, choć
dzieło opublikowane zostało dopiero 30 lat po śmierci autora przez Michała Balińskiego, który odnalazł niekompletny już rękopis w bibliotece Towarzystwa Przyjaciół
Nauk. Ks. Krajewski pragnął czynnie zaangażować się w działalność polityczną, ale –
pomimo wielu zabiegów – nie otrzymał żadnego stanowiska w administracji publicznej. Po klęsce Napoleona powrócił do obowiązków duszpasterskich w Końskich oraz
zainicjował tam działalność teatru amatorskiego, który wystawiał dowcipne, wierszowane sztuki i komedie jego autorstwa. Zmarł 15 VII 1817 r. w Końskich.
Publikował prace o tematyce społecznej i historycznej, był też autorem wierszy i komedii. Ciekawą charakterystykę ks. Dymitra Krajewskiego zamieścił w „Tygodniku
26 W opinii Edmunda Rabowicza pseudonim ten został błędnie przypisany ks. Krajewskiemu przez
„Nowy Korbut”. Zob. E. RABOWICZ, Krajewski Tadeusz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 15, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 106.
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Ilustrowanym” (1864, 225) znany historyk Julian Bartoszewicz, który od 1848 r. był
nauczycielem w szkole powiatowej w Końskich:
Nie był to wcale człowiek stworzony do praktycznego życia, jak w ogóle literaci. W pokojach u niego papiery
i graty porozrzucane [...]. Sposób życia prowadził bardzo prosty. Wstawał zwykle o piątej rano i odprawiał
modlitwy; potem szedł do miasteczka i odprawiał mszę świętą w kościele [...]. Wróciwszy z nabożeństwa,
czytał i pisał aż do godziny 12, albo zajmował się inną jaką robotą, jak np. uczeniem dzieci państwa Małachowskich; potem jadł obiad u stołu dziedzica, wychodził letnią porą na przechadzkę i znowu aż do późnej
nocy pisał albo czytał.
[...] Czasami przygrywał sobie na gitarze angielskiej, bo lubił smętne tony; pomimo to jednak zawsze był wesół
i przyjacielski, a serce miał tkliwe, bo wielki świat nie wyziębił w nim uczucia dla nędzy i cierpienia. Wspierał hojnie biednych i uczył ciągle dzieci [...]. Zawsze miał kogoś na opiece przy sobie i utrzymywał własnym kosztem.
[...] Zdaje się, że w oczach widać mu dowcip. Twarz miła, uśmiechająca się, zda się starodawnej uczciwości
i otwartości mieć wyraz. Cała postać godności pełna.
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[w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 2, red. H. E. WYCZAWSKI, Warszawa 1982, s. 408–
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Wykaz publikacji
1777
Gry nauk dla dzieci słuzące do ułatwienia ich edukacyi, przez które łatwo nauczyć się mogą:
poznawania liter, syllabizowania, czytania w polskim i francuskim ięzyku, formowania
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charakteru, pisania, jezykow ze zwyczaiu, historyi, geografii i początków artymetyki, Kraków: [b.w.], 1777, 8°, [2] k., 14 [i.e. 98] s., [1] k., [4] k. tabl. [wydane anonimowo, autorstwo
domniemane na podstawie zestawień bibliograficznych K. Estreichera; liczne błędy
w paginacji; dedykacja dla Stanisława i Karola z Granowa Wodzickich]
1783
Pochwała Stanisława Hieronima Konarskiego, Warszawa: Druk. J.K.M i Rzeczypospolitej XX. Scholarum Piarum, 1783, 8°, s. 124, wyd. 2, [b.m.w.: b.w.], 1809 [błędna paginacja: s. 124 jako s. 134]
Przekład: W. Walsh, Szpital głupich z angielskiego na francuski, a z tego na polski język
przełożony, Warszawa: [b.w.], 1783, 8°, s. 51
1784
Podolanka wychowana w stanie natury zycie i przypadki swoie opisująca, Warszawa:
Druk. Michała Grölla, 1784, 8°, s. 159. Toż Warszawa: [b.w.], 1784, 8°, s. 127. Toż Lwów:
[b.w.], 1784, 8°, s. 146, [24]. Toż wyd. nowe, wstęp i oprac. Irena ŁOSSOWSKA, Warszawa:
Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1992, s. 197. Fragment przedrukowany [w:] Ludzie Oświecenia o języku i stylu, t. 2, oprac. Zofia FLORCZAK, Lucylla PSZCZOŁOWSKA, red.
Maria Renata MAYENOWA, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958, s. 37–43
[wydane anonimowo, autorstwo domniemane na podstawie zestawień bibliograficznych K. Estreichera]
List Podolanki wychowaney w stanie natury do swoiey przyiaciołki, [Kraków: b.w., 1784],
8°, s. 16
Odpis męża Podolanki na list Sandomierzanki podany do druku, Warszawa: Druk. P. Dufoura,1784, s. 31. Fragment przedrukowany [w:] Ludzie Oświecenia o języku i stylu, t. 2,
oprac. Zofia FLORCZAK, Lucylla PSZCZOŁOWSKA, red. Maria Renata MAYENOWA, Warszawa:
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958, s. 47–52
1785
Wojciech Zdarzyński. Życie i przypadki swoje opisujący, Warszawa: Druk. J. K. Mci i Rzeczypospolitey uprzywileiowaney Gröllowskiey, 1785, s. 236. Toż Warszawa 1785, s. 242.
Toż wyd. nowe, wstęp i oprac. Irena ŁOSSOWSKA, Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1998, s. 177, [2], 1 portret. Toż Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych „Universitas”, 2002, s. 118 [2]. Fragment przedrukowany [w:] Ludzie Oświecenia o języku i stylu, t. 2, oprac. Zofia FLORCZAK, Lucylla PSZCZOŁOWSKA, red. Maria Renata
MAYENOWA, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958, s. 56–66. Przekład w języku niemieckim: Johann Wenzel Leopold Thaddäus HANN (HAAN), Albert der Abentheurer, Wien-Leipzig: Dollische Buchhandlung, 1794, 8°, s. 240 [wydane anonimowo, autorstwo domniemane na podstawie zestawień bibliograficznych K. Estreichera]
1786
Pani Podczaszyna. Tom II Przypadków Woyciecha Zdarzynskiego, Warszawa: Druk. J.K.M
i Rzeczypospolitej XX. Scholarum Piarum, Nakładem Macieja Szczepańskiego, 1786,
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8°, s. 278. Toż wyd. nowe, wstęp i oprac. Irena ŁOSSOWSKA, Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1991, s. 334 [1] [wydane anonimowo, autorstwo domniemane
na podstawie zestawień bibliograficznych K. Estreichera]
1787
Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, wojewody kijowskiego, hetmana polnego
koronnego, przez ks. Michała Krajewskiego S. P., Warszawa: Druk. J.K.M i Rzpj XX.
Scholarum Piarum, 1787, 8°, s. 398, 9 nlb. Toż [w:] Życia sławnych Polaków (Wybór
Pisarzów Polskich), t. 2: Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, wyd. Tadeusz
Antoni MOSTOWSKI, Warszawa: Druk. Nro 646 przy Nowolipiu, 1805, s. 227–461. Toż
pt. Żywoty sławnych Polaków, t. 4: Życie Stefana Czarnieckiego przez X. Krajewskiego,
Radom 1830, s. 281. Toż pt. Żywoty sławnych Polaków, t. 4: Historya Stefana Czarnieckiego zbawcy Polski w naycięższych dla niey okolicznościach przez X. Kraiewskiego, wyd. Franciszek Salezy DMOCHOWSKI, Radom 1831, 12°, s. 282. Toż [w:] Życia sławnych Polaków, wydanie nowe, wyd. Jan Nepomucen BOBROWICZ, t. 3, Lipsk:
Breitkopf i Haertel, 1837, s. 171–355. Toż Warszawa 1845. Toż („Biblioteka Polska”,
Serya na r. 1859, z. 45 i 46), wyd. Kazimierz Józef TUROWSKI, Kraków: Wyd. Biblioteki
Polskiej, 1859, s. 174
1789
Leszek Biały Xiążę polski, syn Kazimierza Sprawiedliwego. W 12 księgach przez X. Michała
Krajewskiego S. P., Warszawa 1789, t. 1, s. 459. Toż Warszawa 1791, t. 1, s. 345; t. 2, Warszawa: Druk. Uprzywilejowana P. Zawadzkiego, 1792, 8°. Toż Warszawa: Druk. S. Bacigalupiego, 1792, 8°, s. 368. Toż Kraków: Druk. Tekli Gröblowey, t. 1, 8°, 1806, s. 333,
nlb. 1; t. 2, 1806, 8°, 338 [błędna paginacja: s. 338 jako s. 228]. Toż Sanok: Druk i Wyd.
Karol Pollak, 1856, 8°, s. 328
1794
Wiersz obywatelski z okazji listu Igelströma do ministra wojennego, w którym odwołuie
się do Boga y dobrey sprawy Monarchini swojey, [b.m.w.: b.w.], 1794
1816
Rozprawa o przyczynach ciemnoty niektórych osób duchownych stanu niższego i ciemnocie ludu wieyskiego, Kraków: Druk. J. Maja, 1816, 16°, s. 48
wydane po śmierci autora
Dzieje panowania Jana Kazimierza od roku 1656 do jego abdykacji w roku 1668 przez
ks. Michała Krajewskiego, z rękopisu wydał Michał BALIŃSKI, Warszawa: Nakład i druk
S. Orgelbranda, t. 1, 1846, s. 338, nlb. 10; t. 2, 1846, s. 256, nlb. 4 [dzieło niekompletne,
zaginął rękopis jego pierwszej części]
Wnuczęta [komedia], fragmenty opublikowane [w:] Julian BARTOSZEWICZ, Ksiądz Michał
Dymitr Krajewski, „Tygodnik Ilustrowany”, 1864, t. 9, 225, s. 25
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Józef Lisikiewicz
(1738–1822), jezuita, profesor i regens Seminarium Duchownego w Sandomierzu
Ur. w kwietniu 1738 r. w pobliżu Lwowa (archidiecezja lwowska). Uczył się w szkołach jezuickich we Lwowie. W 1754 r., mając 16 lat, wstąpił do zakonu jezuitów (imię
zakonne nieznane). Ze względu na szczególne uzdolnienia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych został wysłany na dalsze studia do Francji i Włoch (biegle
władał zarówno francuskim, jak i włoskim). Powróciwszy do kraju, został profesorem
fizyki we lwowskim kolegium jezuickim. Po kasacie zakonu w 1773 r. sekularyzował
się. Od 1775 r. był nauczycielem nauk przyrodniczych w szkole podwydziałowej
w Sandomierzu. W 1779 r. objął funkcję regensa i profesora filozofii w utworzonym
w XVII w. przez jezuitów sandomierskim Seminarium Duchownym. W maju 1782 r.
został mianowany kanonikiem kaznodzieją przy kolegiacie sandomierskiej, gdzie zasłynął jako znakomity mówca. Od 1794 r. pełnił funkcje prokustosza, a w 1800 r. otrzymał nominację na kanclerza kapituły (stanowisko to objął 24 I 1801 r.). Z pełnieniem
obowiązków kanclerskich tradycyjnie związane było objęcie parafii Nawrócenia
św. Pawła Apostoła w Sandomierzu. Prezentę na objęcie tej parafii „extra muros”
otrzymał 22 VIII 1800 r. od Jana Kantego Lenczowskiego, biskupa sufragana krakowskiego dla okręgu lubelskiego i archidiakona sandomierskiego. W latach 1812–1822 pełnił dodatkowo obowiązki
administratora parafii Samborzec (parafia w Samborcu do
1865 r. była inkorporowana do uposażenia kolegiaty sandomierskiej, a tamtejszy kościół był filią kolegiaty).

Ryc. 16. Strona tytułowa książki Józefa LISIKIEWICZA, Fizyka czyli wiadomość
natury i skutków rzeczy pod zmysły podpadających w szkołach wojewódzkich sandomierskich uczącym się w ojczystym języku jak najkrócej wyłożona.
A dla zabawy w tej umiejętności kochających się do druku podana. Przez
X. Jozefa Lisikiewicza Regensa Seminarium Sandomierskiego, i w tychże
Szkołach Fizyki Profesora. Roku Pańskiego 1779, Sandomierz 1779. Za:
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=94636&from=FBC, E-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (dostęp: 15 IV 2015 r.)

W 1820 r. został pierwszym scholastykiem nowo powstałej kapituły katedralnej
w Sandomierzu. Zmarł w Sandomierzu 9 IX 1822 r.
W pracy pedagogicznej znany był z „łagodnego obchodzenia się z uczniami”, przez
co „zyskiwał ich serca”, dzięki zdolnościom zaś, „powadze sobie wrodzonej”, a także
wytężonej i systematycznej pracy „nabywał coraz większego uznania u wszystkich”27.

27

A. B. [A. BUŁAKOWSKI], Ks. Józef Lisikiewicz, fizyk i kaznodzieja, „Przegląd Katolicki”, 6, 1868, 1, s. 7.
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Interesowały go nauki przyrodnicze, zwłaszcza fizyka i historia naturalna. Nauczał
tych przedmiotów w sandomierskiej szkole wojewódzkiej, a opracowany materiał,
uporządkowany i poszerzony, wydał pt. Fizyka czyli wiadomość natury i skutków rzeczy pod zmysły podpadających (Sandomierz 1779) oraz Wiadomość natury i skutków
rzeczy pod zmysły podpadających czyli Fizyki księga druga (Sandomierz 1781). Współcześni mu uczeni podkreślali gruntowność, trafny układ treści i jasność wywodu
tego dzieła. Wskazuje się też, iż późniejsze opracowania francuskie dotyczące nauk
przyrodniczych wzorowały się właśnie na dziele ks. Lisikiewicza. Z dużą starannością
duchowny ten przygotowywał również swoje mowy kaznodziejskie, choć w opinii
ks. Alfonsa Bułakowskiego
nie miał jednak tych wyższych kaznodziejskich zdolności, jakie są darem samego nieba! [...] brak w nich
ożywiającego wykładu, [...] poetyczności religijnej i obrazowości, przykładów, które by ułatwiły zrozumienie teorii, uprzyjemniły jej wykład i silniej prawdy wiary wszczepiły w umysł i serce28.

Obszerne zbiory kazań ks. Lisikiewicza, będące efektem jego wieloletniej pracy kaznodziejskiej w Sandomierzu, ukazały się drukiem jako trzy oddzielne tomy w latach
1795–1806.

Bibliografia
A. B. [A. BUŁAKOWSKI], Ks. Józef Lisikiewicz, fizyk i kaznodzieja, „Przegląd Katolicki”, 6,
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[w:] Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, seria 1, t. 43–44, Warszawa 1910,
s. 549; N. [M. NOWODWORSKI], Lisikiewicz Józef, [w:] Encyklopedia kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego, t. 12, Warszawa 1879, s. 249–250;
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s. 187–188

Wykaz publikacji
1779
Fizyka czyli wiadomosc natury y skutkow rzeczy pod zmysły podpadających w Szkołach
Woiewodzkich Sandomierskich uczącym się w Oyczystym ięzyku iak naykruciey wyłozona. A dla zabawy w tey umieiętności kochaiących się do druku podana. Przez X. Jozefa
Lisikiewicza Regensa Seminarium Sandomierskiego, y w tychże Szkołach Fizyki Professora. Roku Pańskiego 1779, [t. 1], Sandomierz: Druk. J. K. Mci y Rzeczypospolitey, 1779,
28
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8°, k. nlb. 4, s. 440, k. nlb. 2, k. tabl. 2. Wyd. 2, Lublin 1781, 8° [nie trafiło do księgarń;
z dedykacją dla gen. Tomasza Służewskiego]
1781
Wiadomosc natury y skutkow rzeczy pod zmysły podpadających czyli Fizyki xięga druga
na widok publiczny podana. Przez X. Jozefa Lisikiewicza Regensa Seminarium Sandomierskiego, y w tychże Szkołach Fizyki Professora. Roku Pańskiego1781, [t. 2: O Bryłach
czyli Ciałach], Sandomierz: Druk. J. K. Mci y Rzeczypospolitey, cz. 1, 1781, 8°, k. nlb. 2,
s. 180, k. tabl. 1; cz. 2, 1781, 8°, k. nlb. 2, s. 158, k. nlb. 2, k. tabl. 1
1787
O poświęcaniu Biskupow y Ich dostoieństwa nad inne wspaniałości. Kazanie, przy uroczystey konsekracyi na Biskupstwo Hireneńskie J. W. J. X. Boxy Radoszewskiego, pierwszego Suffragana Sandomirskiego, na Niedziele XII po Świątkach przypadaiącey, miane
w Kościele Kollegiaty Sandom. przez X. Józefa Lisikiewicza, teyże Kollegiaty Kanonika Kaznodzieię. Roku Pańskiego 1787, Sandomierz: [b.w.], 1787, 8°, s. 2, 18 [z dedykacją dla
wojewody sandomierskiego Macieja Sołtyka]
1795
Kazania Na Taiemnice Zycia Y Smierci Czyli Na Uroczystości Pana Jezusa Y Nayswiętszey Panny przez X. Jozefa Lisikiewicza Kanonika Kaznodzieię Kollegiaty Sandomirskiey
miane. Za pozwoleniem Zwierzchności do druku podane, t. 1, Lublin: Druk. J. K. M. XX.
Trynitarzy, 1795, 4°, s. 570, k. nlb. 3
1796
Adwent czyli Kazania Adwentowe wydane przez X. Józefa Lisikiewicza Kanonika, Kaznodzieję Kollegiaty Sandomirskiey. Roku Pańskiego 1796. Za pozwoleniem Zwierzchności
do druku podane, t. 2, Lublin: Druk. J. K. M. XX. Trynitarzy, 1796, 8°, k. nlb. 1, s. 699, k.
nlb. 3 [błędy w paginacji]
1797
Kazania na Niedziele całego roku r. P. 1797, cz. 1, Lublin: Druk. J. K. M. XX. Trynitarzy,
1797, 8°, s. 759
1798
Kazania na Niedziele całego roku, cz. 2: Od Postu Wielkiego do Zielonych Świątek r. P.
1798, Lublin: Druk. J. K. M. XX. Trynitarzy, 1798, 8°, s. 903
1806
Kazan niedzielnych częsc III. Zawieraiąca Kazania trzy na Kazdą Niedziele. Od Zielonych
Swiątek aż do Niedzieli 15. po Swiątkach. Wydanych przez X. Józefa Lisikiewicza niegdyś
Kaznodzieie Ordynaryusza, a teraz Kanclerza Kollegiaty Sandomirskiey, Lublin: Druk.
Uprzywilejowana J. C. K. M. XX. Trynitarzy, 1806, 8°, k. nlb. 2, s. 975, k. nlb. 3
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Józef (Hipolit) Nowowiejski
(1768–1824), bernardyn, pleban
Ur. 25 III 1768 r. w Rawie Ruskiej w rodzinie drobnomieszczańskiej. W 1786 r. rozpoczął
nowicjat w klasztorze bernardynów w Warszawie, gdzie też złożył profesję zakonną.
Przyjął imię zakonne Hipolit. Święcenia kapłańskie przyjął ok. 1788 r. W okresie Sejmu
Czteroletniego dał się poznać jako wybitny kaznodzieja warszawski. Sekularyzował
się w 1802 r. i podjął pracę duszpasterską w diecezji krakowskiej. W latach 1802–1811
był plebanem w Cerekwi oraz administratorem parafii i kościoła farnego św. Jana
Chrzciciela w Radomiu (wspierając w pracy duszpasterskiej zniedołężniałego plebana radomskiego, ks. Karola Riesego). Po utworzeniu w 1805 r. diecezji kieleckiej
pełnił funkcję dziekana w dekanacie radomskim, włączonym następnie w 1818 r. do
nowo utworzonej diecezji sandomierskiej. W 1811 r. został plebanem i dziekanem
w Iłży. Był kanonikiem kapituły katedralnej w Kielcach, a po zlikwidowaniu diecezji
kieleckiej – kanonikiem kapituły katedralnej w Sandomierzu29. W 1809 r. został kanonikiem kapituły kolegiackiej
w Opatowie. Zmarł w Iłży 14 X 1824 r. W jego spuściźnie
piśmienniczej znajdują się głównie kazania i mowy pogrzebowe. Wydał także zbiór kazań zatytułowany Kazania religii
i społeczności poświęcone (Łowicz 1794).

Ryc. 17. Strona tytułowa książki Józefa NOWOWIEJSKIEGO Kazanie na uroczystość S. Jozefa Kalasantego, założyciela Zgromadzenia Szkół Pobożnych
miane roku 1815 w Radomiu dnia 4 lipca przez X. Jozefa Nowowieyskiego,
Kanonika Katedralnego Kieleckiego, Proboszcza Iłżeckiego, Dziekana Radomskiego, Warszawa 1815. Za: http://dlibra.ujk.edu.pl/dlibra/doccontent?id=130&from=FBC, Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (dostęp: 20 VIII 2015 r.)

Bibliografia
K. ESTREICHER, Bibliografia polska XIX stulecia [1800–1880], t. 3, Kraków 1876, s. 257;
ibidem, t. 6, Dopełnienia (A–O), Kraków 1881, s. 552; IDEM, Bibliografia polska, cz. 3:
Stulecie XV–XVIII, t. 12 (23), Kraków 1910, s. 205; X. W. K. [W. KNAPIŃSKI], Nowowiejski Józef Hippolit, [w:] Encyklopedia kościelna podług teologicznej encyklopedii
Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod
29 Na posiedzeniu kapituły kolegiackiej w Sandomierzu w dniu 7 XI 1819 r. biskup nominat, sufragan
sandomierski Aleksander Dobrzański oświadczył, że kolegiata sandomierska została przemianowana na
katedrę, a członkowie kapituł sandomierskiej i kieleckiej będą odtąd tworzyć jedną kapitułę sandomierską.
Zob. J. WIŚNIEWSKI, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186–1926 r. tudzież sesje kapituły sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1926, s. 200.
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redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego, t. 16, Warszawa 1885, s. 477–478; W. MURANowowiejski Józef Hippolit, [w:] H. E. WYCZAWSKI (red.), Słownik polskich pisarzy franciszkańskich (bernardyni, franciszkanie śląscy, franciszkanie konwentualni,
klaryski oraz zgromadzenia III reguły), Warszawa 1981, s. 351; J. WIŚNIEWSKI, Acta
Actorum Capituli Sandomiriensis ab anno 1581, [w:] IDEM, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186–1926 r. tudzież sesje kapituły sandomierskiej od 1581
do 1866 r., Radom 1926, s. 203; IDEM, Dekanat iłżecki, Radom 1911, s. 82 (reprint:
Kielce 2000); IDEM, Dekanat opatowski, Radom 1907, s. 295 (reprint: Kielce 2000);
IDEM, Dekanat radomski, Radom 1911 (reprint: Kielce 2000), s. 39; IDEM, Katalog
prałatów i kanoników sandomierskich od 1186–1926 r. tudzież sesje kapituły sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1926, s. 216–217
WIEC,

Wykaz publikacji
1794
Kazania Religii y Społeczności Poswięcone, t. 1, przez Xiędza Hippolyta Nowowieyskiego...
w Kościele Xięży Bernardynow Warszawskich Mowione, Łowicz: Druk. J. O. Xięcia Prymasa, 1794, 8°, s. 4, 257, 3
1795
Kazanie Na Pogrzebie J. W. Piotra Łubienskiego Podczaszego Szadkowskiego... przez
X. Hippolyta Nowowieyskiego... miane, Łowicz: Druk. Łowicka J. O. X. J. Arcybiskupa,
1795, 8°, s. 24
1803
Mowa żałobna w dniu dorocznym pamiątki zgonu Jaśnie Wielmożnego Jędrzeia Dobieckiego podkomorzego sandomirskiego orderu Orła Białego kawalera przez Józefa Hippolyta Nowowieyskiego nowey cerekwi proboszcza w kościele parafialnym krassocińskim
dnia 25. października 1803 roku miana, [b.m.w.: b.w., 1803], s. 14
1810
Kazanie na pogrzebie Wielmożnego Jana Chryzostoma Kolumny Cieciszowskiego
przez... proboszcza cerekiewskiego miane w kościele parafialnym okrzejskim dn. 13. XI.
1809 roku, Warszawa: [b.w.], 1810, 16°, s. 22
1814
Mowa w czasie obrzędu pogrzebowego J. W. JM. Pani Hrabiny Katarzyny z hrabiów
Działyńskich Małachowskiej, Wojewodziny Mazowieckiej, Ostrołęckiej i Wąwolnickiej
Starościny, Orderu Krzyża Gwiaździstego Damy, w Borkowicach dnia 12 grudnia r. 1814
miana przez... Kanonika Katedralnego Kieleckiego, Proboszcza Iłżeckiego, Dziekana Radomskiego, [b.m.w.: b.w., 1814], 16°, s. 24
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1815
Kazanie na uroczystość S. Jozefa Kalasantego, założyciela Zgromadzenia Szkół Pobożnych miane roku 1815 w Radomiu dnia 4 lipca przez X. Jozefa Nowowieyskiego, Kanonika Katedralnego Kieleckiego, Proboszcza Iłżeckiego, Dziekana Radomskiego, Warszawa: Druk. XX. Pijarów, 1815, 16°, s. 20
Mowa pogrzebowa na śmierć Wielmożnego Jmci Pana Kaietana na Swidnie Swidzińskiego kasztelanica radomskiego dnia 10 listopada 1814 roku w Klwowie miana przez
Józefa Nowowieyskiego, Warszawa: Druk. XX. Pijarów, 1815, 16°, s. 15, k. nlb. 8

Kasper (Andrzej) Polejowski
(1776–1849), pijar, rektor szkoły wojewódzkiej w Kielcach
Ur. 6 I 1776 r. w Latowiczu na Mazowszu (diecezja poznańska) w rodzinie mieszczańskiej, był synem Baltazara Poleya i Anastazji z Szelągowskich. Wykształcenie elementarne otrzymał w domu rodzinnym. Uczył się w szkole pijarskiej w Łukowie, a następnie
1 IX 1793 r. wstąpił w Opolu Lubelskim do zakonu pijarów. Przyjął imię zakonne Andrzej. W 1801 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Studiował teologię na Uniwersytecie
Krakowskim (1802 r.). W latach 1796–1798 był wykładowcą w szkole pijarskiej w Chełmie, gdzie nauczał matematyki i języka łacińskiego „podług planu Komisji Edukacyjnej”30. Następnie nauczał w szkołach średnich prowadzonych przez zakon pijarów
w Radomiu (od 30 VII 1798 r. do 30 VII 1804 r. uczył tu poetyki i retoryki oraz zastępował
nauczyciela religii i prefekta), Opolu Lubelskim (od 30 VII 1804 r. do 1 IX 1808 r. wykładał
matematykę), Łukowie (od 1 IX 1808 r. do 30 VII 1812 r. był
nauczycielem matematyki i fizyki), w konwikcie żoliborskim
w Warszawie (od 1 IX 1812 r. do 6 III 1814 r. uczył języka łacińskiego, matematyki i fizyki). Od marca 1814 r. do 30 VII 1816 r.
pełnił funkcję rektora w prowadzonej przez pijarów szkole
wydziałowej w Łowiczu31. W 1816 r. otrzymał zwolnienie od
Ryc. 18. Strona tytułowa książki Kaspra POLEJOWSKIEGO Mowa przy otwarciu Szkoły Departamentowéy w Kielcach Mieście Stołeczném Obwodu Kieleckiego przez X. A. Polejowskiego nauczyciela z powierzonym dozorem ze
zlecenia Wysokiéy Kommisyi Rządowéy Wyznań Religiynych i Oświecenia
Publicznego, tęż Szkołę otwierającego w Kielcach dnia 15. Września Roku
1816 miana, Warszawa 1816. Za: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=15872&from=FBC, Biblioteka Cyfrowa Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (dostęp: 20 VIII 2015 r.)

30 Zob. CV ks. Andrzeja Polejowskiego z dn. 28 VIII 1823 r., [w:] F. RYBARSKI, Ks. Andrzej Polejowski rektor Szkoły
Wojewódzkiej w Kielcach. Kartka z dziejów szkół kieleckich (1816–1832), „Pamiętnik Kielecki”, 1901, s. 77.
31 Ibidem, s. 77–78. Zob. S. POSTEK, Dzieje szkoły pijarskiej w Łukowie 1701–1833, „Analecta”, 5, 1996, 2 (10), s. 160.
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ślubów zakonnych i 20 sierpnia tego roku został mianowany przez Komisję Rządową
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego pierwszym profesorem w nowo utworzonej szkole departamentowej w Kielcach. 10 VIII 1819 r. otrzymał formalną nominację na stanowisko rektora szkoły kieleckiej i kierował jej działalnością do 22 III 1833 r.
Oprócz pełnienia funkcji administracyjnych nauczał w szkole religii, języka łacińskiego,
fizyki i matematyki. Stale dążył do podniesienia poziomu naukowego szkoły kieleckiej. Od nauczycieli i uczniów wymagał dyscypliny, jak najlepszego wywiązywania się
z obowiązków szkolnych oraz wysokich kwalifikacji moralnych. Wobec powstania listopadowego zajął stanowisko niechętne, czym naraził się zarówno społeczności szkolnej,
jak i mieszkańcom miasta. W 1833 r. został zwolniony ze stanowiska rektora, przeszedł
na emeryturę i poświęcił się pracy charytatywnej.
Jak wspominał ks. Walenty Witkowski, „obfitości darów bożych używał dla dobra
bliźnich”, którzy „cisnęli się codziennie, a żaden z nich nie odszedł bez pociechy
i wsparcia”32.
We wrześniu 1819 r. został cenzorem książek elementarnych w Królestwie Polskim.
Bp Jan Paweł Woronicz mianował go w 1824 r. prałatem scholastykiem kapituły kolegiackiej w Kielcach oraz prowizorem kieleckiego Seminarium Duchownego (funkcje
te sprawował do 1844 r.). Od 1835 r. pełnił obowiązki sędziego surogata w Konsystorzu Kieleckim. Zmarł w Kielcach 11 IX 1849 r.
Na tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Polejowskiemu, która znajduje się w katedrze kieleckiej, napisano:
Pamięci X. Andrzeja Polejowskiego [...] który dosyć długo żył dla siebie [...] a zbyt krótko dla bliźnich, bo
świadczone przez Niego dobrodziejstwa, niesiona zawsze cierpiącym ulga i pomoc chciałyby mieć ludzkość wiecznotrwałemi.

Na jego dorobek piśmienniczy składają się przemówienia wygłaszane podczas popisów publicznych w zarządzanej przez niego szkole kieleckiej. Z badań Feliksa Rybarskiego wynika, że pozostawił w rękopisach dwie prace, Grammatyka języka włoskiego
zebrana przez... (z 1805 r.) oraz Tablica logarytmowa dociągnięta do 118749, własnego
układu przy początkowym dawaniu matematyki w 1808, które ofiarował bibliotece
szkoły kieleckiej33. Los obu rękopisów jest nieznany.

Bibliografia
K. FRYCZÓWNA, Kielce kongresowe, cz. 1: Życie umysłowe Kielc za czasów Królestwa
Kongresowego, „Pamiętnik Koła Kielczan”, 8, 1938, s. 16–37; A. MASSALSKI, Polejowski
Kasper, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 27, Wrocław i in. 1983, s. 286–287; IDEM,
Szkoła Wojewódzka (departamentowa) w Kielcach 1816–1831, „Studia Kieleckie”,
1977, 2 (14), s. 5–18; A. P. [A. PATKOWSKI], Echa Powstania listopadowego w Szkole
32 W. WITKOWSKI, Mowa powiedziana w kościele kollegiaty kieleckiej, w dniu 14 września 1849 roku w czasie
wyprowadzenia ciała śp. księdza Andrzeja Polejowskiego, prałata scholastyka tejże kollegiaty b. rektora b. szkół
wojewódzkich przez..., „Pamiętnik Religijno-Moralny”, 18, 1850, 2, s. 124.
33

F. RYBARSKI, Ks. Andrzej Polejowski, s. 99.
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Wojewódzkiej (Wydziałowej) Kieleckiej. Dymisja rektora ks. Andrzeja Polejowskiego,
[w:] A. PATKOWSKI (red.), Pamiętnik Świętokrzyski 1930, Kielce 1931, s. 285–287; F. RYBARSKI, Ks. Andrzej Polejowski rektor Szkoły Wojewódzkiej w Kielcach. Kartka z dziejów szkół kieleckich (1816–1832), „Pamiętnik Kielecki”, 1901, s. 76–101; W. WITKOWSKI, Mowa powiedziana w kościele kollegiaty kieleckiej, w dniu 14 września 1849 roku
w czasie wyprowadzenia ciała śp. księdza Andrzeja Polejowskiego, prałata scholastyka tejże kollegiaty b. rektora b. szkół wojewódzkich przez..., „Pamiętnik Religijno-Moralny”, 18, 1850, 2, s. 118–129

Wykaz publikacji
1816
Mowa przy otwarciu Szkoły Departamentowéy w Kielcach Mieście Stołeczném Obwodu
Kieleckiego przez X. A. Polejowskiego nauczyciela z powierzonym dozorem ze zlecenia
Wysokiéy Kommisyi Rządowéy Wyznań Religiynych i Oświecenia Publicznego, tęż Szkołę
otwierającego w Kielcach dnia 15. Września Roku 1816 miana, Warszawa: Druk. Rządowa, [1816], s. 16
1818
Przemówienie do uczniów i nauczycieli, [w:] Popis publiczny uczniów Szkoły Wojewódzkiey Kieleckiey, Kraków: [b.w.], 1818, s. 3–8
1819
Przemówienie do uczniów i nauczycieli, [w:] Popis publiczny uczniów Szkoły Wojewódzkiey Kieleckiey, Kraków: [b.w.], 1819, s. 3–5
1820
Przemówienie do uczniów i nauczycieli, [w:] Popis publiczny uczniów Szkoły Wojewódzkiey Kieleckiey, Kielce: [b.w.], 1820, s. 2–5
1822
Przemówienie do uczniów i nauczycieli, [w:] Popis publiczny uczniów Szkoły Wojewódzkiey Kieleckiey, Kielce: [b.w.], 1822, s. 3–7
1823
Przemówienie do uczniów i nauczycieli, [w:] Popis publiczny uczniów Szkoły Wojewódzkiey Kieleckiey odbywać się będzie w dniu 24 i 26 lipca r.b. na który Prześwietną Publiczność Rektor i Nauczyciele zapraszają, Kielce: [b.w.], 1823, s. 3–4
1824
Przemówienie do uczniów i nauczycieli, [w:] Popis publiczny uczniów Szkoły Wojewódzkiey Kieleckiey odbywać się będzie dn. 26, 27, 28 lipca r.b. na który Prześwietną Publiczność Rektor i Nauczyciele zapraszają, Kielce: Druk. J. N. Wodziczko, 1824, s. 3
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1825
Przemówienie do uczniów i nauczycieli, [w:] Popis publiczny uczniów Szkoły Wojewódzkiey Kieleckiey odbywać się będzie dn. 22, 23, 25 lipca r.b. na który Prześwietną Publiczność Rektor i Nauczyciele zapraszają, Kielce: Druk. J. N. Wodziczko, 1825, s. 3–5
1826
Przemówienie do uczniów i nauczycieli, [w:] Popis publiczny uczniów Szkoły Wojewódzkiey Kieleckiey odbywać się będzie w dniu 24 i 26 lipca r.b. na który Prześwietną Publiczność Rektor i Nauczyciele zapraszają, Kielce: [b.w.], 1826, s. 3–5
1827
Przemówienie do uczniów i nauczycieli, [w:] Popis publiczny uczniów Szkoły Wojewódzkiey Kieleckiey odbywać się będzie w dniu 25 i 26 lipca r.b. na który Prześwietną Publiczność Rektor i Nauczyciele zapraszają, Kielce: [b.w.], 1827, s. 3–4
1828
Przemówienie do uczniów i nauczycieli, [w:] Popis publiczny uczniów Szkoły Wojewódzkiey Kieleckiey odbywać się będzie w dniu 24 i 25 lipca r.b. na który Prześwietną Publiczność Rektor i Nauczyciele zapraszają, Kielce: [b.w.], 1828, s. 3–10
1829
Przemówienie do uczniów i nauczycieli, [w:] Popis publiczny uczniów Szkoły Wojewódzkiey Kieleckiey odbywać się będzie w dniu 24 i 25 lipca r.b. na który Prześwietną Publiczność Rektor i Nauczyciele zapraszają, Kielce: [b.w.], 1829, s. 9
1830
Przemówienie do uczniów i nauczycieli, [w:] Popis publiczny uczniów Szkoły Wojewódzkiey Kieleckiey odbywać się będzie w dniu 23 i 24 lipca r.b. na który Prześwietną Publiczność Rektor i Nauczyciele zapraszają, Kielce: [b.w.], 1830, s. 2
1831
Przemówienie do uczniów i nauczycieli, [w:] Popis publiczny uczniów Szkoły Wojewódzkiey Kieleckiey odbywać się będzie w dniu 22 i 23 lipca r.b. na który Prześwietną Publiczność Rektor i Nauczyciele zapraszają, Kielce: [b.w.], 1831, s. 2
Pismo ks. A. Polejowskiego do Komisji Województwa Krakowskiego w Kielcach z dn. 13 XII
1831 r., [w:] A. P. [Aleksander PATKOWSKI], Echa Powstania listopadowego w Szkole Wojewódzkiej (Wydziałowej) Kieleckiej. Dymisja rektora ks. Andrzeja Polejowskiego, [w:] A. PATKOWSKI (red.), Pamiętnik Świętokrzyski 1930, Kielce: Wyd. Wydziału Wojewódzkiego w Kielcach i Sekcji Regionalistycznej Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1931, s. 284–285
1832
Przemówienie do uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości, [w:] Popis publiczny uczniów
Szkoły Tymczasowo Wydziałowey Kieleckiey odbywać się będzie w dniach 25 i 26 lipca r.b.,
na który Prześwietną Publiczność Rektor i Nauczyciele zapraszają, Kielce: [b.w.], 1832, s. 2–4
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Franciszek Erazm Preiss
(1727–1805), członek Zgromadzenia Księży Komunistów, profesor Seminarium Duchownego w Kielcach, autor dzieł teologicznych
Ur. 15 IX 1727 r. w Allenstein (Olsztyn) w Prusach Warmińskich (diecezja warmińska),
nie są znane inne informacje o jego pochodzeniu ani wykształceniu. W 1752 r. otrzymał święcenia kapłańskie, a od 23 VI 1753 r. pełnił funkcję wikariusza kościoła kolegiackiego w Kielcach, wchodząc w skład tzw. kapituły mniejszej, czyli zgromadzenia
wikariuszów, istniejącego od stulecia przy tej świątyni. Zdolniejsi kapłani z wikariatu
kieleckiego, zgodnie z tradycją, otrzymywali często godność kanonika kolegiaty kieleckiej34. Wyróżnienie to otrzymał również ks. F. Preiss, prawdopodobnie pod koniec
lat 60. XVIII w. (w 1766 r. tytułuje się jeszcze jako „podkustoszy”, czyli zastępca kustosza kolegiaty, ale w 1770 r. używa już tytułu „kanonik kolegiaty”).
W 1759 r. wykładał teologię moralną w Seminarium Duchownym w Kielcach, prowadzonym w tym czasie przez Instytut Księży Komunistów. Przynależność do tego
zgromadzenia potwierdzał również na kartach tytułowych swoich publikacji, tytułując się m.in. członkiem „Instituti Sacerdotum Saec. in Communi Viventem” (w latach
1760, 1765 i 1766).
Ok. 1770 r. został plebanem w Zagnańsku i funkcję tę sprawował do śmierci. Zmarł
18 IV 1805 r. w Zagnańsku, gdzie jest pochowany.
Autor dzieł o charakterze apologetyczno-polemicznym. W niektórych źródłach jest
wymieniany jako członek zakonu jezuitów, który po kasacie zgromadzenia miał
przejść do duszpasterstwa parafialnego35.

Bibliografia
M. BRUDZISZ, Nauczanie teologii w Instytucie Księży Komunistów, [w:] M. RECHOWICZ (red.),
Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2: Od odrodzenia do oświecenia, cz. 2: Teologia neoscholastyczna i jej rozwój w akademiach i szkołach zakonnych, Lublin 1975, s. 193, 197,
199–200, 204; K. ESTREICHER, Bibliografia polska XIX stulecia [1800–1880], t. 3, Kraków
1876, s. 530; IDEM, Bibliografia polska, cz. 3: Stulecie XV–XVIII, t. 14 (25), Kraków 1913,
s. 232–234; B. KUMOR, Preiss Franciszek Erazm (1727–1805), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 28, Wrocław i in. 1984–1985, s. 418–419; J. PELCZAR, Zarys dziejów kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodzieje polscy, Kraków 1896, s. 345; J. WIŚNIEWSKI,
Dekanat konecki, Radom 1913 (reprint: Kielce 2000), s. 319–320; W. WITKOWSKI, Kollegiata panny Maryi w Kielcach, przez..., „Pamiętnik Religijno-Moralny”, 9, 1845, s. 200;
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Zob. J. ZDANOWSKI, Kościół katedralny Najświętszej Marji Panny w Kielcach, Kielce 1930, s. 11.

35 Por. J. WIŚNIEWSKI, Dekanat konecki, s. 319, oraz J. PELCZAR, Zarys dziejów kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodzieje polscy, Kraków 1896, s. 345. Ks. Preiss, jak już zostało wspomniane, na stronach
tytułowych niektórych swoich publikacji informuje jednak tylko o przynależności do Instytutu Księży
Komunistów.
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T. WRÓBEL, Katalog rektorów, wicerektorów, profesorów, ojców duchownych i prefektów,
[w:] Księga Jubileuszowa 1727–1927. 250 lat Seminarium Duchownego w Kielcach,
Kielce 1977, s. 448

Wykaz publikacji
1760
Examen Trinum Ordinandorum Approbandorum et Instituendorum, Quaestiones Practicas ferè ex Universa Theologia Morali Sellectisimas, omnibus tum Clericis ordinandis,
tum Sacerdotibus Approbandis, tum ad Beneficia Curata Instituendis scitu omnino dignas, utiles per Quam necessarias utpote in omni Examine ad resolvendum plerumque
proponi solitas, brevi et clara respontione explanatas. Continens adjectis nonnulis quibusdam S. Rit. Congr. Decretis, allisque, Notandis scitu necessariis. Ad Usum Novellorum Sacerdotum, praesertim Allumnorum Seminarii Episcopalis Kielcensis Fundationis
Szaniavianae Concinnatum per r. Franciscum Erasmum Preiss Sacerdotem Saecularem
in Communi Viventem, Eccl. Colleg. Kiel. Vicarium eiusdemq impensis typis impressum
A[nno] 1760, Cracoviae: Wyd. Seminar. Episco. Academ. Diaecesani, 1760, 8°, k. nlb. 4,
s. 317, k. nlb. 7 [błędna paginacja, s. 319 oznaczona jako s. 317; książka dedykowana
św. Stanisławowi i bł. Janowi Kantemu]
1765
Media Qûibus Novellus Spiritualis, Manuducente Spirituali Patre probitatem, timorem
Dei, ac Spiritûs profectum, in Seminarii Tyrocinio acquirere, et acquisitum, post in Sacerdotio augere, et conservare possit Consinnata per Franciscum Erasmum Preiss, Sacerdotem Saceularem in Communi viventem, Sandomiriae: Wyd. Coll. Soc. Jesu, 1765, 12°,
k. nlb. 12, s. 461, k. nlb. 6, tab. 1
1766
Jasne Dowody Między niezliczonemi w Chrześciaństwie Sektami prawdziwy, powszechny, Chrystusow Kościół oczywiście y gruntownie pokazujące, które Zwiedzionym Dyssydentom do pilney uwagi z przychylności ku ich zbawieniu, Prawowiernym
zaś Katolikom ku potwierdzeniu w S. Katolickiey Wierze pod Zaszczytem Imienia jaśnie
Oświeconego Xcia JMci Kajetana Ignacego Sołtyka Biskupa Krakowskiego, Xiążęcia
Siewierskiego podał X. Franciszek Erazm Preiss, Podkustoszy Kollegiaty Kieleckiey, Instituti Sacerdotum Saec. in. Com. Viventium, Sandomierz: Druk. i Wyd. J.K.M. Col. Soc.
Jesu, 1766, 4°, k. nlb. 5, s. 420, k. nlb. 7
1770
Examen Trinum Ordinandorum Approbandorum et Instituendorum Auctum Quæstionibus
scitu summe necessariis Tum Moralibus tum Dogmaticis Utpote Casus fere ex Universa Theologia Morali, Dogmatica, ac Rubro Selectissimos In omni Examine Tum Clericis Ordinandis,
tum Sacerdotibus Approbandis, tum ad Beneficia Instituendis, Plerumque ad resolvendum
proponi solitos, Brevi, clara, ac facili resolutione explanatos Continens Adjecta explicatione
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nonnullorum Terminorum, qui in Theologia Morali occurrere solent, Additisq[ue] nonnulis novissimis Sum Pontificum et S. Congre Card. Decretis Denuo Per Franciscum Erasmum
Preiss, Ecclesiae Collegiatae Kielcensis Canonicum, in Zagnansko Curat, Examinatorem
Prosynodale Editum. Ejusdemque impensis Typis impressum, Sandomiriae 1770, 8°, k. nlb.
11, s. 611, k. nlb. 3 [książka dedykowana archidiakonowi krakowskiemu ks. Józefowi
Olechowskiemu]
1776
Examen Ordinandorum, Approbandorum ac Instituendorum Sive Instructio Pro Ministris
Ecclesiae ad Ordines, Confessiones et Beneficia Promovendis Dilucida Brevique Methodo
Complectens Doctrinas omnes ad ea Officia necessarias, atque opportunas Auctore
Francisco Erasmo Preiss, Ecclesiae Collegiatae Kielcensis Canonico, in Zgnansko Curato
Examinatore Prosynodali, Posnaniae 1776, 8°. Toż Cracoviae 1780, 8°, s. 319. Toż Bassani Sed Prostant Venetiis, apud Remondini 1781, 12°, XXIV, s. 518 [książka dedykowana archidiakonowi krakowskiemu ks. Józefowi Olechowskiemu]
Examen Trinum Ordinandorum Approbandorum et Instituendorum Auctum Quæstionibus
scitu summe necessariis Tum Moralibus tum Dogmaticis Utpote Casus fere ex Universa Theologia Morali, Dogmatica, ac Rubro Selectissimos In omni Examine Tum Clericis Ordinandis,
tum Sacerdotibus Approbandis, tum ad Beneficia Instituendis, Plerumque ad resolvendum
proponi solitos, Brevi, clara, ac facili resolutione explanatos Continens Adjecta explicatione
nonnullorum Terminorum, qui in Theologia Morali occurrere solent, Additisq[ue] nonnulis
novissimis Sum Pontificum et S. Congre Card. Decretis Denuo Per Franciscum Erasmum
Preiss, Ecclesiae Collegiatae Kielcensis Canonicum, in Zagnansko Curat, Examinatorem
Prosynodale Editum. Ejusdemque impensis Typis impressum, Sandomiriae: Nakł. Autora,
1776, 8°, k. nlb. 12, s. 611, k. nlb. 3
1785 [1795]
Na Pewnego Bezimiennego Autora książkę bezbożną mającą ten Tytuł, czyli te dumne
Zapytanie: Cóż jest Papież ? Rzetelną, sprawiedliwą, katolicką odpowiedź daje X. Franciszek Erazm Preiss, Kanonik Kollegiaty Kieleckiey, Pleban Zagnański, Kielce-Sandomierz:
Druk. Jezuitów, 1785 [1795], 8°, s. 276 [przedmowa z 1785 r., ale na końcu: „Dan w Kielcach r. 1795”]
1788
Veritas Christianae Apostolicae Romano-Catholicae Fidei verè Divina, adeoquè Invicta
(Frustra ringentibus, reclamantibus, calumniantibus Ethnicis, Judaeis, innumeris Haeterodoxis, aliisq, impiis, perversis, ac turbulentis Ingeniis, Pseudoreformatoribus, Sectarum
Institutoribus, etc. etc.) Methodo clarâ, facili, ac compendiosa Enucleata ac Defensa Opus
Theologico-Dogmaticum Christi Fidelibus Catholicis, praecipuè Novellis Ecclesiasticis, ac
Religiosis Personis inter Acatholicos viventibus Hoc potissimum tempore Perutile. Editore Francisco Erasmo Preiss, Ecclesiae Collegiatae Kielcensis Canonico, in Zagnansko
Curato, ac Prosynodali Examinatore, Pars Prior, Sandomiriae: Druk. Jezuitów, 1788,
8º, k. nlb. 22, s. 654, k. nlb. 4 [dedykacja: „Perillustribus Reverendissimis Illustribus...
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Archipresbiteris, Praepositis, Parochis, Caeterisq; Animarum Curatoribus, Orthodoxi
Christiani Catholici Gregis Pastoribus Vigillanissimis”]
Veritas Christianae Apostolicae Romano-Catholicae Fidei verè Divina, adeoquè Invicta
(Ab ipso Christi et Apostolorum tempore adusq. frustra ringentibus, saerientibus, calumniantibus Ethnicis, Judaeis, Haeterodoxis, aliisq. innumeris, impiis, turbulentis, ac
perversis Ingeniis, Pseudo-sapientibus, Novatoridus, etc. etc.) Methodo clarâ, facili ac
compendiosâ Enucleata ac Defensa. Opus Christi Fidelibus Catholicis, inter Acatholicos
viventibus hodierno praesertim tempore Perutile. Editore Francisco Erasmo Preiss, Canonico Ecclesiae Collegiatae Kielcensis, Parocho Zagnan. Pars Posterior, Sandomiriae:
Druk. Jezuitów, 1788, 8º, k. nlb. 1, s. 621, k. nlb. 9
1797
Nauka, czyli informacja dla ludu świeckich czytać umiejących jak mają ratować duszy
człowieka nagle i niespodziewanie umierającego w niebytności kapłana, który gdy nierychło, albo wcale na ówczas być nie może podano. Druga część zawiera w sobie informacyą, jak pobożnie, doskonale, nie lękając się śmierci z wszelką rezygnacyą umierać.
Podał do druku X. Franciszek Erazm Preiss Kanonik Kielecki, Pleban Zagnański, Kraków
1797, s. 148
1805
Modlitwy nabożne różne akty i westchnienia do Boga i świętych niebian stosowanie
z krótką nauką moralną, które powtórnie dla wygody parafii swojej do druku podał
X. Franciszek Erazm Preiss Kanonik Kielecki, Pleban Zagnańska, roku Pańskiego 1805,
Kraków: Wyd. Autora, 1805, s. 224, nlb. 8
1839
Toż pt. Examen Trinum Ordinandorum Approbandorum et Instituendorum Auctum
Quaestionibus scitu summe necessariis tum moralibus tum Dogmaticis Utpote Casus
fere ex universa Theologia Morali, Dogmatica et Rubro Selectissimos, In omni Examine
Tum Clericis Ordinandis, tum Sacerdotibus Approbandis, tum ad Beneficia Instituendis,
Plerumque ad resolvendum proponi solitos, Brevi, clara, ac facili resolutione explanatos
Continens per Ecclesiae Colleg. Kielcensis Canonicum, in Zagnańsko Curat., Examinatorum Prosynodalem, editum, denuo reimpressum Franciscum Erasmum Preiss, Varsaviae:
Typ. Scholarum Piarum, 1839, 8°, k. nlb. 20, s. 614, k. nlb. 5
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Franciszek Ludwik Dionizy
(Franciszek od św. Ludwika) Siarczyński
(1758–1829), h. Sas, pijar, pleban, bibliotekarz, historyk,
kryptonimy: F. S.; F... S...; Fr. S.; Fr. S........i; S.; S.....; X. S.; X. S. od
Ro... K. B. T. P.

Ryc. 19. Portret ks. Franciszka Siarczyńskiego. Za: Ksiądz Franciszek Siarczyński.
(Podług rysunku Preka), „Tygodnik Ilustrowany”, 1863, 209, s. 369

Ur. 12 X 1758 r. w miejscowości Hruszowice k. Jarosławia (diecezja przemyska).
Pochodził z rodziny szlacheckiej, był trzecim z kolei dzieckiem podczaszego nowogrodzkiego Ludwika i Franciszki z Chrzanowskich. Miał sześcioro rodzeństwa:
dwóch braci i cztery siostry (starszy brat Antoni w latach 1790–1792 był sekretarzem Sejmu Czteroletniego). Początkowo uczył się w Jarosławiu, w 1773 r. rozpoczął nowicjat w klasztorze pijarów w Podolińcu, a po dwóch latach złożył śluby
zakonne. Przyjął imię zakonne Franciszek od św. Ludwika. Dalsze wykształcenie
otrzymał w pijarskich klasztorach w Rzeszowie (1775–1776) i Międzyrzeczu Koreckim (1776–1778). Przez dwa lata (1778–1780) pracował w Łukowie jako nauczyciel
gramatyki, historii i geografii w niższych klasach tamtejszego kolegium pijarskiego.
W latach 1780–1781 kontynuował naukę na studiach teologicznych w Krakowie36.
W kwietniu 1783 r. otrzymał w Warszawie święcenia kapłańskie. W latach 1781–
1785 wykładał gramatykę, geografię i historię w warszawskim Collegium Nobilium
oraz pełnił tam funkcję wiceprefekta. W latach 1785–1787 był profesorem wymowy
w kolegium pijarskim w Radomiu, a w 1787 r. został zatrudniony w Collegium Regium – najstarszej szkole pijarskiej w Warszawie. Przez dwa lata pracował tu jako
kaznodzieja i nauczyciel wymowy. Na królewskim dworze poznał wielu wybitnych
przedstawicieli świata kultury i nauki skupionych wokół mecenatu Stanisława Augusta Poniatowskiego, co miało istotny wpływ na kształtowanie się jego poglądów społeczno-politycznych i rozwój zainteresowań historycznych (zwłaszcza pod
36 Z ustaleń Agnieszki Kawalec – autorki obszernej monografii poświęconej ks. F. Siarczyńskiemu – wynika, że były to studia teologiczne u pijarów krakowskich, a nie na Uniwersytecie Krakowskim, jak odnotowano w niektórych opracowaniach, np. w biogramach ks. F. Siarczyńskiego autorstwa Jana Harlendera
(dyrektora muzeum w Jarosławiu oraz współzałożyciela i działacza Stowarzyszenia Miłośników Dawnego
Jarosławia) oraz we wstępie do fotooffsetowego wydania Kozienic F. Siarczyńskiego opracowanym przez
Stanisława Zielińskiego. Ks. Karol Dembiński (Dębiński) natomiast w Encyklopedii kościelnej informował
o „wysłaniu” ks. Siarkowskiego do Krakowa „na wydział teologiczny”, co także mogłoby sugerować podjęcie
przez niego studiów uniwersyteckich. Zob. A. KAWALEC, Ksiądz Franciszek Siarczyński. Życie i działalność, Wrocław 2007, s. 16; J. HARLENDER, Ks. Franciszek Siarczyński, „Gazeta Jarosławska”, 5, 1936, 31, s. 2; IDEM, Jarosław
i jego ludzie, Jarosław 1937, s. 7; F. SIARCZYŃSKI, Kozienice, oprac. J. GACKI, poprzedził słowem o autorze i zaopatrzył posłowiem S. ZIELIŃSKI, Kozienice 1997, s. V; Ks. K. D. [K. DEMBIŃSKI (DĘBIŃSKI)], Siarczyński Franciszek, [w:]
Encyklopedia kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy
współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod
redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego, t. 25, Warszawa 1902, s. 247.
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Ryc. 20. Strona tytułowa książki Franciszka SIARCZYŃSKIEGO Obraz wieku panowania Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego, czyli obraz stanu, narodu i kraju wystawiający [...] przez X. Franciszka Siarczyńskiego, t. 1 (Poznań
1843). Za: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=7417&from=publication, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (dostęp: 20 VIII 2015 r.)

wpływem Adama Naruszewicza i Tadeusza Czackiego).
Szybko zyskał zaufanie i szacunek władcy, który korzystał
z jego wiedzy i umiejętności przy zawieraniu międzynarodowych umów handlowych i politycznych, nagradzając
za tę pracę ks. Siarczyńskiego medalem Merentibus, ustanowionym przez króla w 1766 r. Z polecenia Stanisława
Augusta Poniatowskiego stenografował przemówienia
posłów podczas ważniejszych posiedzeń sejmowych,
w tym także przy uchwalaniu Konstytucji 3 Maja. Podczas
pobytu w Rzymie w 1789 r. uzyskał zgodę papieża Piusa VI na zwolnienie ze ślubów
zakonnych. Po powrocie do kraju otrzymał 14 VIII 1789 r. od króla parafię w Kozienicach. W trosce o swoich parafian założył tu szkołę i szpital, nie pozwalał też
na wyzyskiwanie chłopów. Po wybuchu powstania kościuszkowskiego wyjechał do
Warszawy i wraz z Franciszkiem Ksawerym Dmochowskim, z polecenia Rady Najwyższej Narodowej, współredagował „Gazetę Rządową” i „Gazetę Wolną Obywatelską”. Po klęsce insurekcji powrócił do Kozienic, a wraz z nim znalazł tu schronienie
Hugo Kołłątaj. W sierpniu 1798 r. gospodarstwo plebańskie spłonęło po uderzeniu
pioruna, co ostatecznie skłoniło ks. Siarczyńskiego do opuszczenia Kozienic. We
wrześniu 1799 r. przeniósł się na plebanię do Łańcuta, a 6 III 1803 r. objął prepozyturę w Jarosławiu. Pełnił wiele ważnych funkcji w Kościele: w 1807 r. został komisarzem biskupim podczas likwidacji diecezji tarnowskiej i referentem w konsystorzu diecezjalnym, reprezentował duchowieństwo katolickie w sejmie galicyjskim,
w imieniu bpa Antoniego Gołaszewskiego wizytował w 1814 r. diecezję przemyską.
Od 1814 r. pełnił funkcję dziekana jarosławskiego dekanatu. Otrzymał honorowy
tytuł kanonika kapituł: warszawskiej, warmińskiej i przemyskiej. Obok obowiązków
duszpasterskich stale i systematycznie prowadził kwerendy w księgozbiorach bibliotek i archiwach, interesując się zwłaszcza epoką Zygmunta III Wazy. Od 1801 r.
był członkiem przybranym Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół

Ryc. 21. Własnoręczny podpis ks. F. Siarczyńskiego jako dziekana jarosławskiego. Za: rps: F. SIARCZYŃSKI,
Słownik historyczno-statystyczno-geograficzny królestwa Galicyi, t. 1, http://www.dbc.wroc.pl/Content/5274/
Rkps_1824.djvu, Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (dostęp: 12 VII 2014 r.)
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Nauk. W 1827 r. ks. Henryk Lubomirski powierzył mu funkcję dyrektora nowo utworzonego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie (funkcję objął 13 XI
1827 r.). Praca ta otworzyła przed wielkim miłośnikiem przeszłości ojczystej, jakim
bez wątpienia był ks. Siarczyński, nowe możliwości i wyzwania w zakresie prowadzenia dalszych poszukiwań i upowszechniania wiedzy historycznej. Z zapałem
przeprowadził inwentaryzację otrzymanych zbiorów bibliotecznych, które systematycznie wzbogacały się o nowe pozycje, przekazywane przez darczyńców. Sam
Siarczyński przekazał „rękopismów własnéy pracy i zbieranych rozmaitości ksiąg
arkuszowych 8”, a także „drukowanych dzieł własnych ksiąg 7” oraz „innych rozmaitych ksiąg 57”37. Założył i redagował kwartalnik „Czasopism Naukowy Księgozbioru
Publicznego Imienia Ossolińskich”, w którym publikował często własne artykuły historyczne. Planował wydanie obszernego słownika biograficznego zawierającego
życiorysy osób zasłużonych dla kraju od początku istnienia państwowości polskiej.
Na krótko przed śmiercią pisał:
przedsięwziąłem ogromną pracę ułożenia słownika znakomitych Polaków lub cudzoziemców, którzy się
jakimkolwiek sposobem krajowi naszemu zasłużyli. Jeżeliby wiek mój nie dozwolił mi dokonać tego dzieła, zostawię przynajmniej zbiór ogromny zapasów, które komuś dokonanie tego zamiaru ułatwią38.

W 1828 r. został członkiem honorowym Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem
Krakowskim Połączonego. Dynamiczną działalność i dalekosiężne plany uczynienia
z powierzonej mu instytucji prężnej placówki kulturalno-oświatowej przerwała niespodziewana śmierć. Zmarł nagle 7 XI 1829 r. i został pochowany w kaplicy na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Był autorem licznych opracowań historycznych,
z których część pozostała w rękopisach.

Bibliografia
[Członkowie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego], „Rocznik Cesarsko-Królewskiego
Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”, poczet trzeci, 2, 1858, s. 151; [Członkowie
Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk], „Roczniki Towarzystwa
Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk”, 21, 1830, s. nlb. 380; Ks. K. D. [K. DEMBIŃSKI (DĘBIŃSKI)], Siarczyński Franciszek, [w:] Encyklopedia kościelna podług teologicznej
encyklopedii Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie
kilkunastu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego
pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego, t. 25, Warszawa 1902, s. 247–252; K. ESTREICHER, Bibliografia polska XIX stulecia [1800–1880], t. 4, Kraków 1878, s. 230–231; IDEM,
Bibliografia polska, cz. 3: Stulecie XV–XVIII, t. 17 (28), Kraków 1930, s. 2–5; A. KAWALEC,
37 Sprawa o darach dla księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich uczynionych, i o ich dawcach, zebrał, ułożył i wydał F. SIARCZYŃSKI, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1,
1828, 2, s. 162. Zob. także: Fr. S. [Franciszek SIARCZYŃSKI], Spis darów uczynionych dla księgozbioru publicznego
imienia Ossolińskich, i oraz ich dawców, po ostatniém zdaniu sprawy w zeszycie drugim czasopisma r. 1828,
ibidem, 2, 1829, 1, s. 151; Spis darów uczynionych dla księgozbioru publicznego imienia Ossolińskich, i oraz ich
dawców, po ostatniém zdaniu sprawy w zeszycie piérwszym r. b. 1829, ibidem, 4, s. 144.
38
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Ksiądz Franciszek Siarczyński. Życie i działalność, Wrocław 2007; J. KOLASA, Siarczyński
Franciszek, [w:] I. TREICHEL (red.), Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa 1972,
s. 811–812; K. KORZON, Siarczyński Franciszek, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 36, 3,
Warszawa-Kraków 1995–1996, s. 447–450; S. KRZEMIŃSKI, Siarczyński Franciszek, [w:]
B. CHLEBOWSKI, I. CHRZANOWSKI, H. GALLE, G. KORBUT, S. KRZEMIŃSKI (red.), Wiek XIX. Sto lat
myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki, t. 2: Wypisy nr 143–273, Warszawa 1907,
s. 321–324; Ksiądz Franciszek Siarczyński [nekrolog], „Tygodnik Ilustrowany”, 1863, t. 8,
209, s. 369–370; T. WASILEWSKI, Głos przy wyprowadzeniu zwłok Xiędza Franciszka Siarczyńskiego, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 2,
1829, 4, s. 91–98; Wiadomość o życiu i pismach X. Franciszka Siarczyńskiego, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 3, 1830, 1, s. 106–140;
H. E. WYCZAWSKI, Siarczyński Franciszek Ludwik Dionizy, [w:] Słownik polskich teologów
katolickich, t. 4, red. IDEM, Warszawa 1983, s. 53–59.

Wykaz publikacji
1781
Przekład: Uwaga na koszta pogrzebowe w Wiedniu, Wrocław [Kraków] 1781, 8°, s. 20.
Toż Kraków 1801. Toż [w:] Archiwum Wybickiego, t. 1: 1768–1801, zebrał i wydał Adam
Mieczysław SKAŁKOWSKI, Gdańsk: Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuki, 1948, s. 98–105
[jako pismo Wybickiego; wydane anonimowo, autorstwo domniemane na podstawie
zestawień bibliograficznych K. Estreichera, przypisywane także Józefowi Wybickiemu
lub Andrzejowi Trzcińskiemu]
1782
Przekład: Laurence Echard, Dykcyonarzyk Geograficzny, czyli opisanie Krolestw, Prowincyi, Miast, Biskupstw, Xięstw, Hrabstw, Margrabstw, Portow, Fortec y innych mieysc
znacznieyszych w czterech częściach świata. Z wyrazeniem w którym Krolestwie, Prowincyi, Krainie iakie się mieysce znayduie, do ktorego Państwa nalezy, nad ktorą rzeką,
odnogą, gorą lub morzem iest położone, odległości iego w milach Francuzkich co do
mieysc obcych, a w Polskich co do kraiu naszego od mieysc w poblizkości głównieyszych,
z ich długością i szerokością Geograficzną podług Mapp naylepszych nieopuszczaiąc
coby o iakim mieyscu pamiętnieyszego widziec było mozna. Po Angielsku napisany przez
pana Echarda. Z trzynastey Edycyi Angielskiey na Francuzki ięzyk przełozony powiększony i poprawiony przez K. Vosgien. Nakoniec z osmej Francuzkiey Edycyi w Polskim
wydany ięzyku, z dodatkiem zaszłych odmian i umieszczeniem wielu Miast i Prowincyi
Polskich, Warszawa: Druk. P. Dufour, t. 1, 1782, 8°, s. 315; t. 2, 1782, 8°, s. 368; t. 3, 1783,
8°, s. 218, 16, 4 nlb., 67
1783
Przekład: Guillaume Thomas François Raynal, Historya polityczna rewolucyi amerykańskiey teraznieyszey przez Sławnego Rainala w Francuskim napisana ięzyku a teraz na
Polski przełożona, Warszawa: Nakł. i Druk. Michała Gröbla, 1783, 8°, s. 233, k. 2
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1784
List Sandomierzanki do Podolanki w Stanie natury wychowaney, Kraków: Wyd. i Druk.
I. Grebla, 1784, 8°, k. nlb. 10. Toż [w:] Podolanka wychowana w stanie natury zycie
i przypadki swoie opisująca, Warszawa 1784. Toż (reprint wydania krakowskiego
z 1784 r.) wstęp Andrzej SARWA, Sandomierz: Armoryka, 2011, s. [12] [polemika
z ks. D. M. Krajewskim]
List Paryżanki do Podolanki czyli oryginał do kopii, [Warszawa: b.w.], 1784, 8°, s. 15 [wydane anonimowo, autorstwo domniemane na podstawie zestawień bibliograficznych K. Estreichera; polemika z ks. D. M. Krajewskim]
Przekład: Johann Jakob Dusch, Listy moralne do utworzenia cnotliwego serca stosowne,
z niemieckiego na polski język przełożone, oryginał angielski, Kraków: Druk. Ignacego
Gröbla, t. 1, 1785, 8°, k. nlb. 1, s. 252; t. 2, 1788, 8°, k. nlb. 2, s. 305. Toż pt. Listy moralne
do utworzenia pięknego serca stosowne, z niemieckiego na polski język przełożone, oryginał angielski, Kraków: Druk. Antoniego Gröbla, edycja 3, t. 1, 1792, 8°, s. 252; t. 2,
1793, 8°, s. 305. Toż Kraków: Druk. A. Gröbla, t. 1–2, 1800. Toż Kraków: [b.w.], t. 1–2,
1805. Toż pt. Listy moralne do utworzenia cnotliwego serca stosowne, z niemieckiego na
polski język przełożone, oryginał angielski, Kraków: Druk. T. Gröblowey, edycja 4, t. 1,
1808, 8°, s. 252; t. 2, 1808, 8°, s. 305
1788
Krótka fizyczna y historyczna wiadomość o soli, [Warszawa]: Druk. J. K. Mości i KEN,
1788, 8°, s. 59 [wydane anonimowo, autorstwo domniemane na podstawie zestawień
bibliograficznych K. Estreichera]
Mowa przy doroczném zaczęciu Szkół Warszawskich XX. Scholarum Piarum, miana przez
X. Franciszka Siarczyńskiego Nauczyciela Wymowy, Warszawa: [b.w.], 1788, 8°, s. 27
Zakus nad zaciekami Wszechnicy Krakowskiey czyli uwagi nad niektóremi tey Akademii
Dyssertacyami, Warszawa: Druk. P. Dufour, [1788], cz. 1, 8°, s. 95 [przeciw profesorom
krakowskim: ks. Andrzejowi (Jędrzejowi) Janowi Kantemu Trzcińskiemu, Marcinowi
Fijałkowskiemu (Fiałkowskiemu), Jackowi Idziemu Przybylskiemu; cz. 2 nie ukazała
się; wydane anonimowo, autorstwo domniemane na podstawie zestawień bibliograficznych K. Estreichera, współautorstwo przypisywane F. K. Dmochowskiemu]
1789
Pochwała Stanisława Szczęsnego Potockiego generała artylleryi kor.[onnej], Warszawa:
Druk. J. K. Mości i Rzeczypospolitej u XX. Scholarum Piarum, 1789, 8°, s. 43 [wydane
anonimowo, autorstwo domniemane na podstawie zestawień bibliograficznych
K. Estreichera]
Wydanie: Traktaty między mocarstwami europeyskiemi od roku 1763 zaszłe. Podług
lat porządku z przyłączoną potrzebney historyi wiadomością opisane y zebrane przez
X. Franciszka Siarczyńskiego S. P., t. 4, Warszawa: Druk. J. K. Mości i Rzeczypospolitej
u XX. Scholarum Piarum, 1789, 8°, k. nlb. 4, s. 375, k. nlb. 3
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Wydanie: Traktaty między mocarstwami europeyskiemi od roku 1779 zaszłe. Podług
lat porządku z przyłączoną potrzebney historyi wiadomością opisane y zebrane przez
X. Franciszka Siarczyńskiego S. P., t. 5, Warszawa: Druk. J. K. Mości i Rzeczypospolitej
u XX. Scholarum Piarum, 1789, 8°, s. 347, k. nlb. 1
1790
Geografia czyli opisanie naturalne, historyczne y polityczne kraiow y narodow. We czterech częściach świata zawieraiących się, z dołączeniem Geografii Astronomiczney. Przez
X. Franciszka Siarczyńskiego K. W. P. K., Warszawa: Druk. J. K. Mości i Rzeczypospolitej
u XX. Scholarum Piarum, t. 1, 1790, 8°, k. nlb. 9, s. 404, k. nlb. 4
Wydanie: Traktaty między mocarstwami europeyskiemi od roku 1784 zaszłe. Podług
lat porządku z przyłączoną potrzebney historyi wiadomością opisane y zebrane przez
X. Franciszka Siarczyńskiego S. P., t. 6, Warszawa: Druk. J. K. Mości i Rzeczypospolitej
u XX. Scholarum Piarum, 1790, 8°, s. 253, k. nlb. 4
1791
Dzień Trzeci Maia, Roku 1791, Warszawa: Nakł. i Druk. M. Gröbla [b.r.w.], 8°, k. nlb. 3,
s. 260. Toż pt. Dzień Trzeci Maja Roku 1791 w Warszawie, Kraków: Nakł. Spółdz. Wydawn. Druk. Związkowa, 1891, 8°, s. nlb. 2, 187 [wydane anonimowo, autorstwo domniemane na podstawie zestawień bibliograficznych K. Estreichera]
Ekonomia Kozienicka dóbr stołowych J. K. Mości w województwie sandomierskim, powiecie radomskim, „Dziennik Handlowy”, 1791, s. 163–179
Wydanie: Traktaty, konwencye handlowe y graniczne, wszelkie publiczne umowy, między Rzecząpospolitą Polską y obcemi panstwami od roku 1764 dotąd, to iest: do R. 1791.
Za panowania Stanisława Augusta zawarte w swych oryginalnych ięzykach zebrane i dla
wygody powszechney podane do druku, Warszawa: Druk. J. K. Mości i Rzeczypospolitej
u XX. Scholarum Piarum, cz. 1, 1791, 8°, k. nlb. 2, s. 385; cz. 2, 1791, 8°, k. nlb. 3, s. 248
1794
Geografia czyli opisanie naturalne, historyczne y polityczne kraiow y narodow. We czterech częściach świata zawieraiących się, z dołączeniem Geografii Astronomiczney. Przez
X. Franciszka Siarczyńskiego K. W. P. K., Warszawa: Druk. Xięży Pijarów, t. 2, 1794, 8°, k.
nlb. 1, s. 540; t. 3, 1794, 8°, k. nlb. 1, s. 684, k. nlb. 2
1803
Przekład: François-Thomas-Marie de Baculard d’Arnaud, Daminville. Powieść wyjęta
z dzieła francuskiego pana d’Arnaud pod tytułem: Doświadczenia uczucia. Na polski język przetłumaczone przez F... S..., Lwów: Druk. J. J. Pillera, 1803, 8°, s. 147
1819
Recenzja: Uwagi i postrzeżenia czynione nad dziełem: Dzieie Zygmunta III przez
J. U. Niemcewicza w Warszawie r. 1819. Tom I, [tytuł skrócony, właściwie: J. U. Niemcewicz, Dzieie panowania Zygmunta III, Króla Polskiego, Wielkiego Księcia Litewskiego,
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Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego, Wołyńskiego, Podolskiego, Podlaskiego, Smoleńskiego, Siewierskiego, Inflantskiego i Czernichowskiego, dziedzicznego
Króla Szwedów, Gotów, i Wandalów, przez..., Warszawa: Druk. Zawadzkiego i Węckiego,
t. 1, 1819, 8°, s. XC, 539, nlb. 2; „Pszczoła Polska”, 1820, t. 2, 5, s. 3–44; 6, s. 117–136; 7,
s. 189–207; 8, s. 329–343; t. 3, 10, s. 100–109; 11, s. 209–218
1823
Do Jaśnie Oświeconej Księżnej Jejmości Teresy z Książąt Czartoryskich Lubomirskiej
w dzień jej urodzenia d. 15 Października 1823 [wiersz], Lwów: Druk. J. J. Pillera, 1823,
4°, k. 3
Mowa żałobna na śmierć J. O. Xiążęcia Adama, Kazimierza na Klewaniu i Żukowie Czartoryskiego cesarsko-król. woysk austryackich marszałka polnego, w tychże, piechoty
liniowey pułku 9. właściciela. Orderów: C. K. Złotego Runa, rossyiskiego: S. Andrzeia
Wielkiego Krzyża, polskich: Orła Białego i S. Stanisława, kawalera. Wielu towarzystw
uczonych członka, itd. na Jarosławiu, Sieniawie, Oleszycach, Konstantynowie, Zinkowie,
Międzyborzu, Granowie, Międzyrzeczu, itd. itd. Pana. W obchodzie pogrzebnym, przy
wyprowadzeniu zwłók iego, przez Fran. Siarczyńskiego kan. warszawskiego proboszcza
jarosławskiego, miana dnia 25. Marca 1823 w Sieniawie, Lwów: Druk. J. J. Pillera, 1823,
8°, s. 16. Toż [w:] Kazania ś. p. Xiędza Franc. Siarczyńskiego, herbu Sas, byłego kanonika
honorowego warmińskiego i warszawskiego, tudzież honorowego przemyskiego, proboszcza i dziekana jarosławskiego, Deputata wydziału stanow, dyrektora księgozbioru
imienia Ossolińskich we Lwowie, człon. towarz. warsz. przyjac. nauk, tudzież tow. ucz.
krak. zebrane z pozostałych jego rękopismów, wyd. J. A. K. [Julian Aleksander KAMIŃSKI],
Lwów-Tarnopol: [b.w.], 1832, s. 215–228
1824
Kazanie pogrzebne na śmierć J. W. Imci Xiędza Antoniego z Gołasza Dąb Gołaszewskiego, Biskupa Przemyślskiego, J. C. K. Apos. Mości Radcy Taynego, Orderu Leopolda
kommandora. Dnia 30. kwietnia, roku 1824. W kościele katedralnym przemyslskim przez
Franciszka Siarczyńskiego proboszcza kollegialnego kościoła jarosławskiego miane,
Lwów: Nakł. i Druk. J. J. Pillera C. K. Typografa Gubernialnego, 1824, 8°, s. II, 24. Toż [w:]
Kazania ś. p. Xiędza Franc. Siarczyńskiego, herbu Sas, byłego kanonika honorowego warmińskiego i warszawskiego, tudzież honorowego przemyskiego, proboszcza i dziekana
jarosławskiego, Deputata wydziału stanow, dyrektora księgozbioru imienia Ossolińskich
we Lwowie, człon. towarz. warsz. przyjac. nauk, tudzież tow. ucz. krak. zebrane z pozostałych jego rękopismów, wyd. J. A. K. [Julian Aleksander KAMIŃSKI], Lwów-Tarnopol: [b.w.],
1832, s. 229–247
1826
Wiadomość historyczna i statystyczna o mieście Jarosławiu, położonem w Królestwie
Galicyi, w Cyrkule Przemyślkim, niegdyś w Woiewództwie Ruskiém, ziemi Przemyślkiéy,
domu JJ. OO. Xiążąt Czartoryskich dziedziczném. Przez Franc. Siarczyńskiego proboszcza
kollegiaty Jarosławskiéy, Lwów: Druk. Józefa Schnaydera, 1826, 8°, s. XIV, 148, 1 nlb.
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1827
Do nowego Redaktora Gazety i Rozmaitości Lwowskich (Artykuł nadesłany) [napisany
18 XII 1826 r.], „Rozmaitości” [dodatek do „Gazety Lwowskiej], 1827, 1, s. 1–2
Obrona krytyki, czyli: pism rozsądku, „Rozmaitości” [dodatek do „Gazety Lwowskiej],
1827, 8, s. 66–67 [wydane anonimowo, autorstwo domniemane na podstawie zestawień bibliograficznych Karola Estreichera]
Rozprawa o starodawnych osadnikach niemieckich na Podgórzu i Rusi Czerwoney. Pióra
Franciszka Siarczyńskiego, „Pątnik Narodowy”, 1827, t. 1, s. 129–147
Recenzja: O dziele wychodzącem w Wiedniu, z napisem: Neuestes Conversations-Lexicon, oder: Allgemeine Deutsche Real-Encyclopädie für gebildete Stände, von einer Gesellschaft von Gelehrten ganz neu bearbeitet, Wien: Gedrückt und verlegt von Franz
Ludwig, 1826; „Rozmaitości” [dodatek do „Gazety Lwowskiej], 1827, 18, s. 152–154
1828
[Sześciowierszowy panegiryk z 1828 r. na cześć cesarza austriackiego Franciszka I
z okazji jubileuszu 60-lecia urodzin władcy, napisany przez ks. F. Siarczyńskiego jako
wyraz wdzięczności za zgodę na założenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we
Lwowie – tekst umieszczony jako transparent na frontonie gmachu Zakładu], [w:] Kazimierz CHŁĘDOWSKI, Z przeszłości naszej i obcej, Lwów: Wyd. Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich, 1935, s. 343
Badanie o dawnéy siedzibie Radymiczanów i Wiatyczanów, niegdyś nad rzeką Sanem
w sąsiedztwie Lachów i Rusinów zamieszkałych, „Czasopism Naukowy Księgozbioru
Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 1, s. 64–75
Badanie względem listu Jana Smery do Włodzimierza wielkiego Książęcia Rusi, o którego
znaydowaniu się w monastérze S. Spasa blizko Sambora położonym, napisał Krzysztof
Sandyusz w książce wydanéy roku 1669, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 2, s. 31–42
Doniesienie o czasopismie wychodzić maiącym r. 1829, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 4, s. 155–156
Doniesienie śmierci [Jacentego z Pleszowic hrabiego Fredry], „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 1, s. 138–140
Dzieie Biskupstwa Przemyślkiego, greckiego i łacińskiego obrządku, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 4, s. 3–21
Dzieie Księztwa niegdyś Przemyślskiego, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 2, s. 63–78; 3, s. 3–23
Dziennik czynności urzędowych Księgozbioru Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie... pisany od dnia 1 stycznia 1828, do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew RZEPA, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968, s. XXV, 205
O skalnym oleiu, czyli porkurze, iako właściwym płodzie ziemi galicyiskiéy, „Czasopism
Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 4, s. 93–101
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Obraz wieku panowania Zygmunta III. Króla polskiego i szwedzkiego, zawierający opis
osób żyiących pod jego panowaniem, znamienitych przez swe czyny pokoiu i woyny,
cnoty lub występki, dzieła pismienne, zasługi użyteczne i celne sztuki, porządkiem abecadła ułożony przez Franciszka Siarczyńskiego, Lwów: Druk. J. Sznaydera, cz. 1, 1828,
8°, s. IV, 353, nlb. 2; cz. 2, 1828, 8°, s. 398, nlb. 3
Obwieszczenie czasopisma, które Zakład Narodowy Księgozbioru imienia Ossolińskich
wydawać będzie, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 1, s. 1–8
Obwieszczenie czasopisma, które Zakład Naukowy Księgozbioru imienia Ossolińskich
wydawać będzie, „Rozmaitości” [dodatek do „Gazety Lwowskiej”], 1828, 11, s. 87–89
Powieść niezbyt dalekiego mieścem i czasem zdarzenia, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 4, s. 102–109
Rozprawa, czy Wanda do prawdziwych, lub baiecznych dzieiów należy?, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 3, s. 77–84
Rozprawa, czyli Sławianie, lub Słowianie zwać się i mówić właściwie maią, „Czasopism
Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 1, s. 39–63
Rozprawa. Już czas abyśmy się bez pożyczki [obcych wyrazów] obeszli, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 1, s. 104–120
Rozprawa o początku nazwy Rusi i Rusinów, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 2, s. 3–30
Rzecz o stanie piśmiennictwa polskiego w Galicyi, „Czasopism Naukowy Księgozbioru
Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 3, s. 114–136
Rzecz o szarańczy, ku nauce, przestrodze, i wiadomości, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 4, s. 110–131
Sprawa o darach dla księgozbioru publicznego imienia Ossolińskich uczynionych, i o ich
dawcach, zebrał, ułożył i wydał Fr. Siarczyński, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 2, s. 143–167
Sprawa o stanie Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich we Lwowie roku 1828, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 1, s. 130–137
Sprawa o założeniu i stanie zbioru narodowego imienia Książąt Lubomirskich, Museum
Lubomirianum, i uczynionych dlań darach, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 4, s. 135–154
Ślady wału Traiana w Galicyi i Rusi, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego
Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 2, s. 116–121
Wiadomość o dawném powszechném używaniu łazien w kraiach słowiańskich,
a w szczególności w Polszcze i Rusi, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego
Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 2, s. 100–115
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Wiadomość o przekładach biblii [sic!] w ięzyku polskim, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 4, s. 36–60
Wiadomość o Woyciechu Jaksie z Bobowéy Bobowskim, czyli Hali-Beiu Terdziumanie Paszy Machometa IV, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 1, s. 89–103
Wiadomość o życiu i pismach Grzegorza Knapskiego, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 3, s. 33–49
Wspomnienie cnotliwego życia ś. p. Józefa Kalas[antego] Gorczyńskiego, włości Strzeszowa i innych w obwodzie Wadowickim dziedzica, w zakładzie naukowym imienia
Ossolińskich, potomności zastępcy, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego
Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 3, s. 153–156
Wspomnienie zasług i dzieł męża wiekopomnéy pamięci Józefa Maxymiliana Hrabiego
z Tenczyna Ossolińskiego, jako dług wdzięczności narodowéy, „Czasopism Naukowy
Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 1, 1828, 1, s. 9–38. Toż wyd. pośmiertne pt. Wspomnienie zasług i dzieł Józefa Maxymiliana Hrabiego z Tenczyna Ossolińskiego, „Muzeum Domowe”, 1838, t. 1, s. 145–161
Wydanie: Nowy kalendarz, czyli swiętnik lwowski na rok 1829, Lwów: Druk. P i A. Pillerów, [1828], 16°, s. 148
1829
Badanie, czyli mieszkańcy Rusi czerwonéy mieli niegdyś iakie szczególne prawa pisane?,
„Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 2, 1829, 2,
s. 74–83
Dzieie niegdyś Księztwa Bełzkiego i miasta Bełza, „Czasopism Naukowy Księgozbioru
Publicznego Imienia Ossolińskich”, 2, 1829, 3, s. 14–32
Dzieie niegdyś księztwa Trembowelskiego i Dzwinogrodzkiego, „Czasopism Naukowy
Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 2, 1829, 4, s. 3–30
Imiona polskie, tudzież niektórych imion obcych polskie znaczenie, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 2, 1829, 1, s. 37–50
O fizyczném wychowaniu młodzieży, i o zapaśniczych ćwiczeniach (gymnastika), „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 2, 1829, 3, s. 33–55
O spiewach narodowych litewskich przez L. J. Rhesę zebranych, a przez Fr. Lad. Celakowskiego na ięzyk czeski przełożonych, i w Pradze r. 1827 wydanych, „Czasopism Naukowy
Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 2, 1829, 1, s. 51–67
Opisanie miasta Sambora i obwodu iego, dzieje dawne miasta tego, i stan ninieyszy, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 2, 1829, 2, s. 50–73
Rozprawa o początku i zwyczaiu nadwornych błaźnów, czyli trefnisiów w Polscze, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 2, 1829, 4, s. 40–49
[praca nieukończona]
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Rzadki długoletności przykład [o życiu Jana Alojzego Gintowta Dziewałtowskiego, który
zmarł w wieku 116 lat], „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 2, 1829, 1, s. 139–141
Słowniczek niektórych mniéy, lub źle używanych wyrazów polskich, z uwagą co do właściwego ich znaczenia, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 2, 1829, 2, s. 16–29
Spis darów uczynionych dla księgozbioru publicznego imienia Ossolińskich, i oraz ich
dawców, po ostatniém zdaniu sprawy w zeszycie drugim czasopisma r. 1828, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 2, 1829, 1, s. 142–156
Śledzenie dokładniéyszéy wiadomości o Twardowskim, w wiekach przeszłych za sławnego czarodzieia mianym, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia
Ossolińskich”, 2, 1829, 1, s. 23–36
Wiadomość o dawniéyszym i późniéyszym stanie miasta Przemyśla, o dziejach iego,
o mieszkańcach niegdyś ziemi, teraz obwodu Przemyślskiego, „Czasopism Naukowy
Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 2, 1829, 1, s. 3–22
Wiadomość o świętéy Piatnicy czyli Paraskewie, która z dawna u Sławian, a mianowicie
u Rusinów we czci szczególnéy iest miana, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 2, 1829, 4, s. 50–58
Wiadomość o Trembowli i Dzwinogrodzie, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 2, 1829, 4, s. 31–39
Wspomnienie bitwy z Turkami i poległego na niéy Władysława III. Króla polskiego i węgierskiego dnia 10. Listopada roku 1444, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 2, 1829, 2, s. 3–15
Wykład właściwego znaczenia niektórych wyrazów polskich, „Czasopism Naukowy
Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 2, 1829, 3, s. 88–98
X. Franciszek Siarczyński do prezesa Niemcewicza [list z 6 VI 1829 r.], [w:] Aleksander
KRAUSHAR, Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk 1800–1832. Monografia historyczna
osnuta na źródłach archiwalnych, ks. III, t. 7: Czasy Królestwa Kongresowego. Ostatnie
lata 1828–1830, Kraków: Gebethner i Spółka, Warszawa: Gebethner i Wolff, 1905, s. 472
X. Siarczyński do Towarzystwa Przyjaciół Nauk [list z 1 III 1829 r.], [w:] Aleksander KRAUSHAR, Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk 1800–1832. Monografia historyczna osnuta

na źródłach archiwalnych, ks. III, t. 7: Czasy Królestwa Kongresowego. Ostatnie lata 1828–
1830, Kraków: Gebethner i Spółka, Warszawa: Gebethner i Wolff, 1905, s. 466
Przekład: B. Lobkowicz z Hassensteinu (von Hassenstein), Przekłady polskie wierszów
łacińskich Bolesława Lobkowicza, napisanych w wieku XV. na pochwałę cieplic Karlsbadu, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 2, 1829,
3, s. 3–13
Przekład z języka czeskiego: Josef J. Jungmann, O klassičnosti w literatuře wûbec
a zwlásstě české, „Časopis Společnosti Wlastenského Museum w Čechách”, 1, 1827,
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s. 29–39; Josef J. Jungmann, O pismiennictwie wzorowém w ogólności, a w szczególności o czeskiém, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”,
2, 1829, 2, s. 137–147; 3, s. 124–131 [wydane anonimowo, autorstwo domniemane na
podstawie zestawień bibliograficznych K. Estreichera]
1830
Dzieie postępu oświaty narodów lat porządkiem od narodzenia Chrystusa Pana. Przez
X. Fr. Siarczyńskiego, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 3, 1830, 2, s. 133–145; 3, s. 53–84
O Konradzie Celtis, Akademiku Krakowskim, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”, 3, 1830, 1, s. 50–57
1831
Przekład: Josef Hermann Schmitt, Zgodność i różność między wschodnim i zachodnim
kościołem czyli Pomysł ku połączeniu odstępney cerkwi greckiey z kościołem rzymsko-katolickim. Dzieło Józefa Hermana Schmitta... po niemiecku napisane... przełożone
zaś i przekształcone po polsku przez Franciszka Siarczyńskiego z różnymi ważnymi jego
dodatkami i wydawcy, Warszawa: Wyd. B. Gutkowski, Druk. XX. Misjonarzy, 1831, 8°,
s. XXIX, 533, nlb. 7
1832
Kazania ś. p. Xiędza Franc. Siarczyńskiego, herbu Sas, byłego kanonika honorowego warmińskiego i warszawskiego, tudzież honorowego przemyskiego, proboszcza i dziekana
jarosławskiego, Deputata wydziału stanow, dyrektora księgozbioru imienia Ossolińskich
we Lwowie, człon. towarz. warsz. przyjac. nauk, tudzież tow. ucz. krak. zebrane z pozostałych jego rękopismów, wyd. J. A. K. [Julian Aleksander KAMIŃSKI], Lwów-Tarnopol: Nakł.
F. Pillera, 1832, 8°, s. 259
Przekład: Alojzy Henryk z Olmar w Morawii, O działaniu powietrza na ciało ludzkie,
„Czasopismo Naukowe od Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich Wydawane”, 5,
1832, 4, 34–48
1835
Solikowski Jan Dymitr z Solek h. Bończa arcybiskup Lwowski, „Lwowianin”, 1835, t. 3,
s. 151–153
1843
Obraz wieku panowania Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego, czyli obraz stanu,
narodu i kraju wystawiający: Religią, obyczaje, nauki, prawa i prawodawstwo, swobody
szlachty, obieralność królów, swawolę możnowładzców, czyny duchowieństwa, stan wojska, handlu, rolnictwa, rzemiosł; pobory, monetę; ludzi znamienitych w obywatelstwie
i rycerstwie, w naukach i sztukach, związki z państwami obcemi; przymioty i dzieje osobiste króla i jego rodziny, zgoła wszystko, co do dokładnego obrazu wieku tego należy,
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przez X. Franciszka Siarczyńskiego, Poznań: Nakł. i Druk. Nowej Księgarni, t. 1, 1843, 8°,
s. XI, 337. Toż Poznań: N. Kamieński, 1861, 8°, s. XII, s. 293
Fragmenty t. 1: Rozdział III [wyjątki]: Nauki, pt. Wyjątek z dzieła ś. p. Franciszka Siarczyńskiego, pod napisem: Obraz wieku panowania Zygmunta III w rękopismie zostającego,
„Czasopismo Naukowe od Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich Wydawane”, 5,
1832, 2, s. 42–59; 6, 1833, 3, s. 34–47; Rozdział V: Wolna obieralność króla, swobody
szlachty, przewaga możnowładców (s. 246–250), [w:] Stanisław KRZEMIŃSKI, Siarczyński
Franciszek, [w:] B. CHLEBOWSKI, I. CHRZANOWSKI, H. GALLE, G. KORBUT, S. KRZEMIŃSKI (red.),
Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki, t. 2: Wypisy nr 143–273,
Warszawa 1907, s. 326–328
1847
Kozienice. Podług rękopismu Ks. Franciszka Siarczyńskiego, oprac. ks. Józef GACKI, „Pamiętnik Religijno-Moralny”, 13, 1847, 8, s. 93–126; 9, s. 181–209. Toż wyd. nowe, poprzedził słowem o autorze i zaopatrzył posłowiem Stanisław ZIELIŃSKI, Kozienice: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna imienia Franciszka Siarczyńskiego, 1997, s. XXIV, 62,
X, 1 fot., 2 portrety, 1 rys.
Opis powiatu radomskiego przez ks. Franciszka Siarczyńskiego w rękopismie pozostały,
wyd. Tymoteusz LIPIŃSKI, Warszawa: Druk. Kom. Rządowej Sprawiedliwości, 1847, 16°,
s. VIII, 204. Toż, wstęp i oprac. na podstawie wyd. I Robert MROZOWSKI, Radom: Stowarzyszenie „Anno Domini”, 2004, s. 140
1857
Galicya, jej ziemia, płody i ludy. Z pism pośmiertnych księdza Franciszka Siarczyńskiego
[Fragmenty t. 1, rps: F. SIARCZYŃSKI, Słownik historyczno-statystyczno-geograficzny Królestwa Galicyi], „Dodatek Tygodniowy przy Gazecie Lwowskiej”, 1857, 1, s. 1–3; 2, s. 5–6;
11, s. 41–43; 12, s. 45–47; 14, s. 53–54; 24, s. 99–100; 25, s. 103–104; 35, s. 143–144; 36,
s. 147–148; 37, s. 151–152; 38, s. 15–156; 39, s. 159–160; 40, s. 163–164; 41, s. 167–168;
44, s. 179–180; 48, s. 195–196; 49, s. 199; 50, s. 203–204; 51, s. 207–208
1858
Obraz wieku panowania Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego, czyli obraz stanu,
narodu i kraju wystawiający: Religią, obyczaje, nauki, prawa i prawodawstwo, swobody
szlachty, obieralność królów, swawolę możnowładzców, czyny duchowieństwa, stan
wojska, handlu, rolnictwa, rzemiosł; pobory, monetę; ludzi znamienitych w obywatelstwie i rycerstwie, w naukach i sztukach, związki z państwami obcemi; przymioty i dzieje
osobiste króla i jego rodziny, zgoła wszystko, co do dokładnego obrazu wieku tego należy, przez X. Franciszka Siarczyńskiego, Poznań: Nakł. i Druk. Nowej Księgarni, t. 2,
1858, 8°, s. 404. Toż Poznań: N. Kamieński i Spółka, 1858, 8°, s. 404
Fragmenty t. 2: Rozdział VI: Wojsko, opublikowany pt. Wojsko polskie za Zygmunta III.
Przez ks. Fr. Siarczyńskiego, „Orędownik Naukowy”, 4, 1843, 36, s. 281–287; 37, s. 289–
295; 38, s. 297–302; Rozdział IX: Rękodzieła, rzemiosła (o) i sztuki, „Biblioteka Warszawska”, 1847, t. 2, s. 1–31. Toż Warszawa: [b.w., 1847], 8°, s. 31
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Franciszek Ksawery Szaniawski
(1768–1830), członek Zgromadzenia Księży Komunistów, wykładowca w seminariach duchownych oraz warszawskich szkołach wyższych, pomysłodawca utworzenia pierwszej szkoły prawa na ziemiach polskich, uważany jest za prekursora badań
porównawczych prawa, kryptonim: X. S.
Ur. 1 XII 1768 r. w Wiązownicy pod Jarosławiem (diecezja przemyska). Pochodził z rodziny szlacheckiej, był synem Józefa – wiceregenta łukowskiego – i Zofii z Podczaskich39.
Szkołę średnią ukończył w Kielcach, a w 1784 r. wstąpił do tutejszego seminarium duchownego, wchodząc w ten sposób, jak wspominał, „w poczet clericorum saecularium
in communi viventium”40. Jeszcze jako kleryk podjął w 1786 r. studia wyższe w Szkole
Głównej Krakowskiej. Po dwóch latach nauki, jako „kandydat do stanu nauczycielskiego”,
pomyślnie zdał „dwa popisy publiczne”41. Prawo cywilne studiował w paryskiej Szkole
Praw. Przez trzy lata był nauczycielem w szkołach publicznych w Kielcach (1788–1791).
Po uzyskaniu ok. 1792 r. święceń kapłańskich jako członek Instytutu Księży Komunistów
wykładał filozofię i teologię moralną w diecezjalnym Seminarium Duchownym w Kielcach (1792–1793). Był wikariuszem przy kolegiacie kieleckiej (1794–1798), a następnie
pełnił obowiązki nauczyciela domowego synów Feliksa Łubieńskiego, który po – objęciu funkcji ministra sprawiedliwości w rządzie Księstwa Warszawskiego – powierzył mu
funkcję sekretarza ds. religii w ministerstwie (1807–1808). W 1803 r. otrzymał plebanię
w Wiskitkach, a w latach 1807–1820 był plebanem w Grodzisku. Od 1806 r. sprawował urząd komisarza rządowego
w pow. sochaczewskim. Pracował w komisji przygotowującej
projekty ustaw prawnych Księstwa Warszawskiego, z polecenia ministra Łubieńskiego dokonał przekładu na język polski
francuskiego Kodeksu Napoleona. Był jednym z inicjatorów
założenia w 1808 r. Szkoły Prawa w Warszawie (od 1811 r.
Szkoła Prawa i Administracji, w 1816 r. włączona w strukturę

Ryc. 22. Strona tytułowa książki Franciszka SZANIAWSKIEGO Wiadomości
początkowe w nauce prawa przez X. Szaniawskiego D.O.P. i Professora
w Królewsko-Warszawskim Uniwersytecie, Warszawa 1817. Za: http://ebuw.
uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=2594&from=FBC, E-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (dostęp: 15 VIII 2015 r.)

