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OD REDAKCJI

Rok 2006 jest dla półrocznika „Nasza Przeszłość ” szczególną oka
zją do spojrzenia na dzieje powstania i rozwoju czasopisma. Dnia 
8 września bieżącego roku mija sześćdziesiąta rocznica ukazania się 
pierwszego tomu (1946-2006).

W tym roku szczególnie pragniemy przypomnieć sylwetkę Założy
ciela i pierwszego redaktora „Naszej Przeszłości” -  ks. Alfonsa 
Schletza CM w związku z 25. rocznicą jego śmierci (1981-2006). Dnia 
26 marca br. w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Krakowie na 
Stradomiu podczas niedzielnej liturgii zgromadzili się żyjący współ
pracownicy i kontynuatorowie dzieła Redaktora oraz przełożeni 
Zgromadzenia, m.in.: Wizytator Zgromadzenia Księży Misjonarzy -  
ks. dr Arkadiusz Zakręta CM, Rektor Instytutu Teologicznego Księży 
Misjonarzy -  ks. dr Kryspin Banko CM, długoletni redaktor NP -  
ks. dr Jan Dukała CM oraz obecny redaktor -  ks. dr Stanisław Ro- 
spond CM. Liturgii przewodniczył i wygłosił okolicznościową homilię 
ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec, biskup pomocniczy diecezji opolskiej, 
członek Rady Naukowej.

Już dzisiaj pragniemy zapowiedzieć, że następny tegoroczny tom 
„Naszej Przeszłości” będzie upamiętniał te rocznice czasopisma i ks. 
Redaktora Alfonsa Schletza. Ponadto 7 października br. w Domu 
Stradomskim w Krakowie (ul. Stradomska 4), podczas uroczystej in
auguracji roku akademickiego Instytutu Teologicznego Księży Misjo
narzy ks. bp Jan Kopiec wygłosi wykład na temat tego wielkiego dzie
dzictwa. W Muzeum Misyjno-Historycznym zostanie otwarta okolicz
nościowa wystawa przypominająca sylwetkę ks. Redaktora Alfonsa 
Schletza oraz przedstawiająca jego dzieło. Będzie można obejrzeć
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zdjęcia, obrazy, książki, archiwalia, medale gromadzone pieczołowi
cie przez ks. redaktora Alfonsa Schletza CM.

Czytelników pragniemy poinformować, że 26 czerwca 2006 r. 
w Krakowie zmarł śp. ks. Ludwik Piechnik SJ, jezuita, emerytowany 
profesor Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” 
w Krakowie, były Dyrektor WAW, długoletni członek Rady Naukowej 
„Naszej Przeszłości” (od 1984 r.). W następnym tomie ukaże się 
wspomnienie poświęcone jego dorobkowi naukowemu.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim wiernym czytelnikom i prenume
ratorom w kraju i zagranicą. Cieszymy się, że w tym czasie ukazywa
nia się wielu specjalistycznych czasopism tak wielu miłośników po
znawania przeszłości historii Kościoła w Polsce nadal sięga po kolej
ne tomy „Naszej Przeszłości”..

Ks. Stanisław Rospond CM

ELŻBIETA PIWOWARCZYK 
PRZEMYSŁAW TYSZKA

PRZYCZYNEK DO POBOŻNOŚCI 
MIESZCZAN KRAKOWSKICH NA PODSTAWIE 

XV-WIECZNYCH LEGATÓW  
W  LIBER TESTAMENTORUM  (rkps 772)

W Archiwum Państwowym Miasta w Krakowie przechowywana 
jest, pod sygnaturą rękopisu o numerze 772, Księga Testamentów (Liber 
Testamentorum)1. Jest to najstarsza z zachowanych tego typu ksiąg, 
wśród zbiorów wspomnianego Archiwum, zawierająca wpisy testamen
tów mieszczan krakowskich z lat 1427-1623. Czy jest to pierwsza 
z założonych w Krakowie ksiąg testamentów -  trudno z całą pewnością 
stwierdzić, aczkolwiek można przypuszczać, że istniały wcześniejsze. 
Przemawia za tym fakt, iż już w roku 1342 król Kazimierz Wielki wy
dał przywilej nadający uchwałom rady miejskiej Krakowa moc wyro
ków sądów m.in. w czynności testamentów i działów spadkowych, 
spraw opiekuńczych i spraw sierot. Ustalono wówczas, że osoba ciężko 
chora, przeczuwając nadchodzącą śmierć, ale będąc jeszcze w pełni 
władz umysłowych albo zamierzająca podjąć pielgrzymkę lub udać się 
w daleką czy zamorską podróż, ma prawo w obecności trzech rajców 
ustanowić opiekunów dla swoich dzieci, albo nieletnich krewnych 
i rozdysponować całym swoim majątkiem; owo postanowienie królew
skie ogłosiła rada w wilkierzu jeszcze w tym samym roku2. Dyplomem

1 Zob. Archiwum Państwowe miasta Krakowa [cyt. dalej: APmKr], Liber testamento- 
rum 1427-1623, rkps 772 [cyt. dalej: LT]. Opis stanu tej księgi -  zob. B. W y r o 
z u m  s k a , Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu, Kraków 1995, s. 92-93.
2 Zob. Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa. 1253-1505 [cyt. dalej: KDK], cz. 1, 
wyd. F. P i e k o s i ń s k i ,  Kraków 1879, nr 25; por. Tamże, cz. 2, wyd. T en że , 
Kraków 1882, nr 260, § 1. Prawa spadkowego dotyczył również wilkierz z roku 1363 
-  zob. Tamże, nr 261.

„Nasza Przeszłość” 1.105: 2006, s. 7-42.
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tym nie wprowadzono jednak -  jak się zdaje -  nowego prawa, jako że 
już od początków XIV wieku notowano w księgach miejskich rozpo
rządzenia ostatniej woli3. Król potwierdził zatem istniejący w Krakowie 
zwyczaj spisywania testamentów, z prawem ich ważności, wobec trzech 
rajców. A ponieważ Sąd Najwyższy Prawa Niemieckiego na zamku 
w Krakowie dopuszczał sporządzanie testamentów zarówno przed radą, 
jak i ławą, uznając w tym względzie lokalną praktykę, w rzeczywistości 
potwierdzenie ich uczynienia (wobec świadków, spisane verbo ad ver- 
bum) czy same już wpisy trafiały tak do ksiąg radzieckich, jak i ławni
czych4. Tam również wpisywano adnotacje o sporządzeniu testamentu 
w osobnym piśmie, często opatrzonym pieczęcią, złożonym w urzędzie, 
bądź tylko tam okazanym. W średniowiecznym zatem Krakowie, ze
znania ostatniej woli trafiały zarówno do ksiąg radzieckich, ławniczych, 
osobnych ksiąg testamentowych, jak i sporządzano je w formie doku
mentów prywatnych.