39 Trudno ustalić, jakim herbem posługiwała się rodzina ks. Franciszka K. Szaniawskiego. W sporządzonym własnoręcznie CV z 10 VIII 1823 r. napisał jedynie, iż pochodził „z rodziców religii katolickiej, szlacheckiego domu”. Wiadomo natomiast, że ród Szaniawskich zamieszkały na ziemi łukowskiej (np. w Szaniawach) posługiwał się herbem Junosza. Zob. J. BIELIŃSKI, Królewski Uniwersytet Warszawski (1816–1831), t. 2,
Warszawa 1911, s. 380; Wykazy polskich rodzin szlacheckich, t. 7 (Polska Encyklopedia Szlachecka, t. 10–11),
Warszawa 1938, s. 239.
40

[CV ks. F. K. Szaniawskiego z 10 VIII 1823 r.], J. BIELIŃSKI, Królewski Uniwersytet Warszawski, t. 2, s. 380.

41

Ibidem.
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Ryc. 23. Strona tytułowa książki Franciszka SZANIAWSKIEGO Kazania przez X. Szaniawskiego, t. 3, Warszawa 1820. Za: http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?
id=9421&from=FBC, Podlaska Biblioteka Cyfrowa (dostęp: 20 VIII 2015 r.)

Uniwersytetu Warszawskiego) oraz należał do grona jej wykładowców (1808–1816), wykładał także w Seminarium
św. Jana w Warszawie. Po utworzeniu Królestwa Polskiego
wykładał prawo cywilne, kanoniczne i handlowe na Wydziale
Prawa i Administracji na nowo otwartym Uniwersytecie Warszawskim (1816–1830). Prowadził tam również wykłady religii dla studentów jako pierwszy profesor katedry Nauki Religii w Uniwersytecie (1823–1826). Od 1809 r. był członkiem
czynnym Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. W 1816 r. otrzymał stopień doktora obojga praw w Uniwersytecie Krakowskim
i został przyjęty w poczet członków korespondentów Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego. Od 1816 r. należał do Towarzystwa Dobroczynności w Warszawie. Podróżował do Austrii (1801, 1802), Francji (1810) i Niemiec (1821).
Od 1818 r. pełnił obowiązki surogata w konsystorzu warszawskim, a w 1821 r. – cenzora rządowego. W 1802 r. otrzymał godność kanonika honorowego kapituły kolegiackiej w Kielcach. W 1809 r. został mianowany kanonikiem kapituły katedralnej
warszawskiej, a w 1821 r. – jej scholastykiem oraz oficjałem generalnym archidiecezji
warszawskiej. Od czerwca 1827 r. do lipca 1828 r. zarządzał archidiecezją warszawską jako wikariusz kapitulny. W 1829 r. otrzymał Order św. Stanisława II klasy. Zmarł
15 VIII 1830 r., został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim42. Był cenionym kaznodzieją, autorem publikacji o charakterze prawniczym.
Kazimierz Brodziński – doktorant, a potem także sekretarz i profesor Uniwersytetu Warszawskiego – wspominając postać ks. F. K. Szaniawskiego, pisał w swoich pamiętnikach:
Był to mały, szczupły staruszek, znany w Warszawie ludziom każdego stanu i wieku, skrzętny jak pszczółka
[...], a jako duchowny i prawnik wszędzie był pożądanym doradcą. Towarzyski, rad był z wszystkimi dzielić tak zabawy jak frasunki. Wszędzie apostołował świętość małżeństwa, najwięcej się przywiązywał do
domów, gdzie było wiele dzieci. [...] Miał także wioskę w dzierżawie o kilka mil od Warszawy, jedynie dla
zabawy przyjaciół i dobrych uczynków. [...] Założył zaraz szkółkę dla dzieci wiejskich, w której i sam, ile
razy przybył, nauczał43.

Inny wybitny prawnik i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dawny student, tak
wspominał ks. Szaniawskiego:

42 Kazimierz Władysław Wójcicki, opisując w połowie XIX stulecia Cmentarz Powązkowski, o miejscu
pochówku ks. F. K. Szaniawskiego napisał: „spoczywa w ziemi, bez żadnego napisu”. Prawdopodobnie
dlatego w dostępnych obecnie wykazach osób pochowanych na tym cmentarzu nie wymienia się grobu
ks. F. K. Szaniawskiego. Zob. K. W. WÓJCICKI, Cmentarz powązkowski pod Warszawą, t. 2, Warszawa 1856, s. 11;
Wielka Księga Powązek, http://starepowazki.pl/?action=aukcje&m=1&s=0 (dostęp: 11 III 2015 r.).
43 Cyt. za: K. W. WÓJCICKI, Cmentarz powązkowski, t. 2, s. 11–12.
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Wykład jego był bardzo prosty i zrozumiały, często przeplatany nawet facecjami, które ochoczo między
nas puszczał. [...] Ponieważ lubił z uczniami rozprawiać, pozwalał w czasie lekcji zadawać sobie pytania i na
takowe odpowiadał. Jak szedł do Uniwersytetu i z niego wracał do domu, zwykle towarzyszyło mu po kilku
studentów, z którymi ochoczo rozmawiał, śmiał się i ich opowiadań cierpliwie słuchał. [...] Lubiliśmy go też
szczerze i poważali i to tym więcej, że przy egzaminach był bardzo wymagający i żądał zawsze jasnych
i ściśle sformułowanych odpowiedzi44.
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Wykaz publikacji
1806
Kazania na nabożeństwie rozważania Męki Jezusa Chrystusa w czasie postu mówione r.
1806 w Kościele Katedralnym Warszawskim, Warszawa: [b.w.], 1806, 8°, s. 104, k. 4
44 Romualdi Hube Opera, praefationem scripsit K. DUNIN = Romualda Hubego Pisma, poprzedzone zarysem biograficzno-krytycznym przez K. DUNINA, t. 1, Warszawa 1905, s. XII–XIII.
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1807
List do współrodaków. Dnia 2go Czerwca Roku 1807, „Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego”, 1807, dodatek do nru 45, k. nlb. 4
Organizacya notaryuszów i szkół prawa z dodatku do Kodexu Cywilnego francuskiego,
Warszawa: Druk. XX. Pijarów, 1807, 8°, s. 42. Toż wyd. 3, Warszawa: Druk. Rządowa,
[b.r.w.], 8°, s. 38
Przekład: Kodex Cywilny Francuzki, Warszawa: Druk. XX. Pijarów, cz. 1, 1807, 8°, s. 144;
cz. 2, 1807, 8°, k. 2, s. 48
1808
O usposobieniach potrzebnych do uczenia się prawa. Rzecz czytana przy otwarciu Szkoły
Prawa w Warszawie dnia 14. Października 1808 roku. Przez X. Szaniawskiego, [Warszawa]: Druk. XX. Pijarów, [1808], 16°, s. 14
Przekład: Kodex Cywilny Francuzki, wyd. 2, Warszawa: Druk. XX. Pijarów, cz. 3, 1808, 8°,
s. 159, nlb. 11. Toż pt. Kodex Napoleona, Warszawa: Druk. W. Dąbrowskiego, cz. 1, 1808,
8°, k. 1, s. 116. Toż pt. Kodex Napoleona z przypisami, Warszawa: Druk. XX. Pijarów, t. 1,
ks. 1–2, 1808, 16°, s. 190; t. 2, ks. 3, 1808, 16°, s. 404. Toż Warszawa: Druk. XX. Pijarów,
t. 1, 1809, 16°, s. 161. Toż wyd. 3, Warszawa: Druk. XX. Pijarów, ks. 1–3, 1810, 16°, s. 580,
nlb. 18. Toż wyd. 4, Warszawa: Druk. XX. Pijarów, ks. 1–3, 1811, 16°, s. 580, 16. Toż wyd.
5, Warszawa: Druk. Rządowa, 1813, 4°, k. 1, s. 568, VII. Toż wyd. 6, Warszawa: Druk.
Rządowa, 1829 [na okładce 1830], 16°, s. 664, XXIV. [reprint pełnej edycji polskiego
przekładu z 1808 r. wraz z Pamiętnikiem o Napoleonie H. B. STENDHALA, przekł. i oprac.
Wacław URUSZCZAK, Kraków: Collegium Columbinum, 2008, s. 831]
1809
Uwagi o hipotece. Przez X. Szaniawskiego, Łowicz: [b.w.], 1809, 16°, s. 40
Wyd.: Codex Napoleonis libri tres, Warszawa: Nakł. K. Szaniawskiego, 1809, 8°, s. 446, k. 8
1810
O prawach handlownych. Rzecz czytana na Posiedzeniu Szkoły Prawa 1go Października
1810. Roku przez X. Szaniawskiego, Warszawa: [b.w., 1810], 12°, k. nlb. 18
O rządzeniu y radzeniu przez X. Szaniawskiego, Warszawa: Druk. XX. Pijarów, 1810, 8°,
s. 23 [książka dedykowana obywatelom Księstwa Warszawskiego]
O urzędnikach. Rzecz czytana na pierwszém posiedzeniu biegu nauk w Szkole Prawa
zaczętego dnia 2go Października r. 1809 przez X. Szaniawskiego, Warszawa: Druk. XX.
Pijarów, 1810, 8°, s. 14
1811
Jak Przepisy Kodexu Napoleona o Rozwodach rozumianemi być maią? Rzecz czytana
na publicznem posiedzeniu Szkoły Prawa dnia 27 marca r. 1811 przez X. Szaniawskiego,
Warszawa: [b.w., 1811], 8°, s. 20
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O potrzebie nabywania wiadomości podług zasad dokładnych. Przez X. Szaniawskiego,
[w:] Otwarcie Szkoły Nauk Prawa i Administracyi w Warszawie dnia 1. Października
1811 r., Warszawa: Druk. JCK. Mości Rządowa, 1811, 16°, s. 7–15
Pamiątka Bartłomieja Szuleckiego. Przez X. Xawerego Szaniawskiego, Członka Towarzystwa, czytana w miesiącu Listopadzie roku 1807, „Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk”, 1811, t. 7, s. 152–165
Pamiątka Krzysztofa Wilhelma Chlebowskiego, [czytana] roku 1808 w Maiu, przez
J. X. Szaniawskiego, „Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk”, 1811, t. 7,
s. 339–349
1815
O przyczynach wielu uprzedzeń i sarkań przeciwko prawnictwu, „Pamiętnik Warszawski”, 1, 1815, t. 1 (styczeń), s. 1–11
O szkole prawa i administracyynych nauk w Warszawie, rzecz czytana na publiczném
posiedzeniu teyże szkoły 2 Paźdz. r. 1815 przez X. Szaniawskiego kanonika Kat. Warsz.
Prof. teyże szkoły, „Pamiętnik Warszawski”, 1, 1815, t. 3 (listopad), s. 406–412
O Żydach, „Pamiętnik Warszawski”, 1, 1815, t. 1 (kwiecień), s. 438–441
Przemowa z powodu poświęcenia chorągwi woyskowych napisana 3go Listopada roku
1815 przez X. Szaniawskiego, [b.m.w.: b.w., 1815], s. 4
1816
Rys zycia Karola Kortuma, Czytany na publiczném posiedzeniu dnia 30. Kwietnia Roku
1810 przez X. Xawerego Szaniawskiego, „Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk”, 1816, t. 9, s. 4–17
1817
Mowa miana w kościele św. Krzyża nad zwłokami ś. p. hr. Tomasza Ostrowskiego, [w:]
Mowy na pogrzebie i obchodzie żałobnym ś. p. hr. Tomasza Ostrowskiego Wdy Prezesa
Senatu Królestwa Polskiego..., Warszawa: [b.w.], 1817, 4°, s. 19 [wraz z mowami Aleksandra LINOWSKIEGO i Juliana Ursyna NIEMCEWICZA]
Rys zycia Jozefa Filipeckiego, czytany na posiedzeniu publiczném Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiaciół Nauk, Dnia 11 Stycznia 1815 roku przez X. Szaniawskiego Kanonika Katedralnego Warszawskiego, „Roczniki Towarzystwa Królewskiego
Warszawskiego Przyjaciół Nauk”, 1817, t. 10, s. 352–360
Wiadomości początkowe w Nauce Prawa przez X. Szaniawskiego D.O.P. i Professora
w Królewsko-Warszawskim Uniwersytecie, Warszawa: Druk. JCK. Mości Rządowa, 1817,
8°, s. XXII, 304, [dedykowane warszawskim studentom prawa]
1818
O Rzeczypospolitey Babińskiey. Rzecz czytana na publiczném posiedzeniu Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk Dnia 15 Stycznia r. 1818 przez
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X. Szaniawskiego, „Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół
Nauk”, 1818, t. 12, s. 140–161
Prośba przyszłych żon mieszkańców Polski, do Prawodawców w Królestwie Polskim
[z 24 VII 1818 r.], „Pamiętnik Warszawski”, 4, 1818, t. 12 (wrzesień), s. 109–113
1819
Kazania przez X. Szaniawskiego, Warszawa: Druk. JCK Mości Rządowa, t. 1, 1819, 8°,
s. 396, nlb. 3; t. 2, 1819, 8°, s. 392, nlb. 4
O Andrzeiu Fryczu Modrzewskim pisarzu dzieła w szesnastym wieku wydanego, O poprawie Rzeczypospolitey, [w:] Posiedzenie publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na uczczenie pamiątki uczonych mężów, a mianowicie Polaków, przy ukończeniu
kursu rocznego nauk odbyte, dnia 30go Lipca roku 1819, [Warszawa]: Druk. Rządowa,
[1819], 8°, s. 13–26
Przemowa na pogrzebie ś. p. J. W. Franciszka Skarbek Malczewskiego, Arcybiskupa Warszawskiego, Prymasa, Senatora Królestwa Polskiego, Kawalera orderu ś. Stanisława etc.
mówiona w kościele metropolitalnym ś. Jana w Warszawie dnia 22. Kwietnia r. p. 1819.
Przez X. Xawerego Szaniawskiego K.M.W. professora prawa kan. i cywil. w Uniwersytecie
Królewsko-Warszawskim..., [b.m.w.: b.w., 1819], 8°, s. 15
Przypisek do Uwag o Hipotece, „Pamiętnik Warszawski”, 5, 1819, t. 15 (grudzień), s. 479–481
Statyka prawa, czyli nauka porównywań w prawie. Przez X. Szaniawskiego D.O.P. i Professora w Królewsko-Warszawskim Uniwersytecie, Warszawa: Druk. JCK. Mości Rządowa, 1819, 8°, s. 90, nlb. 5
1820
Kazania przez X. Szaniawskiego, Warszawa: Druk. JCK Mości Rządowa, t. 3, 1820, 8°,
s. 404, nlb. 3
Kazanie przy zaczęciu Seymu Głownego Królestwa Polskiego, dnia 13. Września r. 1820
Mówione przez X. Szaniawskiego, Warszawa: [b.w.], 1820, 16°, k. nlb. 8
Pytanie Prawnicze [Dnia 10 Stycznia r. 1820], „Pamiętnik Warszawski”, 6, 1820, t. 16
(luty), s. 257–261
Uwagi o zabezpieczaniu i uskutecznianiu odpowiedzialności na dłużnikach dla wierzycieli przez X. Szaniawskiego D.O.P. i Professora w Królewsko-Warszawskim Uniwersytecie,
Warszawa: Druk. JCK. Mości Rządowa, 1820, 8°, s. 40
Recenzja: Manuale Juris Canonicis quod in usum auditorum quinquaginta Tabulis synopticis delineavit et brevibus notis illustravit Aloysius Cappelli Antecessor Vilnensis, Vilnae
MDCCCXIX [1819], 4°, s. 66; „Pamiętnik Warszawski”, 6, 1820, t. 16 (styczeń), s. 129–132
Recenzja: Postrzeżenie względem dzieła, które wyszło z druku pod napisem: Principia Juris Romani auct. Wencesl. Alex. Maciejowski Prof., Varsoviae 1820; „Pamiętnik Warszawski”, 6, 1820, t. 18 (grudzień), s. 531–537
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1821
Która nauka naypotrzebnieyszą byłaby dla ludzi myślących?, „Pamiętnik Warszawski”, 7,
1821, t. 19 (styczeń), s. 72–79
O dawaniu nauk, [w:] Posiedzenie publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na
pamiątkę założenia jego przy rozpoczęciu nowego kursu nauk odbyte dnia 6go Października 1821 roku, [Warszawa: b.w., 1821], 8
1822
[Skrót referatu na temat życia Marcella Bacciarellego, przedstawiony przez ks. K. Szaniawskiego na publicznym posiedzeniu Towarzystwa Królewsko-Warszawskiego Przyjaciół Nauk w dniu 25 XI 1822 r.], „Pamiętnik Warszawski”, 8, 1822, t. 3, 12, s. 421–423
Kazanie na uroczystość ś. Jozefa Kalasantego miane w Kościele Warszawskim XX. Piiarów Przez X. Szaniawskiego Scholastyka Kapituły Metropolitalney Warszawskiey, Warszawa: Druk. XX. Pijarów, 1822, 8°, k. nlb. 8
Rys życia X. Franciszka Czaykowskiego. Czytany na posiedzeniu publiczném Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk dnia 30 Kwietnia roku 1821 przez Xiędza Szaniawskiego, „Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół
Nauk”, 1822, t. 15, s. 78–86
Sześć kazań z Ewangelii mówionych w Metropolitalnym Kościele Warszawskim
w czwartki postu roku 1822. Przez X. Szaniawskiego, Warszawa: Druk. JCK. Mości Rządowa, 1822, 16°, s. 111, nlb. 1
1823
Mowa na pogrzebie ś. p. Szczepana Hołowczyca Arcybiskupa Warszawskiego, Prymasa
i Senatora Królestwa Polskiego, [miana] w metropolitalnym kościele świętego Jana
w Warszawie 30. Sierpnia roku 1823. Przez X. Szaniawskiego, [Warszawa]: Druk. JCK.
Mości Rządowa, 1823, 8°, s. 1–16
Mowa na żałobnem nabożeństwie za ś. p. Papieża Piusa Papieża VII w metropolitalnym
kościele św. Jana w Warszawie 3 października 1823 przez X. Szaniawskiego, [współwydane z: Mowa na pogrzebie ś. p. Szczepana Hołowczyca...], [Warszawa]: Druk. JCK. Mości Rządowa, [1823], 8°, s. 17–35
O Pawle Piaseckim mianowicie o dziele jego Praxis episcopalis przez X. Szaniawskiego,
[w:] Posiedzenie publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na uczczenie pamiątki uczonych mężów, a mianowicie Polaków, dnia 16 Lipca roku 1823, Warszawa:
[b.w.], 1823, 8°, s. 3–10
Rys życia Marcella Baciarellego czytany na Publiczném Posiedzeniu Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk dnia 25 Listopada r. 1822 przez X. Szaniawskiego Członka tegoż Towarzystwa, „Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk”, 1823, t. 16, s. 222–232

Bibliografia piśmiennictwa zakonników z sekularyzowanych klasztorów

233

1824
Mowa na Pogrzebie ś. p. Ignacego Czyżewskiego Biskupa Augustowskiego, Senatora Królestwa Polskiego w Metropolitalnym Kościele Świętego Jana w Warszawie 15. Grudnia
roku 1823 przez X. Szaniawskiego, Warszawa: Druk. JCK. Mości Rządowa, 1824, 8°, s. 16
O Mikołaiu Zalaszowskim przez X. Szaniawskiego, [w:] Posiedzenie publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na uczczenie pamiątki uczonych mężów, a mianowicie
Polaków, przy ukończeniu kursu rocznego nauk odbyte, dnia 15 Lipca roku 1824, Warszawa: [b. w.], 1824, 8°, s. 5–13
1826
Kazanie na święto Józefa Kalasantego miane w kościele warszawskim XX. Pijarów przez
X. Szaniawskiego Scholastyka Metropolitalnego Warszawskiego, Professora Uniwersytetu Królewsko-Warszawskiego, [Warszawa: b.w., 1826], 8°, s. 14
O Mikołaiu Trąbie przez X. Szaniawskiego, [w:] Posiedzenie publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na uczczenie pamiątki uczonych mężów, a mianowicie Polaków, odbyte dnia 15. Lipca 1826 r., Warszawa: Druk. Szkolna, 1826, 8°, s. 3–10
Wywód zasady, z zastosowaniem do kraju naszego, że rolnictwo nayważniejszym było
powodem w ustanowieniu rozlicznych Prawa przepisów między ludźmi, przez X. Szaniawskiego, [w:] Posiedzenie publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na pamiątkę założenia jego, przy rozpoczęciu nowego kursu Nauk odbyte, dnia 16 Września
roku 1826, Warszawa: Druk. Rządowa, 1826, 8°
1827
Kazania na nabożeństwach Królewskiego Warszawskiego Uniwersytetu mówione przez
X. Szaniawskiego. Za pozwoleniem przewielebnego Xiążeco-Biskupiego Jeneralnego Wikaryatu Wrocławskiego, Wrocław: Druk. W. B. Korna, 1827, 8°, s. IV, 228
Kazania na zaczęcie i zakończenie nabożeństwa jubileuszowego przez X. Szaniawskiego,
Warszawa: Druk. J. Węckiego, 1827, 8°, s. 40
1828
Rozbiór dzieła pod tytułem Upominek Pogrobowy ś. p. Kazimierza Pliszki Podlasianina.
Rzecz o Sukcessji, czyli uwagi nad prawem przyrodzonem do spadku, [Warszawa]: Druk.
Gałęzowskiego, [1828], 8°, s. 16, tabl. 1 [wydane anonimowo, autorstwo domniemane
na podstawie zestawień bibliograficznych K. Estreichera]
Rys życia Klemensa Urmowskiego, [w:] Posiedzenie publiczne Królewsko-Warszawskiego
Uniwersytetu na uczczenie pamiątki uczonych mężów, a mianowicie Polaków, przy
ukończeniu kursu rocznego nauk odbyte, dnia 15 lipca 1828 roku, [Warszawa]: Druk.
J. Węckiego, [1828], 8°, s. 5–12
1829
Historyczny wywód, jakim sposobem Sobór Trydencki przyjęty był w Polsce, Warszawa:
Druk. A. Gałęzowski, 1829, 8°, s. 20. Toż „Themis Polska”, 1830, t. 7, s. 351–370
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1830
Krótki rys życia X. Antoniego Dąbrowskiego przez X. Xawerego Szaniawskiego, „Roczniki
Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk”, 1830, t. 21, s. 106–112

Franciszek Salezy Zychowicz
(1833–1924), reformata, pleban, kryptonim: S. Z.

Ryc. 24. Portret ks. Franciszka Salezego Zychowicza. Za: D. I W. FIRLEJOWIE,
D. OLSZEWSKI, S. ROGALA, Parafia Chmielnik. Zarys dziejów, Kielce 2001, s. 229

Ur. 12 IV 1833 r. w miejscowości Jarontowskie Pole k. Chotczy (diecezja sandomierska) w rodzinie mieszczańskiej. Był synem Walentego – oficjalisty – i Małgorzaty z Puławskich. Uczęszczał do szkoły elementarnej w Ciepielowie oraz kształcił się prywatnie pod opieką dominikanina ks. Fabiana Puchackiego, który przygotowywał go do
wstąpienia do stanu duchownego. W 1851 r. rozpoczął nowicjat w klasztorze reformatów w Solcu nad Wisłą, gdzie złożył śluby zakonne (imię zakonne nieznane). Następnie przebywał kolejno w klasztorach reformatów w Pilicy, Chełmie i Sandomierzu. Po otrzymaniu w 1856 r. święceń kapłańskich został instruktorem nowicjuszów
w klasztorze w Solcu (1857 r.). Był też kaznodzieją w klasztorze w Stopnicy (1858 r.),
a następnie lektorem języka łacińskiego w klasztorze w Sandomierzu oraz nauczycielem retoryki w klasztorze jędrzejowskim. W latach 1867–1869 pracował jako kapelan
rodziny Oraczewskich w Morawicy. Wspierany przez Marię Oraczewską, uczył się języka francuskiego oraz gry na fortepianie. Swoje zainteresowania i kwalifikacje muzyczne rozwijał po objęciu 15 IX 1869 r. funkcji wikariusza przy kościele katedralnym
w Kielcach. Jako pasjonat muzyki i śpiewu organizował dla przyjaciół wieczorki muzyczne w swoim domu. W wolnych chwilach zdobywał umiejętności introligatorskie
i drukarskie, które wykorzystywał w pracy w kancelarii parafialnej.
Gdy w 1870 r. skasowano klasztor reformatów w Jędrzejowie, zdecydował się na sekularyzację. Decyzję o niej otrzymał z Rzymu w 1874 r., ale do końca pobytu w kieleckiej parafii katedralnej chodził w habicie zakonnym. W 1877 r. opuścił Kielce i został
plebanem w Chmielniku, poświęcając tej parafii kolejne kilkadziesiąt lat intensywnej pracy duszpasterskiej i społecznej. Odnowił kościół, zbudował nową plebanię
i dom dla służby kościelnej, założył nowy cmentarz parafialny. Wyposażył świątynię
w nowe organy, założył chór kościelny i układał dla niego utwory muzyczne, był jednym z inicjatorów utworzenia orkiestry straży pożarnej, wspierał lokalną działalność

Bibliografia piśmiennictwa zakonników z sekularyzowanych klasztorów

235

oświatową i charytatywną. W 1906 r. obchodził w Chmielniku jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich, fundując z tej okazji ołtarz Przemienienia Pańskiego w kościele parafialnym. Pomimo wielu zasług, jako były zakonnik nie mógł otrzymywać godności
kościelnych. Dopiero po odzyskaniu niepodległości powierzono mu funkcję dziekana chmielnickiego, którą sprawował aż do śmierci. Zmarł 24 IV 1924 r. w Chmielniku i został pochowany na miejscowym cmentarzu. W jego dorobku piśmienniczym
na uwagę zasługuje czterotomowy Zbiór treściwych przemówień w czasie świąt uroczystych i przygodnych oraz obrzędów pogrzebowych (Warszawa 1886–1894) oraz
zbiór przemówień „z okazji najróżniejszych uroczystości” wydany w 1907 r. z okazji
jubileuszu 50-lecia kapłaństwa. Ks. Zychowicz wydał także niewielki zbiór Nauk pasyjnych (Warszawa 1899), publikował też drobne artykuły i korespondencje w „Gazecie
Kieleckiej” i „Przeglądzie Katolickim”.

Bibliografia
[CV ks. F. S. Zychowicza z 16 IX 1869 r.], Archiwum Diecezjalne w Kielcach, sygn. OPX/13: Życiorysy kapłanów 1847–1929, poz. 1258–1259; T. CZERWIŃSKI, Wspomnienie po
śp. ks. Franciszku Salezym Zychowiczu długoletnim proboszczu w Chmielniku, Kielce
1924; K. ESTREICHER, Bibliografia polska XIX stulecia [1881–1900], t. 4, Kraków 1916,
s. 635; D. I W. FIRLEJOWIE, D. OLSZEWSKI, S. ROGALA, Parafia Chmielnik. Zarys dziejów, Kielce
2001; J. WIŚNIEWSKI, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w stopnickiem, Marjówka Opoczyńska 1929, s. 53 (reprint: Kielce 2010); Zychowicz Salezy, [w:]
Encyklopedia kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego z licznemi jej
dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego,
t. 33, Warszawa 1933, s. 357; Zychowicz Salezy, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna,
red. Z. CHEŁMICKI, t. 43–44, Warszawa 1914, s. 281

Wykaz publikacji
1872
Z Kielc [korespondencja], „Przegląd Katolicki”, 10, 1872, 50, s. 795–796
1873
Z Kielc [korespondencja], „Przegląd Katolicki”, 11, 1873, 3, s. 43
1875
[Nadesłane], „Gazeta Kielecka”, 6, 1875, 41, s. 2
1886
Zbiór treściwych przemówień w czasie świąt uroczystych i przygodnych oraz obrzędów
pogrzebowych napisanych przez Księdza S. Zychowicza, Warszawa: Nakł. Autora, Druk.
F. Czerwińskiego, cz. 1, 1886, 16°, s. 194
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1888
Zbiór treściwych przemówień w czasie świąt uroczystych, przygodnych, pasyjnych, na
niektóre niedziele oraz obrzędów pogrzebowych napisanych przez Księdza S. Zychowicza, Warszawa: Nakł. Autora, Druk. F. Czerwińskiego, cz. 2, 1888, 16°, s. 178
1891
Zbiór treściwych przemówień w czasie świąt uroczystych, przygodnych, passyjnych, na
niektóre niedziele oraz obrzędów pogrzebowych napisanych przez Księdza S. Zychowicza, Warszawa: Nakł. Autora, Druk. F. Czerwińskiego, cz. 3, 1891, 16°, s. 208
1892
Z Chmielnika [korespondencja], „Przegląd Katolicki”, 30, 1892, 49, s. 779–780
1894
Śp. Ks. Stanisław Giełżyński (Wspomnienie pośmiertne), „Gazeta Radomska”, 11, 1894,
13, s. 3
Wiara uzdrawia [korespondencja z Lubani], „Przegląd Katolicki”, 32, 1894, 6, s. 86–87
Z Chmielnika [korespondencja], „Przegląd Katolicki”, 32, 1894, 38, s. 602–603 [polemika z autorami artykułów opublikowanych w 1894 r. w „Przeglądzie Katolickim”:
Wł.F.D.O., W sprawie nauczania katechizmu (nr 25), oraz J. Galicz, O katechizacji ludu
(nr 40)], „Przegląd Katolicki” 32, 1894, 44, s. 698
Zbiór treściwych przemówień w czasie świąt uroczystych i przygodnych oraz obrzędów
pogrzebowych, z przydaniem dwudziestu nauk katechizmowych, zawierających wykład
Modlitwy Pańskiej, Pozdrowienia Anielskiego, Składu Apostolskiego, Przykazań Boskich,
Kościelnych i siedmiu świętych Sakramentów napisanych przez Księdza S. Zychowicza,
Warszawa: Nakł. Autora, Druk. F. Czerwińskiego, cz. 4, 1894, 16°, s. 206
1895
Budowa nowej świątyni w Bolesławiu, „Przegląd Katolicki”, 33, 1895, 30, s. 472–473
Z dekanatu stopnickiego [korespondencja], „Przegląd Katolicki”, 33, 1895, 34, s. 556
Z Gnojna [korespondencja], „Przegląd Katolicki”, 33, 1895, 42, s. 668–669
1896
Nauki krótkie homiletyczno praktyczne na wszystkie niedziele i święta uroczyste w ciągu
całego roku napisane przez... administratora parafii Chmielnik, Warszawa: Nakł. M. Orgelbranda, Druk. S. Niemiry, 1896, 16°, s. 237
1897
Chmielnik [korespondencja], „Przegląd Katolicki”, 35, 1897, 7, s. 108–109
Z dekanatu stopnickiego [korespondencja], „Przegląd Katolicki”, 35, 1897, 50, s. 796–797
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1899
Nauki pasyjne o grzechach głównych zastosowane do Męki Pańskiej napisał..., Warszawa: Druk. F. Czerwińskiego, 1899, 16°, s. 24
1900
Z dekanatu stopnickiego [korespondencja], „Przegląd Katolicki”, 38, 1900, 3, s. 45–46
1902
Z Chmielnika, „Gazeta Kielecka”, 32, 1902, 36, s. 3
1904
Z diecezji kieleckiej [korespondencja], „Przegląd Katolicki”, 42, 1904, 39, s. 621–622
1905
Kilka słów w obronie ośmieszonego organisty, „Przegląd Katolicki”, 43, 1905, 16,
s. 243–244
Z dekanatu stopnickiego [korespondencja], „Przegląd Katolicki”, 43, 1905, 29, s. 453
1907
Chmielnik [korespondencja], „Gazeta Kielecka”, 37, 1907, 2, s. 3
Pamiątka pięćdziesiątlecia kapłaństwa, czyli nowy zbiór przemówień z okazji najróżnorodniejszych uroczystości, przeważnie ślubnych i pogrzebowych napisał..., Kielce: Druk.
W. Kleszczyńskiego, 1907, s. 110
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Bibliografia piśmiennictwa zakonników z sekularyzowanych klasztorów
działających na obszarze diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX w.
Streszczenie
Artykuł stanowi biograficzno-bibliograficzne zestawienie prezentujące życiorysy i publikacje 16 zakonników –
siedmiu pijarów, po dwóch dominikanów, reformatów i komunistów (zwanych też bartolomitami, bartoszkami
lub księżmi życia wspólnego) oraz po jednym przedstawicielu zakonów bernardynów, jezuitów i paulinów –
którzy po wystąpieniu z zakonu pracowali w duszpasterstwie na obszarze diecezji kieleckiej i sandomierskiej
w latach 1773–1900. Większość z nich opuściła klasztory w wyniku kasat lub działalności patriotycznej. Tylko
w nielicznych przypadkach porzucenie zakonu było decyzją samodzielną, być może podyktowaną chęcią prowadzenia pracy naukowej.
Duchowni z charakteryzowanej grupy różnią się znacznie liczbą publikacji i podejmowaną w nich problematyką. Część prac ma charakter niewątpliwie naukowy (z zakresu filozofii, historii, nauk społecznych lub przyrodniczych), a ich autorzy byli członkami towarzystw naukowych w Krakowie i Warszawie. Osobny dział w twórczości
piśmienniczej omawianej grupy duchownych stanowią kazania, homilie (ciekawostką są homilie ks. Adama
Burzyńskiego napisane w języku arabskim podczas pracy misyjnej na Bliskim Wschodzie), mowy okolicznościowe, katechizmy i modlitewniki. W ich spuściźnie piśmienniczej znajdziemy też przekłady na język polski
zbiorów kazań autorów włoskich i francuskich, przybliżające szerokiej rzeszy kapłanów zachodnioeuropejską
myśl kaznodziejską.

Słowa kluczowe
diecezja kielecka, diecezja sandomierska, zakonnicy, piśmiennictwo księży, życiorysy księży
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A bibliography of writings by monastics from secularised monasteries
active in the Dioceses of Kielce and Sandomierz in the 19th century
Summary
The article is a biographical-bibliographic compilation presenting the biographies and publications of 16 monastics – seven Piarist Fathers, two Dominicans, Refomati and members of the Apostolic Union of Secular Priests,
and one Bernardine Father, one Jesuit and one Pauline Father – who after leaving their orders worked in the
Dioceses of Kielce and Sandomierz in 1773–1900. Most of them left their monasteries as a result of dissolutions
or patriotic activities. Only in some cases was a decision to abandon the order taken independently and was
perhaps motivated by a desire to undertake scholarly work.
The clergymen from the analysed group differ significantly when it comes to the number of their publications
and topics they tackle. Some of the writings are undoubtedly scholarly (dealing with matters concerning philosophy, history, social or natural sciences) and their authors were members of scholarly societies in Cracow
and Warsaw. A separate group of works by the analysed clergymen is made up of sermons, homilies (interesting
among them being those by Father Adam Burzyński written in Arabic during his missionary work in the Middle
East), occasional speeches, catechisms and prayer books. Their writings also include translations into Polish of
collections of sermons by Italian and French authors, translations that gave a large group of priests an insight
into Western European preaching.

Keywords
Diocese of Kielce, Diocese of Sandomierz, monastics, writings of priests, biographies of priests
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Nowożytne urządzenia grzewcze w klasztorze dominikanów
w Krakowie
W latach 2009–2014 na terenie klasztoru dominikanów w Krakowie prowadzono
zakrojone na szeroką skalę badania archeologiczno-architektoniczne. Prace objęły
swym zakresem obszar: krypty pod prezbiterium kościoła Świętej Trójcy, pomieszczenia przy północnej ścianie kaplicy św. Marii Magdaleny, krużganków przy pierwszym
wirydarzu oraz północnej ściany krużganków przy trzecim wirydarzu. Badania prowadzono również w rejonie wschodniego skrzydła założenia przy drugim wirydarzu
w piwnicach tzw. budowli romańskiej, przebadanej w 1996 r. przez mgr inż. arch. Marię Filipowicz oraz mgra Teofila Dębowskiego1. Wyeksplorowano także nawarstwienia archeologiczne na terenie dziedzińców klasztornych, w tym w obrębie drugiego
wirydarza oraz tzw. dziedzińca gospodarczego. Badania miały charakter interdyscyplinarny2. Prowadzono je w ramach praktyk studenckich oraz przy okazji realizacji
projektu konserwatorskiej rewaloryzacji krużganków3. Rezultatem tych prac są odkrycia wielu interesujących elementów dawnego wyposażenia wnętrz klasztornych,
w tym reliktów urządzeń grzewczych (ryc. 1). Informacji na temat systemu grzewczego dostarczają również analizy zabytków odkrytych w drugiej połowie XX w.
przez o. Adama Studzińskiego.

1

M. FILIPOWICZ, Sprawozdanie z badań architektonicznych budynku dawnej biblioteki klasztornej, [w:] J. KŁO-

CZOWSKI, J. A. SPIEŻ (red.), Dominikanie w środkowej Europie w XII–XV wieku (Studia nad Historią Dominikanów

w Polsce, 3), Poznań 2002, s. 294–298.
2 Prace archeologiczne prowadzone były pod kierunkiem dra Dariusza Niemca, któremu składam
w tym miejscu podziękowania za udostępnienie materiałów i wszelkie uwagi. Badania architektoniczne
wykonała dr inż. arch. Anna Bojęś-Białasik. W trakcie badań konsultowano się także ze specjalistami z zakresu historii sztuki – drem Marcinem Szymą, antropologii – mgr Anną Kubicą, historii – drem Tomaszem
Gałuszką OP i drem Maciejem Zdankiem.
Niniejszy artykuł jest zmienioną wersją pracy magisterskiej powstałej pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka
Poleskiego, któremu w tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować.
3 W praktykach studenckich uczestniczyli studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
którzy prowadzili badania pod kierunkiem dra Dariusza Niemca. Prace związane z renowacją obiektu prowadzone były na zlecenie Firmy Konserwatorskiej Piotr Białko Sp. z o.o.
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Jednym z miejsc, w których rozpoznano relikty urządzenia grzewczego, były piwnice
tzw. budowli romańskiej, znajdujące się w rejonie wschodniego skrzydła klasztoru4.
Najstarszą fazę rozwoju tej części zabudowań, pierwszą z trzech zasadniczych, można
datować na pierwszą połowę XIII w.5 Obiekt został zbudowany z cegieł o wymiarach
ok. 9 × 13–13,5 × 27–28 cm, ułożonych w wątku wendyjskim. W tym okresie budowla
była założeniem prostokątnym, piętrowym, z jedną ścianą działową. W południowym
pomieszczeniu, nazywanym dzisiaj skarbczykiem, odkryto parę silnie okopconych
ceglanych arkad. Półkoliste konstrukcje zlokalizowane były w partii fundamentowej
północno-zachodniego narożnika. Między arkadami znajdował się mur ukształtowany schodkowo, który mógł być elementem komina. Okopcenia zlokalizowane na
arkadach oraz charakterystyczna konstrukcja wskazują na możliwość identyfikacji
tego obiektu jako komory przypiecowej6.

Ryc. 1. Lokalizacja reliktów pieców hypokaustycznych (szrafy krzyżujących się linii)
oraz skupisk kafli (szrafy równoległych poziomych linii) odkrytych w trakcie badań archeologicznych
prowadzonych w latach 2009–2014 w klasztorze dominikanów w Krakowie.
Oprac. J. OLBROT na podstawie dokumentacji A. BOJĘŚ-BIAŁASIK i D. NIEMCA
4

Budowla usytuowana jest przy dawnej bibliotece i późniejszym Gimnazjum św. Jacka, zob. A. BOJĘŚ-BIA-

ŁASIK, Piece w klasztorze Dominikanów w Krakowie. Badania w latach 2009–2010, [w:] A. MARKIEWICZ, M. SZYMA,

M. WALCZAK (red.), Sztuka w kręgu krakowskich Dominikanów (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu
Historycznego w Krakowie, 13), Kraków 2013, s. 340.
5 M. FILIPOWICZ, Sprawozdanie z badań, s. 294–298; A. BOJĘŚ-BIAŁASIK, Piece w klasztorze Dominikanów, s. 340.
6

A. BOJĘŚ-BIAŁASIK, Piece w klasztorze Dominikanów, s. 340–341.
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Kolejnym etapem rozwoju tzw. budowli romańskiej było dostawienie do jej wschodniej
ściany tzw. budowli gotyckiej. Obiekt ten został założony na planie kwadratu. W tym
okresie wydzielono również dwa nowe pomieszczenia wewnątrz tzw. budowli romańskiej7. Nowo powstałe partie obiektu zostały wówczas przesklepione. Najbardziej na
północ wysunięte pomieszczenie zostało podpiwniczone w XIV w. W tym czasie dawne
arkady zaczęły pełnić funkcję wejść do piwnic. Na początku XVII w. wewnątrz piwnicy
zbudowano ścianę fundamentową podpierającą mur zachodni parterowej klatki schodowej oraz XVI-wieczny mur wydzielający korytarz dormitorium na pierwszym piętrze8.
W powstałej w wyniku tych przebudów środkowej części piwnic tzw. budowli romańskiej rozpoznano dobrze zachowane relikty pieca hypokaustycznego z drugiej połowy XVI w., być może w miejscu starszego obiektu tego typu (ryc. 2)9. Lekko nachylone ku zachodowi dno pieca pierwotnie położone było ok. 48 cm poniżej obecnego
poziomu. Podłoże utworzono z fragmentów cegieł palcówek. Ściany wewnętrzne
pieca były zbudowane z wtórnie wykorzystanych cegieł romańskich oraz z nowożytnych cegieł o zróżnicowanym formacie (w większości przypadków o wymiarach ok.
6,5–7 × 13–13,5 × 26–27 cm). Ściana czołowa, będąca wewnętrznym licem zachodniego muru tzw. budowli romańskiej, była wielokrotnie przebudowywana. Ścianę
tylną tworzyły wtórnie przebudowane ceglane lico oraz warstwa z kamieni. Wnętrze
było wylepione przepaloną gliną. Piec składał się z dwóch komór. Dolna jego część
tworzyła komorę paleniskową. Przesklepiono ją ceglanym rusztem, o czym świadczą
relikty sześciu zachowanych łęków. Powierzchnię pomiędzy elementami ceglanymi
wypełniały dachówki. W górnej komorze na ruszcie znajdowały się kamienie służące
jako akumulatory ciepła. Ta partia pieca była przesklepiona ceglaną kolebą. Wnętrze
urządzenia grzewczego jest silnie okopcone. Konstrukcja komory przypiecowej opierała się na reliktach tzw. budowli romańskiej – lico zewnętrzne zachodniego muru
budynku tworzyło jednocześnie jedną ze ścian tej komory. Przepływ ciepłego powietrza był możliwy dzięki wykonaniu kilku otworów wlotowych. W zewnętrznej
ścianie tzw. budowli romańskiej wykuto: otwór komory dolnej, okrągły otwór do komina dymowego oraz zachowany jako prostokątny otwór z ceglanym łękiem wlot
do komory górnej. Jeden z otworów, tożsamy z wlotem do komina znajdującym się
we wnętrzu pieca, zidentyfikowano także w progu arkady przejścia usytuowanego
we wschodniej parterowej ścianie atrium. Świadectwem funkcjonowania urządzenia
grzewczego są także odkrywane w trakcie badań kamienne płyty z okrągłymi otworami. Opisywany piec zapewne wykorzystywano w celu ogrzewania środkowego
pomieszczenia tzw. budowli romańskiej, które spełniało funkcję sieni usytuowanej
między zachodnią częścią claustrum i biblioteką10.
7 Ścianę działową wybudowano ze względu na konieczność wyodrębnienia sieni, która miała prowadzić
do biblioteki powstałej pod koniec XIII w. po wschodniej stronie ściany tzw. budowli romańskiej. Ibidem,
s. 341.
8

Ibidem.

9

Ibidem, s. 342.

10

Ibidem, s. 342–345.
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Ryc. 2. Rekonstrukcja nowożytnego pieca hypokaustycznego odkrytego w klasztorze dominikanów
w Krakowie. Oprac. A. BOJĘŚ-BIAŁASIK, za: EADEM, Piece w klasztorze Dominikanów, ryc. 9

Północną część piwnicy tzw. budynku romańskiego zaadaptowano w drugiej połowie XVII w. na kolejny piec hypokaustyczny11. Urządzenie grzewcze zbudowano tutaj
z nowożytnych cegieł o wymiarach ok. 5,5–6,5 × 12,5–13 × 23,5–24,5 cm. Konstrukcja
pieca opierała się na podobnym schemacie. Komorę dolną przykrywało sześć lub siedem łęków. Na ruszcie ułożono otoczaki. Komora górna była przesklepiona. Otwory
wylotowe zlokalizowano na środku tego sklepienia oraz w wyższej części wschodniej
ściany pieca. Ściana wschodnia komory przypiecowej przylegała do niezachowanej
do dziś ściany czołowej pieca hypokaustycznego. Ściana północna komory przypiecowej stanowiła północną ścianę tzw. budowli romańskiej. Opisywany piec hypokaustyczny ogrzewał co najmniej jedno niewielkie parterowe pomieszczenie zdobione
późnorenesansową polichromią12.
Na terenie klasztoru dominikanów odkryto również świadectwa funkcjonowania
innego rodzaju urządzeń grzewczych, w postaci pieców kaflowych. O funkcjonowaniu takich pieców świadczą przede wszystkim gromadne znaleziska kafli piecowych pochodzące z badań prowadzonych w latach 2012–2014 w rejonie dziedzińca
11

Ibidem, s. 345.

12

Ibidem, s. 345–346.
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gospodarczego oraz drugiego wirydarza. Pewnych informacji dostarczają także
analizy wyników prac prowadzonych przez o. Adama Studzińskiego13 oraz mgr inż.
arch. Marię Filipowicz i mgra Teofila Dębowskiego w obrębie tzw. budowli romańskiej14. Niestety nie udało się zlokalizować na terenie klasztoru zachowanych in situ
fundamentów pieców kaflowych. W wyniku prowadzenia wieloletnich prac zidentyfikowano ponad 1020 fragmentów kafli. Analiza stylistyczna i technologiczno-techniczna tej kategorii zabytków pozwoliła na rekonstrukcję prawdopodobnego
wyglądu tego typu urządzeń grzewczych funkcjonujących w okresie nowożytnym
na terenie klasztoru15.
Wśród bogato zdobionych kafli z motywami florystycznymi zwracają uwagę zwłaszcza znaleziska renesansowych kafli z ornamentem rozety (ryc. 3.1–2). Na licach dwóch
z odkrytych tam zabytków znajduje się ornament o podobnej stylistyce – reliefowa
dekoracja rozety umieszczonej w kwadratowej płycinie. Na jednym z kafli (ryc. 3.1)
motyw roślinny zachował się jako fragment pąka kwiatowego oraz dwóch warstw
sercowatych płatków: czterech mniejszych i dwóch, silnie unerwionych, większych.
Kompozycja pokryta jest polewami żółtą oraz niebieską, tło jest białe. Lico drugiego
opisywanego zabytku (ryc. 3.2) zdobi fragment silnie unerwionego sercowatego liścia oraz ciąg niewielkich płatków. Roślinny ornament pokryto szkliwem w kolorach
żółtym, niebieskim oraz zielonym. Kompozycja została przedstawiona na białym tle.
Płytki w obu przypadkach otacza bordiura, która tworzy fazowaną ramę. Obramienie
kafla przedstawionego na ryc. 3.1 zdobi szlak granatowych rombów na białym tle
oraz zielony profilowany brzeg. Bordiura zabytku opisywanego jako drugi (ryc. 3.2)
zawiera dekorację żółtych rozetek o sześciu ostro zakończonych płatkach. Możliwe,
że fragmentem tego typu obramienia jest też zabytek zdobiony granatową taśmą na
białym tle (ryc. 3.3).
Motyw rozety oraz bordiury był charakterystycznym elementem renesansowego
zdobnictwa i powszechnie zdobił XVI-wieczne kafle. Taki wątek zdobniczy dekorował zabytki odkryte w rejonie ul. Kanoniczej 5 w Krakowie16 oraz na innych małopolskich stanowiskach, m.in. w Nowym Wiśniczu17, Bieczu18, Będziemyślu19. Motyw ro13 Niestety nie udało się zidentyfikować miejsc odkrycia kafli.
14

M. FILIPOWICZ, Sprawozdanie z badań, s. 294–298.

15 Autorka podaje szeroki zakres chronologiczny dla zabytków dominikańskich. Takie postępowanie
wynika z analiz badaczy, które wykazują, że zarówno piece kaflowe, jak i same formy do produkcji kafli
mogły funkcjonować w obiegu bardzo długo (nawet ponad 100 lat) (M. TYMONOVÁ, Výroba kamnářské keramiky v českých zemích a dílna v Opavě, „Archaeologia historica”, 39, 2014, s. 160).
16 K. MOSKAL, Kafle w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (Katalog Zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 5), Kraków 2012, s. 130–132.
17 J. OKOŃSKI, Renesansowe kafle „Wawelskie” z zamku w Nowym Wiśniczu, „Rocznik Tarnowski”, 3, 1993, s. 241.
18 G. T. ŚLAWSCY, Garncarstwo i kaflarstwo w Bieczu od późnego średniowiecza do czasów współczesnych,
[w:] A. GRUSZCZYŃSKA, A. TARGOŃSKA (red.), Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych. Materiały z konferencji, Rzeszów, 21–23 IX 1993, Rzeszów 1994, s. 220–225.
19 S. CZOPEK, Renesansowe kafle z Będziemyśla, [w:] A. GRUSZCZYŃSKA, A. TARGOŃSKA (red.), Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich, s. 106.
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zety w kwadratowej płycinie ograniczonej bordiurą zdobił także kafle z Inowłodza20.
Zabytki odkryte na terenie zamku w Inowłodzu posłużyły do rekonstrukcji wyglądu
pieca, który odtworzono jako wielobarwny sześcian21. Różnymi kolorami szkliw pokryto także kafle z motywem rozety pokrywające piec wawelski22. Wymienione przykłady są odzwierciedleniem różnorodnych sposobów zestawiania kafli zdobionych
rozetą w ścianie pieca. Urządzenia grzewcze zbudowane z tego typu zabytków tworzą bogato ornamentowane bryły, stanowiące bardzo dekoracyjny element wyposażenia wnętrz. Kafle odkryte w klasztorze dominikańskim najprawdopodobniej budowały równie wielobarwny piec.

Ryc. 3. Kafle odkryte na terenie klasztoru dominikanów w Krakowie: 3.1–2 – w wyniku działalności
konserwatorskiej o. A. Studzińskiego OP; 3.3–4 – w trakcie badań archeologicznych prowadzonych
w latach 2009–2014 pod kierunkiem D. Niemca na terenie tzw. dziedzińca gospodarczego (3.3)
i dziedzińca trzeciego (3.4). Rys. J. OLBROT

20 I. MOTYLEWSKA, Renesansowe kafle z zamku w Inowłodzu (Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, 35), Łódź 2008, s. 104–107, 111, 118.
21

Ibidem, s. 137.

22 M. PIĄTKIEWICZ-DERENIOWA, Rekonstrukcja dawnych wawelskich pieców kaflowych, „Biuletyn Historii
Sztuki”, 22, 1960, 3, s. 331–332.
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W zbiorze kafli pozyskanych na terenie klasztoru dominikanów zidentyfikowano
także egzemplarze jednobarwne z poszczególnymi przedstawieniami antropomorficznymi o wysokiej klasie artystycznej. Do takich przykładów należy zaliczyć
zabytki odkryte w jednoczasowym zasypie na terenie tzw. dziedzińca gospodarczego, które pokryto szkliwem zielonym w odcieniu określanym jako „trawiasta
zieleń”. Jednym z najciekawszych egzemplarzy tego typu jest kafel z wizerunkiem
renesansowego władcy przedstawionego en face (ryc. 4). Mężczyzna jest ubrany
w koszulę, którą charakteryzują sterczący kołnierzyk oraz silnie udrapowane rękawy.
Okrycie wierzchnie to szuba z długimi, luźno od ramion zwisającymi rękawami.
Głowę postaci zdobi biret. Mężczyzna trzyma w prawej dłoni laskę, najprawdopodobniej berło, które jest jednym z atrybutów władzy. Wyróżnikiem świadczącym
o wysokiej pozycji społecznej przedstawionej postaci jest także łańcuch23. Po obu
stronach mężczyzny znajdują się wici roślinne z liśćmi dębu. Wykorzystanie tematu
władcy w kaflarstwie jest w sztuce renesansowej odzwierciedleniem zainteresowań portretem. Zdobione przedstawieniami królów polskich oraz obcych władców XVI-wieczne kafle znane są m.in. z Gdańska24, Elbląga25, Wawelu26, Torunia27,
Poznania28. Częstym źródłem tych wyobrażeń były grafiki, m.in. z takich dzieł jak
Chronica Polonorum, De Sigismundi regis temporibus Liber czy Statuty Łaskiego. Czasem inspiracją dla jednego przedstawienia było aż kilka drzeworytów29. Czasami
taki kompilacyjny charakter wyobrażenia mógł służyć przedstawianiu jedynie idei
władcy. Być może wizerunek zdobiący kafel z klasztoru dominikanów jest takim
symbolicznym przedstawieniem związanym z programem ikonograficzno-dydaktycznym pieca. Nie można też zupełnie wykluczyć, że przedstawia konkretnego,
na razie niezidentyfikowanego władcę, ewentualnego fundatora pieca lub też
XVI-wiecznego donatora dominikanów.

23 J. KRÓL, Kafle z badań archeologicznych podziemi Archikatedry Lubelskiej, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, 8, 2006, s. 172.
24 B. BABIŃSKA, Kafle piecowe z XIV–XVIII w. pozyskane z badań archeologicznych prowadzonych na terenie
Gdańska w latach 1996–2006, [w:] H. PANER, M. FUDZIŃSKI, Z. BORCOWSKI (red.), Stan badań archeologicznych
miast w Polsce, Gdańsk 2009, s. 393.
25 B. POSPIESZNA, Późnośredniowieczne kafle z kościoła pod wezwaniem św. Walentego w Matarni pod Gdańskiem, [w:] R. BOROWY (red.), Rzemiosło artystyczne. Materiały z Sesji Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia
Historyków Sztuki, t. 2, Warszawa 2001, s. 86.
26 M. PIĄTKIEWICZ-DERENIOWA, Kafle Wawelskie okresu wczesnego renesansu, „Studia do Dziejów Wawelu”, 2,
1961, s. 303–375.
27 E. KILARSKA, M. KILARSKI, Kafle z terenu dawnych Prus Królewskich, Malbork 2009.
28 K. ZISOPULU-BLEJA, Kafle, [w:] P. PAWLAK (red.), Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek
północno-zachodni. Wyniki badań archeologicznych (Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses, 15),
Poznań 2013, s. 166.
29

Ibidem, s. 168.
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Ryc. 4. Kafel odkryty w trakcie badań
archeologicznych prowadzonych w latach
2009–2014 pod kierunkiem D. Niemca
na terenie tzw. dziedzińca gospodarczego
klasztoru dominikanów w Krakowie.
Rys. J. OLBROT

Wśród pozyskanego w klasztorze dominikanów zbioru kafli zidentyfikowano też pokryty
trawiastozielonym szkliwem ornament karpiówki, który występował w dwóch odmianach. Pierwszy rodzaj zdobienia zidentyfikowano na kaflach gzymsowych. Dachówki
ułożone były w ośmiu rzędach. W każdej linii znajdowało się do siedmiu takich elementów o wielkości ok. 3 cm. Drugi typ zdobienia charakteryzował kafle zwieńczenia. W tym
przypadku dachówki były ułożone po trzy w każdym rzędzie. W najszerszym miejscu pojedynczy element miał ok. 8 cm. Tego typu kafle należą do największych znanych z klasztoru dominikanów. Ustawione obok siebie kafle najprawdopodobniej tworzyły kopułę,
która przykrywała nadstawę urządzenia grzewczego. Zabytki z motywem karpiówki często zdobiły piece w XVI i XVII w. na terenie Małopolski oraz poza jej granicami30.
30 A. ANDRZEJEWSKA, Zespół kafli renesansowych z ratusza w Bytomiu, „Folia Archaeologica”, 27, 2010, s. 110;
M. DĄBROWSKA, Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII w. (Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, 58), Wrocław i in. 1987, ryc. 30, 89, 96; EADEM, O siedemnastowiecznych kaflach i piecach z terenu ziem
polskich, [w:] EADEM, H. KARWOWSKA (red.), Średniowieczne i nowożytne kafle. Regionalizmy – Podobieństwa
– Różnice, Białystok 2007, s. 149; W. DŁUGOSZEWSKA, J. PIETRZAK, Wstępne informacje o kaflach z Piotrkowa Trybunalskiego ze szczególnym uwzględnieniem zespołu pozyskanego w trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych w 2005 roku, „Folia Archaeologica”, 27, 2010, s. 157; A. HUNICZ, Motywy ornamentacyjne na
kaflach z zamku w Krupem, pow. Krasnystaw, „Studia i Materiały Lubelskie”, 5, 1971, s. 345; E. KWAŚNIEWSKA,
Ogrzewania hypokaustyczne na zamku w Dobczycach, „Materiały Archeologiczne”, 32, 2001, ryc. 14; A. LUBELCZYK, Zespół kafli z dawnego dworu w Twierdzy, pow. Strzyżów, woj. podkarpackie, „Materiały i Sprawozdania
Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, 34, 2013, s. 97; A. ŁASZKIEWICZ, Kafle i piece kaflowe z dworu na
kopcu w Krajkowie pod Mosiną, woj. poznańskie, Poznań 1997, s. 189; E. MASEŁKOWSKA-STĘPNIK, Analiza kafli
piecowych z Góry Przemysława w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania”, 64, 1996, s. 221–222; K. MOSKAL,
Kafle w zbiorach, s. 172–173; I. MOTYLEWSKA, Renesansowe kafle, s. 124, 126–127; J. OLEJNIK, Kafle z zamku
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Ryc. 5. Dwie alternatywne wersje rekonstrukcji renesansowego pieca kaflowego zdobionego
wizerunkiem władcy oraz wypukłym zwierciadłem, a także motywem wici roślinnej
i dachówki-karpiówki. Oprac. J. OLBROT

Do zabytków pokrytych trawiastozielonym szkliwem można zaliczyć także fryzowe
kafle zdobione ornamentem wici roślinnej. Sinusoidalna wić jest dekorowana silnie
unerwionymi sercowatymi liśćmi31. Te przypominające liście dębu płatki nawiązują
do elementów roślinnych zdobiących egzemplarz z wizerunkiem władcy.
Wygląd pieca zbudowanego z wyżej opisanych kafli można próbować rekonstruować na podstawie podobieństw cech stylistycznych oraz technologiczno-technicznych (ryc. 5.). Analiza kafli wypełniających zdobionych motywem wypukłego
radomskiego, „Folia Archaeologica”, 27, 2010, s. 66; Č. PAVLIK, M. VITANOVSKÝ, Encyklopedie kachlů v Čechách,
na Moravé a ve Slezsku, Praga 2004, s. 297; M. PIĄTKIEWICZ-DERENIOWA, Kafle Wawelskie, s. 354; G. T. ŚLAWSCY,
Garncarstwo i kaflarstwo w Bieczu, s. 220; M. TROJANOWSKA, Z. JELIŃSKI, Zdobnictwo i formy kafli nowożytnych
z placu Berka Joselewicza w Przemyślu, [w:] M. DĄBROWSKA, H. KARWOWSKA (red.), Średniowieczne i nowożytne
kafle, s. 102; P. WAWRZYNIAK, O kaflach i piecach w poznańskich domach, „Kronika Miasta Poznania”, 69, 1999, 4,
s. 45, 47, 52, 55; M. WOJENKA, Zamek ojcowski w dobie nowożytnej, [w:] J. GANCARSKI (red.), Archeologia okresu
nowożytnego w Karpatach polskich, Rzeszów-Krosno 2008, s. 54–55; K. ZISOPULU-BLEJA, Kafle, s. 172.
31

Przykłady renesansowych kafli zdobionych tego typu ornamentem odkryto m.in. w Krakowie (K. MO-

SKAL, Kafle w zbiorach, s. 183, 185) i w Poznaniu (K. ZISOPULU-BLEJA, Kafle, ryc. 3, 6).
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zwierciadła, w tym obserwacje kąta nachylenia komory względem lica (połączenie
pod kątem ostrym lub prostym) wskazują, że skrzynia pieca miała najprawdopodobniej formę sześcianu. Asymetryczne elementy narożne wskazują, że podczas budowy
urządzenia grzewczego stosowano system mijany. Komora kafla zdobionego przedstawieniem władcy nie zachowała się. Ze względu na to o kształcie nadstawy można
domniemywać jedynie na podstawie analogii. Skrzynia górna renesansowych pieców odtwarzana jest jako bryła prostopadłościenna lub cylindryczna32. W przypadku
rekonstruowania nadstawy jako prostopadłościanu można przypuszczać, że urządzenie grzewcze zwieńczone było sklepieniem zbudowanym z kafli zdobionych motywem karpiówki. Poszczególne ściany najprawdopodobniej rozdzielały kafle gzymsowe zdobione dachówką oraz kafle fryzowe zdobione ornamentem wici roślinnej.
Odkryty w wykopie na terenie tzw. dziedzińca gospodarczego zespół kafli renesansowych wyróżniający się wysoką klasą artystyczną i charakteryzujący się podobieństwem cech technologiczno-technicznych to zabytki zdobione wyobrażeniem błazna
oraz wklęsłym zwierciadłem. Wizerunki trefnisia znajdowały się na licach trzech egzemplarzy. Postać ma charakterystyczne nakrycie głowy – czapkę z „oślimi uszami” zakończonymi dzwoneczkami, zwaną kuklą. Błazen jest przedstawiony w otoku z wawrzynu (ryc. 6). Wizerunek błazna znajdujący się na jednym z egzemplarzy jest odbiciem
lustrzanym postaci znanych z innych kafli. XVI-wieczne wyobrażenia błaznów znane
są także z kafli pochodzących z Polkowic33 oraz Dworu Artusa w Gdańsku34.
Ryc. 6. Kafel odkryty w trakcie badań
archeologicznych prowadzonych
w latach 2009–2014 pod kierunkiem
D. Niemca na terenie tzw. dziedzińca
gospodarczego klasztoru dominikanów
w Krakowie. Rys. J. OLBROT

32 M. DĄBROWSKA, Kilka uwag metodycznych o rekonstrukcji pieców, „Archaeologica Historica Polona”, 15,
2005, ryc. 5–9.
33 A. GÓRAL, Renesansowe kafle z Polkowic na Śląsku, „Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne”, 5, 1999,
s. 175–176.
34 E. KILARSKA, W przededniu przebudowy pieca w dworze Artusa w Gdańsku, „Porta Aurea”, 1, 1992,
s. 151–189.
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Kolejną grupę stylistyczną kafli wśród zbioru odkrytego u dominikanów reprezentują
kafle z motywami geometryczno-roślinnymi. W centrum kafla znajduje się okrągła
wklęsłość obwiedziona ramką. W egzemplarzach narożnych wklęsłość ma kształt
owalny. Narożniki czworokątnej płytki wypełniają wyobrażenia owoców żołędzi flankowanych przez wici roślinne. Kafle zdobione takim XVI-wiecznym motywem odkryto
także w trakcie badań na stanowiskach we Wleniu35 , Ojcowie36 oraz w Krakowie37.
Zabytki zdobione wizerunkiem błazna oraz wklęsłego zwierciadła wykonano
w podobny sposób. Do produkcji kafli użyto gliny żelazistej schudzonej domieszką
drobno- i średnioziarnistego piasku w średniej ilości. Lico zabytków pokryto warstwą
białej glinki o grubości ok. 0,5 mm, a następnie warstwą szkliwa w kolorze zielonym.
Wypał został przeprowadzony w niedostatecznie dobrych warunkach. Podobieństwo
w sposobie wytworzenia kafli może wskazywać na ich pochodzenie z jednego pieca.
Zabytki zdobione wklęsłym zwierciadłem być może tworzyły ściany dolne pieca. Na
podstawie obserwacji kąta nachylenia komór, zawierającego się w przedziale 45–90°,
oraz obserwacji połączenia pod kątem prostym elementów kafli narożnych skrzynię
dolną zrekonstruowano jako sześcienną bryłę. Asymetryczność płytek narożnych
wskazuje, że podczas budowy pieca stosowano system mijany. Komory kafli zdobionych wizerunkiem błazna były nachylone pod kątem zawierającym się w przedziale
45–90°. Na tej podstawie można przypuszczać, że nadstawa urządzenia grzewczego
miała formę prostopadłościanu (ryc. 7). W podobny sposób odtworzono wygląd
pieca zbudowanego z kafli zdobionych motywami wklęsłego zwierciadła i postaci
w otokach z wawrzynu, które odkryto na zamku we Wleniu38.
O wyglądzie urządzeń grzewczych funkcjonujących na terenie klasztoru świadczą
także kafle z motywem rozety w kwadracie. W zbiorze zabytków odnaleziono 54 fragmenty ceramiki zdobione takim rodzajem ornamentu. Zachowane egzemplarze są dekorowane kilkoma odmianami wspomnianego rodzaju motywu. Wszystkie przykłady
zdobi kompozycja oparta na schemacie kwadratu wpisanego w kwadrat. Brzegi tych
czworoboków podkreśla podwójna listwa. Środkowe kwadratowe pole jest wypełnione przedstawieniem rozety z centralnie umieszczonym guzkiem. Większe liście rozety, które w większości wypadków można identyfikować jako liście akantu, są ułożone
na osi pionowej i poziomej, mniejsze płatki zaś – wzdłuż linii diagonalnych. Narożniki
płytki wypełnia łodyga flankowana przez dwa sercowate listki podobne do bzu. W niektórych przypadkach wić roślinna zakończona jest wielopłatkowym kwiatkiem. Tło jest
gładkie lub pokryte drobną granulacją. Kafle polano zielonym szkliwem.
Przykłady urządzeń grzewczych dekorowanych motywem rozety w kwadracie zachowały się do czasów współczesnych – takie piece znane są m.in. z Weidhofen39. Ka35

K. DYMEK, Średniowieczne i renesansowe kafle śląskie, Wrocław 1995, s. 39.

36

M. WOJENKA, Zamek ojcowski, s. 52, 56.

37

K. MOSKAL, Kafle w zbiorach, s. 179–180.

38

K. DYMEK, Średniowieczne i renesansowe, s. 273.

39

A. ORTWEIN, F. PAUKERT, Die Deutsche Renaissance in Österreich, t. 2, cz. 3, Leipzig 1887, ryc. 21.
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fle zdobione tym późnorenesansowym motywem występowały na terenie Małopolski powszechnie po 1602 r.40 Kilka możliwych wariantów rekonstrukcji wawelskiego
urządzenia grzewczego zbudowanego z tego typu kafli przedstawiła wyczerpująco

Ryc. 7. Rekonstrukcja renesansowego pieca zdobionego wizerunkiem błazna oraz wklęsłego zwierciadła.
Oprac. J. OLBROT
40 K. MOSKAL, Kafle w zbiorach, s. 229; J. RENNER, Późnorenesansowe kafle wawelskie z motywem rozety
w kwadracie, „Studia Waweliana”, 1, 1992, s. 57; M. WOJENKA, Zamek ojcowski, s. 57–58.
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J. Renner41. Na podstawie analizy cech stylistycznych oraz technicznych można próbować odtwarzać wygląd pieca funkcjonującego w dominikańskim klasztorze w sposób podobny do zaproponowanego wcześniej przez badaczkę zabytków z Wawelu
(ryc. 8). Najprawdopodobniej skrzynia pieca ogrzewającego wnętrza klasztorne
miała formę sześcianu. Świadczy o tym kąt nachylenia komór względem lic zawierający się w przedziale 45–90°.

Ryc. 8. Rekonstrukcja późnorenesansowego pieca z motywem rozety na podstawie prac J. Renner
oraz fragmenty kafli odkrytych w klasztorze dominikanów w Krakowie zdobionych podobnym
ornamentem i najprawdopodobniej budujących analogiczne piece. Oprac. J. OLBROT

W trakcie prac prowadzonych na terenie krakowskiego klasztoru odkryto także 23
fragmenty kafli zdobionych reliefem symetrycznej wici roślinnej, maureski. Na podstawie tych fragmentów ceramiki zrekonstruowano pełny wygląd ornamentu. Częścią tej kompozycji jest czteropłatkowa rozeta z wypukłym środkiem znajdująca się
w centralnej części płytki. Cztery narożniki dekorowane są przez wici roślinne uformowane w romb. W tym czworokątnym polu znajduje się niewielka rozetka. Na przedłużeniu ramion umieszczono dwa trójpłatkowe kwiatki oraz liść akantu w narożniku.
Kafle pokryto czterema rodzajami szkliw: listwy tworzące ramę płytki polano glazurą
41

J. RENNER, Późnorenesansowe kafle, s. 63–65.
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turkusową, wić roślinną pokryto szkliwem białym, poza środkiem, który pokryto szkliwem żółtym, tło zaś tworzyła powłoka w kolorze granatowym. Taki motyw w tym zestawie barw szkliwa należy datować na pierwszą połowę XVII w., podobnie jak kafle znane
z Kamienicy Hetmańskiej w Krakowie42. Zabytki odkryte na terenie klasztoru były elementami wielobarwnego urządzenia grzewczego. Zestawienie kafli zdobionych tym
symetrycznym ornamentem roślinnym pozwala na odtworzenie estetyki pieca (ryc. 9).

Ryc. 9. Zestawienie kafli z motywem symetrycznej wici roślinnej. Oprac. J. OLBROT

Informacji na temat pieców funkcjonujących w zakonnych wnętrzach dostarczają
także kafle zwieńczenia. W zbiorze zabytków odkrytych na terenie klasztoru znajdowały się m.in. kafle dekorowane heraldycznym motywem orła i balustrady. Na podstawie egzemplarzy znanych z innych stanowisk43 odtworzono prawdopodobny wygląd
tego zdobienia. Fragment zawierający wyobrażenie dwóch białych piór na ceglastym
tle obramionym białą i granatową ramką to za pewne element medalionu, w którym
był przedstawiony Orzeł Biały w koronie. Fragment ornamentu białej balustrady na
granatowym tle ze znajdującymi się pomiędzy tralkami polami pokrytymi pobiałą
to być może część tego samego typu kafla wieńczącego. Tego typu balustrada stanowiła dolny pas zdobienia kafla zwieńczenia z wczesnobarokowym wyobrażeniem
42

K. MOSKAL, Kafle w zbiorach, s. 224.

43

Ibidem, s. 275.
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Orła Białego. Przykłady takich elementów budujących piec z pierwszej połowy
XVII w. są znane z Kamienicy Hetmańskiej w Krakowie44, z Wawelu45 oraz krakowskiego gmachu Collegium Wróblewskiego, gdzie na podstawie analizy heraldycznej
stylistyki orła odkryte kafle można łączyć z królewską fundacją Władysława IV Wazy
z 1622 r. dla klasztoru norbertanek w Krakowie, zlokalizowanego przy ul. Wiślnej46.
Można przypuszczać, że kafle odkryte na terenie klasztoru również były elementem
granatowo-białego urządzenia grzewczego z barokowym wystrojem (ryc. 10).