W poniższym artykule zostanie wzięta pod uwagę tylko jedna 
z powyżej wskazanych form, a mianowicie Liber testamentorum, 
badaniom zaś poddane wpisane do niej testamenty z wieku XV i to 
tylko te, w których znalazły się zapisy na „dzieła pobożne” w aglome
racji XV-wiecznego Krakowa5. Jest to grupa 108 (ze 190) testamen
tów (56,8%) stanowiących ostatnią wolę (nie koniecznie w dosłow
nym tego słowa znaczeniu, jako że niektóre z nich zostały w później
szym czasie odwołane) mieszczan krakowskich. Jak do tej pory nie 
zostały one w całości opracowane, a jedyną ogólną o nich wzmiankę 
uczyniła pani prof. Hanna Zaremska przy okazji omawiania średnio
wiecznego testamentu, w pracy zbiorowej pt. Kultura Polski średnio-

3 Najstarszy zapis testamentowy pochodzi z roku 1302 i został wpisany do Liber 
actorum, obligationum et resignationum (1300-1375) -  zob. Najstarsze księgi i ra
chunki miasta Krakowa od r. 1300 do 1400, cz. 1, wyd. F. P i e k o s i ń s k i ,  
J. S z u j s k i ,  Kraków 1878, nr 13. Natomiast najstarszy z testamentów, sporządzony 
w formie dokumentu, został spisany w roku 1303 -  zob. KDK, cz. 3, wyd. F. P i e 
k o s i ń s k i ,  Kraków 1882, nr 368.
4 O problemie ważności zapisów testamentowych w średniowiecznym Krakowie 
według wilkierza z roku 1342, ortylii prawa magdeburskiego i dekretów Sądu Naj
wyższego Prawa Niemieckiego na zamku w Krakowie -  zob. B. W y r o z u m s k a ,  
Kancelaria..., s. 90-91.
5 Zob. APmKr, LT, p. 3-12, 25-31, 33-56, 59-68, 70-71, 73-75, 77-80, 82, 85-90, 92-93, 
95, 98-100, 105-113, 115-123, 125-126, 128-132, 135-143, 145, 147-154, 157-160.
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wiecznej. XIV-XV w 6 Do niektórych z owych testamentów odwołali 
się też autorzy opracowań ukazujących życie religijne w średnio
wiecznym Krakowie, jak chociażby wspomniana już Hanna Zarem
ska7, czy różnorodnych prac przywołujących przedstawicieli patrycja- 
tu i cechów rzemieślniczych, głównie zresztą od strony ich powiązań 
rodzinnych i statusu majątkowego. Nie podjęto natomiast -  jak do
tychczas -  próby wykorzystania owych XV-wiecznych legatów, 
uczynionych na szeroko pojęte „dzieła pobożne” w późnośrednio
wiecznym Krakowie, do badań prowadzonych nad jedną z form po
bożności mieszczan krakowskich8 *.

Tymczasem -  jak wynika z XV-wiecznych zapisów w Liber Te
stamentorum -  legaty na rzecz kościołów parafialnych i nieparafial- 
nych, kościołów klasztornych i klasztorów, szpitali i leprozoriów 
miały w testamentach swoje miejsce; stanowiły zwykle oddzielną 
część rozporządzenia majątkowego, obok dyspozycji dotyczących 
rodziny i innych osób. Powszechnym zwyczajem było też obdarowy
wanie przez jedną osobę kilku, a nawet kilkunastu instytucji kościel

6 Zob. H. Z a r e m s k a ,  Testament, w: Kultura Polski średniowiecznej. XIV-XV w., 
red. B. G e r e m e k ,  Warszawa 1977, s. 489-492.
7 Zob. T aż, Bractwa w średniowiecznym Krakowie. Studium form społecznego życia 
religijnego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977.
8 Problematykę legatów testamentowych, na podstawie których można opracować 
pobożność mieszczańską zasygnalizował już Henryk S a m s o n o w i c z  w: Miesz
czańska dobroczynność prywatna, w: Cultus et cognitio. Studia z dziejów średnio
wiecznej kultury, red. K. S. K u c z y ń s k i ,  T. L a 1 i k , T. R o s ł a n o w s k i ,  War
szawa 1976, s. 505-512. Próby takie podejmowano m.in. we Francji (zob. J. C h i f  f  o - 
1 e a u , La comptabilité de l ’au-delà, les hommes, la mort et la religion dans la région 
Avignon à la fin du Moyen-Âge, Rome 1980) i we Włoszech (zob. S. K. C o h n (jr), 
The Cult o f Rememberance and the Black Death. Six Renaissance Cities in Central 
Italy, Baltimore-London 1997). Natomiast w Polsce badania takie przeprowadził
m.in. Marek Słoń -  zob. M. S ł o ń ,  Szpitale średniowiecznego Wrocławia, Warszawa 
2000; T en że , Klasztor-szpital-miasto Wroclaw w średniowieczu, [w:] Klasztor 
w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. D e r w i c h ,  A. P o b ó g -  
L e n a r t o w i c z ,  Wrocław-Opole 2000, s. 269-276. W ostatnim też czasie szeregu 
opracowań doczekały się testamenty z okresu nowożytnego (XVI-XVIII w.) i to 
zarówno mieszczańskie (zob. m.in.: U. S o w i n a , Najstarsze sieradzkie testamenty 
mieszczańskie z początku XVI w. Analiza źródłoznawcza, „Kwartalnik Historii Kultu
ry Materialnej” 38:1991, s. 3-25), jak i szlacheckie, łącznie z ich edycją źródłową 
(zob. Testamenty szlachty krakowskiej XVII-XVIII w. Wybór tekstów źródłowych z lat 
1650-1799, opr. A. F a l n i o w s k a - G r a d o w s k a ,  Kraków 1997).
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nych, w obrębie zaś jednej instytucji uczynienie nawet kilku zapisów 
o różnym przeznaczeniu. Spisujący testament podawał kolejno we
zwania kościołów, klasztorów lub szpitali, kwotę pieniędzy, którą 
przeznaczał dla danego obiektu, a w niektórych przypadkach także 
informację o przeznaczeniu pieniędzy na konkretny cel9. Na 190 
przebadanych testamentów z XV-wieku, aż połowa z nich (108) za
wiera takowe adnotacje i to bez względu na pozycję społeczną testa- 
tora, wykonywany zawód, majętność czy jego płeć; prawie jedna 
czwarta została też spisana przez ludzi chorych, którzy swoją ostatnią 
wolę dyktowali członkom rady we własnym domu. Wszystkie obda
rowywane obiekty były postrzegane z tej samej perspektywy, jako że 
autorami testamentów byli wyłącznie mieszczanie krakowscy, grupa 
dość jednolita pod względem społecznym i mentalnym. Z tych też 
powodów -  w niniejszym artykule -  testatorzy zostaną potraktowani 
jako swego rodzaju reprezentacja zbiorowości mieszczańskiej, obda
rowane zaś instytucje kościelne, jako zespół ośrodków kultu, konsty
tuujących obszar uznawany za własny przez ową zbiorowość; pomi
nięte zostaną indywidualne motywy decyzji testatorów, co do prze
znaczania legatów określonym beneficjentom. Interesować nas będzie 
zestawienie dokonanych zapisów, prezentujące społeczny charakter 
omawianego zjawiska oraz -  wynikające z niego -  postrzeganie przez 
zbiorowość mieszczańską zespołu instytucji kościelnych XV-wiecznej 
aglomeracji krakowskiej. Przedstawienie owego fenomenu sacrum 
wpisanego w topografię miejską, które było częścią świadomości 
wspólnoty mieszczan, i którego postrzeganie znalazło wyraz w lega
tach testamentowych.

9 Przykładem typowej listy legatów na „dzieła pobożne” może być testament Piotra 
Eychlera [Aichlera], rajcy krakowskiego, z roku 1448, który przeznaczył: „...Czum 
irsten XX marg czu dem gebeude der kirchen Unser Liben Frawen alhy czu Cracow, 
(...) czu sinte Stefen beschit her IIII marg, czu sinte Katherin IIII marg, czu sinte Annę 
IIII marg (...) Item czum gebeude des Spitals VIII marg (...)  czu dem ausfetczigen 
(. . . ) IIII marg, czu seiner bruderschaft zu seinte Francisco czu der Capellin IIII 
marg...” (APmKr, LT, p. 12). Niekiedy jednak liczba obdarowanych instytucji była 
znacznie dłuższa, jak w przypadku zapisu testamentowego Macieja Muskały, żupnika, 
który obdarował aż 17 obiektów, w tym 4 parafialne kościoły, 7 klasztorów i kościołów 
klasztornych oraz 5 szpitali i leprozoriów (zob. Tamże, p. 122-123).
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Testatorzy

Wspomniana grupa XV-wiecznych testamentów zawierających 
pobożne zapisy to 108 aktów 105 testatorów, jako że w przypadku 
3 osób odnotowano dwukrotne rozporządzenia woli. Ponieważ zaś 
testamenty, stanowiące przecież dokument prawny, zawierają perso
nalia (nie znaczy to jednak, że pełne) wyznaczających swoją ostatnią 
wolę, dlatego możemy ich tutaj wymienić.

W grupie mieszczan, którzy część swojego majątku rozdysponowa
li na różnorodne dzieła pobożne byli: Marcin Beme [Czech] (1427); 
Piotr, rajca krakowski (1440); Maciej, kapelusznik (1440)10; Marcin 
Streicher [Streichir, Streycher] (1440); Katarzyna Close [Klose], 
szklarka (1443)11; Jan Thob, rajca(?) krakowski (1443)12; Katarzyna, 
wdowa po Zygmuncie, adwokacie prawa magdeburskiego na zamku 
w Krakowie (1444)13; Jan Zyndram [Sindram, Syndram, Syndramus], 
rajca(?) krakowski (1446)14; Mikołaj Blummental, bednarz (1439)15; 
Jan Lode, rajca krakowski (1439 i 1456)16; Barbara Pucken (1448); 
Jan Strzelich zwany Smed [kowal?] (1447); Piotr Eychler [Aichler], 
rajca krakowski (1448)17; Jan Milde, rzemieślnik (1452)18; Ambroży

10 Pierwszy testament spisał już w roku 1428 -  zob. APmKr, Scabinalia Cracovien- 
sia, rkps 5 [cyt. dalej: SC 5], p. 157. Być może, że przyjął prawo miejskie w roku 
1430 -  zob. Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1392-1506 (Libri iuris 
civilis Cracoviensis 1392-1506) [cyt. dalej: LC], wyd. K. K a c z m a r c z y k ,  Kra
ków 1913, nr 4298. W roku 1435 był już prawdopodobnie starszym cechu -  zob. 
Cracovia artificum 1300-1500 [cyt. dalej: CA], wyd. J. P t a ś n i k ,  Kraków 1917 
(Źródła do historii sztuki i cywilizacji w Polsce, t. 4), nr 312.
11 Kolejny testament spisała w roku 1449 -  zob. APmKr, SC, rkps 7 [cyt. dalej: SC 
7], p. 88.
12 Miał dom przy ul. Brackiej -  zob. APmKr, LT, p. 7-8.
13 Posiadała dwa domy, przy ul. Szpitalnej i przy ul. Szewskiej -  zob. Tamże, p. 8.
14 W Księdze przyjęć do prawa miejskiego jest zapisanych dwóch Janów: jeden 
z Żarnowca -  przyjął prawo miejskie w roku 1398 (zob. LC, nr 906), a drugi z Kazi
mierza -  przyjął prawo miejskie w roku 1430 (zob. LC, nr 4311).
15 Występuje jako starszy cechu w roku 1430 -  zob. CA, nr 270.
16 Być może, iż prawo miejskie przyjął w roku 1446 -  zob. LC, nr 5670.
17 Prawdopodobnie należała do niego kamienica przy ul. Floriańskiej (obecnie nr 10) 
-  zob. A. C h m i e l ,  Domy krakowskie. Ulica Floriańska, cz. 1, Kraków 1917 (Bi
blioteka Krakowska nr 54), s. 33.
18 Miał dom przy ul. Mikołajskiej -  zob. APmKr, LT, p. 25. Prawo miejskie przyjął 
prawdopodobnie w roku 1412 -  zob. LC, nr 1412.



Bockeling (1451); Jan Noldenfesser (1451)19; Barbara Wymczen 
[Wynczem] z Grodzkiej (1452); Piotr Filipowski, wójt z Filipowie 
(1452 i 1460)20; Sylwester Swedniczer, brat Swedniczara (1452)21; 
Stanisław, kusznik (1453); Anna Mazer [Maser], żona kapelusznika
(1453) 22; Jan Stochs, producent broni palnej (1453)23; Jan Schulte 
[Schultis, Scholtis, Schulteis, Schultisch] (1451 )24; Anna Weidenlichy 
[Weydenlich, Weyddenlich, Weidellich, Weydinlich], żona Henky
(1454) ; Michał Graser (1455)25; Bartłomiej, rzemieślnik (1455); Anna 
Wolski, żona Piotra karczmarza (1456); Małgorzata Leipniger 
(1456)26; Barbara Putko [Puthko, Puttke] (1456)27; Jan Sweidniczer, 
rajca krakowski (1457)28; Jan Pitczen [Pitschen, Petczin], rajca kra
kowski (1457)29; Oswald Schorenbrand [Schorinbrandt], rajca(?) kra
kowski (1457); [Mikołaj, rajca(?) krakowski] Zeyfrid (1458)30; Anna