Ryc. 10. Wczesnobarokowy piec z Kamienicy Hetmańskiej w Krakowie zwieńczony fryzem heraldycznym
z pierwszej połowy XVII w. oraz fragmenty analogicznych heraldycznych i fryzowych kafli odkrytych
w klasztorze dominikanów w Krakowie. Oprac. J. OLBROT

44 M. PIĄTKIEWICZ-DERENIOWA, Artystyczna ceramika europejska w zbiorach polskich (Skarby Sztuki w Polsce),
Warszawa 1991, s. 31, nota i ryc. 64; M. DĄBROWSKA, Kilka uwag, ryc. 12.
45 O czym świadczy taki sam kafel eksponowany w ramach stałej wystawy „Wawel zaginiony”.
46 D. NIEMIEC, Uniwersytet Krakowski w badaniach archeologicznych, [w:] Archeologiczne ślady Uniwersytetu Krakowskiego. Katalog wystawy w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 21,
ryc. 13; IDEM, Fragment kafla heraldycznego z wyobrażeniem orła, [w:] G. LICHOŃCZAK-NUREK (red.), Kraków –
europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257–1791, Kraków 2007, s. 435; IDEM, Archäologische Grabungen
im Bereich des Wróblewski-Collegium der Jagiellonen Universität in Kraków in den Jahren 2003–2005, „Recherches Archéologiques”, SN 1, 2009, s. 356–359 i ryc. 9–10.
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W trakcie badań archeologicznych odnaleziono także mniej liczne przykłady kafli pochodzących z młodszych pieców. Ciekawym egzemplarzem jest kafel zdobiony rozetą
(ryc. 3.4). Kwiat składa się z czterech płatków o ząbkowanej krawędzi oraz wypukłego
środka. Tło pokryte jest granulacją. Kafel polano szkliwem w kolorze brązowym. Na
wewnętrznej stronie płytki znajduje się sygnatura wytwórcy: W.WOJTYGA / WYRÓB /
PIECÓW KAFLOWYCH / W KRAKOWIE. Na podstawie napisu zidentyfikowano miejsce
produkcji jako kaflarnię Władysława Wojtygi działającą pod koniec XIX w. w krakowskiej dzielnicy Dębniki47.
Analiza zbioru zabytków odkrytych podczas badań archeologicznych w klasztorze
dominikanów pozwala przyjąć, że znalezione tam kafle były wytwarzane przez warsztaty zlokalizowane nie tylko poza terenem klasztoru. Wyraźnym i dobitnym dowodem miejscowej przyklasztornej produkcji kaflarskiej jest odkrycie renesansowej matrycy do kafli. Zachowana forma służyła do produkcji kafli z wyobrażeniem biskupa
(być może św. Stanisława lub jednego z biskupów krakowskich okresu nowożytnego)
w renesansowym stroju i pontyfikaliach oraz z przedstawieniem klęczącej postaci ze
złożonymi dłońmi skierowanymi w dół. Należy podkreślić, że wytwórstwo ceramiki
w klasztorze dominikańskim ma długą tradycję, sięgającą doby późnoromańskiej.
Świadectwem funkcjonowania takiego miejscowego przyklasztornego warsztatu już
w średniowieczu są relikty pieców do wypalania wapna i wypału ceramiki oraz pozostałości stanowiska strycharza, pochodzące z XIII w.48
Piece hypokaustyczne49 oraz piece kaflowe50 były powszechnym elementem systemu
grzewczego w klasztorach na terenie Polski. Mogły funkcjonować równocześnie lub
47 B. KOSTUCH, Kilka faktów z historii fabryki fajansów na Dębnikach w Krakowie, „Spotkania z Zabytkami”,
2010, numer specjalny dla szkół, s. 31.
48 A. BOJĘŚ-BIAŁASIK, D. NIEMIEC, Kościół i klasztor Dominikanów w Krakowie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych w latach 2010–2012, [w:] A. MARKIEWICZ, M. SZYMA, M. WALCZAK (red.), Sztuka w kręgu,
s. 313; IIDEM, Medieval ceramics techniques in architecture of Cracow’s Dominicans, „Forum Urbes Medii Aevi”,
13, 2016, w druku.
49 C. BUŚKO, Średniowieczne piece typu hypocaustum na Śląsku, „Archaeologia Historica Polona”, 1, 1995,
s. 149, 156, 176; W. GRABOWSKI, J. ROMANOW, Pocysterski zespół kościelno-klasztorny w Krzeszowie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych w 2006 roku, „Z Otchłani Wieków”, 64, 2009, 1–4, s. 253; E. ŁUŻYNIECKA,
Średniowieczny kościół i klasztor cysterski w Lubiążu, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 33, 1988, s. 83;
A. BOJĘŚ-BIAŁASIK, B. KWIATKOWSKA-KOPKA, Średniowieczne urządzenia grzewcze w klasztorze cystersów w Jędrzejowie i augustianów-eremitów na Kazimierzu w Krakowie, „Wiadomości Konserwatorskie”, 25, 2009, s. 77–87;
W. BIS, Ze studiów nad piecami typu hypocaustum z terenu ziem Polski, „Architectus”, 13–14, 2003, s. 14–15.
50 A. ANDRZEJEWSKI, L. KAJZER, Sprawozdanie z archeologiczno-architektonicznych badań weryfikacyjnych
zespołu franciszkańskiego w Barczewie przeprowadzonych w 2003 roku, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, 9, 2005, s. 237, 243; A. ANDRZEJEWSKA, L. KAJZER, Badania zespołu podominikańskiego w Brześciu
Kujawskim, „Archaeologia Historica Polona”, 1, 1995, s. 127–148; A. ANDRZEJEWSKI, L. KAJZER, J. PIETRZAK, Zespół pocysterski w Jemielnicy na Śląsku Opolskim w świetle badań terenowych, „Folia Archaeologica”, 22,
1998, s. 167–178; M. DRYJA, S. DRYJA, Pozostałości pieca grzewczego z pierwszej ćwierci XVI wieku z badań
przy ul. Św. Tomasza 34 w Krakowie, [w:] W. BIS, M. BIS (red.), Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym
średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej, Warszawa 2014, s. 105–124;
K. MOSKAL, Kafle w zbiorach, s. 364, 392–393; A. ANDRZEJEWSKI, L. KAJZER, Zespół poklasztorny w Łąkach Bratiańskich koło Nowego Miasta Lubawskiego w świetle weryfikacyjnych badań terenowych, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, 8, 2003, s. 266, 269; A. ANDRZEJEWSKI, L. KAJZER, J. PIETRZAK, Opactwo cysterskie w Rudach
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wymiennie w różnych okresach51. Znane są przykłady wykorzystywania elementów
tych dwóch rodzajów pieców tworzących spójne urządzenie grzewcze. Przykładem
takiego rozwiązania może być piec kaflowy z Bierzwnika, który był ogrzewany ciepłym powietrzem dostarczanym przez piec hypokaustyczny52. Jeszcze długo po zaprzestaniu ogrzewania piecami hypokaustycznymi budynków świeckich klasztorne
wnętrza były ogrzewane przez piece tego typu53. Przykładem takiej tradycji mogą
być urządzenia grzewcze z dominikańskiego klasztoru w Krakowie, które funkcjonowały od drugiej połowy XVI w., a następnie w drugiej połowie XVII w. Ogrzewały
one pomieszczenia sieni usytuowanej między zachodnią częścią claustrum i biblioteką oraz nieduże pomieszczenie zdobione późnorenesansową polichromią. Długie
funkcjonowanie pieców hypokaustycznych było możliwe ze względu na obecność
dużej liczby osób w klasztorze, zdolnej zapewnić odpowiednią obsługę dla tego wymagającego uwagi urządzenia grzewczego54. Klasztor dominikański w Krakowie jest
rozległym założeniem. Z tego powodu konieczne było stworzenie odpowiedniego
systemu grzewczego, składającego się z wielu elementów. Odkrycie dużej liczby fragmentów kafli świadczy, że ważnym elementem nowożytnego systemu grzewczego
musiały także być piece kaflowe. Ich pozostałości wskazują, że ogrzewano nimi pomieszczenia w XVI i XVII w., a nawet jeszcze później, pod sam koniec XIX w. Piece
kaflowe stanowiły jednocześnie element dekoracyjny wnętrz klasztornych. Analiza
stylistyki zdobienia pokazuje, że były one dekorowane zgodnie z tendencjami charakterystycznymi dla stylizacji danej epoki. Przewaga liczby kafli pokrytych szkliwem
zielonym (ok. 78%) świadczy o tym, że większość pieców dekorowano emalią tej
barwy. Polewą wielobarwną pokrywano urządzenia grzewcze zdobione w stylistyce
zarówno renesansowej, jak i barokowej. Próby rekonstrukcji wyglądu pieców kaflowych lub ich poszczególnych partii dają obraz tego, jak mogły funkcjonować w pomieszczeniach, oraz pozwalają na częściowe odtworzenie charakterystyki wnętrz
klasztornych.

w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w latach 1992–1993, [w:] M. DERWICH,
A. POBÓG-LENARTOWICZ (red.), Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski (Sympozja, 9), Opole 1995, s. 388;
A. CHMIEL, Kafle średniowieczne znalezione w Oświęcimiu, „Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej”, 2,
1906, s. 343–353; A. WAŁOWY, Badania przy kościele i klasztorze oo. Karmelitów na Piasku w Krakowie w 1963
roku (wykop II), „Materiały Archeologiczne”, 25, 1990, ryc. 10–11, 14.
51 I. HETMANIAK-MALICKA, Kafle gotyckie z klasztoru w Bierzwniku, „Zeszyty Bierzwnickie”, 4, 2002, s. 187;
J. TOMALA, Krótkie podsumowanie wyników badań archeologicznych opactwa cysterskiego w Sulejowie, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 34, 1990, 3–4, ryc. 6; C. BUŚKO, Średniowieczne piece, s. 176; M. WIEWIÓRA,
Zespół klasztorny kanoników regularnych w Trzemesznie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych,
„Archaeologia Historica Polona”, 9, 2000, ryc. 87; K. SULKOWSKA-TUSZYŃSKA, Wyposażenie łaźni klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie, ibidem, 14, 2004, s. 189–210.
52 M. SUCHY, Średniowieczny system grzewczy na terenie opactwa w Bierzwniku, woj. Zachodniopomorskie,
„Zeszyty Bierzwnickie”, 4, 2002, s. 179.
53

W. BIS, Ze studiów nad piecami, s. 9.

54 Konieczne było dostarczanie paliwa do opalania pieca, prowadzenie nadzoru oraz corocznej konserwacji (M. DĄBROWSKA, Oświetlenie i ogrzewanie średniowiecznych wnętrz zamkowych, „Archaeologia Historica
Polona”, 14, 2004, s. 182–183).
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Jadwiga OLBROT
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Uniwersytet Jagielloński

Nowożytne urządzenia grzewcze w klasztorze dominikanów w Krakowie
Streszczenie
Rezultatem archeologicznych i archeologiczno-architektonicznych badań prowadzonych na terenie klasztoru
dominikanów w Krakowie były odkrycia reliktów urządzeń grzewczych. W wyniku prac prowadzonych w latach
2009–2014 w obrębie tzw. budowli romańskiej rozpoznano pozostałości dwóch pieców hypokaustycznych.
Analiza obiektów pozwoliła na określenie czasu ich powstania. Urządzenia najprawdopodobniej ogrzewały pomieszczenia klasztorne od drugiej połowy XVI i drugiej połowy XVII w.
Jednym z elementów systemu grzewczego były także piece kaflowe. Reliktami tego typu urządzeń są kafle
odkrywane w trakcie wielu prac prowadzonych przez o. Adama Studzińskiego, mgr inż. arch. Marię Filipowicz
i mgra Teofila Dębowskiego czy dra Dariusza Niemca i dr inż. arch. Annę Bojęś-Białasik. Wynikiem wieloletnich
badań jest zbiór zabytków liczący ponad 1020 fragmentów. Analiza stylistyczna i technologiczno-techniczna pozwoliła na stworzenie prawdopodobnych rekonstrukcji pieców. Egzemplarze datowano na XVI–XIX w.
W zbiorze zabytków znajdowały się przykłady wielobarwne oraz zielone. Piece kaflowe były bardzo dekoracyjnym elementem wyposażenia wnętrz, które wraz z piecami hypokaustycznymi tworzyły skomplikowany
system grzewczy.

Słowa kluczowe
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Modern heating devices in the Dominican Monastery in Cracow
Summary
Archaeological and archaeological-architectural research conducted in the Dominican Monastery in Cracow
revealed relicts of heating devices. The research, conducted in 2009–2014, led to the discovery within the socalled Romanesque building of two hypocaust stoves. An analysis of the finds has made it possible to establish
the period when they originated. The devices heated the monastery most likely from the second half of the
16th and the second half of the 17th century.
The heating system in the monastery also encompassed tile stoves. Remnants of such devices are tiles discovered by Fr Adam Studziński, Mgr inż. arch. Maria Filipowicz and Mgr Teofil Dębowski or Dr Dariusz Niemiec and
Dr inż. arch. Anna Bojęś-Białasik. Their work has produced a collection of over 1020 fragments. An stylistic and
technological-technical analysis has made it possible to produce likely reconstructions of the stoves. The items
have been dated to the 16th–19th centuries. The collection includes multicolour and green items. Tile stoves
were a very attractive element of the interior design and, together with hypocaust stoves, made up a complex
heating system.

Keywords
modern heating devices, tile stoves, hypocaust stoves, Dominicans, Cracow
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Listina prostějovských řeholních kanovníků (1403)
ze Státního archivu ve Vratislavi
Specifikem řádu řeholních kanovníků sv. Augustina1 bylo uzavírání konfraternit mezi
jednotlivými kanoniemi. Tímto způsobem vytvářené svazky, jejichž náplní byly bohoslužebné akty a motlitby za zesnulé kapituláry z bratrského konventu, do jisté míry
nahrazovaly absentující vazby po organizační rovině. V návaznosti na sérii edicí konfraternitních listin českých a moravských kanonií2 edičně zpřístupníme další z nalezených dokumentů. Jedná se o listinu prostějovského probošta a konventu řeholních
kanovníků vydaná 29. listopadu 1403 ve prospěch vratislavského kláštera P. Marie.
Konfraternita je odborné literatuře zcela utajena. Metoděj Zemek, autor statě o prostějovské kanonii z práce Österreichischer Chorherrenbuch, ji neuvádí, neregistruje

1 Přehledy bádání o řádu viz P. KRAFL, Výzkumy středověkých dějin středoevropských klášterů řeholních kanovníků sv. Augustina, „Acta Universitatis Reginaehradecensis“, „Facultas Paedagogica – Humanistica“, 1,
2008, s. 171–182; P. KRAFL, „Debemus caritatis operibus ferventer intendere.“ Výzkumy dějin řeholních kanovníků sv. Augustina v Čechách a na Moravě období středověku za uplynulá desetiletí, „Časopis Matice moravské“, 128, 2009, s. 147–169; P. O. KRAFL, Ecclesia in Glacz frequencius a Christi fidelibus visitetur. Kapitoly z dějin
kladské kanonie v době předhusitské, Brno 2015, s. 23–63.
2 Srov. A boldogságos szüzröl czimzeit Vág-ujhelyi prépostság története, ed. B. REVICZKY, Trenczén 1897,
s. 172–173, č. 14; P. KRAFL, Dokumenty konfraterni czeskich, morawskich i śląskich klasztorów z pierwszej połowy XV wieku. Z archiwum klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Krakowie-Kazimierzu, „Rocznik
Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, 48, 2003, s. 9–29; IDEM, Konfraternita lanškrounského kláštera
s kladským z roku 1382, „Kladský sborník“, 6, 2005, s. 201–206; IDEM, Počátky konfraternit řeholních kanovníků
sv. Augustina v Kazimierzi s konventy z Čech a Moravy. Edice konfraternitních listin kláštera Těla Páně z moravských archivů, [in:] Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce.
Materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej z okazji 600-lecia fundacji opactwa Bożego Ciała
w Krakowie, ed. K. ŁATAK, I. MAKARCZYK, [Kraków 2008], s. 209–216; P. KRAFL, P. MUTLOVÁ, D. STEHLÍKOVÁ, Řeholní
kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. Dějiny a diplomatář kláštera, „Práce Historického ústavu AV ČR“, řada
B Editiones, sv. 7, Praha 2010, s. 139–140, 151–155, 178–179, 181–183, 205, 220–221, 230–231, 242–244,
285–286, č. 13, 18–20, 28, 30, 39, 42, 44, 47, 53; P. KRAFL, Neznámá konfraternitní listina třeboňské kanonie
(1416) z archivu v Klosterneuburgu, „Studia historica Brunensia“, 60, 2013, 1–2, s. 109–113. Schema ovlivnilo
též konfraternitní listiny kartuziánů ze Spiše; P. KRAFL, Dokument konfraterni klasztoru kartuzów Lapis Refugii
na Spiszu dla kanoników regularnych w Kazimierzu pod Krakowem z 1495 roku, „Rocznik Biblioteki Naukowej
PAU i PAN w Krakowie”, 49, 2004, s. 9–13; IDEM, Konfraternita kartuziánů ze spišského Lapis Refugii s řeholními
kanovníky z Kazimierze u Krakova z roku 1495, „Studia Historica Tyrnaviensia”, 14–15, 2012, s. 96–100.
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k roku 1403 ani osobu probošta Jakuba.3 Heslo Encyklopedie moravských a slezských
klášterů též žádnou z konfraternit prostějovského konventu nezaznamenává,4 podobně Encyklopedie řádů a kongregací Milana Bubna.5 Konfraternity stály mimo pozornost autorky cenné monografie o vratislavském konventu řeholních kanovníků.6
Listina z 29. listopadu 1403 se dochovala ve Státním archivu ve Vratislavi (Archiwum
Państwowe we Wrocławiu), ve fondu 55, kde se nachází písemnosti vratislavského
konventu řeholních kanovníků sv. Augustina.7 Jedná se o pergamenový dokument.
Ohlášeny jsou pečeti probošta a konventu kláštera v Prostějově, na pergamenovém
proužku je přivěšena špičatě-oválná pečeť probošta Jakuba a kulatá pečeť konventu.
Pečetní obraz pečeti probošta Jakuba zobrazuje Krista na kříži, na konventní pečeti
nalezneme dvě k sobě obrácené a rukama se objímající postavy s nimbem, stojící
na podstavci z gotické architektury, z vnějších stran obklopené dvěma štíty s erbem
pánů z Kravař, zakladatelů kanonie (odřivous). Textově se listina nevymyká z řady
ostatních konfraternitních listin roudnického okruhu konventů řádu řeholních kanovníků sv. Augustina, vykazuje podobnost s většinou z nich.8 S ohledem na skutečnost, že se archiv prostějovské kanonie nedochoval, představuje nalezená listina
cenný doklad jejího působení.

3 Österreichisches Chorherrenbuch. Die Klöster der Augustiner-Chorherren in der ehemeligen Österreichisch-Ungarischen Monarchie, Die Stifte de Augustiner-Chorherren in Böhmen, Mähren und Ungarn,
F. RÖHRIG (ed.), Klosterneuburg–Wien 1994, s. 174 (o kanonii s. 167–175).
4

D. FOLTÝN a kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha 2005, s. 604–607.

5

M. M. BUBEN, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, II/1 Řeholní kanovníci, Praha 2003, s. 47.

6 A. POBÓG-LENARTOWICZ, A czyny ich były liczne i godne pamięci. Konwent klasztoru kanoników regularnych
NPM na Piasku we Wrocławiu, Opole 2007.
7 R. STELMACH, Katalog średniowiecznych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym we
Wrocławiu, Wrocław-Racibórz 2014, s. 312, č. 5669.
8 Srov. pozn. 2. Viz též Národní archiv Praha, Archivy zrušených klášterů, i. č. 5, 7, 12, 14, 122, 125, 126,
127, 128, 129, 131, 136, 145, 146, 149, 151, 153.
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Příloha
1403 Nov. 29. Prostějov.
Jacobus praepositus et fratres monasterii sanctae Mariae CRSA in Prostějov Olomucensis dioecesis confraternitatem cum monasterio sanctae Mariae in Wratislavia contrahunt decernuntque pro fratribus defunctis domorum suarum suffragia in missis,
psalmis et orationibus facere.
Sigg. in scidulis membranaceis appendent: 1. Jacobi, praepositi monasterii in Prostějov; 2. conventus eiusdem monasterii.
Autogr. membr. Lat., Archivum Państwowe we Wrocławiu, Rep. 55, n. 16 (n. vetus 81) (=A).
Ed. –
Reg. R. STELMACH, Katalog średniowiecznych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Wrocław-Racibórz 2014, p. 312, n. 5669.
‡In‡ nomine Domini amen. Quoniam secundum Apostolum omnes „unum corpus
sumus in Cristo“,1 debemus fraterne caritatis operibus frequenter intendere, || ne scindamur ab huius corporis unitate, que eciam magis pro illis fiunt necessario, qui iam
extra statum merendi positi transeuncium penarum || subduntur rigori. Exinde nos
Iacobus, prepositus canonicorum regularium monasterii sancte Marie virginis in Prostyeyow2 ordinis sancti || Augustini Olomucensis3 dyocesis, significamus presencium
sub tenore, quod nobis nostrisque fratribus ordinis supradicti utile ac salubre visum
fuit, ut pro nostri necnon venerabilis patris Nicolai, abbatis monasterii sancte Marie
Wratislawyensis4 dyocesis, ipsius nostrorum tocius congregacionis monasteriorum
preteritorum, presencium ac futurorum fratrum defunctorum in missis, psalmis et
devotionis ac sanctis oracionibus vicissim beneficia fierent suffragiorum, quatenus iidem afratres gracia Dei opitulante ad gaudia celestis curie eo celerius pervenirent. Ut
sic inter nos et vos mutua fraternitate contracta decrevimus, ut fratris professi unius
vel duorum vel plurium nostri aut vestri monasterii die obitus intimato ipsius et ipsorum nominibis in kalendario descriptis bpsalmis consuetis,b videlicet „Verba mea“5
et cetera, in capitulo et vigiliis maioribus in choro lectis {et in} missa defunctorum

a

„fid“ cancellatum per scribam.

b–b em. sec. chartam in Krafl–Mutlová–Stehlíková, Řeholní kanovníci sv. Augustina, p. 139-140, n. 13.
„psalmi consueti“ A.
1

Rom. 12, 5.

2

Prostějov, civitas in Moravia.

3

Olomouc, civitas in Moravia.

4

Wrocław, civitas in Silesia.

5

Ps. 5, 2.
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consequenter pro ipsius seu ipsorum animabus cantetur, cui commendacioni, que
ipsam missam sequetur, fratres interesse debent singuli et omnes causa racionabili cessante. Qualicumque hoc insuper adiecto, quod quilibet presbiterorum ipso
vel alio legat unam missam pro defunctis, dyaconi vero et subdiaconi atque accoliti
unam quinquagenam psalmorum et fratres conversi centum oraciones dominicas
cum totidem Ave Maria complebunt. In die autem anniversario psalmi predicti, vigilie
minores et una dumtaxat missa sub nota sine commendacione tenebuntur, nisi quis
et tunc vellet missam legere specialem, quod non improbamus sed laudamus. Ipsi
vero fratres vestri monasterii i[n an]niversario fratris nostri monasterii aut plurium
vigilias dicent et consequenter missam pro sequentes cum collecta sive collectis loco
et tempore oportunis. Per huius[m]odi autem nostrum decretum serviciis amplioribus, que fratres pro fratribus facere consueverunt, in nullo volumus derogare. In
premissorum omnium testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum
et actum in monasterio nostro suprascripto anno Domini millesimo CCCC tercio, in
vigilia sancti Andree apostoli.
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Dokument prościejowskich kanoników regularnych z 1403 r.
z Archiwum Państwowego we Wrocławiu
Streszczenie
Klasztory kanoników regularnych św. Augustyna podlegały jurysdykcji biskupów diecezjalnych; w zakonie nie
było więzi na poziomie kościelno-administracyjnym czy też władzy centralnej. Brak formalnych więzi prawnych
zastępowały do pewnego stopnia więzi łączące poszczególne konfraternie, poprzez które kanonie tworzyły
liturgiczno-modlitewną wspólnotę. Autor przedstawia niepublikowany wcześniej dokument prepozyta i klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Prościejowie z dnia 29 XI 1403 r. adresowany do klasztoru NMP
we Wrocławiu. Przechowywany w Archiwum Państwowym we Wrocławiu dokument nie różni się od innych
dokumentów, które powstały w rudnickim kręgu klasztorów kanoników regularnych św. Augustyna; wykazuje
on tekstowe podobieństwo do większości pozostałych dokumentów.

Słowa kluczowe
kanonicy regularni św. Augustyna, kanonia, konfraternia, dokument, edycja, Prościejów, Wrocław, Morawy,
Śląsk
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A document by the Prostějov Canons Regular (1403)
from the State Archives in Wrocław
Summary
Monasteries of the Canons Regular of St. Augustine were subordinated to the jurisdiction of diocesan bishops;
there were no bonds on an ecclesiastical-administrative level and central control of the order was absent. The absent formal legal bonds were replaced to some extent with confraternal bonds, through which canonries formed
a liturgical and prayer community. The author presents an unpublished document by the provost and monastery
of Canons Regular of St. Augustine in Prostějov dated 29 November 1403 and addressed to St. Mary’s Monastery
in Wrocław. The document, kept in the State Archives in Wrocław, does not differ from other documents written
in the Roudnice circle of monasteries of Canons Regular of St. Augustine; it bears a textual similarity to most of
the other documents.

Keywords
Canons Regular of St. Augustine, canonry, confraternity, document, edition, Prostějov, Wrocław, Moravia, Silesia
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Протоколи візитацій та реєстр фінансово-майнової
документації василіанського монастиря у Білині Великій
(1763–1765 рр.)*
Історія василіанського монастиря у Білині Великій досліджена автором в окремих
публікаціях1. Серед документальної бази дослідження можна виокремити актовий
матеріал – заповіти2, акти дарчих записів (1669–1795 рр.)3, судові акти (1760 р.)4,
інвентарні описи монастирського майна та прибутків (1772, 1803 рр.)5, реєстри
документів монастирського архіву (1765, 1791 р.)6, матеріали про врегулювання
земельних суперечок та про сплату боргів (1770–1811 рр.)7, розпорядженя перемишльського владики Максиміліана Рилла8. Певні доповнення до актового матеріалу вносять статистично-описові джерела – каталоги ченців (1754, 1772, 1776 рр.)9.

* 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 Ю. С ТЕЦИК, Василіанські монастирі Перемишльської єпархії (кінець XVII–XVIII ст.). Монографія,
Жовква 2015, с. 119–129; IDEM, Василіанський монастир Успення Пресвятої Богородиці в Білині Великій
(XVII – XVIII ст.), „Дрогобицький краєзнавчий збірник”, 8, 2004, с. 208–218. Режим доступу: http://www.
drohobych.net/ddpu/biblioteka/chutach/fnv/drohobytskyy_krayeznavchyy_zbirnyk/2004_8.pdf
2 Центральний державний історичний архів України у Львові (далі: ЦДІАУ у Львові), фонд (далі: ф.)
684, опис (далі: оп.) 1, справа (далі: спр.) 1085, аркуш (далі: арк.) 2.
3

Ibidem, арк. 1–11.

4

Ibidem, ф. 856, оп. 1, спр. 343, арк. 1–2.

5

Ibidem, ф. 159, оп. 9, спр. 3570, арк. 1–3.

6

Ibidem, арк. 572–573.

7 ЦДІАУ у Львові, ф. 684, оп. 1, спр. 1089, 1096, 1097.
8 Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. Відділ рукописів (далі:
ЛННБ ВР), ф. 3, спр. 406/1, арк. 1–2.
9 М. ВАВРИК, Нарис розвитку і стану Василіянського Чина XVII–XX ст. Топографічно-статистична
розвідка (Записки Чина Cв. Вacилiя Вeл., cepiя II, ceкцiя I, 40), Рим 1979, с. 117, 136–137, 156–157.
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Значний масив інформації до реконструкції історії Білинського монастиря подають протоколи візитацій (1763, 1764 рр.)10. Тож зупинимося докладніше на огляді
цього виду документації. Візитаційна документація, поряд з іншими матеріалами
монастирського походження – хроніками, пом’яниками, інвентарними описами,
є комплексним масовим джерелом з історії та культури. Вона охоплює окремий
період, стосується певної проблеми, має однакові властивості й ознаки (ординарність походження, гомогенність змісту, однотипність форми).
Протоколи візитаційних описів монастирів зберігалися початково в архіві Провінційної Управи Святопокровської провінції Чину Святого Василія Великого (далі:
ЧСВВ), який у розглядуваний період знаходився у Почаївській Лаврі, а їх копії у
канцеляріях розглядуваних монастирів та активно використовувалися для адміністративного управління чернечими осередками. Зокрема, під час проведення
поетапних візитаційних відвідин обителей, уповноважена комісія звертала увагу
на наявність у монастирському архіві візитацій за минулі роки. Адже візитатори
звіряли інвентарний опис за попередні роки із реальним майновим становищем
монастиря. Особлива пильність була зосереджена на виконанні реформаційних
декретів, в яких вказувалися основні недоліки щодо управління монастирем та
чернечою братією. Візитатори проводили не тільки опис майнового становища
обителей, але й опитували ченців монастирської братії для збору інформації щодо
укладення характеристики настоятеля та ченців обителі. Після поділів Речі Посполитої, в нових суспільно-політичних умовах, ця документація отримала практичне
застосування поза межами Провінційної Управи, ставши суб’єктом публічного
права в Австрійській монархії. Зокрема, витяги із протоколів візитацій використовувалися прокураторами (особами відповідальними за ведення судових справ)
монастирів під час розгляду судових суперечок. Однак упродовж першої половини XIX ст. візитаційні матеріали поступово вийшли з ужитку. Така переміна, як
вважає Ігор Скочиляс, була обумовлена появою нового способу справочинства –
реєстрації документів, а не їхнього впису. Після 1848 р. візитації перестали бути
об’єктом канонічного права Церкви ї їх вилучили з обігу11.
Протоколи візитацій можна умовно поділити на парафіяльні та монастирські.
Такий поділ зумовлений тим, що не всі монастирі володіли парафіями, а також
василіанські монастирі юрисдикційно були підпорядковані не місцевому єпископу, а Провінційній Управі ЧСВВ. Оскільки василіанські монастирі Перемишльської єпархії із 1739 до 1780 рр. входили до Святопокровської провінції ЧСВВ,
тому візитування монастирів проводили представники Провінційної Управи.
Білинський василіанський монастир 18 VI 1763 р. візитував делегований о. Йосафат Висоцький, архимандрит Жовківського монастиря, вікарій Святопокровської

10 ЦДІАУ у Львові, ф. 201, оп. 4, спр. 613, арк. 67–68, 427–428.
11 І. СКОЧИЛЯС, Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII–XVIII століть: ЛьвівськоГалицько-Кам’янецька єпархія, Львів 2004, т. 2: Протоколи генеральних візитацій, с. XVIII.
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провінції ЧСВВ12, а протокол візитації уклав о. Юстиній Іляшевич, ігумен Львівського монастиря Cв. Юра13. Згодом, 12 X 1764 р., проведено повторну візитацію новопризначеним протоігуменом Святопокровської провінції о. Йосафатом
Седлецьким, архімандритом Овруцьким14. Проте, у копії документу не вказано
укладача протоколу візитації.

12 Висоцький Йосафат – світське ім’я Якуб. Батьки – Іван Сас та Марія. Народився 23 X 1709 р. у с.
Святе Перемишльської землі. Закінчив філософські студії у Ярославській школі отців єзуїтів. Вступив
до чернецтва 23 IX 1733 р. у Добромилі. Після короткого часу чернечих випробовувань 14 VII 1734 р.
склав чернечі обіти професа та отримав ієрейські свячення 24 VI 1735 р. із рук перемишльського
владики Ієроніма Устрицького у Перемишльському катедральному соборі та повернувся назад до
Добромильського монастиря. Після року проповідування призначений ігуменом катедрального
собору у м. Перемишлі, де також виконував обов’язки проповідника (2 р.), а далі став офіціалом (3 р.).
У серпні 1740 р. відправлений до Львова, будучи ігуменом монастиря при Ставропігійній церкві.
01 V 1741 р. призначений київським митрополитом Атанасієм Шептицьким на посаду київського
офіціала та відправлений до Битенського монастиря, де протягом 3 років був ігуменом обителі.
Уповноважений проводити візитації монастирів Святопокровської провінції. Згодом скерований до
Крилоського монастиря для виконання обов’язків галицького офіціала, а через пів року проводив
візитації по монастирях Правобережної України. У серпні 1744 р. відправлений до Жовкви, будучи
ігуменом монастиря впродовж 2 років. Із 1746 р. – ігумен Крехівського монастиря, де урядував
8 років. Урочиста номінація на посаду ігумена відбулася 17 I 1747 р., яку провів о. Ієронім Озинкевич,
соцій Святопокровської провінції. На другій Берестейській капітулі (1751 р.) обраний консультором
Святопокровської провінції. Поєднував обов’язки консультора та ігумена Жовківського монастиря,
а згодом (1754 р.) отримав привілей на посаду Жовківського архимандрита. Номінований на
архимандрита коадютором київської митрополії та холмським владикою Феліціаном Володковичем
у Білостоці. У 1763 р. на Білостоцькій капітулі обраний вікарієм провінціала (протоігумена) та
консультором для монастирів Перемишльської єпархії. Проживав до 1775 р. у Жовківському
монастирі, будучи архимандритом, а далі переїхав до Добромиля. Час та місце смерті не встановлені
(Ю. С ТЕЦИК, Василіанське чернецтво Перемишльської єпархії (друга половина XVIII ст.): словник
біограм, Жовква 2015, с. 44–46).
13 Іляшевич Юстиній – народився 1708 р. Вступив до чернецтва у 1738 р. Після завершення новіціату
у 1740 р. склав чернечі обіти професа та отримав ієрейські свячення. У 1745 р. ігумен Битенського
монастиря та Київський офіціал. 1754–1764 рр. – ігумен Львівського монастиря Св. Юра та ректор
чернечих студій при цій же обителі. Впродовж 1773–1776 рр. – екс-консультор Провінційної Управи
та сповідник у Крехівському монастирі. Помер у 1776 р. (ЛННБ ВР, ф. 3, спр. 435, арк. 725).
14 Сідлецький Йосафат – світське ім’я Йосиф-Констянтин. Батьки – Станіслав та Францішка
із Песцеровських. Народився в 1716 р. у Волинському воєводстві. Отримавши добрі знання із
права, філософії, а також моральної теології, вступив 01 VIII 1745 р. до Мильцінського монастиря
(Володимирська єпархія). Після вступу відправлений до Почаєва для відбуття новіціату, де через рік
03 IX 1746 р. склав довічні обіти професа. Після цього був секретарем Святопокровської провінції під
час урядування протоігумена Іппатія Білинського. Через рік 27 VIII 1747 р. висвячений у ієромонахи
із благословення луцького єпископа Теодора Рудницького. Цього ж року на Берестейській капітулі
(16 VIII 1747 р.) обраний помічником секретаря при новообраному протоігумену Сильвестру
Коблянському. А через рік, після смерті секретаря провінції о. Себастіяна Білинського, у червні 1748
р. обраний консультором Провінційної Управи, виконуючи обов’язки секретаря провінції. Водночас
був ігуменом Білостоцького монастиря. Після трьох років урядування обраний на Берестейській
капітулі (02 VII 1751 р.) третім консультором Провінційної Управи. Водночас призначений ігуменом
Лаврівського монастиря. У 1753 р. луцький єпископ Сильвестр Рудницький призначив о. Йосафата
архімандритом Овруцької архімандрії, будучи затверджений привілеєм польського короля Августа
ІІІ. На Берестейській генеральній капітулі (03 VII 1759 р.) обраний протоконсультором Чину. Після
чотирьох років врядування, на Білостоцькій провінційній капітулі (липень 1763 р.), обраний

272

Юрій С ТЕЦИК

Обидва протоколи візитацій укладені за однаковим формуляром документа, що
відповідало постановам Замойського синоду (1720 р.), включаючи в себе такі
розділи:
– преамбула (заголовок документа, назва монастиря, організатор проведення та
дата укладення візитації);
– історична довідка та місцезнаходження монастиря;
– описовий схематичний план забудови монастирського двору;
– церква (титул, опис зовнішнього та внутрішнього оформлення);
– літургійне начиння (чаші, дискоси, ложечки тощо);
– священичі ризи, стихарі, підризники, накидки;
– предмети літургійного вжитку (хрести, хоругви, дзвіночок тощо);
– богослужбові книги;
– бібліотека;
– резиденція монахів (келії, кухня, трапезна);
– фільварок (челядь, господарський двір, реманент, стодола, стайня, шпихлір,
шопи, врожай);
– фінансові прибутки монастиря.
Запропоновані нами розділи охоплюють дрібні структурні частини, які подає
візитатор у протоколі. Проте, слід вказати на відсутність у візитаціях реформаційних декретів та характеристик діяльності чернецтва. Очевидно, дані копіярії
було укладено за зразком інвентарного опису, який був складовою частиною
візитації, оскільки в джерелах не подано повного тексту візитаційних протоколів. Певною мірою візитаційний опис доповнюють і розширюють сумаріюші монастирського архіву та інвентарні описи монастирського майна. У 1765 р. о. Сосипатр Цимборський15 уклав реєстр (сумаріюш) документації архіву Білинського
протоігуменом Святопокровської провінції. Помер 08 I 1775 р. в монастирі Овруцької архімандрії
(ЛННБ ВР, ф. 3, спр. 435, арк. 454).
15 Цимборський Сосипатр. Світське ім’я – Симеон. Батьки – Іван та Мар’яна. Народився у 1726 р.
в Кременці. Закінчив двохрічний клас риторики. Вступив 13 VIII 1748 р. до чернецтва в Почаєві. Після
року випробовувань у новіціаті в 1749 р. склав чернечі обіти професа та відправлений до Гощі, де
впродовж трьох років проходив студії з риторики. По їх завершенні у серпні 1750 р. скерований
до Львова на студії з філософії, де навчався два роки. 19 I 1752 р. отримав ієрейські свячення від
львівського владики Льва Шептицького. По завершенні студій в липні 1752 р. відправлений до
Любліна, де був проповідником. Надалі в різний час побував по монастирях провінції для виконання
відповідних послушань: лютий 1754 р. – проповідник у Крехові, серпень 1754 р. – студіював моральну
теологію у Добромилі, з серпня 1756 р. – викладав два роки синтаксис та граматику в Шаргороді. Із
серпня 1758 р. – проповідник у Семенках, а з березня 1759 р. – проповідник в Овручі, липня 1760
р. – капелан у Битені, серпеня 1763 р. – ігумен в Городенці. Із 29 VII 1764 р. – проповідник у Віцині,
а з 08 VI 1765 р. – вікарій у Жовкві, 06 VIII 1764 р. – ігумен у Білині, 15 IV 1767 р. – резидент у Сваричові,
22 IX 1769 р. – резидент у Пацикові. 1775–1776 рр. – капелан у магната Глоговського. 1776–1779 рр. –
ігумен монастиря у Домашові. Помер у 1780 р. (Ю. С ТЕЦИК, Василіанське чернецтво, с. 238–239).
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монастиря, який дозволяє сучасним дослідникам віднаходити згадані документи
у реєстраційних актових книгах (дивись Документ III). Пізніше проводилися повторні описи монастирського архіву: 1778, 1791 рр. До нашого часу зберігся цілий
комплекс інвентарних описів монастиря за різні роки: 1772, 1803 рр., які детальніше розкривають майнове забезпечення монастиря. Проте протоколи візитацій, на відміну від інвентарних описів, подають значно ширшу інформацію про
фундацію, побудову та місце знаходження монастиря.
Текстологічний аналіз протоколів візитацій за 1763 та 1764 рр., показує, що ці
два документи, у більшості своїх структурних частин, подають однакову інформацію, і тільки в окремих випадках подано відомості про нові надходження після
проведення візитаційного огляду делегацією Провінційної Управи. На підставі
співставлення цих двох документів можемо зробити висновок про те, що візитатор під час укладення протоколу брав за основу попередній візитаційний опис
та після проведення ревізійного огляду монастирського майна вносив зміни та
доповнення до нового документу. Зокрема, візитація 1763 р. подає опис старого
помешкання ченців, а вже візитація 1764 р. описує нове помешкання монахів,
яке збудоване впродовж року. Інші зміни, які наступили в монастирі через один
рік, зауважені нами при розгляді опису монастирського майна.
Протоколи візитацій василіанських монастирів традиційно розпочиналися короткими історичними відомостями про час і місце виникнення об’єкту, вказуючи певний вид фундаційної документації (грамота, привілей, дарчий запис тощо). Часто
адміністрації монастирів Перемишльської єпархії, на момент проведення візитацій
впродовж 1763 – 1766 рр., не могли представити оригіналів фундаційної документації, а в більшості випадків і їх копій. Такий незадовільний стан монастирського
діловодства, який можемо простежити до моменту утворення Святопокровської
провінції (1739 р.), створює для дослідників труднощі у визначенні точної дати заснування ряду обителей. У розглядуваних джерелах, щодо визначення виду фундаційної документації, то зроблено покликання на дарчий запис Катерини Скаржевської із Желіборських (1669 р.), який у 1689 р. облятовано в Перемишльських
гродських актах. На підставі цього документу самбірський староста у 1686 р. видав
розпорядження про фундацію монастиря у Білині Великій.
На основі візитаційних описів можна реконструювати типову забудову малих
василіанських монастирів, яку розглянемо на прикладі Білинської обителі. Монастир розташовувався у полі праворуч від гостинця, який пролягав до Білини
Великої. Був оточений довкола вербами, а із Півдня, Сходу та Заходу знаходився
сад. Праворуч від кам’яної в’їздної дороги знаходився малий ставок. Монастирське подвір’я закривалося великими воротами, за якими вгорі стояла криниця із
альтанкою. Ліворуч від неї розміщувалася мала брама із дзвіницею, на якій знаходилося три дзвони (один більший, а два менші). Ліворуч біля дзвіниці був невеликий шпихлір, обмазаний глиною, покритий соломою, а за ним стояли пекарня,
обора, стайня, хлів, стодола, шопа. Всі ці приміщення були дерев’яними та покриті соломою. Монастирське подвір’я було оточене парканом, який в більшості
похилився. Праворуч від вхідної брами стояла невелика дерев’яна трьохбанна
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церква Успіння Пресвятої Богородиці, яка за свідченням візитатора 1764 р. потребувала ремонту покриття.
На основі візитаційний описів можна взагальному реконструювати інтер’єр
храму: головний та два бічні вівтарі, іконостас та чудотворну ікону Успіння Пречистої Діви Марії, остання була оздоблена срібними та золотими прикрасами та
вотами – як пожертвами від прочан, які отримали зцілення. У візитації 1764 р.
подано опис нових пожертв, складених для чудотворного образу, після проведення візитації 1763 р. Очевидно, що щорічні відпусти та прочанські місії сприяли поширенню Богородичного культу, завдяки якому монастир був відомим на
теренах Перемишльської єпархії. Наведені описи мають наукову та мистецьку
цінність, адже згадана ікона не збереглася до нашого часу.
У північному напрямку від церкви знаходилося старе дерев’яне житлове приміщення ченців, яке було покрито соломою. В цій резиденції була одна кімната,
комірка, пекарня, хлів для прислуги та худоби без п’єців, без підлоги. Побудову
нової резиденції було розпочато із південної сторони церкви та завершено через рік. Опис нової резиденції подано у візитації 1764 р.
Для відправ у монастирській церкві використовували різноманітний літургійний
посуд. Традиційно застосовували срібні чаші, ложечки, звізди, дароносиці, хрести, мідні котли для освячення води, карбонки для вугілля, цинкові ліхтарики,
ложечки для кадила, кадило, латунні таці та вівтарний дзвіночок.
Під час богослужінь отці-василіани використовували спеціальний одяг різного
призначення і пошиття. Священичі ризи (апарати) відрізнялися за матерією (дамастові, атласові, парчові) та за кольором і декором (червоні, темно-зелені, білі,
світло-сині, жовті, із позолоченими квітами, срібними хрестиками). Підризники
(альби) були швабські зі Спіжу, лляні, білого кольору, із позолотою на руках та
раменах, із зображенням корон та іноді вишивані. Стихарі (далматики) були вовняними, китайковими, зеленого кольору, із накидкою, прикрашеною квітами.
Гумерали, обруси (покривала) були шовковими, лляними із Гданська. Церковні
ризи час від часу оновлювалися, про що засвідчують відомості візитації 1764 р.,
адже в цей час до монастиря прибули стихар та фелон.
Візитатори звертали особливу увагу на наявність відповідного літургійного спорядження, передбаченого канонами церкви, і відсутність якого унеможливлювала проведення богослужіння: антимінси, хоругви, плащаниця. Якщо у 1763 р.
було 3 хоругви, то через рік залишилася тільки одна, оскільки дві малі полотняні
хоругви через свою старість знищилися.
Як свідчать матеріали візитацій у монастирів був повний набір богослужбової
літератури для організацій літургій, до котрого входили: Євагенгеліє, Тріоді
(Квітна та Постна), Апостол, Октоїх, Псалтир, Часослов, Требник, Трефолой, книга
щоденних богослужінь. Найкраще було оформлене Євангеліє, яке посідало
основне місце в Літургії. При описі стану збереженості богослужбової літератури візитатори в більшості випадків не вказували часу і місця видань, натомість
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обмежувалися загальною характеристикою стану збереженості: стара, нова,
дописана, половина книги. Бібліотека Білинського монастиря була невеликою,
оскільки її книжкові фонди складалися в основному із богословської літератури
необхідної для підготовки проповідей та Уставу Св. Василія Великого, який регламентував уклад чернечого життя. Значна увага зверталася на наявність Почаївських видань, які продукувала василіанська друкарня відповідно до канонічних
вимог Унійної Церкви. Протокол 1764 р. відзначає, що після проведення візитації
1763 р. до монастиря прибули латиномовні книги, однак не вказано які саме.
Таким чином, організація душпастирської діяльності чернецтва відповідала
канонічним вимогам Церкви, а наявність різноманітної богослужбової та богословської літератури задовільняла не тільки богослужбові та духовні потреби
монахів, але й сприяла піднесенню та вдосконаленню їхнього освітнього та духовного рівня.
Інформаційні дані візитацій дозволяють в деяких аспектах розкрити економічне
підгрунтя функціонування монастиря, адже в них подано досить докладний інвентарний опис фільварку, починаючи від детального переліку господарського
реманенту та завершуючи поданням статистики зібраного врожаю. Монастирські грунти, відомості про розміри яких, із невідомих причин, упущено у візитаціях, однак вказані в інвентарних описах, обробляли наймані робітники із с.
Білина Велика, оскільки за монастирем не було закріплено підданих селян. Землеволодіння монастиря постійно змінювалися шляхом дарування та застави
майна, що можемо прослідкувати на основі реєстру фінансово-майнової документації монастиря за 1765 р. до якого увійшли дарчі та заставні записи, заповіти, введення у землеволодіння, угоди про обмін грунтами, акти про передачу
землі, майнові договори.
У веденні фільваркового господарства допомогала монастирська челядь (дід,
господар, господиня, пастух, парубок для прислуговування). Основними напрямами діяльності монастирського господарства були рільництво, скотарство,
вівчарство, птахівництво, лісництво, бджільництво.
За даними візитацій, фінансовими джерелами функціонування монастиря були
пожертви, складенні під час відпустів, провізії за користування монастирськими
грунтами, прибутки від ведення монастирського господарства.
Підсумовуючи, зауважимо, що протоколи візитацій, незважаючи на неповноту
та статистичну фрагментарність, подають загальні уявлення про вигляд і матеріальні засади функціонування василіанського монастиря у другій половині
XVIII ст. Однак, слід відзначити, що віднайдення реформаційних декретів та
докладне вивчення збереженого комплексу монастирських джерел (каталогів
ченців Святопокровської провінції, актів Перемишльського гродського суду та
духовного суду Перемишльської унійної Консисторії тощо). дозволить дослідникам заповнити лакуни в певних галузях внутрішньої історії чернецтва, чого
не дозволяють зробити протоколи візитацій Білинського василіанського монастиря другої половини XVIII cт.
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Видання
Visitatio Residentiae Bilinensi Patrum et Fratrum O[rdi] Nostri S[ancti] Basilii
M[agni] In Provincia Sub Titulo Protectionis B[eatissimae] V[irginis] M[ariae]
in Magna Bilina sitae per Me infra scriptum Deligatum a Perillustri
R[everendissi]mo P[at]re Josaphat Wysocki O[rdnis] S[ancti] B[asilii] M[agni]
Abbato Zułkowię Vicario generaliProvinciae [...] D[ie] 18 Junii V[etu]s
1763 A[nno] expedita
Джерело: ЦДІАУ у Львові, ф. 201, оп. 4, спр. 613, Протоколи візитацій та інвентарні описи василіaнських монастирів Галичини, Волині, Холмщини, Підляшшя
та Великої України 1730–1765 рр, арк. 67–68.
Дослідження: Ю. С ТЕЦИК, Василіанський монастир Успення Пресвятої Богородиці, с. 208–218; IDEM, Василіанські монастирі Перемишльської єпархії, с. 119–129.
Автор у своїх публікації використав тільки окремі фрагменти із документу для
дослідження історії монастиря. Публікація цілого документу та його співставлення із інвентарними описами дозволить реконструювати загальний вигляд
монастиря ще задовго до його закриття.
Klasztorek ten w Roku 1689 tym od W[ielmożnej] S[wietlej] P[amięci] J[ego]m[o]śc[i]
Pani Katarzyny z Żeliborskich Skaryszowskiey Chorążyny Bidgowskey na częsciach
tey że Pani Dziedzicznych pod wsią Biliną Wielką z affiliacyą do Ławrowa ufundowany, tak się ma w swoiey pozycyi: iadąc do Bilinki Małey gościncem ktory ciągnie
do Biliny Wielkiey w prawey ręce o kilka sążni od tegoż goscinca y tylesz wsi Biliną
w polu stoi ten monastyrek wierzbami około otoczony a od Południa, Wschodu y Zachodu sadem, od namienionego wiazdu sprawey ręce sadzawka mała, zaras zapieraszemi wrotami, a powyżey studnia z altanką. Od ktorey w lewą strone Bramka mała
z Dzwoniczką, Dzwonkow trzy zawieraiąca w sobie, ieden przywiększy a dwa przymnieysze, w te bramkę wszedszy w lewey stronie przy Dzwonicy spiklerzyk niewielki
chrusciany, gliną oblepiony, słomą pokryty a za nim pominowszy piekarnia, obora,
staynia y chlewy wszystko to z chrustu y pod słomą, stodoła drewniana y z szopą.
Całe to obeyscie płotem około ogrodżone, po większey częsci upadłym. Wprost zas
wszedszy w te Bramkę tuż prawie okilka krokow stoi niewielka Cerkiewka Drzewiana
o trzech kopułach pod tytułem Wniebowziencia Nays[więtszey] Panny ktorey apparęcya takowa:
1. sciany obiciem puł jedwabnym paskowatym mocno podartym okryte. Deisus czyli
Maiestat snecerską robotą pięknie rznięty, malarską sztuką przystoynie ozdobiony,
marcypanowo złocony, w Wielkim Ołtarzu obras niewielki Nays[więtszey] Maryi
Panny wiele łaskami słynąccy obrazem S. Mikołaia zasłoniony z cymboryum w ktorym
S[anctis]s[i]mum w cynowcy puszce conservat, po prawym boku po srodku Cerkwie
przy scienie ołtarzyk mały S. Onufrego, pobocznich ołtarzykow dwa, grub denowo
z drzewa wyrubiony w Roku 1763.
2. Srebro y inne minerały, tudziesz kleynoty:
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1-mo Kielichow srebnych dwa z patynami, ieden intus wyzłacany, drugi biały patyną,
zaś obydwie pozłacone
2-do Zwiazda iedna y łyżeczka iedna
3-tio sukienka na cudownym obrazie Nays[więtszey] Panny cała srebna marcypanowo złocona
4-to na tym że obrazie korun dwie srebnych pozłacanych obrączka szczero złota,
wotow srebnych iedynascie, iedne in formam nożki dwie in formam oczu, czwarte
blaszka pułcwiartkowa gładka, piąte blaszka z wyrażeniem Nays[więtszey] Panny,
szoste z passyką, siedme gładkie, osme z wyrażeniem Dzieciencia w pieluszkach,
dziewiąte item z wyrażeniem Nays[więtszey] Panny, dziesiąte z wyrażeniem oczow,
jedynaste item gładkie
5-to na tym że obrazie krzyzykow małych srebnych trzy, ieden z dyamencikami czeskiemi szesciu, drugi z prostemi kamykami, trzeci malenki pozłacany
6-to na tym że obrazie łubkow srebnych trzy, perełek większych sznurek 1, paciorkow różnych sznurkow cztery. Reliquiarzykow in formum serduszka dwa, misiurek
nieprawdziwych drobnych sznurek ieden, koralikow sznurek ieden, obraskow Częstochowskich dwa, z obrączkami srebnemi, perołek snurek ieden prawdziwych, srebra topionego oddano J[egomości] X[iędzu] Magierewiczowi teraznieyszemu superiorowi futow 14. Proby iedynastey to srebro nieważylismy przy odebraniu, tylko że
J[egomości] X[iądz] Teodorski nas w tym upewnił.
7-to na namisnych obrazach koronek srebnych sześć różney wielkosci
8-vo na ołtarzyku Zwiastowania Nays[więtszey] Panny koronka z materyi wyrobiona
y pierscionek srebny z kamykiem prostym, obrączka srebna y koralikow dwa sznureczki.
Cyna. Mosiądz.
1-mo kelich cynowy z patyną y gwiazdą
2-do krzyż cynowy z sedesem dużym
3-tio lichtarzyków cynowych par trzy
4-to talirz pod swenty dare
5-to trybularz mosiężny
Apparaty y Dalmatyki
1-mo apparatow wszystkich dziewięć, ieden z materyi tureckiey pod maiowym iedwabiem nie złoty wydaięcy z siebie cum requisitis, drugi axamitowy karmazynowy
sine requisitis, trzeci kitaykowy zielony cum requisitis, czwarty atłasowy zielony
z stułą tylką, drugi siagrynowy zielony, piąty biały z materyi tureckiey podarty, dwa
adamaszkowych cielistych, dwa krumrasowych czerwonych
2-do dalmatika z niebieskiey materyi bez orara
3-tio stuł dwie odmiennych od apparatow
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4-tio dwa apparaty granatowe białe w kwiaty
5-to apparat axamitny czarny z epiatrachilem et aliis requisitis
6-to Antypedya, firanki y inne kawalki materyi
1-mo antypedya dwoie, iedne w kostkę z dwoch kolorow kitayki rożewego y zieloniego, drugie włuczkami szyte
2-do firanek na cudownym obrazie dwie, iedna kitaykowa niebieska, druga zielona
wyszywana po koncach palatinko vulgo podszyta, druga zielona
3-tio do carskich wrat zasłona fabinowa popielata
4-to różnych firanek trzy, czarna z kwofa, dwie tyczakowych ciemnych stączką rużową obszytych
7-mo Alby, obrusy y inne płutna cerkiewne
1-mo Alb wszystkich osm, iedna szwabska iedwabiem różnego koloru udołu wyszywana, dwie z korunkami lnianych, reszta grubsze bez koronek.
2-do Humerałow trzy.
3-tio Korporałow cztery.
4-to Puryfikatoriow osm.
5-to Obrusow wszystkich dziewieńć z ktorych tylko ieden nowy.
6-to Ręcznikow do lawatorza trzy. Ręcznikow przy oltarzach dwa.
7-mo Antemisow dwa cum requisitis,
8-vo Płaszczenica na płutnie.
9-no Alba cienka przybyła.
8-vo Xięgi Cerkiewne
1-mo Ewangelia pod marynes oprawna z blaszkami miedzianemi.
2-do Trefoloy druku Lwowskiego stary.
3-tio Oktoich tegoż druku.
4-to Triodi postna y cwitna.
5-to Apostoł drukowany.
6-to Czasosłow Lwowskiego druku.
7-mo Psałterz tegoż druku.
8-vo Trebnikow dwa, Lwowski y Uniowski.
9-no Mszałow dwa, Poczaiowski y Lwowski.
10 Obszczyna

Протоколи візитацій та реєстр фінансово-майнової

279

9-no Xięgi Biblioteczne
1-mo Klucz.
2-do Ustawy S[więtego] Oyca, polskie in folio.
3-tio Appolo chrzescianski spiewaiący żywoty swiętych.
4-to Życie swiętych na trzy miesiące.
10 Reszta sprzętu cerkiewnego
1-mo Chorąguw trzy, iedna z Zwiastowaniem y z S[więtym] Mikołaiem axamitowa
y dwie malenkich dużo starych na płutnie.
2-do Obrusow różnych w Cerkwi prze scianach dziewienć.
3-tio Krzyż processyonalny nowy z korpusem suto wyzłucany.
4-to Dzwonkow mosiąznych 2.
5-to Poduszek na ołtarzach włoczką wyszywanych dwa.
6-to Velum na puszkę w ktorym S[anctis]s[i]mum conservat cało złotem hawtowane.
11 Rezydęcye Zakonne
Te na pułnoc leżą obok z cerkwie stare upadło, słomą niedawno poszyte iedna izba
ku wschodowi z alkierzem komorą a bardziey klatkami na przeciwko piekarnia z komirką pod iednym że poszyciem. Ta dla zakonnikow pustka, a ten chlew tak dla czeladzi iako y dla bydląt bez piecow, bez podług. Nowa Rezydencyia dopiero zmezała się
budować z drugie strony cerkwi na poludnie.
12 Prowent klasztorny pienięzny
1-mo Oprocz nowo danny summy tysiącu zlt. na prowizyą W[ielmożnemu] J[egomości] Panu Bilinskiemu komornikowi Przemyskiemu ktore offiarowała J[asno]w[ielmożna] Panni Katarzyna z Zielonkow Ustrzycka karztellanowa Przemyska y do ręk
J[egomości] X[iędzu] Superyorowi oddała pod obowiązkiem obligu Mszy dwadziesta
czterech do roku, więcey pewnego przychodu niema, opatruie [...] cudowna w tym
obrazie Matka Boska ten klasztorek, że może mieć do roku plus minus na zł[oty]ch
300 swego prowentu. Ma oprocz tego zł[oty]ch pięcset na gromadzie Bilinskiey Krolevskiey na robotnika, do tych gruntow przysposobionych staraniem przeszłego superiora maią dosyć y iest summa na nich około tysiąca złotych polskich, co wszystko
w sobie dokumęta złożone in archiwo zawieraią. Poddanstwa żadnego niemaią.
Czeladz
Dziad, gospodarz, parobek odsłużył się, gospodynia y pastuch
Sprzęty gospodarskie
Co do Refektarza należy, naczynie gliniane, drewniane, obrusow dwa.
1-mo Do Kuchni Rożenek żelazny y nuż kucharski, tesak.
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2-do Do stayni koni cztery.
3-tio Do wozowni wuz parokonny z wasąskiem w kiło przeplatany. Woz wołowy ieden, złobnie iedne popsute mocno, poszerkow para, uzdećiek dwie.
4-to Do folwarku pług ieden ze wszystkim, radeło 1, bron dwie, siekir dwie, swidrow
dwa, rydel ieden, nuż osny, siekacz do kapusty, kosa iedna, riezak ieden, młotek
y babka, kłodka do zamykania iedna.
Obora
Wołow roboczych cztery, krow doynych cztery, cieląt troie, beciak ieden, bez rogiego
sztuk sześć, iałuwek dwie y większych cieląt dwie.
Krescencya
Co było krestencyi pozostaley to się iedna wysiała, a druga poszła do młynu, wysiało
się zboża rożnego pułmiarkow 19.
N[ota] b[ene]. 1762 Anno apparat biały na kitayce wyszywany z bokami niebeskiemi
cum requisitis, do tegoż apparata podobne Dalmatyki z dawney Dalmatyki niebieskiey dodałszy materyi przerobione dla garnitury, przybył po wizycie krzyżyk szafirowe kamyczki w nim proste wisi na Nays[więtszey] Panny obrazie. Item wotum
srebne przybyło w tym że roku.
Item kamizelka od W[ielmożnej] J[egomości] Pani Stebnickiej czarna darowana do
zakrystyi tuteyszey. Item za J[egomości] X[iędza] Magierowicza ninieyszego superiora z Horodyszcza od J[ego]m[ości] Pani Popielowey przybyło koralikow na obras
sznurkow 3.
Item in anno presenti 1763 J[a]s[no]w[ielmożny] Pan Merski kasztellan przemyski
z szciodrobliwosci swoiey darował do monasteru Bilinskiego owiec dwadziescia
cztery za bytnosci J[egomości] X[iędza] Magierowicza superiora ninieyszago.
Datum in Residentia Bilinense Anno mense, Die quibus superius. In fidem majorem
hunc visitationem per me rite expeditam subscribe Justinus Ilaszewicz O[rdinis]
S[ancti] B[asilii] M[agni]. l[ocus] S[igili]. Visitatorum m[anus] p[ropria].
[Відсутні підпис та печатка]
Visitatio Residentiae Bilinensis per me infra scriptum delegatum a ill[ustrisi]mo
R[everendissi]mo P[at]re Josaphat Siedlecki O[rdinis] S[ancti] B[asilii] M[agni]
Archimandrita Owrucen Provinciae sub titulo Protectionis B[eatissi]mae
M[ariae] V[irginis] D[ie] 12 [Octov]bris V[etu]s 1764 Anno in proprio funde
Джерело: ЦДІАУ у Львові, ф. 201, оп. 4, спр. 613, Протоколи візитацій та
інвентарні описи василіaнських монастирів Галичини, Волині, Холмщини,
Підляшшя та Великої України 1730–1765 рр, арк. 435–436 (зв.).
1-mo. Klasztorek ten w Roku 1689 – tym od W[ielmożny] J[ego]m[oś]c[i] Pani Katarzyny z Zeliborskich Skaryszewskiey Chorązyny Bidgowskiey na częsciach tey że
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Pani dziedzicznych pod wsią Biliną Wielką za affiliacyą do Ławrowa ufundowany
tak się ma w swoiey pozycyi. Idąc od Bilinki Małey goscińcem, ktory ciągnie do Biliny Wielkiey w prawey ręce o kilka sążni od tegoż goscinca y o tyleż ode wsi Biliny
w polu stoi ten monastyrek wierzbami w koło otoczony, a od południa, wschodu
y zachodu sadem, od namienionego wiazdu w prawey ręce sadzawka mała teraz zapierazszemi wrotami, a powyszy studnia z altanką, od ktorey w lewą stronę bramka
mała z dzwonniczką dzwonkow trzy zawieraiącą w sobie, ieden przywiększy, a dwa
pomnieysze. W tę bramkę wszedszy w lewey stronie przy dzwonnicy szpiklirzyk
niewielki chrusciany, gliną oblepiony, słomą pokryty, a za nim pominowszy piekarnia, oborka, staynia y chlewy, wszystko to z chrustu y pod słomą. Stodoła drewniana y z szopą. Całe to obeyscie płotem w koło opatszone. Wprost zaś wszedszy
w tę bramkę po prawie o kilka krokow stoi niewielka Cerkiewka drewniana o trzech
kopułach pod tytułem Wniebowzięcia Nayswiętszey Panny, ktora Cerkiew wielkiey
reparacyi y całego dachu potrzebuie, w tey zas pomienioney Cerkwi apparencya
takowa:
Sciany obiciem w Wielkim ołtarzu połiedwabnym paskowatym mocno poszarpanym okryta Deisus czyli majestat snycerską robotą pięknie rznięty, malarską sztuką
przystoynie ozdobiony, marcypanowo złocony. W Wielkim ołtarzu obraz niewielki
Nayswiętszey Maryi Panny wiele laskami słynącey obrazem S[więtego] Mlkołaja
zasłoniony z cymborium, w ktorym sanctissimum w cynowey puszce conservatur,
po prawym boku posrzod cerkwi ołtarzyk mały S[więtego] Onufrego, po drugey
stronie ołtarzyk P[ana] Jezusa Mielosierdnego. Grob denowo z drzewa wyrobiony
na srodku.
Srebro y inne minerały tudzież kleynoty
1-mo. Kielichow srebrnych dwa z patynami, ieden intus wyzłacany, drugi biały, patyny zaś pozłacane obedwie.
2-do. Zwiazda iedna y lyżeczka iedna.
3-tio. Sukenka na cudownym obrazie Nays[więtszey] Pany cała srebrna marcypanowo złocona.
4-to. Na tym że obrazie koron dwie srebrnych pozłacanych. Obrączka szczerozłota.
Wotow srebrnych iedynascie, jedno in formum nożki, dwie in formam oczow, czwarta
blaszka połczwiartkowa gładka, piąte z wyrażeniem Nays[więtszey] Panny, szoste
z passyką, siodme gładke, osme z wyrazeniem dziecięcia w pieluszkach, dziewiąte
jam z wyrażenem Nays[więtszey] Panny, dziesiąte z wyrażeniem oczow, jedynaste
gładkie.
5-to. Na tym że obrazie krzyżykow małych srebrnych trzy, jeden z dyamencikami czeskiemi szesciu, drugi z prostemi kamykami, trzeci malenki pozłacany.
6-to. Na tym że obrazie lubków srebrnych trzy, lubkow różnych sznurkow cztery,
reliquiarzykow in formam serduszkow dwa. Pereł prawdziwych sznurek ieden. Srebra topionego oddaną w ręce J[ego]m[oś]c[i] Xiędza Magarewicza terażnieyszego
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superiora. Łubow czternascie proby odynastey. Te srebro nieważylismy przyodebraniu, tylko za J[ego]m[oś]c X[iądz] Teodorski nas w tym upewniał. Po wizycie przybyła
kokardka srebrna z kamyczkami małemi czeskiemi, wotum srebrne, na ktorym dziecie w pieluszkach. Serduszko srebrne na ktorym imie Jezus. Dwie obrączki slubne
szczyrozłocony ważące pułtora czerwonego złotego y lubkow dwa, y wotum srybne.
Łustry Numero sześć na blasze spiżowey. Krzyżyk srybny na Panu Jezusie z pierscionkiem. Krzyżyk z szafirowemi kamykami.
7-mo. Na namisnych ołtarzach koronek srybnych sześć rożney wielkosci.
8-vo. Na obrazie Zwiestowania Nays[więtszey] Panny koronka z materyi wyrabiana
y pierscionek srybny z kamyczkiem prostym.
Cyna, mosiądz
1-mo. Kielich cynowy z patyną y gwiazdą.
2-do. Krzyż cynowy z sedesem dużym.
3-tio. Lichtarzow cynowych par trzy.
4-to. Talirz pod swenty dare.
5-to. Turybularz mosiężny.
Apparaty y dalmatyki
1-mo. Apparatow wszystkich dziesięć. Jeden z materyi tureckiey pod maiowym iedwabnie złotą wydaiący z siebie cum requisitis. Drugi axamitny karmazynowy sine
requisitis. Trzeci kitaykowy zielony cum requisitis. Czwarty atłasowy zielony tylko
z stułą. Piąty atłasowy cum requisitis. Szosty niebieski z białą kolumną szytą cum
omnibus requisitis. Dwa adamaszkowych cielistych. Dwa krumrasowych czerwonych.
2-do. Dalmatyka niebieskiey materyi bez orara.
3-tio. Stuł dwie odmięnych od aparatow.
4-to. Dwa apparaty granatowy w kwiaty.
5-to. Apparat axamitny czarny z epitrachilem et aliis requisitis.
6-to. Dalmatyk niebieskich z białemi kolumnami. Przybył po wizycie apparat na popielatym dnie z kwiatem z jedwabie roznego.
Antepedia, firanki y inne kawałki materyi
1-mo. Antepedia dwie. Jedne w kostkie z dwoch kolorow kitayki rozowego y zielonego. Pasoczkami odszyte.
2-do. Firanek na cudownym obrazie dwie. Jedna kitaykowa niebieska, druga zielona
wyszywana po koncach palatynką podszyta, druga zielona.
3-tio. Do carskich worot zasłona fabinowa popielata.
4-to. Różnych firanek trzy, czarna z kwofa, dwie tyczakowych ciemnych stązką rużową
obszytych.
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Alby, obrusy y inne płutna cerkiewne
1-mo. Alb wszystkich osm. Jedna szwabska jedwabiem różnego koloru w dołu wyszywana. Dwie z koronkami lnianych, reszta grubsze bez koronek.
2-do. Humerałow trzy.
3-tio. Korporałow cztery.
4-to. Puryfikatyrzow ośm.
5-to. Obrusow wszystkich dziewięć z ktorych ieden nowy.
6-to. Ręcznikow do lawaterza trzy. Ręcznikow przy ołtarzach dwa.
7-mo. Antemisow dwa cum requisitis.
8-vo. Płaszczennica na płutnie.
9-no. Alba cienka przybyla
Xięgi cerkiewne
1-mo. Ewangelia pod margines oprawna z blaszkami miedzianemi.
2-do. Tryfołoy druku Lwowskiego, stary.
3-tio. Oktoich tegoż druku.
4-to. Tryod dwie postna y cwitna.
5-to. Apostoł drukowany.
6-to. Czasosłow Lwowskiego druku.
7-mo. Psałterz tegoż druku.
8-vo. Trebnikow dwa, Lwowski y Uniowski.
9-no. Mszałow dwa, Poczaiowski y Lwowski.
10-mo. Obszczyna.
Xięgi biblioteczne
1-mo. Klucz.
2-do. Ustawy S[więtego] Oyca, polskie in folio.
3-tio. Apollo chrzescianski spiewaiący Żywoty Swiętych.
4-to. Życia Swiętych na trzy miesiące. Przybyła po wizycie biblioteka klasztorowi
lacinska.
Reszta sprzętu cerkiewnego
1-mo. Chorągew iedna z Zwiastowaniem y z Swiętym Mikołaiem axamitowa.
2-do. Obrusow różnych w cerkwi po scianach dziewięć.
3-tio. Krzyż processionalny nowy z korpusem miedzianym.
4-to. Dzwunkow dwa.
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5-to. Poduszek na ołtarzach włoczką wyszywanych dwie.
6-to. Welum na puszkie, w ktorym Sanctissimum conservatur całe złotem haftowane
[...] axamicie, a czerwone brzegi tak że axamitne, złotem suto haftowany, robota turecka w koło fręzlą jedwabną obłożony podszyty połatłasem czerwonym. Poduszek
dwie włoczką wyszywanych, kolim czyli obieie tureckie wełniane. Nad Wielkim ołtarzem sztagierka czerwona srybrem szyta. Koralikow sznurkow trzy.
Rezydencye zakonne
Ta rezydencya stoi na południe na prawey stronie cerkwi z gankiem y filarzykami, przy
nim drewnianymi, a nad gankiem altanka. Ta rezydencya gontami pobita, a w niey celij
wszystkich drewnianych sześć z oknami y drzwiami. Na końcu tey rezydencyi na zachod refektarz z przebiną pro oraculo przystawioną. Przy tey tak że rezydencyi wchodząc od cerkwi przez ganek na kurytarz przybudowanych dla schowku dwie izdebek
drewnianych, jedna po iedney stronie wieyscie, a druga po drugiey, a pokoniec iedney
na zachod będącey schody drewniane na gore. W tych celiach znayduie się piecow kaflowych wszystkich trzy. Na wschod słonca superiorska celia z alkierzem.
Prowent pienięzny klasztorny
Oprocz daney summy tysiącu zlotych na prowizyą W[ielmożny] J[ego[m[oś]c[i]
P[anu] Bilinskiemu komornikowi ziemskiemu Przemyskiemu, ktore offiarowała J[asno]w[ielmożny] J[ego[m[oś]c[i] Pani Katarzyna z Zielonkow Ustrzycka kasztelanowa
Przemyska y do ruk J[ego[m[oś]c[i] X[iędzu] Superiorowi oddała pod obowiązkiem
obligu Mszy dwudziestu cztyrech do roku, więcey pewnego przychodu niema. Opatruie atoli cudowna w tym obrazie Matka Boska ten klasztorek, że może mieć do roku
plus minus nad Zł[otych] 300 swego prowentu. Ma oprocz tego zlotych 500 na gromadzie Bilinskiey krolewskiey na robotnika danych. Gruntow przysposobionych staraniem teraźnieyszego J[ego]m[oś]c[i] X[iędza] Superiora maią dosyć, y iest sumki na
nich koło tysiąca Zł[otych] P[o]l[skych]. Co wszystko w sobie dokumenta złożone in
archiwo zawieraią. Summa Zł[otych] P[o]l[skych] 200 po wizycie accidens od J[ego[m[oś]c P[an] Horodyskiego dana ad manus teraźnieyszego J[ego]m[oś]c[i] X[iędza]
Superiora in provisione zostaie.
Poddanstwa do tego klasztoru żadnego niema, oprocz chałup trzech. Jedna dziedziczna, a drugich dwie zastawnych, w ktorych lubo ludzie mieszkaią, ale do czasa,
bo niesą dziedziczni, y pomagaią ciż w tydzien po dniowi iednemu robocizny.
Sprzęt gospodarski
1-mo. Co do refektarza należy naczynie gliniane y drewniane. Obrusow dwa.
2-do. Do kuchni rożenek zelazny y nuż kucharski. Tesak.
3-tio. Do stayni dwa konie.
4-to. Do wozowni woz parokonny z wasązkiem, wozy wołowe dwa. Załubnie iedne.
Szorow para. Uzdeczek dwie.
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5-to. Do folwarku pług ze wszystkim nowy ieden. Siekir dwie, swidrow dwa, rydel
ieden, noż osny, siekacz do kapusty. Kosa iedna. Riezak ieden. Młotek y babka, kłodka
do zamykania iedna.
Obora
Wołow roboczych cztyry. Krow doynych cztyry. Cieląt czwero. Buiak ieden.
Krescencya
Żyta ozimego kop 81 snopow 12. Jęczmienia kop 30 y poł. Hołomszy kop 12. Grochu
kop 13. Pszenicy ozimey kop 13 y poł. Żyta jarego kop 5. Lnu kop 3 y poł. Surzycy kop
36. Owsa kup 26 y poł. Konopi kop 4 y poł. Officit kop in numero 312 [...].
Omasty y drobiu maią pro sufficientia
Anno Die 18 Junii V[etu]s 1763 qua erat visitatio, ad actum praesentim było cenny
z remanentem R[ynskich] 1247 gr[osz] 21. Expensy zas R[ynskich] 1740 gr[osz] [...]
więc superaty R[ynskich] 492 gr[osz] 10.
[Не вказано відомостей про місце, час та укладача протоколу візитації. Відсутні
підпис та печатка]

Sumaryusz papierow monastyrkowi Bilinskiemu służący napisany przez
J[ego]m[oś]c[i] X[iędza] Cymborskiego Z[akonu] S[więtego] B[azylego]
W[ielkiego] na ten czas presidenta roku 1765 Dnia 10 [Septem]bris V[etu]s
Джерело: ЦДІАУ у Львові, ф. 201, оп. 4, спр. 613, Протоколи візитацій та
інвентарні описи василіaнських монастирів Галичини, Волині, Холмщини,
Підляшшя та Великої України 1730–1765 рр, арк. 582–583 (зв.).
1666 – od J[ego]m[oś]c[i] P[anow] Winnickich legacia na część Zakło in suma Zł[otych] P[o]l[skych] 100.
1674 – Jacko Bilinski Łobodziak generoso Ustrzycki donatio.
1686 – J[ego]m[oś]c[i] Pani Skarzyszeska Konwentowi Bilinskiemu czyli Lawrowskiemu zapisala sumy 3 000.
Eadem – excerpt z ordynacyi respektem fundacyi klasztorku Bilinskiego.
1689 – od J[ego]m[oś]c[i] Pani Skaryczeski na część w Bilinie transakcya.
Eadem – fundacya od J[ego]m[oś]c[i] Pani Skaryczeski na grunta w Bilinie Konwentowi.
Eadem – Między J[ego]m[oś]c[ą] Panią Żeliborską y Pany Korytkami małżąkami o fundacyie monastyrowi w Bilinie ręczna transakcya.
1694 – od Iwana Fedurkowego na zagon suma Zł[otych] 6.
1696 – od Senia Dorohego dokument na zagonow 13.
1699 – od J[ego]m[oś]c[i] Pana Teodora Nowosielskiego karta na Zł[otych] 20.
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1700 – od J[ego]m[oś]c[i] Pana Krasnosielskiego dokument na Zł[otych] 72.
1707 – od J[ego]m[oś]c[i] Pana Symeona Winnickiego na osiadek dokument in suma
na Zł[otych] 50.
1691 – od Troiana dokument na zagonow 7 w Zł[otych] 34.
1729 – od J[ego]m[oś]c[i] Pani Heleny Nowosielskiey na sianożęc w Ruczczu dokument w Zł[otych] 100.
Eadem – od Troiana dokument na zagonow 2 w Zł[otych] 10.
Eadem – od J[ego]m[oś]c[i] Panow Słozewskich roborowana transakcya ktoro aplikowali w Zł[otych] 400.
Eadem – Konstanty Słuzewski Konwentowi Lawrowskiemu zapisał Zł[otych] 18.
Eadem – od J[ego]m[oś]c[i] Pana Bilinskiego Teodora dokument.
1721 – Od Jakima Lynowca y innych ludzi J[ego]m[oś]c[i] Panu Mikołaiowi Czolowskiemu na zagonach 6 suma Zł[otych] 24.
Eadem – J[ego]m[oś]c[i] P[an] Samuel Winnicki Radyiewicz konventowi Ławrowskiemu sumy zapisał Zł[otych] P[o]l[skych] 300.
1722 – Od J[ego]m[oś]c[i] Pani Anastazyi Bilinskiey Słotyłowey zapis od Wasyla Ohara
na pole zastawnej w sumie złotych polskich 40.
Eadem – cesya od J[ego]m[oś]c[i] P[ana] Bazylego Litynskiego na zagonach 2 w sumie Zł[otych] 25.
Eadem – Od Hrycia Dumniaka dokument na pole Zł[otych] 8.
1725 – Od J[ego]m[oś]c[i] Pani Katarzyny Czaykowskiey na sume J[ego]m[oś]c[i] Pana
Teodora Nowosielskiego będące cesya Zł[otych] 21.
1733 – Od J[ego]m[oś]c[i] P[ana] Jana Bilinskiego Jaroszewicza na zagony 4 dokument.
Eadem – Dokument od Iśka Danielusa na Zł[otych] 8.
1750 – Dokument na część w Zakle, w Hordyni od J[ego]m[oś]c[i] Pana Hrehorego
Czaykowskiego na Zlotych 150.
1751 – karta od gromady Bilinskiey ustąpiona przez J[asno]w[ielmożnego] J[ego]
m[oś]c[i] Pana Ustrzyckiego na grunt Boniaczka nazwany w sumie Zł[otych] 200.
1754 – dokumenta na zagony pierwszy od Hrynka Taratyły na zagonow 8 w Zł[otych]
40, drugi od Jakima Synowca na zagony 3 w Zł[otych] 10, trzeci od J[ego]m[oś]c[i]
Pani Anastazyi Winnickiey na zagonow 2 w Bazniku w Zł[otych] 16.
Eadem – Od Wasyla Fedurkowego na Złotych 5.
1755 – Dokument od Iwana Kałmuka na zagonow 3 na Zoboczu w Zł[otych] 24.
Eadem – Karta od Wasyla Fedurka y innych na zagony dwa między miedzami Liekałow y Fedurkow w Zł[otych] 10.
1756 – Od J[ego]m[oś]c[i] Pana Jendrzeia Nowosielskiego cessya na grunt w Złotych 150.
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1757 – Od Jacia Synowca na gruncie Zł[otych] 10.
Eadem – Od J[ego]m[oś]c[i] Pana Jędrzeia Nowosielskiego dokument na grunt
w Zł[otych] 40.
Eadem – Karta od J[ego]m[oś]c[i] Pana Grzegorza Litynskiego ustąpiona od JMC Pana
Jędrzeia Nowosielskiego na Złotych 240.
1758 – Od Wasyla Sadowego dokument Zł[otych] 10.
Eadem – Karta [...] od sołtysow Bilinskich na zagony 2 w Złotych 20.
Eadem – Karta od J[ego]m[oś]c[i] Pani Nowosielskiey Heleny na zagonow 9, y niwkę
za manastyrkem w Zł[otych] 100.
Eadem – Dokument od J[ego]m[oś]c[i] Panow Nowosielskich na gruncie na Zł[otych]
100.
Eadem – Od J[ego]m[oś]c[i] Panuw Popielow na cząstkę Złotych 100.
1759 – Dokument Nowosielskiego Jędrzeia na zagonow pięc w Złotych 120.
Eadem – Cessya od J[ego]m[oś]c[i] Pana Alexandra Ustrzyckiego na grunt w Bilinie
w sumie Zlotych 106.
Eadem – Intromisiam J[ego]m[oś]c[i] X[iędza] Eliasza Bilinskiego na część dziedziczny
z izbą w Bilinie.
Eadem – Testament J[ego]m[oś]c[i] Pana Nowosielskiego Jędzeia w ktorym leguie
pasieką.
Eadem – Intromissia y Lasek osiadek nazwany na niwkach.
Eadem – Intromissia na grunt zagonow 6 od Tatar za klasztorem od potoka do drogi
do Tatar idącey.
Eadem – Karta od J[ego]m[oś]c[i] Pana Nowosielskiego Jędrzeia na sianorzęc w łuku
w Zł[otych] 20.
Eadem – Karta na zagon ieden w Bilinie od J[ego]m[oś]c[i] Pana Stefana Bilinskiego
Milkowicza w Zł[otych] 19.
1760 – Od Stefana Dumiaka dokument na Zł[otych] 10.
Eadem – Od gromady Bilinskiey na Zł[otych] 50.
Eadem – Karta od gromady Bilinskiey na sume Złotych 500.
Eadem – Od tey że gromady J[ego]m[oś]c[i] Panu Alexandrowi Bilinskiemu dokument na robotnikow 505.
Eadem – Intromisia na część Milkowią.
Eadem – Między J[ego]m[oś]c[i] Panem Bilinskim Eliaszem Milisiewiczem a J[asno]
w[ielmożnym] J[ego]m[oś]c[i] Panem Alexandrem Ustrzycki na część w Bilinie rezygnationis kontrakt. Do tey że kategoryi karta na Zł[otych] 80 od Wasylia Fedurka.
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Eadem – Od Wielmożney Ustrzyckiey kasztelanowey Przemyskiey dokument na Złotych w sumie 800.
Eadem – Skrypt od J[ego]m[oś]c[i] Pana Michała Deszarta na grunt Boniaczka
nazwany.
Eadem – Karta od chłopow Tatarskich temuż konwentowi służąca na Złotych służąca 50.
Eadem – Zamiana Wasyla Kiza z konwentem na zagonow 3.
Eadem – Skryp od J[ego]m[oś]c[i] Pana Alexandra Bilinskiego komornika dany na
sume Złotych 100.
1761 – Od Bazylego Bilinskiego Mikowicza dokument na Zł[otych] 20.
Eadem – Karta od J[ego]m[oś]c[i] Pana Woyciecha Kakowskiego służąca na zagonow
kilka.
Eadem – J[ego]m[oś]c[i] X[iądz] Teofil Teodorski od J[asno]w[ielmożnej] J[ego]m[oś]
c[i] Pani kasztalanowey przemyskiey obligat Złotych 1000.
Eadem – Od J[asno]w[ielmożnego] J[ego]m[oś]c[i] Pana Jana Horodyskiego dokument na Złotych 200.
Eadem – Karta od J[ego]m[oś]c[i] Pana Woyciecha Kakowskiego słuząca na zagony
od miedzy klasztorney do miedzy Pana Stanisława Nowosielskiego.
Eadem – Cessya od J[ego]m[oś]c[i] Pana Bazylego Bilinskiego Jaroszewicza na zagonow 4, strony monastyra z drugiey Gnata Sunia.
1762 – Od J[ego]m[oś]c[i] X[iędza] Eliasza Bilinskiego dokument na Zł[otych] 20.
Eadem – Intromissia na zagonow 9 od Korytyny w Dobyszczu tu służąca.
Eadem – Intromisia na częsci dwie Mackowka nazwane w Korytynie od drogi Dubyszcza zagonow 9.
Eadem – Cessya gruntu od J[ego]m[oś]c[i] Pana Bilinskiego Fedyniaka uczyniona na
Zł[otych] 200, y tu proces tego J[ego]m[oś]c[i] Pana Pawła Bilinskiego Fedyniaka do
tey cessyi kwit od tegoż i dany konwentowi summy tey że już zapłaconey.
Eadem – Dokument od J[ego]m[oś]c[i] Pana Jaworskiego Jana grunt na podbłociu
w samey wsi będący.
Eadem – Skrypt od J[ego]m[oś]c[i] Pana Grzegorza Bilinskiego szafranika dany na
sumą wziętą Złotych 100.
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Protokoły wizytacyjne i rejestr dokumentacji finansowo-majątkowej
klasztoru bazylianów w Bilinie Wielkiej (1763–1765)
Streszczenie
Artykuł jest ogólnym przeglądem źródłowej dokumentacji, która przetrwała do naszych czasów i która pokazuje różne obszary działalności klasztoru. Dokumenty fundacyjne stanową cenne źródło do badań nad historią
klasztoru i rozwojem monastycyzmu w regionie. Znane są: czas i miejsce sporządzenia protokołów i rejestru
oraz życiorysy ich autorów. W artykule przeprowadzono porównanie protokołów wizytacyjnych dla różnych lat
w celu określenia zmian w statusie klasztoru oraz przebiegu jego kasaty. Wyróżniono i opisano części strukturalne dokumentów. Na podstawie protokołów wizytacyjnych odtworzono zarys zabudowań klasztornych. Można
mieć pewność co do źródeł dochodu klasztoru. Artykuł zawiera również typologię dokumentacji finansowo-majątkowej. Informacje z protokołów wizytacyjnych zostały zestawione z informacjami z innych dokumentów,
w szczególności z opisami inwentarzowymi. Źródła przedstawione w artykule to cenny materiał do badania
historii i kultury klasztorów bazylianów.
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Visitation reports and register of financial and property-related
documentation of the Basilian Monastery in Bilyna Velyka (1763–1765)
Summary
The article is a general overview of source documents which have survived to this day and which illustrate
the various areas of the monastery’s activity. The foundation documents constitute a valuable source for the
study of the history of the monastery and monasticism in the region. The time and place of the compilation of
the reports and the register as well as biographies of the compilers are known. The author of the article carries
out a comparison of the visitation reports for different years in order to determine changes in the status of the
monastery, and to determine the course of its dissolution. In addition, he distinguishes and provides a general
description of the structural parts of the documents. On the basis of the visitation reports he reconstructs the
layout of the monastery buildings. We can be certain as to the monastery’s sources of income. The article also
contains a typology of financial and property-related documents. Information from the reports is confronted
with information from other documents, in particular inventory descriptions. The sources presented in the article constitute valuable material for the study of the history and culture of Basilian monasteries.

Keywords
visitation, report, inventory, Basilian monks, residence, Bilyna Velyka, register, financial and property-related
documentation
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Rękopiśmienne wykazy malarstwa i grafiki zebrane
przez Johanna Gustava Gottlieba Büschinga i przechowywane
w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Część 2*
Pierwsza część transliteracji akt dotyczących kolekcji malarstwa Królewskiego Muzeum Sztuki i Starożytności we Wrocławiu1 zebranych w jednym poszycie przez
J. G. G. Büschinga (1783–1829)2 i przechowywanych obecnie w zbiorach Oddziału
Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu pt. Büsching. Verzeichnisse die
Gemälde Sammlung betreffend (sygn. Akc. 1948/862) została opublikowana w poprzednim tomie „Hereditas Monasteriorum”. Niniejszym publikujemy drugą i ostatnią
część, obejmującą kolejne karty poszytu, na których widnieją inwentarze, zestawienia i układ obrazów w galerii. Dokumenty powstały w latach 1811–1822 (z uzupełnieniami z 1929 r.) i dotyczą kolekcji obrazów przechowywanych w budynku biblioteki
* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry
of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of
Humanities” in the years 2012–2016.
1 Więcej o tym muzeum: Z. BANDURSKA, Królewskie Muzeum Sztuki i Starożytności, [w:] P. ŁUKASZEWICZ (red.),
Muzea sztuki w dawnym Wrocławiu = Kunstmuseen im alten Breslau, Wrocław 1998; U. BOŃCZUK-DAWIDZIUK,
Zbiory malarstwa, rzeźb i grafiki zgromadzone przy wrocławskim uniwersytecie po sekularyzacji klasztorów
w 1810 roku, [w:] M. DERWICH (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów
i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. 3: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach
1954–1956 (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, curavit Marcus DERWICH, Series I: Colloquia, 8/III),
Wrocław 2014, s. 277–291.
2 Więcej o J. G. G. Büschingu zob. M. HAŁUB, Johann Gustav Gottlieb Büsching 1783–1829. Ein Beitrag zur
Begründung der schlesischen Kulturgeschichte (Acta Universitatis Wratislaviensis, 1978), Wrocław 1997;
J. KINNE, Die klassische Archäologie und ihre Professoren an der Universität Breslau im 19. Jahrhundert. Eine
Dokumentation, Dresden 2010, s. 20–41; U. BOŃCZUK-DAWIDZIUK, Wkład Johanna Gustava Gottlieba Büschinga
(1783–1829) w tworzenie bazy materialnej i koncepcji naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego,
[w:] J. HARASIMOWICZ (red.), Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu
we Wrocławiu, t. 4: Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku. Materiały Międzynarodowej
Konferencji Naukowej, Wrocław 4–7 października 2011 r. (Acta Universitatis Wratislaviensis, 3527), Wrocław
2015, s. 57–67.
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uniwersyteckiej we Wrocławiu, która mieściła się w tym czasie na Piasku, w gmachu
dawnego klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna. Malowidła należały do
zbiorów królewskich, a pochodziły głównie z klasztorów śląskich skasowanych edyktem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III w dniu 30 X 1810 r.3 Pieczę nad malarstwem powierzono Büschingowi, który wybrane podczas sekularyzacji obrazy włączył do otwartej 29 VI 1815 r. galerii malarstwa przy uniwersytecie. Była to pierwsza
placówka muzealna we Wrocławiu udostępniająca swoje zbiory publiczności regularnie raz w tygodniu4. Licząca kilkaset obrazów wystawa została przez Büschinga
zaaranżowana według trzech głównych części tematycznych: malarstwo średniowiecza i renesansu z obszaru niemieckojęzycznego, malarstwo europejskie, dzieła śląskiego malarza epoki baroku Michaela Leopolda Willmanna (1630–1706). Fascynacja
Büschinga pierwszą grupą dzieł, którą nazywał „altdeutsche Schule”, wpisywała się
w panującą w epoce romantyzmu modę na ponowne odkrywanie sztuki średniowiecza i przeszłości niemieckiego kręgu kulturowego. Druga grupa dzieł malarskich
obejmowała zarówno obrazy mistrzów baroku z terenu Niderlandów, jak i klasycystyczne pejzaże artystów francuskich. Liczna spuścizna malarstwa Willmanna pozwoliła Büschingowi na wydzielenie osobnej grupy tematycznej złożonej z dzieł tego
wybitnego artysty śląskiego. Należy tu podkreślić, że w epoce hołdującej głównie
klasycystycznym trendom w sztuce Büsching docenił i wyróżnił artystę barokowego.
W inwentarzu z 19 X 1821 r., w rubryce poświęconej artystycznej i historycznej wartości omawianych obrazów, napisał przy jednym z dzieł Willmanna: „Willmann ist für die
Kunstgeschichte Schlesiens im 17ten Jahrhundert, u:[nd] besonders für die Schles:[ischen] Kunstgeschichte überhaupt von äuβersten Wichtigkeit” (w tłumaczeniu własnym: „Willmann jest nad wyraz ważny dla historii sztuki Śląska w XVII w., a zwłaszcza
dla śląskiej historii sztuki w ogóle” (k. 68r, poz. 64).
Prezentowana transliteracja rozpoczyna się od spisu treści (Rotulus, k. 29r–v), utworzonego prawdopodobnie w latach 20. XX w. Charakter pisma i użyty tusz jest
podobny do notatki z 1929 r. sporządzonej na okładce inwentarza z 19 X 1821 r.,
o którym szerzej dalej (por. k. 60r). Wynika z tego, że osoba podpisana na tej karcie
inicjałem przypominającym literę „G” zajmowała się porządkowaniem inwentarzy
dotyczących galerii malarstwa przy Królewskim Muzeum Sztuki i Starożytności we
Wrocławiu. Zastanawiające jest jednak, że Rotulus znajduje się w środku poszytu, na
karcie 29r–v, a nie – jak to bywa zazwyczaj – na jego początku. Z lektury Rotulusa wynika, że w poszycie brakuje jednego dokumentu, spisanego pod nrem 16: „Verz. der
3 Więcej o procesie sekularyzacji klasztorów na Śląsku zob. M. DERWICH (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie,
t. 2: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia,
curavit Marcus DERWICH, Series I: Colloquia, 8/II), Wrocław 2014.
4 Następca Büschinga na stanowisku kierownika muzeum, prof. Franz Passow (1786–1833), w katalogu
zbiorów odlewów gipsowych muzeum uniwersyteckiego podaje godziny otwarcia między 14 a 16. Por.
Verzeichniß der antiken und modernen Bildwerke in Gyps auf dem akademischen Museum für Alterthum und
Kunst in Breslau, Breslau 1832, s. 3; Prittwitz i Bandurska podają inne godziny otwarcia galerii (14–17): B. VON
PRITTWITZ, Die Gemälde in der Ständehausgallerie, welche dem Kgl. Kunst- und Antikenkabinet angehören,
„Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift”, 3, 1881, s. 214; Z. BANDURSKA, Królewskie Muzeum, s. 29.
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Oelgem:, welche aus der Gem: Sam[m]lung der Hochschule in des kathol. Schullehrer: Seminars übergeben werden sind v. 6t Maerz 1825”. Jest to protokół przekazania
obrazów Katolickiemu Seminarium Nauczycielskiemu we Wrocławiu (założonemu
w 1765 r.), które mieściło się w tym czasie w budynku dawnego klasztoru św. Jakuba
i kościoła św. Anny na Piasku5. Akt ten zachował się w zbiorach Muzeum Narodowego
we Wrocławiu6. Jest to tabelaryczne zestawienie obrazów umieszczonych w rubrykach „laufende Nummer”, „Nummer der Bilder” i „Benennung der Bilder”, obejmujące
18 dzieł o następujących numerach: 64, 68, 156, 183, 184, 204, 212, 213, 214, 279, 284,
292, 308, 334, 336, 387, 410, 412. Oddanie tych obrazów zostało odnotowane w inwentarzu z 22 III 1821 r. – o którym więcej dalej – z wyjątkiem ostatniego (nr 412), nieopatrzonego w inwentarzu skrótem „abg.” lub „abgegeb.”. Protokół przekazania tych
malowideł potwierdzili na piśmie Büsching i dyrektor seminarium Johannes Wurst
(ur. 1779, dyrektor w latach 1820–1829)7.
Najobszerniejszymi z akt znajdujących się w poszycie są dwa wspomniane powyżej
inwentarze malarstwa Królewskiego Muzeum Sztuki i Starożytności we Wrocławiu
z 22 III i 19 X 1821 r. (odpowiednio na k. 31–59 i 60–75). Oba są odpisami. Inwentarz
z 22 III 1821 r. obejmuje 539 pozycji i został sporządzony przez Büschinga i nieznanego z imienia Zochowa w układzie według miejsca ich przechowywania w Królewskim Muzeum Sztuki i Starożytności we Wrocławiu:
– „pokój pierwszy” („Erstes Zimmer”) obejmuje grupę 34 dzieł (poz. 1–34), nazwaną
„szkołą staroniemiecką” („Altdeutsche Schule”);
– „pokój drugi” („Zweites Zimmer”) zawiera 43 (poz. 35–77) „obrazy staroniemieckie”
(„Altdeutsche Gemählde”);
– „pokój trzeci” („Drittes Zimmer”) znajdował się na wyższej kondygnacji budynku
(„die obere Gemählde Sammlung”) i prezentowano w nim 31 dzieł (poz. 78–108),
głównie pejzaże;
– „pokój czwarty” („Viertes Zimmer”) to sala z 30 obrazami (poz. 109–138);
– w „pokoju ostatnim” („Letztes Zimmer”) eksponowano 31 obrazów (poz. 139–169);
– na korytarzu („Ganz vor den Zimmern”) wystawiono 51 kolejnych obrazów (poz.
170–220);
– „pierwsza izba” („1te Stube”) mieściła 68 obrazów (poz. 221–288);

5 N. CONRADS (red.), Die tolerierte Universität. 300 Jahre Universität Breslau 1702 bis 2002. Catalogbuch zur
Ausstellung „Die tolerierte Universität”, Stuttgart 2004, s. 75–76, poz. 15.5.
6 Verzeichniss der Oelgemälde, welche aus der Gemälde-Sammlung der hiesigen Hochschule an der Katholische Schullehrer-Seminarium übergeben worden sind, Wrocław, 6 III 1825, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
(dalej: MN Wrocław), Gabinet Dokumentów, brak nr inw.
7 L. MARKS, Geschichte des katholischen Schullehrer-Seminars zu Breslau. Ein Beitrag zur Geschichte des
katholischen Schulwesens in Schlesien. Zur Feier des hundertjährigen Bestehens der Anstalt, Breslau 1865,
s. 159–160.
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– „druga izba lub sala” („2te Stube oder der Saal”) to wnętrze mieszczące aż 251 malowideł (poz. 289–539).
Sporządzony niespełna siedem miesięcy później (19 X 1821 r.) drugi inwentarz malarstwa obejmuje już zaledwie 227 pozycji rozmieszczonych na powierzchni muzealnej
pomniejszonej o jedną izbę („2te Stube oder der Saal”), co potwierdza dokonanie
znacznej redukcji zbiorów galerii malarstwa w 1821 r. O tym, że oba inwentarze były
w ciągłym użyciu nawet wówczas, gdy obrazy z Królewskiego Muzeum Sztuki i Starożytności zostały przekazane do kolejnych wrocławskich placówek muzealnych – tj.
Galerii w Domu Stanów (Gemäldegalerie im Ständehaus) i Muzeum Starożytności
Śląskich (Museum Schlesischer Altertümer) – świadczy fakt, że w rubryce „Zu behalten” w inwentarzu z 22 III 1821 r. i w rubryce z liczbą porządkową w inwentarzu z 19 X
1821 r. widnieją ołówkowe numery inwentarzowe Muzeum Starożytności Śląskich,
które naniesiono w wykazie po 1862 r.: np. na k. 32v w poz. 20 wpisano numer inwentarzowy „4427”, a na k. 64v w poz. 42 – numer inwentarzowy „4424”.
Skorelowane z tymi dwoma inwentarzami są tabele zamieszczone na następnych
kartach (k. 76r–82r), które stanowią podsumowanie decyzji o redukcji zasobów galerii malarstwa dokonanej w 1821 r. Z zestawienia sporządzonego przez Zochowa
w dniu 10 IX 1822 r. wynika, że zadecydowano o:
– pozostawieniu w galerii 228 obrazów8 umieszczonych w inwentarzu z 22 III 1821 r.
pod następującymi pozycjami: 1–16, 18, 20–40, 42–45, 48–52, 56–57, 59–62, 65, 67,
70–73, 78–93, 95–100, 103–104, 106, 109–116, 119, 123–126, 128, 139–142, 146–148,
150–151, 153–155, 157, 160–163, 165–173, 175, 179, 185, 187, 194–195, 200–202,
205–209, 211, 223–225, 227, 230, 237, 242–243, 247–248, 250, 256, 264, 266, 271,
273, 275, 285–286, 295–297, 302, 309–318, 323, 325–326, 335, 342–345, 351, 357,
366, 368, 370, 373, 375, 378–379, 383, 385–386, 388–389, 394, 405–406, 409, 411, 413,
416, 419, 426, 429, 437–438, 443, 445, 448, 450, 453, 456–458, 460, 462, 468–469, 474,
481, 486, 488, 490, 493, 498, 508, 526, 533;
– wymienieniu 63 dzieł umieszczonych w inwentarzu z 22 III 1821 r. pod następującymi pozycjami: 74–75, 120, 143, 145, 149, 152, 158–159, 176–177, 180, 196, 203, 232,
238, 249, 251–252, 254, 258–263, 267–269, 279, 283, 287, 290, 292–293, 304, 324,
332–333, 341, 347, 350, 352, 354–355, 358, 360, 363–364, 372, 381–382, 390, 399, 407,
433, 447, 482, 501–503, 505, 507;
– sprzedaniu 195 malowideł umieszczonych w inwentarzu z 22 III 1821 r. pod następującymi pozycjami: 53–55, 94, 101–102, 105, 107–108, 117–118, 121–122, 127,
129–138, 144, 164, 174, 181–182, 186, 188–193, 197–199, 210, 215–222, 226, 228–
229, 231, 233–234, 236, 239–241, 244–246, 253, 255, 257, 265, 270, 272, 276–278,
280–282, 288–289, 291, 294, 298–301, 303, 305–306, 319–320, 328–331, 337–340,
348–349, 353, 356, 359, 365, 367, 369, 371, 374, 376–377, 380, 384, 391–393, 395–398,
400–404, 408, 414, 417–418, 420–425, 427–428, 430–432, 434, 436, 439–442, 444,

8 Ostatecznie do inwentarza z 19 X 1821 r. wpisano o jeden obraz mniej (poz. 435).
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446, 449, 451–452, 454–455, 461, 470–473, 475–480, 483–485, 487, 489, 491–492,
495–497, 500, 504, 506, 509–514, 516, 518–519, 522, 527–532, 534–539;
– oddaniu do kościołów i instytucji kościelnych 53 obrazów umieszczonych w inwentarzu z 22 III 1821 r. pod następującymi pozycjami: 17, 19, 41, 46–47, 58, 63–64, 66,
68–69, 76–77, 156, 178, 183–184, 204, 212–214, 235, 274, 284, 307–308, 321–322,
327, 334, 336, 346, 361–362, 387, 410, 412, 415, 459, 463–467, 494, 499, 515, 517,
520–521, 523–525.
Warto dodać, że oba inwentarze i skorelowane z nimi tabelaryczne zestawienie są
znane w środowisku historyków sztuki i muzealników, także za sprawą kopii przechowywanych w zbiorach Gabinetu Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu9. O wykorzystywaniu inwentarzy w pracy naukowej świadczą chociażby katalogi
zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Muzeum Narodowego w Warszawie,
w których autorzy uwzględniają oba inwentarze i powołują się na nie w notach katalogowych i bibliografii10. Na podstawie tych ustaleń wprowadzono do niniejszej
transliteracji inwentarza z 22 III 1821 r. przypisy przy obrazach, których obecne miejsce przechowywania udało się określić. Przypisy pominięto natomiast przy inwentarzu z 19 X 1821 r., mimo że zawiera on część dzieł malarskich z inwentarza z 22 III
1821 r. Zadecydowano tak, ponieważ inwentarz z 19 X 1821 r. ma w drugiej rubryce
od lewej, zatytułowanej „No des Verzeichniβes”, odnośnik do inwentarza z 22 III
1821 r., dzięki czemu w łatwy sposób można odnaleźć szukany obraz i wprowadzanie
w tym przypadku przypisów byłoby powtórzeniem.
Identyfikacja niektórych obrazów po kolejnym rozproszeniu zbiorów, jakie miało
miejsce podczas II wojny światowej i tuż po niej, była możliwa w niektórych

9 Dokument pt. Verzeichniss der Gemälden-Sammlung im Universitäts-Bibliothek-Gebäude zu Breslau
z 22 III 1821 r. różni się od odpisu z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu tym, że zamiast ostatniej
rubryki pt. „Bemerkungen” ma dwie rubryki: „zu vertauschen” i „zu Kirchen abgegeben”. Pozostałe dwa akta
– „Kat. II. Nachweisung der zu behaltenden Gemälden in der Gemälden-Sammlung in der Universitäts Bibliothek-Gebäude zu Breslau z 19 X 1821 r. i Extract bet. Die Gemälde-Sammlung in dem Universitäts „Bibliothek”
Gebäude zu Breslau z 10 IX 1822 r. – nie różnią się od odpisów przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Por. J. G. G. BÜSCHING, Verzeichniss der Gemälden-Sammlung, MN Wrocław, Gabinet
Dokumentów, brak nr inw.
10 A. CHUDZIKOWSKI (red.), Malarstwo europejskie. Katalog zbiorów [Muzeum Narodowego w Warszawie],
oprac. pod kier. kuratora J. BIAŁOSTOCKIEGO, t. 2: N – Z, malarze anonimowi, uzupełnienia, Warszawa 1967;
B. STEINBORN, A. ZIEMBA, Malarstwo niemieckie do 1600 roku. Katalog zbiorów = Deutsche Malerei bis 1600.
Bestandkatalog (Katalogi Zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie), Warszawa 2000, za: D. FOLGA-JANUSZEWSKA, K. MURAWSKA-MUTHESIUS (red.), National Museum in Warsaw. Guide: galleries and study collections,
Warsaw 2001; B. GULDAN-KLAMECKA, A. ZIOMECKA, Sztuka na Śląsku XII–XVI w. Katalog zbiorów (Katalogi Zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu), Wrocław 2003; S. GREUB, T. GREUB, M. KOCHANOWSKA-REICHE (red.),
Meisterwerke mittelalterlicher Kunst aus dem Nationalmuseum Warschau, München 2006; B. STEINBORN (red.),
Katalog zbiorów malarstwa niderlandzkiego Muzeum Narodowego we Wrocławiu = Catalogue of the collection of Netherlandish painting (Katalogi Zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu), Wrocław 20062;
E. HOUSZKA (red.), Malarstwo śląskie 1520–1800. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu (Katalogi Zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu), Wrocław 2009; B. LEJMAN, Malarstwo Europy Środkowej
XVI–XVIII w. Niemcy, Austria, Czechy, Węgry, Słowacja. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
(Katalogi Zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu), Wrocław 2012.
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przypadkach dzięki zamieszczeniu wielu różnych informacji o danym obiekcie podczas jego opisywania. Dwa bezcenne dla dzisiejszych badań proweniencyjnych inwentarze malarstwa z 22 III i 19 X 1821 r. zawierają w wielu wypadkach obok tytułu
dzieła (niekiedy z opisem ikonograficznym) także jego wymiary, materiał, technikę,
a niekiedy datowanie i atrybucję. Im więcej informacji, tym łatwiej wskazać obraz
we współczesnej kolekcji. W inwentarzu równie często jednak brakuje jakichkolwiek
danych poza określeniem tematu obrazu, np. „portret” czy „martwa natura”, co z jednej strony wskazuje na małą wartość obrazu w oczach inwentaryzatora, z drugiej zaś
wyklucza możliwość jego identyfikacji.
Kolejne tabelaryczne zestawienie znajdujące się w poszycie to niedatowany i niepodpisany cennik poszczególnych tematów malarskich, np. martwa natura z owocami została wyceniona na 6 talarów (k. 83r–90r). Poszyt kończy się spisem obrazów
eksponowanych w kolejnych pomieszczeniach galerii malarstwa. Autorem dokumentu jest Büsching, który przy poszczególnych obrazach zamieścił informację o ich
przedsekularyzacyjnym pochodzeniu. Wartość tego dokumentu tkwi poza tym także
w możliwości uchwycenia koncepcji (scenariusza) wystawy otwartej przez Büschinga
(k. 92–93). Niestety wykaz rozpoczyna się od „pokoju trzeciego” („Drittes Zimmer”), co
w powiązaniu z brakiem jednej karty poprzedzającej ten akt (k. 91) nakazuje sądzić,
że w poszycie brakuje znacznej części tego wykazu, odnoszącej się do zawartości
„pokoju pierwszego” i „pokoju drugiego”. Z lektury zachowanej części spisu wynika,
że w każdej z sal zgromadzono po ok. 30 malowideł pochodzących z różnych klasztorów śląskich: cystersów w Lubiążu, Henrykowie i Krzeszowie, cysterek w Trzebnicy,
kanoników regularnych we Wrocławiu i Żaganiu oraz franciszkanów w Jaworze i Wrocławiu. Na korytarzu wystawiono 51 kolejnych malowideł, wśród których znalazł się
obraz Samson i Dalila według van Dycka z klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna na Piasku we Wrocławiu.
Niniejsza transliteracja obejmuje dokumenty zebrane w oprawie o wymiarach 37,5 x
25,5 cm, w której znajduje się poszyt uzupełniony o trzy luźne karty (28–30) i jeden
cały luźny poszyt (k. 60–75). Łącznie jednostka obejmuje 89 kart papierowych z naniesioną ołówkiem foliacją w prawym dolnym rogu do numeru 93. O ile w łatwy sposób można stwierdzić, że podczas wprowadzania foliacji pomylono się i pominięto
numery k. 67 i 89, ponieważ numery te powinny być nadane w obrębie tabelarycznych wykazów i ich brak nie przekłada się na brak w aktach, o tyle w przypadku braku
k. 12 i 91 prawdopodobnie mamy do czynienia nie z podobną pomyłką rachunkową
archiwisty, lecz niestety z rzeczywistym brakiem kart w aktach. Publikowana w niniejszym tomie transliteracja jest drugą i ostatnią częścią i obejmuje karty 28–93. Transliteracji akt znajdujących się na kartach 28–75 dokonała Urszula Bończuk-Dawidziuk,
a akt na kartach 76–93 Arkadiusz Wojtyła.
Podczas lektury transliterowanego tekstu warto pamiętać, że zgromadzone przez
Büschinga akta tworzyli różni pisarze, różny był też ich stosunek do konsekwencji zapisu danego wyrazu, co nie było w pierwszej połowie XIX w. wyjątkiem, gdyż
nie przywiązywano wówczas jeszcze wagi do jednorodnego sposobu zapisu słów.
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W związku z tym zdarza się, że w inwentarzach sporządzonych ręką jednego skryby
występują słowa różnie zapisane, także na tej samej karcie, np. „Hieronimus” (k. 45r,
poz. 186), „Hieronymus” (k. 48v, poz. 280), „Hironymus” (k. 66v, poz. 56). Powtarzają się
także słowa dziś zapisywane inaczej, np. „unbekannt” jest w aktach zazwyczaj zapisywane w formie „unbekant” (por. np. k. 46v, poz. 221; k. 52r, poz. 359; k. 73r, poz. 149).
Również końcówki fleksyjne rodzajników nieokreślonych i przymiotników w wielu
wypadkach dzisiaj zapisano by inaczej, podczas gdy w źródle widnieją np. „auf der
andere Seite” (k. 32r, poz. 11). Zupełnie nie przywiązywano też wagi do interpunkcji,
stąd brak jakiejkolwiek konsekwencji w stawianiu np. kropki na końcu zdania i po
liczbie porządkowej w tabelach inwentarzowych.
W prezentowanej edycji źródłowej słowa nieczytelne zaznaczono poprzez wprowadzenie nawiasu kwadratowego „[...]”. Podobnie postąpiono przy rozwinięciu abrewiacji (np. „Sam[m]lung”, „Willman[n]”, „d[it]o”) oraz zaznaczeniach wszelkich ingerencji
wydawców. Słowa, które z pozoru wyglądają na błędnie odczytane, opatrzono informacją „[sic!]”. W miejscach pisanych skrótami z wyraźnym ich zaznaczeniem poprzez
kropkę lub dwukropek pozostawiono skrót, np. „Univers: Biblioth:”, „Gem: Verz.”, „St.”,
„heil:”, „u:”.
U. BOŃCZUK-DAWIDZIUK
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Edycja
[k. 28r]
A
Verzeichnisse die Gemälde=Sam[m]lung betreffend.
v Busching
[k. 28v – pusta]
[k. 29r]
A
Rotulus
1. Inventarium nebst Taxe der Gemälde welche sich in der ehemaligen Pralatur des
fürstl. Stiftes des Augustinerordens befinden, und zur Auktion bestim[m]t werden
sind, welchem die befind[lichen?] Sachen ausgesucht werden d.d. Br. d. 10t. Jan.
1811.
2. Verzeichniβ der im Kloster Gruessau ehemals befindlichen und nun hierher gebrauchten Kupferplatten d.d. Br. d. 16t Jan. 1811.
3. Gemälde in Leubus.
4. Nachweisung der bei dem saecularisierten Stifte Himmelwitz befindlichen noch
nicht verkauften Auctions=Sachen
5. Nachweisung der aus dem Sandstift theils zur Gallerie theils zum Verkauf ausgewählten Gemälde. (Fuβ und Zahlenangaben aus dem Haupt: Inventar)
6. Verzeichniβ der Gemälde im Bibliothek=Gebäude auf dem Sande, die den 27ten
April 1814 versteigert werden sollen.
7. Dasselbe in Reinschrift.
8. Verzeichniβ einer Gem: Sam[m]lung des [König.? Preuβ.?] Forst: Kom[m]iβarius
Graushoff, welche nach Berlin geschickt, und dort verkauft werden soll.
[k. 29v]
10. Gem: Verz. vom 18t Maerz 1821 gez. Koenig(?)
11. u 11. Verz. der Gem: Sam[m]l. in Universitätsgebäude zu Breslau vom 22t Maerz
1821.
12 u 13. Nachweisung der zu behaltenden Gemälde in der Gem: Sam[m]lung in
dem Univers: Biblioth: Gebäude zu Breslau d.d.d. 19ten October 1821.
14 u 15. Extract betr. die Gem: Sam[m]l zu Breslau v 10ten September 1822.
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16. Verz. der Oelgem:, welche aus der Gem: Sam[m]lung der Hochschule in des kathol. Schullehrer: Seminars übergeben werden sind v. 6t Maerz 1825.
17. Gem: Verz. nebst Taxe ohne Aufschrift.
18. Bruchstück eines Nachw. der Vertheilung der Bilder in die verschiedenen
Zim[m]er
[k. 30r]
Gemälde=Sam[m][lung
[k. 30v – pusta]
[k. 31r]
Abschrift
10
Verzeichniβ der Gemälde=Samlung im Universitäts=Bibliothek=Gebäude zu Breslau
[Tabela na kartach od 31v do 59v]
No.

1.

2.

3.

4.

5.

Inhalt
I. Erstes Zimmer
Altdeutsche Schule
Christus erscheint der Maria mit
ihren Ahnen und kündigt ihr ihren
Tod an.
vom Jahr 1206.
aus dem Klaren Kloster zu Breslau
Der Stambaum Jesu
eben daher
Die Mutter Gottes, welche dem
Christuskinde einen Apfel reicht.
halbe Gestalt
eben daher11
Die Gefangennehmung Christi und
darunter die Verspottung Christi
aus dem Katharinen Kloster zu
Breslau
Die Anklage Christi u[nd] darunter
die Anschlagung ans Kreutz
eben daher

Maler

Beschaﬀenheit.

Zu behalten

Zu verkaufen

Holz
2 Fuβ hoch u[nd]
1 Fuβ 4 Zoll breit

4391

E[?]

Holz
2 Fuβ hoch
1 Fuβ 5 Zoll breit

4393

E[?]

Holz
1 Fuβ 8 Zoll hoch
1 [Fuβ] 3 [Zoll] breit

4390

IB

Bemerkungen

Holz
5 Fuβ 10 Zoll hoch
2 [Fuβ] 1 [Zoll] breit
Holz
5 Fuβ 10 Zoll hoch
2 [Fuβ] 1 [Zoll] breit

11 Malarz Wrocławski z kręgu Mistrza Wrocławskiego Poliptyku Świętej Barbary, Madonna z Dzieciątkiem,
ok. 1450 r., MN Wrocław, nr inw. XI 229. Pochodzi z klasztoru klarysek we Wrocławiu. Por. B. GULDAN-KLAMECKA, A. ZIOMECKA, Sztuka na Śląsku XII–XVI w., nr kat. 50. Obraz został wspomniany także w innych miejscach w Aktach Büschinga: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Dział Rękopisów (dalej: BU Wrocław,
DzR), Acta manualia, t. 1, k. 157, 5 II 1811 r., k. 159, 4 II 1811 r.
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No.

Inhalt

6.

Christus am Oelberge
aus dem Klarenstift zu Glogau12

7.

Die Gefangennehmung Christi,
eben daher13

8.

Die Verspottung Christi
aus dem Klarenstift zu Glogau14

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Christus dem Völke dargestelt
eben daher15
Kreutztragung Christi
eben daher16
Die Geiβelung Christi
und auf der andere Seite die
Auferstehung
eben daher17
Christus am Kreuz u[nd] auf der
andere Seite das Abendmahl
eben daher18
Petrus. Ganze Gestalt
aus dem Kapuziner Kloster zu
Breslau
Magdalena büβend
ganze Gestalt
eben daher

15.

Kreuztragung Christi 1513.
Dominikaner zu Breslau19

16.

Christus am Kreutz 1513. Dominikaner zu Breslau20

Maler

Beschaﬀenheit.
Holz
5 Fuβ 5 Zoll hoch
5 [Fuβ] 2 [Zoll] breit
Holz
gleiche Gröβe
Holz
5 Fuβ 5 Zoll hoch
5 [Fuβ] 2 [Zoll] breit
Holz
gleiche Gröβe
Holz
gleiche Gröβe

Zu behalten

Zu verkaufen

Bemerkungen

Holz
gleiche Gröβe

gleiche Gröβe
? hoch
? breit
? hoch
? breit
Holz
6 Fuβ 4 Zoll hoch
5 [Fuβ] ½ [Zoll] breit
Holz
6 Fuβ 4 Zoll hoch
5 [Fuβ] ½ [Zoll] breit

12 Kwatera ołtarza Ecce Homo z klasztoru klarysek w Głogowie: Modlitwa na Górze Oliwnej. Kwatera
zaginiona.
13 Kwatera ołtarza jw.: Pojmanie Jezusa. Kwatera zaginiona. Por. ibidem.
14 Kwatera ołtarza jw.: Wyszydzanie Jezusa. Kwatera zaginiona. Por. ibidem.
15 Kwatera ołtarza jw.: Chrystus Pantokrator, Muzeum Narodowe w Warszawie (dalej: MN Warszawa),
nr inw. Śr.171/1. Por. ibidem.
16 Kwatera ołtarza jw.: Niesienie krzyża, MN Warszawa, nr inw. Śr.171/2. Por. ibidem.
17 Kwatera ołtarza jw.: awers: Biczowanie, rewers: Zmartwychwstanie. Kwatera zaginiona. Por. ibidem.
18 Kwatera ołtarza jw.: awers: Ukrzyżowanie, rewers: Ostatnia Wieczerza, MN Warszawa, nr inw. Śr.171/3.
Por. ibidem.
19 Kwatera ołtarzowa z kościoła dominikanów we Wrocławiu: Niesienie krzyża, 1513, tempera na desce,
MN Warszawa, nr inw. Śr.466/1. Por. ibidem.
20 Kwatera ołtarzowa jw.: Ukrzyżowanie, 1513, tempera na desce, MN Warszawa, nr inw. Śr.466/2. Kwatera jest depozytem w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Por. ibidem.
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Inhalt

Maler

Beschaﬀenheit.
Holz
3 Fuβ 18 Zoll hoch
2 [Fuβ] 6 [Zoll] breit

17.

Eine Auferstehung Katharinenkloster zu Breslau

18.

Maria mit dem Christuskinde,
ganze Gestalt, von einigen Engeln
umgeben. 1494.
aus der Schweidnitzer Pfarrkirche
durch Tausch auf Kirchengeräth
erhalten.21

Holz
3 Fuβ 11 Zoll hoch
3 [Fuβ] 4 [Zoll] breit

19.

Das Jüngste Gericht. aus dem
Katharinenkloster zu Breslau

Holz
3 Fuβ 5 Zoll hoch
2 [Fuβ] 5 [Zoll] breit

20.

21.

22.

Die Heimsuchung der Maria
darunter die Himmelfarth der
Maria auf der andere Seite der
heil: Martin, darunter zwei heilige
Frauen22
Die Verkündigung der Maria
darunter die Geburth Christi
auf der andere Seite die Höllenstrafe; mehrere Menschen auf
Dornen gespieβt, darunter zwei
heilige Frauen.
eben daher.
Die Verkündigung der Maria, auf
der andere Seite die Gefangennehmung Christi.
Aus der Striegauer Pfarrkirche
geschenkt.23

Zu behalten
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Zu verkaufen

Bemerkungen

abgegeb.

Holz
3 Fuβ 3 Zoll hoch
1 .[Fuβ] 10 [Zoll] breit

4427

B

Holz
Gröβe wie oben

4428

B

Holz
5 Fuβ 10 Zoll hoch
5 [Fuβ] 1 ½ [Zoll] breit

21 Pracownia Mistrza Lat 1486–1487, Maria z Dzieciątkiem w otoczeniu świętych – epitafium Johannesa
(Hannosa) vom Berge (de Monte), 1494, tempera na drewnie, MN Warszawa, nr inw. Śr.97. Pochodzi ze
świdnickiego kościoła parafialnego św. św. Stanisława i Wacława (obecnie katedra), pozyskany przez
Büschinga do zbiorów Królewskiego Muzeum Sztuki i Starożytności w wyniku wymiany na naczynia liturgiczne. Za: M. KOCHANOWSKA, [nota katalogowa obrazu], w: U. BOŃCZUK-DAWIDZIUK (red.), Wystawa Jubileuszowa „Uniwersytet Wrocławski 1811–2011”. Przewodnik, Wrocław 2011, s. 37, nr 28.
22 Malarz wrocławski, kwatery skrzydła poliptyku z przedstawieniami świętych, koniec XV w., kwatera
górna: awers: Nawiedzenie, rewers: Św. Marcin, kwatera dolna: rewers: Św. św. Dorota i Małgorzata. Pochodzą z klasztoru wrocławskich dominikanek przy kościele św. Katarzyny. Lewe skrzydło zaginęło w 1945 r.,
prawe skrzydło obecnie w MN Wrocław, nr inw. XI 219 a–b. Za: B. GULDAN-KLAMECKA, A. ZIOMECKA, Sztuka na
Śląsku XII–XVI w., nr kat. 110.
23 Pracownia Mistrza Lat 1486–1487, kwatera ołtarzowa poliptyku ze scenami z Ewangelii (awers: Zwiastowanie Marii, rewers: Pojmanie Chrystusa), 1486, tempera na drewnie, MN Warszawa, nr inw. Śr.297.1.
Należy do zespołu sześciu obustronnie malowanych kwater ołtarza głównego z pojoannickiego kościoła
św. św. Piotra i Pawła w Strzegomiu. Za: S. GREUB, T. GREUB, M. KOCHANOWSKA-REICHE (red.), Meisterwerke mittelalterlicher Kunst, nr 15.
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No.
23.

24.

25.
26.
27.

28.

29.

30.

Inhalt
Die Geburt Christi
auf der andere Seite die Geiβelung
Christi
eben daher24
Darbringung Christi auf der andere
Seite die Kreutztragung Christi
eben daher25
Die Grablegung Christi auf der
andere Seite Paulus wird bekehrt.
eben daher26
Der Tod der Maria, andere Seite die
Verspottung Christi eben daher27
Die Himmelfarth der Maria
zweite Seite Christus am Kreuz
eben daher28
Bruchstück. Ein alter Mann hat das
Christus Kind auf dem Schooβ.
Ist nur ein Ausschnitt von einem
gröβere Gemählde.
Zweites Stück dazu; mehrere
Männer und Frauen bliken ämsig
auf etwas hin (das aber nicht mehr
im Bilde vorhanden).
Es gehört zum vorigen Stücke vom
Jahre 1487. Beide Stücke waren im
Sandstifte zu Breslau.
Johannes der Täufer mit dem
Lamm; die andere Seite: die heilige Anna, hinter ihr Salomon[sic!]
Kleophas und Joachim.
Ehemaliger Altarﬂügel eines
nicht mehr vorhandenen Altars zu
Trebnitz.29

Maler

Beschaﬀenheit.

Zu behalten

Zu verkaufen

4432

C

Bemerkungen

eben so groβ

Holz
gleiche Gröβe
Holz
gleiche Gröβe
Holz
dieselbe Gröβe
Holz
gleiche Gröβe

Holz

Holz

Holz
7 Fuβ hoch
u: 2 [Fuβ] 4 Zoll breit

24 Kwatera ołtarzowa poliptyku jw., awers: Narodziny Jezusa, rewers: Biczowanie Chrystusa, MN Warszawa, nr inw. Śr.297.2. Za: ibidem.
25 Kwatera ołtarzowa poliptyku jw., awers: Oddanie do świątyni, rewers: Niesienie krzyża, MN Warszawa,
nr inw. Śr.297.3. Za: ibidem.
26 Kwatera ołtarzowa poliptyku jw., awers: Złożenie do grobu, rewers: Nawrócenie św. Pawła, MN Warszawa, nr inw. Śr.297.4. Za: ibidem.
27 Kwatera ołtarzowa poliptyku jw., awers: Zaśnięcie Marii, rewers: Wyszydzanie Jezusa, MN Wrocław,
nr inw. Dep. 2133/03). Za: B. GULDAN-KLAMECKA, A. ZIOMECKA, Sztuka na Śląsku XII–XVI w., nr kat. 86.
28 Kwatera ołtarzowa poliptyku jw., awers: Wniebowzięcie Marii, rewers: Ukrzyżowanie, Muzeum Okręgowe w Toruniu, nr inw. S/374/MT. Za informację o miejscu przechowywania tej kwatery dziękuję Panu
Krzysztofowi Kaszubowi ze Strzegomia.
29 Pracownia Mistrza Wrocławskiego Świętej Rodziny, skrzydło poliptyku z przedstawieniami świętych,
lata 90. XV w., awers: Św. Jan Chrzciciel, rewers: Św. Anna w otoczeniu Solomasa, Kleofasa i Joachima, MN
Wrocław, nr inw. XI 225. Pochodzi z klasztoru cysterek w Trzebnicy. Za: B. GULDAN-KLAMECKA, A. ZIOMECKA,
Sztuka na Śląsku XII–XVI w., nr kat. 102.

Rękopiśmienne wykazy malarstwa i grafiki zebrane przez J. G. G. Büschinga

No.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Inhalt
Maler
Der heilige Jacob, eine Kirche in
der Hand tragend.
Die andere Seite eine heilige
Familie eben daher.
Beide dienen iezt als Flügel vor
dem folgenden Gemählde.30
Eine Familie um den Leichnam
Christi versammelt, theils kniend,
theils stehend
aus Leubus gekom[m]en
Judith mit dem Kopfe des
wahrscheinlich
Holofernes
von Lucas
Geschenk des Auktions
Kranach
Kommiβarius Pfeiﬀer[?]
Eine Verkündigung der Maria im
Florentinischen Mosaik
Zweites Zim[m]er
Altdeutsche Gemälde
Eine Holztafel mit zwei Abtheilungen
Oben die heilige Apolonia, der die
Zähne ausgebrochen werden
Unten ein Betender (der Schenker
der Tafel) mit seinem Wappen auf
dem drei Hufeisen.
Aus dem St: Jacobs Kloster zu
Breslau
Eine alte Holztafel mit 6 kleinen
Bildern verschiedener Heilige in
ganzer Gestalt.
Aus dem Kloster zu St: Claren zu
Breslau
Eine eben solche Tafel mit andere
Bildern
eben so groβ
aus demselben Kloster
Ein Kästchen in Buch=Gestalt zum
Auseinanderlegen mit 12 Abbildungen aus dem Leben Jesu.
Goldgrund31

Beschaﬀenheit.

Holz
ebenso groβ

303

Zu behalten

Zu verkaufen

4433

C

5 Fuβ 4 Zoll hoch
4 [Fuβ] 6 ½ Zoll breit

Bemerkungen

B

Holz
1 Fuβ 3 Zoll hoch
1.[Fuβ] 8 [Zoll] breit

Die ganze Gröβe der
Tafel
1 Fuβ 2 ½ Zoll hoch
1 [Fuβ] 3 ½ Zoll breit

4388

C

eben do groβ
beide beschädigt

4380

C

Holz
sehr alt
10 ½ Zoll hoch
6 ¾ [Zoll] breit

4387

Schatzk[?]

30 Częściowo zachowane przedstawienie Świętej Rodziny będące fragmentem skrzydła poliptyku jw.,
MN Wrocław, nr inw. XI 225. Za: ibidem.
31 Być może jest to przenośny kwadryptyk ze scenami z życia Chrystusa i Marii z klasztoru klarysek we
Wrocławiu, Śląsk, ok. 1350–1360, tempera na drewnie (za tę sugestię dziękuję Panu Markowi Pierzchale
z MN Wrocław), MN Warszawa, nr inw. Śr.24 a–d. Uchodzi za najstarsze znane dzieło tablicowe z terenu
Wrocławia. Za: S. GREUB, T. GREUB, M. KOCHANOWSKA-REICHE (red.), Meisterwerke mittelalterlicher Kunst, nr 3.
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No.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Inhalt
Drei auseinandergeschnittene und
wieder zusammengesetzte Stücke
eines alten Bildes, Goldgrund, die
Geburth Christi darstellend.
aus dem Sandstift zu Breslau
Eine betende Maria, Engel hängen
ihr einen Mantel um.
aus dem St: Jacob Kloster zu
Breslau32
Eine Mutter Gottes, einen
Teller mit Früchten haltend,
Holz=Goldgrund
halbe Gestalt
aus dem Klaren Kloster zu Breslau
Eine Grablegung Christi vom Jahr
1516. Auf Albrecht Dürers Schule
deutend
eben daher33
Christus und Maria, hinter ihren
Jünger und heilige Frauen, vor
ihnen ein betender Bischoﬀ, der
Schenker des Gemäldes aus dem
Kloster zu Leubus
Christus am Kreuz, unten eine
kleine knieende Gestalt.
von den Kapuzinern zu Breslau
Mutter Gottes mit Christus
auf Goldgrund, Griechisches Gemälde aus dem Kapuziner Kloster
zu Breslau34
Maria wird dem Joseph angetraut.
Waβerfarben aus dem Augustiner
Sand=Kloster zu Breslau

Maler

Beschaﬀenheit.

Holz
5. Fuβ 7 Zoll hoch
2. Fuβ 5 Zoll breit.

Zu behalten

Zu verkaufen

4420

A

Holz
2 Fuβ 11 Zoll hoch
2 [Fuβ] 3 Zoll breit

Bemerkungen

abgegeb.

Holz
2 Fuβ 9 Zoll hoch
2 [Fuβ] 1 [Zoll] breit

3. Fuβ 9 ½ Zoll hoch
2. Fuβ 10 Zoll breit

1 Fuβ 9 Zoll hoch
1 [Fuβ] 4 ½ Zoll breit
Holz
alt
2 Fuβ 1 Zoll hoch
1 [Fuβ] 7 [Zoll] breit
Holz
3 Fuβ 7 Zoll hoch
3 [Fuβ] 7 [Zoll] breit

4424

[?]

32 Obraz tablicowy Maria w szacie z motywem kłosów zboża, Wrocław?, po 1491, tempera na drewnie.
Pochodzi z klasztoru św. Jakuba we Wrocławiu, MN Warszawa, nr inw. Śr.290. Za: S. GREUB, T. GREUB, M. KOCHANOWSKA-REICHE (red.), Meisterwerke mittelalterlicher Kunst, nr 19.
33 Pracownia Lucasa Cranacha Starszego, Opłakiwanie Chrystusa, 1516, tempera na drewnie, MN Wrocław, nr inw. VIII-2663. Pochodzi z klasztoru św. Klary lub św. Jakuba we Wrocławiu. Za: B. LEJMAN, Malarstwo
Europy Środkowej XVI–XVIII w., nr kat. 22. Na pochodzenie obrazu ze zbiorów klasztoru klarysek wrocławskich wskazuje zapis w niniejszym inwentarzu. Jednakże w kolejnym inwentarzu Büschinga z 19 X 1821 r.
jako miejsce pochodzenia został wpisany kościół klasztorny św. Jakuba (por. kolejny transliterowany inwentarz, poz. 39). Tę proweniencję przyjęto w późniejszych katalogach, np. w inwentarzu Galerii Obrazów
w Domu Stanów (poz. 549).
34 Matka Boska Hodegetria, ikona, Lwów?, 2. ćwierć XVII w., olej i tempera na drewnie, MN Wrocław,
nr inw. VIII-522; BU Wrocław, DzR, Acta manualia, t. 2, k. 37, 19 III 1811 r.; M. P. KRUK, Ikona Matki Boskiej w typie Hodegetrii z dawnego kościoła klasztornego kapucynów we Wrocławiu, [w:] J. HARASIMOWICZ (red.), Skarby
uniwersyteckich kolekcji, t. 1: U. BOŃCZUK-DAWIDZIUK (red.), Wykłady towarzyszące wystawie jubileuszowej „Uniwersytet Wrocławski 1811–2011”, Wrocław 2013, s. 5–25.

Rękopiśmienne wykazy malarstwa i grafiki zebrane przez J. G. G. Büschinga

No.
47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Inhalt
Die Verlobung (?) der Maria mit
Joseph
wie das vorige
Christus am Kreuze, unten ein
knieender Geistlicher vom Jahre
1310
Goldgrund
durch Tausch aus der Pﬀarkirche zu
Schweidnitz erhalten35
Christus am Kreuz, Goldgrund
aus dem Kapuziner Kloster zu
Breslau
Maria mit dem Christkinde auf
einem halben Monde stehend,
Engel sezen ihr einen Kranz auf.
aus dem Katharinen Kloster zu
Breslau
Zwei kleine Tafel, jede mit zwei
Gemälden, das eine Heimsuchung
der Maria und die Verkündigung,
das andere die Anbetung der 3
Weisen, und die Himmelfart der
Maria.
aus dem Klaren Kloster zu Breslau
Bildniβ Martin Luthers von 1533
aus dem Mathias Kloster zu
Breslau36
Maria und Anna mit dem
Christkinde
aus dem Klaren Kloster zu Breslau
Eine Geburth Christi und Anbetung
der Hirten
eben daher
Maria mit dem Christkinde in
einem Blumenkranz aus dem
Klaren=Kloster zu Breslau

Maler

Beschaﬀenheit.

Zu behalten

305

Zu verkaufen

Bemerkungen

wie das vorige

Holz
4 Fuβ 10 ½ Zoll hoch
3. [Fuβ] 8 [Zoll] breit
Holz
3 Fuβ 7 ½ Zoll hoch
2 [Fuβ] 10 ½ Zoll breit
Holz
4 Fuβ 7 Zoll hoch
3 Fuβ 6 [Zoll] breit

1 Fuβ 5 Zoll hoch
1 [Fuβ] breit

mit dem Zeichen des Lucas
Kranach, aber
nur Nachbild

Holz

Leinwand

Holz
Holz
1 Fuβ 10 Zoll hoch
1 Fuβ 4 Zoll breit

35 Pracownia Mistrza Lat 1486–1487, obraz z epitafium Stanislausa Bernwalda (zm. 1508) z przedstawieniem Ukrzyżowania asystencyjnego z Marią i św. Janem Ewangelistą oraz św. św. Stanisławem i Wacławem,
1510, MN Wrocław, nr inw. XI-235. Obraz pozyskany przez Büschinga z kościoła parafialnego św. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy do zbiorów Królewskiego Muzeum Sztuki i Starożyności we Wrocławiu w drodze wymiany; datowany przez Büschinga błędnie na rok 1310. Za: B. GULDAN-KLAMECKA, A. ZIOMECKA, Sztuka
na Śląsku XII–XVI w., nr kat. 23.
36 Więcej o tym obrazie zob. A. WOJTYŁA, Losy fundacji artystycznych krzyżowców z czerwoną gwiazdą na
Śląsku po kasacie śląskiej gałęzi zgromadzenia, [w:] M. DERWICH (red.), Kasaty klasztorne na obszarze dawnej
Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. 2, s. 123–124.
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No.
56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.
63.
64.

Inhalt

Maler

Ein Abendmahl
aus Kloster Leubus37
Ein Bild auf Holz, auf beiden
Seiten gemalt, die eine Seite eine
Dornenkrönung
die andere der heil: Johannes der
Täufer und Johannes Evangelist
1513 gemahlt
aus dem Dominikaner Kloster zu
Breslau
Eine Geburth Christi und Anbetung
der Hirten
Im Style der Blumert
aus dem Klaren Kloster
Die betende MutterGottes,
welcher Engel einen Mantel
umhängen (wie 40. nur älter)
unten darunter nur kleines Bild
4431
eine betende Familie vorstellend.
aus der Pfarrkirche zu Neumarkt
vorstellend.
Gott der Vater und Gott der
Sohn, über ihnen der heil:
Geist, Nicht aus altdeutscher
Schule, sondern wohl eher
niederländisch mit wirksamer
Gegeneinander=Stellung des
Lichts und Schattens: aus dem
Klaren=Kloster zu Breslau.
Eine Geburth Christi, Nachtstück
mit kleinen Gestalten zierlich
aufgeführt.
aus der Minoritten Kirche zu
Breslau
Alter Kopf, Bildniβ aus Frankfurth
mit der Universitäts Bibliothek
gekommen.
Ein Christus Kopf
Der Tod der eilftausend[sic!]
Jungfrauen
vom Jahr 1611.
aus Leubus

Beschaﬀenheit.
Holz
1 Fuβ 6 Zoll hoch
3. Fuβ 6 Zoll breit

Zu behalten

Zu verkaufen

Bemerkungen

Holz
6 Fuβ 3 Zoll hoch
4 Fuβ 11 Zoll breit

4 Fuβ 5 Zoll hoch
3 [Fuβ] 3 Zoll breit

Holz
6 Fuβ 11 Zoll hoch
2 F: 6 Z: breit

abgegeb.

4431

A

5 Fuβ 3 Zoll hoch
4 F: 11 ½ Z: breit

auf Leinwand
Leinewand

abgegeb.

Leinewand
5 Fuβ 10 Zoll hoch
3. [Fuβ] 9. Z[oll] breit

abgegeb.

37 Michael Leopold Willmann (przed 1630–1706), Ostatnia Wieczerza, 1661, olej na desce, MN Wrocław,
nr inw. VIII-2624. Pochodzi z kościoła klasztornego w Lubiążu. Za: E. HOUSZKA (red.), Malarstwo śląskie 1520–
1800, nr kat. 160; A. KOZIEŁ, Michael Willmann i jego malarska pracownia, Wrocław 2013, poz. A/253.
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No.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Inhalt
Eine Tafel auf beiden Seiten
gemahlt
die eine Seite eine Verspottung
Christi auf der andere Seite die
Heil: Barbara und Katharina
1513 aus dem Dominikaner
Kloster zu Breslau
Eine Geburth Christi aus dem
Klaren Kloster zu Breslau
Ein Schränkchen von Holz, auf den
Thüren auswendig eine heilige
Hedewig und eine heilige mit dem
Kreuze; inwendig Johannes der
Täufer und Johannes der Evangelist. Im Innere die Mutter Gottes
mit dem Christkinde auf einem
halben Mond stehend, unten kniet
ein Betender.
1491.
aus dem Klaren Kloster zu Breslau
Christus treibt die Käufer und
Verkäufer aus dem Tempel.
Niederländisches Bild aus Leubus
eine Geburt Christi aus dem S[ank]
t: Jacobs Kloster zu Breslau
Eine wunderliche Vorstellung. Vorn
der heilige Hyronimus kniend,
auf der andere Seite ein Vater mit
seinem Sohne, Hinten, eine Stadt
und mehreres Beiwerk.38
Ein Prälat des Mathias=Stifts zu
Breslau, Bartholomäus Mandelius
(vera vivaque eﬃgies recti domini
Bartholomei Mandelii mag[is]tri
St Matiae. anno Christi /15/78.
aetatis vero suae 41.)
Sehr schön gemahlt, wie aus der
Holbeinschen Schule.39

Maler

Beschaﬀenheit.

Zu behalten

307

Zu verkaufen

Bemerkungen

Holz
6 Fuβ 4 Zoll hoch
5 [Fuβ] ½ Zoll breit

Holz
4. Fuβ 2 Zoll hoch
3 Fuβ 9 Zoll breit

Schränkchen
2 Fuβ 5 ½ Zoll hoch
1 Fuβ 11 Zoll breit.

abgegeb.

4392

C

Leinewand
5 Fuβ 7 Zoll hoch
7 F: 10 Z: breit
Holz
5 Fuβ 7 Zoll hoch
4 F: 5. Z: breit
Holz
3 Fuβ hoch
3 [Fuβ] 10 Zoll breit

abgegeb.

abgegeb.

4430

I

Holz
3 Fuβ 5 Zoll hoch
2 F: 7 ½ [Zoll] breit

38 Naśladowca Alberta Boutsa (malarz niderlandzki lub nadreński?), obraz z epitafium nieznanego
mieszczanina lub szlachcica z przedstawieniem pokuty św. Hieronima i Sądu Ostatecznego, ok. 1500,
tempera na desce, MN Wrocław, nr inw. XI-220. Pierwotne pochodzenie nieustalone, na początku XIX w.
przechowywany w klasztorze klarysek w Głogowie. Za: B. GULDAN-KLAMECKA, A. ZIOMECKA, Sztuka na Śląsku
XII–XVI w., nr kat. 18.
39 Portret Bartholomäusa Mandla (1531–1582), komandora zakonu szpitalnego krzyżowców z czerwoną
gwiazdą w Ziębicach, w latach 1567–1582 mistrza w klasztorze św. Macieja we Wrocławiu, 1578, olej na desce, MN Warszawa (nr inw. M.Ob.2528), od 1992 r. depozyt w MN Wrocław. Pochodzi z klasztoru krzyżowców
z czerwoną gwiazdą we Wrocławiu. Za: E. HOUSZKA (red.), Malarstwo śląskie 1520–1800, nr kat. 29; B. STEINBORN,
A. ZIEMBA, Malarstwo niemieckie do 1600 roku, nr kat. 79; A. WOJTYŁA, Losy fundacji artystycznych, s. 124.
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No.

72.

73
74.

75.
76.
77.

78

79.
80.

81.

82.

83.

Inhalt
Christus am Kreuz zwischen den
Schächern umher viel Volcks,
unten die Wehklagenden Johannes
Maria und Magdalena
Aus dem Dominikaner Kloster zu
Breslau
Eine Abnahme vom Kreuz
Dominikaner zu Breslau

Maler

Zu behalten

Zu verkaufen

Bemerkungen

Holz

Holz
Leinwand
8 Fuβ 4 Zoll hoch
4 F: 11 Z: breit

Enthauptung des Johannes Aus
Leubus
Christus am Kreuz, über ihm eine
Heilige und unten zwei knieende
Nonnen.
Katharinen Kloster zu Breslau
Geburth Christi
Taufe Christi
Katharinen Kloster zu Breslau
Die obere Gemälde=Samlung
Drittes Zimmer
Sehr groβe Landschaft mit Vieh,
Schaafen, Ziegen, stehenden
Rindern [et cetera, et cetera]
Gegenstück, doch mit mehr
liegendem Vieh,wobei auch ein
stehendes Pferd.
Von gleicher Gröβe eine
Wildeschweins=Jagd
Ein dergl: Bild, worinn ein Jäger
zwischen einer Menge von erlegtem Wilde steht, von dem er eben
einen Hirsch zertheilen will.
Landschaft mit einer Begebenheit
aus dem Leben des heil:
Bernhard40
Eine dergl: worin der Teufel dem
heil: Bernhard ein Rad zerbricht,
als er eben im Begrif ist zum
Konzilium zu fahren
(78-83. aus Leubus)

Beschaﬀenheit.

Holz

abgegeb.

von Rosa wahrscheinlich von
Joseph Rosa
von demselben

von Willmann

von demselben

40 Michael Leopold Willmann, Pejzaż ze św. Bernardem, 1667, olej na płótnie, Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze, nr inw. Gm 1614. Za: A. KOZIEŁ, Michael Willmann, poz. A/166.
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No.

84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.

94.
95.
96.
97.
98.

99.

Inhalt

Ein Schaaf u.[nd] Schaafbok41

Gegenstück, eine Ziege mit dem
Ziegenbock (84-85 aus dem
Vincenz Kloster zu Breslau)
Eine italienische Landschaft
Eine dergleichen
(86-87. aus Heinrichau)
Landschaft, Bileams Esel
Desgl: Jacob mit den weiβen und
bunten Schaafen
Desgl: mit einem sitzenden
Heiligen
Desgl: Elias mit dem Knaben42
Desgl: Moses vor dem brennenden
Busche
Desgl: ein Engel zeigt einem
Jüngling eine in der Morgenröthe
schimmernde Stadt. (88-93. aus
Leubus)
Eine gebirgigte Landschaft, die
eine gut berechnete Wirkung
macht.
Thierstück: Truthan, Meerschweine,
Enten [et cetera]
Desgl: Pfau, Hahn,Tauben
(95-96 Sandstift zu Breslau)
Auf einem gedekten Tische
Rettige, Bierkrug, Heering.
Desgl: Zwiebeln, Huhn, Kohl
(97-98 durch Tausch erhalten von
dem verstorbe: Dr. Heinze)
Schöpfung, zweiter Theil, Vertreibung aus dem Paradiese. Groβe
Landschaft aus Leubus43

Maler
von Roos u:
wahrscheinl[ich]
von Johann
Heinrich Roos
(dem alten
Roos)

Beschaﬀenheit.

Zu behalten

309

Zu verkaufen

Bemerkungen

von demselben
Skize

von Willmann
von demselben
von demselben
von demselben
von demselben

von demselben

Unbekant
von Hondekonter (?)
von demselben
u[n]bekant
von demselben

von Willman[n]

41 Philipp Peter Roos zw. Filippo Rosa da Tivoli (1657–1706), Owca i baran, ok. 1690, olej na płótnie, MN
Wrocław, nr inw. VIII-553. Pochodzi z klasztoru norbertanów św. Wincentego we Wrocławiu. Za: B. LEJMAN,
Malarstwo Europy Środkowej, nr kat. 69.
42 Michael Leopold Willmann, Krajobraz z prorokiem Elizeuszem, ok. 1675, olej na płótnie, Zamek Królewski w Warszawie (nr inw. 893), od 2005 r. depozyt w MN Wrocław. Pochodzi z refektarza pałacu opackiego
w Lubiążu. Za: E. HOUSZKA (red.), Malarstwo śląskie 1520–1800, nr kat. 167.
43 Michael Leopold Willmann, Raj, ok. 1670, olej na płótnie, MN Wrocław, nr inw. VIII-2660. Pochodzi
z klasztoru w Lubiążu. Za: E. HOUSZKA (red.), Malarstwo śląskie 1520–1800, nr kat. 164; A. KOZIEŁ, Michael
Willmann, poz. A/256.
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No.
100.
101.
102.

Inhalt
Die Flucht nach Egypten, groβe
Morgenlandschaft aus Trebnitz44
Seestük, Hafen, das Meer etwas
unruhig
Dasgl. das Meer ruhig
(101-102 aus dem Vinzenzstifte)

103.

Landschaft

104.

Gegenstück

105.

Landschaft von einem

106.
107.
108.

Gegenstück
Groβe Landschaft eines
Desgleichen
Viertes Zimmer
Landschaft, worin
Kains=Brudermord.
desgl: mit der Hager in der Wüste
desgl: Befreiung Josephs aus der
Höhle.
desgl: Tobias Sohn mit dem Engel
und Fisch45
desgl: betender Heiliger in Wilder
Landschaft
desgl: die Auﬃndung des Moses
Landschaft, Jacob sieht im Traume
die Engelsleiter46
desgl: wilde Gegend, Johannes in
der Wüste.
(109-116 aus Leubus)47

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Maler

Beschaﬀenheit.

Zu behalten

Zu verkaufen

Bemerkungen

von Willmann
unbekant
ebenso
wahrscheinlich
von Beich
von demselben
unbekan[n]ten
Meister
von demselben
Unbekanten

von William
[sic!]
von demselben
von demselben
von demselben
von demselben
von demselben
von Willmann
von demselben

44 Michael Leopold Willmann, Ucieczka do Egiptu, ok. 1685, olej na płótnie, MN Wrocław, nr inw. VIII-2658.
Pochodzi z kościoła klasztornego w Lubiążu albo Trzebnicy. W wykazie obrazów do zachowania w Królewskim Muzeum Sztuki i Starożytności znalazł się drugi obraz Willmanna o tym tytule: nr kat. 318 („Die
Flucht nach Aegypten, Willmann, gut erhalten”). Por. B. STEINBORN, Religijne pejzaże Willmanna z opactwa
w Lubiążu, [w:] EADEM (red.), Materiały konferencji poświęconej sztuce Michaela Willmanna, Wrocław 1995,
s. 55–79; Z. BANDURSKA, Królewskie Muzeum, s. 32; H. LOSSOW, Michael Willmann, s. 112, nr 139; E. HOUSZKA
(red.), Malarstwo śląskie 1520–1800, nr kat. 182; A. KOZIEŁ, Michael Willmann, poz. A/261.
45 Być może jest to obraz Michaela Leopolda Willmanna, Krajobraz z Tobiaszem i aniołem, ok. 1676–1695,
olej na płótnie, Gemäldegalerie Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, nr FV.2; A. KOZIEŁ, Michael Willmann,
poz. A/2.
46 Michael Leopold Willmann, Pejzaż ze snem Jakuba, ok. 1676–1695, olej na płótnie, Augsburg, Städtische Kunstsammlungen, nr inw. L 866, depozyt Gemäldegalerie Berlin, Staatliche Museen zu Berlin; A. KOZIEŁ, Michael Willmann, poz. A/1.
47 Michael Leopold Willmann, Pejzaż ze św. Janem Chrzcicielem, 1656, olej na płótnie, MN Warszawa, nr
inw. M.ob.1041. Pochodzi z klasztoru w Lubiążu. Za: J. BIAŁOSTOCKI (red.), Malarstwo europejskie, nr kat. 1456;
A. KOZIEŁ, Michael Willmann, poz. A/235.
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No.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

139.
140.
141.

Inhalt
Maler
Beschaﬀenheit.
Eine sehr verlezte Landschaft
verlezt
Eine dergl:
verlezt
Landschaft mit Gebäuden
Kleine Landschaft mit Waβerfall u:
Mauertrümmern.
Niederländische Landschaft,
Abendgewühl vor einer Stadt.
Vieh und Hirten vor einer Burg
Rindvieh und Schaafe, in einer
von Rosa di
italienischen Gegend.
Tivoli
Gegenstück, das Vieh zur Träncke
von demselben
gehend.
von Rosa di
Etwas kleineres Thierstück
Tivoli
Gegenstück in gleicher Gröβe,
(123-126 aus dem Augustiner
Kloster zu Sagan)
Todtes Geﬂügel in einem Korbe,
eine Katze schleicht hinzu.
Ein Hund hat eine Katze erwischt
und unter sich auf den Rüken
geworfen.
Seestück mit groβen
Kriegs=Schiﬀen
Desgleichen
Ein kleines Blatt mit zwei Schaafen
Eben so mit zwei Rindern.
Seestück mit Schiﬀen
Desgleichen
Todte Thiere Aepfel und dergl:
Ziegen in einer Landschaft
Zeichen
Vieh in einer Landschaft.
g.g.M.
Schöpfung, reich an Thieren und
sehr bunt.
Letztes Zimmer
heilige Veronika mit dem Schweistuch aus Leubus
Alter Kopf mit weiβem Bart
Rembrand’s Schule aus Grüβau48
Tochter die ihren Vater säugt.
Nach Guercius
Sandstift Breslau

Zu behalten
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Zu verkaufen

Bemerkungen

abg.

48 Krąg Salomona Konincka (1609–1656), Portret starca, około połowy XVII w., olej na drewnie, MN Wrocław, nr inw. VIII-547. Pochodzi z klasztoru w Krzeszowie. Za: B. STEINBORN (red.), Katalog zbiorów malarstwa
niderlandzkiego, nr kat. 39.
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No.
142.

143.
144.
145.

146.

147.

148.
149.
150.
151.
152.
153.

154.
155.
156.

157.

Inhalt
Christi Ausführung nach dem
Golgotha.
Reiche Zusammensetzung aus
dem Jungfrauenstift zu Liegnitz49
Maria mit dem Christkind und
Johannes. Maria auf einem Stuhle
sitzend.
nach einem italienischen Bilde
Kindermord nach Rubens
Maria mit dem schlafenden Kinde
auf dem Schoos.
Leubus
Heilige Jacob von Kompostella,
den Christen gegen die Mauern zu
Hülfe kommend.
aus Leubus50
Madonna nach Saβoferato
italienisches Bild.
Franziskaner zu Breslau.
Maria mit dem Kinde Christi, und
dem anbetenden Benedict,
aus Leubus
Der Marienkuβ Kniestück aus
Grüβau
Der heil: Augustinus aus Leubus
Antonius von Padua dem das
Christkind erscheint
Franziskanerin[n]en zu Jauer
Der Tod der heil: Ursula aus Leubus
Arria ersticht sich, in niederländischer Tracht
eben daher
Maria mit dem Christkinde an
der Brust
aus Trebnitz
Eine Kreuz= Abnahme.
Ein Engel hebt den Leichnam
Christi aus der Gruft.
nach dem Italienischen
aus Leubus
Eine heilige Familie, Franziskaner
zu Breslau

Maler

Beschaﬀenheit.

Zu behalten

Zu verkaufen

Bemerkungen

von Willimann
[sic!]

abg.

Willman[n]

Willman[n]

Willman[n]

Willmann

4445

Willman[n]

4451

Willmann

abgegeb.
vielleicht von
Poussin oder
nach ihm

49 Michael Leopold Willmann, Droga na Golgotę, ok. 1685, olej na płótnie, MN Wrocław, nr inw. VIII-1225.
Pochodzi z klasztoru benedyktynek w Legnicy. Por. J. G. G. BÜSCHING, Bruchstücke, s. 87–88; H. LOSSOW, Michael Willmann, s. 103, nr 35; E. HOUSZKA (red.), Malarstwo śląskie 1520–1800, nr kat. 183.
50 Michael Leopold Willmann, Św. Jakub Starszy w bitwie pod Clavigo, 1662, olej na drewnie, zbiory prywatne w Kielcach; A. KOZIEŁ, Michael Willmann, poz. A/32.
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No.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

164.

165.

166.
167.
168.

169.

170.
171.

Inhalt
Die heil: Magdalena, noch mit
ihrem Schmuck
Maria mit dem Christkinde
welchem Engel bringen,
158-159 aus Leubus.
Marienkuβ; Ganze Gestalt, aus
Grüβau
Der Josephkuβ.
von den Franziskanerinnen zu
Jauer
Demokrit und Heraklit aus dem
Vinzenzkloster zu Breslau51
Der heil: Wenzel, von Engel
getragen, unten seine Ermordung;
- Nachtstück52
Ein Vulkan in seiner Schmiedehöhle
bischöﬂiches Schloβ zu Neiβe
Maria mit dem Christkinde,
Bartholomäus, Stephan und der
heil: Georg dabei. Lebensgröβe,
Kniestück
Der heilige Hyronimus, ganze
Gestalt.
Leubus
Büβende Magdalena, Franziskanerinnen zu Jauer
Maria mit dem Christkinde.
Einiges erinnert an Guido Reni.
aus Trebnitz
Ein Arzt, den Krancke knieend
um Rath zu fragen scheinen, aus
Grüβau
ganz vor den Zim[m]ern
Simson und Delila aus dem
Sandstift zu Breslau
Vermählung der heil: Katharina
mit Christus. aus dem Katharinen
Kloster zu Breslau

Maler

Beschaﬀenheit.
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Zu verkaufen

Bemerkungen

C. Fabricius.

abg.

von demselben

abg.

Willmann
von demselben
auf Holz
Willmann

nach Titian

Willmann
Willman[n]

von P. Jordaens

nach Van Dyk
von Willmann

51 Lambert Jacobszon (?) (1598–1636), Heraklit i Demokryt, lata 30. XVII w., olej na drewnie, MN Wrocław, nr inw. VIII-508. Pochodzi z kościoła św. Wincentego. Por. J. G. KNIE, J. M. L. MELCHER, Geographische
Beschreibung von Schlesien preussischen Antheils, der Graffschaft Glatz und der preussischen Markgraffschaft
Ober-Lausitz, cz. 1: Beschreibung von Breslau der Hauptstadt des Herzogthums Schlesien, Breslau 1825, s. 761:
„Skizze von H. Jordans: auf einem Gemälde die beiden Philosophienköpfe Heraclit und Democrit im niederländischen Stil”; B. STEINBORN (red.), Katalog zbiorów malarstwa niderlandzkiego, nr kat. 38.
52 Michael Leopold Willmann, Śmierć i apoteoza św. Wacława, ok. 1690, olej na płótnie, MN Wrocław, nr
inw. VIII-2325. Za: E. HOUSZKA (red.), Malarstwo śląskie 1520–1800, nr kat. 186; A. KOZIEŁ, Michael Willmann,
poz. A/275.
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No.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.

Inhalt
Der heil: Elias, dem die Raben das
Brodt bringen
Italienische Schule
Trebnitz
Die Schöpfung, aus Leubus53
Alexander zu den 2 bittende
Königin[n]en kommen. aus Neiβe
Maria in der Herrlichkeit54
Maria mit dem Christikinde
Anna, welche die heilige Maria
lesen lehrt
Die Geiβelung Christi von 1704.
Leubus
Die Grablegung Christi
Der heil: Joseph mit dem
Lilienstenzel
Ein Mönch, welcher das Christkind
auf dem Schooβ hat. Engel umher.
Leubus
Die heil: Katharina mit dem
Schwerdt.
Der heilige Petrus
Die büβende Magdalena,
183-184. aus dem Kapuziner
Kloster zu Breslau
Abt Arnold von Leubus Bildnis.
Leubus55
Heil: Hieronimus mit dem Löwen
Die Enthauptung der heil:
Barbara.56
Christuskopf
Plato
Demokrit
Aristoteles

Maler

Beschaﬀenheit.

Zu behalten

Zu verkaufen

Bemerkungen

Willmann

auf Holz
sehr verblaβt

abg.

verblaβt
Willman[n]
M.W.

abegeb.

abg.

4444

abgegeb.

4482

abgegeb.

Willmann

auf Holz

53 Michael Leopold Willmann, Stworzenie Świata, 1668, olej na płótnie, MN Warszawa, nr inw. M.ob.1037.
Pochodzi z klasztoru w Lubiążu. Za: D. FOLGA-JANUSZEWSKA, K. MURAWSKA-MUTHESIUS (red.), National Museum in
Warsaw, s. 276; A. KOZIEŁ, Michael Willmann, poz. A/237.
54 Prawodopodobnie jest to obraz Michaela Leopolda Willmanna, Koronacja Marii, 1656, olej na desce,
MN Wrocław, nr inw. VIII-561. Pochodzi z kościoła klasztornego w Lubiążu. Za: E. HOUSZKA (red.), Malarstwo
śląskie 1520–1800, nr kat. 158; A. KOZIEŁ, Michael Willmann, poz. A/252.
55 Michael Leopold Willmann, portret Arnolda Freibergera, 1672, olej na płótnie, MN Wrocław, nr inw.
VIII-2656. Pochodzi z kościoła klasztornego w Lubiążu. Por. H. LOSSOW, Michael Willmann, s. 112, nr 142;
E. HOUSZKA (red.), Malarstwo śląskie 1520–1800, nr kat. 165; A. KOZIEŁ, Michael Willmann, poz. A/259.
56 Być może jest to obraz Michaela Leopolda Willmanna, Męczeństwo św. Barbary, przed 1695, olej na
płótnie, MN Wrocław, nr inw. VIII-976 (za wskazanie tego obrazu dziękuję Panu Markowi Pierzchale z MN
Wrocław).
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No.
192.
193.

194.

195.
196.
197.
198.
199.

200.

201.

202.
203.
204.
205.
206.
207.

Inhalt
Diogenes
Sinnbildliche Darstellung von Tod
und Vergänglichkeit
Der heilige Augustin, mit
einem angesetzten Stück von
[Eibelwieser]
St: Jacobs Kloster auf dem Sande
Susanna im Bade. Matthias
Kloster57
Verkündigung der Maria, aus
Leubus
Sybilla
Andere Sybilla
197-198 nach italienischen Bildern
aus Leubus
Eine Frau in niederländischer
Tracht.
Der heil: Ludewig, dem Maria erscheint und der die Dornen Krone
in einer Schüβel empor hebt.
aus Leubus.
Christus Leichnam wird von den
Engeln zu Gott dem Vater in die
Hoche getragen, ein anbetender
Mönch knieet dabei.
aus Leubus
Zacharius dem die Engel die Geburth des Johannes angekündigt.
aus Leubus
Der heil: Franziskus von 1749.
Aus Leubus
Christus mit den beiden Jüngern
zu Emaus
Kapuziner zu Breslau
Enthauptung des Johannes.
Geschenk des Buchhändler Korn
Der heil: Gregorius58
Der heil: Chrisostomus59

Maler
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Bemerkungen

Willman[n]
Eibelwieser
nach Ruben
Willman[n]

abg.

Willman[n]
Johann Kraker

abg.
abgegeb.

Willmann
d[it]o

57 Więcej o tym obrazie zob. A. WOJTYŁA, Losy fundacji, s. 124.
58 Michael Leopold Willmann, Św. Grzegorz, 1695–1696, olej na płótnie, MN Wrocław, nr inw. VIII 2667.
Pochodzi z klasztoru w Lubiążu. Za: E. HOUSZKA (red.), Malarstwo śląskie 1520–1800, nr kat. 191; A. KOZIEŁ,
Michael Willmann, poz. A/285.
59 Michael Leopold Willmann, Św. Ambroży, 1695–1696, olej na płótnie, MN Wrocław, nr inw. VIII 2636.
Pochodzi z klasztoru w Lubiążu. Za: E. HOUSZKA (red.), Malarstwo śląskie 1520–1800, nr kat. 190; A. KOZIEŁ,
Michael Willmann, poz. A/284.
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No.
208.

221.
222.
223.
224.
225.

Inhalt
Der heil: Hieronimus60
Der heil: Augustinus
206-209. aus Leubus61
Engel und der Sohn des Tobias mit
dem Fisch
David vor der Bundeslade tanzend.
aus Leubus62
Kreuzabnahme,
Johannes in der Wüste auf den
in der Entfernung wandernden
Christus zeigend.
Christus am Brunnen
Eine schlafende Diana
Die sich ermordende Kleopatra
Aeneas der seinen Vater aus dem
brennenden Troja trägt.
Vulkan in seiner Werckstätte
Die sterbende Lukrezia
Die büβende Magdalena
213-220 aus Leubus
1te Stube
St: Paulus
Blumenstück
Landschaft
Küchen Stück
Fische

226.

Landschaft

227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.

St: Antonius
Blumenstück
Schlachtstück
Mater Dolorosa
Blumenstück
Thomas
Still-Leben

209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.

Maler
d[it]o
und von
Willman

Beschaﬀenheit.

Zu behalten

Zu verkaufen

Bemerkungen

Willmann
nach Rubens

abgegeb.
abgegeb.
abgegeb.

445

unbekant
d[it]o
Willman[n]
unbekant
d[it]o
nach
Willman[n]
Wilmann
unbekant
nach Rugender
Willmann
Banreger
unbekant
d[it]o

Verlezt
ziemlich erhalten
beschädigt
etwas beschädigt
d[it]o
gut erhalten
beschädigt
gut erhalten
beschädigt
beschädigt
erhalten
beschäd:
sehr verlezt

abg.

60 Michael Leopold Willmann, Św. Hieronim, 1695, olej na płótnie, MN Wrocław, nr inw. VIII-2625. Pochodzi z klasztoru w Lubiążu. Za: E. HOUSZKA (red.), Malarstwo śląskie 1520–1800, nr kat. 189; A. KOZIEŁ, Michael
Willmann, poz. A/283.
61 Michael Leopold Willmann, Św. Augustyn, 1696, olej na płótnie, MN Wrocław, nr inw. VIII 2626. Pochodzi z klasztoru w Lubiążu. Za: E. HOUSZKA (red.), Malarstwo śląskie 1520–1800, nr kat. 192; A. KOZIEŁ, Michael
Willmann, poz. A/286.
62 Obraz nie jest dziełem Willmanna, lecz Georga Wilhelma Josepha Neunhertza (1689–1749), Król Dawid grający na harfie, przed 1724, olej na płótnie, MN Wrocław, nr inw. VIII-560. Pochodzi z klasztoru w Lubiążu. Za: E. HOUSZKA (red.), Malarstwo śląskie 1520–1800, nr kat. 288.
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No.
234.
235.
236.
237.

Inhalt
Perspective
Verkündigung
Tomiris mit dem Kopf des Cirus
Viehstück

Maler
d[it]o
d[it]o
nach Rubens
nach Berg[...]
Skizze von
Willmann
unbekant
unbekant
d[it]o
Poussin
d[it]o
unbekant
d[it]o
[unbekant]
Vertrugen
d[it]o
unbek[a]nt
Willman[n]
unbek[a]nt
unbekant
Krause
unbekant
Seidel
unbekant
unbekant

238.

Sterbender Heiliger

239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.

Blumenstück
heil: Petrus

wohl erhalten
wohl erhalten
d[it]o
beschäd:
d[it]o
ziemlich erhalten
beschäd:
gut erhalten
[gut erhalten]
[gut erhalten]
ziemlich erhalt[en]
beschädigt
erhalten
erhalten
wohl erhalten
beschädigt
erhalten
beschädigt
erhalten

Bildniβe von den
Ordens=Generalen der Dominikaner

unbekant

erhalten

S. Augustinus
S. Petrus
Augustiner Prälat
wie No: 263.

Willman[n]
unbekant
unbekant
d[it]o

beschädigt
erhalten
[erhalten]
[erhalten]

Apostel

d[it]o

beschädigt

heil: Dominicus
Aebtiβin, des Claren Klosters
Vincenz Prälat
Augustinus
S. Maria
S: Gregorius
König David

Willmann
unbekant
d[it]o
Willman[n]
Willmann
d[it]o
d[it]o

beschädigt
erhalten
d[it]o
beschädigt
erhalten
d[it]o
sehr beschädigt

Landschaft
d[it]o
Schlachtstück
Enten Jagd
Blumenstück
d[it]o
d[it]o
Apostel
Grablegung
St: Paulus
S. Petrus
Geburt
Apostel Johannes
heil: Aloysius
Bischof
Nicodemus

Beschaﬀenheit.
beschäd:
gut erhalten
d[it]o

Zu behalten
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abgegeb.

ziemlich gut

abg.

abg.

abgegeb.
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No.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.

Inhalt
Portrait
Thomas
Jes: Christ unter den Kindlein
S. Hieronymus
S. Hedewig
Vinc: Prälat
S. Palus[sic!]
Engel Michael
Petrus
Vinc. Prälat
Geburt Christi
Sct: Walburgis
2te Stube oder Saal
Viehstück
heil: Arnoldus
Christus Kreuztragend
S: Maria dem Drachen den Kopf
zertretend.
Tobias mit dem Engel
Küchen=Stück

Maler
d[it]o
d[it]o
nach Cranach
unbek.[annt]
Willmann
Welloratzki
Willmann
unbek.
Willmann
Seidel
unbek
Seidel

Beschaﬀenheit.
wohl erhalten
d[it]o

unbek
Willman[n]
unbek:

gut erhalten
d[it]o
sehr besch:

Willman[n]

gut erhalten

d[it]o
unbekant

d[it]o
beschadigt

Landschaften

Willman[n]

besch:

Landschaft

nach Perelli

besch

Schlachtstücke

unbek:

erhalten

Abraham seinen Sohn opfernd
Landschaft
Christ: das Kreutztragend
Enthauptung der Barbara63
Anbetung der hl: 3 Könige
Conversations Stück
Ecce Homo
Christ. am Kreutz
S. Ursula64
Kopf

d[it]o
Willmann
unbek
Willman[n]
unbek:
unbekant
d[it]o
Willmann
d[it]o
unbekant

d[it]o
besch:
besch:
besch:
erhalten
ziemlich erhalten
besch:
besch:
d[it]o
besch:

Zu behalten

Zu verkaufen

Bemerkungen

abg.
besch.
erhalten
d[it]o
besch.
erhalten
sehr besch.
gut erhalten
erhalten
d[it]o

abg.
abgegeb.

abg.

abg.

abegeb.
abegeb.

63 Być może jest to obraz Michaela Leopolda Willmanna, Śmierć św. Barbary, 1687, olej na płótnie, MN
Wrocław, nr inw. VIII-2327, depozyt w Muzeum Zamkowym w Brzegu. Por. H. LOSSOW, Michael Willmann
(1630–1706) – Meister der Barockmalerei, Würzburg 1994, s. 110, nr 124, s. 11, nr 127; E. HOUSZKA (red.),
Malarstwo śląskie 1520–1800, nr kat. 185.
64 Być może jest to obraz Michaela Leopolda Willmanna, Św. Urszula, ok. 1685, olej na płótnie, MN Warszawa, nr inw. M.Ob.2409, depozyt w MN Wrocław. Za: E. HOUSZKA (red.), Malarstwo śląskie 1520–1800, nr kat.
184. Por. poz. 390 w niniejszym inwentarzu.
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No.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.

Inhalt
hl: Augustinus Skizze
Kopf

Maler
unbek
d[it]o

Beschaﬀenheit.
erhalten
besch:

Köpfe

d[it]o

d[it]o

hl. Benedict
Geiβelung Christi
S. Augustinus
Flucht nach Egypten
S. Hieronymus
S. August.
Geiβelung Christi
hl. Sebastian
Ecce homo
S. Joseph mit dem Christ=Kinde
S: Catharina
S: Apolonia
wie No: 324.
Mater dolor

d[it]o
Willmann
d[it]o
d[it]o
unbekant
d[it]o
Willman[n]
d[it]o
d[it]o
d[it]o
d[it]o
d[it]o
d[it]o
unbek.

erhalten
besch:
erhalten
d[it]o
erhalten
d[it]o
besch:
sehr besch:
erhalten
besch
zieml:[ich] erhalt[en]
besch
d[it]o
erhalten

Landschaft

unbek[annt]

besch

Judith
Maria, Joseph, Christus
hl. Hedwig
Joseph im Egypten
Landschaft
Anbeter des Christ=Kindes
hl. Zacharias
S. Rochus
Hieronymus
S: Vincentius
Rochus
Landschaft
Kopf
d[it]o
Landschaft
Christus am Kreutz
Christus u: Martha
Lazarus
3 Stube (oder Kabinet)
heil: Familie
büβende Magdalena
Abendmahl
Heilige
verlohner Sohn

d[it]o
Willmann
d[it]o
W.
Faistenbeger
Willmann
unbekant
Willman[n]
unbekant
Willman[n]
d[it]o
Faistenberger
unbek
d[it]o
Faistenberg
W.
W.
nach Rubens

d[it]o
besch
d[it]o
besch:
d[it]o
Erhalten
d[it]o
besch:
besch:
besch:
Erhalten
Beschäd
Erhalten
d[it]o

unbek:
Willman[n]
d[it]o
d[it]o
unbekant

bes:
sehr gelitten
besch:
besch:
Erhalten

Besch
besch:
besch:
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Bemerkungen

abegeb.

abg.

abg.
abg.
abg.
abg.

abg.
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No.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.

Inhalt
heil: Franciskus
Geburt Christ:
Kreuz=Aufrichtung
Grablegung Christi
Maria mit dem Kinde
Ritter Sct: George
Joseph mit dem Christ=Kinde

361.

Grablegung Christi

362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.