12 ELŻBIETA PIWOWARCZYK, PRZEMYSŁAW TYSZKA

19 Był synem Marka Noeldenfessera, dzierżawcy cła. Jan również był dzierżawcą cła 
(1447-1452); posiadał połowę domu w Rynku (połowę wykupiła jego siostra) -  zob. 
APmKr, LT, p. 27; por. J. P t a ś n i k ,  Studia nad patrycjatem krakowskim wieków 
średnich (cz. 2), „Rocznik Krakowski” 16:1914, s. 23.
20 Posiadał dwa domy, przy ul. Św. Jana i przy ul. Szewskiej -  zob. APmKr, LT,
p. 28, 66.
21 Być może, iż prawo miejskie przyjął w roku 1439 -  zob. LC, nr 4995.
22 Możliwe, że jej mąż(?) Jan przyjął prawo miejskie w roku 1436 -  zob. Tamże, 4755.
23 Druk testamentu w: CA, nr 470. Prawdopodobnie prawo miejskie przyjął w roku 
1432 -  zob. LC, nr 4422. Od tego też roku działał, obsługując artylerię królewską 
w wojnie trzynastoletniej; występuje w źródłach do roku 1470 -  zob. Uzbrojenie 
w Polsce średniowiecznej 1450-1500, red. A. N o w a k o w s k i ,  Toruń 1998, s. 170.
24 Miał dwa domy, przy Rynku i narożny przy ul. Brackiej -  zob. APmKr, LT, p. 31.
25 Posiadał trzy domy; wszystkie przy ul. Floriańskiej, z tym że jeden z nich był na
rożny -  zob. Tamże, p. 34.
26 Być może, iż to ona zrezygnowała z prawa miejskiego w roku 1453 -  zob. LC, 
nr 6157.
27 Miała dom przy Rynku -  zob. APmKr, LT, p. 38. W roku 1454 jednak, niejaka 
Pytkynne zrezygnowała z prawa miejskiego -  zob. LC, nr 6159.
28 Zasiadał w radzie w latach: 1425, 1426, 1427, 1431, 1432, 1435, 1437-1439, 1450- 
1457 -  zob. KDK 1, s. XXXII, nr 544. Możliwe, że prawo miejskie przyjął w roku 1417 
-  zob. LC, nr 2982. W roku 1458 jego dzieci otrzymały legat po ojcu -  zob. CA, nr 504.
29 Zasiadał w radzie w latach: 1441, 1442, 1444, 1448, 1453, 1455, 1457 -  zob. 
KDK 1, s. XXXIV, nr 614. Miał dom w kwartale Grodzkim (zob. LC, nr 9503c), przy 
Rynku, drugi zaś przy ul. Żydowskiej -  APmKr, LT, p. 45-46.
30 Być może tożsamy z Mikołajem Zeyfridem, rajcą krakowskim w latach: 1427,
1430, 1435, 1438, 1440, 1446, 1449, 1452-1458 -  zob. KDK 1, s. XXXIII, nr 555.

Losz [Loso?] (1458); Mikołaj Szolberga (1458)31; Małgorzata Pferd
(1458) 32; Helena Leszczyńska (1458)33; Jan Towb, syn Jana (1458)34; 
Szymon Noldener (1458); Urszula Szwarc, córka Grzegorza (1458)35; 
Agnieszka Pferd [Pfert], znana jako żona Baldenera (1459); Małgo
rzata Prows [Prews, Preusse, Prawse, Prewsze, Prewsz, Preusz], kusz- 
niczka (1459 i 1465?)36; Stefan Leipniger, magister (1459)37; Eusta
chy, pisarz miejski (1459)38; Piotr, kusznik (1460)39; Anna Florian
(1459) ; Małgorzata Brobnigyn (1460); Jan Cletner (1460)40; Mikołaj
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Należał do niego dom przy Rynku i ogród koło kościoła św. Mikołaja -  zob. APmKr, 
LT, p. 48-49.
31 Posiadał ogród na Kleparzu, koło kościoła śś. Filipa i Jakuba -  zob. APmKr, LT, 
p. 51.
32 Miała dom i ogród przy ul. Wiślnej -  zob. Tamże, p. 52
33 Przyjęła prawo miejskie w roku 1454 (zob. LC, nr 6207), trzy zaś lat później (1457) 
z niego zrezygnowała (zob. Tamże, nr 6366).
34 Posiadał dwa domy: przy ul. Brackiej i przy ul. Mikołajskiej -  zob. APmKr, LT, 
p. 53-54. Możliwe, że był synem Jana Thoba, rajcy krakowskiego.
35 Miała dom przy Rynku i ogród koło kościoła św. Mikołaja -  zob. APmKr, LT, 
p. 56. Jej ojciec, Grzegorz Szwarc był rajcą krakowskim w latach: 1419, 1421, 1423, 
1425, 1427, 1428, 1430, 1432, 1435-1438, 1440, 1443, 1450 -  zob. KDK 1, 
s. XXXII, nr 515.
36 Zapewne przejęła zakład po mężu. Być może, iż był nim Jan Prews [Prewse], który 
przyjął prawo miejskie w roku 1392 (zob. LC, nr 53); od roku 1405 był wielokrotnie 
starszym cechu, ostatnia zaś wzmianka o nim pochodzi z roku 1451 -  zob. Uzbrojenie 
w Polsce średniowiecznej 1350-1450, red. A. N a d o 1 s k i , Łódź 1990, s. 271.
37 Miał dom przy ul. Św. Jana -  zob. APmKr, LT, p. 60. Być może tożsamy z fundato
rem kaplicy Św. Ducha w kościele Panny Marii (zob. Zbiór dokumentów katedry 
i diecezji krakowskiej, cz. 2, wyd. S. K u r a ś ,  Lublin 1973, nr 487), gdzie też został 
pochowany -  zob. CA, nr 617.
38 W kancelarii miasta pracował już od roku 1451, prawo zaś miejskie przyjął w roku 
1454 (zob. LC, nr 6255). W roku 1453 ożenił się z córką Jana Hoże Urszulą, wcho
dząc tym samym w koligacje rodzinne z zamożnymi rodzinami mieszczańskimi. 
Wkrótce dorobił się majątku: miał dom w Rynku, pół domu przy ul. Brackiej, ćwierć 
domu przy ul. Szewskiej i ogród koło kościoła św. Mikołaja w murach miejskich 
(zob. APmKr, LT, p. 61-63). Zob. też: B. W y r o z u m s k a ,  Kancelaria..., s. 110- 
111, 123.
39 Druk testamentu w: CA, nr 521. Najprawdopodobniej tożsamy z Piotrem Braczeń- 
cem, przebywającym w Krakowie w latach 1417-1460 -  zob. Uzbrojenie w Polsce 
średniowiecznej 1450- 1500, s. 156.
40 Prawo miejskie przyjął prawdopodobnie w roku 1448 -  zob. LC, nr 5797. Miał 
dom przy ul. Gołębiej -  zob. APmKr, LT, p. 67.
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Goldener, paśnik (1460)41; Stanisław Koczwara, rajca krakowski 
(1461)42; Bernard Filipowicz z Lubojna (1461); Jarosław Scherley 
[Scharley] (1461)43; Piotr May, karczmarz (1460); Dorota, farbiarka
(1461) ; Michał, kowal (1463)44; Stanisław Leymiter, rajca krakowski
(1462) 45; Kuncze Korschner [Korsner, Korssener] (1463)46; Małgo
rzata, żona Zygmunta młynarza (1463); Marcin, budowniczy (1464)47; 
Świętochna, kotlarka (1465)48; Jan Beme [Czech] (1465); Łazaria 
Slop, żona Mikołaja (1464)49; Jan Specht, rajca krakowski (1466)50; 
Piotr Crencz [Krancz], rzeźnik (1466); Dorota Marstella [Marsteller], 
wdowa po Piotrze (1467); Stanisław Kulegk (1468); Hipolit Opilber- 
gir [Opilberger] (1469); Agnieszka Kitlicz [Ketlicz, Kittlicz, Ky- 
thlich] (1471); Anna Stano, paśniczka (1471)51; Mikołaj Topler [Te- 
plar, Theplar, Topeler, Toppler] (1470)52; Katarzyna Grappe (1472);