Tod der heil: Magdalena
S. Paulus
S. Augustinus
Conversations=Stück
Ecce homo
See=Stück
Engelsturz
See=Stück
hl: Franciscus
Simson die Philister schlagend
hl. Catharina
heil: Familie
Jagd=Stück
hl: Hieronymus
Jagd=Stück
Convers: Stück
hl: Bernhardus
d[it]o
hl: Simeon mit dem Christkinde
heil: Familie
Maria mit dem Jesus Kinde
Ecce homo
Heiliger
Anbetung der 3 Waisen
hl: Franciscus
14 Nothhelfer
S: Bernhardus
Anbetung des Kreutzes
hl. Ursula65
Anna u: Maria

Maler
d[it]o
d[it]o
nach Rubens
Willm:
unbekant
unbekant
Willmann
nach
Willman[n]
unbekant
Willman[n]
d[it]o
nach Watteaux.
Willmann
unbekant
Willmann
unbekant
Willman[n]
ital: Schule
Willmann
d[it]o
Brandeis
unbek:
Brandeis
nach Watteaux
Willmann
d[it]o
unbek:
unbek.
Krause
Krause
unbekant
Willmann
Willmann
d[it]o
d[it]o
d[it]o
d[it]o
unbek:

Beschaﬀenheit.
d[it]o
besch:
sehr bes:
d[it]o
besch:
Erhalten
erhalt.

Zu behalten

Zu verkaufen

Bemerkungen

erhalt.

abgegeb.

Gelitten
Erhalten
d[it]o
[erhalten]
Erhalten
d[it]o
besch:
besch:
Erhalten
ziemlich erhalten
beschäd:
sehr gelitten
Erhalten
besch:
bes:
Erhalten
Gelitten
Erhalten
besch:
erh:
wohl erhalten
wohl erhalten
Erhalten
d[it]o
ziemlich erhalten
besch:
Erhalten
ziemlich erhalten
bes:
bes:

abgegeb.

4453

4452

abg.

abg.
4452

65 Być może jest to obraz Willmanna, Św. Urszula, ok. 1685, olej na płótnie, MN Warszawa, nr inw.
M.Ob.2409, depozyt w MN Wrocław. Za: E. HOUSZKA (red.), Malarstwo śląskie 1520–1800, nr kat. 184. Por. poz.
309 w niniejszym inwentarzu.
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No.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.

Maler
nach Titian
d[it]o
nach Willmann
Krause
unbek.
d[it]o
unbek:
Willman[n]
unbek:
nach Titian
unbek.
unbek:
Willmann
d[it]o
unbekant
d[it]o
d[it]o
d[it]o
d[it]o
d[it]o
unbek:
Willm.
unbek:
Willm.
Willm
unbek.
d[it]o
Willm
unbek:

Beschaﬀenheit.
besch:
d[it]o
besch:
zieml erhalten
Erhalten
d[it]o
besch:[ädigt]
beschäd:[igt]
Erhalten
d[it]o
zieml erh:
erh:
beschad:
zieml[ich] erhalt[en]
zieml erh:
d[it]o
besch:
d[it]o
d[it]o
d[it]o
besch:
besch:
erh:
besch:
gelitten
beschäd.
ziemlich erhalten
gut erhalten
besch:

421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.

Inhalt
erster Todschlag
Opfer Abrahams
Schutzengel
S: Maria
Bataillen=Stück
Gegenstück
Maria mit dem Christ Kinde
Christ: am Oelberge
betender Petrus
Mädchen mit Blumen
betender David
Joseph mit dem Christ=Kinde
heil Familie
Christus als Weltheiland
hl. Franciscus
heil Anna mit Maria
Philosoph
Mater doloros.
heil Antonius
heil Johannes
Verspöttung Christi
Gott der Vater
Philosoph
Ausgieβung des heil: Geistes
hl: Abendmahl
Philosoph
Hieronymus
Sct: Maria / Monica66
Portrait eines Prälaten
Corridor
Apostel
Schutzengel
Christus Kopf
heil: Maria
hl. Joseph
Kreutz Aufrichtung
Lacarus
Gastmahl des Nebucadnezar

unbek.
Willmann
unbek.
[unbekannt]
d[it]o
d[it]o
unbek.
d[it]o

429.

Geburt Christi

d[it]o

besch:
sehr beschäd:
[sehr beschädigt]
gut erhalten
d[it]o
d[it]o
besch:
erhalten
gelitten
auf Kupfer

Zu behalten
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4450

abg.

abgegeb.

abgegeb.

66 Michael Leopold Willmann, Św. Monika, olej na drewnie, MN Wrocław, nr inw. VIII-550. Por. A. KOZIEŁ,
Michael Willmann, poz. A/257.
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No.

Inhalt

Maler

430.

heil: Maria

d[it]o

431.
432.

S. Petrus
hl: Hieronymus

433.

Christus als Hirt

434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.

Geburt=Christi
Mat: doloros:
Brand von Troja
Kopf: Christi
Maria=Kopf
Breifreβer
Apostel
d[it]o
Schlacht
h: Catharina
Schlachtstück
h: Augustinus
Christ: Kopf
heil: Familie
heil: Augustinus
Blumentstück
hl. Franciscus
Thierstück
Pabst In[n]ocent V.
Engel=Sturz
Papst Benedictus XI
7 Büβer
Portrait

457.

hl: Nicolaus

458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.

Anbetung der 3 Könige
Ecce homo
hl. Bernhardus
Friedr: der Groβe
derselbe (mit Glas und Rahm)
der alte Sandthurm
Brand der Sandkirche
aus der Geschichte des heil
Norbertus
d[it]o d[it]o
d[it]o d[it]o

d[it]o
d[it]o
übermahlt
Willmann
unbekant
[unbekannt]
d[it]o
Willmann
Willmann
unbek.
d[it]o
d[it]o
nach Rugendar
Willm:
nach Rugendar
Willm:
Willm:
Willm:
d[it]o
unbek.
Willm:
unbek.
Eubelwieser
unbek
unbek.
nach Rubens
unbek:
unbek
alt ruβisch
unbek.
unbek.
Willm.
unbek
unbek
d[it]o
d[it]o

465.
466.
467.
468.
469.

Eibelwieser
d[it]o
d[it]o

Wappenschilde des Herzogs Bolko unbek.

Beschaﬀenheit.
erhalten
auf Blech
besch:
d[it]o

Zu behalten

Zu verkaufen

Bemerkungen

beschäd:
besch:
[beschädigt]
erhalten
erhalten
besch:
erh:
d[it]o
d[it]o
besch:
besch:
besch:
besch:
besch:
besch:
bes:
besch:
besch:
bes:
besch:
bes:
bes:
besch:
bes:

abg.

verlezt
verlezt
abgegeb.
bes:
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No.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503
504.
505.
506.
507.
508.

Inhalt
Zins Groschen
Portrait eines Prälaten
S Petrus und Paul
S: Franciscus.
Christ am Kreutz de 1321
eine brennende Stadt
ein Portrait
eine Thüre mit altdeutsche Bildern
hl. Catharina
Mutter Gottes
Portrait eines Probstes
Heil Joseph mit dem Christ Kinde
ﬂiegender Genius
Johannes der Täufer
S. Angela.
Viehstück
Christ am Kreutz mit alleg:
Darstellung
Portrait Fried des Groβen
Portrait eines Prälaten
2 Thüren mit Melchisedec und
Zacharias67
See=Stück
eine Zeichnung auf Leinwand
Engel Sturz
Christ von zwei Engeln betrauert
Portrait
d[it]o
Ecce homo
hl. Familie
Mutter Gottes als Himmelskönigin
Portrait
Herzogin Anna
ﬂiegender Genius
h Augustinus
h. Bernhardus
Papst Gregorius
Blumenstück
ﬂiegender Genius
hl.Dreieinigkeit

Maler
d[it]o
d[it]o
d[it]o
d[it]o
unbek:
d[it]o
d[it]o
d[it]o
d[it]o
d[it]o

Beschaﬀenheit.

Zu behalten
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Willm.
d[it]o
unbek
d[it]o
d[it]o
unbek:
d[it]o
d[it]o
d[it]o
d[it]o
d[it]o
Willman
unbek.
d[it]o
d[it]o
d[it]o
Willmann
unbek
[unbekannt]
Willmann
d[it]o
d[it]o
d[it]o
d[it]o
unbek:
Willmann
d[it]o

4453

67 Być może są to dwa obrazy ołtarza z kościoła klasztornego w Lubiążu namalowane na skrzydłach
drzwi: Michael Leopold Willmann, Aaron i Melchizedech, 1681, olej na drewnie, MN Wrocław, nr inw. VIII2630 i VIII-2631. A. KOZIEŁ, Michael Willmann, poz. A/263-264.
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No.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.

Inhalt
h: Benedictus
Portrait
hl: Franciscus
Blumenstück
d[it]o
Jahrmarckt
Leichnam Jesu mit Maria und
Engeln
Portrait
hl. Rochus
Blumenstück
Portrait
Einweihung eines Abts aus dem
Sandstift
Kreutz Abnahme
hl. Barbara
aus der Geschichte des heil
Norbertus
Christus Kind
aus der Legende
Petrus ohne Kopf
undenklich Bild auf Holz
Landschaft
2 heilige des Cistercienser Ordens
alte bemahlte Leinwand
unkentlich
Geburt der Anna
Portrait
d[it]o
Portrait
d[it]o
d[it]o
d[it]o

Maler
d[it]o
unbek.
d[it]o
d[it]o
d[it]o
d[it]o
d[it]o

Beschaﬀenheit.

Zu behalten

Zu verkaufen

Bemerkungen

abgegeb.

d[it]o
d[it]o
d[it]o
d[it]o
d[it]o
d[it]o
unbek
Eibelwieser
Willmann
unbek.
Willman[n]
unbek
d[it]o
Willman[n]
d[it]o
d[it]o
unbek
d[it]o
unbek
d[it]o
d[it]o
d[it]o

Breslau d 22ten Maerz 1821.
Büsching Zochow.
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[k. 60r]
Abschrift
13.
Nachweisung der zu behaltenden Gemälde in der Gemälde=Sammlung in dem
Universitäts=Bibliothek=Gebäude zu Breslau
Die im alten Eingangskatalog angegebenen Nummern (A.N. ... = alte Nummer)
beziehen sich auf die in der ersten Rubrik eingetragenen „Laufenden Nummern”.
Zahlen mit roter Tinte geben die Inventarnummern der Museumssammlung an.
1929. G.[?]
[Tabela na kartach od 60v do 75r]
L:
No

No
des
Verzeichniβes

Inhalt

I Erstes Zimmer
Altdeutsche Schule

Maler

artischtischer u:
historischer Werth

Auf allen Altdeutschen
Bildern mangeln die
Namen u: derjenigen von
denen sich Vermuthungen
u: bekannter Meister
machen laβen, sind höchst
voreigen[?].
Es gilt daher die allgemeine
Bemerkung hier daβ alle
Altdeutschen Gemälde bei
denen nichts näher bemerkt worden ist zu einer
Bömisch=Schlesischen
Maler=Schule gehören
davon bedeutende Eigenthümlichkeiten aus den Bildern hervorgehen, über die
aber nur den[n] ein sicheres
Urtheil auszusprechen
seyn möchte, wenn sie mit
den Gemälden welche in
Böhmen Wien u: Krakau
sich ﬁnden, verglichen
werden.
Einzelne Gemälde deuten
auf die Nürnberger alten
Meister hin, aber auch
diese sind Namenloβ u:
können sehr wohl von
Breslauer Malern aus
Nürnberger Schule gemalt
worden sein.

Der Kunstwerth der
meisten Altdeutschen
Bilder möchten nicht hoch
anzuschlagen seyn, ihr
hauptsächlicher Werth ist
im geschichtlichen und im
dadurch gezeigt wird, wie
auf eine eigenthümliche
Weise sich in Schlesien
die alte Malerkunst, wohl
auch in Böhmen zu nächst
entsproβen und genährt
durch Nürnberger Meister
u: Schüler bildete. Alle, bei
denen daher nichts bemerkt worden, weil dies die
Mehrzahl, haben blos einen
geschichtlichen Werth.

Bemerkungen
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L:
No

No
des
Verzeichniβes

1.
1.
4391

2.
2.
4393
3.
3.
4390

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

13.

13.

Inhalt
Christus erscheint der
Maria mit ihren Ahnen und
kündigt ihr ihren Tod an
vom Jahre 1206
aus dem Klaren=Kloster
zu Breslau
Der Stambaum Jesu eben
daher
Die Muther Gottes, welche
dem Christus=Kinde einen
Apfel reicht.
halbe Gestalt
eben daher
Doppelbild, die Gefangennehmung Christi und
dahinter die Verspottung
Christi aus dem Katharinen
Kloster zu Breslau.
Die Anklage Christi und
dahinter die Anschlagung
ans Kreuz
eben daher
Christus am Oelberge
aus dem Klarenstift zu
Glogau
Die Gefangennehmung
Christi
eben daher
Die Verspottung Christi aus
dem Klarenstift zu Glogau
Christus dem Volck
dargestelt
eben daher
Kreutztragung Christi eben
daher
Die Geiβelung Christi und
auf der anderen Seite die
Auferstehung
eben daher
Christus am Kreuz und
auf der andere Seite das
Abendmahl
eben daher
Petrus ganze Gestalt
aus dem Kapuziner Kloster
zu Breslau

Maler

artischtischer u:
historischer Werth

Bemerkungen
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L:
No

No
des
Verzeichniβes

14.

14.

15.

15.

16.

16.

17.

18.

18.
20.
4427

19.
21.
4428

20.

22.

21.

23.

22.

24.

23.

25.

Inhalt
Magdalena büβend
ganze Gestalt
eben daher
Kreuztragung Christi 1513.
Dominikaner zu Breslau
Christus am Kreuz
1513.
Dominikaner zu Breslau
Maria mit dem Christuskinde ganze Gestalt, von
einigen Engeln umgeben
1494.
aus der Schweidnitzer
Pfarrkirche durch Tausch
auf Kirchengeräth erhalten.
Die Heimsuchung der
Maria, darunter die
Himmelfarth der Maria
auf der andere Seite: der
heilige Martin, darunter
zwei heilige Frauen.
Die Verkündigung der Maria, darunter die Geburth
Christi
auf der andere Seite die
Höllenstrafe; mehrere
Menschen auf Dornen
gespieβt, darunter zwei
heilige Frauen,
eben daher
Die Verkündigung der
Maria, auf der andere Seite
die Gefangennehmung
Christi
aus der Striegauer Pfarrkirche geschenkt.
Die Geburt Christi.
auf der andere Seite die
Geiβelung Christi
eben daher
Darbringung Christi, auf
der andere Seite die Kreutztragung Christi
eben daher.
Die Grablegung Christi, auf
der andere Seite Paulus
wird bekehrt
eben daher

Maler

artischtischer u:
historischer Werth

327

Bemerkungen
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L:
No

No
des
Verzeichniβes

24.

26.

25.

27.

26.

28.

27.

29.

28.
30.
4432

29.
31.
4433

30.

32.

31.

33.

Inhalt

Maler

Der Tod der Maria.
andere Seite die Verspottung Christi
eben daher
Die Himmelfahrt der Maria,
zweite Seite Christus am
Kreuz
eben daher
Bruchstück. Ein alter mann
hat das Christuskind auf
dem Schooβ.
Ist nur ein Ausschnitt von
einem gröβeren Gemälde.
Zweites Stück dazu; mehrere Männer und Frauen
bliken ämsig auf etwas hin
(das aber nicht mehr im
Bilde vorhanden.)
Es gehört zum vorigen
Stücke vom Jahre 1487.
beide Stücke waren im
Sandstifte zu Breslau.
Johannes der Täufer mit
dem Lamm
die andere Seite: die heilige
Anna, hinter ihr Salomon,
Kleophas und Joachim.
Ehemaliger Altarﬂügel
eines bei der Klosteraufhebung nicht mehr
vorhandenden Altars zu
Trebnitz.
Der heilige Jacob, eine
Kirche in der Hand tragend.
die andere Seite: eine heilige Familie eben daher.
Beide dienen iezt als
Flügel vor dem folgenden
Gemählde.
Eine Familie um den Leichnam Christi versam[m]
elt, theils kniend, theils
stehend,
aus Leubus gekommen.
Judith mit dem Kopf des
Holofernes.
wahrscheinlich von Lucas
Geschenk des
Kranach
Auktions=Kommiβarius
Pfeiﬀer

artischtischer u:
historischer Werth

das Bild, welches auf den
alten Holbein hinzudeuten
scheint, hat einen bedeutenden Kunstwerth
ein tüchtiges und durch
Kunstwerth ausgezeichnetes Gemälde

Bemerkungen
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L:
No

32.

No
des
Verzeichniβes

34.

33.
35.
4421

34.
36.
4388

35.
37.
4389

36.
38.
4387

37.

39.

Inhalt

Eine Verkündigung der
Maria in Florentinischer
Mosaik

Zweites Zimmer
Altdeutsche Gemälde
Eine Holztafel mit zwei
Abtheilungen.
Oben die heilige Apolonia,
der die Zähne ausgebrochen werden.
Unten ein Betender (der
Schenker der Tafel) mit
seinem Wappen auf dem
drei Hufeisen.
Aus dem St: Jacobs Kloster
zu Breslau.
Eine alte Holztafel mit 6
kleinen Bildern verschiedene Heilige in ganzer
Gestalt.
Aus dem Kloster zu St: Clara
zu Breslau
Eine eben solche Tafel mit
andere Bildern
eben so groβ
aus demselben Kloster
Ein Kästchen in
Buch=Gestalt zum
Auseinanderlegen mit
12 Abbildungen aus dem
Leben Jesu.
Goldgrund
Aus dem Klaren Kloster zu
Breslau
Drei auseinandergeschnittene und wieder zusammengesetzte Stücke, eines
alten Bildes, Goldgrund, die
Geburth Christi darstellend.
aus dem Sandstift zu
Breslau

Maler

artischtischer u:
historischer Werth

künstlich gearbeitet.

329

Bemerkungen
Gehört keineswegs
zur Altdeutschen
Schule, und ist nur in
den ertsen Zim[m]ern
unter den Altdeutschen
Bildern mit aufgestellt
worden, nun aber
einen andere Platz bei
der neuen Aufstellung
erhalten.

36. u:37. sind sehr
beschädigt worden

Zu bedeutendem Kunstgeschichtlichem Werth, da
es sehr alt erscheint und
vielleicht noch älter als
No 1. ist.
haben sehr gelitten
und sind durch eine
unzwekmäβige Ueberschmierung mit Leim
von den zusammengesetzten Rändern noch
mehr gefährdet worden
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L:
No

No
des
Verzeichniβes

38.
40.
4420

39.

42.

40.

43.

41.

44.

42.
45.
4424

43.

48.

44.

49.

45.

50.

Inhalt

Eine betende Maria, Engel
hängen ihr einen Mantel
um.
aus dem St: Jacob Kloster
zu Breslau

Eine Grablegung Christi
vom Jahre 1516
aus dem St: Jacob Kloster
zu Breslau
Christus und Maria hinter
ihren Jünger und heilige
Frauen, vor ihnen ein
betender Bischof, der
Schenker des Gemäldes aus
dem Kloster Leubus.
Christus am Kreutz, unten
eine kleine kniende Gestalt,
von den Kapuzinern zu
Breslau
Mutter Gottes mit
Christkind
auf Goldgrund,
aus dem Kapuziner Kloster
zu Breslau
Christus am Kreutze,
unten ein kniender
Geistlicher vom Jahre 1310.
goldgrund,
durch Tausch aus der
Pﬀarkirche zu Schweidnitz
erhalten.
Christus am Kreutz
Goldgrund
aus dem Kapuziner Kloster
zu Breslau
Maria mit dem Christkinde
auf einem halben Monde
stehend, Engel setzen ihr
eine Krone auf.
aus dem Katharinen Kloster
zu Breslau

Maler

artischtischer u:
historischer Werth

4420

Richtig, da es sich auf ein
sehr Altes Italienisches Bild
bezieht aus der Zeit Göttos,
das im Dominicanerkloster
zu Breslau gefunden
worden, aber ganz
übermalt war, und so auch
unbrauchbar gewesen
wäre, wenn es nicht
nachträglich zerfallen.

auf den unbekanten LehrMeister des Lukas Kranach
deutend

Vorzüglich

Neugriechisches Gemälde

Richtig

Vorzüglich
auch in Hinsicht des
Kunstwerthes

4429

Bemerkungen
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L:
No

No
des
Verzeichniβes

46.

51.

47.

52.

48.

56.

49.

57.

50.
59.
4431

51.

60.

52.

61.

Inhalt

Maler

Zwei kleine Tafeln, jede mit
zwei Gemälden, das eine
Heimsuchung der Maria
und die Verkündigung der
andere die Anbetung der 3
Weisen, und die Himmelfarht der Maria.
aus dem Klaren Kloster zu
Breslau
Bildniβ Martin Luthers
von 1533.
mit dem Zeichen des Lucas
aus dem Mathias Kloster
Kranach, aber nur Nachbild
zu Breslau
Ein Abendmahl
aus Kloster Leubus
Ein Bild auf Holz, auf
beiden Seiten gemahlt, die
eine Seite eine Dornenkrönung,
die andere der heil:
Johannes der Täufer und
Johannes Evangelist.
1513 gemahlt
aus dem Dominikaner
Kloster zu Breslau
Die betende Mutter Gottes,
welcher Engel einen Mantel
umhängen (wie 40. nur
beβer) unten darunter ein
4431
kleines Bild eine betende
Familie vorstellend, aus der
Pfarrkirche zu Neumarkt
vorstellend.
Gott der Vater und Gott
der Sohn, über ihnen der
heilige Geist.
Nicht aus altdeutscher
Schule, sondern wohl
eher niederländisch
mit wirksamer
Gegeneinander=Stellung
des Licht und Schattens,
aus dem Klaren=Kloster
zu Breslau
Eine Geburth Christi, Nachtstück mit kleinen Gestalten
zierlich aufgeführt.
aus der Minoritten Kirche
zu Breslau

artischtischer u:
historischer Werth

331
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sehr zierlich gemalt
und von nicht geringem
Kunstwerth

Ohne Kunstwerth und ohne
geschichtlichen Werth

das darunter beﬁndliche
kleine Bild ist später von
1491 und recht zierlich
gemahlt.

vorzüglich

Gehört nicht in diese
Reihen wie die Anmerkung vorn zeigt.
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No

No
des
Verzeichniβes

53.

62.

54.

65.

55.
67.
4392

56.
70.
4430

57.

71.

58.

72.

59.

73.

Inhalt
alter Kopf, Bildniβ aus
Franckfurth mit der
Universitäts=Bibliothek
gekommen.
Eine Tafel auf beiden Seiten
gemahlt, die eine Seite eine
Verspottung Christi, auf
der andere Seite die heil:
Barbara und Catharina
1513.
aus dem Dominikaner
Kloster zu Breslau
Ein Schränckchen von Holz,
auf den Thüren auswendig
eine heilige Hedewig
und eine heilige mit dem
Kreuze inwendig Johannes
der Täufer und Johannes
der Evangelist. Im Innere
die Mutter Gottes mit dem
Christkinde auf einem halben Mond stehend, unten
kniet ein Betender.
1491.
aus dem Klaren Kloster zu
Breslau
Eine sinnbildliche eigenthümliche Vorstellung. Vorn
der heil: Hironymus kniend,
auf der andere Seite ein
Vater mit seinem Sohn.
Hinten, eine Stadt und
mehreres Beiwerck.
Ein Prälat des Mathias Stifts
zu Breslau, Bartholomäus
Mandelius
(vera vivaque eﬃgies recti
domini Bartholomei Mandeli mag[is]tri St: Matiae.
Anno Christi /15/78. aetatis
vero suae 41)
Christus am Kreuz,
zwischen den Schächern
umher viel Volcks, unten
die Wehklagenden, Johannes, Maria u: Magdalena.
Aus dem Dominikaner
Kloster zu Breslau
Eine Abnahme vom Kreuz.
Dominikaner zu Breslau

Maler

artischtischer u:
historischer Werth

tüchtiges Bild

hat in den Köpfen
Kunstwerck, und Beiwerck
knieen.

Von einem Maler, der
viele Breslauer in jener
Zeit gemalt hat. Deβen
Namen aber noch nicht
gefunden ist.

Von Kunstwerth

Bemerkungen
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L:
No

No
des
Verzeichniβes

60.

78.

61.

79.

62.

80.

63.

81.

64.

82.

65.

83.

66.

84.

67.

85.

68.

86.

Inhalt
Die obere Gemälde
Sam[m]lung.
Drittes Zimmer
Sehr groβe Landschaft mit
Vieh, Schaafen, Ziegen,
stehenden Rindern [et
cetera, et cetera]
Gegenstück, doch mit mehr
liegendem Viehe,wobei
auch ein stehendes Pferd
Von gleicher Gröβe eine
Wildeschweins=Jagd
Ein dergl: Bild, worinn
ein Jäger zwischen einer
Menge von erlegten Wilde
steht, von dem er eben
einen Hirsch zertheilen will.

Maler

artischtischer u:
historischer Werth

von Rosa, wahrscheinlich
von Joseph Rosa

tüchtiges Bild

von demselben

desgl:

vielleicht von R[...]

desgl:

Landschaft mit einer Begebenheit aus dem Leben des von Willmann
heil: Bernhard.

Minder vorzügl.

Willmann ist für die
Kunstgeschichte Schlesiens
im 17ten Jahrhundert, u:
besonders für die Schles:
Kunstgeschichte überhaupt
von äuβersten Wichtigkeit
u: wenn er auch einzelne
Bilder sehr nachläβig
behandelt hat, so haben
doch alle ausgezeichnete
Vorzüge. Es würde daher
nicht lohnen, wen[n] bei
jedem seiner Bilder eine
besondere Anmerkung
gemacht würd, sondern
diese Anmerkung mag fü[r]
alle seine Bilder gelten.

Eine dergl: worin der Teufel
dem heil: Bernhard ein
Rad zerbricht, als er eben
von demselben
im Begrif ist zum Konzilien
zu fahren.
(78-83. aus Leubus)
von Roos u: wahrscheinlich
Ein Schaaf und Schaafbock von Joh: Hein Roos (dem
tüchtig
alten Roos)
Gegenstück, eine Ziege mit
dem Ziegenbock (84-85
von demselben
desgl:
aus dem Vincenz Kloster zu
Breslau.)
Eine italienische Landschaft
von Werth
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L:
No

No
des
Verzeichniβes

69.

87.

70.

88.

71.

89.

72.

90.

73.

91.

74.

92.

75.

93.

76.

95.

77.

96.

78.

98.

79.

99.

80.

100.

81.
82.
83.

103.
104.
106.

84.

109.

85.

110.

86.

111.

87.

112.

Inhalt
Eine dergleichen
(86-87 aus Heinrichau)
Landschaft, Bileams Esel
desgl: Jacob mit den
weiβen und bunten
Schaafen
desgl: mit einem sitzenden
Heiligen
desgl: Elias mit dem
Knaben
desgl: Moses vor dem
brennenden Busche
desgl: ein Engel zeigt
einem Jüngling eine in der
Morgenröthe schimmernde
Stadt (88-93. aus Leubus)
Thierstück: Truthahn,
Meerschweine, Enten
[et cetera]
desgl: Pfau, Hahn,Tauben
[et cetera]
(95-96 Sandstift zu Breslau)
desgl: Zwiebeln, Huhn,
Kohl
(97-98 durch Tausch
erhalten vom verstorbene
Dr. Heinze)
Schöpfung, zweiter
Theil, Vertreibung aus
dem Paradieβe. Groβe
Landschaft aus Leubus
die Flucht nach Egypten,
groβe Morgenlandschaft
aus Trebnitz
Landschaft,
Gegenstück,
Gegenstück
Viertes Zimmer
Landschaft, worin
Kains=Brudermord.
desgl: mit der Hager in der
Wüste
desgl: Befreiung Josephs
aus der Höhle
desgl: Tobias Sohn mit dem
Engel und Fisch

Maler

artischtischer u:
historischer Werth

Bemerkungen

desgl:
von Willmann
von demselben
von demselben
von demselben
von demselben

von demselben

von Hondekonter (?)

von demselben

unbekant

Vergl: 173 zu dem dies
Bild Fortsetzung und
Gegenstück.

von Willmann

von Willmann
wahrscheinlich von Beich
von demselben
unbekannte Meister

von Willmann
von demselben
von demselben
von demselben

vorzüglich
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L:
No

No
des
Verzeichniβes

88.

113.

89.

114.

90.

115.

91.

116.

92.

119.

93.

123.

94.

124.

95.

125.

96.

126.

97.

128.

98.

139.

99.

140.

100.

141.

101.

142.

102.

146.

103.

147.

Inhalt
desgl: betender Heiliger in
Wilder Landschaft
desgl: die Auﬃndung des
Moses
Landschaft, Jacob sieht im
Traum die Engelsleiter
desgl: wilde Gegend,
Johannes in der Wüste
(109-116 aus Leubus)
Landschaft mit Gebäuden
Rindvieh und Schaafe in
einer italienischen Gegend.
Gegenstück, das Vieh zur
Träncke gehend.
Etwas kleineres Thierstück
Gegenstück in gleicher
Gröβe
(123-126. aus dem Augustiner Kloster zu Sagan)
Ein Hund hat eine Katze
erwischt und unter sich auf
den Rücken geworfen
Letztes Zimmer
heilige Veronika mit dem
Schweistuch, aus Leubus.
Alter Kopf mit weiβem Bart
Tochter die ihren Vater
säugt
Sandstift Breslau

artischtischer u:
historischer Werth

Maler
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von demselben
von demselben

vorzügl:

von Willmann
von demselben

vorzüglich

von Wuzer

Gutes Bild

von demselben.

desgl.

Unbekant

wenig bedeutend aber gut

desgl:

desgl:

Unbekannter Meister

tüchtiges Bild

Gut
Rembrand’s Schule
nach Guercius

Christi Ausführung nach
dem Golgotha
Reiche zusammensetzung von Willmann
aus dem Jungfrauenstift zu
Liegnitz

heilige Jacob von
Kompostella, den Christen
gegen die Mauren zu Hülfe Willmann
kommend.
aus Leubus
Madonna.
nach Sassoferako
Franziskaner zu Breslau

Gut
Gut

tüchtiges Bild

tüchtiges Bild

Auf Holz

gut

I[t]al: Bild
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No
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104.

148.

105.

150.

106.
151.
4445
107.

153.

108.

154.

109.

155.

110.

157.

111.

160.

112.

161.

113.

162.

114.

163.

115.

165.

116.

166.

117.

167.

118.

168.

119.

169.

Inhalt
Maria mit dem Christkinde
und dem anbetenden
Benedict
aus Leubus.
Der heil: Augustinus aus
Leubus
Antonius von Padua, dem
das Christkind erscheint.
Franziskaner zu Jauer
Arria ersticht sich, in
niederländischer Tracht.
Eben daher
Maria mit dem Christkinde
an der Brust
aus Trebnitz
Eine Kreuz=Abnahme.
Eine heiligie Familie
Franziskaner zu Breslau
Marienkuβ. Ganze Gestalt
aus Grüβau
Der Josephs=Kuβ.
von den Franziskanern
zu Jauer
Demokrit und Heraklit,
aus dem Vinzenzkloster zu
Breslau
der Heil: Wenzel, von Engeln getragen, unten seine
Ermordung Nachtstück
Maria mit dem Christkinde,
Bartholomäus, Stephan
und der heil: Georg dabei,
Lebensgröβe, Kniestück.
der heilige Hieronymus,
ganze Gestalt.
Leubus.
büβende Magdalena,
Franziskaner zu Jauer
Maria mit dem Christkinde.
aus Trebnitz
Ein Arzt, den Krancke
knieend um Rath zu fragen
scheinen.
aus Grüβau
Ganz vor den Zimern

artischtischer u:
historischer Werth

Maler

Bemerkungen

Gut
Willmann

vorzüglich erhalten

ziemlich

Willmann

Gut.

vielleicht von Poussin oder
nach ihm

tüchtiges Bild

Willmann
von demselben

Gut

Willmann

Gut

nach Titian

Gut

Willmann
Willman[n]
Einiges darin erinnert an
Guido Reni

ziemlich

von P. Jordaens

brav

Auf Holz
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L:
No

No
des
Verzeichniβes

120.

170.

121.

171.

122.

172.

123.
124.

173.
175.

125.

185.

126.

187.

127.

194.

128.

195.

129.

200.

130.

201.

131.

202.

132.

205.

133.
134.
135.

206.
207.
208.

136.

209.

137.

211.

Inhalt
Simson und Delila.
aus dem Sandstift zu
Breslau
Vermählung der heil:
Katharina mit Christus. aus
dem Katharinen Kloster zu
Breslau
der heil: Elias, dem die
Raben das Brodt bringen.
die Schöpfung aus Leubus.
Maria in der Herrlichkeit
Abt Arnold von Leubus
Bildniβ aus Leubus
die Enthauptung der heil:
Barbara
Der heilige Augustin, mit
einem angesetzten Stück
von Eibelwieser,
aus St: Jacobs Kloster auf
dem Sande
Susanna im Bade, Mathias
Kloster
der heil: Ludwig, dem
Maria erscheint und der
die Dornen Krone in einer
Schüβel empor hebt.
aus Leubus
Christus Leichnam wird von
Engeln zu Gott dem Vater
in die Höhe getragen, ein
anbetender Mönch knieet
dabei.
aus Leubus
Zacharias dem die Engel
die Geburth des Johannes
verkündigt.
Aus Leubus
Enthauptung des Johan[n]
es (Geschenk des Buchhändler Korn)
der heil: Gregorius
der heil: Chrisostomus
der heil: Hieronimus
der heil: Augustinus
206-209 aus Leubus
David vor der Bundeslade
tanzend. aus Leubus

artischtischer u:
historischer Werth

Maler

nach vom Dyk.

von Willmann
Italienische Schule
Willmann

gut
vorzüglich gemalt

Willmann

Willmann und Eibelwieser

gut

nach Rubens

Willman[n]

Gut.

Willmann

ganz unbedeutend
Willman[n]
d[it]o
d[it]o

sehr gut
d[it]o
d[it]o

Willmann

d[it]o

Willmann
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No
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138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

223.
224.
225.
227.
230.
237.
242.
243.
247.
248.
250.
256.
264.
266.
271.
273.
275.
285.
286.
295.
296.
297.
302.
309.
310.

163.

311.

164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
323.
325.
326.
335.
342.
343.
344.
345.

Inhalt

artischtischer u:
historischer Werth

Maler

1te Stube
Landschaft
Küchen=Stück
Fische
St: Antonius
Mater dolorosa
Viehstück
Landschaft
d[it]o
Blumentstück
Blumentstük
Grablegung
Bischof
S. Augustinus
Augustiner Prälat
Aebtiβ des Claren=Klosters
Augustinus
S. Gregorius
Petrus
Vinc: Prälat.

Willman[n]
unbekant
d[it]o
Willmann
Willman[n]
nach Berghen
Poussin
d[it]o
Vertrugen
d[it]o
Willman[n]
unbekant
Willmann
unbek.
unbek.
Willmann
d[it]o
Willman[n]
Seidel

Landschaften

Willmann

Landschaft
hl. Ursula
Kopf
hl: Augustinus
Skitze
Kopf

Willman[n]
d[it]o
unbek:

Köpfe

d[it]o

hl. Benedict
Geiβelung Christi
S. Augustinus
Flucht nach Egypten
Ecce homo
S. Catharina
S. Apolonia
Landschaft
Landschaft
Kopf
Kopf
Landschaft

d[it]o
Willman[n]
Willman[n]
d[it]o
d[it]o
d[it]o
d[it]o
Faistenberger
Faistenberger
unbekant
unbek:
Faistenberg

Bemerkungen

stark beschädigt
ziemlich
ziemlich

ziemlich
Gut
d[it]o
Gut
desgl:

Gut

tüchtiges Bild

unbek:
d[it]o

Vorzüglich
desgl:

gut
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179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.

No
des
Verzeichniβes
351.
357.
366.
368.
370.
373.
375.
378.
379.
383.
385.
386.
388.
389.
394.
405.
406.
409.
411.
413.
416.
419.
426.
429.
437.
438.
443.
445.
448.
450.
453.

Abendmahl
Grablegung Christi
Ecce homo
Engelsturz
hl: Franciscus
heil Familie
hl: Hieronymus
hl: Bernhardus
d[it]o d[it]o
Ecce homo
Anbetung der 3 Weisen
hl: Franciscus
hl: Bernhardus
Anbetung des Kreutzes
Schutzengel
Christus als Weltheiland
hl: Franciscus
Mater doloros
hl. Johannes
Gott der Vater
hl. Abendmahl
Sct: Monica
Kreutz Aufrichtung
Geburt Christi
Kopf Christi
Marien-Kopf
hl: Catharina
hl: Augustinus
hl: Augustinus
hl: Franciscus
Engel=Sturz

210.

456.

Portrait

211.
212.
213.

457.
458.
460.

214.

462.

215.
216.

468.
469.

hl: Nicolaus
Anbetung der 3 Könige
hl: Bernhardus
Friedrich der Groβe (mit
Glas und Rahm)
Wappenschild des Herzogs
Bolko

L:
No

Inhalt

artischtischer u:
historischer Werth

Maler
Willman[n]
Willman[n]
d[it]o nach Rubens
d[it]o
Willman[n]
d[it]o
unbek.
Willman[n]
d[it]o
Krause
Willman[n]
d[it]o
d[it]o
d[it]o
nach Willmann
d[it]o
unbek.
unbekant
d[it]o
Willm:
Willm:
Willm
unbek.
d[it]o
Willman[n]
Willman
d[it]o
d[it]o
d[it]o
d[it]o
unbek:
d[it]o jener Maler wie
bei 71.
unbek (alt ruβisch
unbekant
Willman[n]
unbekant
unbek:

gut
Gut
ziemlich

ziemlich

Vorzügl:
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217.

474.

218.

481.

219.

486.

220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.

488.
490.
493.
498.
508.
526.
533.
179.

Inhalt

Maler

Christus am Kreutze 1321.
hl. Joseph mit dem Christ
Kinde
Christ: am Kreutz mit alleg:
Darstellung
Portrait eines Prälaten
Zacharias
Engel Sturz
hl: Familie
hl: Dreieinigkeit
Christus Kind.
Geburt der Anna
Grablegung Christi

unbekant

artischtischer u:
historischer Werth

Bemerkungen

Merckürdig in Geschichtlicher Hinsicht gehört mit
468-469 in die Altdeutsche
Schule

Willman[n]
unbek:
d[it]o
d[it]o
Willm:
d[it]o
d[it]o
Willman[n]
d[it]o
vermuthlich Barocci

Die Nummern, bei welchen von 78 an keine Bemerckungen stehen, sind im allgemeinen als gut anzunehmen, bei wenigen ist aber die genaue Bestimmung schwer, besonders bei den Letztern, in dem sie noch zu schmuzig aussehen, oder sehr verdorben sind, so daβ das genauere Urteil mit Sicherheit sich erst in der Folge aussprechen
läβt.
Breslau d 19t Octobr: 1821.
Büsching Profeβor
als zeitiger Aufseher der Gemälde Samlung
Rhode,

Bach.

Siegert

[k. 75v – pusta]
[k. 76r–82r]
Abschrift
14
1. Extract betreffend die Gemählde Sam[m]lung in dem Universitäts=Bibliothek=Gebäude zu Breslau
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No:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

zu
zu behalten vertauschen
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1
1.
1.
1.

22.

1.

23.
24.
25.
Lat:

1.
1.
1.
23.

Transp:
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

45.
1.
1.

Gemählde
zu
an Kirchen
No:
verkaufen abzugeben
Transp:
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
1.
41.
42.
1.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
2.
Latus
5.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

Transp.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

341

zu
zu
an Kirchen
zu behalten vertaschen
verkaufen abzugeben
23
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
45.
5.
59.

1.
1.

3.

11.
1.
1.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
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No:
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Latus

1.
1.

Gemählde
zu
an Kirchen
No:
verkaufen abzugeben
1.
88.
89.
1.
90.
91.
1.
92.
1.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
3.
11.
Latus

2.

4.

zu
zu behalten vertauschen
1.
1.

1.
1.
1.
1.
59.

Transp:
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
Lat

79.
1.
1.

93.

Transp

103.

13.

3.

1.
1.
13.

13.

Transp.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
Latus

5.

25.

13.

Transp.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

zu
zu
an Kirchen
zu behalten vertaschen
verkaufen abzugeben
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
79.
2.
4.
13.
93.
1.
1.
1.
1.

3.

13.

13.

1.
103.

5.

25.

13.

121.

9.

26.

14.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
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No:
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
Lat:
Transp.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.

9.

Gemählde
zu
an Kirchen
No:
verkaufen abzugeben
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
1.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
1.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
26.
14.
Latus:

12.

36.

zu
zu behalten vertauschen
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
121.
129.
1.

17.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

Transp:
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.

343

zu
zu
an Kirchen
zu behalten vertaschen
verkaufen abzugeben
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
129.

12.

36.

17.

139.

14.

46.
1.
1.

21.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
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No:
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
Latus:
Transp:
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.

139.

14.

Gemählde
zu
an Kirchen
No:
verkaufen abzugeben
235.
1.
236.
237.
1.
238.
1.
239.
1.
240.
1.
241.
1.
242.
1.
243.
1.
244.
1.
245.
1.
246.
46.
21.
Latus

147.
1.
1.

16.

61.

zu
zu behalten vertauschen
1.
1.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

22.

Transp.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.

zu
zu
an Kirchen
zu behalten vertaschen
verkaufen abzugeben
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
147.
16.
61.
22.
154.
1.

29.

67.

22.
1.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
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No:
Latus:
Transp.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
Lat:
Transp:
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.

zu
zu behalten vertauschen
154.
29.
161.

35.

Gemählde
zu
an Kirchen
No:
verkaufen abzugeben
67.
22.
Latus
78.
1.
1.
1.

24.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

172.

36.

86.

1.
1.
28.

180.

40.
1.

94.

32.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

345

zu
zu
an Kirchen
zu behalten vertaschen
verkaufen abzugeben
161.
35.
78.
24.

Transp:
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
Latus

172.
1.

36.

86.

180.

40.

94.

Transp
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.

185.

49.

102.
1.

28.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

1.
32.
32.
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No:
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
Latus
Transp:
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.

zu
zu behalten vertauschen
1.
1.

1.
1.
1.
1.
1.
185.

49.

195.

53.

Gemählde
zu
an Kirchen
No:
verkaufen abzugeben
382.
1.
383.
384.
1.
385.
1.
386.
387.
388.
1.
389.
390.
1.
391.
392.
1.
393.
394.
102.
32.
Lat:
111.
1.
1.
1.
1.

35.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

Transp:
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.

zu
zu
an Kirchen
zu behalten vertaschen
verkaufen abzugeben
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
195.
53.
111.
35.
202.

55.

124.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

38.
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No:
Lat.
Transp
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
Lat.
Transp.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.

zu
zu behalten vertauschen
202.
55.
207.
1.

56.

347

Gemählde
zu
an Kirchen
No:
verkaufen abzugeben
124.
38.
Latus

zu
zu
an Kirchen
zu behalten vertaschen
verkaufen abzugeben
207.
56.
143.
38.

143.

218.

38.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
218.

57.

150.

44.

224.

58.

167.
1.
1.
1.

45.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

Transp:
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
Latus.
Transp.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529;
530.

57.

150.
1.
1.
1.
1.

44.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
224.

58.

167.

226.

63.

182.

1.
45.
49.
1.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
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No:
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.

zu
zu behalten vertauschen
1.
1.
1.

514.

Gemählde
zu
an Kirchen
No:
verkaufen abzugeben
531.
1.
532.
533.
534.
1.
535.
1.
536.
1.
537.
1.
538.
1.
539.
1.

515.

1.

516.

1.

517.

1.

518.

1.

519.

1.

520.

1.

zu
zu
an Kirchen
zu behalten vertaschen
verkaufen abzugeben
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

Summa
228.
63.
Recapitulation
228
63.
195.
53.
539 Stück
Breslau d[en] 10:ten Septbr. 1822.
Zochow

195.

53.

[k. 82v – pusta]
[k. 83r–90r]
17
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Taxe in Cour

Vorstellung auf dem Gemälde
Portrai, als Jäger
Gegenstück
Ein Fruchtstück
Gegenstück
Eine Säule
Todtes Wild
Gegenstück
Ein Portrait
Gegenstück
Portrait
Ein Kuchenstück
Christus am Kreuz
Landschaft
Ditto
H: Joseph

rth

gl
15
15

6
6
5
1
1
1
1

10
15
15
15
20
10
10

1
3

d
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Nr.
16
17
18
19
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
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Taxe in Cour

Vorstellung auf dem Gemälde
Landschaft
Franziskus
Kuchenstück
Abraham mit Isaak
Landsch[aft] von Willmann
Gegenstück
Portrai
ditto
ditto
ditto
Petrus Kopf
Brustbild mit [...] u[nd] Buch
Portrai
Fruchtststück
Gegensstück
Pawian
Blumen und Frucht
Brustbild
Ein Quotlibet
ditto
Ein Landschaft
Archidektur
Landschaft
ditto
Hollendsch Baurenstück
Kopf
Kräbs
Figurenstück
ein Heiliger
Fruchtstück
Landschaft
großer Kupferstich
dito
dito
dito
König Salomonis
Salomonis Urtheil
Eduard d 1’
Iphigenia
Portrai
dito
Christus Kopf

349

rth

gl
12
5

3
10
3
2
1
5
1
1
1

15
15
15
20
15
2
3
3
5

2
1

8
8
10
12
1
1
1

15
15
20
10
12
3
3
20
2
20
3
1
6
6
15
15
20
20

15

d
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Nr.
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Taxe in Cour

Vorstellung auf dem Gemälde
Portai
Fruchtstück
dito
dito
Christus Kopf
Fisch Otter
Fruchtstück
Brustbild
Portrai
der Sand
der brenennde Sand
Landschaft
Companion
Portrai
Landschaft
dito
dito
dito
dito
dito
Portrai
dito
Garten Partie
die 9 Musen
Portrai
Ein Heiliger
Christus Kopf
Muter Maria
Kinder
Blumenstück
ditto
Heiliger Nepomuc
ditto
Alter Kopf
dito
Silluetten
dito
Portrai
Heilige Hedwig
Silluette
Christus Kopf
Erzherzog Carl

rth

1
2

gl
20
12
15
12
5
8
10
20
10
20
25
10
20
20
20
20
20
20
20

1
1
20
4
5
2
1
5
1
10
10
25
25
18
18
8
8
12
6
8
8
8

d
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Nr.
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Taxe in Cour

Vorstellung auf dem Gemälde
Portrai
Bieblische Geschichte
ditto
ditto
Ein Koch mit Löfchen
Ein Brustbild
Ein Apostol Kopf
ditto
ditto
ditto
Portrai
S: Vincentius
S: Clara
Ein Engel
Portrait
Abbildung des Gnadenbildes z. Einsiedeln
S: Elisabeth
Mutter Gottes
H: Hedwige
Portrai Bischoﬀ: Willmann
Heiligen Bild
Heiliger Zeslau
Heil. Familie
Eine Heil
Alte Weiler Mühle
Jagdstück
ditto
Landschaft
ditto
ditto Winterstück
Landschaft
ditto
Pandan
Landschaft
Ehremit
Kopf mit Pfeife
Jakob mit Engel
Historische landschaft
ditto
ditto
He:
Hl. Magdalena

351

rth
1
3
1
2

gl
8

2
15
5
5
5
5
6
16
3
15
12
6
8
20
6
1
15
8
16
9
14
4
4
20
14
12
10
12
12
6
3
2
3
3
3
2
16
16

d
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Nr.
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Taxe in Cour

Vorstellung auf dem Gemälde
Mutter Gottes m[it] Christkinde
Christus am Kreuze
Darbringung Christi in Tempel
Engel Michael
Hl. Cupertino
Verspottung Christi
Heimsuchung Christi
Bogen Gemählde
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
Hl Gärtnerin
Oval Portrai
Heiliger Bild
Landschaft
ditto
Portrai
Pandan
das Leiden Jesu
Blumenstück
Pandan
Dreienigkeit
Portrai
der Tod eines heiligen
Portrai
ditto

rth

1

gl
9
5
10
7
8
3
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
15
7
5
15
5
12
12
8
8
12
20
3
10
3
1

d
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Nr.
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

Vorstellung auf dem Gemälde
ditto
Mutter Gottes Bild
Portrai
Legende
Pandan
H. Hedwige
Portrai
Pandan
Leiden Jesu
Fruchtstück
Heiliger Bild
Engel Michael
der vehloren Sohn
dito
Bild auf den halben Leib
Portrai
Hl Hedewige
Portrai
Globus
H. Johann v. Nepomuk
Heil: Appolonia
Heil: Franciskus
ditto
ditto
Christus Kind
Heil. Gertrud
Heiliger Feliks
Mutter Gottes
Heil. Magdalena
Heiliger Bild
Portrai
Heiliger Bild
Heiliger Bild
Bibliotek Gemälde
Hei Petrus
Heilger
Heilger
Blumenstück
Heiliger
Apostel
ditto
ditto

353

Taxe in Cour

rth

gl
1
2
2
20
20
4
6
6
3
2
10
2
8
8
15
1
6
2

d

6

6
12
12
2
2
2
25
2
1
6
2
2
5
6
3
3
5
6
2
20
6
4
3
8
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Nr.
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250
251
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263
264
265.
266.
267.

Vorstellung auf dem Gemälde
Portrai
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
Landschaft
alter Heiliger
Portrai
ditto
ditto
alter Heiliger
Portrai
Portrai
Johann
Heil Bild
Kupferstich
Kupferstich
Muter mit Jesukind
Kupferstich
Kupferstich
Heilige
Madonna
Kupferstich
Maria Verkündigung
Maria mit Jesukind
Heiliger
Heiliger
Heilige Dreyfaltigkeit
Christus
Christus am Kreuz
H. Barbara
H. Johann
Heil. Bild
Heil. Bild
Elias
Christus
Kupferstich
H. Johan
H. Johann
Hei. Bild

Taxe in Cour

rth

gl
4
4
4
4
4
2
1
6
2
3
6
6
5
5
5
6
3
15
12
1
5
4
20
16
4
3
16
14
2
10
4
2
3
18
1
3
2
4
5
2
1
12

d
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Nr.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.

Taxe in Cour

Vorstellung auf dem Gemälde
Heiliges Bild
H: Franciskus
Madonna
Kupferstich auf Taﬀel
Eine Kopf
Ditto
Heiliger
Römischer Kayser
Heiler
Christus am Kreuz
Portrai
ditto
ditto
Heiler
Heiler
Portrai
Sixtus d 4ter
Heiliger
Heiliger
Portrai
Mutter Gottes
Heiliger
Heiliger Bild
Verspottung Christi
Kupferstich
Beata Evimia
Kupferstich
H. Antonius
Madonna
Madonna
Madonna
Madonna
Hal. Johann
Apostel Kopf
ditto
ditto
ditto
ditto
Blumenstück
Mutter Gottes Bild
Thier stück
Elias

355

rth

gl
3
2
3
2
3
3
4

1
3
1
5
12
12
3
10
8
6
3
10
8
20
4
25
2
10
3
3
3
20
1
1
12
15
3
3
3
3
3
15
20
2
2

d
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Nr.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.

Taxe in Cour

Vorstellung auf dem Gemälde
Portrai
Mutter Gottes
Christus
Portrai
ditto
ditto
ditto
Alexander d 5t
Niklaus d 4t
Portrai
Ditto
Ditto
Heiliger
Plan von Berlin
Kupfer auf Taﬀel
Fruchtstück
Heilier
Portrai
ditto
ditto
ditto
Dreieinigkeit
Magdalena
großer Kupferstich
die [...] Jungfrauen
[...] Jungfraue
Bartolomäus
Eremit
Heiliger
Mattias
Mattäus
Jacobus
Thomas
Magdalena
Andreas
Heiliger
Maria mit Kind
Heiliger
Philipus
Simeon
Paulus
Juda Dadeus

rth

gl

d

3
2
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
1
6
10
20
6
6
6
8
8
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Nr.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.

Vorstellung auf dem Gemälde
Johannes
Jacobus
Heiliger
Jesus
Petrus
Maria
Verkündigung Maria
Hei. Familie
Geiselung Christi
Christus Kopf
Heiligen Bild
Biblische Geschichte
Mutter Gottes
Evangelist
ditto
ditto
ditto
Christus am Oehlberg
Bischof
Bischof
Mutter Gottes
Flucht nach Egypten
Meenrit
Heiliger
Heiliger
Enthauptung Johannes
Ritter
Heiliger
Heiliger
Heiliger
Heiliger
Heiliger
Heiliger
Heiliger
Heiliger Bild
Portrai
Christus am Kreuz
Johann.
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3
3
3
3
1
3
6
20
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3
6
2
2
2
2
2
3
3
8
5
15
5
3
10
25
3
3
3
3
20
4
15
16
5
12
3
3
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[k. 90v – pusta]
[k. 91 – brak]
[k. 92r–93v]
18
Die obere Gemäldesam[m]lung.
(Schlus.)
Drittes Zim[m]er.
1. Sehr große Landschaft mit Vieh, Schaafen, Ziegen, stehende Rindern [et cetera]
von Rosa u[nd] wahrscheinlich von Joseph Rosa.
2. Gegenstück, doch mit mehr liegendem Viehe, wobei auch ein stehendes Pferd.
Vom dems.
3. Von gleicher Größe eine Wildschweines Jagd.
4. Ein dergl. Bild, worin ein Jäger zwischen einer Menge von verlezten Wilde steht,
von dem er eben einen Hirsch zertheilen will.
5. Landschaft mit einer Begebenheit und dem Leben des. heil. Bernhard. Von
Willman[n].
6. Eine dergl., worin der Teufel dem heil. Bernhard ein Rad zerbricht, als er eben im
Begriff ist zum Konzilium zu fahren. Von dems. (1-6. aus Leubus.)
7. Ein Schaaf u[nd] Schaafbock von Roos u[nd] wahrscheinlich von Johan[n] Heinrich Roos, (dem alten Roos).
8. Gegenstück, eine Ziege mit dem Ziegenbock. Von dems. (7-8 aus dem Vinz. Kl.
zu Br[es]lau)
9. Eine Italiänische Landschaft. Skitze.
10. Eine dergleiche. (9-10 aus Heinrichau.)
11. Landschaft, Bileams Esel. Von Willman[n].
12. desgl. Jakob mit weißen u[nd] bunten Schaafen. Von dems.
13. desgl. mit einem sitzenden Heiligen. Von dems.
14. desgl. Elias mit dem Knaben. Von dems.
15. desgl. Moses vor dem bren[n]ender Busche. Von dems.
16. desgl. Ein Engel zeigt einem Jungling eine in der Morgenröthe schim[m]ernde
Stadt. Von dems. (11-16 aus Leubus).
17. Eine gebirgigte Landschaft, die eine gut berechnete Wirkung. Mahl. Unbekannt.
18. Thierstück: Truthahn, Meerschweine, Enten [et cetera]. Von Hondekonter (?).
19. desgl.: Pfau, Hahn, Tauben [et cetera]. Von dems. Meister. (18.19 Sandstift zu
Breslau).
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20. Auf einem gedeckten Tische Rettige, Bierkrug, Hering. Mal unbekannt.
21. desgl. Zwiebeln, Buhn, Kohl. Von dems. Meister. (20; 21 durch Tausch erhalten
von vrst. Dr. Heinze).
22. Schöpfung, zweiter Theil, Vertreibung aus dem Paradiese. Große Landschaft
von Willman[n]. (aus Leubus)
23. die Flucht nach Ägypten, große Morgenlandschaft von Willman[n]. (Aus
Trebnitz.)
24. Seestück, Hafen, das Meer etwas unruhig. Meister unbekannt.
25. desgl., das Meer ruhig. Ebenso: (24.25. Aus dem Vinzenzstifte.)
26. Landschaft wahrscheinlich von Beich.
27. Gegenstück, von demselben.
28. Landschaft von einem unbekannten Meister.
29. Gegenstück von dems.
30. Große Landschaft eines Unbekannten.
31. desgl.
Viertes Zim[m]er
1. Landschaft, worin Kain’s Brudermord. Von Willman[n].
2. desgl. mit der Hagar in der Wüste. Von dems.
3 desgl. Befreiung Josephs aus der Höhle. Von dems.
4. desgl. Tobias Sohn mit dem Engel u[nd] Fisch. Von dems.
5. desgl. Betender Heiliger in wilder Landschaft. Von dems.
6. desgl. Die Auffindung des Moses. Von dems.
7. desgl. Jakob sieht im Traume die Engelsleiter. Von dems.
8. desgl. wilde Gegend Johan[n]es in der Wüste. Von dems. [1 -8 aus Leubus.]
9. Eine sehr verletzte Landschaft.
10. Eine dergl.
11. Landschaft mit Gebäuden.
12. Kleine Landschaft mit Waßerfall u[nd] Mauertrüm[m]ern.
13. Niederländische Landschaft, Abendgewühl vor einer Stadt.
14. Vieh u[nd] Hierte vor einer Burg.
15. Rindvieh u[nd] Schaafe in einer Ital. Gegend von Rosa di Tivoli.
16. Gegenstück, das Vieh zur Träncke gehend; von demselben.
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17. Etwas kleineres Thierstück v. dems.
18. Gegenstück in gleicher Größe. 15-18 aus dem Augustiner Kloster zu Sagan.
19. Todtes Geflügel in einem Korb, eine Katze schnell schleicht hinzu.
20. Ein Hund hat eine Katze erwischt u[nd] unter sich auf den Rücken geworfen.
21. Seestück mit großen Kriegeschiffen.
22. dergl.
23. Ein Kleiner Blatt mit zwei Schaafen
24. Ebenso mit zwei Rindern.
25. Seestück mit Schiffen.
26. dergl.
27. Todte Thier, Äpfel u[nd] dergl.
28. Ziegen in einer Landschaft.
29. Vieh in einer Landschaft. Zeichen J.J M.
30. Schöpfung, reich an Thieren und sehr bunt.
Letztes Zimmer
1. heil. Veronika mit dem Schweistuch. Aus Leubus.
2. Alter Kopf mit weißem Bart. Rembrand’s Schule. Auß Grüßau
3. Tochter die ihren Vater säugt. Nach Guercino. Sandstift Breslau.
4. Christi Ausführung nach dem Golgotha. Reiche Zusammensetzung. Von
Willman[n]. Aus dem Jungfrauen Stift zu Liegnitz.
5. Maria mit dem Christkind u[nd] Johannes. Maria auf einem Stuhle sitzend. Nach
einer Ital. Bilde.
6. Kindermord nach Rubens.
7. Maria mit dem schlafende Kind auf dem Schoos. Willman[n]. Leubus.
8. heil. Jakob von Kompostella, die Christen gegen die Mauern zu Hülfe kom[m]
end. von Willman[n]. Auf Holz. Leubus
9. Madon[n]a nach Saßoferato. Ital. Bild. Franziskaner zu Breslau.
10. Maria mit dem Christkind u[nd] dem anbetenden Benedikt. Aus Leubus.
11. der Marien Kus. Ein Kunststück. Willman[n] aus Grüßau.
12. Der heil. Augustinus. Aus Leubus.
13. Antonius von Padua, dem das Christkind erscheint. Willman[n]. Franziskanerin[n]
en zu Jauer.
14. der Tod der heil. Ursula. Willman[n]. Aus Leubus.
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15. Arrie erstricht sich, in niderländischer Tracht. Eben daher.
16. Maria mit dem Christkinde an der Brust. Von Willman[n]; aus Trebnitz.
17. Eine Kreuz=Abnahme.
18. Ein Engel hebt den Leichnahm Christi aus der Gruft. Nach dem Italiän. Aus
Leubus.
19. Eine heil. Familie. Vielleicht von Poussin od. nach ihm. Franziskaner zu Breslau.
20. die heil. Magdalena, noch mit ihrem Schmuck, v. C. Fabritius.
21. Maria mit dem Christkinde, welchem Engel Früchte bringen; von demselben.
20. 21. aus Leubus.
22. Marien=Kuß, Ganzen Gestallt. Von Willman[n]; aus Grüßau.
23. der Josephs=kuß. Von dems. Von den Franziskaner zu Jauer
24. Demokrit u[nd] Heraklit; auf Holz. Aus dem Vinzenz Kloster zu Breslau.
25. der heil. Venzel von Engeln getragen; unten seine Ermordung. Nachtstück von
Willman[n].
26. Ein Vulkan in seiner Schmiedehöhle. Bischöfliches Schloß zu Neiße.
27. Maria mit dem Christkinde, Bartholomäus, Stefan u[nd] der heil. Georg dabei.
Lebensgröße Kniestück. Nach Titian.
28. der heil. Hieronymus, ganze Gestallt Von Willmann. Leubus.
29. Büßende Magdalena v. Willmann. Kl. der Franziskanerin[n]en zu Jauer
30. Maria mit dem Christkinde. Einiges errinert an Guido Reni. Aus Tebnitz.
31. Ein Arzt, den Krancke knieend um Rath zu fragen scheinen. Von P. Jordaens. Aus
Grüßau.
Ganz vor den Zimmern.
1. Simson u[nd] Dalile. Nach van Dyk. Aus dem Sandstift zu Breslau.
2. Vermählung der heil. Katharina mit Christus, von Willman[n]. Aus dem Katharinnen Kloster zu Breslau.
3. der heil. Elias, dem die Raben das Brod bringen. Ital. Schule. Trebnitz.
4. die Schöpfung, von Willmann, aus Leubus
5. Alexander z udem bittenden Königen kom[m]en.
6. Maria in der Herrlichkeit, auf Holz.
7. Maria mit dem Christkinde. Sehr verblaßt.
8. Anna, welche die heilige Maria lesen lehrt, verblaßt. Willman[n]’s Schule.
9. die Geißellung Christi von Willman[n]. M.W. 1704. Leubus.
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10. die Greblegung Christi.
11. Der heil. Joseph mit dem Lilienstengel.
12. Ein Mönch, welcher das Christkind auf dem Schoss hat, Engel umher. Leubus.
13. die heil. Katharina mit dem Schwerdt.
14. der heil. Petrus.
15. Die büßende Magdalena. 14.15. aus dem Kapuziner Kloster zu Breslau.
16. Abt Arnold von Leubus, Bildnüß, von Willman[n].
17. Heil. Hieronymus mit dem Löwen.
18. die Enthauptung der heil. Barbara.
19. Christuskopfe auf Holz.
20. Plato.
21. Demokrit.
22. Aristoteles.
23. Diogenes.
24. Sinnbildliche Darstellung von Tod und Vergänglichkeit.
25. der heil. Augustin, von Willman[n], mit einem angesetzten Stück von Eibelwieser. St. 26. Jakobs Kloster auf dem Sand.
26. Susan[n]a im Bade nach Rubens. Mathias Kloster.
27. Verkündigung der Maria. Willman[n], aus Leubus.
28. Sybille.
29. Andere Sybille. 28-29. Nach Ital. Bildern. Aus Leubus.
30. Eine Frau in Niderlandischer Tracht. Aus Leubus.
31. Heil. Ludwig, dem Maria erscheint und der die Dornenkrone in einer Schüßel
empor hebt. Von Willman[n]. Aus Leubus.
32. Christus Leichnahm wird von den Engeln zu Gott dem Vatter in die Höhe getragen ein anbetender Mönch kniet dabei. Aus Leubus.
33. Zacharias dem die Engel die Geburt des Johannes verkündigt. Von Willman[n]
aus Leubus.
34. Der Heil. Franziskus von Joan[n] Kraker 1749. Aus Leubus.
35. Christus mit den beiden Jüngern zu Emaus. Kapuziner zu Breslau.
36. Enthauptung des Johannes. Geschenk des Buchhändlers Korn.
37. der heil. Gregorius.
38. der heil. Hrysostomus.
39. der heil. Hieronymus.
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40. der heil. Augustinus. 37-40 von Willman[n] u[nd] aus Leubus.
41. Engel u[nd] der Sohn des Tobias mit dem Fisch.
42. David vor der Bundeslade tanzend. Von Willman[n]. Aus Leubus
43. Kreuzabnahme nach Rubens.
44. Johannes in der Wüste, auf den in der Entfernung wandernden Christus zeigend.
45. Christus am Brunnen.
46. Eine schlafende Diana.
47. die sich mordende Cleopatra
48. Äneas der seinen Vater aus dem bren[n]enden Troja trägt.
49. Vulkan in seiner Werkstätte.
50. die sterbende Lukrezia
51. die büßende Magdalena. 44-51 aus Leubus.
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Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Arkadiusz WOJTYŁA
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Wrocławski

Rękopiśmienne wykazy malarstwa i grafiki zebrane
przez Johanna Gustava Gottlieba Büschinga i przechowywane
w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Część 2
Streszczenie
Pierwsza część transliteracji akt dotyczących kolekcji malarstwa Królewskiego Muzeum Sztuki i Starożytności
we Wrocławiu zebranych w jednym poszycie przez Johanna Gustava Gottlieba Büschinga (1783–1829) i przechowywanych obecnie w zbiorach Oddziału Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu pt. Büsching.
Verzeichnisse die Gemälde Sammlung betreffend (sygn. Akc. 1948/862) została opublikowana w poprzednim
tomie „Hereditas Monasteriorum”. Niniejszym publikujemy drugą i ostatnią część, obejmującą kolejne karty
poszytu, powstałe w latach 1811–1822 (z uzupełnieniami z 1929 r.). Dokumenty dotyczą kolekcji obrazów przechowywanych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, która mieściła się w tym czasie na Piasku,
w gmachu dawnego klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna. Malowidła należały do zbiorów królewskich, a pochodziły głównie z klasztorów śląskich skasowanych edyktem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III
w dniu 30 X 1810 r. Pieczę nad malarstwem powierzono Büschingowi, który wybrane podczas sekularyzacji
obrazy włączył do otwartej 29 VI 1815 r. galerii malarstwa przy uniwersytecie. Była to pierwsza placówka muzealna we Wrocławiu udostępniająca swoje zbiory publiczności regularnie raz w tygodniu. Licząca kilkaset obrazów wystawa została przez Büschinga zaaranżowana według trzech głównych części tematycznych: malarstwo
średniowiecza i renesansu z obszaru niemieckojęzycznego, malarstwo europejskie, dzieła śląskiego malarza
epoki baroku Michaela Leopolda Willmanna (1630–1706).
Najobszerniejszymi z akt znajdujących się w poszycie są dwa inwentarze malarstwa Królewskiego Muzeum
Sztuki i Starożytności we Wrocławiu z 22 III i 19 X 1821 r. Skorelowane z tymi inwentarzami tabele zamieszczone na następnych kartach stanowią podsumowanie decyzji o redukcji zasobów galerii malarstwa dokonanej w 1821 r. Kolejne tabelaryczne zestawienie znajdujące się w poszycie to cennik poszczególnych tematów
malarskich. Poszyt kończy się spisem, w którym można znaleźć informacje o pochodzeniu eksponowanych
w galerii dzieł.

Słowa kluczowe
inwentarz, malarstwo, Johann Gustav Gottlieb Büsching, muzeum, galeria, sztuka, Michael Leopold Willmann,
Wrocław
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Hand-written lists of paintings and prints compiled
by Johann Gustav Gottlieb Büsching and kept
in the Wrocław University Library. Part 2
Summary
The first part of transliterations of records concerning the painting collection from the Royal Museum of Art
and Antiquities in Wrocław, brought together in one bound volume by Johann Gustav Gottlieb Büsching
(1783–1829) and currently kept in the Manuscript Department of the Wrocław University Library as Büsching.
Verzeichnisse die Gemälde Sammlung betreffend (no. Akc. 1948/862), was published in the previous volume of
“Hereditas Monasteriorum”. We are now publishing the second and final part encompassing the remaining
leaves from the bound volume, which originated in 1811–1822 (with additions from 1929). The documents
concern a collection of paintings kept in the University Library in Wrocław, which at that time was located in
the former Monastery of Canons Regular of St. Augustine on the Sand Island. The paintings were part of the
royal collection and came mainly from Silesian monasteries dissolved by the edict of the King of Prussia, Frederick William III, of 30 October 1810. Painting was entrusted to Büsching, who added works selected during the
secularisation to the painting gallery opened at the university on 29 June 1815. This was the first museum in
Wrocław regularly making its collections available to the public once a week. The exhibition, encompassing
several hundred paintings, was divided by Büsching into three main thematic parts: Medieval and Renaissance
painting from German-speaking countries, European painting, and works of the Silesian Baroque master Michael Leopold Willmann (1630–1706).
The most extensive of the records in the volume are two inventories of paintings from the Royal Museum of Art
and Antiquities in Wrocław of 22 March and 19 October 1821. The following leaves contain tables, correlated
with the inventories, which sum up the decision to reduce the painting gallery holdings in 1821. Another table
in the volume contains a price list of the various painting themes. The volume ends with a list containing information about the origin of the works exhibited in the gallery.

Keywords
inventory, painting, Johann Gustav Gottlieb Büsching, museum, gallery, art, Michael Leopold Willmann,
Wrocław

Małgorzata KOŚKA
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Hereditas Monasteriorum
vol. 8, 2016, s. 367–378

Dekret abpa Franciszka Skarbka-Malczewskiego z 17 IV 1819 r.
w sprawie supresji klasztorów w Królestwie Polskim*
Bulla Ex imposita Nobis1, wydana 30 VI 1818 r. przez papieża Piusa VII, była odpowiedzią Stolicy Apostolskiej na przesyłane jej w poprzednich latach projekty przygotowane przez Komisję Rządową Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej:
KRWRiOP). Zakładały one likwidację beneficjów prostych, zmniejszenie liczby członków kapituł, reformę klasztorów i ustanowienie nowych granic diecezji2. Delegatem
apostolskim i egzekutorem bulli papież mianował biskupa kujawsko-pomorskiego
Franciszka Skarbka-Malczewskiego, od 2 X 1818 r. arcybiskupa warszawskiego3. Po
dokładnym zbadaniu sytuacji majątkowej klasztorów przewidzianych do kasaty delegat miał zlikwidować ich tyle, ile będzie konieczne do poprawienia sytuacji materialnej duchowieństwa świeckiego4.
Po zapoznaniu się ze stanem funduszów zakonnych abp Malczewski przedstawił
KRWRiOP w dniu 22 II 1819 r. wyliczenia finansowe, oddzielne dla każdej diecezji,
oraz wskazał klasztory do ewentualnej supresji. Były to domy zakonne: kanoników
* 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 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego
(dalej: CWWKP), Akta tyczące się supresji klasztorów i beneficjów w Królestwie Polskim 1818–1831, nr 177,
s. 96–132 (kopia bulli w języku łacińskim), s. 133–144 (tłumaczenie na język polski – wyciąg). Bulla została
opublikowana w zbiorze Akty i gramoty o ustrojstvie i upravlenii Rimsko-Katoličeskoj Cerkvi v Imperii Rossijskoj i Carstwě Pol’skom, St. Petersburg 1849, s. 141, oraz, w przekładzie na język polski, w wydawnictwie Papiestwo wobec sprawy polskiej w latach 1772–1864. Wybór źródeł, oprac. O. BEIERSDORF, wstępem poprzedził
K. PIWARSKI, Wrocław 1960, s. 271–284.
2 M. KOŚKA, Opinia Sekcji Duchownej Rzymskokatolickiej z 7 X 1829 r. w sprawie przeprowadzenia reformy
Kościoła w Królestwie Polskim. Mało znane źródło do dziejów kasaty klasztorów w 1819 r., „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 288–290; EADEM, „Rys historyczny supresji niektórych Instytutów Duchownych w Królestwie
Polskim [w] r. 1819 wykonanej”, ibidem, 3, 2013, s. 358–360.
3 Franciszek Skarbek-Malczewski, arcybiskup warszawski i prymas Królestwa Polskiego od października
1818 r., por. M. ŻYWCZYŃSKI, Malczewski Franciszek (1754–1819), [w:] Polski słownik biograficzny (dalej: PSB),
t. 19, Wrocław i in. 1974, s. 279–280.
4 AGAD, CWWKP, nr 177, s. 126; na marginesie tekstu łacińskiego dopisano: „Dla uposażenia biskupstw,
kapituł i seminariów diecezjalnych Stolica Apostolska nadaje moc zniesienia pewnych kolegiat, opactw
i klasztorów swemu delegatowi biskupowi Malczewskiemu”.
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regularnych św. Augustyna w Warszawie i Mstowie, kartuzów w Gidlach, cystersów
w Lądzie i norbertanów w Witowie. Po namyśle arcybiskup dodał jeszcze domy cystersów w Jędrzejowie, benedyktynów w Sieciechowie i na Świętym Krzyżu.
Częściowej supresji miały ulec majątki norbertanek i klarysek krakowskich oraz benedyktynek sandomierskich. Domy norbertanek z Imbramowic i Buska miały zostać połączone, podobny los miał spotkać cystersów z klasztorów w Jędrzejowie, Koprzywnicy, Sulejowie, Wąchocku i Lądzie5.
Adresowany do Ojca Świętego raport z 1 III 1819 r. w sprawie wykonania bulli Ex imposita Nobis został złożony przez delegata apostolskiego w KRWRiOP, a ta przekazała
go namiestnikowi Józefowi Zajączkowi z prośbą o przesłanie pisma drogą dyplomatyczną do Watykanu6. Arcybiskup w swym raporcie wskazał trudności związane
z przeprowadzeniem kasaty i oświadczył papieżowi, że nieprędko będzie mógł donieść o jej zakończeniu7.
W marcu 1819 r. Malczewski podupadł na zdrowiu i zaniechał podejmowania dalszych kroków związanych z przygotowaniem dekretu supresyjnego8.
Choroba arcybiskupa, niedająca wielkich nadziei na wyzdrowienie, otwarła drogę
do działania ministrowi wyznań Stanisławowi Kostce Potockiemu9. Minister zdawał
sobie sprawę, że prymas nie zgodzi się na znajdującą przychylność w kręgach rządowych generalną kasatę (z wyłączeniem jedynie zakonów żebraczych). Nie mógł też
całkowicie odsunąć Malczewskiego od zarządu przejętym majątkiem poklasztornym.
5

M. KOŚKA, Opinia Sekcji Duchownej, s. 291–293.

6 AGAD, CWWKP, nr 177, s. 145–146, kopia raportu abpa Malczewskiego; ibidem, Akta tyczące się korespondencji z Rzymem względem urządzenia Funduszów Duchownych. Ogólne, nr 188, pismo przewodnie
abpa Malczewskiego do KRWRiOP z 6 III 1819 r. przekazujące raport z 1 III 1819 r., s. 392, i pismo przewodnie KRWRiOP do namiestnika Zajączka z 9 III 1819 r., s. 393.
7

M. KOŚKA, Opinia Sekcji Duchownej, s. 291.

8 Na temat okoliczności wydania dekretu supresyjnego i jego wykonania pisali: M. LORET, Watykan
a Polska (1815–1832), „Biblioteka Warszawska”, 290, 1913, 2, s. 209–240; A. BOUDOU, Stolica Święta a Rosja.
Stosunki dyplomatyczne między niemi w XIX stuleciu, t. 1: 1814–1847, przeł. Z. SKOWROŃSKA, Kraków 1928,
s. 111–113; Z. WAJZNER, Dekret supresyjny arcybpa warszawskiego Franciszka Skarbka Malczewskiego, „Częstochowskie Studia Teologiczne”, 1973, s. 213–234 (autor nie wykorzystał akt CWWKP, mimo że zostały
rewindykowane z ZSRR w 1962 r.); T. BOROWSKI, Dekret kasacyjny z 17 kwietnia 1819 roku jako wynik egzekucji
Bulli „Ex imposita nobis”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 22, 1975, 4, s. 89–98; P. P. GACH, Mienie polskich
zakonów i jego losy w XIX wieku (Mozaika. Seria Monografii, 1), Rzym 1979, s. 11–23; IDEM, Kasaty zakonów
na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773–1914, Lublin 1984, s. 87–115; W. GLIŃSKI, Komisja Rządowa
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wobec wspólnot religijnych w Królestwie Polskim 1815–1820,
Warszawa 2002, s. 84–97; F. T. BOROWSKI, Dekret kasacyjny z roku 1819 i jego wykonanie w stosunku do zakonów diecezji sandomierskiej, „Studia Sandomierskie”, 18, 2011, 1, s. 7–162 (praca doktorska ks. Borowskiego
została opublikowana w 2011 r., ale powstała w 1959 r. na podstawie bazy źródeł dostępnej w tym czasie).
Najnowszą i najpełniejszą analizę dekretu, okoliczności jego wydania i realizacji przedstawiła A. BARAŃSKA, Między Warszawą, Petersburgiem a Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815–1830)
(Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Źródła i Monografie, 328),
Lublin 2008, s. 437–461.
9 Por. B. GROCHULSKA, Potocki Stanisław Kostka (1755–1821), [w:] PSB, t. 28, Wrocław i in. 1984–1985,
s. 158–170.
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Dlatego na początku kwietnia 1819 r. nakłonił go do wyrażenia zgody na powołanie
Deputacji do zagospodarowania majątków poklasztornych z, już wyłącznie tytularnym, udziałem prymasa10.
Do opracowania nowych założeń dekretu supresyjnego zaangażował ks. Szczepana
Hołowczyca, 29 III 1819 r. prekonizowanego biskupem nowo utworzonej diecezji
sandomierskiej11. Hołowczyc podjął się tego zadania, mimo że nie miał papieskiego
upoważnienia do prowadzenia takich prac.
Według oficjalnej wersji gotowy projekt został przejrzany przez członków Deputacji
i „w wyrazach niektórych sprostowany”12. Umierający prymas Malczewski 17 IV 1819 r.
podpisał przedstawiony mu dekret supresyjny13, kładący kres istnieniu 25 klasztorów
męskich i pięciu klasztorów żeńskich14.
W końcu 1819 r. Deputacja przedstawiła namiestnikowi Wykaz Instytutów których fundusze z mocy Dekretu Delegata Apostolskiego jako zniesionych lub wygasłych supresji
podlegają. Jako skasowane lub wygasłe wymieniono w nim 47 klasztorów – 36 męskich i 11 żeńskich15.
Trzy lata później namiestnik Józef Zajączek swym postanowieniem z 16 VIII 1822 r. nakazał przeniesienie wszelkich funduszów zapisanych „instytutom duchownym” skasowanym na mocy dekretu z 17 IV 1819 r. do Funduszu Ogólnego Religijnego. W dokumencie tym zostało wymienionych 47 klasztorów – 34 męskie i 13 żeńskich16.
10 A. BARAŃSKA, Między Warszawą, s. 444; namiestnik Józef Zajączek 3 IV 1819 r. powołał Deputację do
Spraw Zniesionych Instytutów Duchownych z ministrem Potockim na czele. AGAD, Rada Administracyjna
Królestwa Polskiego, nr 7, s. 126; szerzej na temat Deputacji zob. M. KOŚKA, Memoriał z 11 VIII 1820 r. o stanie
zagospodarowania majątków poklasztornych przez Deputację Spraw Zniesionych Instytutów Duchownych,
„Hereditas Monasteriorum”, 2, 2013, s. 291–310.
11 Szczepan Hołowczyc, arcybiskup warszawski i prymas Królestwa Polskiego w latach 1819–1823, był
współpracownikiem Stanisława Kostki Potockiego od 1788 r., por. K MROZOWSKA, M. ŻYWCZYŃSKI, Hołowczyc
Szczepan (1741–1823), [w:] PSB, t. 9, Wrocław i in. 1960–1961, s. 595–596.
12 M. KOŚKA, Opinia Sekcji Duchownej, s. 293; autorzy opracowań dotyczących dekretu supresyjnego
(T. BOROWSKI, Dekret kasacyjny, s. 37; P. P. GACH, Kasaty zakonów, s. 103; W. GLIŃSKI, Komisja Rządowa, s. 91–92)
podają, za M. LORETEM, Watykan a Polska, s. 219, że istotną rolę w pracach nad dekretem odegrał Stanisław Staszic. Źródłem tej informacji miała być relacja bpa Adama Prażmowskiego przesłana do nuncjatury
w Wiedniu. Jednak A. BARAŃSKA, Między Warszawą, s. 444, stwierdziła, że w relacji nie pada nazwisko Staszica, a na podstawie dostępnych źródeł nie można rozstrzygnąć tej kwestii.
13

Prymas Malczewski zmarł wieczorem 18 IV 1819 r.

14 Wymienione w dekrecie klasztory paulinów w Wielgomłynach i benedyktynek w Sierpcu ostatecznie zostały wyjęte spod supresji – AGAD, CWWKP, Akta tyczące się wyłączenia klasztorów spod supresji
1822–1836, nr 179. Niepowodzeniem zakończyły się, omówione w tym samym tomie akt, starania podjęte
w 1835 r. przez hr. Stanisława Męcińskiego o przywrócenie cystersów w Jędrzejowie, benedyktynów na
Świętym Krzyżu i kanoników regularnych w Miechowie.
15 AGAD, CWWKP, Akta tyczące się deputacji spraw zniesionych instytutów duchownych, 1819–1821,
nr 178, s. 82–85; wykaz obejmuje skasowane kolegiaty oraz skasowane lub wygasłe klasztory i opactwa.
16 Dziennik praw Królestwa Polskiego, [1822], t. 7, nr 28–32, s. 404–411; wykaz obejmuje tylko klasztory
skasowane; w opracowaniach dotyczących kasaty w 1819 r. spotyka się różne dane dotyczące liczby klasztorów, które przestały istnieć w związku z dekretem abpa Malczewskiego. Wynika to z doliczania bądź
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Kopie dekretu w języku łacińskim można znaleźć w wielu tomach akt supresyjnych przechowywanych w AGAD17. Zakonnicom i zakonnikom kasowanych klasztorów komisarze
rządowi odczytywali go w oryginale. Przekłady na język polski sporządzane były zwykle
na potrzeby władz zajmujących się wykonaniem zawartych w nim postanowień. W żadnym z wymienionych wyżej opracowań tekst dekretu nie został przytoczony w całości18.
Do publikacji został wybrany przekład dokumentu z akt CWWKP znajdujący się w tomie nr 17519, na s. 9–16, o zgodności z oryginałem poświadczonej przez sekretarza
generalnego KRWRiOP Pawła Głuszyńskiego20.
Uzupełnieniem tekstu dekretu są kopie pism przewodnich – ministra Stanisława
Kostki Potockiego do prymasa Franciszka Skarbka Malczewskiego21 i prymasa do ministra, również z akt CWWKP, z tomu nr 177, s. 27–2922.
pomijania klasztorów wygasłych i opuszczonych z powodu braku środków do ich utrzymania (o nich również wspomina dekret) oraz tych, których kasatę cofnięto.
17 Nie są znane losy oryginału dekretu supresyjnego podpisanego przez abpa Malczewskiego. Pierwotnie trafił zapewne do archiwum Sekretariatu Generalnego KRWRiOP, podobnie jak towarzyszące mu pisma
przewodnie.
18 Por. przyp. 8. W Bibliotece Narodowej (dalej: BN) znajduje się niekompletny zbiór dokumentów wydany,
wedle opisu katalogowego, w 1825 r. przez Drukarnię Rządową w Warszawie, w którym pod literą M figuruje
dekret kasacyjny z 17 IV 1819 r. – BN, sygn. III 273.685, F. MALCZEWSKI, [Postanowienie Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego o kasacie klasztorów w Królestwie Polskim, organizacji kościoła rzymsko-katolickiego i uposażeniu
biskupstw]; w opisie publikacji podano, że tytuł jest sfingowany. W wyniku przeprowadzonej kwerendy udało
się ustalić, że zbiór zawiera dokumenty zgromadzone przez Komitet do Urządzenia Funduszów Duchowieństwa Katolickiego, powołany na początku 1823 r. przez cesarza Aleksandra I przy Sekretariacie Stanu Królestwa
Polskiego. Akta Komitetu znajdują się w AGAD, CWWKP, t. 61–70 (dekret supresyjny w dwóch egzemplarzach
w języku polskim znajduje się w t. 69, s. 401–403 i 404–406); w tym samym tomie, na s. 452–475, załączony
jest projekt postanowienia cesarza Aleksandra I przyjęty na posiedzeniu Komitetu 3 III 1825 r., w którym w art.
15 cofnięta została kasata następujących klasztorów: kanoników regularnych w Miechowie, cystersów w Jędrzejowie i Lądzie, benedyktynów na Łysej Górze i w Sieciechowie, a w art. 16 – kartuzów w Gidlach; na temat
działalności Komitetu do Urządzenia Funduszów zob. A. BARAŃSKA, Między Warszawą, s. 521 i n.
19 AGAD, CWWKP, Dieło o pieriegoworach s papskim dworom o naznaczenii jepiskopow i archijepiskopa
i o nabludienii za diejatiel’nost’ju katoliczeskogo duchowienstwa, 1818–1840.
20 Por. E. TRENKLERÓWNA, Paweł Głuszyński (1783–1845), [w:] PSB, t. 8, Wrocław i in. 1959–1960, s. 136. Głuszyński poświadczył również kopię dekretu w języku łacińskim na s. 2–8; kopia powstała przed 1822 r.,
w którym Głuszyński został członkiem KRWRiOP, a sekretarzem generalnym Komisji był Edward Rakiety.
21 W literaturze dominuje pogląd, że jest to list wysłany przez Potockiego do Malczewskiego, a S. Hołowczyc i A. M. Fijałkowski przybyli do prymasa w chwili nadejścia listu i dodatkowo namawiali do podpisania
dekretu (F. T. BOROWSKI, Dekret kasacyjny, s. 37; W. GLIŃSKI, Komisja Rządowa, s. 92. A. BARAŃSKA, Między Warszawą, s. 448, powołuje się na mówiący o tym fragment listu Potockiego do ministra sekretarza stanu Ignacego Sobolewskiego). Jednak słowa zawarte w piśmie Potockiego do Malczewskiego „skoro J. W. Prymas
raczy podpisać załączony tu dekret supresyjny” oraz słowa „przy odezwie ministra WiO pod d. 17 kwietnia
1819 przesłany był do podpisu” (M. KOŚKA, Opinia Sekcji Duchownej, s. 293–294) sugerują, że było to pismo
towarzyszące projektowi dekretu dostarczone wraz z nim.
22 Kopie pism przewodnich (Potockiego do Malczewskiego w dwóch egzemplarzach na s. 27 i 28) sporządzone zostały po 1822 r., kiedy sekretarzem generalnym KRWRiOP był już Edward Rakiety. Na obu dokumentach znajdują się adnotacje, że oryginały znajdują się w aktach Sekretariatu Generalnego.
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***
Pisownia została zmodernizowana, z uwzględnieniem zaleceń Instrukcji wydawniczej
dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku23 oraz wskazówek redakcyjnych
przyjętych w „Hereditas Monasteriorum”.
Licznie występujące podwojenia liter pomijano, stosownie do współczesnej pisowni
(suppressya, officyał oddano jako supresja, oficjał). Zachowane zostały właściwości
językowe (semantyczne i gramatyczne) np. Królewstwie, cistersów, przełożeństwo,
oznajmujemy, jeneralny, wspomniony, xbull. Pozostawiono bez rozwiązania skróty x.
i xx. (ksiądz, księża), pp. (panny), p. t. (pod tytułem), ś. i śś.( święty, święte), Śo. (Świętego), Śtej (Świętej), śp. (świętej pamięci), d. (dniem, datą), MP (manu propria) oraz
grzecznościowe J. W. J. X. Nazwy miejscowe podano w obecnie przyjętym brzmieniu.