41 Wielokrotnie był starszym cechu -  zob. CA, nr 312, 415, 434, 462, 492, 507. Po
siadał dom w okolicy kościoła Dominikanów -  zob. APmKr, LT, p. 68.
42 Świadczył już przy przyjęciu prawa miejskiego w roku 1439 (zob. LC, nr 4979); 
występuje jako rajca krakowski w latach: 1456, 1457, 1460, 1461 -  zob. KDK 1, 
s. XXXV, nr 680.
43 Pierwszy testament spisał w roku 1457 -  zob. APmKr, SC 7, p. 305. Prawo miej
skie przyjął prawdopodobnie jeszcze przed rokiem 1431 -  zob. LC, nr 4580. Miał trzy 
domy: przy Rynku, przy ul. Sławkowskiej i przy ul. Floriańskiej -  zob. APmKr, LT, 
p. 73-74.
44 Możliwe, że przybył z Koła i przyjął prawo miejskie w roku 1420 -  zob. LC, nr 3345.
45 Występuje jako rajca w latach: 1461, 1462 -  zob. KDK 1, s. XXXVI, nr 707.
46 Może być tożsamy z kuśnierzem, rajcą krakowskim w latach: 1429, 1430, 1432, 
1435, 1437-1439, 1442, 1446, 1448, 1450-1452, 1454, 1455, 1458, 1459, 1461 -  
zob. KDK 1, s. XXXIII, nr 563. Miał ogród koło kościoła św. Mikołaja -  zob. 
APmKr, LT, p. 78-79.
47 Posiadał dom koło św. Mikołaja w murach miejskich -  zob. APmKr, LT, p. 82.
48 Przejęła i prowadziła zakład po mężu -  zob. Cracovia artificum. Supplementa. 
Krakowskie środowisko artystyczne czasów ¡Vita Stwosza, wyd. B . P r z y b y s z e w 
s k i , Kraków 1990, s. 151.
49 Niejaki Mikołaj Slopth przyjął prawo miejskie w roku 1463 -  zob. LC, nr 6710. 
Skądinąd Lazaría Splot zamówiła u Mikołaja Brennera, wykonanie Baranka Bożego -  
zob. CA, nr 551.
50 Prawdopodobnie prawo miejskie przyjął w roku 1417 -  zob. LC, nr 2985. Kolejne 
rozporządzenie majątku zrobił w roku 1469 -  zob. APmKr, SC, rkps 8 [cyt. dalej: SC 
8], p. 373.
51 Najprawdopodobniej przejęła zakład po mężu.
52 Miał dwa domy: przy ul. Floriańskiej i przy ul. Sławkowskiej -  zob. APmKr, LT, 
p. 99-100.

Dorota Stano, aptekarka, znana jako Dossa, żona Andrisa (1472)53; 
Paweł Gortler [paśnik?] (1474)54; Maciej Opoczko [Opoczka, Opo- 
tschka], ławnik krakowski (1473)55; Łazarz Messersmidis [nożow
nik?] (1475)56; Duchon (1475)57; Piotr Tharras [Taras, Tarras] (1476); 
Maciej Brenner, złotnik (1476)58; Kuncze, konwisarz (1476)59; Stani
sław Lang (1476)60; Świętosław, śledziarz (1477)61; Stanisław Fi- 
schberg (1477)62; Dorota Świeczniczanka (1476)63; Maciej Muscala 
[Muskała], żupnik (1479)64; Piotr Lang [Langepetir] (1479)65; Jan
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53 Z tego czasu znamy tylko jednego aptekarza o Imieniu Andrzej, który w 1481 
sprzedał dom -  zob. J. L a c h s ,  Dawne aptekarstwo krakowskie, Warszawa 1933, 
s. 57.
54 Posiadał dom koło szkoły kościoła Panny Marii i ogród na Świecimierzu -  zob. 
APmKr, LT, p. 105-106.
55 Druk testamentu w: CA, nr 614. Prawdopodobnie prawo miejskie przyjął w roku 
1446 (zob. LC, nr 5636); jako ławnik wystąpił w roku 1464 (zob. KDK 1, s. LVIII). 
Miał dwa domy przy ul. Sławkowskiej -  zob. APmKr, LT, p. 108-109. Koleje rozpo
rządzenie majątku zarządził w roku 1475 -  zob. Tamże, SC 8, p. 568.
56 Miał dom przy ul. Szpitalnej -  zob. APmKr, LT, p. 109-111.
57 W testamencie Macieja Opoczki wzmiankowana jest Urszula, córka Duchona -  
zob. CA, nr 614.
58 Druk testamentu w: CA, nr 649. Maciej Kacherdorf, zwany Brenner, przyjął prawo 
miejskie w roku 1441 (zob. LC, nr 5192); pięciokrotnie był starszym cechu. Biogram 
Macieja Kacherdorf -  zob. J. P i e t r u s i ń s k i ,  Złotnicy krakowscy XIV-XVI wieku 
i ich cech, t. 2, Warszawa 2000, s. 490-494.
59 Miał dom przy ul. Grodzkiej -  zob. APmKr, LT, p. 116.
60 Możliwe, że prawo miejskie przyjął w roku 1457 (zob. LC, nr 6355), w później
szym zaś czasie piastował urząd rajcy w latach: 1464, 1465, 1466, 1469, 1470, 1473, 
1474 (zob. KDM 1, s. XXXVI, nr 722). Najprawdopodobniej z końcem listopada 
roku 1477 już nie żył -  zob. KDK, cz. 4, wyd. F. P i e k o s i ń s k i ,  Kraków 1882, 
nr 592. Własnością Langów była kamienica przy ul. Św. Jana (obecnie nr 16) -  zob. 
A. C h m i e l ,  Domy krakowskie. Ulica św. Jana, cz. 2, Kraków 1924 (Biblioteka 
Krakowska nr 62), s. 189. O Langach w XIV-wiecznym Krakowie -  zob. J. P t a -  
ś n i k ,  Studia nad patrycjatem krakowskim wieków średnich (cz.l), „Rocznik Kra
kowski” 15:1913, s. 84-85.
61 Należała do niego połowa domu przy ul. Mikołajskiej -  zob. APmKr, LT, p. 118-119.
62 Być może, że prawo miejskie przyjął w roku 1454 -  zob. LC, nr 6243. Posiadał 
dom przy ul. Szewskiej -  zob. APmKr, LT, p. 119-120.
63 Miała dom przy ul. Sławkowskiej -  zob. Tamże, p. 120-121.
64 Pierwszy testament sporządził w roku 1466 -  zob. APmKr, SC 8, p. 276.
65 Być może tożsamy z rajcą krakowskim, piastującym urząd w latach: 1470 
(zob. KDK 1, s. XXXVII, nr 748), 1475-1476 (zob. CA, s. 310, przyp. 18).
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Kwinsz, kaletnik (1481)66; Mikołaj Zarogowszky, rajca krakowski
(1482) 67; Paweł Newburger [Newburgir, Neuburger] (1482)68; Zuzan
na Beck, żona Macieja (1482); Wilhelm Meguszheimer (1482); Piotr 
Giemyolek [Gyemolek], barchannik (1483); Piotr Schepcz [Scheptcz]
(1483) 69; Katarzyna Olearka [olejarka] (1484); Katarzyna, żona złot
nika Jerzego (1485)70; Jadwiga Granosch [Granisch, Granusz] 
(1487)71; Małgorzata Scholwicz [Scholiewicz, Scholowicz, Scholu- 
icz], żona rajcy krakowskiego (1488)72; Anna Obulczowa, córka 
Grzegorza Orienth, rajcy krakowskiego (1489)73; Urszula, żona Eu
stachego (1489)74; Barbara Unger [Ynger], córka Michała (1491 )75;

66 Posiadał dom przy ul. Szpitalnej -  zob. APmKr, LT, p. 126.
67 Prawo miejskie przyjął w roku 1443 (zob. LC, nr 5448), w późniejszych zaś latach: 
1471, 1473, 1475, 1480, 1482, 1484, 1486 pełnił urząd rajcy (zob. KDK 1, s. XXXVII, 
nr 751). W roku 1450 miał już dwa domy przy ul. Grodzkiej (zob. CA, nr 428) i dom na 
Kleparzu poza murami miejskimi (zob. APmKr, LT, p. 128-131); był też właścicielem 
Bielan i Przegorzał (zob. CA, s. 310, przyp. 20).
68 Możliwe, że prawo miejskie przyjął w roku 1433 (zob. LC, nr 4555), w późniejszych 
zaś latach: 1463, 1464, 1465, 1467-1470, 1472-1474, 1476, 1477, 1479, 1482 piastował 
urząd rajcy (zob. KDK 1, s. XXXVI, nr 718). Uzupełnienie jego ostatniej woli -  
zob. KDK 4, nr 596.
69 W roku 1479 poręczał już za przyjęciem do prawa miejskiego (zob. LC, nr 7861). 
Miał dom przy ul. Floriańskiej i połowę jakiejś apteki -  zob. APmKr, LT, p. 137-140. 
Realizacja jego zapisu testamentowego na altarię u Panny Marii -  zob. KDK 4, nr 602.
70 Posiadała dom przy ul. Grodzkiej i naprzeciw kościoła św. Marka -  zob. APmKr, 
LT,p. 142-143.
71 Miała dom w pobliżu Bursy Ubogich -  zob. Tamże, p. 145.
72 Franciszek Piekosiński notuje tylko jednego Mikołaja Scholwicza, rajcę krakow
skiego w roku 1444 -  zob. KDK 1, s. XXXIV, nr 627. Małgorzata Scholwicz była 
właścicielką domu przy ul. Szewskiej i drugiego w okolicy kościoła św. Szczepana -  
zob. APmKr, LT, p. 145.
73 Anna, „szlachetna i urodzona”, była córką z pierwszego małżeństwa Barbary Roc- 
kemberg i Grzegorza Orienth; matka jej, Barbara zawarła trzecie małżeństwo z Miko
łajem księciem na Raciborzu, stając się tym samym księżną raciborską -  zob. 
S. K r z y ż a n o w s k i ,  Morsztynowie w XV wieku. Kartka z dziejów krakowskiego 
patrycjatu, „Rocznik Krakowski” 1:1898, s. 338. Ojciec Anny, Grzegorz Orienth był 
rajcą krakowskim w latach: 1427, 1429, 1430-1432, 1435-1438, 1440, 1444, 1 4 4 5 -  
zob. KDK 1, s. XXXIII, nr 554. W roku 1490 Anna Obulczowa przekazała też prawo 
patronatu mansjonarii, którą niezwykle hojnie uposażyła zapisem testamentowym, 
rajcom krakowskim -  zob. Katalog archiwum akt dawnych miasta Krakowa. I. Dy
plomy pergaminowe, Kraków 1907, nr 367c.
74 Zapewne żona pisarza miejskiego Eustachego. Swój pierwszy legat uczyniła już
w roku 1453 -  zob. APmKr, SC 7, p. 165, 173.

Jarosław, krawiec (1492)76; Helena szwaczka, żona Mikołaja (1493); 
Michał Godzek, żupnik (1494)77; Ulrich Geczenberger [Geczenbur- 
ger, Jeczinbergir] (1498)78; Katarzyna Kithczyn, żona rajcy krakow
skiego (1498); Erhard Schlacker [Slakker], rajca krakowski (1499)79.

Jak wynika z powyższego zestawienia, około dwie trzecie (70) testa- 
torów to mężczyźni (64,8%), kobiet zaś było tylko 38 (35,2%). Niestety 
-  jak już wspomniano -  badane zapisy nie zawierają wskazówek, na 
podstawie których można by ustalić wiek interesujących nas osób.

Problem stanowi również określenie narodowości owych miesz
czan, jako że XV-wieczny Kraków nie był pod tym względem jednoli
ty. Wcześniejsze stulecia, 2. połowy XIII i XIV wieku, zaznaczyły się 
silną infiltracją do miasta obcych przybyszów: ze Śląska, z okolic 
nadreńskich, niemieckich Szwajcarów, Bawarczyków i Szwabów, 
z krajów czeskich i austriackich, węgierskich czy też włoskich i fran
cuskich, którzy dopiero w XV wieku ulegali procesowi polonizacji80. 
Oddziaływało to zapewne na wybór języka, w którym w XV wieku 
spisywano w Krakowie testamenty. W kancelarii miejskiej posługi
wano się bowiem w pismach dwoma językami: łaciną i niemieckim; 
w tych dwóch językach spisano również omawiane testamenty: 
69 testamentów (63,8%) -  po niemiecku, a 39 (36,1%) -  po łacinie. 
Uwidoczniła się też pewna zbieżność występująca pomiędzy nazwi
skami (imionami) rozpoznanymi jako niemieckie i spisaniem testa
mentu przez te osoby po niemiecku (52,8%) oraz między nazwiskami 
(imionami) polskimi i spisaniem testamentu po łacinie (12%). Korela-

PRZYCZYNEK DO POBOŻNOŚCI MIESZCZAN KRAKOWSKICH 1 j

75 Miała jakieś realności naprzeciw klasztoru Dominikanów -  zob. Tamże, LT, 
p. 149-150.
76 W roku 1470 świadczył już przy przyjęciu prawa miejskiego -  zob. LC, nr 7229. 
Wzmiankowany jako starszy cechu w roku 1470 i 1480 -  zob. CA, nr 587, 752. Miał 
dom przy ul. Grodzkiej i drugi drewniany przy ul. Sławkowskiej -  zob. APmKr, LT, 
p. 151-152.
77 Prawdopodobnie prawo miejskie przyjął w roku 1458 -  zob. LC, nr 6399.
78 Możliwe, że prawo miejskie przyjął w roku 1470 (zob. Tamże, nr 7161), w później
szych zaś latach: 1479, 1482, 1488, 1491 pełnił urząd rajcy (zob. KDK 1, s. XXXVIII, 
nr 788).
79 Prawdopodobnie prawo miejskie przyjął w roku 1488 -  zob. LC, nr 8389.
80 Na temat napływowych rodzin elity krakowskiej w XIV-XV w. -  zob. E. P i w o 
w a r c z y k ,  Dzieje kościoła Mariackiego (XIII-XVI w.), Kraków 2000, s. 52-57 (tam 
również literatura przedmiotu).
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cja tych dwóch danych nie jest jednak całkowita, jako że istnieją 
przykłady rozbieżności pomiędzy personaliami i językiem testamentu; 
miejscami identyfikacja jest też niepewna (35,2%). Jest jednak na tyle 
duża (64,8%), że stanowi argument przemawiający za tezą, iż miesz
czanie władający językiem niemieckim spisywali swój testament po 
niemiecku, pozostała zaś grupa, wśród której dominują Polacy -  po 
łacinie. Widoczny jest również brak testamentów w języku polskim, 
które pojawiły się w krakowskiej Liber testamentorum dopiero 
w drugiej połowie XVI wieku. To z kolei skłania do wysunięcia hipo
tezy, że łacina stanowiła dla Polaków język zastępujący -  w doku
mentach o wadze sądowej -  polszczyznę.