23 K. LEPSZY (red.), Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, Wrocław
1953.
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Edycja
Minister prezydujący w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego
Do
J. W. J. X. Arcybiskupa Warszawskiego, Prymasa Królestwa Polskiego
Ustawicznie odbieram podania to od przełożonych zakonów, to od dzierżawców
dóbr zakonnych i nareszcie od życzących sobie dzierżawy; z drugiej strony spóźniona
pora gospodarska wymaga koniecznego przyspieszenia dekretu supresji zamierzonej bullą Ojca Śo. Przy słabości zdrowia J. W. J. X. Arcybiskupa Prymasa Królestwa
Polskiego, nie wypadało, ażeby się sam miał trudnić wygotowaniem dekretu, który
będzie zasadą do dalszego działania. Te uwagi były mi powodem, żem zobowiązał
J. W. J. X. biskupa nominata Hołowczyca do wygotowania projektu rzeczonego dekretu supresyjnego.
Poleciłem wyznaczonej do tego deputacji roztrząsnąć i znajduję go zgodnym z ogólnymi zasadami podanymi przez J. W. J. X. Prymasa.24
Po takowym przygotowaniu, skoro J. W. Prymas raczy podpisać załączony tu dekret
supresyjny, rzecz w najgłówniejszym punkcie załatwiona zostanie, a dalszym wykonaniem wypływających stąd czynności, trudnić się będzie mogła Deputacja wyznaczona przez księcia namiestnika królewskiego.
W Warszawie dnia 17 kwietnia 1819
/podpisano/ [Stanisław Kostka] Potocki
za zgodność sekretarz jeneralny Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego
[Edward] Rakiety
***
Do
Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
Od
Arcybiskupa Warszawskiego Prymasa Królestwa Polskiego, w Warszawie dnia 17 kwietnia 1819
Na żądanie JW ministra prezydującego w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego w dniu dzisiejszym mi doręczone, mam honor przesłać wydany przeze mnie dekret supresji wymienionych w nim opactw, klasztorów, kolegiat
i beneficiów simplicia25 zwanych, zgodny z osnową bulli Ojca Śo wykonanie supresji
takowej dozwalającej.
24

Podkreślenie w tekście.

25

Beneficja proste, nie duszpasterskie, połączone z określonymi czynnościami religijnymi.
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W zastępstwie arcybiskupa prymasa i z Jego polecenia
/podpisano/ X. [Antoni Melchior] Fijałkowski26 oficjał jeneralny warszawski
za zgodność sekretarz jeneralny Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego
[Edward] Rakiety
***
O supresji niektórych zgromadzeń zakonnych w Królewstwie, r. 181827.
Franciszek Skarbek Malczewski z Bożej i Stolicy Apostolskiej łaski arcybiskup warszawski, prymas Królestwa Polskiego i senator, do wykonania w diecezjach tegoż
Królestwa rozporządzeń Delegat Apostolski.
Gdy cywilny i wojskowy zarząd Królestwa naszego tyle potrzebuje nakładów dla
umocnienia tegoż Królewstwa środkami skutecznymi i dla zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa, gdy oraz zaopatrzyć należy i sług religii, na której wspiera się
potęga i całość wszystkich królestw, – a skarb publiczny temu wielkiej wagi celowi
wydołać nie może; po rozważeniu przeto takowych potrzeb naszych, Najmiłościwszy
Pan cesarz rosyjski król polski przełożył Śtej Stolicy Apostolskiej, że fundusze klasztorów i beneficjów zwanych simplicia (nie mających obowiązku pasterstwa dusz),
mogą być obrócone na utrzymanie wyższego duchowieństwa28, osobliwie na uzupełnienie uposażenia biskupów, kapituł i seminariów.
Najwyższy śp. papież Pius VII oceniając dobre ku sobie chęci Najjaśniejszego Pana,
na owe sprawiedliwe przełożenie dotyczące supresji opactw, klasztorów i beneficjów
zwanych simplicia, których by dochody na cel wspomniony obrócone być mogły, zezwolił. Gdy dla uskutecznienia tego dzieła supresji, podobało się rzeczonemu papieżowi przez bulle w Rzymie d. 30 czerwca 1818 r. a papiestwa swego r. 19 wydane, Nas
wybrać i delegować; do Nas więc należy udzielone nam toż polecenie w zupełności
uskutecznić i takowe postanowienie najwyższego w chrześcijaństwie zwierzchnika
wszystkim opatom, klasztorom i kapitułom kościołów kolegiackich i innym prebendaryjnym29 ogłosić, jakoż niniejszym pismem Naszym ogłaszamy, i wszystkim których
dotyczy lub dotyczyć będzie wiadomo czynimy, że w moc udzielonej Nam szczególnej i zupełnej władzy apostolskiej, suprymujemy w Królestwie Polskim:
1. Opactwa z klasztorami zakonu Ś. Benedykta30 świętokrzyskie i w Sieciechowie.

26 Antoni Melchior Fijałkowski (1778–1861), późniejszy arcybiskup warszawski (od 1856 r.), por. P. NITECKI,
Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000, s. 98.
27 Opis dokumentu zamieszczony na marginesie z taką datą.
28

Podkreślenia w tekście.

29

Korzystający z prebend, czyli różnych dochodów kościelnych.

30

Benedyktyni.
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2. Opactwa z klasztorami zakonu cistersów w Jędrzejowie i Lądzie, tudzież klasztory
w Koprzywnicy, Wąchocku, Sulejowie.
3. Klasztory zakonu premonstratensów w Hebdowie i Witowie z opactwem.
4. Przełożeństwo jeneralne w Miechowie dorównywające opactwom z klasztorem
tamtejszym kanoników regularnych, stróżów grobu świętego31.
5. Przełożeństwo zakonne kanoników laterańskich32 w Lubrańcu, Mstowie i opactwo
z klasztorem tegoż zakonu w Czerwińsku, jako też ich dom p. t. Ś. Jerzego w Warszawie.
6. Klasztor kartuzów w Gidlach.
7. Klasztory kamedulskie w Szańcu, Rytwianach i Bieniszewie.
8. Klasztory i rezydencje klasztoru Ś. Pawła33 w Warszawie i w Beszowej, Pińczowie,
Oporowie, Brdowie, Łęczyszycach, Wielgomłynach34, z których zakonnicy wszyscy na
Jasną Górę w Częstochowie przeniesieni być mają.
Gdy supresje wyżej nadmienione dla osiągnięcia celu bullami wskazanego są niedostateczne, bulle zaś udzielają Nam władzę, iżbyśmy z powyżej wzmiankowanych
klasztorów, opactw i beneficjów simplicia zwanych tyle suprymować i znieść na
mocy delegacji apostolskiej mogli, ile potrzeba będzie dla wspomnionego przeznaczenia uposażeń biskupów, kapituł i seminariów; konieczną jest więc rzeczą, abyśmy
niektóre jeszcze z klasztorów zakonnic suprymowali, a w niektórych mniejszą liczbę
osób oznaczyli.
Tym celem suprymujemy klasztory zakonnic reguły Ś. Norberta35 w Busku i Imbramowicach, reguły Śtej Teresy36 i Ś. Brygitty37 w Lublinie, reguły Ś. Benedykta w Sierpcu38.
Zmniejszamy zaś do liczby 15 osób zakonnice reguły Ś. Benedykta w Sandomierzu, reguły Ś. Norberta w Płocku, i zakonnice wizytacji Najś[więtszej] Maryi Panny39
w Lublinie.
Z których funduszów połowę dochodów, na pomieniony cel według myśli bull
przeznaczamy.
Ponieważ niektóre klasztory, rezydencje lub domy klasztorne tak zakonników jak
i zakonnic, częścią z powodu zniszczeń w burzliwych czasach opuszczone zostały,
częścią dla braku osób utrzymać się nie mogły, takie za suprymowane ogłaszamy
31

Bożogrobcy (zwani też miechowitami).

32

Kanonicy regularni św. Augustyna.

33

Paulini.

34

Klasztor w Wielgomłynach został wyjęty spod supresji.

35 Norbertanki (premonstratenski).
36

Chodzi o klasztor karmelitanek bosych pw. Niepokalanego Poczęcia.

37

Brygidki.

38

Klasztor benedyktynek w Sierpcu został wyjęty spod supresji.

39

Wizytki.
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i polecamy aby osoby w nich będące do miejsc dogodniejszych przeniesione były,
a fundusze suprymowanych, stosownie do myśli bull przeznaczone zostały.
Beneficja tak zwane curata (mające staranność około dusz)40, które do klasztorów niniejszym dekretem suprymowanych inkorporowane były, pozostawiamy biskupom
do wolnego rozdawnictwa.
Co do kapituł kolegiackich, beneficjów zwanych simplicia i jakichkolwiek prebend,
z tych również suprymujemy kolegiaty w Skalbmierzu, Wiślicy, Kurzelowie, Pilicy,
Wieluniu, Chodczu, Uniejowie, Sieradzu, Łasku, Wolborzu, Łęczycy, Płocku, Krasnymstawie, Lublinie, tudzież kolegia mansjonariuszów41 i psałterzystów42 i wszystkie pod
jakimkolwiek imieniem beneficja tak zwane simplicia i prebendy.
Zachowują się zaś dla emerytów którzy byli rządcami parafii następujące kolegiaty:
dla archidiecezji warszawskiej w Łowiczu, dla diecezji krakowskiej w Kielcach, dla diecezji kaliskiej w Kaliszu, dla diecezji płockiej w Pułtusku, dla diecezji sandomierskiej
w Opatowie, dla diecezji lubelskiej w Zamościu, a dla diecezji podlaskiej w Węgrowie,
sejneńskiej w Wierzbołowie erygowane być mają.
Liczba zaś osób kapitulnych tak w katedralnych jak i kolegiackich kościołach, równie
jak potrzebna przy tychże liczba wikariuszów, osobnymi rozporządzeniami oznaczona będzie; liczba także alumnów po seminariach zastosowaną zostanie do potrzeb szczegółowych diecezji.
Wszelkie dobra i dochody z powyższych supresyj, według konkordatu z Najjaśniejszym cesarzem rosyjskim królem polskim zdziałanego, przejdą na uposażenie kleru
świeckiego, jak to mieć chce powyżej wzmiankowane rozporządzenie.
Gdy rząd najwyższy, dla administracji i oddzielenia wyżej wspomnionych dóbr i dochodów, Deputację mieszaną, częścią osób duchownych częścią z urzędników Królestwa świeckich złożoną (do czego i My należymy), przeznaczył; do niej zatem należeć
będzie, wybrać niektóre klasztory dla pomieszczenia w nich tak zakonników jako i zakonnic z różnych miejsc odwołanych; w odosobnieniach zastosowanych do ich reguł
właściwych, jako też obmyśleć dla nich utrzymania przyzwoite pensje.
Co się znowu dotyczy zakonnic, w szczególności nie suprymowanych, tejże Deputacji
obowiązkiem będzie, aby się zajęła reformacją onych i wskazaniem im obowiązku
potrzebnego zajmowania się, już uczeniem dziewcząt i wpajaniem w nie religii i pobożności, już posługą dla chorych.
Na ostatek cokolwiek by tylko w uzupełnieniu tego dzieła okazało się potrzebnym,
rzeczona Deputacja załatwić to nie omieszka.

40

Beneficja duszpasterskie połączone z obowiązkiem stałego pobytu.

41 Mansjonarze (mansjonariusze) to kapłani niższej rangi, zwykle wikariusze przy kościołach katedralnych lub kolegiackich; pełnili wyznaczone funkcje duszpasterskie, codziennie obowiązkowo odprawiali
oficjum do Najświętszej Marii Panny.
42

Psałterzyści (psalmiści) byli odpowiedzialni za wykonywanie psalmów podczas mszy.
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O takowym, z pełności władzy apostolskiej powierzonym Nam do wykonania rozporządzeniu, wszystkim, których by to dotyczyło, oznajmujemy, ogłaszamy, zarazem
napominając, aby z całą jak przystoi, uległością, zgodnie z wolą bożą, takowe przyjęli,
poleceniom najwyższego papieża z powolnością się poddali, jak niemniej i wysokiej
Deputacji rządowej w rzetelnej szczerości posłusznymi byli.
I to rozporządzenie wykonawcze ręką własną podpisaliśmy i pieczęcią Naszą utwierdzić rozkazaliśmy.
Dano w Warszawie 17 kwietnia 1819 roku
(podpisano) Franciszek Malczewski Arcybiskup Warszawski Delegat Apostolski (M. P.)
Niżej podpisani, jako przytomni, oświadczamy, że podpis powyższy, własną ręką
Arcybiskupa Warszawskiego i Delegata Apostolskiego w dniu i roku, jak wyżej, jest
uczyniony
(podpisano) Stefan Hołowczyc
nominat biskup sandomierski
Antoni Fijałkowski
kanonik kujawski, oficjał jeneralny warszawski
Antoni Kotowski43
kanonik, sędzia surogat warszawski
Baltazar Dąbrowski
kancelarii zadwornej arcybiskupa prymasa rejens44
Zgodność zaświadczam
(podpisano) [Paweł] Głuszyński sek[retarz] jen[eralny].

43 Antoni Kotowski, doktor teologii i prawa kanonicznego, sędzia apostolski, por. M. ŻYWCZYŃSKI, Kotowski
Antoni (1784–1845), [w:] PSB, t. 14, Wrocław i in. 1968–1969, s. 488–489.
44

Rejens (regens) – zarządzający kancelarią.
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Dekret abpa Franciszka Skarbka-Malczewskiego z 17 IV 1819 r.
w sprawie supresji klasztorów w Królestwie Polskim
Streszczenie
Bulla Ex imposita Nobis, wydana 30 VI 1818 r. przez papieża Piusa VII, była odpowiedzią Stolicy Apostolskiej
na przesyłane jej wcześniej projekty przygotowane przez Komisję Rządową Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego. Przewidywały one zniesienie beneficjów prostych, zmniejszenie liczby członków kapituł, reformę
klasztorów i ustanowienie nowych granic diecezji. Delegatem apostolskim i egzekutorem bulli papież mianował biskupa kujawsko-pomorskiego Franciszka Skarbka-Malczewskiego, od 2 X 1818 r. arcybiskupa warszawskiego.
Po zapoznaniu się ze stanem funduszów zakonnych abp Malczewski przedstawił KRWRiOP w dniu 22 II 1819 r.
wyliczenia finansowe, oddzielnie dla każdej diecezji, oraz wskazał osiem klasztorów do ewentualnej supresji.
Majątki kilku klasztorów wskazał do częściowej supresji, a kilka domów zakonnych planował połączyć.
Na początku marca 1819 r. prymas skierował do Ojca Świętego raport w sprawie wykonania bulli Ex imposita
Nobis, w którym wskazał trudności związane z przeprowadzeniem supresji i oświadczył, że nieprędko będzie
mógł donieść o jej zakończeniu.
Choroba arcybiskupa otwarła drogę do działania ministrowi wyznań Stanisławowi Kostce Potockiemu. Minister
zdawał sobie sprawę, że prymas nie zgodzi się na generalną kasatę (z wyłączeniem jedynie zakonów żebraczych). Nie mógł jednak całkowicie odsunąć Malczewskiego od zarządu przejętym majątkiem poklasztornym.
Dlatego na początku kwietnia 1819 r. nakłonił go do wyrażenia zgody na powołanie Deputacji do zagospodarowania majątków poklasztornych z prymasem jako jednym z członków.
Do opracowania nowych założeń dekretu supresyjnego Potocki zaangażował ks. Szczepana Hołowczyca, mianowanego biskupem nowo utworzonej diecezji sandomierskiej. Hołowczyc podjął się tego zadania, mimo że
nie miał papieskiego upoważnienia do prowadzenia takich prac.
Umierający prymas Franciszek Skarbek-Malczewski 17 IV 1819 r. podpisał przedstawiony mu dekret supresyjny,
kładący kres istnieniu 25 klasztorów męskich i pięciu klasztorów żeńskich.

Słowa kluczowe
dekret kasacyjny, kasata, klasztor, Kościół, Królestwo Polskie, Archiwum Główne Akt Dawnych, źródło, edycja
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Archbishop Franciszek Skarbek-Malczewski’s decree of 17 April 1819
on the suppression of monasteries in the Kingdom of Poland
Summary
The bull Ex imposita Nobis, issued on 30 June 1818 by Pope Pius VII, was a response of the Holy See to earlier
drafts sent to it by the Government Commission for Religious Denominations and Public Enlightenment. It
provided for an abolition of simple benefices and reduction of the number of chapter members by half, reform
of monasteries and establishment of new diocesan boundaries. The pope appointed the Bishop of Cuyavia and
Pomerania, Franciszek Skarbek-Malczewski, Archbishop of Warsaw since 2 October 1818, his apostolic delegate
and executor of the bull.
After familiarising himself with the financial situation of religious orders, on 22 February 1819 Archbishop Malczewski submitted to the Commission a financial report, separately for each diocese, and indicated eight monasteries that could be suppressed. The property of several monasteries was to be partially suppressed and
several monastic houses were to be merged.
In early March 1819 the primate sent a report to the Holy Father on the execution of the bull Ex imposita Nobis,
in which he pointed to the difficulties involved in the suppression and said that he would not be able to report
on its completion for a long time to come.
The archbishop’s illness enabled Stanisław Kostka Potocki, the minister for religious denominations, to act. The
minister realised that the primate would not agree to a general dissolution (excluding only mendicant orders).
Yet he could not exclude Malczewski completely from the management of the former monasteries’ property.
That is why in early April 1819 he persuaded the archbishop to agree to the establishment of a Deputation for
the management of the property of former monasteries, with the archbishop being one of its members.
Potocki enlisted Father Szczepan Hołowczyc, appointed bishop of the newly established Diocese of Sandomierz, to formulate new assumptions for the suppression decree. Hołowczyc undertook the task, although he
had not been authorised by the pope to act in this manner.
On 17 April 1819 Primate Franciszek Skarbek-Malczewski, on his deathbed, signed a suppression decree submitted to him, putting an end to the existence of 25 male and 5 female monasteries.

Keywords
dissolution decree, dissolutions, monastery, Church, Kingdom of Poland, Central Archives of Historical Records,
source, edition
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Monika MICHALSKA
Instytut Historii
Uniwersytet Jagielloński

Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium poświęconego
dziejom zakonu cysterskiego Doktoranden- bzw. Nachwuchsseminar
für Cistercienserforschung (Heiligenkreuz, 4–5 III 2016 r.)
W dniach 4–5 III 2016 r. odbyło się czwarte seminarium doktorancko-eksperckie poświęcone
historii i kulturze cystersów, Doktoranden- bzw. Nachwuchsseminar für Cistercienserforschung,
zorganizowane przez Wyższą Szkołę Filozoficzno-Teologiczną Benedykta XVI (Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt XVI.) w Heiligenkreuz oraz Katedrę Historii Średniowiecza
na Uniwersytecie w Ratyzbonie (Universität Regensburg). Seminarium miało na celu umożliwić młodym badaczom prezentację projektów przygotowywanych przez nich dysertacji doktorskich oraz już ukończonych prac poświęconych dziejom cystersów i cysterek. W seminarium
uczestniczyli badacze z Austrii, Czech, Niemiec, Polski i Włoch; językiem obrad był niemiecki1.
Tegoroczne spotkanie wpisuje się w cykl organizowanych co dwa lata seminariów dla doktorantów i młodych badaczy2, zainicjowany w 2010 r. przez Europejski Instytut do Badań nad
Cystersami (Europainstitut für Cistercienserforschung – EUCist), powstały w 2007 r. w Wyższej
Szkole Filozoficzno-Teologicznej Benedykta XVI w Heiligenkreuz3.
Obrady tegorocznego seminarium 4 marca otworzyli prof. dr hab. Jörg Oberste (Ratyzbona)
oraz o. prof. Alkuin Schachenmayr (Heiligenkreuz). J. Oberste przedstawił główne cele, które
1 http://cistercium.blogspot.com/2016/03/doktorandenkolloquium-eucist10-fand-in.html (dostęp: 15 IV 2016 r.).
2 Dotychczas odbyły się one w latach 2010, 2012, 2014: EUCist 4: Doktorandenkolloquium (4–6 III
2010 r., Heiligenkreuz), http://www.orden-online.de/download/tagungsbericht-eucist-2010.pdf (dostęp:
15 IV 2016 r.); EUCist 6: Doktorandenkolloquium (2–3 III 2012 r., Heiligenkreuz), http://www.cistopedia.org/
fileadmin/user_upload/PAS/EUCist_6_Tagungsbericht.pdf (dostęp: 15 IV 2016 r.); EUCist 8: Doktorandenkolloquium (14–15 II 2014 r., Heiligenkreuz), http://cistercium.blogspot.com/2014/02/eucist-8-doktorandenkolloquium-ein.html (dostęp: 15 IV 2015 r.).
3 http://www.hochschule-heiligenkreuz.at/;http://www.hochschule-heiligenkreuz.at/institute/10eucist-europainstitut-fuer-cistercienserforschung/ (dostęp: 15 IV 2016 r.). Więcej informacji na temat Wyższej Szkoły Teologiczno-Filozoficznej im. Benedykta XVI oraz EUCist zob. A. SCHACHENMAYR, EUCist, a Research
Center for Cistercian Studies based at Heiligenkreuz Abbay, „Cîteaux – Commentarii cistercienses”, 61, 2010,
s. 365–371. Europejski Instytut do badań nad Cystersami organizuje również od 2007 r. cykl konferencji
tematycznych. Zob. EUCist 1: Aktuelle Wege der Cistercienserforschung (28–29 XI 2007 r., Heiligenkreuz),
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/index.asp?id=1838&view=pdf&pn=tagungsberichte (dostęp: 15 IV
2016 r.); EUCist 2: Der Anschluss 1938 und die Folgen für Kirche und Klöster in Österreich (7–8 III 2008 r., Heiligenkreuz), http://www.hsozkult.de/event/id/termine-8561 (dostęp: 15 IV 2016 r.); EUCist 3: Krisen und
Neuanfänge in Cistercienserklöstern (6–7 III 2009 r., Altenberg), zob. L. SCHERG, Krisen und Neuanfange in Cistercienserklöstern. Arbeitstagung des Europainstituts für cisterciensische Geschichte, Spiritualität, Kunst und
Liturgie in Altenberg vom 6./7. März. 2009, „Analecta Cisterciensia”, 59, 2009, s. 167–190; EUCist 5: Monastische Klausur (4–5 III 2011 r., Bronnbach), http://www.zisterzienserlexikon.de/w/images/0/01/ Tagungsbericht-Bronnbacher.pdf (dostęp: 15 IV 2016 r.); EUCist 7: Das monastische Gewand (28 II–1 III 2013 r., Heiligenkreuz), http://ordensgeschichte.hypotheses.org/3874 (dostęp: 15 IV 2016 r.); EUCist 9: Die Wirtschaft der
Cistercienser im Mittelalter (5–7 III 2015 r., Reinfeld), http://ordensgeschichte.hypotheses.org/9073 (dostęp:
15 IV 2016 r.).
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stawia sobie EUCist. Zaliczył do nich działania na rzecz ułatwienia wymiany informacji między
badaczami zajmującymi się tematyką cysterską i prezentacji realizowanych projektów badawczych oraz tworzenia sieci kontaktów między nimi, a także promowanie interdyscyplinarności
badań nad dziejami cystersów. Z kolei Schachenmayr dokonał przeglądu najnowszych badań
dotyczących cystersów oraz wskazał na sfery, które ciągle nie zostały wystarczająco nimi objęte. Zaliczył do nich życie codzienne w klasztorach, w tym zwłaszcza działalność i zwyczaje
konwersów oraz mnichów (profesów i konwersów) funkcjonujących przy klasztorach żeńskich,
a także m.in.: liturgię i ceremoniał, wpływ reformacji, recepcję idei oświecenia wśród cystersów, dzieje Kapituły Generalnej Cystersów po 1786 r.
Cześć wstępną seminarium zamknął opat Heiligenkreuz o. Maximilian Heim, wprowadzając
zebranych w historię założonego przez księcia Leopolda III Babenberga w 1133 r. opactwa
w Heiligenkreuz. Heim zarysował także współczesne wyzwania stojące przed opactwem,
w tym fundację nowego klasztoru na Sri Lance.
Cykl prezentacji projektów badawczych rozpoczął referat Christiana Malzera (Ratyzbona) oraz
Jiříego Petráška (badacz niezależny) na temat Schriftlichkeit und Buchproduktion in den Oberpfälzer Cistercienserklöstern bis zu ihrer Aufhebung im 16. Jahrhundert. Referenci przedstawili
sprawozdanie z przebiegu warsztatów paleograficznych dla studentów Uniwersytetu w Ratyzbonie („Nun, Schreiber, schärfe deine Feder...”. Übung zur Paläographie des 15. Jahrhunderts,
w czasie których studenci m.in. wypróbowywali zachowane w zbiorze Amberger Malerbüchlein
średniowieczne receptury farb pochodzące z opactwa cystersów w Waldsassen. Efekty tych
prób zostały zaprezentowane na wystawie Mittelalterliche Schriftkultur. Schriftlichkeit und Buchproduktion in den Oberpfälzer Zisterzienserklöstern bis zu ihrer Aufhebung im 16. Jahrhundert,
zorganizowanej w 2015 r. w Provinzialbibliothek Amberg. Na zakończenie zaprezentowali właśnie wydaną książkę Christiana Malzera poświęconą procesowi powstawania kodeksu rękopiśmiennego w skryptoriach klasztorów cysterskich Górnego Palatynatu (Pielenhofen, Seligenporten, Walderbach Waldsassen), w tym materiałom pisarskim, recepturom farb, technikom
introligatorskim, oraz funkcjonowaniu ich bibliotek i wymianie kodeksów między nimi4.
Irene Rabl (Wiedeń) w referacie Chrysostomus Wieser und eine barocke Bruderschaft in Lilienfeld.
Dissertation und Publikation – ein Rückblick zarysowała historię bractwa założonego w 1653 r.
przy kościele klasztornym w Lilienfeld przez opata Mateusza Kolweiβa przy wsparciu cesarza
Ferdynanda III, a zlikwidowanego przez cesarza Józefa II w 1783 r. Fundacja ta stała się wzorem
dla podobnych dokonywanych przy innych opactwach cysterskich położonych na obszarze
monarchii habsburskiej (m.in. w Krzeszowie). Referentka przedstawiła liczebność, status społeczny i pochodzenie członków bractwa oraz jego organizację. W latach 1698–1777 do bractwa
św. Józefa należało aż 297 198 osób, z czego ponad połowę stanowiły kobiety, a ponad 90%
zapisanych do bractwa należało do stanu świeckiego. Na czele stał prezydent, którego wspomagali wybierani na jednoroczną kadencję rektor i sekretarz. Funkcję tę w latach 1698–1707
pełnił Chryzostom Wieser – późniejszy opat Lilienfeld (1716–1747). Na zakończenie referentka
zaprezentowała swoją poświęconą temu tematowi książkę, opartą na dysertacji doktorskiej5.
4 C. MALZER, Mittelalterliche Schriftkultur. Schriftlichkeit und Buchproduktion in den Oberpfälzer Zisterzienserklöstern bis zu ihrer Aufhebung im 16. Jahrhundert. Begleitband zur Ausstellung in der Provinzialbibliothek
Amberg vom 12. Juni bis 23. Juli 2015. 2. korrigierte und ergänzte Auflage [Ausstellungskonzept: Ch. MALZER,
J. PETRÁŠEK], Amberg 2016, ss. 172.
5 I. RABL, „Ite ad Joseph“. Chrysostomus Wieser und die Lilienfelder Erzbruderschaft des Hl. Joseph (Beiträge
zur Kirchengeschichte Niederösterreichs, 18; Geschichtliche Beilagen zum St. Pöltner Diözesanblatt, 35),
Pölten 2015, ss. 350.
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Elena Vanelli (Hamburg) w referacie Von „semireligiösen“ Gemeinschaften hin zu Cistercienserinnen
in Italien und Deutschland im 13. Jahrhundert zajęła się procesem powstawania XIII-wiecznych
klasztorów cysterek, które w początkowej fazie swojego istnienia były bądź świeckimi wspólnotami mulieres religiosas, bądź też zgromadzeniami kierującymi się luźniejszymi od cystersów regułami. Skupiła się na trzech klasztorach – dwóch włoskich i jednym niemieckim: klasztor S. Giovanni della Pipia w Cremonie został założony w 1079 r. jako opactwo benedyktyńskie, a w 1236 r.
został obsadzony cysterkami z Santa Maria del Boschetto; klasztor S. Cristoforo w Pawii powstał
w 1221 r. na miejscu wcześniejszej wspólnoty del Gesù; z kolei klasztor Heiligkreuztal, założony
w 1227 r. z inicjatywy beginek z Altheim, został włączony w 1233 r. do zakonu cystersów.
Thomas Büttner (Büro für Heimatkunde & Kulturlandschaftspflege) przedstawił referat Die klösterlich geprägte Landschaft um die Abtei Ebrach, związany z realizowanym przez niego na zamówienie Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten projektem Kulturlandschaftsinventarisation des Steigerwaldes. Opactwo w Ebrach, fundowane w 1127, a skasowane
w 1807 r., jako wielki posiadacz ziemski wywierało ogromny wpływ na krajobraz należących do
niego terenów, poprzez akcję budowlaną (kościoły, zabudowania klasztorne, gospodarcze i rezydencjonalne), osadniczą, uprawę ziemi oraz gospodarkę leśną, co pozostawiło trwały ślad w krajobrazie doliny rzeki Mittlere Ebrach. Intencją prowadzonego przez Büttnera projektu jest wpisanie
krajobrazu kulturowego obszaru Steigerwald na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
W ostatnim referacie tego dnia Monika Michalska (Kraków) w referacie Mittealterliche Gründungsüberlieferungen der Cistercen in Schlesien omówiła średniowieczne tradycje fundacyjne
opactw cystersów w Lubiążu, Henrykowie oraz Krzeszowie. Tradycje te stanowią rezultat aktywnej postawy cystersów wobec ich najdawniejszych dziejów, która przejawiała się w konstruowaniu przez mnichów wizji przeszłości opactwa, jej rekonstrukcji pod wpływem pamięci
innych grup społecznych, a wreszcie dekonstrukcji w okresie pojawienia się nowych, oświeceniowych standardów naukowości.
Drugi dzień seminarium rozpoczęła Petra Beisel-Autenrieth (Heidelberg) referatem Nichtliturgische Lesungen in den Cistercienserklöstern des 12. und 13. Jahrhunderts, opartym na źródłach
przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Heidelbergu. Referentka wskazała główne
miejsca, w których czytano teksty niezwiązane z liturgią (refektarz, infirmeria, kapitularz), oraz
stosowany w takich tekstach przez mnichów-skrybów system interpunkcyjny.
Alexander Marx (Wiedeń) w referacie Die Idee des Heiligen Landes zwischen Cisterciensern, Bibelexegese und Gewalt zaprezentował piśmiennictwo cysterskie z przełomu XII i XIII w. poświęcone krucjatom, szczególnie trzeciej (1187–1192). Skoncentrował się na kazaniach, wskazując, że miały one na celu zmotywowanie wiernych do udziału w krucjatach, oraz na sposobie
przedstawiania Ziemi Świętej, wskazując na symboliczne znaczenia nadawane Jerozolimie
jako miastu Boga oraz Kairowi jako Babilonowi, miastu zła.
Seminarium zakończyły: kierowana przez Alkuina Schachenmayra i Jörga Oberstego dyskusja, wymiana informacji na temat planowanych wydarzeń naukowych związanych z dziejami
zakonu cysterskiego oraz omówienie elektronicznych baz danych na temat klasztorów cysterskich6 i platform informacyjnych, takich jak EUCist News7, Cistopedia8, Ordensgeschichte. Ein
interdisziplinäres Gemeinschaftsblog zur Geschichte von Klöstern und Orden9.
6

http://monasterium.net:8181/mom/home (dostęp: 15 IV 2016 r.).

7 http://cistercium.blogspot.com/ (dostęp: 15 IV 2016 r.).
8 http://www.cistopedia.org/ (dostęp: 15 IV 2016 r.).
9 http://ordensgeschichte.hypotheses.org/ (dostęp: 15 IV 2016 r.).
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Sprawozdanie z realizacji Projektu w okresie od 1 XI 2015 do 30 IV 2016 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) oraz mgr Piotr Piętkowski (koordynator baz danych).
Projekt ma swoją stronę internetową w dwóch wersjach językowych, polskiej (http://www.kasaty.pl) i angielskiej (http://www.kasaty.pl/home-en). Na stronie tej znajdują się informacje na
temat Projektu, w tym dotyczące zasad współpracy i finansowania badań (zakładki Projekt/The
Project i Kontakt/Contact), aktualnych wydarzeń i badań (zakładka Home/Home) oraz konferencji (zakładka Konferencje/Conferences) i publikacji (zakładka Publikacje/Publications). Ze
strony Projektu można także przejść do Portalu Wiedzy oraz do strony półrocznika „Hereditas
Monasteriorum”, które także mają wersje angielskojęzyczne. Strona została dostosowana do
potrzeb upublicznienia online wydawanych publikacji.
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; HM, 6, 2015, s. 479–567; HM, 7, 2015, s. 501–561 (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/
The Project (http://www.kasaty.pl/category/sprawozdania/ i http://www.kasaty.pl/category/
reports/). Do tej pory ukazało się siedem 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.

* 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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(HM, 3, 2013, s. 423–431); 1 XI 2013–31 V 2014 r. (HM, 4, 2014, s. 457–472); 1 VI–30 X 2014 r. (HM,
5, 2014, s. 433–443), 1 XI 2014–30 IV 2015 r. (HM, 6, 2015, s. 481–492) i 1 V–31 X 2015 r. (HM, 7,
2015, s. 503–517).

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 2016 r. w wersji końcowej opracowano 64 892 rekordów (przyrost o 8421):
– baza architektury: 1225 (przyrost o 92);
– baza archiwaliów, dokumentów i rękopisów poklasztornych: 17 250 (przyrost o 1975);
– baza archiwaliów urzędowych: 5820 (przyrost o 2244);
– baza bibliograficzna: 4005 (przyrost o 1240);
– baza druków: 22 733 (przyrost o 1112);
– baza klasztorów: 1912 (przyrost o 5);
– baza mobiliów: 7039 (przyrost o 1369);
– baza muzykaliów: 2392 (przyrost o 317);
– baza ogrodów i parków: 49 (przyrost o 2);
– baza ostatnich zakonników: 1448 (przyrost o 37);
– baza rysunków architektonicznych i ikonografii: 774 (przyrost o 23);
– baza zakonów i zgromadzeń zakonnych: 245 (przyrost o 5).
Na dzień 30 IV 2016 r. w bazie znajdowało się 56 777 rekordów (przyrost o 11 832), z których
można już korzystać online:
– baza architektury: 1165 (przyrost o 91);
– baza archiwaliów, dokumentów, rękopisów poklasztornych: 15 859 (przyrost o 471);
– baza archiwaliów urzędowych: 7059 (przyrost o 3401);
– baza bibliograficzna: 2996 (przyrost o 425)
– baza druków: 17 219 (przyrost o 5674);
– baza klasztorów: 1759 (przyrost o 31);
– baza mobiliów: 6992 (przyrost o 1313);
– baza muzykaliów: 2074 (przyrost o 211);
– baza ogrodów i parków: 43 (przyrost o 0);
– baza ostatnich zakonników: 760 (przyrost o 225);
– baza rysunków architektonicznych i ikonografii: 737 (przyrost o 8);
– baza zakonów i zgromadzeń zakonnych: 114 (ubyło 18).
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Na stronie Portalu Wiedzy (pw.kasaty.pl i pw.kasaty.en) dostępna jest interaktywna mapa
klasztorów, ze szczególnym uwzględnieniem klasztorów skasowanych od końca XVIII do początku XX w. Uwzględnia ona te wszystkie znajdujące się w Portalu Wiedzy domy zakonne oraz
nieruchomości o znaczeniu kulturowym pozostałe po skasowanych klasztorach, dla których
udało się ustalić współrzędne geograficzne. Mapa ukazuje także m.in.: rodzaj domu zakonnego, podporządkowane mu dependencje oraz, w wypadku domów zakonnych skasowanych,
należące do niego nieruchomości o znaczeniu kulturowym.
Pod mapą znajdują się: zestawienie liczb wpisanych do bazy samodzielnych i niesamodzielnych domów zakonnych (z podziałem na skasowane i nieskasowane) oraz licznik umożliwiający sprawdzenie, ile w danym okresie (wyjściowo ustawione są lata 1778–1918) domów zakonnych istniało, ile z nich zostało skasowanych.

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, współpracują 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 zostanie opublikowane w HM, 9, 2016.
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 zostanie opublikowane w HM, 9, 2016.
Zespół IV. Zespół został rozwiązany, zakładane cele zostały zrealizowane w niewielkim stopniu.
Zespół V. Skład: dr Marcin Jewdokimow (UKSW). Cel: zbadanie materialnego i symbolicznego
znaczenia wybranych skasowanych klasztorów dla społeczności lokalnych i przygotowywanie
na ten temat artykułów. Sprawozdanie zbiorcze zostanie opublikowane w HM, 9, 2016.
Zespół VI. Skład: cztery osoby (bez zmian). Koordynator: mgr Małgorzata Kośka (AGAD). Cel:
inwentaryzacja i opracowanie akt poklasztornych i kasacyjnych znajdujących się w zbiorach
Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Sprawozdanie zbiorcze zostanie opublikowane w HM, 9, 2016.
Zespół VII. Zespół został rozwiązany bez osiągnięcia zamierzonych celów.
Zespół VIII. Skład: cztery osoby (bez zmian). Koordynator: mgr Elżbieta Bylinowa. Zespół zakończył działalność. Sprawozdanie zbiorcze zostanie opublikowane w HM, 9, 2016.
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 (bez zmian). 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, 8,
2016, s. 396.

Kronika Projektu

390

Zespół XI. Skład: trzy osoby (bez zmian). Koordynator: dr hab. Alina Mądry (UAM, MN Poznań).
Cel: inwentaryzacja muzykaliów oraz instrumentów muzycznych. Sprawozdanie zbiorcze zostanie opublikowane w HM, 9, 2016.
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, 8, 2016, s. 397–398.
Zespół XIII. Skład: cztery osoby (bez zmian). Koordynator: dr hab., prof. Andrzej Kozieł
(UWr). Zespół zrealizował cel, tzn. opracował inwentaryzację architektoniczną klasztoru
pocysterskiego w Lubiążu oraz katalog wszystkich zachowanych dzieł sztuki, które przed
1810 r. znajdowały się w tym klasztorze. Sprawozdanie zbiorcze zostanie opublikowane
w HM, 9, 2016.
Zespół XIV. Skład: dwie osoby (bez zmian). Mgr Monika Kopeć zawiesiła swoją działalność. Mgr
Dorota Rejman opracowuje rękopisy o proweniencji klasztornej znajdujące się w Bibliotece
Diecezjalnej w Sandomierzu. Sprawozdanie zob. HM, 8, 2016, s. 399.
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 (bez zmian). Koordynator: mgr Łukasz Guldon. Cel: inwentaryzacja i opracowanie archiwaliów poklasztornych i kasacyjnych znajdujących się w zbiorach Archiwum Państwowego w Kielcach. Sprawozdanie zob. HM, 8, 2016, s. 400.
Zespół XVII. Skład: jedna osoba – mgr Anna Jaroszek (z udziału w zespole zrezygnowała mgr
Anna Gadomska ze względu na zmianę miejsca pracy). Cel: inwentaryzacja archiwaliów ilustrujących losy dziedzictwa kulturowego po skasowanych klasztorach w zbiorach Archiwum
Państwowego w Radomiu. Sprawozdanie zbiorcze zostanie opublikowane w HM, 9, 2016.
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 zbiorcze zostanie opublikowane w HM,
9, 2016.
Zespół XIX. Skład: trzy osoby (bez zmian). 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 zbiorcze zostanie opublikowane w HM, 9, 2016.
Zespół XX. Skład: dwie osoby (bez zmian). Cel: opracowanie zasobu Archiwum Państwowego
w Opolu w zakresie archiwaliów interesujących dla Projektu. Sprawozdanie zbiorcze zostanie
opublikowane w HM, 9, 2016.

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 Maciej Badowicz, mgr Anna Brodziak, mgr Kacper Manikowski, Konrad Szymański, mgr Jacek Wójcik, mgr Patrycja Ziomek) oraz Biuro Projektu pracowali nad wpisywaniem danych do baz Projektu. Sprawozdanie zbiorcze z ich działalności ukaże
się w HM, 9, 2016.
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W ramach Projektu przeprowadzono także indywidualne działania badawcze:
Dr Andrzej Buczyło (Biała Podlaska) kontynuuje 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
w poszukiwaniu dzieł sztuki i druków pozostałych po skasowanych klasztorach, intensywnie
prowadzi też kwerendy związane z opracowywanym przez nią katalogiem monumentalnych
malowideł powstałych przed 1801 r. w kościołach klasztornych na terenie dawnej Rzeczypospolitej. Sprawozdanie zob. HM, 8, 2016, s. 401–402.
Dr Cezary Jastrzębski (UJK Kielce) kończy ostatni etap prac nad książką Klasztory skasowane
między Wisłą a Pilicą we wspomnieniach i relacjach prasowych. Antologia, t. 1: 1795–1863.
Mgr Grzegorz Joachimiak (UWr) kontynuuje katalogowanie muzykaliów po opactwie cysterskim w Krzeszowie znajdujących się w Bibliotece Opactwa ss. Benedyktynek w Krzeszowie
– opracował kolejne 33 rękopisy (w sumie 349). Sprawozdanie zostanie opublikowane w HM,
9, 2016.
Dr Magdalena Marosz (AN Kraków) kontynuuje prace nad przygotowaniem do inwentaryzacji i edycji akt po skasowanych klasztorach augustianów-eremitów, karmelitów bosych (w Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych w Krakowie) i benedyktynek (w Archiwum
Opactwa Benedyktynek w Staniątkach).
Mgr Dorota Matyaszczyk prowadzi badania nad losami dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na obszarze Wielkopolski. Jej rezultatem będą trzy publikacje książkowe,
planowane na 2017 r. Sprawozdanie zbiorcze zostanie opublikowane w HM, 9, 2016.
Mgr Ewa Mikołajczak (Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia) kończy prace nad przygotowaniem do druku monograficznego opracowania inwentarza dokumentacji architektonicznej
zabudowań poklasztornych na wyspie Piasek we Wrocławiu z Archiwum Budowlanego w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Publikacja książkowa planowana jest na 2017 r.
Dr hab. Jerzy Pająk i prof. dr hab. Jerzy Szczepański (UJK Kielce) kończą prace nad katalogiem
map, planów i rysunków architektonicznych skasowanych klasztorów przechowywanych w zbiorach Archiwum Państwowego w Radomiu. Publikacja książkowa planowana jest na 2017 r.
Dr Gregor Ploch (Archidiecezja Berlińska) kontynuuje prace nad inwentarzem archiwaliów dotyczących kasat józefińskich w Galicji w zespole Stiftungshofbuchhaltung Austriackiego Archiwum Państwowego w Wiedniu. Publikacja książkowa planowana jest na początek 2017 r.
Mgr Karol Seidel (Głogów) kontynuuje 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. Sprawozdanie zbiorcze zostanie opublikowane w HM, 9, 2016.
Dr Szymon Sułecki (Archiwum Klasztoru Karmelitów w Krakowie „na Piasku”) kontynuuje prace
nad inwentaryzacją archiwaliów po skasowanych klasztorach w zbiorach Archiwum Klasztoru
Karmelitów w Krakowie „na Piasku”. Publikacja książkowa planowana jest na 2017 r.
Prof. Magdalena Ujma (Uniwersytet Opolski) kończy prace nad wydaniem planów skasowanych klasztorów w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we
Lwowie. Publikacja książkowa planowana jest na 2017 r.
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4. Konferencje
4.1. Na których prezentowano tematykę Projektu
17 XI 2015 r., Poznań, ogólnopolska konferencja Ochrona zabytkowych obiektów drewnianych. Wygłoszony referat: Dorota MATYASZCZYK, Najcenniejsze kościoły drewniane i szachulcowe
w Wielkopolsce.

5. Publikacje finansowane i współfinansowane
5.1. „Hereditas Monasteriorum”
Ukazał się tom 7, 2015, ss. 596, 9 wykresów, 65 tab., 53 il., 2 mapy, wstęp i streszczenia w języku angielskim, teksty także w językach francuskim i hiszpańskim, dostępny online na stronie:
http://hm.kasaty.pl/tom-7-2015/.
Rozpoczęto prace nad tomem 9, 2016.

5.2. Książki wydane drukiem
Brak

5.3. Książki w opracowaniu redakcyjnym
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 2017 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 2017 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 2017 r.
Marek DERWICH (red.), Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze
Galicji pod rządami austriackimi (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2017 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 2017 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 2017 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 2017 r.
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Inwentarz „fundi instructi” podominikańskiego kościoła klasztornego pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Lublinie z 1888 r., wyd. Małgorzata KIERCZUK-MACIESZKO (Dziedzictwo Kulturowe
po Skasowanych Klasztorach), Wrocław, druk w 2017 r.
Inwentarz pokasacyjny kolegium jezuitów w Słucku z 1773 r., wyd. Andrea MARIANI (Dziedzictwo
Kulturowe po Skasowanych Klasztorach).
Jerzy KALISZUK, Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone
w czasie II wojny światowej, t. 1: Dzieje i charakterystyka kolekcji; t. 2: Katalog rękopisów utraconych, cz. 1–2; t. 3: Indeksy. Aneks. Bibliografia (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 8), Wrocław, druk w 2016 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).
Ewa MIKOŁAJCZAK, Dziedzictwo poklasztorne kanoników i kanoniczek regularnych św. Augustyna
na Wyspie Piaskowej we Wrocławiu (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach).
Ostatnie zachowane inwentarze opactwa benedyktynów w Starych Trokach z lat 1797 i 1799, wyd.
Tadeusz M. TRAJDOS (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach).

5.4. Artykuły
Gérard BÉAUR, De l’apogée au declin. Une crise ou des crises du clerge ?, HM, 7, 2015, s. 199–210.
Marek DERWICH, Marek L. WÓJCIK, Projekt edycji XIX-wiecznych repertoriów dokumentów pochodzących z klasztorów skasowanych na Śląsku ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu,
„Archeion”, 116, 2015, s. 578–600.
Kamila KŁUDKIEWICZ, Książki ze skasowanych klasztorów w bibliotekach dekanalnych na obszarze
archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej – zarys problematyki, rekonesans i perspektywy badawcze, HM, 7, 2015, s. 213–244.
ks. Janusz KRÓLIKOWSKI, Staropolskie rozmyślania klarysek ze Starego Sącza. Postulat badawczy,
„Duchowość w Polsce”, 17, 2015, s. 33–49.
Fiorenzo LANDI, Argent et autoconsommation : les crises des réguliers à l’époque preindustrielle,
HM, 7, 2015, s. 29–43.
Pablo F. LUNA, À propos de la notion de crise du clerge, HM, 7, 2015, s. 19–28.
Preston Martin PERLUSS, Les crises de l’église regulière parisienne au XVIIIe siècle, HM, 7, 2015, s. 45–77.
Giancarlo ROCCA, Crise et substitution des ordres réguliers. De l’âge de la discipline à celle de la
tutelle sociale (c. 1650–c. 1950/1960). Le cas de l’Italie, HM, 7, 2015, s. 79–123.
Anna ROGOWSKA, Losy o. Wilhelma Ulawskiego oraz dzieje skasowanego opactwa cystersów
w Jędrzejowie w latach 1835–1855, HM, 7, 2015, s. 281–348.

5.5. Edycje i materiały źródłowe
Urszula BOŃCZUK-DAWIDZIUK, Arkadiusz WOJTYŁA, Rękopiśmienne wykazy malarstwa i grafiki zebrane przez Johanna Gustava Gottlieba Büschinga i przechowywane w Bibliotece Uniwersyteckiej
we Wrocławiu. Część 1, HM, 7, 2015, s. 435–480.
ks. Janusz KRÓLIKOWSKI, Katalog pism bł. Stanisława Papczyńskiego zachowany w Kongregacji ds.
Kanonizacyjnych w Rzymie, „Ephemerides Marianorum. Studia historyczno-teologiczne”, 3,
2014, s. 441–450.
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Alina MĄDRY, Wstępne wyniki badań nad rękopisami muzycznymi ze skasowanego opactwa cystersów
w Obrze przechowywanymi w Bayerische Staatsbibliothek w Monachium, HM, 7, 2015, s. 265–279.
Olga Miriam PRZYBYŁOWICZ, Rękopis „Księgi wszystkich spraw Konwentu Gnieźnieńskiego zakonu
S. Klary [...] pilnie pisane w roku pańskim 1609” i jego zawartość, HM, 7, 2015, s. 247–263.
o. Aleksander Krzysztof SITNIK OFM, Inwentarze klasztoru i kościoła bernardynów we Lwowie
z czwartej ćwierci XVIII w., HM, 7, 2015, s. 351–433.

5.6. Recenzje
Beata LORENS: Миколa КУГУТЯК (ред.), Великий Скит у Карпатах у трьох томах [Wielki Skit
w Karpatach w trzech tomach], t. I: Патерик Скитський. Синодик [Paterik Skicki. Sinodik], t. II:
Великий Скит у документах і матеріалах XVII–XXI ст. [Wielki Skit w dokumentach i materiałach XVII–XXI w.], HM, 7, 2015, s. 493–499.

5.7. Sprawozdania z konferencji
Marek DERWICH, Problematyka Projektu na konferencji „Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych”, Jasna Góra, 5–8 V 2015 r., HM, 7, 2015, s. 526–528.
Sławomir KOŚCIELAK, Rafał KUBICKI, Sprawozdanie z konferencji „Losy i znaczenie dziedzictwa po
klasztorach skasowanych na ziemiach dawnych Prus Królewskich. W 180. rocznicę kasaty ostatnich klasztorów w Gdańsku”, Gdańsk, 22 X 2015 r., HM, 7, 2015, s. 522–525.
Alina MĄDRY, Sprawozdanie z udziału w międzynarodowej konferencji „Music Research in the Digital Age”, Nowy Jork, 21–26 VI 2015 r., HM, 7, 2015, s. 529–530.
Michał SKOCZYŃSKI, Sprawozdanie z konferencji „Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po
klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościołom protestanckim”, Serpelice, 3–5 IX 2015 r., HM, 7, 2015, s. 518–521.

5.8. Sprawozdania z badań indywidualnych
Janina DZIK, Sprawozdanie z prac w okresie od 1 V do 31 X 2015 r., HM, 7, 2015, s. 549–550.
Dorota MATYASZCZYK, Sprawozdanie z prac w okresie od 1 V do 31 X 2015 r., HM, 7, 2015, s. 551–552.
Mirosława SOBCZYŃSKA-SZCZEPAŃSKA, Wybrane źródła rękopiśmienne do dziejów skasowanych
klasztorów trynitarzy w zasobie Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, Biblioteki Litewskiej Akademii
Nauk i Litewskiego Archiwum Historycznego w Wilnie. Sprawozdanie z kwerendy przeprowadzonej w dniach 15–30 V 2014 r., HM, 7, 2015, s. 553–561.

5.9. Sprawozdania z prac Projektu
Urszula BOŃCZUK-DAWIDZIUK, Sprawozdanie [Zespołu X] z prac nad wydaniem „Akt Büschinga”
w okresie od 1 V do 31 X 2015 r., HM, 7, 2015, s. 540.
Marek DERWICH, Sprawozdanie z realizacji Projektu w okresie od 1 V do 31 X 2015 r., HM, 7, 2015, s. 503–517.
Anna GADOMSKA, Sprawozdanie [Zespołu XVII] z prac w okresie od 1 V do 31 X 2015 r., HM, 7, 2015,
s. 545–546.
Łukasz GULDON, Sprawozdanie [Zespołu XVI] z prac w okresie od 1 V do 31 X 2015 r., HM, 7, 2015, s. 544.
Ewa HAUPTMAN-FISCHER, Katarzyna SPURGJASZ, Sprawozdanie [Zespołu XII] z prac w okresie od 1 V do
31 X 2015 r., HM, 7, 2015, s. 542.
Marcin JEWDOKIMOW, Sprawozdanie [Zespołu V] z prac w okresie od 1 XI 2014 do 31 X 2015 r., HM,
7, 2015, s. 539.
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Andrzej KOZIEŁ, Sprawozdanie [Zespołu XIII] z prac nad projektem „Klasztor Cystersów w Lubiążu.
Katalog dzieł sztuki” w okresie od 1 V do 31 X 2015 r., HM, 7, 2015, s. 543.
ks. Janusz KRÓLIKOWSKI, Sprawozdanie [Zespołu III] z prac w okresie od 1 XI 2014 do 31 X 2015 r., HM,
7, 2015, s. 532–538.
Alina MĄDRY, Sprawozdanie [Zespołu XI] z prac w okresie od 1 V do 31 X 2015 r., HM, 7, 2015, s. 541.
Piotr OLIŃSKI, Sprawozdanie [Zespołu II] z prac w okresie od 1 XI 2014 do 31 X 2015 r., HM, 7, 2015, s. 531.
Marek L. WÓJCIK, Sprawozdanie [Zespołu XIX] z prac w okresie od 1 V do 31 X 2015 r., HM, 7, 2015,
s. 547–548.

6. Popularyzacja
6.1. Cykl wykładów
Narodziny nowoczesnego Wrocławia: znaczenie sekularyzacji z 1810 r.: 8 odczytów wygłoszonych w Ratuszu Wrocławskim, w dniach od 31 I do 12 XII 2015 r., których wysłuchały łącznie
294 osoby:
31 I 2016 r.: dr Arkadiusz WOJTYŁA, Losy zabudowań i wyposażenia dawnego klasztoru krzyżowców z czerwoną gwiazdą we Wrocławiu – obecnej siedziby Ossolineum [48 słuchaczy];
28 II 2016 r.: dr Arkadiusz WOJTYŁA, Losy zabudowań i wyposażenia dawnego opactwa norbertanów we Wrocławiu – obecnej siedziby Wydziału Filologicznego UWr [45 słuchaczy];
28 III 2016 r.: dr Maria ZWIERZ, Od klasztoru do Hotelu Monopol: dzieje zabudowań po dawnym
klasztorze franciszkanów (ul. H. Modrzejewskiej 2) [59 słuchaczy];
25 IV 2016 r.: Agata CHMIELOWSKA, Kasata klasztoru dominikanów a powstanie i rozwój placu Dominikańskiego [28 słuchaczy];
30 V 2016 r.: dr Piotr ŁUKASZEWICZ, Od klasztoru do Akademii Sztuk Pięknych: dzieje zabudowań po
klasztorze reformatów (plac Polski 3/4) [22 słuchaczy];
24 X 2016 r.: dr Łukasz KRZYWKA, Od klasztoru urszulanek do Instytutu Historycznego UWr. Epizod
z dziejów pałacu książąt legnicko-brzeskich (ul. Szewska 49) [37 słuchaczy];
21 XI 2016 r.: Agnieszka TOMASZEWICZ, Powstanie i rozwój placu św. Macieja na terenach należących do dawnego klasztoru krzyżowców z czerwoną gwiazdą [20 słuchaczy];
12 XII 2016 r.: Marek KWAŚNY, Od komandorii joannitów do Generalnej Komendantury (ul. Świdnicka 37/37A) oraz Teatru Miejskiego (ob. Opera) [35 słuchaczy].

7. Piszą o nas
http://starysierpc.blog.onet.pl/2016/02/23/o-odejsciach-sierpeckich-mniszek-benedyktynek/
https://www.archiwa.gov.pl/pl/788-ukaza%C5%82-si%C4%99-tom-116-%E2%80%9Earcheionu%E2%80%9D
https://www.dladziedzictwa.org/zespol-fundacji/
http://www.academia.edu/20007749/._Miejsce_i_rola_klasztoru_OO._Bernardyn%C3%B3w_w_
Opatowie_w_pami%C4%99ci_i_%C5%BCyciu_spo%C5%82eczno%C5%9Bci_lokalnej_Opatowa._Studium_przypadku
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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 X
Urszula BOŃCZUK-DAWIDZIUK
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Sprawozdanie z prac nad wydaniem Akt Büschinga
w okresie od 1 XI 2015 do 30 IV 2016 r.*1
W ostatnim półroczu została poddana transliteracji druga część akt dotyczących kolekcji malarstwa Królewskiego Muzeum Sztuki i Starożytności we Wrocławiu (Königliches Museum für
Kunst und Altertümer) zgromadzonych przez J. G. G. Büschinga i przechowywanych obecnie w zbiorach Oddziału Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu pt. Büsching.
Verzeichnisse die Gemälde Sammlung betreffend (sygn. Akc. 1948-862) w jednym poszycie
(k. 1–93). Wśród nich dominują inwentarze obrazów pochodzących głównie z klasztorów
śląskich skasowanych edyktem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III w dniu 30 X 1810 r.
Zbiór akt rozpoczyna się spisem treści (Rotulus) sporządzonym ok. 1929 r. Najobszerniejsze
w zbiorze akt są dwa inwentarze malarstwa Królewskiego Muzeum Sztuki i Starożytności
we Wrocławiu z 22 III i 19 X 1821 r. Zbiór dokumentów kończy tabelaryczne zestawienie
obrazów i przedstawień obrazowych oraz niestety niepełny spis dzieł eksponowanych w poszczególnych pokojach.
W niniejszym tomie „Hereditas Monasteriorum” jest prezentowana transliteracja kart 28–93,
której dokonali Urszula Bończuk-Dawidziuk (k. 28–75) i Arkadiusz Wojtyła (k. 76–93). Edycja
źródłowa została opatrzona obszernym wstępem zawierającym oprócz informacji historycznych i edytorskich także komentarz krytyczny. Ważnym uzupełnieniem transliteracji jest
opatrzenie przypisami obrazów, które można dzisiaj zidentyfikować, najczęściej w zbiorach
państwowych.
Zespół planuje w kolejnym półroczu zająć się transliteracją dokumentów dotyczących kasaty
klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna na Piasku we Wrocławiu, które są częścią Akt
Büschinga.

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

Paulina HALAMSKA
Warszawa

Sprawozdanie z prac nad inwentaryzacją muzykaliów poklasztornych
w Gabinecie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
w okresie od 1 XI 2015 do 30 IV 2016 r.*
W okresie sprawozdawczym prowadzono kwerendę magazynową skoncentrowaną na poszukiwaniu nazwisk skryptorów i dawnych właścicieli rękopisów muzycznych. Rozpoczęto
ponadto kwerendę obejmującą stare druki muzyczne, skoncentrowaną na wyodrębnieniu woluminów opatrzonych klasztornymi notami proweniencyjnymi.

Kwerenda w kolekcji starych druków muzycznych
W minionym okresie sprawozdawczym kwerendą objętych zostało łącznie 450 woluminów,
pochodzących z XVI (126 sygnatur w 204 woluminach) i XVII w. (199 sygnatur w 246 woluminach). Proweniencja klasztorna 40 pozycji została ustalona na podstawie not proweniencyjnych. Druki muzyczne pochodzą z następujących klasztorów: benedyktynów w Broumovie1
i Kremsmünster2; bożogrobców w Nysie3; cystersów w Henrykowie4, Kamieńcu Ząbkowickim5 i Krzeszowie6; franciszkanów w Głogowie7, Legnicy8, Nysie9, Salzburgu10 i Wrocławiu11;

* 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 w Warszawie (dalej: BUW), sygn. SDM 290.

2

BUW, sygn. SDM 3.

3 BUW, sygn. SDM 61, SDM 1522, SDM 67, SDM 1525, SDM 68, SDM 1526, SDM 70, SDM 82, SDM 84, SDM
86, SDM 1531, SDM 1528, SDM 1529, SDM 1530, SDM 89, SDM 90, SDM 90a, SDM 105, SDM 277.
4 BUW, sygn. SDM 100, SDM 209, SDM 210, SDM 211, SDM 259, SDM 260, SDM 263, SDM 264, SDM 266,
SDM 268, SDM 689, SDM 279, SDM 306.
5

BUW, sygn. SDM 151, SDM 152, SDM 153, SDM 155, SDM 156, SDM 259, SDM 261, SDM 262.

6

BUW, sygn. SDM 97, SDM 98.

7

BUW, sygn. SDM 160, SDM 327, SDM 328.

8

BUW, sygn. SDM 297, SDM 300.

9 BUW, sygn. SDM 87, SDM 88, SDM 263, SDM 265, SDM 278, SDM 281, SDM 282, SDM 321, SDM 322,
SDM 323, SDM 324.
10

BUW, sygn. SDM 78.

11

BUW, sygn. SDM 301, SDM 302.
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krzyżowców z czerwoną gwiazdą we Wrocławiu12. Jeden druk muzyczny zawiera notę świadczącą o proweniencji klasztornej, jest ona jednak częściowo zniszczona, co uniemożliwia
identyfikację zakonu i ośrodka13.
Wyniki przeprowadzonej kwerendy przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Stare druki muzyczne o proweniencji klasztornej ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie
Lp.

Liczba pozycji

Liczba sygnatur

Liczba woluminów

1

benedyktyni

Zakon

Broumov

1

1

1

2

benedyktyni

Kremsmünster

1

1

1

3

bożogrobcy

Nysa

10

19

45

4

cystersi

Henryków

9

14

21

5

cystersi

Kamieniec Ząbkowicki

3

8

5

6

cystersi

Krzeszów

1

2

1

7

franciszkanie

Głogów

1

3

3

8

franciszkanie

Legnica

2

2

2

9

franciszkanie

Nysa

7

11

21

10

franciszkanie

Salzburg

1

1

1

11

franciszkanie

Wrocław

2

2

2

12

krzyżowcy z czerwoną gwiazdą

Wrocław

1

1

1

13

(?)

(?)

14

Miejscowość

Łącznie

1

1

1

40

66

105

12

BUW, sygn. SDM 273.

13

BUW, sygn. SDM 313: „Monasterij Beatae [?] Virginis Fa...[?] 1695”.

Kronika Projektu

399

ZESPÓŁ XIV
Dorota REJMAN
Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 III do 15 VI 2016 r.*1
W ramach kontynuacji prac związanych z projektem Dorota Rejman przeprowadziła kwerendę
w archiwum Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Spośród 705 rękopisów wytypowano 114
jako pochodzące z zasobów klasztornych archiwów i bibliotek. Proweniencja została ustalona
na podstawie noty proweniencyjnej, zapisów dedykacyjnych, w których darczyńca najczęściej
był związany z klasztorem, oraz cech indywidualnych egzemplarzy pozwalających stwierdzić
przynależność do danego klasztoru (oznakowanie grzbietów, system nadawania sygnatur).
Wyniki przeprowadzonej kwerendy przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Wykaz jednostek archiwalnych pochodzenia klasztornego w archiwum Biblioteki Diecezjalnej
w Sandomierzu
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Zakon
benedyktyni
benedyktynki
benedyktynki
bernardyni
bernardyni
bernardynki
dominikanie
dominikanie
ﬁlipini
franciszkanie
franciszkanie
paulini
pijarzy
reformaci
reformaci
reformaci
reformaci

Miejscowość
Sieciechów
Radom
Sandomierz
Opatów
Radom
Lublin
Klimontów
Sandomierz
Studzianna
Smardzewice
Zawichost
Beszowa
Radom
Lublin
Sandomierz
Solec nad Wisłą
Stopnica
Łącznie

Liczba pozycji
1
3
21
2
4
2
3 + 1?
11 + 1?
5
1
4
1
39
1
1 + 1?
11
1
111 + 3?

Zawartość (przykładowa)
kronika, akta gospodarcze
reguła, akta gospodarcze, korespondencja
skrypty
skrypty, akta gospodarcze
akta gospodarcze
akta gospodarcze
skrypty
kronika, akta gospodarcze
reguła, akta gospodarcze, korespondencja

akta gospodarcze, inwentarze, korespondencja

* 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 XVI
Iwona POGORZELSKA
Archiwum Państwowe w Kielcach

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 XI 2015 do 30 IV 2016 r.*1
Iwona Pogorzelska kontynuowała prace nad Inwentarzem archiwaliów dotyczących kasat klasztorów oraz losów ich dziedzictwa kulturowego po kasacie w zbiorach Archiwum Państwowego
w Kielcach. Sporządziła m.in. inwentarze szczegółowe 11 jednostek z zespołu Rząd Gubernialny
Radomski:
– sygn. 6251, Akta szczegółowe Kommissyi Województwa Krakowskiego tyczące się Zgromadzenia X.X. Reformatów w mieście prywatnym Pilicy, lata [1818] 1835–1866, poszyt, s. 175;
– sygn. 4466, Spis tabelaryczny majątku duchownego należącego do kościoła i parafii w Piotrkowicach w powiecie stopnickim w roku 1857, poszyt, s. 94;
– sygn. 4163, Akta generalia [...] tyczące się uregulowania duchowieństwa rzymskokatolickiego
vol. I, lata 1817–1818, poszyt, s. 363;
– sygn. 4164, Akta generalia [...] tyczące się duchowieństwa vol. IV, lata 1821–1826, poszyt, s. 330;
– sygn. 4165, Akta generalia [...] tyczące się duchowieństwa vol. V, lata [1827–1838], poszyt, s. 424;
– sygn. 4166, Akta generalia [...] tyczące się duchowieństwa vol. VI, lata 1837–1841, poszyt, s. 547;
– sygn. 4167, Akta ogółowe [...] tyczące się duchowieństwa vol. VII, poszyt, s. 475;
– sygn. 4278, Acta generalia tyczące się uregulowania hipotek [dóbr duchownych], lata [1819–
1823], poszyt, s. 332;
– sygn. 4279, Acta generalia tyczące się uregulowania hipotek duchownych, lata 1826–1845, poszyt, s. 251;
– sygn. 6091, Acta specjalia tyczące się spisu funduszów duchownych w powiecie miechowskim,
lata 1817–1823, poszyt, s. 258;
– sygn. 7398, Acta generalia tyczące się kapitałów i funduszów do duchowieństwa za granicą przez
podział kraju pozostałego należących Piorum Corporum zwanych, lata 1810–1819, poszyt, s. 163.

* 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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Sprawozd a n ia z b a d ań ind y w id u alnych

Janina DZIK
Kraków

Sprawozdanie z prac w okresie od 1 XI 2015 do 30 IV 2016 r.*1
W omawianym okresie sprawozdawczym kontynuowano prace nad przygotowaniem Katalogu barokowych malowideł w kościołach zakonnych na terenie dawnej Rzeczypospolitej oraz pozyskiwanie informacji nt. dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych w XVIII i XIX w.
Przeprowadzono następujące kwerendy:
– 11–14 I 2016 r. – kwerenda w Archiwum i Bibliotece oo. Karmelitów w Krakowie: materiały
dotyczące malowideł w kościele klasztornym karmelitów (trzewiczkowych) w Krakowie oraz
kościołach poklasztornych karmelitów (trzewiczkowych) we Lwowie i Sąsiadowicach;
– 15, 19, 25–29 I 2016 r. – kwerenda w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Archiwum WOUZ w Krakowie: materiały dotyczące malowideł w kościołach poklasztornych
w Brzesku-Hebdowie (premonstratensi) i Krakowie (pijarów oraz trynitarzy – ob. bonifratrów)
oraz w kościołach klasztornych w Imbramowicach (premonstratenski, kasata nie doszła do
skutku), Krakowie (franciszkanów, jezuitów (św. Barbary oraz św. św. Piotra i Pawła) karmelitów
(trzewiczkowych), klarysek i wizytek);
– 20 I, 2 II 2016 r. – kwerenda w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów: materiały dotyczące malowideł w kaplicy św. Jacka, Różańcowej, w kościele klasztornym dominikanów;
– 18–19 II 2016 r. – kwerenda w Dziale Starych Druków oraz Dziale Dokumentów Życia Społecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu;
– 29 II 2016 r. – kwerenda w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie,
Delegatura w Tarnowie: materiały dotyczące polichromii ściennych w zakrystii w kościele po
bożogrobcach w Chełmie k. Bochni oraz w kościele pobenedyktyńskim (ob. redemptorystów)
i kościele parafialnym św. Jakuba (fundacja benedyktynów) w Tuchowie;
– 8 III 2016 r. – kwerenda w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Częstochowie: materiały dotyczące malowideł w zespole klasztornym
paulinów na Jasnej Górze;
– 10 III 2016 r. – kwerenda w Archiwum oo. Benedyktynów w Tyńcu: malowidła w kościele benedyktynów w Tyńcu (kaplica św. Benedykta); skasowany, restaurowany;
– 28–30 III 2016 r. – wizyta w kościele pobenedyktyńskim (ob. redemptorystów) w Tuchowie:
malowidła nieznanego autorstwa w kaplicy św. Barbary, 1776, poddane ostatnio konserwacji;
archiwum klasztoru oo. redemptorystów w Krakowie;
* 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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– 14 IV 2016 r. – wizyta w Jędrzejowie, w kościele klasztornym cystersów i w archiwum klasztoru (skasowany, restaurowany);
– 20 IV 2016 r. – kwerenda w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach;
– 28 IV 2016 r. – kwerenda w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Rzeszowie.
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Irena WODZIANOWSKA
Instytut Historii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sprawozdanie z kwerendy przeprowadzonej w dniach 28 VII–10 VIII 2013 r.
w Państwowym Archiwum Obwodu Kijowskiego oraz w Centralnym
Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy w Kijowie*
Kwerenda przeprowadzona w Kijowie w dniach 28 VII–10 VIII 2013 r. objęła dwa zespoły (fondy)
archiwalne:
– zesp. 2, Kancelaria kijowskiego gubernatora cywilnego, 124 480 j.a. (spraw), w Państwowym
Archiwum Obwodu Kijowskiego (Державний архів Київської області, dalej: ДАКО);
– zesp. 707, Zarząd Kijowskiego Okręgu Szkolnego, 67 895 j.a., w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy w Kijowie (Центральний державний історичний архів України,
м. Київ, dalej: ЦДІАУ Київ).

ДАКО, zesp. 2, Kancelaria kijowskiego gubernatora cywilnego
Archiwum kancelarii kijowskiego gubernatora zgromadziło dokumentację prawie wszystkich
jej działów w okresie funkcjonowania kancelarii, tzn. w latach 1797–1917. Z punktu widzenia Projektu interesujące mogą się okazać wytworzone tu archiwalia związane z: rozbudową
miast, budową dróg, mostów i szpitali, kontrolą nad budową obiektów wojskowych, nadzorem
policyjnym nad różnymi osobami, wydawaniem paszportów i zezwoleń na wyjazdy za granicę
oraz na pobyt obcokrajowców, a także dokumentacja statystyczna, w tym dotycząca liczby
kościołów, wiernych i klasztorów na terenie guberni kijowskiej.
Archiwalia dotyczące Kościołów katolickiego i greckokatolickiego – funkcjonowania parafii
i prowadzonych w nich remontów, nominacji proboszczów, przemieszczania się duchowieństwa, przechodzenia na katolicyzm, spraw klasztornych – stanowią nie więcej niż 10% zawartości inwentarzy. Jednak archiwalia dotyczące Cerkwi prawosławnej oraz innych wyznań stanowią jeszcze mniejszy ułamek.
Zespół liczy 235 inwentarzy (czyli opisów) o bardzo zróżnicowanej wielkości (od 3 do 49 145
j.a.) i tematyce (czasami zgodnej ze strukturą kancelarii, czasami przypadkowej). W katalogu
tematycznym jednostki archiwalne dotyczące klasztorów katolickich zawiera tylko 38 inwentarzy. Kwerendą udało się objąć 36 z nich – zabrakło czasu na przejrzenie inwentarzy nr 190
i 196. Kwerenda wykazała, że w ośmiu z tych 36 inwentarzy brak jednostek archiwalnych dotyczących klasztorów katolickich (nr 4, 76, 149, 150, 154, 159, 160, 170). W pozostałych takie
materiały się znajdują, i to w znacznie większej ilości, niż wynikałoby to z informacji zawartych
w katalogu tematycznym. Ta niedokładność katalogów archiwalnych sprawia, że praktycznie
konieczne jest przejrzenie wszystkich inwentarzy. W tym wypadku przekartkowano inwentarze zawierające archiwalia z lat 1782–1890 – data końcowa wynika z faktu, że ostatni klasztor
na terenie guberni kijowskiej, kapucynów w Chodorkowie, został zamknięty w 1888 r. Szukano
* 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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jednostek archiwalnych, których treść dotyczyła klasztorów katolickich, ich majątków lub zakonników, zarówno w trakcie ich istnienia, jak i po kasacie.
Inwentarze dostępne są jako maszyno- lub komputeropisy. Wyjątek stanowi rękopiśmienny,
trudno czytelny inwentarz nr 175, notujący sprawy, które wpłynęły do tajnej części kancelarii w 1860 r. Inwentarze nie zawsze zawierają uzupełniające się ciągi chronologiczne. Przykładowo inwentarz nr 149 notuje dokumentację z 1897 r., a nr 150 – z 1917 r. Niektóre obejmują
konkretne działy kancelarii – tajny, ogólny itp. W większości inwentarzy w opisie jednostek
archiwalnych brak liczby stron (wyjątek stanowią inwentarze nr 3, 195 i 197). Liczba jednostek
archiwalnych wskazana w nagłówkach inwentarzy (podana w tabeli 1) nie zawsze odpowiada
rzeczywistości. Przykładowo w inwentarzu nr 163 znajdziemy tylko 211 z 453 sygnalizowanych
jednostek, a w inwentarzu nr 170 – 96 z 462.
Tabela 1. Wykaz inwentarzy przejrzanych w ДАКО, zesp. 2, Kancelaria kijowskiego gubernatora cywilnego
Nr inwentarza (op.)

Zakres czasowy

Liczba jednostek
archiwalnych (spr.)

Nr inwentarza (op.)

Zakres czasowy

Liczba jednostek
archiwalnych (spr.)

11

1802–1875

49 415

168

1853

280

2

1835–1846

3983

169

1854

404

3

1782–1867

12 083

170

1855

462

4

1868

565

174

1859

394

6

1870

621

175

1860

463

76

1910

402

176

1861

627

77

1911

217

178

1863

830

78

1912

233

179

1864

1497

145

1783–1917

1270

180

1865

1017

149

1897

124

181

1866

808

150

1917

3

182

1867

577

151

1824–1867

300

184

1869

730

154

1841

239

185

1870

650

159

1846

10

186

1871

619

160

1847

33

187

1872

492

161

1848

210

195

1879

620

162

1849

234

197

1881

729

163

1849–1850

453

212

1896

534

Według katalogu tematycznego informacje na temat Kościołów rzymskokatolickiego i greckokatolickiego znajdują się także w inwentarzach nr 8, 10, 14, 16, 26, 33–35, 39, 42, 44–46, 72, 75,
79, 147, 154, 161–163, 173, 177, 188–190, 198, 200, 202, 204–211, 215–221, 226–227. Z dużym

1 W rzeczywistości inwentarz ten zaczyna się od 1822 r. i od jednostki archiwalnej nr 2204.
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prawdopodobieństwem można przyjąć, że znajdują się w nich również archiwalia związane
z losami klasztorów.
Brak czasu spowodował, że tylko nieliczne spośród zestawionych w Aneksie w tabeli 1 jednostek archiwalnych udało się poznać z autopsji. Niestety w niektórych wypadkach nawet
przejrzenie archiwaliów nie daje jasności co do meritum. Przykładem może służyć informacja
o dwóch zagranicznych zakonnicach, noszących nazwiska Antonowicz i Dzierokwińska, które
zbierały na terenie guberni jałmużnę. Z pięciostronicowej jednostki archiwalnej dowiadujemy
się jedynie, że pochodziły one z Królestwa Polskiego, zostały zatrzymane w Kijowie oraz że
zabroniono im zbierania jałmużny na obszarze Rosji2.
Niekiedy mylące są tytuły jednostek archiwalnych, np. w jednostce Korespondencja z duchownymi osobami: kijowskim metropolitą Serafionem, metropolitą Siestrzeńcewiczem i archimandrytami klasztorów o remoncie cerkwi i innych budowli – z 1808 roku3 nie ma korespondencji ani
z metropolitami, ani z archimandrytami – archiwalia dotyczą zasadniczo dwóch monasterów
prawosławnych, Kijowsko-Sofijskiego i Kijowsko-Nikołajewskiego.
Z kolei w jednostce archiwalnej z 1848 r. O przesłaniu informacji o tym, który z klasztorów łacińskich można uznać za najbardziej nieszkodliwy moralnie i politycznie4 znajdziemy dotyczącą
różnych klasztorów korespondencję kijowskiego wojskowego generał-gubernatora z miejscowym gubernatorem cywilnym, z władzami powiatowymi z Berdyczowa, Radomyśla i Skwiry
oraz z urzędnikiem do specjalnych poleceń. Zaskakująca jest ich jednomyślna pozytywna
ocena – „uznać za politycznie i moralnie nieszkodliwe dla kraju”5. Ponadto dzięki gorliwości
niektórych z tych urzędników dowiadujemy się, że klasztor kapucynów w Chodorkowie liczył
wówczas siedmiu zakonników oraz że pod nadzorem i na pokucie przebywali w nim trzej zakonnicy (od 1831 r. kameduli Hilary Krzyżewicz i Romuald Zubowicz, od 1846 r. marianin Antoni Jastrzębski) oraz dwaj księża diecezjalni (od 1845 r. Franciszek Czarnecki, od 1848 r. Lucjan
Godlewski). Nieoczekiwanie znajdziemy tu również informację o zamknięciu w 1853 r. we wsi
Hreczkowce (powiat czerkaski) starej cerkwi staroobrzędowców6.
Archiwalia dotyczą przede wszystkim klasztorów położonych na obszarze guberni kijowskiej, choć trafiają się także informacje o klasztorach na Podolu, Wołyniu, a nawet na ziemiach
białoruskich. Większość dotyczy lat 1795–1833, czyli okresu, gdy na obszarze guberni kijowskiej funkcjonowało dziewięć klasztorów. Po kasacie zapoczątkowanej przez ukaz carski
z 1832 r. pozostały tylko trzy: kapucynów w Brusiłowie i Chodorkowie oraz karmelitów bosych
w Berdyczowie7.
Przyjmowały one jeszcze przez jakiś czas do nowicjatu młodych kandydatów. Respektowany wymóg uzyskania pozwolenia na wstąpienie do klasztoru od władzy cywilnej pomaga
ustalić personalia osób, które kierowały do tych klasztorów takową prośbę8. Do klasztorów tych przesyłano również zakonników z innych domów zakonnych: np. do Brusiłowa

2

ДАКО, f. 2, op. 176, spr. 113.

3

Ibidem, оp. 3, spr. 1936, 61 kart.

4

Ibidem, op. 161, spr. 16, 27 kart.

5

Ibidem, k. 17r.

6

Ibidem, k. 21–27.

7

Po 1865 r. funkcjonował już tylko jeden klasztor, kapucynów w Chodorkowie (do 1888 r.).

8

Przykładowo Izydor Rylski do klasztoru karmelitów bosych w Berdyczowie, ДАКО, f. 2, op. 176, spr. 516.
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dwóch bernardynów z Grodna9, dominikanów ze Starego Konstantynowa10 i kamedułów
z Pożajścia11. Pełniły także funkcje więzień dla nielojalnych wobec rządu duchownych (materiały dotyczące Brusiłowa, Chodorkowa). Część archiwaliów dotyczy danych osobowych
zakonników, ich przemieszczania się oraz nominacji na przełożonych. Kapucyn Maksym Zasławski z klasztoru winnickiego został mianowany przełożonym klasztoru w Chodorkowie
oraz proboszczem miejscowej parafii12.
Z późniejszego okresu znajdujemy już tylko archiwalia dotyczące spraw finansowych, głównie
roszczeń władz wobec właścicieli ziemskich o spłacenie zapisanych sum dla już nieistniejących
klasztorów, a także informacje na temat nowych form życia zakonnego, jak np. działalności
honoratek13.

ЦДІАУ Київ, zesp. 707, Zarząd Kijowskiego Okręgu Szkolnego
Zespół ten zawiera 67 895 j.a. obejmujących lata 1802–1919. System oświaty w imperium rosyjskim zaczął w miarę sprawnie funkcjonować po kolejnej reformie na początku XIX w. i powołaniu ministerstwa oświaty. Utworzono wówczas sześć okręgów szkolnych: moskiewski,
petersburski, dorpacki, kazański, charkowski i wileński. Ten ostatni, Wileński Okręg Szkolny,
obejmował m.in. interesujące nas tu gubernie kijowską, podolską i wołyńską. W 1818 r. gubernia kijowska została podporządkowana Charkowskiemu Okręgowi Szkolnemu, a w 1831 r. podobnie uczyniono z guberniami podolską i wołyńską. W grudniu 1832 r., w związku z powstaniem Uniwersytetu św. Włodzimierza w Kijowie, utworzony został Kijowski Okręg Szkolny,
który objął gubernie kijowską, podolską, wołyńską i czernihowską. W 1839 r. włączono do
niego gubernię połtawską, a w 1912 r. – chełmską. Stopniowo z Wilna do Kijowa przekazywana była cała wcześniejsza dokumentacja dotycząca szkół znajdujących się na obszarze
okręgu kijowskiego. Początkowo archiwum okręgu przechowywano w ДАКО, w 1944 r. przekazano je do ЦДІАУ Київ. Zawartość zespołu jest różnorodna tematycznie i geograficznie.
Znajdziemy tu np. informacje na temat architektów i malarzy (Vincent Beretti, Władimir Makowski), budowy i restauracji zabytków architektury (Kijowsko-Pieczerska Ławra) oraz uniwersytetów w Warszawie i Wilnie.
Orientację w tym ogromnym zespole ułatwia 4-tomowy katalog tematyczny, liczący 726
stron. Tom pierwszy obejmuje działy: administracja państwowa, życie społeczno-polityczne,
gospodarka, kultura. Zawiera więc hasła dotyczące ministerstw i ich oddziałów terytorialnych, samorządów miejskich, wyborów m.in. do Dumy Państwowej, spisów ludności, służby
wojskowej (nabory rekrutów, manewrów wojskowych) oraz wojen (m.in. wojny północnej,
I wojny światowej). W dziale drugim znajdujemy m.in. kilka jednostek archiwalnych dotyczących Szymona Konarskiego, materiały odnoszące się do powstań listopadowego i styczniowego, ruchów chłopskich i rozruchów na uczelniach kijowskiego generał-gubernatorstwa
w latach 1830–1917. W dziale dotyczącym kultury znajdziemy rozporządzenia organów
centralnych i okręgów szkolnych, akta kuratorów i członków Rady Okręgu Szkolnego, akta
personalne, finansowe oraz dotyczące nadzoru nad kadrą, uczniami i studentami.

9

Ibidem, оp. 168, spr. 123.

10

Ibidem, оp. 1, spr. 6316.

11

Ibidem, оp. 1, spr. 4060.

12

Ibidem, оp. 174, spr. 110.