Badani testatorzy przynależeli do mieszczaństwa, i to do wyższej 
jego warstwy, do tych, którzy przyjęli prawo miejskie i posiadali 
w Krakowie nieruchomości; tak było nawet w przypadku sołtysa 
z Filipowie, Anny Obulczowej (córki księżnej Raciborskiej) czy „no- 
bilis” Heleny Leszczyńskiej. Wewnątrz owej grupy można jednak 
zaobserwować oznaki zróżnicowania statusu społecznego, jako że 
część z testatorów wskazała na wykonywany przez siebie zawód. 
Dzięki temu, w badanej zbiorowości (105 osób) można wyróżnić 
31 przedstawicieli warstwy wyższej (29,5 %), w tym: 10 rajców, 
2 żony rajców, 1 syn rajcy, 2 córki rajców; 1 ławnik; 1 pisarz miejski, 
1 żona pisarza miejskiego; 1 dzierżawca cła; 2 żupników; 1 wójt; 
1 magister; 8 domniemanych rajców. Poza wspomnianymi, można 
zidentyfikować zawód wykonywany przez kolejne 31 osób (29,5%); 
wśród nich byli: aptekarka, barchannik, bednarz, budowniczy, far- 
biarka, kaletnik, kapelusznik, karczmarz, konwisarz, kotlarka, kowal 
(2), krawiec, kusznik (2) i kuszniczka, kuśnierz(?), nożownik, olej ar
ka, paśnik (2) i paśniczka, rzeźnik, szklarka, szwaczka, śledziarz, 
świeczniczka, wytwórca broni palnej, złotnik, bliżej nieokreślony 
rzemieślnik (2) oraz żony: kapelusznika, karczmarza, młynarza, złot
nika. Natomiast o statusie społecznym czy zawodzie pozostałych osób 
(41%) możemy jedynie stwierdzić, iż byli mieszczanami, i z pewno
ścią nie należeli do najniżej warstwy mieszczaństwa. Również status 
majątkowy badanej grupy nie był najniższym (35,6% zidentyfikowa
nych spośród ogółu posiadało dom(y), i to w większości w okolicach 
Rynku), co potwierdzają zarówno dyspozycje majątkowe, jak i -  inte
resujące nas -  legaty na „dzieła pobożne”.

Statystyka zapisów testamentowych

Na podstawie przeanalizowanych 108 testamentów można wskazać 
30 obiektów, w tym 28 w aglomeracji miejskiej XV-wiecznego Kra
kowa oraz 1 który nie doszedł do skutku (Kartuzi na Kazimierzu); 
1 obiekt -  klasztor Cystersów w Mogile -  zlokalizowany był w bez
pośredniej bliskości Krakowa. W tej liczbie znalazło się 10 kościołów 
parafialnych (33,3%), 3 kościoły nieparafialne obsługiwane przez 
duchowieństwo świeckie (10%), 12 klasztorów i kościołów klasztor
nych (40%) oraz 5 szpitali i leprozoriów (16,7%). Wzmiankowano je 
w testamentach łącznie 474 razy, czyniąc na nie 609 legatów opiewa
jących na łączną sumę 9.011,5 grzywny srebrnych groszy81.

Zawarte w testamentach zapisy na „dzieła pobożne” dają się też 
podzielić na kilka grup, wyodrębnionych według przeznaczenia: 1. dla 
poszczególnych kościołów, bez określenia sposobu ich wykorzysta
nia; 2. z przeznaczeniem na budowę i utrzymanie budynków; 3. dla 
księży i braci związanych z danym obiektem, altarystów, służby ko
ścioła; 4. na sprawienie sprzętów kościelnych; 5. dla szpitali ogólnie, 
obsługi szpitala lub z przeznaczeniem dla chorych, biednych i trędo
watych. Oprócz tego w testamentach występują zapisy na rzecz pry
watnych kaplic i ołtarzy; osobną zaś grupę stanowią zapisy dla korpo- 
racji kapłanów i bractw religijnych.

Legowane na pojedyncze „dzieła pobożne” (m.in. na: kościół, księ
ży, klasztor, braci, bractwo, szpital, chorych) kwoty wahały się od 
0,5 do 400 grzywien srebrnych groszy; przeważały jednak od 4 do 
10 grzywien82. Zróżnicowana była również suma zapisów przypadają
ca na wszystkie „dzieła pobożne” obdarowane przez jednego testato- 
ra. Wahały się one od 1,5 grzywny srebrnych groszy do 780 grzywien
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81 Nie uwzględniono w tej kwocie trudnych do przeliczenia darów materialnych; takie 
dary pojawiały się jednak rzadko, jako że zazwyczaj legowano pieniądze.
82 Dla porównania: w XV wieku urzędnik miejski zarabiał rocznie około 42 grzywny, 
a średnia cena konia wynosiła około 4 grzywny; robotnikowi wypłacano stawkę 
dzienną 2-3 grosze, gęś kosztowała 1 grosz, a za buty trzeba było zapłacić 12 groszy -  
zob. J. P e l c ,  Ceny w Krakowie w latach 1369-1600, Lwów 1935 (Badania z Dzie
jów Społecznych i Gospodarczych nr 14), s. 51 (38), 73 (tabl. 64), 78 (tabl. 70), 
123 (tabl. 93), 126 (tabl. 95).
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(jeden z legatów opiewał też na kwotę 3.125 grzywien83); najczęstsze 
jednak były legaty od około 20 do 70 grzywien84.

Wyniki analizy statystycznej dotyczącej liczby zapisów przypada
jących na poszczególne obiekty i instytucje przedstawiają poniższe 
tabele.