13

Ibidem, оp. 78, spr. 208.
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Tom drugi dotyczy przede wszystkim Uniwersytetu św. Włodzimierza w Kijowie. Gros materiałów dotyczy kadry i studentów, agend uczelnianych (biblioteki, muzeów, kliniki, archiwum, laboratoriów, ogrodu botanicznego) oraz aktywności naukowej – prowadzonych kursów, seminariów pedagogicznych, wydawnictw, towarzystw. Podobnie jak w innych tomach,
znajdziemy tu nie tylko akta dotyczące obszaru Kijowskiego Okręgu Szkolnego, ale także
archiwalia dotyczące np. uniwersytetów w Charkowie, Dorpacie, Kazaniu, Moskwie, Odessie,
Petersburgu, Warszawie czy Wilnie.
Tom trzeci dotyczy różnego typu szkół, w tym m.in. seminariów nauczycielskich w Chełmie
i Lublinie. W osobnym dziale, poświęconym szkolnictwu początkowemu, można odnaleźć informacje o szkołach prowadzonych na początku XIX w. przez zakonników, m.in. w Barze, Humaniu i Kaniowie. Włączono tu także fragmentaryczną dokumentację seminariów duchownych
zarówno prawosławnych (czernihowskie, kijowskie, wołyńskie), jak i katolickich (w Kamieńcu
Podolskim i Żytomierzu).
Tom ostatni przedstawia szkoły ludowe oraz istniejące przy nich klasy rzemieślnicze i wieczorowe dla dorosłych, a także placówki oświatowe powstające po 1905 r. dla poszczególnych
narodowości – Polaków, Niemców, Greków, Karaimów, Czechów i Żydów. W dziale obejmującym religię i ateizm, zdominowanym przez szkoły prawosławne, znajdziemy też informacje
o działalności duchowieństwa katolickiego i protestanckiego, w tym na temat szkół i konwiktów przyklasztornych (zob. Aneks, tabela 2).
Katalog ten zamyka kilkudziesięciostronicowy spis wykładowców i profesorów uniwersytetu
kijowskiego.
Archiwalia zgrupowane są w 234 inwentarzach ułożonych niechronologicznie. Część z nich nie
istnieje (np. nr 2). Są to maszyno- lub komputeropisy, z wyjątkiem inwentarza nr 316, który jest
polskim rękopiśmiennym katalogiem. Niestety, ze 192 j.a. odnotowanych w tym inwentarzu
zachowało się tylko 41, w tym księgi przychodów i wydatków Liceum Wołyńskiego (nie zachowała się dokumentacja dotycząca szkół humańskiej, kamienieckiej, kaniowskiej, klewańskiej,
winnickiej i żytomierskiej). W inwentarzu nr 314 każdy rok ma własną numerację jednostek
archiwalnych.
Tabela 2. Wykaz inwentarzy przejrzanych w ЦДІАУ Київ, zesp. 707, Zarząd Kijowskiego Okręgu Szkolnego
Nr inwentarza (op.)

Zakres czasowy

Liczba jednostek
archiwalnych (spr.)

Nr inwentarza (op.)

Zakres czasowy

Liczba jednostek
archiwalnych (spr.)

1

1830–1831

1209

10

1844–1849

421

3

1836–1841

538

309

1836–1875

1861

4

1838

425

314

1803–1855

471

5

1839

464

315

1802–1831

76

6

1840–1847

344

316

1803–1832

192

7

1841–1846

413

317

1895–1919

651

8

1842–1848

375

318

1818–1917

92

9

1843

376

408
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Kwerendą udało się objąć 15 inwentarzy (por. tabela 2). Przyniosła ona znacznie więcej materiałów dotyczących klasztorów, niż wynikałoby to z katalogu tematycznego. Znajdziemy tu np.
dokumentację dotyczącą:
– przekazywania bibliotek i wyposażenia szkół poklasztornych14, np. bazyliańskiej w Humaniu15
czy pijarskiej w Międzyrzeczu Ostrogskim16;
– otwarcia i zamknięcia poszczególnych placówek, np. szkoły dominikańskiej w Lubarze17 czy
prowadzonych przez bazylianów szkół w Kaniowie i Poczajowie18;
– finansowania szkół z dochodów z majątków pojezuickich19;
– funkcjonowania poszczególnych placówek, np. raporty wizytatorów szkół20;
– nominacji zakonników jako prefektów w szkołach, m.in. kapucyna Macieja Kucharskiego
w Winnicy21;
– zakładów opiekuńczych i szkół prowadzonych przez zakonnice22.
Trafiają się też archiwalia niemające związku ze szkolnictwem – np. na temat fundacji klasztoru wizytek w Kamieńcu Podolskim oraz spraw finansowych ich klasztoru we Lwowie23. Warto
zwrócić uwagę na próbę odebrania zapisanych pieniędzy, jaką podjęła A. Zawadzka, mieszkanka Kaniowa, w 1834 r., po przekazaniu szkoły przyklasztornej na własność Cerkwi prawosławnej. Zwróciła się do Ministerstwa Oświaty z prośbą o zwrot zapisanych przez jej krewną
pieniędzy na szkoły bazyliańskie24. Pozytywnej odpowiedzi nie uzyskała...
W Aneksie załączone są informacje o poszczególnych jednostkach omawianych wyżej zespołów (tabele 1–2). Należy zwrócić uwagę na fakt, że w tabelach zostały zaznaczone numery
poszczególnych inwentarzy. Jest to istotna informacja przy zamawianiu konkretnych jednostek, gdyż zespoły nie posiadają ciągłej numeracji dokumentów. Zespoły gromadzące archiwalia w obu archiwach (ДАКО i ЦДІАУ Київ) zostały podzielone na inwentarze, które mają wewnętrzną numerację jednostek archiwalnych. Stąd zamówienie konkretnego dokumentu bez
wskazania numeru inwentarza uniemożliwia jego znalezienie, szczególnie w tak obszernych
zbiorach jak zespoły gubernatora kijowskiego czy Kijowskiego Okręgu Szkolnego. Obowiązujący schemat przy zamawianiu (czyli podanie numeru zespołu oraz numeru inwentarza i numeru jednostki archiwalnej) może zostać poszerzony o rok, jak w przypadku inwentarza nr 314
z zesp. 707. Tu dodatkowo każdy rok ma własną numerację archiwaliów (wewnątrz samego
inwentarza). Bez podania więc roku pracownik archiwum nie znajdzie interesującego nas
14 ЦДІАУ Київ, f. 707, оp. 1, spr. 720, 722; op. 6, spr. 281; оp. 309, spr. 1695.
15

Ibidem, оp. 1, spr. 159, 883.

16

Ibidem, spr. 368a, 368b.

17

Ibidem, оp. 6, spr. 162.

18

Ibidem, оp. 315, spr. 34, 62.

19 Ibidem, оp. 1, spr. 1203; оp. 309, spr. 35, 318, 640, 700, 737, 1001, 1057, 1246; оp. 314, spr. 1809-5, 181210a, 1817-9, 1818-14, 1822-29, 1823-29, 1824-11.
20 Większość znajduje się w inwentarzu nr 314.
21 ЦДІАУ Київ, f. 707, оp. 4, spr. 291.
22

Ibidem, оp. 1, spr. 308; оp. 3, spr. 484; оp. 5, spr. 443; оp. 7, spr. 171; оp. 8, spr. 13, 66.

23

Ibidem, оp. 309, spr. 752; оp. 314, spr. 1830-12.

24

Ibidem, оp. 309, spr. 677.
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dokumentu – dlatego w tabelach, oprócz daty kasaty klasztoru oraz daty powstania jednostki
i numeru tejże, podano numer inwentarza.
Tabele 3–6 w Aneksie stanowią uzupełnienie wcześniejszych kwerend prowadzonych w kijowskim archiwum obwodowym (tabele 3–4) oraz w Dziale Rękopisów Narodowej Biblioteki Ukrainy
im. W. Wernadskiego (Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
в Київі, dalej: ІPHБУ Київ) (tabele 5–6)25.

25 Ich wyniki zob. I. WODZIANOWSKA, Sprawozdanie z kwerendy w Kijowie w dniach 17–27 IX 2012 r., „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 402–406.

Zakon

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

Miejscowość

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
Дело по указании Правительствующего Сената о причислении в Брусиловской и Волынской губернии монастырей
и церквей римско-католического исповедания к могилевскому архиепископу, 45 л.
Указ Екатерины II и переписка об ассигновании средств
на ремонт церквей и монастырей в губернии, 31 л.
О запрещении въезда в Россию назвавшегося архимандритом Серафима Каминского
Переписка по прошению надворного советника Григоровича-Барского о выдаче следуемых ему денег и кирпича
на постройку католического монастыря, 24 л.
Указ правительствующего сената о монахинях, вступающих в монастыри римско-католического исповедания
и о их приданных деньгах, вносящихся в приказы общественного призрения [...]
О римско-католических монастырях, находящихся
в Киевской губернии среди греко-российских и греко-униатских селений
Об обращении строений, упраздняемых римско-католических монастырей, в военные помещения
О присечении праздношатательства без письменных видов
монашествующих римско-католического исповедания
О продаже вещей в упраздненных монастырях
Об учреждении при Казенной Палате Особого Комитета
для разбора претензий частных лиц с упраздненными
римско-католическими монастырями
О взносе должниками упраздненных монастырей процентов в казначействах и обеспечении хлебом аренды
1795–
1796

Sprawa dotycząca rozporządzenia Rządzącego Senatu
o podporządkowaniu klasztorów i kościołów wyznania
rzymskokatolickiego arcybiskupowi mohylewskiemu, 45 k.

O rzymskokatolickich klasztorach z obszaru guberni
kijowskiej, które znajdują się wśród grecko-rosyjskich
[prawosławnych] i greckokatolickich miejscowości
O przekazaniu wojskowym budynków po skasowanych
klasztorach rzymskokatolickich
O położeniu kresu błąkaniu się bez pisemnej zgody zakonników rzymskokatolickiego wyznania
O sprzedaży rzeczy ze skasowanych klasztorów
O utworzeniu przy Izbie Skarbowej Komitetu ds. rozwiązania
pretensji osób prywatnych do skasowanych klasztorów
rzymskokatolickich
O spłatach odsetek przez dłużników skasowanych klasztorów
do kas państwowych i zabezpieczeniu arend ziarnem

Ukaz Senatu Rządzącego o zakonnicach wstępujących
do klasztorów rzymskokatolickich i ich wianie wpływającym
do instytucji państwowych

–

1833

–
–

1833
1834

–

–

1832

1833

–

1

1

1

1

1

1

3

3

–

–

145

3

3

–

–

–

4742

4194

4548

4482

4010

4113

5059

4970

50

248

235

Data kasaty Opis Sprawa

1832

1827

Ukaz Katarzyny II i korespondencja o przeznaczeniu środków 1795–
na remonty kościołów i klasztorów w guberniach, 31 k.
1798
O zakazie wjazdu do Rosji Seraﬁna Kamińskiego, określają1799
cego się jako archimandryta
Korespondencja w sprawie prośby radcy nadwornego
1826–
Grygorowicza-Barskiego o wydaniu mu należnych pieniędzy
1827
i cegły na budowę klasztoru katolickiego, 24 k.

Data

Przekład tytułu jednostki archiwalnej

Tabela 1. Materiały dotyczące klasztorów i zakonów przechowywane w ДАКО, zesp. 2, Kancelaria kijowskiego gubernatora cywilnego
(na podstawie inwentarza książkowego i kartkowego)
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ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Miejscowość

Zakon

Lp.

1834
1834
1835
1835
1835

O odesłaniu do zarządu gubernialnego sprawy o kasacie
rzymskokatolickich klasztorów

По Высочайшем повелении о том, чтобы остающиеся без Odnośnie do rozporządzenia cara, aby przekazać grekokaупотребления церкви упраздненных римско-католических tolikom pozostające bez użytku kościoły po skasowanych
монастырей обращены были в приходские греко-униатские klasztorach rzymskokatolickich
O wszystkich duchownych osobach rzymskokatolickiego
wyznania w guberni kijowskiej

Об отсылке в губернское правление дела об упразднении
римско-католических монастырей

О всех духовных лицах римско-католического исповедания
Киевской губернии
О претензиях разных лиц к упраздненным римско-католи- O pretensjach różnych osób do skasowanych klasztorów
ческим монастырям
rzymskokatolickich
О приеме в Гражданское ведомство некоторых оказавшихся неудобными для воинских помещений строений
упраздненных римско-католических монастырей

O wysłaniu księży Adamowicza, Grabowskiego i Szalewicza
na odbycie ustanowionych kar w klasztorach w guberni
kijowskiej
O dostarczeniu informacji, gdzie zostały przekazane akta
i archiwalia o klasztorach skasowanych w 1832 r., 9 k.

Об отправлении ксендзов Адамовича, Грабовского
и Шалевича по Высочайше утвержденной конфирмации
в монастыри Киевской губернии
Дело о доставлении сведений о том, куда поступили дела
и архивы о монастырях, упраздненные в 1832 г., 9 л.

1843

1839

1839

O podziale bibliotek i innych pomocy szkolnych pozostałych
po klasztorach rzymskokatolickich skasowanych na obszarze
guberni kijowskiej

1837

О распределении библиотеки и прочих учебных пособий,
оставшихся от упразднения в Киевской губернии
римско-католических монастырей

O zawiadomieniu o należnościach [?] skasowanych
klasztorów

О приведении в известность принадлежность упраздненных монастырей

1837

1838

O ponagleniu dłużników do spłaty należnych skasowanym
klasztorom sum i in.

О понуждении должников по взносу следуемых упраздненным монастырям процентов и проч.

По отношении Могилевской римско-католической
Odnośnie do pisma mohylewskiego rzymskokatolickiego
духовной консистории о посвидетельствовании паспорта konsystorza o poświadczeniu paszportu zakonnika
Dosiegalskiego
иеромонаха Досегальского

O przywiezieniu do Kijowa zakonnika Szymańskiego

О доставлении в Киев монаха Шиманского

1836

1834

O przejęciu przez zarząd cywilny niektórych zbędnych
dla wojskowych pomieszczeń po skasowanych klasztorach
rzymskokatolickich

Data

Przekład tytułu jednostki archiwalnej

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
О командировании чиновника для оторвания печатей
O delegowaniu urzędnika do zerwania pieczęci z celi
от монастырской келии, при римско-католической церкви
klasztornej przy kościele rzymskokatolickim
состоящей

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

7214

10852

11772

8668

7692

7720

256

5676

5914

59

4832

5004

5011

Data kasaty Opis Sprawa
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Zakon

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

Lp.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

Miejscowość

1859

O budynkach po skasowanych klasztorach rzymskokatolickich pozostających bez zagospodarowania
O rzymskokatolickim zakonniku K. Nestorowiczu, proszącym
o pozwolenie powrotu do Rosji
Wiadomości o państwowych chłopach [pańszczyźnianych]
pracujących jako służący w etatowych i ponadetatowych
rzymskokatolickich klasztorach żeńskich i męskich w guberni
kijowskiej
Sprawa o chrzcie prawosławnych dzieci przez [zakonników]
z klasztoru katolickiego w Siedmiogrodzie [?], 292 k.

О зданиях упраздненных римско-католических монастырей, остающихся без всякого употребления
О римско-католическом монахе К. Нестеровиче, ходатайствующем о возвращении в Россию из-за границы
Сведения о количестве государственных крестьян,
работающих служителями при штатных и заштатных
римско-католических мужских и женских монастырях
Киевской губернии
Дело о крещении Семигородского монастыря православных детей по католическому обряду, 292 л.

1859–
1865

1859

1859

1854

1854

O wysłaniu do Wilna zakonnika Bernarda Jezierskiego
O budynkach po skasowanych klasztorach, które przeszły
pod zarząd dóbr państwowych

О высылке в г. Вильно иеромонаха Бернарда Езерского

1851

О зданиях, оставшихся после упраздненных монастырей,
поступивших в казенное ведомство

O kasacie ponadetatowych klasztorów łacińskich
Odnośnie do propozycji gubernatora kijowskiego o dostarczeniu
wiadomości o budowach i budynkach znajdujących się w skonﬁskowanych majątkach, oraz o zabudowaniach klasztornych
i kościelnych odebranych duchowieństwu katolickiemu, 165 k.

Об упразднении заштатных латинских монастырей
По предложению киевского губернатора о доставлении
сведений о постройках и зданиях, находящихся в конфискованных имениях, а также о монастырских и церковных,
отошедших от католического духовенства, 165 л.

1851

1849

Рапорты земских исправников и городничих о наличии
римско-католических монастырей

Raporty ziemskich isprawników i horodniczych o liczbie
klasztorów rzymskokatolickich

1849

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

174

174

174

169

1

3

3

145

162

9535

159

363

152

381

40824

8278

8248

532

76

7409

О доставлении сведений о том, сколько именно было
O dostarczeniu informacji o liczbie klasztorów łacińskich
латинских монастырей в Киевской губернии до 1831 г.,
w guberni kijowskiej przed 1831 r., które zostały skasowane
какие из них были упразднены в последующие годы до 1838 г. w latach następnych do 1838 r.

3

1844

Prośba Piwnickiego, biskupa łucko-żytomierskiego,
oraz pismo kijowskiego wojskowego generał-gubernatora
w sprawie wydania paszportów zakonnikom przeniesionym
do Kamieńca Podolskiego

Ходатайство луцко-житомирского епископа Пивницкого
и отношение киевского военного генерал-губернатора
о разрешении паспорта переведенным в Каменец-Подольск иеромонахам
–

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
Data Data kasaty Opis Sprawa
W sprawie przekazania majątków wraz z ludnością,
należących do prawosławnego i katolickiego duchowień1843–
stwa, do Ministerstwa Majątków Państwowych. Wiadomości
–
3
7216
1844
o liczbie włościan należących do duchowieństwa rzymskokatolickiego w guberni kijowskiej

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
Дело о передаче имений вместе с населением, принадлежащих православному и римско-католическому духовенству в ведение Министерства Государственных Имений.
Ведомость о количестве крестьян, принадлежащих
римско-католическому духовенству в Киевской губернии

412

Kronika Projektu

Zakon

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne
ogólne
ogólne

Lp.

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
50
51

ogólne
ogólne
ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

Miejscowość

Об удалении то должности ксендза Иосифа Иванского
и о назначении на его место иеромонаха Михаила
Модейского
О доставлении списков всем ксендзам, проживающим
в Киевской губернии, со сведениями о их благонадежности
О сообщении церковно-строительному присутствию
сведений о том, сколько имеется в Киевской губернии
католических костелов и монастырей
О допущении иеромонаха Павла Гужембовского исполнить
требы фастовских прихожан
О сборе сведений о иеромонахе Антоне Галузинском
О сборе сведений о иеромонахе Илье Чмелевском
О сборе сведений о ксендзе Илье Чмелевском

О доставлении генерал-губернатору сведений о богадельнях, устроенных на суммы по завещанию княгини Сесилии
Радзивилл, в Бердичеве, Ходоркове, Малине и Лисянке

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
О задержaнных в Васильковском повете двух католических
монахинях Антонович и Дзероквинской, занимающихся
сбором денег
О библиотеках упраздненных монастырей в 1832 г.
О проверке показания арестованного в Люблине монаха
Вацлава Новаковского
O сборе сведений о благонадежности иеромонаха Гавриила
Слуцкого
О разрешении монаху католического монастыря Нарцизу
Жери отлучиться в некоторые места для испрошения
подаяний монастырю
О сборе сведений об иеромонахе Адриане Каменском
Проверка всех существующих в Киевской губернии
римско-католических духовных учреждений, а также
количество их прихожан

1871
1871
1871

1871

1870

O poinformowaniu zarządu cerkiewno-budowlanego o liczbie katolickich kościołów i klasztorów w guberni kijowskiej
O pozwoleniu o. Pawłowi Gużembowskiemu odprawiania
nabożeństwa dla wiernych w Fastowie
O zebraniu informacji o zakonniku Antonim Gałuzińskim
O zebraniu informacji o zakonniku Eliaszu Czmielewskim
O zebraniu informacji o ks. Eliaszu Czmielewskim

1870

O dostarczeniu spisu wszystkim księży mieszkających
w guberni kijowskiej, z informacjami o ich lojalności

1867

O dostarczeniu generał-gubernatorowi informacji o przytułkach utworzonych ze środków zapisanych w testamencie
przez Cecylię Radziwiłł w Berdyczowie, Chodorkowie, Malinie
i Lisiance

1867

1866

Sprawdzenie wszystkich istniejących w guberni kijowskiej
instytucji rzymskokatolickich, a także liczby wiernych

O usunięciu ze stanowiska ks. Józefa Iwańskiego i nominacji
na jego miejsce o. Michała Modejskiego

1866

1865

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1864

O zebraniu informacji o zakonniku Adrianie Kamieńskim

O zezwoleniu zakonnikowi katolickiego klasztoru Narcyzowi
Żeri na opuszczenie klasztoru w celu zbiórki jałmużny

–

–

–

186
186
186

186

185

185

182

182

181

181

180

179

179

179

176

429
168
371

485

143

428

145

232

480

153

313

1119

595

1410

113

Data kasaty Opis Sprawa

1864

1864

1861

O zatrzymanych w pow. wasilkowskim katolickich zakonnicach Antonowicz i Dzierokwińskiej, które zbierały pieniądze
O bibliotekach klasztorów skasowanych w 1832 r.
O sprawdzeniu zeznań aresztowanego w Lublinie zakonnika
Wacława Nowakowskiego
O zebraniu informacji o lojalnej postawie zakonnika Gabriela
Słuckiego

Data

Przekład tytułu jednostki archiwalnej

Kronika Projektu
413

Zakon
ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

Lp.
52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

Miejscowość
ogólne

1872
1872

O zebraniu informacji, czy nie ma przeszkód w kwestii nominacji o. Fortunata Widmonta wikarym paraﬁi w Brusiłowie
O śmierci Juliana Zielińskiego, wikarego paraﬁi w Ilińcach,
oraz o wyznaczeniu na jego miejsce zakonnika Siedleckiego
O przekazaniu instytucjom edukacyjnym klasztornych
i prywatnych bibliotek i archiwów
O zezwoleniu zakonnikowi Włodzimierzowi Terleckiemu
na przyjazd do Rosji
O zebraniu informacji o zachowaniu zakonnika Angelego
Siedleckiego
Korespondencja z Uniwersytetem Wileńskim z powodu skargi
prefekta monasteru bazyliańskiego na studenta Turzyńskiego za nieposłuszeństwo, napad na uczniów i in., 32 k.

О сборе сведений о том, нет ли препятствий к определению иеромонаха Фортуната Видмонта викарным
Брусиловского прихода
О смерти викарного Илинецкого прихода Юлиана
Зелинского и о назначении на его место иеромонаха
Седлецкого
О передаче в учебные учреждения монастырских и частных библиотек и архивов
О разрешении иеромонаху Владимиру Терлецкому
прибыть в Россию
О сборе сведений о поведении иеромонаха Ангела Седлецкого
Переписка с Виленским университетом по поводу жалобы
префекта базилианского кляштора на студента
Туржинского за ослушание, самовольное нападение
учеников и др., 32 л.

1834

1848
1848

O opinii gubernatora wołyńskiego nt. bazylianów, ojców
Skiwskiego [archimandryty] i Postana
O sprzedaży majątków po skasowanych monasterach
bazyliańskich, ziarna, bydła i in.
O wydaniu paszportu będącemu pod nadzorem policji
byłemu archimandrycie Skiwskiemu

По отзыву Волынского губернатора о базилианском
архимандрите Скивском и иеромонахе Постан
О продаже имений упраздненных базилианских
монастырей, хлеба, скота и проч.
О выдаче пaспорта состоящему под надзором полиции
бывшему архимандриту Скивскому

О перемещении из Костромы в Киев на жительство
O przeniesieniu z Kostromy do Kijowa na zamieszkanie
бывшего архимандрита Скивского и иеромонаха Соколовс- byłego archimandryty Skiwskiego i o. Sokołowskiego
кого и об учреждении за ними надзора
oraz o ustanowieniu nadzoru nad nimi

1835

1824

Указ Правительствующего сената об отделении казенUkaz Senatu Rządzącego o oddzieleniu ziem państwowych
ных земель от помещечьих, о непринятии в греко-униат- od prywatnych, o nieprzyjmowaniu osób innego obrządku
ское монашество людей другого обряда [...]
do monasterów greckokatolickich [dalsze ukazy]

1807

1872

1871

1871

1871

O zebraniu informacji, czy nie ma przeszkód w kwestii
nominacji o. Zeﬁryna Śliwińskiego na stanowisko kapelana
kaplicy ﬁlialnej w Daszowie

О сборе сведений о том, нет ли препятствий к определению иеромонаха Зеферина Сливинского капелланом
Дешевской филиальной каплицы

Data
1871

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
O zebraniu informacji o zakonniku Michale Modejskim

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
О сборе сведений о иеромонахе Михаиле Модейском

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

161

161

1

1

3

3

187

187

187

186

186

186

37

144

5658

4968

4732

1784

203

160

148

288

161

60

Data kasaty Opis Sprawa
–
186
601

414

Kronika Projektu

Zakon

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

Lp.

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Lisianka

Lisianka

Kaniów

Kaniów

Kaniów

Kaniów

Kaniów

Kaniów

Humań

Humań

ogólne

ogólne

Miejscowość

О передаче Каневской базилианской церкви во владение
греко-российского духовенства
О командировании в Канев землемера для раздела
от церковного погоста училищной земли
Об уничтожении по имению упраздненного Лисянского
монастыря дaни за куры и яйца
Об упразднении Уманского, Лисянского базилианских
монастырей

По предписанию министра финансов о доставлении сведений о пожертвовании добровольною записью жителей
г. Канева тамошнему базилианскому училищу

Дело о подвозе в г. Канев горячего вина учителем Каневского училища Билшекевичем в подрыв питейного откупа

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
О выдаче пaспорта состоящему под надзором полиции
бывшему архимандриту Скивскому
О надзоре во время пребывания в Киеве за австрийским
подданным, священника базилианского ордена
Иоанном-Юлианом Свирниух
Об отводе домика, состоящем при упраздненном Уманском базилианском монастыре, для помещения швальни
Павлоградского гусарского полка
Об отпуске дров для караульни в Уманском базилианском
строении
Ведомость годовых расходов на содержание священников
в Каневском архимандритском монастыре, 44 л.
Отношение Министерства духовных дел и народного
просвещения [...] о выдаче денег на ремонт пострадавшего от пожара в г. Каневе училища

O kasacie monasterów bazyliańskich w Humaniu i Lisiance

1834

1834

1

4670

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
Data Data kasaty Opis Sprawa
O wydaniu paszportu będącemu pod nadzorem policji
1849
–
162
188
byłemu archimandrycie Skiwskiemu
O nadzorze nad austriackim poddanym księdzem bazylianinem Janem Julianem Swirniuchem podczas jego pobytu
1870
–
185
62
w Kijowie
O przekazaniu domku znajdującego się przy skasowanym
monasterze bazylianów w Humaniu na szwalnię Pawłograd- 1835
1834
1
5112
skiego pułku huzarów
O drwach dla dozorców w [po]bazyliańskich zabudowaniach
1842
1834
2
882
w Humaniu
Roczne wydatki na utrzymanie mnichów w archimandryc1798–
1833
3
525
kim monasterze w Kaniowie, 44 k.
1799
Pismo Ministerstwa Spraw Duchownych i Oświecenia [brak
tekstu] o wydaniu pieniędzy na remont zniszczonej przez
1819
1833
3
4041
pożar szkoły w Kaniowie
Sprawa o wwiezieniu do miasta Kaniowa przez Biłszekiewicza,
1820–
1833
3
4331
nauczyciela w tutejszej szkole, wina i zakłócenie wykupu
1821
pitnego
Według rozporządzenia ministra ﬁnansów o dostarczeniu
informacji o dobrowolnych oﬁarach zapisanych przez
1830
1833
1
3262
mieszkańców miasta Kaniowa na rzecz tamtejszej szkoły
bazyliańskiej
O przekazaniu [po]bazyliańskiej cerkwi w Kaniowie ducho1834
1833
1
4699
wieństwu grecko-rosyjskiemu
O delegowaniu do Kaniowa mierniczego dla rozgraniczenia
1835
1833
1
743
ziemi poklasztornej od należącej do uposażenia szkoły
O likwidacji w posiadłościach po skasowanym monasterze
1834
1834
1
4898
w Lisiance daniny z kury i jajek

Kronika Projektu
415

Zakon

bazylianie

bazylianie

bernardyni

bernardyni

dominikanie

dominikanie

dominikanie

dominikanie

dominikanie

dominikanie

Lp.

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Chodorków

Chodorków

Chodorków

Byszów

ogólne

ogólne

Żytomierz

Grodno

Poczajów

Owrucz

Miejscowość

1832

1832

1834

1837

O wykonaniu wyroku nad Skiwskim, Połpankiewiczem
i Galickim, mnichami z byłego monasteru w Poczajowie
O wysłaniu Jaworskiego i Paszkiewicza, zakonników
z klasztoru bernardynów w Grodnie, do klasztoru kapucynów
w Brusiłowie [zob.]
O otrzymaniu 1000 czerwońców przyznanych przez Senat
księżom bernardynom z klasztoru w Żytomierzu
Korespondencja z sądem niższym w Lipowcu o poszukiwaniu
osób podejrzanych o kradzież, o przywiezieniu do klasztoru
dominikańskiego Wereszczyńskiego i in., 20 k.
Odnośnie do rozporządzenia cara o połączeniu klasztorów
dominikańskich prowincji ruskiej i litewskiej
O zebraniu informacji o osobach, które mają pretensje do
niektórych z konﬁskowanych dóbr i o przyczynach kasaty
klasztoru rzymskokatolickiego w Byszowie, kaplicy w Dołżku
[ﬁlia paraﬁi Zozów] i kościoła w Rożowie
O pretensjach ks. Ilnickiego o 45 rbs ze skasowanego
klasztoru w Chodorkowie
Odnośnie do raportu ziemskiego sądu w Skwyrze
o sprzedaży drewna z zabudowań gospodarczych
znajdujących się przy skasowanym klasztorze dominikańskim w Chodorkowie

Об отправке монахов Гродненского бернардинского
монастыря Яворского и Пашкевича в Брусиловский
капуцинский монастырь
О взыскании 1000 червоных, присужденных Сенатом
житомирским ксендзам-бернардинам
Переписка с Липовецким нижним судом о розыске лиц,
уличенных в воровстве, о доставлении Верещинского
в доминиканский монастырь и др., 20 л.
По Высочайшему повелению на счет соединения доминиканских монастырей русской и литовской провинции под
одно орденское начало
О сборе сведений о лицах, предъявлявших денежные
претензии к некоторым из конфискованных имений
и о причинах упразднения Бышевского римско-католического монастыря, Должицкой каплицы и Розовского костела
О претензии священника Ильницкого, заключающейся
в 45 рублей серебром к упраздненному Ходорковскому
монастырю
По рапорту Сквирского земского суда о продаже дерева
от сараев, состоящих в м. Ходоркове при упраздненном
доминиканском монастыре

O pozwoleniu pruskiemu poddanemu Johanowi Kurichowi
1849–
О разрешении прусскому подданному Иогану Куриху купить
na zakup budynku skasowanego klasztoru chodorkowskiego,
1850
здание упраздненного Ходорковского монастыря, 16 л.
16 k.

1865

1839

1814

1835

1853

1839

1832

1832

–

–

1842

1853

1831

1831

163

1

1

180

1

3

1

168

1

1

285

6714

4726

874

10825

2904

5949

123

10851

6286

Data kasaty Opis Sprawa

Об исполнении Высочайшей конфирмации над монахами
бывшего Почаевского монастыря Скивского, Полпанкевичем и Галицким

1836

Data

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
O dostarczeniu do Wołyńskiej Komisji Likwidacyjnej kopii
pisma byłej takiejże komisji Kijowskiej odnośnie do sporu
Komickiego, sekretarza tej komisji, z bazylianami w Owruczu
o sianokosy

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
О доставлении в Волынскую ликвидационную комиссию
копии определения бывшей Киевской таковой же комиссии
по делу коллежского секретаря Комицкого с Овручскими
базилианами за сенокос

416

Kronika Projektu

Chodorków

Chodorków

Czarnobyl

Czarnobyl

Czarnobyl

Czarnobyl

Czarnobyl

Kijów

Kijów

Kijów

ogólne

Lisianka

88 dominikanie

89 dominikanie

90 dominikanie

91 dominikanie

92 dominikanie

93 dominikanie

94 dominikanie

95 dominikanie

96 dominikanie

97 dominikanie

98 franciszkanie

99 franciszkanie

Miejscowość

Chodorków

Zakon

87 dominikanie

Lp.

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
Дело об аннуатных суммах, следуемых Ходорковскому
доминиканскому упраздненному монастырю
от помещика Свидзинского
По наведенному сомнению о складах оружий в Ходорковском подоминиканском монастыре
По докладной записке академика архитектуры Весмана
о найденных скелетах в стенах Ходорковского доминиканского монастыря
О претензии Гливинского к упраздненному Чернобыльскому доминиканскому монастырю
О претензии дворянина Ущиновича к упраздненному
Чернобыльскому доминиканскому монастырю
О претензии крестьян упраздненного Чернобыльского
доминиканского монастыря
Об утверждении администраторов Солтана и Маневского
над имениями упраздненных монастырей Чернобыльского
и Лысянского
По прошению исполняющего обязанности настоятеля
Чернобыльского доминиканского монастыря о назначении
ему содержания
Об открывшемся после смерти настоятеля Киевского
доминиканского монастыря Головки деньгах и произошедших злоупотреблениях
Об отдаче в наем дома иностранцу Полю, принадлежащего упраздненному Киевскому доминиканскому монастырю
По Высочайшему повелению о занятии помещений домов
католическими свщенниками, принадлежащих упраздненному доминиканскому монастырю в г. Киеве
О возвращении арендатору Крижановскому экономических
строений бывшего францисканского монастыря
Об извести, найденной в Лисянском католическом
монастыре
O wapnie znalezionym w lisiańskim katolickim klasztorze

1832

–

1835
–

1832

1832

1832

1832

1839

1833

1832

O pieniądzach znalezionych po śmierci A. Hołowni, przełożonego klasztoru dominikanów w Kijowie, oraz nadużyciach
O oddaniu w najem cudzoziemcowi, Polowi, domu należącego do skasowanego kijowskiego klasztoru dominikanów
Odnośnie do rozporządzenia cara w sprawie zajęcia przez
katolickich księży pomieszczeń należących do skasowanego
klasztoru dominikanów w mieście Kijów
O zwrocie arendarzowi Krzyżanowskiemu budynków
gospodarczych byłego klasztoru franciszkanów

1833

Odnośnie do prośby p.o. przełożonego czarnobylskiego
dominikańskiego klasztoru i wyznaczeniu mu pensji

2

1

1

1

1

1

3446

5537

10859

4476

4017

4505

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
Data Data kasaty Opis Sprawa
Sprawa o corocznych sumach należnych skasowanemu
1856–
klasztorowi dominikanów w Chodorkowie od ziemianina
1832
3
9287
1879
Świdzińskiego
O podejrzeniach w sprawie magazynu broni w podominikań1863
1832
178
23
skim klasztorze w Chodorkowie
O notatce akademika architektury Wesmana o szkieletach
znalezionych w ścianach klasztoru dominikanów w Cho1879
1832
6
80
dorkowie
O pretensji Gliwińskiego do skasowanego Czarnobylskiego
1833
1832
1
4507
dominikańskiego klasztoru
O pretensji szlachcica Uszczynowicza do skasowanego
1833
1832
1
4506
klasztoru dominikanów w Czarnobylu
O pretensjach chłopów skasowanego klasztoru dominikanów
1833
1832
1
4508
w Czarnobylu
O zatwierdzeniu Sołtana i Maniewskiego jako administratorów majątków skasowanych klasztorów [dominikanów]
1833
1832
1
4264
w Czarnobylu i [franciszkanów] w Lisiance [zob.]

Kronika Projektu
417

ogólne

honoratki

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

kameduli

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

Pożajście

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

Lisianka

101 franciszkanie

Miejscowość

Lisianka

Zakon

100 franciszkanie

Lp.

По просьбам Игната Рачинского и Эдуарда Кривицкого
о разрешении им поступить в капуцинский монастырь

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
По отношении Могилевской римско-католической духовной консистории о взыскании фундушевого капитала,
принадлежащего упраздненному Лысянскому францисканскому монастырю с Лысянской экономии и помещецы
Суходольской
Об утверждении администраторов Солтана и Маневского
над имениями упраздненных монастырей Чернобыльского
и Лысянского
О тайных гоноратских организациях и о деятельности их
Переписка о взыскании недоимок поиезуитским доходам
для содержания виленских учебных заведений, об увольнении ректора Виленского университета Снядецкого, 5 л.
О взыскании недоимок, числящихся по поиезуитским
капиталам
О поиезуитском имении Лучинец и Федоровке
О пополнении недоимки поиезуитским имениям и капиталам
О принадлежности ксендза Идзьковского к иезуитскому
ордену и об открытии им тайного католического
монастыря
О монахах камедулах пожайских, отправляемых из
Вильны в римско-католические монастыри, находящиеся
в Киевской губернии
О соединении одного реформатского с 4 капуцинскими
монастырями Киевской, Подольской и Волынской губерний
под одноорденское начальство
О поступлении в орден капуцинов Теофиля Ручинского
О монахе капуцинского монастыря Гулевиче и кучере его,
Иване Романовском
–

–

1863
1865

–

–

1832

–

1857

1835

1832

O zakonnikach pożajskich wysyłanych z Wilna do klasztorów
rzymskokatolickich znajdujących się w guberni kijowskiej
O połączeniu jednego klasztoru reformatów z czterema
klasztorami kapucyńskimi w guberniach kijowskiej,
podolskiej i wołyńskiej
O wstąpieniu do kapucynów Teoﬁla Ruczyńskiego
O Gulewiczu, zakonniku klasztoru kapucyńskiego, i jego
stangrecie, Iwanie Romanowskim
Odnośnie do próśb Ignacego Raczyńskiego i Edwarda
Krzywickiego o pozwolenie im na wstąpienie do klasztoru
kapucyńskiego

1911

–

1847

O przynależności ks. Idźkowskiego do zakonu jezuitów
i o otwarciu przez niego tajnego klasztoru katolickiego

–

–

1838
1839

–

–

1832

1832

180

1

1

1

1

77

2

2

1

3

78

1

1

338

44696

42775

5963

4060

171

2316

576

10246

2982

208

4264

4272

Data kasaty Opis Sprawa

1815

1912

1833

1833

Odnośnie do pisma rzymskokatolickiego konsystorza mohylewskiego o pozyskaniu kapitału funduszowego należącego
do skasowanego klasztoru franciszkanów w Lisiance,
z lisiańskiej ekonomii i od właścicielki dóbr Suchodolskiej
O zatwierdzeniu Sołtana i Maniewskiego jako administratorów majątków skasowanych klasztorów w Czarnobylu
[dominikańskiego, zob.] i Lisiance
O tajnych instytucjach honorackich i ich działalności
Korespondencja o pozyskaniu niedopłat z pojezuickich dóbr
na utrzymanie wileńskich naukowych instytucji, o zwolnieniu Śniadeckiego, rektora Uniwersytetu Wileńskiego, 5 k.
O pozyskaniu niedopłat pochodzących z pojezuickich
kapitałów
O pojezuickich majątkach Łuczyniec i Fedorówka
O uzupełnieniu niedopłat pochodzących z pojezuickich dóbr
i kapitałów

Data

Przekład tytułu jednostki archiwalnej

418

Kronika Projektu

Zakon

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

Lp.

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

Brusiłów

Brusiłów

Brusiłów

Brusiłów

Brusiłów

Brusiłów

Brusiłów

Brusiłów

Brusiłów

Brusiłów

Brusiłów

Brusiłów

Miejscowość

1853
1854
1854

O wysłaniu Jaworskiego i Paszkiewicza, zakonników z klasztoru bernardynów w Grodnie [zob.], do klasztoru kapucynów
w Brusiłowie
O dostarczeniu informacji świadczących o konieczności
dalszego istnienia klasztorów [kapucynów] w Brusiłowie
i Chodorkowie [zob.]

Об отправке монахов Гродненского бернардинского
монастыря Яворского и Пашкевича в Брусиловский
капуцинский монастырь
О доставке сведений о необходимости существования
Брусиловского и Ходорковского монастырей

О кс. Гуляницком, долженствующем прибыть в Брусиловс- O ks. Hulanickim, który powinien przyjechać do klasztoru
кий капуцинский монастырь
kapucynów w Brusiłowie
О перемещении из Брусиловского монастыря ксендзов
в другие по ходатайству настоятеля Сливинского

О назначении иеромонаха Ипполита Томашевского насто- O mianowaniu o. Hipolita Tomaszewskiego przełożonym
ятелем Брусиловского капуцинского монастыря
klasztoru kapucynów w Brusiłowie

O przeniesieniu z klasztoru brusiłowskiego księży do innych
klasztorów, zgodnie z prośbą przełożonego Śliwińskiego

1853

O ks. Mońce, znajdującym się pod nadzorem policji w klasztorze kapucynów w Brusiłowie

О состоящем под надзором полиции в монастыре ордена
капуцинов в Брусилове, кседзе Монько

1856

1851

1848

O dostarczeniu informacji o tym, który z ponadetatowych
klasztorów łacińskich może być uznany za najmniej szkodliwy dla kraju i prawosławia, 27 k.

О доставлении сведений о том какой из заштатных
монастырей латинских может считаться наиболее
безвредном в отношении нравственном и политическом
для края и поместности своей для православия, 27 л.

1848

O wysłaniu do klasztorów [kapucynów] w Brusiłowie
i Chodorkowie [zob.] księży Aleksandra Ważyńskiego,
Lucjana Godlewskiego i Kalinowskiego i ustanowieniu
nad nimi nadzoru

1838

О доставлении Киевскому военному губернатору сведений O dostarczeniu kijowskiemu wojskowemu gubernatorowi
о клирике Курцевиче, просящемся о переводе его из Бруси- informacji o kleryku Kurcewiczu, proszącym o przeniesienie
ловского в иной монастырь
z brusiłowskiego do innego klasztoru
О высылке в Брусиловский и Ходорковский монастыри
ксендзов Александра Важинского, Люциана Годлевского
и Калиновского и об учреждении за ними надзора

1836

O przeniesieniu z klasztoru [kapucynów] w Starokonstantynowie [zob.] do klasztoru w Brusiłowie dwóch księży,
Sarneckiego i Jaworskiego, oraz o postulancie Roszniku

О перемещении из Староконстантиновского монастыря
в Брусиловский двух иеромонахов Сарнецкого и Яворского
и о послушнике Рошником

1834

1834

Data

O ustanowieniu nadzoru nad zakonnikiem kapucynem
Sikorskim w klasztorze brusiłowskim

O o. Ciechowskim, przełożonym klasztoru brusiłowskiego

Przekład tytułu jednostki archiwalnej

Об учреждении надзора за монахом капуцинским Сикорским в Брусиловском монастыре

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
О настоятеле Брусиловского монастыря иеромонахе
Циховском

1865

1865

1865

1865

1865

1865

–

1865

1865

1865

1865

1865

1

169

1

168

168

3

161

161

1

1

1

1

42014

175

40360

124

123

8249

16

17

8687

6316

4732

4892

Data kasaty Opis Sprawa

Kronika Projektu
419

Zakon

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

Lp.

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

Chodorków

Chodorków

Chodorków

Chodorków

Brusiłów

Brusiłów

Brusiłów

Brusiłów

Brusiłów

Brusiłów

Brusiłów

Miejscowość

О доставлении сведений о том какой из заштатных
монастырей латинских может считаться наиболее
безвредном в отношении нравственном и политическом
для края и поместности своей для православия, 27 л.
О разрешении настоятелю Ходорковского капуцинского
монастыря покрыть жестью крышу на монастырской
церкви

О высылке в Брусиловский и Ходорковский монастыри
ксендзов Александра Важинского, Люциана Годлевского
и Калиновского и об учреждении за ними надзора

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
О переводе в Брусиловский монастырь послушника
Могильницкого
О постройке новой крыши на Брусиловском капуцинском
монастыре и костеле
О назначении настоятелем Брусиловского капуцинского
монастыря иеромонаха капуцинского ордена из Ходорковского монастыря М. Кухарского на место иеромонаха
Иполита Томашевского переводимого на настоятеля
Турийского прихода Ковельского уезда Волынской губернии
О Брусиловском костеле
О назначении иеромонаха Бальтазара Килинского настоятелем Брусиловского монастыря
О помещении в Брусиловский монастырь священника
Моздовской римско-католической церкви Фомы Милковского, возбудившего на себя неудовольствие местного
епархиального начальника
Об упраздненном в шестидесятых годах Брусиловском
капуцинском монастыре
По отношению Могилевской римско-католической
духовной консистории о том, чтобы Ходорковская экономия вполне удовлетворяла по-прежнему Ходорковский
капуцинский монастырь

1848

1850

O dostarczeniu informacji o tym, który z ponadetatowych
klasztorów łacińskich może być uznany za najmniej szkodliwy dla kraju i prawosławia, 27 k.
O pozwoleniu wydanym przełożonemu klasztoru kapucynów
w Chodorkowie na pokrycie dachu kościoła klasztornego

1848

1865

1896

O wysłaniu do klasztorów [kapucynów] w Brusiłowie
[zob.] i Chodorkowie księży Aleksandra Ważyńskiego,
Lucjana Godlewskiego i Kalinowskiego i ustanowieniu
nad nimi nadzoru

1865

1861

1886

–

1886

1886

1865

1861

1841

1865

1861

1865

1865

1857

1860

1865

174

161

161

2

212

176

176

176

175

1

1

116

16

17

1841

177

289

35

451

50

42581

42076

Data kasaty Opis Sprawa

1856

Data

Odnośnie do pisma mohylewskiego konsystorza rzymskokatolickiego, aby ekonomia chodorkowska nadal stanowiła
utrzymanie chodorkowskiego klasztoru kapucynów

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
O przeniesieniu do brusiłowskiego klasztoru postulanta
Mohylnickiego
O nowym dachu dla klasztoru i kościoła kapucynów
w Brusiłowie
O nominacji na przełożonego klasztoru kapucynów w Brusiłowie o. M. Kucharskiego z klasztoru chodorkowskiego
w miejsce o. Hipolita Tomaszewskiego, przenoszonego
na proboszcza do paraﬁi Turzysk w pow. kowelskim guberni
wołyńskiej
O brusiłowskim kościele
O mianowaniu o. Baltazara Kilińskiego przełożonym
klasztoru brusiłowskiego
O przeniesieniu do klasztoru brusiłowskiego księdza Tomasza
Miłkowskiego z kościoła rzymskokatolickiego w Mozdowie
[?], który wzbudził niezadowolenie miejscowego zwierzchnika diecezjalnego
O skasowanym w latach 60. brusiłowskim klasztorze
kapucynów

420

Kronika Projektu

Zakon

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

Lp.

136

137

138

139

140

141

142

143

1853

1860

1865

1866

1866

O dostarczeniu informacji świadczących o konieczności
dalszego istnienia klasztorów [kapucynów] w Brusiłowie
[zob.] i Chodorkowie
O szlachcicu Karolu Widmontie, który chce wstąpić do rzymskokatolickiego klasztoru kapucynów w Chodorkowie
O mianowaniu o. Maksyma Zasławskiego z klasztoru [kapucynów] w Winnicy [zob.] przełożonym klasztoru kapucynów
w Chodorkowie i proboszczem miejscowej paraﬁi
O nominacji na przełożonego klasztoru kapucynów w Brusiłowie [zob.] o. M. Kucharskiego z klasztoru chodorkowskiego
w miejsce o. Hipolita Tomaszewskiego, przenoszonego
na proboszcza do paraﬁi Turzysk w pow. kowelskim guberni
wołyńskiej
O zebraniu informacji, z czyjego pozwolenia Jakubowski
wstąpił do klasztoru chodorkowskiego
O tajnych kontaktach tutejszych kapucynów z Rzymem,
otrzymanych z Rzymu instrukcjach i poleceniach, sprzecznych
z porządkiem panującym w naszym kraju, rozpowszechnienia wrogiej wobec naszych instytucji propagandy poprzez
zwiększenie tu liczby członków tzn. sióstr św. Franciszka
(zwanych tercjarkami). Sprawa wynikła w związku z zamknięciem klasztoru kapucynów w Chodorkowie. Dotyczy
następujących księży-zakonników: Morawski, Borzewski,
Kamiewski, Bąkowski, Kazimierz Nowicki, Potempski, Mateusz Kucharski; jakiejś [tercjarki] Worożki oraz przełożonego
chodorkowskiego klasztoru Maksyma Zaleskiego
O zażądaniu planów budynków i rozmieszczenia pomieszczeń w klasztorach [karmelitów] w Berdyczowie [zob.]
i [kapucynów] w Chodorkowie

О доставке сведений о необходимости существования
Брусиловского и Ходорковского монастырей
О желающим поступить в монахи римско-католического
капуцинского монастыря в Ходоркове дворянине Карле
Викентьевиче Видмонье
О назначении настоятелем Ходорковского капуцинского
монастыря и прихода из Винницкого монастыря иеромонаха Максима Заславского
О назначении настоятелем Брусиловского капуцинского
монастыря иеромонаха капуцинского ордена из Ходорковского монастыря М. Кухарского на место иеромонаха
Иполита Томашевского переводимого на настоятеля
Турийского прихода Ковельского уезда Волынской губернии
О сборе сведений о том, с чьего разрешения поступил
в Ходорковский монастырь некто Якубовский
О тайных сношения здешних монахов капуцинского ордена
с Римом, получении из Рима инструкций и наставлений
противных доброму порядку и благоустройству в нашем
крае, распространения в нем враждебной нашем учреждениям пропаганды, c помощью увеличивания ими здесь
числа своих послушниц, т.н. сестер св. Франциска (иначе
называемых терциерками). Дело возникло вследствие
закрытия Ходорковского капуцинского монастыря.
В дело это вошли следующие лица: ксендзы Моравский,
Боржевский, Камевский, Бонковский, Казимир Новицкий,
Потемпский, Матвей Кухарский; некто Ворожка; настоятель Ходорковского монастыря Максим Залеский
О требовании планов зданий и внутреннего размещения
Бердичевского и Ходорковского монастырей

Chodorków

Chodorków

Chodorków

Chodorków

Chodorków

Chodorków

Chodorków

1859

1859

1851

Data

Chodorków

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
O ks. Lucjanie Godlewskim znajdującym się pod nadzorem
policji w chodorkowskim klasztorze kapucyńskim

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
О состоящем под надзором полиции в Ходорковском
капуцинском монастыре ксендзе Люциане Годлевском

Miejscowość

1886

1886

1886

1886

1886

1886

1886

1886

181

181

180

175

174

174

168

3

464

645

280

50

110

17

124

8247

Data kasaty Opis Sprawa

Kronika Projektu
421

Zakon

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

Lp.

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

Chodorków

Chodorków

Chodorków

Chodorków

Chodorków

Chodorków

Chodorków

Chodorków

Chodorków

Chodorków

Chodorków

Chodorków

Chodorków

Chodorków

Miejscowość

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
О перемещении иеромонаха Бальтазара Каминского из
Винницкого в Ходорковский монастырь на место иеромонаха Дыдака Стржелецкого Стржелецкого
О ксендзе Баторском, отправленном за худое поведение
для исправления в Ходорковский монастырь
О монахе Ходорковского капуцинского монастыря
Бачинском
О переводе ксендза Кухарского из Староконстантиновского монастыря в Ходорковский
О ремонте крыши Ходорковского капуцинского монастыря
без изменения прежнего его вида и фасада
О сборе сведений о священнике Мельхиоре Чиж, отправленном по старости в Ходорковский монастырь
Об иеромонахе капуцинского монастыря Антоне Галузинском, отосланном за ослушание и дерзость в послушники
Ходорковского монастыря
О переводе ксендзов Иоанна Олещука, Иоанна Юстицкого
и Ильи Чмелевского из Ходорковского капуцинского
монастыря в Подольскую и Волынскую губернии
О сборе сведений о ксендзах Дыдыке Стржелецком
и Г. Маевском
Списки служителей Луцко-Житомирской епархии и Ходоровского римско-католического монастыря
О лицах, проживающих в Ходорковском капуцинском
монастыре, 5 л.
О иеромонахе Ходорковского монастыря Дыдаке Стржелецком, назначаемом богуславским администратором, 9 л.
О перемещении каноника Згерского и ксендза Сташкевича
в Ходорковский капуцинский монастырь, 12 л.
О доставлении генерал-губернатору именного списка
монахов Ходорковского капуцинского монастыря с отметками об их возрасте, 3 л.

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
Data Data kasaty Opis Sprawa
O przeniesieniu o. Baltazara Kamińskiego z klasztoru
w Winnicy [zob.] do klasztoru w Chodorkowie na miejsce
1867
1886
182
391
o. Dydaka Strzeleckiego
O ks. Batorskim, wysłanym z powodu złego zachowania
1869
1886
184
569
na poprawę do klasztoru chodorkowskiego
O Baczyńskim, zakonniku klasztoru kapucyńskiego
1869
1886
184
166
w Chodorkowie
O przeniesieniu ks. Kucharskiego z klasztoru [kapucynów]
1869
1886
184
393
w Starokonstantynowie do klasztoru chodorkowskiego
O remoncie dachu klasztoru chodorkowskiego bez zmiany
1870
1886
185
144
dotychczasowego jego wyglądu oraz fasady
O zebraniu informacji o ks. Melchiorze Czyżu, skierowanym
1870
1886
185
264
z powodu podeszłego wieku do klasztoru chodorkowskiego
O Antonim Gałuzińskim, kapucynie, który został wysłany
1870
1886
185
61
z powodu nieposłuszeństwa jako postulant do klasztoru
chodorkowskiego
O przeniesieniu księży [zakonników] Jana Oleszczuka, Jana
Justyckiego i Eliasza Czmelewskiego z klasztoru kapucynów
1872
1886
187
444
w Chodorkowie do gubernii podolskiej i wołyńskiej
O zebraniu informacji o księżach, o. Dydaku Strzeleckim
1872
1886
187
449
i o. G. Majewskim
Wykazy pracowników diecezji łucko-żytomierskiej oraz
1877–
1886
145
837
chodorkowskiego klasztoru kapucyńskiego
1878
O osobach mieszkających w klasztorze kapucynów
1879
1886
195
561
w Chodorkowie, 5 k.
O nominacji o. Dydaka Strzeleckiego, kapłana chodorkow1879–
1886
195
565
skiego klasztoru, na administratora w paraﬁi Bohusław, 9 k. 1880
O przeniesieniu kanonika Zgierskiego i ks. Staszkiewicza
1881
1886
197
513
do klasztoru kapucynów w Chodorkowie, 12 k.
O dostarczeniu generał-gubernatorowi imiennej listy zakonników klasztoru kapucynów w Chodorkowie z notatkami 1881
1886
197
637
o ich wieku, 3 k.

422

Kronika Projektu

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kapucyni

163

164

165

166

Winnica

Winnica

Winnica

O prośbie jednodworca Izydora Rylskiego o wydanie mu
pozwolenia na wstąpienie do zakonu karmelitów [bosych]
O jednodworcu Sykstusie Kaniowskim, który prosi o zgodę
na wstąpienie do klasztoru karmelitów [bosych]
O mianowaniu karmelity [bosego] o. Wincentego Kuleszy
proboszczem paraﬁi Pawołocz w pow. skwyrskim

По просьбе однодворца Исидора Рыльского о выдаче
ему свидетельства на поступление в монахи ордена
кармелитов босых
Об однодвoрце Сыкстусе Каниовском, ходатайствующем о разрешении ему поступить в кармелитанский
монастырь
О назначении иеромонаха кармелитанского ордена
Викентия Кулеши настоятелем Паволочского прихода
Сквирского уезда

1867

1865

1861

1877–
1878

O skierowaniu ks. Klepackiego do klasztoru kapucynów
w Winnicy

О назначении кс. Клепацкого в Винницкий капуцинский
монастырь

1869
1871

O przeniesieniu księdza do klasztoru winnickiego

О назначении иеромонаха Бальтазара Килинского настоя- O mianowaniu o. Baltazara Kilińskiego przełożonym
телем Винницкого капуцинского монастыря
klasztoru kapucynów w Winnicy

О переводе ксендза в Винницкий монастырь

1867

О перемещении иеромонаха Бальтазара Каминского
из Винницкого в Ходорковский монастырь на место
иеромонаха Дыдака Стржелецкого

Winnica

O przeniesieniu o. Baltazara Kamińskiego z klasztoru
w Winnicy do klasztoru w Chodorkowie [zob.] na miejsce
o. Dydaka Strzeleckiego

1865

Об арестованном в Уманском уезде послушнике
O aresztowanym w pow. humańskim Adrianie Karpowiczu,
Винницкого капуцинского монастыря Андриане Карповиче postulancie z klasztoru kapucynów w Winnicy, i odebranych
и об отобранных у него деньгах в сумме 140 руб.
mu 140 rb

Winnica

ogólne

kapucyni

162

1859

O mianowaniu o. Maksyma Zasławskiego z klasztoru winnickiego przełożonym klasztoru kapucynów w Chodorkowie
i proboszczem miejscowej paraﬁi

О назначении настоятелем Ходорковского капуцинского
монастыря и прихода из Винницкого монастыря иеромонаха Максима Заславского

Winnica

169 karmelici bosi

kapucyni

161

1849

O ustanowieniu nadzoru nad przybywającymi [do
klasztoru kapucynów w Winnicy] Kucharskim, Wróblewskim
i Litniowskim

Об учреждении надзора за прибывшими по паспортам
иеромонахами Кухарским, Вроблевским и Литниовским

Winnica

ogólne

kapucyni

160

1836

O przeniesieniu z klasztoru w Starokonstantynowie
do klasztoru w Brusiłowie [zob.] dwóch księży, Sarneckiego
i Jaworskiego, oraz o postulancie Roszniku

О перемещении из Староконстантиновского монастыря
Starokonstantynów в Брусиловский двух иеромонахов Сарнецкого и Яворского
и о послушнике Рошником

168 karmelici bosi

kapucyni

159

1869

ogólne

kapucyni

158

Data

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
O przeniesieniu ks. Kucharskiego z klasztoru starokonstantynowskiego do klasztoru chodorkowskiego [zob.]

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

О переводе ксендза Кухарского из СтароконстантиновскоStarokonstantynów
го монастыря в Ходорковский

Miejscowość

167 karmelici bosi

Zakon

Lp.

–

–

–

1888

1888

1888

1888

1888

1888

1888

1886

1886

182

180

176

145

186

184

182

180

174

162

1

184

131

123

516

829

249

649

391

568

110

167

6316

393

Data kasaty Opis Sprawa

Kronika Projektu
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Berdyczów

Berdyczów

Berdyczów

Berdyczów

Berdyczów

Berdyczów

Berdyczów

Berdyczów

Berdyczów

Berdyczów

Berdyczów

Berdyczów

171 karmelici bosi

172 karmelici bosi

173 karmelici bosi

174 karmelici bosi

175 karmelici bosi

176 karmelici bosi

177 karmelici bosi

178 karmelici bosi

179 karmelici bosi

180 karmelici bosi

181 karmelici bosi

182 karmelici bosi

Miejscowość

Berdyczów

Zakon

170 karmelici bosi

Lp.

О требовании планов зданий и внутреннего размещения
Бердичевского и Ходорковского монастырей

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
О доставлении сведений о том, нет ли препятствий
к перемещению из Бердического монастыря иеромонаха
Квасилевича
О доставлении сведений о том какой из заштатных
монастырей латинских может считаться наиболее
безвредном в отношении нравственном и политическом
для края и поместности своей для православия, 27 л.
Об истребовании от Бердичевского монастыря документа, на основании которого разрешено печатание
календарей, 8 л.
Об отправлении богослужения в Бердичевском монастыре
О возведении новой крыши на церкви Бердичевского
кармелитского монастыря
О выдаче свидетельства однодворцу с. Богатырки Таращанского уезда В. Каминского для поступления в монахи
Бердичевского кармелитского монастыря
О присланном настоятелем Бердичевского монастыря
иеромонахом Геронимом Шатковским календаря на 1861 г.
О выдаче дворянину Владиславу Кaсперовичу свидетельства на поступление в Бердический кармелитский
монастырь
О запрещении ксендзам Бердического кармелитанского
монастыря издания и продажи календаря
Об открытых в Бердическом кармелитанском монастыре
польских буквах для печати и проч.
О воспрещении Иосифу Тарновскому проживать в Бердическом кармелитском монастыре
По ходатайству дворянина Григория Кулеши о разрешении
ему поступить в число монахов Бердического кармелитанского монастыря
1848

1848

1849–
1850

O dostarczeniu wiadomości, czy nie ma przeszkód w przeniesieniu o. Kwasilewicza z klasztoru berdyczowskiego
O dostarczeniu informacji o tym, który z ponadetatowych
klasztorów łacińskich może być uznany za najmniej szkodliwy dla kraju i prawosławia, 27 k.
O nakazie wydania przez klasztor berdyczowski dokumentu,
na podstawie którego zezwolono na druk kalendarzy, 8 k.

1865

1866

Prośba szlachcica Grzegorza Kuleszy o zezwolenie na wstąpienie do klasztoru karmelitów [bosych] w Berdyczowie
O zażądaniu planów budynków i rozmieszczenia
pomieszczeń w klasztorach [karmelitów] w Berdyczowie
i [kapucynów] w Chodorkowie [zob.]

O odprawianiu nabożeństw w klasztorze berdyczowskim
1855
O nowym dachu na kościele klasztoru karmelitańskiego
1858
w Berdyczowie
O wydaniu W. Kamińskiemu, jednodworcowi z wsi Bohatyrki
w pow. taraszczańskim, pozwolenia na wstąpienie do
1859
klasztoru karmelitów [bosych] w Berdyczowie
O przysłanym przez o. Hieronima Szatkowskiego, przełożone1860
go klasztoru berdyczowskiego, kalendarzu na 1861 r.
O wydaniu szlachcicowi Władysławowi Kasperowiczowi
pozwolenia na wstąpienie do klasztoru karmelitów [bosych] 1861
w Berdyczowie
O zakazie księżom z klasztoru karmelitów [bosych] w Berdy- 1864–
czowie wydania i sprzedaży kalendarza
1866
O znalezionych w klasztorze karmelitów [bosych] w Berdy1864–
czowie polskich czcionkach drukarskich i in.
1866
O zakazie pobytu Józefa Tarnowskiego w klasztorze karmeli1865
tów [bosych] w Berdyczowie

Data

Przekład tytułu jednostki archiwalnej

1866

181

180

180

1866
1866

179

179

1866
1866

176

175

1866
1866

174

1

1

163

161

161

1866

1866

1866

1866

–

1866

464

957

651

202

1413

585

438

315

43277

41752

430

16

142

Data kasaty Opis Sprawa

424

Kronika Projektu

Berdyczów

Berdyczów

Mohylew

185 karmelici bosi

186 karmelici bosi

mariawitki

pijarzy

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

reformaci

187

188

189

190

191

192

193

194

195

Żorniszcze

Żorniszcze

Żorniszcze

Żorniszcze

Dederkały

ogólne

ogólne

Międzyrzecz

Berdyczów

184 karmelici bosi

Miejscowość

Berdyczów

Zakon

183 karmelici bosi

Lp.

Prośba szlachcica Karola Syrokomskiego o pozwolenie na
wstąpienie do klasztoru karmelitów [bosych] w Berdyczowie

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
O zabójstwie przełożonego klasztoru karmelitów [bosych]
w Berdyczowie

Korespondencja z Ikonnikowym, kijowskim gubernialnym
Переписка с киевским губернским архитектором Иконниarchitektem, o wydanie mu kwoty przeznaczonej na jego
ковым о выдаче ему командировачных с целью поездки в г.
wyjazd do Berdyczowa, w celu oględzin budynków klasztoru
Бердичев, для осмотра зданий кармелитского монастыря
karmelitańskiego
О разрешении исправить Бердичевский кармелитский костел O pozwoleniu na remont kościoła karmelitów berdyczowskich
По предложению киевского военного губернатора о приOdnośnie do decyzji kijowskiego gubernatora wojskowego
бывающих в Киевской губернии могилевских мариавиток o przebywaniu na obszarze guberni kijowskiej mohylewskich
Розалии Верижанки и Анастасии Аношковой
mariawitek, Rozalii Weryżanki i Anastazji Anoszkowej
О назначении иеромонаха Межиричского монастыря Леона O minanowaniu o. Leona Miacelskiego z klasztoru
Мятельского настоятелем Борщаевского римско-катоmiędzyrzeckiego proboszczem rzymskokatolickiej paraﬁi
лического прихода
Borszczajówka
О клирике реформатского ордена Цезарии Войтковском
O kleryku, reformacie Cezarym Wojtkowskim
О соединении одного реформатского с 4 капуцинскими
O połączeniu jednego klasztoru reformackiego z czterema
монастырями Киевской, Подольской и Волынской губерний klasztorami kapucynów z gubernii kijowskiej, podolskiej
под одноорденское начальство
i wołyńskiej
О причинении бесчестия девице Пашинской бежавшим из O stosunkach zbiegłego z klasztoru dederkalskiego
Дедеркальского монастыря иеромонахом Щепановским
o. Szczepanowskiego z panną Paszyńską
О высылке находившегося в Жорнищах на показание
O wysłaniu przebywającego w Żorniszczach na śledztwie
монаха Радзионтковского в Каменец-Подольск
zakonnika Radzionkowskiego do Kamieńca Podolskiego
Об отдаче в откуп сада и левады, принадлежащих упразд- O oddaniu do wykupu sadu i lasu należących do skasowanego
ненному Жорницкому реформатскому монастырю
klasztoru reformatów w Żorniszczach
Об исправлении повреждений в каменной ограде упраздO remoncie kamiennego ogrodzenia skasowanego klasztoru
ненного Жорницкого реформатского монастыря
reformatów w Żorniszczach
O ks. Lachowskim z paraﬁi Machnówka, który przeniósł ciała
О ксендзе Махновского костела Ляховского, перенесшем
[zakonników na cmentarz] z klasztoru reformatów w Żorмертвые тела при передаче Жорницкого монастыря
niszczach przed przekazaniem [budynków] duchowieństwu
в ведение греко-российского духовенства
grecko-rosyjskiemu

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
Об убийстве настоятеля Бердичевского кармелитанского
монастыря
По ходатайству дворянина Карла Сырокомского
о разрешении ему поступить в Бердический кармелитский монастырь

1891
1832
1832
1832

1832

1833
1833
1836

1837

–

–

1853

kon. XIX w.

1866

1866

1866

1866

1

1

1

1

2

1

1

182

1

186

151

181

181

6600

6509

4464

4277

2156

5963

4538

281

10883

314

241

599

347

Data kasaty Opis Sprawa

1841

1835

1833

1867

1839

1871

1867

1866

1866

Data

Kronika Projektu
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Zakon

reformaci

szarytki

trynitarze

trynitarze

trynitarze

trynitarze

trynitarze

Lp.

196

197

198

199

200

201

202

Rzyszczów

Rzyszczów

Rzyszczów

Rzyszczów

ogólne

Żytomierz

Żorniszcze

Miejscowość

По прошению мещанина Соколова и киевского Серикова
об удовлетворении их деньгами за постройки и работы
в Ржищевского упраздненном тринитарском монастыре

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
По Высочайшему повелению о передаче церкви упраздненного Жорницкого реформатского монастыря в ведение
духовенства греко-российского
О занятой дзеканом Росцишевским в Житомирском
монастыре у сестер милосердия сумме
Отношения управления киевского военного губернатора
о присвоении помешицей Дзелинской пахотной и сенокосной земли тринитарского монастыря [...]
Донесения и переписка духовных лиц по вопросам захвата
помещицей Дзялынской 300 десятин земли у Ржищевского
монастыря [...], 20 л.
По прошению дворянина Добровольского о претензии его
к Ржищевскому тринитарскому монастырю
По прошению иеромонаха Ржищевского монастыря
Чарнецкого об удовлетворении его дровами

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
Odnośnie do rozporządzenia cara o przekazaniu duchowieństwu grecko-rosyjskiemu kościoła skasowanego klasztoru
reformatów w Żorniszczach
O pożyczce dziekana Rościszewskiego zaciągniętej u sióstr
miłosierdzia z Żytomierza
Pismo zarządu kijowskiego gubernatora wojennego
o przywłaszczeniu przez szlachciankę Działyńską ziemi ornej
i łąk klasztoru trynitarzy [brak tekstu]
Wiadomości i korespondencja osób duchownych odnośnie
do odebrania przez właścicielkę dóbr Działyńską 300
dziesięcin ziemi od klasztoru rzyszczowskiego
Odnośnie do prośby szlachcica Dobrowolskiego w sprawie
jego roszczeń do klasztoru trynitarzy w Rzyszczowie
Odnośnie do prośby Czarneckiego, zakonnika klasztoru trynitarzy w Rzyszczowie, o zaopatrzenie go w drewno na opał
Odnośnie do prośby mieszczan Sierikowa i Sokołowa
z Kijowa o wypłaceniu im pieniędzy za prace budowlano-remontowe wykonane w skasowanym klasztorze trynitarzy
w Rzyszczowie
1833

1832

1832

1832

1833
1833

1832

1814

–

1865

1833
1827

1832

1

1

1

3

3

1

1

4271

4522

4481

2905

5021

4184

6631

Data kasaty Opis Sprawa

1837

Data

426

Kronika Projektu

Zakon

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

Miejscowość

1819
1820
1821–
1822
1822

Raporty oraz informacje Wyleżyńskiego, wizytatora szkół
w guberniach kijowskiej, wołyńskiej i podolskiej

Рапорты и представления визитатора училищ
Киевской, Волынской и Подольской губерний, Вылежинского
Рапорты визитаторов училищ Волынской и Подольской Raporty Kropińskiego i Wypryńskiego, wizytatorów szkół
губерний, Кропинского и Выпринского
w guberniach wołyńskiej i podolskiej
Рапорты и представления визитатора училищ Волын- Raporty oraz informacje Wyleżyńskiego, wizytatora szkół
ской, Подольской и Киевской губерний, Вылежинского
w guberniach wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej
Рапорты визитатора училищ Волынской и Подольской
губерний, Вылежинского

1824
1825
1826

Рапорты с приложением ведомостей директора училищ Raporty oraz informacje dyrektorów szkół w guberni
Подольской губернии
podolskiej
Рапорты с приложением ведомостей директора училищ Raporty oraz informacje dyrektorów szkół w guberniach
Подольской и Волынской губерний
podolskiej i wołyńskiej
Подробные визиты и рапорты училищ Волынской
губернии

Рапорты с приложением ведомостей директора училищ Raporty oraz informacje dyrektorów szkół w guberni
Подольской губернии
podolskiej

1826

1823

Рапорты с приложением ведомостей директора училищ Raporty oraz informacje dyrektorów szkół w guberni
Подольской губернии
podolskiej

Szczegółowe wizytacje i raporty szkół w guberni wołyńskiej

1823

Рапорты с приложением ведомостей директора училищ Raporty oraz informacje dyrektorów szkół w guberni
Волынской губернии
wołyńskiej

Raporty Wyleżyńskiego, wizytatora szkół w guberniach
wołyńskiej i podolskiej

1818–
1821

1812

1809

Data

Рапорты и представления визитатора училищ Волын- Raporty oraz informacje Wyleżyńskiego, wizytatora szkół
ской, Подольской и Киевской губерний, Вылежинского
w guberniach wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej

Katalog biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, akcesje z lat
1785–1810 książek pochodzących z bibliotek klasztornych,
w tym pojezuickich oraz prywatnych

Каталог библиотеки Виленского университета,
поступления из монастырских, частных и иезуитских
библиотек за 1785–1810 гг.

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
Raporty z dodatkiem informacji o ocenach uczniów oraz
wiadomości o personelu nauczycielskim, uczniach w szkołach w guberni podolskiej

Рапорты с приложением ведомостей об успеваемости, учительском и ученическом составе по школам
Подольской губернии

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Data kasaty

Tabela 2. Materiały dotyczące klasztorów i zakonów przechowywane w ЦДІАУ Київ, zesp. 707, Zarząd Kijowskiego Okręgu Szkolnego
(na podstawie inwentarza książkowego i kartkowego)

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

Opis

1826-11

1826-2

1825-12

1824-12

1823-5

1823-13

1822-12

1821-7

1820-11

1819-8

1818-20

181210а

1809-1

Sprawa

Kronika Projektu
427

Miejscowość

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

Zakon

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

Lp.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

Przebieg pracy nauczycieli szkół w guberni podolskiej
Przebieg pracy nauczycieli szkół w guberni wołyńskiej
Przebieg pracy nauczycieli szkół w guberni podolskiej

Формулярные списки учителей учебных заведений
Подольской губернии
Формулярные списки учителей учебных заведений
Волынской губернии
Формулярные списки учителей учебных заведений
Подольской губернии

1833

Дело об устройстве учебных заведений и о продолжении монахами ежегодных платежей на приходские
училища

1833–
1834

O utworzeniu w trzech zachodnich guberniach Kijowskiego
Okręgu Szkolnego szkół paraﬁalnych przy gimnazjach
i szkołach powiatowych z dochodów, które otrzymywano
z majątków skasowanych w 1832 r. klasztorów rzymskokatolickich, 163 k.
Pismo do zarządu Uniwersytetu Kijowskiego o funduszach
szkół paraﬁalnych, funkcjonujących do ich likwidacji
przy katolickich kościołach i klasztorach w guberni
kijowskiej, 1 k.

Об учреждении в трех западных губерниях Киевского
учебного округа при гимназиях и уездных училищах
приходских училищ на счет доходов, получаемых
с имений упраздненных в 1832 г. pимско-католических
монастырей, 163 л.
Отношение в правление Киевского университета о фундушах приходских училищ, находившихся до упразднения
при католических костелах и монастырях по Киевской
губернии, 1 л.

1834

1833–
1834

О разделении учебных пособий училищ, существовавших
O podziale pomocy szkolnych ze szkół istniejących przy
при упраздненных римско-католических монастырях,
zlikwidowanych klasztorach rzymskokatolickich, 40 k.
40 л.

Sprawa utworzenia szkół i o kontynuacji corocznych wpłat
przez zakonników na szkoły paraﬁalne

1833

Дело о замене некоторых обязанностей черного
Sprawa o zamianie niektórych zobowiązań czarnego
римско-католического духовенства в денежный платеж duchowieństwa rzymskokatolickiego do wpłat dla szkół
для приходских училищ
paraﬁalnych

1831

1831

1830

1830

Przebieg pracy nauczycieli szkół w guberni podolskiej

Формулярные списки учителей учебных заведений
Подольской губернии

1828

1828

Data

1828

Raporty kierowników i wizytacje szkół

Szczegółowe wizytacje i raporty szkół w guberni wołyńskiej

Przekład tytułu jednostki archiwalnej

Рапорты с приложением ведомостей директора училищ Raporty oraz wiadomości dyrektora szkół w guberni
Подольской губернии
podolskiej

Рапорты управляющих и визиты училищ

Подробные визиты и рапорты училищ Волынской
губернии

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Data kasaty

309

1

1

309

309

314

314

314

314

314

314

314

Opis

1695

722

720

136

123

1830-29

1830-30

1830-26

1830-25

1828-10

1828-3

1828-11

Sprawa

428

Kronika Projektu

Zakon

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

Lp.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

Miejscowość

O zakładach wychowawczych przy klasztorach rzymskokatolickich, 39 k.
Wiadomości o instytucjach wychowawczych istniejących
przy żeńskich klasztorach rzymskokatolickich, 11 k.
Gubernator cywilny kijowski odnośnie do delegowania
urzędnika do podziału pozostałych książek i pomocy
szkolnych po zlikwidowanych klasztorach rzymskokatolickich, 5 k.
Informacje o zakładach wychowawczych znajdujących
się przy klasztorach rzymskokatolickich, 8 k.
Wiadomości o instytucjach wychowawczych istniejących
przy żeńskich klasztorach rzymskokatolickich, 8 k.
Sporządzony w 1842 r. spis dokumentów Czackiego, wizytatora szkół w guberniach kijowskiej, podolskiej i wołyńskiej
w latach 1803–1812
Informacje o szkołach istniejących przy żeńskich klasztorach
rzymskokatolickich, 24 k.
Odnośnie do zapotrzebowania generał-gubernatora
kijowskiego, podolskiego i wołyńskiego o dostarczeniu
mu informacji o żeńskich pensjonatach istniejących przy
klasztorach rzymskokatolickich, 28 k.
Informacje o zakładach wychowawczych istniejących
przy klasztorach rzymskokatolickich, 2 k.
Sprawa odnośnie do propozycji ministra oświaty o dostarczaniu informacji o prawach do emerytury o. Kaczanowskiego, byłego kapelana Wileńskiej Rzymskokatolickiej
Akademii

О воспитательных заведениях при римско-католических монастырях, 39 л.
Ведомости об воспитательных заведениях, состоящих
при женских римско-католических монастырях, 11 л.
По отношению киевского гражданского губернатора о командировании училищного чиновника для
совместного разбора оставшихся от упраздненных
римско-католических монастырей книг и физических
инструментов, 5 л.
Донесения о воспитательных заведениях, состоящих
при римско-католических монастырях, 8 л.
Ведомости об воспитательных заведениях, состоящих
при женских римско-католических монастырях, 8 л.
Опись документов визитатора училищ Киевской,
Подольской и Волынской губернии Чацкого за 1803–1812 гг.,
составленная в 1842 г.
Донесения об училищах, состоящих при женских
римско-католических монастырях, 24 л.
По отношению киевского, подольского и волынского
генерао-губернатора о сообщении ему сведений о женских пансионах, содержанных римско-католическими
монастырями, 28 л.
Донесения об воспитательных заведениях, состоящих
при римско-католических монастырях, 2 л.
Дело по предложению министра народного просвещения
о доставлении сведений о правах на пенсию бывшего
капеллана Виленской римско-католической Академии
иеромонаха Качановского

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
O podporządkowaniu zarządowi szkolnemu żeńskich
pensjonatów, utrzymywanych przez żeńskie rzymskokatolickie klasztory, 9 k.

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
О подчинении училищному ведомству девичьих пансионов, содержимых женскими римско-католического
исповедания монастырями, 9 л.

1844

1843

1842–
1843

1842–
1843

1842

1841

1840–
1842

1840

1839–
1840

1838–
1839

1835–
1836

Data

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Data kasaty

10

9

8

8

1

7

6

6

5

4

1

Opis

262

152

66

13

1204

171

121

281

443

212

767

Sprawa

Kronika Projektu
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bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

45

46

47

48

Bar

bazylianie

42

bazylianie

bazylianie

41

bazylianie

?

40

43

?

39

44

ogólne

?

38

Bar

Bar

Bar

Bar

Bar

ogólne

Łuck

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
Informacje o zakładach wychowawczych istniejących
przy klasztorach rzymskokatolickich, 3 k.

Дело по отзыву архимандрита базилианского ордена
Иоанна Скивского о желании его приобрести покупкою
для сооружающегося в Киеве костела университетские
органы
Korespondencja o wsparciu barskiej szkoły

Raport dyrektora szkoły bazyliańskiej w Barze do zarządu
Uniwersytetu Wileńskiego o personelu i uczniach
Wiadomości o stanie gimnazjum winnickiego oraz szkołach
kamienieckiej, niemirowskiej, międzyborskiej i barskiej
Wiadomości o ocenach uczniów w szkołach niemirowskiej,
barskiej, międzyborskiej i winnickiej za 1830 r.
Odnośnie do raportu dyrektora szkół w guberni podolskiej
o zwrocie nadzorcy byłej bazyliańskiej szkoły powiatowej
w Barze pieniędzy wydanych na jej rzecz, 16 k.

Переписка о помощи Барскому училищу
Рапорт правлению Виленского университета директора школы базилианов-ксендзов в г. Баре о учительском
и ученическом составе и об успехах учеников
Ведомости о состоянии Винницкой гимназии, Каменецкого, Немировского, Менджибoрского и Барского
училища
Ведомости об успеваемости учащихся в Немировском,
Барском, Менджибожском и Винницком училищах за
1830 г.
По рапорту директора училищ Подольской губернии
о возвращении смотрителю бывшего в Баре базилианского уездного училища Скальскому издержанных
им на разные для училища надобности собственных
денег, 16 л.

O barskiej szkole powiatowej

Sprawa o opinii archimandryty bazylianów Jana
Skiwskiego w kwestii nabycia organów dla znajdującego
się w budowie kościoła uniwersyteckiego w Kijowie

Дело о записях и прошениях базилианских монастырей
на училища

О Барском уездном училище

Księga przychodów i wydatków szkoły w Łucku za 1810 r.
Sprawa o zapisach i prośbach bazyliańskich monasterów
dla szkół

Книга прихода и расхода Луцкой школы за 1810 г.

Raporty z dodatkiem informacji o ocenach uczniów oraz
wiadomości o personelu nauczycielskim szkół powiatowych
żytomierskiej, wołyńskiej, lubarskiej, włodzimierskiej i in.

Дело по предложению министра народного просвещения
Propozycja ministra oświaty odnośnie do kasaty zapisu
об уничтожении записи помещицы Карвицкой на
szlachcianki Karwickiej na fundusz szkoły w Lubarze
фундуш для Любарского училища

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
Донесения об воспитательных заведениях, состоящих
при римско-католических монастырях, 3 л.

Рапорты с приложением ведомостей об успеваемости
Lubar, Włodziучеников и сведения об учительском персонале по
mierz Wołyński,
Житомирской, Волынской, Любарской, Владимирской
Wołyń, Żytomierz
и другим уездным школам

Lubar

ogólne

ogólne

37

Miejscowość

Zakon

Lp.

1833

1830

1827

1822

1812

1806

1837–
1838

1818–
1823

1810

1810

1837

1837

1837

1837

1837

1837

–

–

–

–

–

–

1844
1833–
1834

Data kasaty

Data

1

315

315

314

314

314

309

314

314

314

309

10

Opis

424

56

39

1822-13

1812-3

1806-4

712

1818-13

1810-7

1810-3

646

17

Sprawa
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Kronika Projektu

Zakon

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

Lp.

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Kaniów

Kaniów

Kaniów

Kaniów

Kaniów

Humań

Humań

Bar

Bar

Bar

Miejscowość

1836–
1837
1846

Sprawa o kwocie przysądzonej byłej barskiej szkole z majątku Żeniszkowce należącego do Kostin-Paszyńskiej

Дело о сумме присужденной с имения Зенишковец помещицы Костина-Пашинской бывшему Барскому училищу
Дело о доставлении сведений Волынской духовной конси- Sprawa o przesłaniu konsystorzowi wołyńskiemu informacji
стории о сумме 225 руб. бывшего Барского монастыря o kwocie 225 rb należącej do skasowanego monasteru
обеспеченной на Женитковцах
barskiego, zabezpieczonej na Żeniszkowcach

1841

1842

Informacja bazyliańskiego archimandryty B. Fizykiewicza
o otwarciu szkoły w Kaniowie, w guberni kijowskiej, 1 k.
Raporty z informacjami [brak tekstu] o podpaleniu przez
„jakiegoś złego człowieka” monasteru i szkoły bazylianów
w Kaniowie
Korespondencja z Ministerstwem Oświaty, zarządem uniwersytetu kijowskiego o rozpatrzeniu prośby A. Zawadzkiej,
mieszkanki miasta Kaniowa, o zwrot sumy zapisanej przez
jej krewną, F. Kazarinową, na rzecz szkoły bazylianów
w Kaniowie, w związku z likwidacją tejże
Prośba Ruszkowskiego, nauczyciela szkoły powiatowej
w Zańkowcach [?], o zaliczenie mu okresu pracy w szkole
bazyliańskiej w Kaniowie, 4 k.
Sprawa o wysłanie do sądu powiatowego w Bohusławiu
materiałów dotyczących sporu archimandryty Fizykiewicza
z kaniowskimi mieszczanami

Сообщение базилианского аббата Физикевича Б. об
открытии школы в г. Каневе Киевской губернии, 1 л.
Рапорты с приложением ведомостей [...] поджоге
«каким-то злым человеком» монастыря и школы
базилианов в Каневе
Переписка с Министверством народного просвещения,
правлением киевского университета о рассмотрении
прошения жительницы г. Канева Богуславского уезда
Киевской губернии Завадской А. А. о возвращении ей
денег, завещанных ее родственницей Казариновой
Ф. в пользу каневских базилианских училищ, в связи с их
упразднением
По прошению учителя Зеньковского уездного училища
Рушковского о зачете ему времени бытности его
учителем в Каневском базилианском училище в действительную службу, 4 л.
Дело о высылке в Богуславский уездный суд дела по иску
архимандрита Физикевича с каневскими мещанами

1834–
1836

1818

1803

1834–
1836

Ciąg dalszy sprawy o otwarciu w Humaniu szkoły powiatowej i przekazaniu jej pomocy szkolnych z byłego monasteru
bazyliańskiego w Humaniu, 36 k.

Продолжение дела об утверждении в г. Умани уездного
училища и о предоставлении ему учебных пособий
бывшего уманского базилианского монастыря, 36 л.

1812

Księga przychodów i wydatków szkoły powiatowej
w Humaniu

Книга прихода и расхода Уманского уездного училища

1834–
1837

Data

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
O przekazaniu pomocy szkolnych ze skasowanego monasteru bazylianów w Humaniu do zarządu szkolnego w celu
przekazania ich szkołom powiatowym, 40 k.

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
О передаче учебных пособий, упраздненного в Умани
базилианского монастыря в училищное ведомство для
уездных училищ, 40 л.

1833

1833

1833

1833

1833

1834

1834

–

1837

1837

Data kasaty

309

7

309

314

315

1

314

309

309

1

Opis

907

206

677

1818-35

62

159

1812-8

267

688

883

Sprawa

Kronika Projektu
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Zakon

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

Lp.

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Poczajów

Оwrucz

Оwrucz

Оwrucz

Оwrucz

Łuck

Lubar

Lubar

Lubar

Lubar

Krzemieniec

Krzemieniec

Miejscowość

1822

Skargi mianującego się porucznikiem Kozłowskim na szkołę
lubarską
Odnośnie do informacji porucznika Kozłowskiego o złym
stanie lubarskiej szkoły powiatowej, prowadzonej przez
księży bazylianów
O nieposłuszeństwie uczniów szkoły międzyrzeckiej
[zob. Międzyrzecz] i o wydarzeniach w lubarskiej szkole
powiatowej
Wyjaśnienia sprawy nauczycieli szkoły lubarskiej – Leniewicza, Pieczyńskiego i Bondrowskiego
Wiadomość o łuckiej szkole powiatowej za rok akademicki
1829–1830
Sprawa o niepokojach i nadużyciach zauważonych przez
kuratora w owruckiej szkole powiatowej

Жалобы именующегося поручиком Козловским на
Любарское училище
По доносу поручика Козловского о плохом состоянии
Любарского уездного училища, содержимого ксендзами-базилианами
О неповиновении учеников Мендзырецкого училища
и о прoисшествии, случившемся в Любарском уездном
училище
Объяснения по делу об учителях Любарского училища
Леневиче, Пенчинском и Бондровском
Ведомость о Луцком уездном училище за 1829–1830
учебный год
Дело о беспорядках и злоупотреблениях, замеченных
почетным смотрителем в Овручском уездном
училище

1823

O zapisie kahału owruckiego dla tamtejszej szkoły
powiatowej
Korespondencja kuratora Wileńskiego Okręgu Szkolnego
z ministrem oświaty [brak tekstu] o stanie szkoły owruckiej
Korespondencja z kuratorem Wileńskiego Okręgu Szkolnego
o otwarciu szkoły bazyliańskiej w Poczajowie, pow. krzemieniecki, gubernia wołyńska

О записи Овручского кагала на тамошнее уездное
училище
Переписка попечителя Виленского учебного округа
с министром просвещения [...] о состоянии Овручского
училища
Переписка с попечителем Виленского учебного округа
об открытии базилианского училища в г. Почаеве
Кременецкого уезда Волынской губернии

1825–
1827

1823

1823

О беспорядках по Овруцкому уездному училищу, содержи- O niepokojach w owruckiej szkole powiatowej, prowadzonej
мому сословием ксендзов-базилианов
przez księży bazylianów

1823

1829

1827

1823

1822

1823

Data

О возврещении во владение Волынского лицея несколько
O zwrocie Liceum Wołyńskiemu kilku sal, zajętych przez
зал, занятых ныне греко-российскою Церковью в побазиCerkiew prawosławną w pobazyliańskim murowanym
лианских каменных зданиях в Кременце, принадлежащих
budynku w Krzemieńcu, należącym do liceum
лицею

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
1817

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
О побазилианской коллегии в Кременце, принадлежащей O kolegium pobazyliańskim w Krzemieńcu, należącym do
Волынскому лицею
Liceum Wołyńskiego

1831

1831

1831

1831

1831

1833

1839

1839

1839

1839

1839

1839

Data kasaty

315

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

Opis

34

1823-13

1823-24

1823-4

1823-17

1829-6

1828-13

1823-2

1822-11

1822-3

1823-22

1817-5

Sprawa
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Kronika Projektu

Zakon

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bernardyni

dominikanie

dominikanie

dominikanie

jezuici

Lp.

71

72

73

74

75

76

77

78

79

ogólne

Lubar

Lubar

ogólne

Sokal

Włodzimierz

Włodzimierz

Połock

Poczajów

Miejscowość

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
Дело по отношении преосвященного волынского об
освобождении православного духовенства почаевского
базилианского монастыря от платежа в пользу Волынского лицея по 22 руб. 50 коп. сер. в год
Расписание занятий в Полоцкой Академии и подведомственных ей школах, 2 л.
Объяснительная записка бывшего ректора школ
базилианского ордена Владимиро-Волынского уезда
Волынской губернии С. Булгаровского о причинах издания
книги по искусству плавания без проверки цензуры
Виленского университета, 1 л.
По прошению настоятеля Владимирского базилианского
монастыря ксендза Багинянского об оставлении его
в звании смотрителя Владимирского уездного училища
в случае его открытия вновь, 2 л.
Дело по требованию Департамента Народного
Просвещения о доставлении сведений о 7000 злотых,
записанных помещиком Феликсом Потоцким на Сокальский бернардинский монастырь
Дело по Высочайшему повелению о сложении с доминиканских монастырей Волынской губернии платежа 500
злотых в пользу Волынского лицея
По донесению директора училищ Волынской губернии
о существовании в м. Любаре Новоград-волынского
уезда училища, содержимого монахами доминиканцами
и его закрытии, 26 л.
Дело о сообщении в первый стол канцелярии попечителя Киевского учебного округа сведений о фундушах
имевшегося при Любарском доминиканском монастыре
конвикта
Рапорты и акты визитатора о постановке учебной
работы в уездных школах Подольской и Волынской
губерний, переписка с Волынской казенной палатою
о выплате жалования учителям-иезуитам
1842–
1845

1809

Sprawa o informacjach, które wpłynęły do pierwszego stołu
kancelarii kuratora Kijowskiego Okręgu Szkolnego o funduszach konwiktu przy klasztorze dominikanów w Lubarze
Raporty i akty wizytatora o programach szkolnych szkół
powiatowych w guberniach podolskiej i wołyńskiej, korespondencja z Wołyńską Izbą Skarbowej o wypłacie pensji
nauczycielom-jezuitom

–

1864

1864

1840–
1842

–

–

1847

Sprawa o przekazanie Departamentowi Oświaty Narodowej
informacji o 7000 zł zapisanych przez Feliksa Potockiego na
rzecz klasztoru bernardynów w Sokalu

1839

1839

1833

1833

Prośba ks. Bagińskiego, przełożonego bazyliańskiego klasztoru we Włodzimierzu, o pozostawienie go na stanowisku
nadzorcy włodzimierskiej szkoły powiatowej w przypadku
ponownego jej otwarcia, 2 k.

Sprawa o rozporządzeniu cara o pozyskaniu z klasztorów
dominikańskich z obszaru guberni wołyńskiej kwoty 500 zł
na rzecz Liceum Wołyńskiego
Odnośnie do informacji dyrektora szkół w guberni
wołyńskiej o istnieniu w Lubarze, pow. nowograd-wołyński,
szkoły utrzymywanej przez dominikanów i o jej zamknięciu,
26 k.

1811

1834

1831

1833

–

Data kasaty

Data

Wyjaśnienie S. Bułgarowskiego, byłego rektora szkół
bazyliańskich w pow. włodzimierskim guberni wołyńskiej,
o przyczynach druku książki o sztuce pływania bez sprawdzenia jej przez cenzurę Uniwersytetu Wileńskiego, 1 k.

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
Sprawa o zawiadomieniu wołyńskiego [władyki]
o zwolnieniu prawosławnego duchowieństwa [z byłego]
poczajowskiego monasteru bazylianów od płacenia na
rzecz Liceum Wołyńskiego 22 rb 50 kop. rocznie
Rozkład lekcji w Akademii Połockiej i podległych jej
szkołach, 2 k.

314

309

6

309

309

1

315

315

309

Opis

1809-5

911

162

655

1023

300

65

74

657

Sprawa

Kronika Projektu
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Zakon

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

Lp.

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Krzemieniec

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

Miejscowość

1823

1832

1833

Przedstawienie i propozycja przerysowania map pojezuickich majątków przez uczniów szkoły mierniczej

Сообщение Эдукационной коммиссии об открытии тор- Powiadomienie przez Komisję Edukacji o otwarciu
гов на поиезуитские имения в Подольской и Волынской
przetargów na majątki pojezuickie w guberniach podolskiej
губернии
i wołyńskiej
Prośba dyrektora Departamentu Oświaty Narodowej
o przedstawienie różnych rozporządzeń odnośnie do
pojezuickich majątków
Sprawa w kwestii prośby właściciela ziemskiego Wilhelma
Krajewskiego o pozwolenie na sprzedaż pojezuickiego
majątku, miasta Wielkiej Dąbrowy, w celu uzupełnienia
naliczanych z niego kapitałów i zaległych wpłat
Sprawa o pojezuickich niedoborach (na Uniwersytet
św. Włodzimierza), które jakoby pochodzą ze wsi uniwersyteckiej Grabowki
W sprawie pisma nowograd-wołyńskiego sądu ziemskiego
o przedstawieniu kopii zarządzenia Wołyńskiej Komisji ds.
funduszy szkolnych o pojezuickiej niedopłacie szlachcica
Konrada Niszczewicza
Sprawa o braku wypłat z kniażnińskiego (pojezuickiego)
majątku z lat 1808–1848

Представление и предлoжение относительно перерисования карт поиезуитских имений воспитанниками
училища землемеров

Дело по отношению директора Департамента Народного Просвещения с препровождением разных правил
относительно поиезуитских имений
Дело по прошению помещика Вильгельма Краевского
о учинении распоряжения к продаже поиезуитского имения г. Великой Домбровы для пополнения числящихся на
оном капиталов и недоимок
Дело о поиезуитской недоимке (на университет св.
Владимира) числящейся якобы на университетской
деревне Грабовке
Дело по отзыву Новоград-волынского земского суда
о сообщении копий определения Волынской об училищных фундушах коммиссии o поиезуитской недоимке
с помещика Конрата Нищевича
Дело о недоимке по Княжнинскому (поиезуитскому)
имению с 1808 по 1848 гг.

1837

Дело по прошению дворянина Козловского о ввыдаче ему
копии плана земли, лежащей в кременецкой поиезуитской юридике, и находившейся прежде в его, Козловского,
владении и проч.

Sprawa w kwestii prośby szlachcica Kozłowskiego
o wydanie mu kopii planu gruntów leżących w pojezuickiej
jurydyce w Krzemieńcu, znajdujących się przedtem w jego,
Kozłowskiego, posiadaniu, i in.

1852

Дело о процентных деньгах 108 руб. 10 коп.сер., взыскан- Sprawa o sumie odsetek 108 rb 10 kop. srebrem, pozyskaных с имения Рогозного от капитала поиезуитского по nych z majątku Rohoźna od kapitału pojezuickiego według
облигационному документу 1789 г.
obligacji z 1789 r.

1850

1843

1838–
1843

1837

1812

Data

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
Katalog biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, akcesje z lat
1785–1810 książek pochodzących z bibliotek klasztornych,
w tym pojezuickich oraz prywatnych

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
Каталог библиотеки Виленского университета,
поступления из монастырских, частных и иезуитских
библиотек за 1785–1810 гг.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Data kasaty

309

309

309

309

309

309

309

1

314

314

Opis

737

1246

318

1001

35

700

640

1203

1823-29

181210а

Sprawa
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Kronika Projektu

Zakon

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

kapucyni

karmelici

karmelici

karmelici

Lp.

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Horodyszcze

Horodyszcze

ogólne

Winnica

Żytomierz

Żytomierz

Żytomierz

Romanów

Lityń

Miejscowość

1849

1838

1852

Sprawa o wysokości niedopłaty z obroków z ziem pojezuickich, należących do żytomierskiego seminarium

Об избранном содержительницею образцового пансиона
O wybranym przez panią Marardot, właścicielkę wzorcoв г. Виннице госпожей Марардот для преподавания
wego pensjonatu w mieście Winnica, kapucynie o. Macieju
в пансионе закона божьего римско-католического испоKucharskim do prowadzenia w pensjonacie katechez, 5 k.
ведания ксендза капуцина Мацея Кухарского, 5 л.
Sprawa o corocznej wypłacie po 54 rbs przez zakon karmelitów na rzecz byłego gimnazjum wołyńskiego, obecnie
Uniwersytetu św. Włodzimierza, zgodnie z postanowieniem
duchowieństwa rzymskokatolickiego z 1803 r.
W sprawie raportu p.o. dyrektora Liceum Wołyńskiego
o należnej tej instytucji niedopłacie z majątku Horodyszcze
(gubernia wołyńska, pow. zasławski), należącego do
skasowanego tamtejszego karmelickiego klasztoru
W sprawie wpłaty przez powiatowy urząd skarbowy
w Zasławiu sum od kapitału horodyskich karmelitów
należnych Uniwersytetowi św. Włodzimierza

Дело о количестве недоимок оброчного дохода
с земель поиезуитских, принадлежащих Житомирской
семинарии

Дело о ежегодном платеже по 54 руб.сер. орденом
монахов башмачковых кармелитов в пользу бывшей
Волынской гимназии, ныне университету св. Владимира
по постановлению римско-католического духовенства
1803 г. 20 октября
Дело по рапорту исполняющего должность директора
Волынского лицея о следующей сему заведению недоимки с имения Городище (Волынской губернии, Заславского
уезда) принадлежащего упраздненному тамошнему
кармелитскому монастырю
Дело об уплате Заславским уездным казначейством
процентных и недоимочных денег, следующих университету св. Владимира от капитала, числящегося на
городских монахах кармелитах

1843

1833

1822

О поиезуитском пляце в Житомире, занимаемом евO pojezuickim placu w Żytomierzu zajmowanym przez
реем Берлинрод и о чинше, причитающемся за таковой Żyda Berlinroda i o czynszu należnym za ten plac szkole
пляц Житомирскому училищу
żytomierskiej

1818
1817–
1824

O romanowskiej szkole na Wołyniu, prowadzonej
przez jezuitów w ramach Zarządu Edukacyjnego

О Романовском училище на Волыни, содержимом иезуитами в ведении эдукационного управления

1824

Data

Поиезуитская коллегия в Житомире, о увольнении оной Pojezuickie kolegium w Żytomierzu, o zwolnieniu
от занятия в пользу правительства или же уступления od zajęcia przez rząd lub ustąpieniu miejscowemu zarządowi
местному губернскому правлению
gubernialnemu

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
Korespondencja z gubernatorem podolskim o kwaliﬁkacji
wykładowców pensjonatu w Lityniu, o remoncie dawnych
jezuickich budynków [brak tekstu]

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
Переписка с подольским губернатором о квалификации
преподавателей Литинского пансиона, о ремонте
древних иезуитских зданий [...]

1832

1832

–

–

–

1773

1773

1820

–

Data kasaty

309

309

309

4

309

314

314

314

314

Opis

926

649

1223

291

1057

1822-29

1817-9

1818-14

1824-11

Sprawa

Kronika Projektu
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Wiśniowiec

Berdyczów

102 karmelici bosi

mariawitki

pijarzy

pijarzy

pijarzy

pijarzy

pijarzy

103

104

105

106

107

108

Międzyrzecz

Międzyrzecz

Międzyrzecz

Międzyrzecz

Międzyrzecz

Milatyn Nowy

101 karmelici bosi

Toporyszcze

Berdyczów

karmelici

99

Miejscowość

100 karmelici bosi

Zakon

Lp.

1837–
1841
1833–
1835

Sprawa o niewypłacenie Uniwersytetowi św. Włodzimierza
Дело о недоимке, следуемой университету св. Владими[sumy należnej mu] z majątku klasztornego w Nowym
ра с Нововишневецкого монастырского имения
Wiśniowcu
O żeńskich prywatnych zakładach wychowawczych
w Berdyczowie [prowadzonych] przez siostry mariawitki
i obcokrajowca G. Bendera, 26 k.
O pomocy funduszu edukacyjnego dla szkoły międzyrzeckiej
na Wołyniu, prowadzonej przez księży pijarów
O nieposłuszeństwie uczniów szkoły międzyrzeckiej i o wydarzeniach w lubarskiej [zob. Lubar] szkole powiatowej

О женских частных воспитательных заведениях,
содержимых в г. Бердичеве монахинями мариавитками
и иностранца Г. Бендер, 26 л.
О помощи данной из Эдукационного фундуша Мендзыржецкому училищу по Волыни, содержимому ксендзами
пиарами
О неповиновении учеников Мендзырецкого училища
и о происшествии, случившемся в Любарском уездном
училище

1833

О Менджировской гимназии, фундушевых и учебных
пособиях оной, 72 л.

O gimnazjum międzyrzeckim oraz funduszowych i szkolnych
pomocach tegoż, 72 k.

1826

1826

1823

О пожертвованиях бывшего Ровенского уездного марша- O zapisie Osipa Stockiego, byłego marszałka powiatu
ла Осипа Стецкого в пользу Мендзыржецкого училища
rowieńskiego, na rzecz szkoły międzyrzeckiej

O międzyrzeckim gimnazjum

1853

Sprawa kwoty 4000 zł, czyli 600 rbs, zabezpieczonej
na majątku Zdziechowskiej na wsi Czerepaszyńce w pow.
winnickim, zgodnie z kwitem Chołoniewskiego w klasztorze
karmelitów [bosych] w Milatynie [Nowym]

Дело о сумме 4000 злотых или 600 руб.сер. обеспеченной
на имении помещицы Винницкого уезда Здзеховской с.
Черепашинцах, по займу Холоневским у Млиятынских
ксендзов кармелитов

О Мендзыржецкой гимназии

1822

О сумме, определенной сословием ксендзов Бердичевских O kwocie przydzielonej postanowieniem duchowieństwa
кармелитов, постановлением духовенства Луцкой
diecezji łuckiej księżom karmelitom [bosym] w Berdyczowie
епархии на учебные пособия при Бердичевском училище na pomoce szkolne przy szkole berdyczowskiej

1818

1836–
1837

Sprawa pisma autorstwa Podhorodeńskiego, honorowego
kuratora gimnazjum żytomierskiego, o nawiązaniu z kim
należy kontaktu w sprawie zezwolenia katechecie rzymskokatolickiego wyznania na odprawianie dla uczniów szkoły
w Toporyszczach liturgii w budynkach po skasowanym
klasztorze katolickim

Data

Przekład tytułu jednostki archiwalnej

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
Дело по представлению почетного попечителя
Житомирской гимназии Подгороденского о сделании
с кем следует сношения о дозволению законоучителю
римско-католического исповедания в Топоржинском
училище отправлять богослужение в зданиях упраздненного римско-католического монастыря смежного
с училищем

1853

1853

1853

1853

1853

1850

1832

–

1866

1832

Data kasaty

1

314

314

314

314

1

309

309

314

3

Opis

368б

1826-17

1826-5

1823-2

1818-12

308

753

358

1822-29

30

Sprawa

436

Kronika Projektu

Zakon

pijarzy

pijarzy

pijarzy

szarytki

trynitarze

trynitarze

trynitarze

trynitarze

trynitarze

wizytki

wizytki

Lp.

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza
По рапорту директора Луцкой гимназии о содержимом
монахами пиарами м. Менджиржичах училище, о воспреMiędzyrzecz
щении заниматься частным обучением не имеющим
на то разрешения от училищного начальства, 6 л.
О библиотеке, принадлежавшей бывшей Менджирицкой
Międzyrzecz
пиарской гимназии и об оставлении богословских
сочинений местным ксендзам-пиарам, 33 л.
Дело о фундyшах Ровенского уездного училища, содержиMiędzyrzecz
мого было ксендзами пиярами в Межириче
Дело о монастыре сестер милосердия в м. Грудках и
Gródek [Podolski] вообще о женских пансионах римско-католического
исповедания, 7 л.
Дело по отношению Департамента народного просвещения об освобождении тринитарских монастырей от
ogólne
платежа по 600 злотых вносимого в пользу светских
училищ
О Теофильпольском уездном училище, содержимом
Teoﬁlpol
сословием ксендзов тринитаров
О Староконстантиновском уездном училище
Teoﬁlpol
в Теофильполе, содержимом ксендзами тринитарами
с назначением помощи из эдукационного фундуша
Teoﬁlpol
Теофильпольское училище и девичий пансион
По представлении Совета Киевского университета об
Teoﬁlpol
определении монаха тринитарского ордена И. Новицкого
законоучителем в Теофильпольское уездное училище, 6 л.
Kamieniec
Об учреждении в Каменце-Подольском монастыря
Podolski
визиток
Дело о сделании распоряжения к возврату монастырю
Lublin
Люблинских визиток суммы 10000 злотых с процентами следующей от помещика Загурского

Miejscowość

1853
1853
1866

1833–
1835
1852
1837–
1838

1830
1837

Sprawa o zwrocie klasztorowi lubelskich wizytek sumy
10 000 zł z odsetkami przez właściciela dóbr Zagórskiego

1835

1882

1866

1832

1832

1832

1818–
1824
1826

1832

1818–
1823

–

1853

1833

1833

Data kasaty

Data

O utworzeniu w Kamieńcu Podolskim klasztoru wizytek

O teoﬁlpolskiej szkole powiatowej prowadzonej przez księży
trynitarzy
O szkole powiatowej w Teoﬁlpolu, pow. starokonstantynowski, prowadzonej przez księży trynitarzy z przyznaniem
pomocy z funduszu edukacyjnego
Szkoła teoﬁlpolska i pensjonat żeński
Odnośnie do pisma Rady Uniwersytetu Kijowskiego o skierowaniu trynitarza, I. Nowickiego, do szkoły powiatowej
w Teoﬁlpolu jako katechety, 6 k.

W sprawie pisma Departamentu Oświaty Narodowej
o zwolnieniu klasztorów trynitarskich od płatności po 600 zł
na rzecz szkół świeckich

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
W sprawie raportu dyrektora gimnazjum łuckiego o prowadzonej przez pijarów w mieście Międzyrzeczu szkole oraz
o zakazie prowadzenia prywatnego nauczania przez osoby
nieposiadające na to zezwolenia od władz szkolnych, 6 k.
O bibliotece należącej do dawnego gimnazjum pijarów
w Międzyrzeczu i o pozostawieniu znajdujących się w niej
dzieł teologicznych miejscowym księżom pijarom, 33 k.
Sprawa funduszy szkoły powiatowej w Równem, prowadzonej przez byłych księży pijarów z Międzyrzecza
Sprawa klasztoru sióstr miłosierdzia w mieście Gródek
i o żeńskich pensjonatach rzymskokatolickiego wyznania
w ogóle, 7 k.

309

314

1

314

314

314

309

3

309

1

1

Opis

752

1830-12

343

1826-3

1818-17

1818-39

662

484

1224

368а

407

Sprawa

Kronika Projektu
437

Zakon

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

bazylianie

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

Miejscowość

1840–
1850

1845–
1846

1850–
1860
1851–
1874

Korespondencja z isprawnikiem ziemskim skwyrskim
w sprawie wnoszenia podatków za chłopów Kornykowych ze
wsi Diedowszczyzny, byłych pańszczyźnianych należących do
klasztoru rzymskokatolickiego, którzy przeszli na własność
Chojeckiego
Sprawa wniosku biskupa rzymskokatolickiego łucko-żytomierskiego o ściągnięciu z właścicieli ziemskich,
którzy nie zwrócili pożyczek klasztorom rzymskokatolickim,
zaciągniętych pod hipotekę majątków oraz nieopłaconych
lichwiarskich procentów

Relacja białoruskiego konsystorza greckounickiego o wysłaniu do Kijowskiego Prikazu Opieki Publicznej 360 rb od
procentów należących do monasteru bazyliańskiego

Дело по отношению луцко-житомирского римско-католического епископа о взыскании с помещиков не
возвративших ссуд, взятых ими под залог имений
у римско-католических монастырей и не оплативших
ростовщических процентов по ним

Дело о взыскании с помещиков Киевской губернии
Sprawa o ściągnięciu z właścicieli ziemskich guberni
ростовщических процентов и денег, взятых под заклад kijowskiej lichwiarskich procentów i sum zaciągniętych pod
имений у римско-католических монастырей
hipotekę majątków w klasztorach rzymskokatolickich
Sprawa o ściągnięciu z właścicieli ziemskich guberni kijowskiej pieniędzy (z lichwiarskimi odsetkami) zaciągniętych
w klasztorach rzymskokatolickich

Переписка со Сквирским земским исправником о
порядке оплаты налогов за крестьян с. Дедовщины
Корныковых, б. крепостных крестьян римско-католического монастыря, перешедших во владение
помещика Хоецкого

Дело о взыскании с помещиков Киевской губернии
денег (с ростовщическим процентом по ним), взятых
взаймы у римско-католических монастырей

По отношению Белорусской греко-униатской духовной
консистории о высылке Киевским приказом общественного призрения 360 руб. процентов принадлежащих базилианскому монастырю

1834

1839–
1846

1832–
1834

–

Data

Дело о взыскании денежных сумм, следовавших упразд- Sprawa o ściągnięciu sum należnych skasowanym klaszненным монастырям, для внесения их в Государствен- torom rzymskokatolickim, w celu wpłacenia ich do Banku
ный банк, 1000 л.
Państwowego, 1000 k.

O sumach i zobowiązaniach corocznych skasowanych
rzymskokatolickich klasztorów, 43 k.

О суммах и аннуатах упраздненных монастырей
римско-католического вероисповедания, 43 л.

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
Sprawa o ściągnięciu z właścicieli ziemskich guberni
kijowskiej sum i odsetek po wzięciu pożyczek w rzymskokatolickich klasztorach i kościołach oraz pod hipotekę
majątków, 61 k.

Дело о взыскании с помещиков Киевской губернии
денег и процентов по ним взятых в займы у
римско-католических монастырей и церквей под
залог имений, 61 л.

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

–

–

–

–

–

–

–

–

295

336

336

336

336

336

295

336

Data kasaty Opis

Tabela 3. Materiały dotyczące klasztorów i zakonów przechowywane w ДАКО, zesp. 1, Kijowski zarząd gubernialny, op. 295, 330, 336
(na podstawie inwentarza książkowego i kartkowego)

16816

439

4311

3615

3430

3368

16849

4202

Sprawa

438

Kronika Projektu

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

9

10

11

12

kapucyni

kapucyni

karmelici

reformaci

reformaci

14

15

16

17

18

13 dominikanie

Zakon

Lp.

O kasacie klasztoru katolickiego w Chodorkowie, 90 k.
O ściągnięciu od Rościszewskiego, właściciela ziemskiego,
1050 rbs na rzecz klasztoru karmelitów w Uszomierzu
Sprawa odnośnie do wniosku gubernatora wojennego
o sprzedaż ruchomości i rzeczy, które pozostały po skasowanych klasztorach rzymskokatolickich w guberni kijowskiej,
303 k.

Об упразднении католического монастыря в Ходоркове, 90 л.

О взыскании c помещика Росцишевского 1050 руб.сер.
в пользу Ушомирского кармелитанского монастыря

Дело по предложению киевского военного губернатора,
о продаже движимостей и вещей, оставшихся после
упраздненных в Киевской губернии римско-католических обителей, 303 л.

Żorniszcze

Żorniszcze

Uszomierz

Chodorków

Об отобранной помещиком Хлопацким от Жорницкого O odebranej przez Chłopackiego, właściciela ziemskiego,
реформатского монастыря земли
ziemi klasztorowi reformatów w Żorniszczach

Ściągnięcie [pieniędzy] od księżnej Cecylii Radziwiłł na rzecz
klasztoru kapucynów

О взыскании с княгини Цецилии Радзивиловой в пользу
капуцинского монастыря

Byszów,
Chodorków,
Czarnobyl, Kijów

1834

–

1838

1886

1834

–

Sprawa odnośnie do wniosku gubernatora wojennego
o sprzedaż ruchomości i rzeczy, które pozostały po
skasowanych klasztorach rzymskokatolickich w guberni
kijowskiej [dotyczy klasztorów dominikańskich w Byszowie,
Chodorkowie, Czarnobylu i Kijowie oraz klasztoru reformatów w Żorniszczach, zob.], 303 k.

Дело по предложению киевского военного губернатора,
о продаже движимостей и вещей, оставшихся после
упраздненных в Киевской губернии римско-католических обителей, 303 л.

Lisianka

ogólne

–

Sprawa odnośnie do wniosku gubernatora wojennego
o sprzedaż ruchomości i rzeczy, które pozostały po skasowanych klasztorach rzymskokatolickich w guberni kijowskiej,
303 k.

1836

–

Rozporządzenie Senatu odnośnie do roszczenia kapłana
greckokatolickiej Cerkwi wysuwanego do bazylianów
humańskich z powodu ziemi

По указу Сената касательно иска священника
греко-российской церкви за землю с Уманскими
базилианами

По сообщению Киевской гражданской палаты об
W sprawie informacji Kijowskiej Izby Cywilnej o pozostaоставлении за Каневскою церковью всех тех угодий кои wieniu wszystkich tych ziem, które należały do monasteru
находились в ведении базилианского монастыря
bazylianów, na uposażenie cerkwi w Kaniowie

–

Data

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
Wniosek kijowskiego gubernatora wojennego o sprzedaży
nieruchomości i rzeczy, które pozostały po skasowanych
rzymskokatolickich wspólnotach zakonnych w guberni
kijowskiej, 303 k.

Tytuł jednostki archiwalnej według inwentarza

Дело по предложению киевского военного губернатора,
о продаже движимостей и вещей, оставшихся после
упраздненных в Киевской губернии римско-католических обителей, 303 л.

Дело по предложению киевского военного губернатора,
о продаже движимостей и вещей, оставшихся после
упраздненных в Киевской губернии римско-католических обителей, 303 л.

Kaniów

Humań

Humań

Miejscowość

1832

1832

1832

1886

–

1832

1834

1833

1834

1834

295

295

295

330

295

295

295

295

295

295

Data kasaty Opis

18409

20748

22136

780

16957

20748

20748

19391

19445

20748

Sprawa

Kronika Projektu
439

Berdyczów

karmelici

karmelici

karmelici

trynitarze

2

3

4

5

Rzyszczów

Berdyczów

Berdyczów

Miejscowość
Chodorków

Lp.
Zakon
1 dominikanie

Tytuł jednostki według inwentarza
План доминиканского костела в м. Ходоркове, 1 л.
Планы крепости вокруг кармелитанского костела
и монастырских зданий, 1 л.
План зданий и служебных помещений кармелитанского
монастыря, предназначенных для размещения
городских учреждений, 3 л.
Проект постройки рынка на территории б.
кармелитанского монастыря, 2 л.
Планы земельных участков в м. Ржищеве,
принадлежавших тринитарскому монастырю, 3 л.

Przekład tytułu jednostki archiwalnej
Plan dominikańskiego kościoła w m. Chodorków, 1 k.
Plany twierdzy wokół kościoła karmelitańskiego
[w Berdyczowie] i budynków klasztornych, 1 k.
Plan zabudowań i pomieszczeń gospodarczych klasztoru
karmelitańskiego [w Berdyczowie] przeznaczonych
do rozmieszczenia w nim miejskich instytucji, 3 k.
Projekt urządzenia rynku na obszarze dwnego klasztoru
karmelitańskiego [w Berdyczowie], 2 k.
Plany terenów w mieście Rzyszczów należących do klasztoru trynitarzy, 3 k.
1867
1832

1815–1830

1867

1867

1

1

1

Data kasaty Opis
1832
1

1870

1867

1814

Data
1853

Tabela 4. Materiały dotyczące klasztorów i zakonów przechowywane w ДАКО, zesp. 1542, Kolekcja wykresów i map, 3049 j.a.
(na podstawie inwentarza książkowego i kartkowego)

657

968

966

967

Sprawa
2013

440

Kronika Projektu

Zakon

ogólne

ogólne

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

Lp.

1

2

3

4

5

6

Dermań

Białostok

ogólne

ogólne

ogólne

ogólne

Miejscowość

1647–
1787

Papiery o ziemiach popowskich [tu – księżowskich]: nadania ziem przez rząd i osoby
prywatne, opisy funduszów, m.in. sprawy
bazylianów, 36 k.

Materiały do historii Kościoła. Wypisy z ksiąg
1450–
sądowych, pozwów, dekretów, korespondencji,
1784
dokumentów kupna, testamentów i in.
Synod – rozporządzenie skierowane do Filareta
o przekazaniu dochodów z ziem pięciu byłych monasterów bazyliańskich do skarbu państwa, 4 k.

Папери про попівські земельні справи:
надання від уряду земель, від приватних
осіб, опис фундушей [...] земельні справи
базиліанів [...], 36 k.

Материалы до истории церкви. Виписки
з книг актових, судових справ, позвів,
декретів, листування, купчих, духівниць
і окремі документи [...], 402 k.

Синод. Указ Філарету про передачу
прибутків з земель 5 колишніх
базиліанських монастирів до казни, 4 k.

1845

1625–
1790

–

–

Data

Грошові справи з митрополитом
Kwestie ﬁnansowe z metropolitą Żadynickim.
Жадиницьким. Реєстр отців базиліанів, 5 k. Rejestr ojców bazylianów, 5 k.

Przywileje i konsensa królów i xiążąt i różnych
osób klasztorów, kościołów i cerkwom z lat
1600, 1700, 1800. Spisane przez Hipolita
Waligórskiego w 1843 r., archiwistę akt powiatowych krzemienieckich. Kopia, 58 k.

Tłumaczenie tytułu jednostki archiwalnej
Akta do historii oświaty [...] Wiadomości
o szkołach kościelnych, jezuickich, akademickich i innych..., 67 k.

Tytuł jednostki według inwentarza

Акта к истории просвещения [...]
Відомості про школи церковні, ієзуітські,
академічні тa інші [...], 67 k.

1822

1834

–

–

–

–

4109

21161–
21313

dotyczy klasztorów męskich w Dermaniu, Dubnie, Milczy i Strakłowie
oraz żeńskiego w Podborcach

jeden poszyt zawierający kopie
nadań klasztorom bazyliańskim
w Białostoku, Kamieńcu Podolskim, Krzemieńcu, Poczajowie,
Łucku

20926–
20927
20893–
20912

jeden poszyt zawierający ponumerowane dokumenty

23058

Uwagi

poszyt zawiera krótką notkę o roku
nadań augustianom eremitom
w Łucku i Załoźcach, bonifratrom
i brygidkom, franciszkanom
w Drużkopolu, Korcu, Krzemieńcu,
Leszniowie, Lwowie, Międzyrzeczu,
Szumsku, karmelitanom w Barze,
Dubnie, Horodyszczu, Lachowcach,
Lwowie, Łabuniu, marianom
w Berezdowie i Samczyńcach,
reformatom w Dederkałach i Krzemieńcu, trynitarzom w Beresteczku,
Szumbarze, Tarnopolu, Teoﬁlpolu
i Tomaszowie

21754

Data kasaty Sygnatura

Tabela 5. Materiały dotyczące klasztorów i zakonów przechowywane w ІPHБУ Київ, zesp. II, 30 601 j.a.
(na podstawie katalogu kartkowego, inwentarza i częściowo poszytów)

Kronika Projektu
441

Humań

Humań

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Lisianka

Lisianka

Korżowce

Kaniów

Kaniów

Kaniów

Kaniów

Kaniów

Kaniów

Humań

Humań

bazylianie

7

Miejscowość

Zakon

Lp.

1819
1820
1797–
1800
1818
1819

Wizyta kanoniczna opatskiego monasteru
bazyliańskiego w Kaniowie za rok 1820, 6 k.

Sprawa monasteru korżowieckiego w województwie bracławskim o majątki śp. Marcellego
Dawickiego, 1 k.

Wizyta generalna bazyliańskiego monasteru
lisiańskiego, 3 k.

Wizyta kanoniczna [bazyliańskiego] monasteru
lisiańskiego za 1819 rok, 11 k.

1802

Wizyta klasztoru opatskiego monasteru bazyliańskiego w Kaniowie za rok 1819, 17 k.

Odnośnie do imiennego zarządzenia w sprawie memoriału archimandryty Fizykiewicza
skierowanego do miasta Kaniów w kwestii
utrzymania szkoły [bazyliańskiej], 6 k.

По именному повелению о записке в актах
распоряжений архимандрита Физикевича
определяющего в местечко Канев для
содержания училища, 6 k.

1802

1818

Sprawa prośby archimandryty Fizykiewicza
w kwestii kłopotów z płaceniem czynszu przez
osoby mieszkające w mieście Kaniów, 4 k.

Дело по прошению архимандрита
Физикевича о упрямстве живущих в м.
Каневе людях в уплате чиншу, 4 k.

1783–
1832

1820

1819

1818

1766

Data

Inwentarz archimandryckiego monasteru bazyliańskiego w Kaniowie 6 V 1818 r. spisany, 16 k.

Dziennik szkół powiatowych prowadzonych
przez bazyliańskich kaniowskich. Dodany ukaz
o kasacie, 51 k.

Щоденник шкіл Каневських повітових
базиліанських. Дод. Указ про касату, 51 k.

Wizyta monasteru za rok 1820, 16 k.

Wizyta pasterska monasteru za rok 1819, 10 k.

Wizyta pasterska monasteru, 17 k.

Tłumaczenie tytułu jednostki archiwalnej
Inwentarz (bez początku) majątku w kluczu
humańskim przekazanego bazylianom przez
Mładołowicza, 3 k.

Tytuł jednostki według inwentarza

Инвентарь (без начала) на имения
отданные в Уманском ключе
Младоловичем в поссесию базилианов, 3 k.

1834

1834

1795

1833

1833

1833

1833

1833

1833

1834

1834

1834

1834

3348

3347

6122

3346

3345

3344

19622

19755

4263

3352

3351

3350

9086

Data kasaty Sygnatura

jw.

jw.

wizytacja klasztoru przedstawiająca jego stan na 1818 r. z opisem
majątku

Uwagi

442

Kronika Projektu

Zakon

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianie

bazylianki

Lp.

20

21

22

23

24

25

26

27

28 benedyktyni

Tytuł jednostki według inwentarza

XIX w.

1845

Dokumenty ławry poczajowskiej, inwentarz
monasteru, rejestr rzeczy, majątku, książek;
kontrakt przełożonego [brak tekstu] na
arendę karczem i szynkowanie; wypisy z ksiąg
krzemienieckich, skargi ławry poczajowskiej
na Ledóchowską o wyręb w lesie
Summaryusz bazylianów. Sprawy monasteru
żydyczyńskiego, 36 k.
Summaryusz bazylianów. Sprawy monasteru
żydyczyńskiego, 36 k.
Sprawy monasteru żydyczyńskiego, w większości – wypisy z ksiąg o nadaniach, sprawy
majątkowe biskupów Bałabana i innych,
najazdy jeden na drugiego, krzywdy wyrządzone poddanym miejskim; rejestr rzeczy
klasztornych; budowa baszty dla obrony przed
Tatarami, 115 k.
Synod – rozporządzenie skierowane do
Filareta o przekazaniu dochodów z ziem pięciu
byłych monasterów bazyliańskich do skarbu
państwa, 4 k.
Kopia dekretu w sprawie granic między
księżmi benedyktynami i Onufrym Moszczyńskim, 4 k.

Папери Почаївської лаври, інвентар
монастиря, реєстри всіх речей,
майна, книг; контракт ігумена [...] на
оренду корчим і шинкування; виписи
з кременецьких книг, скарги Почаївської
лаври на Ледохівську за порубки в лісах

Summaryusz Bazylianów. Справи
Жидичинського монастиря, 36 k.

Summaryusz bazylianów. Справи
Жидичинського монастиря, 36 k.

Справи про Жидичинський монастир
здебільшого виписи з книг актових, про
надання маєтностей, надання монастиря
єпископам, земельні справи єпископів
Балабана та інших, наїзди один на одного,
ранення і кривди підданим міським; реєстр
речей монастирських; будування башти на
захист від Татар, 115 k.

Синод. Указ Філарету про передачу
Dubno-Podborce прибутків з земель 5 колишніх
базиліанських монастирів до казни, 4 k.

Копия декрета по делу о границах между
ксендзами бенедиктинами и Онуфием
Мoщинским, 4 k.

ogólne

Żydyczyn

Żydyczyn

Żydyczyn

Poczajów

–

1776

1500–
1656

1684–
1714

1807

Raport ministra Zawadowskiego do cara
o bazylianach w powiecie pińskim, 2 k.

Pińsk

Lubar

–

1820

Data

Доклад царю міністра просвєщенія гр.
Завадовського про базиліанів-унітів
в Пінському повіті, 2 k.

Tłumaczenie tytułu jednostki archiwalnej

Trzy rękopisy monasteru lubarskiego
[oryginał], 3 k.

Wizyta bazyliańskiego monasteru lisiańskiego
za rok 1820, 3 k.

Три рукописи Любарського монастиря, 3 k.

Lisianka

Miejscowość

–

1832

1828

1828

1828

1831

1839

1839

1834

10596

4109

22600–
22616

22598

22599

27504–
27506

28606

51

3349

Data kasaty Sygnatura

dotyczy klasztorów męskich w Dermaniu, Dubnie, Milczy i Strakłowie
oraz żeńskiego w Podborcach

zawiera ponumerowane oryginały
i kopie dokumentów

zawiera ponumerowane kopie
dokumentów

Uwagi

Kronika Projektu
443

Międzyrzecz
Ostrogski

35 franciszkanie

jezuici

ogólne

34 franciszkanie

37

ogólne

33 franciszkanie

ogólne

ogólne

Przemyśl

32 dominikanie

jezuici

Radom

31 bernardyni

36

ogólne

30 bernardyni

Miejscowość

ogólne

Zakon

29 benedyktyni

Lp.

Tytuł jednostki według inwentarza
Вызов сторон на суд суперарбитра в деле
О. Лещинского и ксендзов бенедиктинов,
4 л.
Рапорти могилевського губернатора
Коховского генерал-губернатору
Чернишеву про маєткові справи Радзивілів
і Паців [...] кармеліток і бернардинців...,
123 k.
Projekt komisji o przekazaniu zarządowi
szkolnemu nieruchomości pobernardyńskich
w Radomiu, 1 k.
Описаніє маєтків домініканських
і інвентарі повинностей селян і доходів.
Перемишль, Белополє, округ замойский.
20 k.
Квитанции в уплате подымного с с. Злат
за 1728–1736 и квитанции ксендзов
францисканов в получении от П. Ширмы
2500 зл. И процентов на эту сумму, 21 k.
Квитанции в уплате подымного с с. Злат
за 1728–1736 и квитанции ксендзов
францисканов в получении от П. Ширмы
2500 зл. И процентов на эту сумму, 21 k.
Сумаріуш документів і справ францисканів
кляштора Медзиріцького Острозького
з Ст. Якубовським, 2 k.
Акта к истории просвещения [...]
Відомості про школи церковні, ієзуітські,
академічні тa інші..., 67 k.
Запис П. Тетери 14000 зл. Монахам
ієзуітам, які передали училищному
фондові, 1668-1787, с. Колки Луцького
повіту, 2 k.
1773–
1774

Raporty Kochowskiego, gubernatora mohylewskiego, do Czernyszewa, generał-gubernatora, o majątkowych sprawach Radziwiłłów
i Paców, także m.in. karmelitanek bosych
i bernardynów..., 123 k.

1789

Zapis 14 000 zł jezuitom przez P. Teterę, który
1668–
przekazano funduszowi szkolnemu, wieś Kołki,
1787
pow. łucki, 2 k.

Pokwitowania opłaty podymnego ze wsi
Złaty za lata 1728–1736 i pokwitowania fran- 1728–
ciszkanów otrzymania od P. Szyrmy 2500 zł
1736
i procentów od tej summy, 21 k.
Pokwitowania opłaty podymnego ze wsi
Złaty za lata 1728–1736 i pokwitowania fran- 1728–
ciszkanów otrzymania od P. Szyrmy 2500 zł
1736
i procentów od tej summy, 21 k.
Sumariusz dokumentów i spraw franciszkańskiego klasztoru w Międzyrzeczu Ostrogskim
1797
z St. Jakubowskim, 2 k.
Akta do historii oświaty [...] Wiadomości
o szkołach kościelnych, jezuickich, akademic–
kich i innych..., k. 67

Opis majątków dominikańskich i inwentarze
powinności chłopskich oraz dochodów.
Przemyśl, Białopole, okręg zamojski, 20 k.

1799

Wezwanie stron na sąd arbitralny w sprawie
O. Leszczyńskiego i księży benedyktynów, 4 k.

–

Data

Tłumaczenie tytułu jednostki archiwalnej

30511

21728–
21754

27763

9175

–

1866

9158

28106

4384

23650

12774

–

1786

1864

–

–

Data kasaty Sygnatura

kopie z 2. poł. XIX w.

poszyt zawiera 27 ponumerowanych dokumentów

oryginały, języki polski i niemiecki

Uwagi

444

Kronika Projektu

jezuici

jezuici

jezuici

kapucyni

41

42

43

44

ogólne

Kamieniec
Podolski
Winnica

ogólne

ogólne

pijarzy

pijarzy

47

48

Dąbrowica

Dąbrowica

Wilno

jezuici

40

ogólne

46 misjonarze

jezuici

39

ogólne

ogólne

jezuici

38

Miejscowość

45 karmelitanki

Zakon

Lp.

Tytuł jednostki według inwentarza
Представлення єпископа білоруського
католицького Станіслава до
(могилевського губернатора) про ієзуїтів
та інші церковні справи. Білорусь, 10 k.
Заёмное обязательство гр. Плятера
о займе в Виленской казенной палате из
поезуитских сборов 3200 руб.сер. ..., 2 k.
Заёмное обязательство гр. Плятера
о займе в Виленской казенной палате из
поезуитских сборов 3200 руб.сер. ..., 2 k.
Дело о неправильно якобы взысканных с помещика Радзиковского поезуитских деньгах,
с. Животов, Таращанского повета, 4 k.
Narożniccy dają kamienicę jezuitom, Kamieniec,
1 k.
Zapis Kordysza dla jezuitów winnickich
Папери про попівські земельні справи: [...]
маєтностей капуцинів..., 42 k.
Рапорти могилевського губернатора
Коховского генерал-губернатору
Чернишеву про маєткові справи Радзивілів
і Паців [...] кармеліток і бернардинців...,
123 k.
Регистр серебра подопечных Пляттера,
сложенного у Виленских мисионеров, 2 k.
Описание грунтов, лугов и плацов пиаров
Домбровицких, 1 k.
Документы (в подлин. и копиях)
относящиеся до фундуша ксендзам пиарам
Домбровицким: обеспеченый на с. Златы
фундуш в 36000 зл. От 17 X 1681 г., дан
Дольским и ряд других документов по делу
о фундуше, 94 k.
1700

1802

1798

1798

1774

Data

1700
Dokumenty o ziemiach popowskich [tu – księ- 1640–
żowskich], m.in. majątku kapucynów, 42 k.
1781
Raporty Kochowskiego, gubernatora mohylewskiego, do Czernyszewa, generał-guberna1773–
tora, o majątkowych sprawach Radziwiłłów
1774
i Paców, także m.in. karmelitanek bosych
i bernardynów..., 123 k.
Rejestr srebra złożonego u wileńskich misjona1798
rzy przez Platera, 2 k.
Opis gruntów, łąk i placów pijarów dąbro–
wickich, 1 k.
Dokumenty (oryginały i kopie) dotyczące
funduszu księży pijarów w Dąbrowicy, zabezpieczonego na wsi Złoty: fundusz
1681–
36 000 zł z 17 X 1681 r., nadany przez Dolskie- 1698
go, i wiele innych dokumentów dotyczących
spraw o fundusz, 94 k.

Tłumaczenie tytułu jednostki archiwalnej
Pismo białoruskiego biskupa katolickiego
Stanisława do mohylewskiego gubernatora
o jezuitach i innych sprawach kościelnych,
10 k.
Zobowiązania płatnicze hr. Platera z pojezuickich majątków w wysokości 3200 rbs
względem wileńskiej izby skarbowej..., 2 k.
Zobowiązania płatnicze hr. Platera z pojezuickich majątków w wysokości 3200 rbs
względem wileńskiej izby skarbowej..., 2 k.
W sprawie niby nieprawidłowo uzyskanych od
Radzikowskiego pojezuickich pieniędzy, wieś
Żywotów, pow. taraszczański, 4 k.

11408–
11432

10994

1832

1832

12874

23650

1542
20913–
20925

1544

1842

–

–

1773

1773

19976

13140

13139

23651

Data kasaty Sygnatura

poszyt zawiera ponumerowane
dokumenty

poszyt zawiera ponumerowane
dokumenty

Uwagi

Kronika Projektu
445

Zakon

pijarzy

pijarzy

pijarzy

pijarzy

reformaci

Lp.

49

50

51

52

53

Żorniszcze

Dąbrowica

Dąbrowica

Dąbrowica

Dąbrowica

Miejscowość

Tytuł jednostki według inwentarza
Документы относящиеся до фундуша
в 56 000 зл. Ксендзам пиарам
Домбровицким, обеспечено на Стрельском
фольварке; копия фундуша кн. Михайло
Корыбут от 1684 г., Кароля Дольского,
подтверждениe фундушей со стороны
гр. Бржостовских, заем Бржостовских у
ксендзов пиаров 28 000 зл. Инвентари
Стрельского фольварка 1714 и 1718 гг.
Усадьба от 1753, 110 k.
Обязательство выданное Страшевичем
пиарам буд паромовых Пляттера
о допущении к будам костельным
Годембского, 1 л.
Документы о различных наданнях
ксендзам Пляттером Домбровицким, 20 k.
Переписка с люстраторами по вопросу
о Домбровицкой юридике ксендзов пиаров,
14 k.
Синод. Указ Філарету про перетворення
латинських монастирів у містечках
Біловське та Жорнищі в православні
церкви, 4 k.
1832

1773
1776–
1789
1834–
1838

1845

Zobowiązanie wystawione przez Straszewicza
pijarom o budach Platera i dopuszczeniu
Godembskiego do bud kościelnych, 1 k.
Dokumenty różnych nadań Platera księżom
dąbrowickim, 20 k.
Korespondencja z lustratorami w kwestii
jurydyki dąbrowickiej księży pijarów, 14 k.
Synod – rozporządzenie skierowane do Filareta o przekształcenie klasztorów katolickich
w miasteczkach Biłowske [?] i Żorniszcze na
prawosławne cerkwie, 4 k.

1832

1832

1832

28617–
28646

1832

Dokumentacja funduszu dąbrowickich pijarów
w wysokości 56 000 złotych, zabezpieczonego
na folwarku Strelskim; kopia zapisu księcia
Michała Korybuta z 1684 r., Karola Dolskiego, 1713–
potwierdzenie funduszy przez Brzostowskich,
1778
pożyczka Brzostowskich u pijarów (28 000 złotych). Inwentarze folwarku Strelskiego z lat
1714 i 1718. Majątek z 1753 r., 110 k.

4111

9080

11434–
11443

12781

Data kasaty Sygnatura

Data

Tłumaczenie tytułu jednostki archiwalnej

poszyt zawiera ponumerowane
dokumenty

poszyt zawiera ponumerowane
dokumenty

Uwagi

446
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50–53

58–87
89–90
100–106
107–115
116–138
143–149
150–152
153–166

167–169r

169v–171
172–174

175–176

178
180–181
182–183
184–185

5

6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16

17

18
19
20
21

1774
1777
1774
?

1773

1771
1771

?

1736
1737
1759
1760
1761
1761
1755
1769

1734–1735

Zakres czasowy
–
1695
1698
1735

wizytacja monasteru bazylianów w Poddębcach
Inwentarz gospodarski folwarku Kalinowieckiego OO. Bazylianów
Opis bazyliańskiego monasteru mieleckiego
Summa Proventuum Monasterii Mielecensis

wizytacja cerkwi prohoryskiej

Actus Installationis in superioratum monasterii Zahaycensis
Actus Installationis in superioratum monasterii Milcencis

Opis dubieńskiego klasztoru Zbawiciela

wizytacja monasteru bazylianów w Poczajowie
wizytacja monasteru bazylianów w Poczajowie
wizytacja monasteru bazylianów przy kościele Przemienienia Pańskiego w Dubnie
Visitatio Monasteru Bityloviensis
Opisanie klasztoru w Dubnie
Inwentarz dóbr wsiow Dermania i Mizoczyka
Inwentarz monasteru kaniowskiego
Opisanie klasztoru dubieńskiego

wydatki i dochody monasteru bazylianów w Dermaniu

Zawartość
nieczytelne karty
informacje o członkach konwentu monasteru bazylianów w Milczy
inwentarz monasteru i cerkwi Świętego Krzyża bazylianów w Dubnie
inwentarz „rzeczy klasztornych” monasteru bazylianów w Dermaniu
j. polski; Poczajów
j. polski; Poczajów
j. polski; Dubno
j. polski; Byteń
j. polski; Dubno, dotyczy jednego z dwóch monasterów bazyliańskich
j. polski; należały do monasteru bazylianów w Dermaniu
j. polski; Kaniów
j. polski; dotyczy jednego z dwóch monasterów w Dubnie
j. polski, brak początku; Dubno, monaster przy cerkwi Przemienienia
Pańskiego
j. łaciński, brak zakończenia; Zahajce, bazylianie
j. łaciński; Milcza
j. polski; wizytacja przeprowadzona przez bpa chełmskiego M. Ryłłę;
nie wiadomo, do którego z monasterów bazyliańskich należała cerkiew
j. polski; Poddębce
j. polski; Wieś Kalinówka, prawdopodobnie monasteru w Szarogrodzie
j. polski; Mielce, krótki opis klasztoru
j. łaciński, brak daty; Mielce

j. polski; Dermań

j. polski; Milcza
j. polski; Dubno
j. polski; Dermań

Uwagi

2 Wizytacje obu klasztorów podszyto tak, że zachodzą na siebie.

1 W dalszej części katalogu brak ciągłej paginacji kart oznacza: puste, uszkodzone, nieodczytane, niemożliwe do indentyfikacji z powodu braku początku tekstu.

Karty
1, 2, 32
4–5
7–17
20–41

Lp.
1
2
3
4

Tabela 6. Materiały dotyczące klasztorów i zakonów przechowywane w ІPHБУ Київ, f. 231, op. 152, spr. 627
(kursywą podano przepisane ze źródła tytuły oryginalne)1
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186–195

202–208
209–227
228–231

233–234

235–244
245–249

250–258

259–260
261–263
265r–v

266–269

270–276
277–280
281–284

285–290

298

300

303–315
316–322
323–3283
326–336

22

23
24
25

26

27
28

29

30
31
32

33

34
35
36

37

38

39

40
41
42
43

Zawartość

1799
1799
1799
1799

?

1797

1797

1794
1797
1798

1792

?
?
1791

1789

1786
1789

1828

1775
1781
1788

Uwagi
j. polski; Milcza, zawiera osobne spisy rzeczy znajdujących się w monasterze
z każdego roku
j. polski; Poczajów
j. polski; Białostok
j. polski; Poddębce

inwentarz monasteru bazylianów w Poczajowie
inwentarz monasteru bazylianów w Białostoku
inwentarz bazyliańskiego monasteru w Poddębcach
Wiadomość o summach zapisowych, obligacyjnych i rękodajnych klasztoru księży bazylianów
j. polski; Białostok
białostockich
Inwentarz bazyliańskiego monasteru opactwa mieleckiego
j. polski; Mielce
Inwentarz oraz y summaryusz jurydyki w m. Bityłowie
j. polski; prawdopodobnie dotyczy monasteru w Byteniu
j. polski; Dubno, opis majątku monasteru bazyliańskiego przy cerkwi
inwentarz dóbr klasztornych w Dubnie
Przemienienia Pańskiego
fundusz monasteru bazylianów w Poczajowie
j. polski, brak daty; Poczajów
Stan prowincji polskiej XX. Bazylianów
j. polski, brak daty; spis klasztorów prawdopodobnie z połowy XVIII w.
wizytacja monasteru bazylianów w Jasnogrodzie
j. polski; Jasnogród
j. polski; monaster bazylianów w Dubnie przy cerkwi Przemienienia
Regestr sprzętów w zakrystyi cerkwi Święto Spaskiej
Pańskiego
wizytacja monasteru bazylianów w Milczy
j. polski; Milcza
opis jurydyki monasteru bazylianów w Łucku
j. polski
Tabela klasztoru w Poczajowie
j. polski; Poczajów
j. polski; Dubno, lista odebranych w 1797 r. przez prawosławnych rzeczy
Rzeczy cerkiewne
z żeńskiego monasteru przy cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego
raport o stanie monasteru bazylianów w Milczy
j. polski; Milcza, dla H. Odrowąż-Lisowskiego
j. polski, brak daty; Dubno, spis prawdopodobnie z żeńskiego klasztoru
Rzeczy cerkiewne
(Wniebowstąpienia Pańskiego)
Wizyta klasztoru bazyliańskiego w Poczajowie
j. polski; Poczajów, szczegółowa wizytacja monasteru
Wizyta klasztoru bazyliańskiego w Dubnie
j. polski; Dubno, wizytacja jednego z dwóch monasterów bazyliańskich
Wizyta klasztoru bazyliańskiego w Dubnie
j. polski; Dubno, wizytacja monasteru bazylianek
Wizyta klasztoru bazyliańskiego w Dubnie
j. polski; Dubno, wizytacja jednego z dwóch monasterów bazyliańskich

1773, 1774, 1775 inwentarze monasteru bazylianów w Milczy

Zakres czasowy

3 Wizytacje obu klasztorów podszyto tak, że zachodzą na siebie.

Karty

Lp.
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Karty
337–339
340–346
347–351
352–362

366–367

368–375

384
385–387
388–392
393–395

400–404

405–406
407–411
412–418r
418v–422
424–428
432–433
434–451
452–456
457–467
468–480

481–492

493–497
498–507

Lp.
44
45
46
47

48

49

50
51
52
53

54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65

66
67

1821
1821

1821

1814
1815
1818
1818
1819
1820
1820
1820
1821
1821

1815

1808
1806
1806
?

1803

1803

Zakres czasowy
?
1799
1799
1802

Regestr rzeczy i sprzętów klasztoru bazyliańskiego w Mielcu
Wizyta klasztoru bazyliańskiego w Puhynkach

Wizyta klasztoru SS. Bazylianek we Włodzimierzu

Wizyta klasztoru bazyliańskiego w Milczy
Opisanie funduszu monasteru bazylianów w Łucku
Wizyta klasztoru bazyliańskiego w Dubnie
Wizyta klasztoru bazyliańskiego w Hoszczy
Wizyta klasztoru bazyliańskiego w Puhynkach
Regestr rzeczy klasztoru bazyliańskiego w Dubnie
Wizyta klasztoru bazyliańskiego w Poczajowie
Wizyta klasztoru bazyliańskiego w Puhynkach
Wizyta klasztoru SS. Bazylianek w Połonnym
Wizyta klasztoru bazyliańskiego w Dermaniu

Wiadomość klasztoru bazyliańskiego we Włodzimierzu

Wiadomość o paraﬁi i szkole paraﬁalnej OO. Bazylianów w Poczajowie
Wiadomość klasztoru bazyliańskiego w Poczajowie
Wiadomość klasztoru bazyliańskiego w Strakłowie
Rejestr ksiąg bibliotecznych i chórowych klasztoru w Strakłowie

Wiadomość bazyliańskiego monasteru w Łucku

Inwentarz klasztoru bazyliańskiego w Dubnie

Zawartość
Inwentarz jurisdikcyi klasztoru Poczajowskiego
Wizyta klasztoru bazyliańskiego w Puhynkach
Wizyta klasztoru bazyliańskiego w Strakłowie
inwentarz monasteru i cerkwi bazylianów w Werchach

Uwagi
j. polski, brak daty; Poczajów, spis poddanych monasteru bazylianów
j. polski; Puhynki
j. polski; Strakłów
j. polski; Werchy
j. polski; Dubno, krótki spis rzeczy jednego z dwóch monasterów
bazyliańskich
j. polski; Łuck, krótka informacja o stanie monasteru na konkretny rok,
zgodnie z zarządzeniem Petersburskiego Kolegium Duchownego
j. polski; Poczajów, jw.
j. polski; Poczajów, jw.
j. polski; Strakłów, jw.
j. polski, brak daty; Strakłów
j. polski; Włodzimierz Wołyński, przy cerkwi Przemienienia Pańskiego, krótka
informacja o stanie monasteru na konkretny rok, zgodnie z zarządzeniem
Petersburskiego Kolegium Duchownego, zawiera także informacje o podporządkowanych mu monasterach w Zimnem i Niskieniczach
j. polski; Milcza
j. polski; Łuck
j. polski; Dubno, wizytacja jednego z dwóch monasterów bazyliańskich
j. polski; Hoszcza
j. polski; Puhynki
j. polski; Dubno, spis rzeczy jednego z dwóch monasterów bazyliańskich
j. polski; Poczajów
j. polski; Puhynki
j. polski, dwa egzemplarze; Połonne
j. polski, dwa egzemplarze; Dermań
j. polski, dwa egzemplarze; Włodzimierz Wołyński, przy cerkwi Wniebowstąpienia
j. polski; Mielce
j. polski, dwa egzemplarze; Puhynki
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Karty
508–511
512–519

520–525

526–554

555–562

563–578

579–580

584–589

590–592
593–597
599–605
612–614
616–623
624–627

Lp.
68
69

70

71

72

73

74

75

76
77
78
79
80
81

1824
?
?
?
1829

1824

1823

1823

1823

1822

1822

wizytacja monasteru bazylianów w Milczy
sumy funduszowe monasteru bazylianów w Puhynkach
potwierdzenie nadań różnym monasterom bazyliańskim
instalacja jako przełożonego ks. Teodora Zdżarskiego w monasterze bazylianów Dubnie
Inwentarz sprzętów, biblioteki klasztoru bazylianów w Białostoku
puste karty

Wiadomość klasztoru bazyliańskiego w Dubnie

Regestr sprzętów Zakrystyi Mieleckiey

Wiadomość klasztoru bazyliańskiego w Tryhorach

Wiadomość klasztoru bazyliańskiego w Dubnie

Wiadomość klasztoru bazyliańskiego w Poczajowie

Wiadomość klasztoru bazyliańskiego w Puhynkach

Zakres czasowy
Zawartość
1821
Wizyta klasztoru bazyliańskiego w Dubnie
1821
Wizyta klasztoru bazyliańskiego w Puhynkach

Uwagi
j. polski; Dubno, wizytacja jednego z dwóch monasterów bazyliańskich
j. polski, dwa egzemplarze; Puhynki
j. polski; Puhynki, krótka informacja o stanie monasteru na konkretny rok,
zgodnie z zarządzeniem Petersburskiego Kolegium Duchownego
j. polski; Poczajów, krótka informacja o stanie monasteru na konkretny rok,
zgodnie z zarządzeniem Petersburskiego Kolegium Duchownego
j. polski, dwa egzemplarze; Dubno, krótka informacja o stanie jednego
z dwóch monasterów bazyliańskich na konkretny rok, zgodnie z zarządzeniem Petersburskiego Kolegium Duchownego
j. polski; Tryhory, krótka informacja o stanie monasteru na konkretny rok,
zgodnie z zarządzeniem Petersburskiego Kolegium Duchownego
j. polski; Mielce
j. polski; Dubno, krótka informacja o stanie jednego z dwóch monasterów
bazyliańskich na konkretny rok, zgodnie z zarządzeniem Petersburskiego
Kolegium Duchownego
j. polski; Milcza
j. polski, brak daty; Puhynki
j. ruski, brak daty, kopie
j. polski, brak daty
j. polski; Białostok
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ks. Włodzimierz BIELAK, ks. Jarosław MARCZEWSKI, ks. Tomasz MOSKAL (red.), „Artem historicam aliis
tradere”. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa [“Artem Historicam Aliis
Tradere”. A Commemorative Book in Honour of Revered Professor Anzelm Weiss], Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011, ss. 587, 59 il., 22 tab. [dar ks. Tomasza Moskala]
Miriam Maria BILSKA CSSJ, Obowiązek zamieszkania zakonnika we własnym domu zakonnym
[Obligation to live a religious in his own religious house], Kraków: Wydawnictwo Homo Dei,
2013, ss. 250 [dar Autorki]
Mirko BREITENSTEIN, Julia BURKHARDT, Stefan BURKHARDT, Jörg SONNTAG (red.), Identität und Gemeinschaft. Vier Zungänge zu Eigengeschichten und Selbstbildern institutioneller Ordnungen (Vita regularis. Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelatler, Abhandlungen, 67), Berlin: Lit
Verlag, 2015, ss. 338, tab., plany, bibliografia, indeks osobowy i miejscowości
Stefan Marek CHRZANOWSKI, Kościół i klasztor pobernardyński pod wezwaniem Antoniego z Padwy
w Ratowie (1686–1868) [The Former Bernardine Church and Monastery of St. Anthony of Padua in
Ratowo], Ratowo, Żuromin: „Courier”, 2014, ss. 48, 14 il. kol., 6 il. cz.-b., bibliografia [dar Autora]
„Études Franciscaines”, Nouvelle série, 1, 2008, 1–2, ss. 217; 2, 2009, 1, ss. 218; 2, ss. 219–450; 3,
2010, 1, ss. 160; 2, ss. 161–356; 4, 2011, 1, ss. 240; 2, ss. 241–454; 5, 2012, 1, ss. 180; 2, ss. 181–
370; 6, 2013, 1, ss. 192; 2, ss. 193–388; 7, 2014, 1, ss. 216; 2, ss. 217–440; 8, 2015, 1, ss. 182; 2,
ss. 183–406
Henryk GAPSKI, Klasztory zakonów franciszkańskich w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII wieku.
Studium przestrzeni franciszkańskiej [The 18th Century Monasteries of Franciscains Orders in EastCentral Europe. The Study of Franciscan Space], Lublin: Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną
Kościoła w Polsce, 2013, ss. 204, mapy, streszczenie w języku angielskim [dar Autora]
Antoni GĄSIOROWSKI, Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386–1434 [The Itinerary of King Władysław Jagiełło] (Itineraria Jagiellonów, 2), Warszawa: Instytut Historii PAN, 2015, wyd. 2 popr.
i uzup., ss. 172, 1 mapa na luźnej karcie, 2 tab., dodatki, streszczenie w językach niemieckim
i angielskim
o. Dobromił Maria Marek GODZIK (red.), Skępe. Miejsce, które Bóg wybrał, a Maryja obrała dla siebie. 260. rocznica koronacji cudownej figury Matki Bożej Brzemiennej, Królowej Mazowsza i Kujaw,
Pani Skępskiej 1755–2015 = Skępe. A Place Chosen by God and by Mary. The 260th Anniversary of
the Crowning of a Miraculous Statue of the Pregnant Mother of God. The Queen of Mazowsze and
Kujawy, Our Lady of Skępe 1755–2015, Skępe: Wydawnictwo „Kobus”, Klasztor OO. Bernardynów,
Urząd Miasta i Gminy w Skępem, 2015, ss. 100, 75 il. kol., tekst równoległy w językach polskim
i angielskim [dar o. dra Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM]
Czesław HADAMIK, Święty Krzyż. Książę innych gór [Holy Cross. Prince of other mountains], Kielce:
Jedność, 2015, ss. 191 [tytuł na okładce: Książę innych gór. Góra nad wszystkie góry Królestwa
Polskiego] [dar Autora]
Janusz HOCHLEITNER, Mariusz MIERZWIŃSKI (red.), Kaplica św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku.
Dzieje, wystrój, konserwacja [The Chapel of St. Anne at the High Castle in Malbork. History, Interior
Design, Conservation], fotografie i reprodukcje Bożena i Lech OKOŃSCY, Malbork: Muzeum Zamkowe, 2016, ss. 200, il., plany, streszczenia w języku angielskim
Janusz HOCHLEITNER, Mariusz MIERZWIŃSKI (red.), Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku: dzieje, wystrój, konserwacja [The Church of The Blessed Virgin Mary at the High
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Castle in Malbork: History, Interior Design, Conservation], fotografie i reprodukcje Bożena i Lech
OKOŃSCY, Malbork: Muzeum Zamkowe, 2016, ss. 327, il., plany, streszczenia w języku angielskim
Janusz HOCHLEITNER, Mariusz MIERZWIŃSKI (red.), Wieża Klesza i Domek Dzwonnika na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje i konserwacja [The Clerical Tower and The Bell-Ringer’s House at the High
Castle in Malbort. History and Conservation], fotografie i reprodukcje Bożena i Lech OKOŃSCY,
Malbork: Muzeum Zamkowe, 2016, ss. 148, il., plany, streszczenia w języku angielskim
Filemon Tadeusz JANKA, Salezy Bogumił TOMCZAK (red.), Działalność naukowa i pisarska franciszkanów Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce [Scholarly Activity and
Writings of the Franciscans of the Province of St. Francis of Assisi of the Order of Friars Minor in
Poland] (Biblioteka Studiów Franciszkańskich, 20), Poznań: Franciszkanie, 2016 (Poznań: Drukarnia Moś & Łuczak), ss. 199, [1], [dar o. Salezego Bogumiła Tomczaka OFM]
Jerzy KACPRZYK SJ, Aleksander JACYNIAK SJ (red.), 400 lat konsekracji pobernardyńskiego kościoła
Jezuitów w Kaliszu. Materiały z sesji popularnonaukowej poświęconej historii świątyni i przylegającego do niej klasztoru [400 Years of the Consecration of the Former Bernardine Church of the
Jesuits in Kalisz. Proceedings of a session devoted to the history of the church and the adjacent
monastery], Kalisz: Edytor – Sławomir Woźniak, 2007, ss. 152, 22 il. kol., 19 il. cz.-b., 2 tab., 3 plany,
aneksy [dar o. dra Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM]
JAN KASJAN, Rozmowy z ojcami, t. 2: Rozmowy XI–XVII [The Conferences, vol. 2: Conferences
XI–XVII], przekł. i oprac. Arkadiusz NOCOŃ, wstępy Mark SHERIDAN (Źródła Monastyczne, 70,
Starożytność, 43), Kraków: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2015, ss. 386, indeksy
Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach [Collegiate Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Kartuzy], Wrocław: Wydawnictwo „Zet”, 2009, ss. nlb. [przewodnik,
dar miejscowej plebanii]
Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach. Przewodnik [Collegiate Church
of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Kartuzy. Guide], Wrocław: Wydawnictwo „Zet”,
2010, ss. 48 [dar miejscowej plebanii]
Jacek KOWALSKI, Tomasz RATAJCZAK (red.), Katedra, ratusz, dwór. Wielkie miasta a władza świecka
i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy. Materiały XXXIII Seminarium Mediewistycznego im.
Alicji Karłowskiej-Kamzowej, 29 listopada – 1 grudnia 2012 w Poznaniu [The Cathedral, the Town
Hall, the Court. Great Cities, and Secular and Ecclesiastical Authority in the Culture of Medieval Europe. Proceedings of the 23rd Alicja Karłowska-Kamzowa Medievalist Seminar] (Prace Komisji Historii Sztuki, 40), Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014, ss. 399, 112 il. cz.-b.,
23 il. kol., 31 planów, 2 mapy, 2 tab.
ks. Michał KRAWCZYK, Wojciech STAN, Bernardyni radomscy. Zarys dziejów [The Radom Bernardines.
A History], Radom: Zakon oo. Bernardynów w Radomiu, 2013, ss. 162, il., bibliografia, streszczenie w języku angielskim [dar o. dra Krzysztofa Aleksandra Sitnika OFM]
Thomas KRÄMER, Dämonen, Prälaten und gottlose Menschen. Konflikte und ihre Beilegung im
Umfeld der Geistlichen Ritterorden (Vita regularis. Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelatler, Abhandlungen, 64), Berlin: Lit Verlag, 2015, ss. 754, tab., mapy, bibliografia,
indeksy: osób i miejscowości
ks. Józef KRĘTOSZ, Maria PAWŁOWICZOWA (red.), Słownik biograficzny duchowieństwa Metropolii
Lwowskiej Obrządku Łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939–1945 [Biographical Dictionary of
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the Clergy of the Metropolitan See of Lviv of the Latin Rite, Victims of the Second World War 1939–
1945], Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Św. Krzyża, 2007, ss. 427 + XXIV, 66 il., bibliografia,
zestawienia, indeksy: osób i miejscowości [dar dr Weroniki Pawłowicz]
Jacek KROCHMAL (red.), Historia, memoria, scriptum. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin profesora Edwarda Potkowskiego [A Jubilee Book to Mark the Eightieth Birthday of
Professor Edward Potkowski], Warszawa: Archiwum Główne Akt Dawnych, Naczelna Dyrekcja
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Agata MIREK, Trudne lata, wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL = Austere Years, Great Days. [Female]
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Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce; Ząbki: Apostolicum. Wydawnictwo Księży Pallotynów, 2015, ss. 656, il., bibliografia, tekst równoległy w językach polskim i angielskim [dar Autorki]
Colin MORRIS, Monarchia papieska. Dzieje Kościoła zachodniego w latach 1050–1250 [The Papal
Monarchy. The Western Church from 1050 to 1250], przekład z języka angielskiego Arkadiusz BUGAJ (Biblioteka Historyczna), Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2014, ss. 1088, bibliografia,
indeks osób [Oxford University Press, 1991]
Dariusz NOWACKI, Jerzy ŻMUDZIŃSKI (red.), Dzieło sztuki a konserwacja. Materiały LII Sesji Naukowej
SHS, Kraków 20–22 XI 2003 [Works of Art and Conservation. Proceedings of the 52nd Session of the
Association of Art Historians], Kraków: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski,
2004, ss. 502, 172 il., 42 plany, 1 tab., 2 schematy, streszczenia w języku angielskim, indeks osób
Jerzy PALUCH, Bernardyni z Ziemi Wągrowieckiej [The Bernardines of the Wągrowiec Region], Wągrowiec: Agencja Reklamowa J&T Belfer Jerzy Paluch, 2014, ss. 187, 57 il., 2 schematy, bibliografia, indeksy: nazwisk zakonników i duchowieństwa, nazwisk oraz miejscowości [dar Autora]
Pelplin. Katedra i Muzeum Diecezjalne. Dawny klasztor cysterski. Rezydencja biskupia. Kościół
Bożego Ciała. Góra Jana Pawła II. Przewodnik ilustrowany [Pelplin. Cathedral and Diocesan Museum. Former Cistercian Monastery. Bishop’s residence Church of Corpus Christi. Mount John Paul
II. Illustrated guide], fot. Piotr JAWOREK, koncepcja i układ ks. Wincenty PYTLIK, Piotr JAWOREK, tekst
ks. Wincenty PYTLIK, Katarzyna SZROEDER-DOWJAT, Warszawa: Foto Liner S.C., 2015, ss. 148 [dar
Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie]
Stanisław Ludwik PIECH, Parafia na Świętojakubowym Szlaku. Dzieje parafii Najświętszej Maryi
Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku 1385–2010 [A Parish on St. James’s Trail. The
History of the Parish of the Blessed Virgin Mary Mother of the Church and St. James the Apostle in
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Brzesko 1385–2010], Brzesko: Brzeska Oficyna Wydawnicza, 2012, ss. 343, 99 il., aneksy, bibliografia, indeks nazwisk [dar ks. prof. Janusza Królikowskiego]
„Pietas et Studium”, 5, 2014, ss. 326, Rocznik Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji
Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie, tom poświęcony śp. O. dr. Adamowi Błachutowi OFM [dar o. dra Andrzeja Duka OFM]
Pisma duchowe i mistyczne księdza Piotra Semenenki [The Spiritual and Mystical Writings of Father
Piotr Semenenko], wybór, wyd. i wprow. Anna GĄSIOR, ks. Janusz KRÓLIKOWSKI (Źródła do Dziejów
Kultury Duchowej w Polsce, 1), Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe, 2016, ss. 288 [dar ks. prof. Janusza Królikowskiego]
David PINDUR, Světla a stíny barokní církve ve Slezsku. Frýdecké arcikněžství v letech 1654–1770.
Struktury, procesy, lidé [Światła i cienie barokowego kościoła na Śląsku. Archiprezbiteriat Frýdek
w latach 1654–1770. Struktury, procesy, ludzie] [Lights and Shadows of the Baroque Church in Slesia. The Frýdek Deanery Between 1654 and 1770. Structures, Processes, People] (Studie o Těšínsku,
22), Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2015, ss. 408, il., tab., mapy, plany, bibliografia, indeksy:
osób, miejscowości i rzeczowy, streszczenie w językach polskim, niemieckim i angielskim
Polska bibliografia franciszkańska 2004, z uzupełnieniami za lata poprzednie [2004 Polish Franciscan Bibliography with Supplements for Previous Years], zebrał i opracował Roland PREJS OFMCap
(Biblioteka Studiów Franciszkańskich, 19), Poznań: Franciszkanie, 2016, ss. 197, indeksy: osób
i geograficzny [dar Autora]
Dawid Czesław POSTAWA OFM (red.), Królowa Ziemi Piotrkowskiej [The Queen of the Piotrków Region], Kraków: Wydawnictwo OO. Bernardynów Calvarianum, 2011, ss. 174, 12 il. kol., 4 il. cz.-b.
[dar o. dra Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM]
[Powieść rzeczy istej o założeniu klasztora na Łysej Górze], [Kraków, Wdowa Unglerowa, 1538?],
do druku podał Wiesław WYDRA (Libri librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica
impressorum), Poznań: Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych, 2014, ss. 15
[dar prof. Wiesława Wydry]
Roland PREJS OFMCap, Bibliografia zawartości „Studiów Franciszkańskich”. Tomy 1–24 [Bibliography of the Contents of Franciscan Studies. Volumes 1–24], Poznań: [s.n.], 2015, ss. 107, indeksy:
autorów, autorów i redaktorów dzieł recenzowanych oraz tematyczny [dar Autora]
Marian RĘBKOWSKI, Felix BIERMANN (red.), Klasztor premonstratensów w Białobokach. Archeologia
i historia = Das Prämonstratenserstoft in Belbuck. Archäologie und Geschichte, Szczecin: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów
Nadbałtyckich w Szczecinie, 2015, ss. 263, 61 il., 47 planów, 7 map, 9 wykresów, 21 tab., streszczenia w języku niemieckim, indeks nazw miejscowości, bibliografia
„Rocznik Kolski”, 3, 2010, ss. 182; 4, 2011, ss. 166; 6, 2013, ss. 189 [dar o. dra Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM]
„Roczniki Historyczne”, 80, 2014, ss. 291
o. Franciszek RYDZAK OFM, Krzysztof MOSKAL (red.), 550 lat oo. Bernardynów w Tarnowie – zarys
dziejów. Materiały na sympozjum 1 października 2009 roku w tarnowskim klasztorze oo. Bernardynów [550 years of the Bernardine Fathers in Tarnów – a History. Proceedings of a symposium held
on 1 October 2009 in the Bernardine Monastery in Tarnów], Tarnów: Wydawnictwo „Biblios”, 2009,
ss. 147, 1 tab., aneks [dar o. dra Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM]
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„Sacris Erudiri. Journal of Late Antique and Medieval Christianity”, 54, 2015, ss. 408
Aleksander Krzysztof SITNIK OFM (red.), 260. rocznica koronacji figury Matki Bożej Skępskiej – Pani
Mazowsza (1755–2015) [260th Anniversary of the Coronation of the Statue of the Mother of God
of Skępe – Lady of Mazovia (1755–2015)], Kalwaria Zebrzydowska: Wydawnictwo Calvarianum,
2015, ss. 276, il., summary [dar o. dra Aleksanda Krzysztofa Sitnika OFM]
Aleksander Krzysztof SITNIK OFM, Tomasz SITNIK, Bernardyni Łęczyccy. Dzieje klasztoru i kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oo. Bernardynów w Łęczycy (1632–1864, od 1946) [History of
the Bernardine Monastery and Church of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
in Łęczyca], Kalwaria Zebrzydowska: Wydawnictwo Calvarianum, 2006, ss. 125, 11 il. kol., aneks
[dar o. dra Aleksandra Krzysztofa SITNIKA OFM]
Aleksander Krzysztof SITNIK OFM, Wiktor Piotr TOKARSKI OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513–2013 [The Sanctuary of Our Lady of Rzeszów 1513–2013], Kalwaria Zebrzydowska: Wydawnictwo Calvarianum, 2016, ss. 649, il., tab., mapy, streszczenia w języku angielskim
[pokłosie sympozjum zorganizowanego w dniach 25–26 listopada 2013 r. w Bernardyńskim
Centrum Religijno-Kulturowym przy rzeszowskim klasztorze] [dar o. dra Aleksandra Krzysztofa
Sitnika OFM]
Martin SPRUNGALA, Kronika Wschowy = Chronik der Stadt Fraustadt (Wschowa), tłum. Przemysław
ZIELNICA, Dortmund-Wijewo: Towarzystwo Przyjaciół Sławy, 2016, ss. 460, il., mapy, bibliografia,
tekst równoległy w językach polskim i niemieckim
Tomasz STOLARCZYK, Analecta Dominicana. Szkice z dziejów zakonu braci kaznodziejów w Polsce
Środkowej (XIII–XVIII wiek) [Analecta Dominicana. Sketches on the History of the Order of Preachers in Central Poland (13th–18th Centuries)] (Biblioteka Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, 20), Wieluń: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, 2016, ss. 273, 3 il., streszczenie w języku
angielskim, bibliografia [dar Autora]
„Studia Franciszkańskie”, 13, 2003, ss. 672; 15, 2005, ss. 591; 19, 2009, ss. 582; 21, 2011, ss. 615;
22, 2012, ss. 525; 25, 2015, ss. 565 [dar o. Salezego Bogumiła Tomczaka OFM]
Danuta SUŁKOWSKA, Za klauzurą. Starosądecki klasztor Klarysek od założenia do współczesności
[Enclosed. The Poor Clares’ Monastery of Stary Sącz from its Foundation till the Present], wyd. 2,
Stary Sącz: Wydawnictwo Oksymoron, 2013, ss. 165, [3], [32] s. il. kol., bibliografia [dar opactwa
SS. Klarysek w Starym Sączu]
Jacek SZCZYGIEŁ SCJ, Klasztor w Stopnicy-Kątach Starych. Historia i działalność [The Monastery of
Stopnica-Kąty Stare. History and Work], Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2003, ss. 135,
[33] s. il., bibliografia
ks. Tadeusz ŚLIWA, Diecezja przemyska w połowie XVI wieku [The Diocese of Przemyśl in the Mid16th Century] (Biblioteka Instytutu Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 36), Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej,
2015, ss. 302, tab., bibliografia [dar Autora]
ks. Tadeusz ŚLIWA, Kolegium prałatów i kanoników rzymskokatolickiej kapituły przemyskiej w latach 1500–1525 [The College of Prelates and Canons of the Roman Catholic Chapter of Przemyśl in
1500–1525], Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, 2016, ss. 150, il.,
bibliografia, indeks miejscowości i osobowy [dar Autora]
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Janusz TONDEL, Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
[The incunabula in the collection of the Library of the Theological College in Pelplin], Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum,
2007, ss. 619, il. kol., skorowidze, streszczenia w językach niemieckim i angielskim [dar Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie]
Ausra VASILIAUSKIENĖ (red.), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų vienuolijos: istorija ir paveldas. Mokslo straipsnių rinkinys [Zakonnice Wielkiego Księstwa Litewskiego: historia i dziedzictwo. Zbiór prac naukowych] [Women Religious in the Grand Duchy of Lithuania: History and
Legacy. A collection of papers], Kaunas: Vytauto Didžiojo Universitetas; Vilnius: Versus Aureus, 2014, ss. 264, 53 il., 9 tab., 1 plan, aneksy; dostępne online: http://www.vdu.lt/lt/books/
lietuvos-didziosios-kunigaikstystes-moteru-vienuolijos-istorija-ir-paveldas/
Krzysztof WITKOWSKI (red.), Powstanie styczniowe na Ziemi Kolskiej – w 150. rocznicę zrywu narodowego [The January Uprising in the Koło Region – on the 150th Anniversary of the National Insurrection], Koło: Gmina Miejska Koło, Powiat Kolski, Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła n. Wartą,
2013, ss. 112, 8 il., 2 tab., 1 mapa [dar o. dra Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM]
Krzysztof WITKOWSKI (red.), Zakony i zgromadzenia zakonne na Ziemi Kolskiej – ich dzieje, rola
i znaczenie [Religious Orders and Congregations in the Koło Region – their History, Role and Significance], Koło: Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Kole, Gmina Miejska Koło, „Presilo Studio” Robert i Patryk Andre s.c., 2014, ss. 126, 7 il., 6 tab.,
1 wykres, aneks [dar o. dra Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM]
Wojciech ZAWADZKI, Dzieje klasztoru bernardyńskiego w Kadynach [History of the Bernardine
Monastery in Kadyny], wyd. 2 popr. i uzup., Elbląg: [s.n.], 2015, ss. 235, 46 il. kol., 7 il. cz.-b.,
3 tab., streszczenie w języku niemieckim, aneksy, indeks osób [dar Autora]
„Zeszyty Długoszowskie”, 14, 2015, ss. 79
Ryszard ŻMUDA, Bibliografia publikacji o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1945–2015
[Bibliography of Publications Devoted to Church Libraries in Poland for 1945–2015] (Biblioteki
Kościoła w Polsce, cz. 2: Stan badań bibliologicznych, t. 1: Bibliografia), Łódź: Uniwersytet Medyczny, 2016, ss. 302 [na okładce podtytuł: Książki. Artykuły. Sprawozdania. Recenzje [Books.
Articles. Reports. Reviews]; dostępne również online: http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=1694 [dar Autora]
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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.

470

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).

478

Information for authors

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.

Informacje dla autorów

479

Recenzenci współpracujący z Redakcją • Reviewers cooperating
with Editorial Board
Józef Baniak (Poznań)
Antoni Barciak (Katowice)
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Roberto della Donne (Napoli)
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Ołeh Duch (Lviv)
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Krzysztof Lewalski (Gdańsk)
Beata Lorens (Rzeszów)
Ewa Łużyniecka (Wrocław)
Jerzy Maroń (Wrocław)
Dorota Matyaszczyk (Poznań)
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)
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