Tab. 1. Zapisy na kościoły parafialne85

L.p. KOŚCIÓŁ

Liczba
wzmianek

w
testamentach

Liczba 
legatów na 
poszczegól

ne cele

Kwota ogółem 
(w grzywnach/6

I. Kraków

1 . Panny Marii (Mariacki) 74 117 1.970

2. Św. Anny 9 10 51

3. Wszystkich Świętych 8 11 49

83 Był to legat Anny Obulczowej, córki księżnej Raciborskiej z pierwszego małżeń
stwa -  zob. APmKr, LT, p. 147.
84 Trzeba jednak pamiętać, że legaty te czynione były w różnym okresie czasowym na 
przestrzeni prawie 100 lat (XV w.). W ciągu tego czasu następowało zróżnicowanie 
w wartości monety (zapisy czyniono głównie w grzywnach i florenach, a ich przelicz
nik różnie się kształtował) odbijające się na cenach produktów, a tym samym stopie 
życiowej testatorów -  zob. J. P e l c ,  Ceny..., passim. Od końca XIV do końca 
XV wieku uwidoczniła się też w Krakowie tendencja zwyżkowa owych cen, co moż
na zauważyć na przykładzie nieruchomości. Według badań Jerzego Rajmana, pod 
koniec XV wieku dom przy Rynku kosztował już średnio 163 grzywny, a kram prze
ciętnie 42 grzywny -  zob. J. R a j m a n , O cenach nieruchomości w średniowiecznym 
Krakowie, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury” 24:1990, s. 7-13.
85 W zestawieniu zostały wzięte pod uwagę wszystkie zapisy łączące się z kościołem, 
zarówno te przeznaczone na kościół, budowę, utrzymanie budynku, kapłanów itd., jak 
i korporacje czy bractwa działające przy kościołach. Ponieważ były to osobne legaty, 
uczynione z konkretnym przeznaczeniem (np. na: kościół, bractwo przy tym kościele, 
ołtarz, utrzymanie altarysty), stąd też w tabelach uwidoczniła się różnica pomiędzy 
liczbą wzmianek w testamentach, a ogólną liczbą legatów na poszczególne cele.
86 Kwoty te zostały obliczone w przybliżeniu, jako że zapisy dokonywane były
w różnym systemie monetarnym (najczęściej w grzywnach, florenach węgierskich
i guldenach) i różnie kształtował się ich przelicznik w XV wieku. Dla celów przeli
czeniowych przyjęto średnie wartości: 1 grzywna=48 groszy; 1 floren=30 groszy; 
1 zlp=30 groszy; 1 scojec=2 grosze. Zob. J. P e 1 c , Ceny..., s. 27.

PRZYCZYNEK DO POBOŻNOŚCI MIESZCZAN KRAKOWSKICH 21

4. Św. Szczepana 4 5 26

5. Św. Krzyża 1 1 5

II. Kazimierz

1. Bożego Ciała 18 23 179

2. Św. Stanisława 4 4 6

3. Św. Wawrzyńca 1 1 6

III. Kleparz a

1. Św. Floriana 1 1 0,5

IV. Przedmieście Wesoła

1. Św. Mikołaja 4 5 36

Razem 124 178 2.328,5

Tab. 2. Zapisy na nieparafialne kościoły świeckie

L.p. KOŚCIÓŁ

Liczba
wzmianek

w
testamentach

Liczba 
legatów na 
poszczegól

ne cele

Kwota ogółem 
(w grzywnach)

i. Kraków

1. Św. Barbary 17 21 3.27587 * *

2. Św. Jana 2 2 14

II. Wawel

1. Św. Wacława 2 2 26

Razem 21 25 3.315

87 Kwota ta jest tak dużą, że względu na jeden zapis: Anna Obulczowa legowała swój 
majątek, w wysokości 5 tys. florenów (3.125 grzywien) dla mansjonarzy u św. Barba
ry (zob. APmKr, LT, p. 147). Pomijając ten zapis, byłoby tylko 150 grzywien z pozo
stałych legatów.
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Tab. 3. Zapisy na klasztory i kościoły klasztorne

L.p. KOŚCIÓŁ

Liczba
wzmianek

w
testamentach

Liczba 
legatów na 
poszczegól

ne cele

Kwota ogółem 
(w grzywnach)

I. Kraków

1. Franciszkanie 30 42 258

2. Dominikanie 27 34 254

3. Marki 13 14 70

4. Duchacy88 5 5 47

5. Klaryski 1 1 2

11. Kazimierz

1. Augustianie 17 22 117

2. Kartuzi89 4 6 61

III. Kleparz

1. Benedyktyni słowiańscy 1 1 10

IV. Stradom

1. Bernardyni 51 69 650

1. Bernardynki 7 7 48

V. Przedmieście Garbary

1. Kannelici 16 25 122

VI. Mogiła

1. Cystersi 1 1 2

Razem 173 227 1.641

88 W przypadku tego klasztoru identyfikowano go ze szpitalem, dlatego też podane 
liczby z pewnością nie odpowiadają legatom. Logiczniejsze byłoby zatem -  aczkol
wiek pomijające, a tym samym umniejszające liczbę zapisów na klasztory i kościoły 
klasztorne -  rozpatrywanie zapisów łącznie: na klasztor i kościół oraz szpital.
89 Co prawda w roku 1477 Kazimierz Jagiellończyk wydał przywilej zakładający 
klasztor Kartuzów w miejscu nieukończonej budowy gmachów uniwersyteckich na 
Kazimierzu (1477), jednak do fundacji nie doszło, a to wskutek sprzeciwu mieszczan 
kazimierskich -  zob. F. S i k o r a , O fundacji kartuskiej Jana Długosza, „Kwartalnik 
Historyczny” 80:1973, s. 875-877.
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Tab. 4. Zapisy na szpitale i leprozoria

L.p. KOŚCIÓŁ

Liczba
wzmianek

w
testamentach

Liczba 
legatów na 
poszczegól

ne cele

Kwota ogółem 
(w grzywnach)

i. Kraków

1 . Św. Ducha90 49 66 1.006

2. Ubogich scholarów 8 9 39

II. Kazimierz

1 . Św. Leonarda 34 35 182

III. Kleparz

1 . Św. Walentego 31 33 196

IV. Stradom

1 . Św. Jadwiga91 34 36 306

Razem 156 179 1.729

W powyższych zestawieniach tabelarycznych można zauważyć 
kilka charakterystycznych tendencji. Najbardziej oczywistą z nich jest 
wielość i różnorodność obiektów uwzględnionych przez spisujących 
ostatnią wolę: kościoły parafialne, kościoły obsługiwane przez du
chowieństwo świeckie, kościoły klasztorne i klasztory, szpitale i le
prozoria, i to prawie w całej aglomeracji XV-wiecznego Krakowa. 
Rozkład liczby zapisów w przypadku tych czterech grup, a także po
między pojedynczymi obiektami w ramach każdej z nich, jest też bar
dzo zróżnicowany.

Największa liczba 227 zapisów (37,3%), przypadła na obiekty sa
kralne należące do duchowieństwa zakonnego, które stanowiły grupę 
12 odbiorców (40%). Obiekty te wzmiankowano w testamentach aż

90 W zestawieniu tym zostało również uwzględnionych 8 legatów zapisanych w 6 testa
mentach z ogólnym przeznaczeniem „dla biednych”. Trudność sprawia jednak rozróż
nienie zapisów na kościół i klasztor Duchaków i szpital, jako że mieszczanie -  jak wyni
ka z testamentów -  identyfikowali te dwie instytucje.
91 Szpital ten prowadzony był przez Bożogrobców, którzy jednak jako zakon nie 
otrzymali ani jednego legatu. Być może, iż również w tym przypadku działający 
szpital zdominował inne obiekty kompleksu.
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173 razy (36,5%), obdarzając łączną kwotą 1.641 grzywien (18,2%). 
Pod względem liczby legatów, te usytuowały się też na pierwszym 
miejscu, aczkolwiek znalazły się na przedostatnim, jeżeli chodzi
0 średnią wysokość legatów pieniężnych; w przypadku tych obiektów 
średni zapis wynosił bowiem około 7,2 grzywny.

Drugą grupę stworzyły kościoły parafialne, których w testamentach 
odnotowano 10 (33,3%), wzmiankując je 124 razy (26,2%) i obdarza
jąc 178 legatami (29,2%) na łączną kwotę 2.328,5 grzywny (25,8%); 
średni zapis wyniósł zatem 13 grzywien i jest najwyższy spośród 
wszystkich grup obiektów.

Pod względem łącznej kwoty zapisów przewyższyły jednak tę gru
pę legaty na kościoły nieparafialne, obsługiwane przez duchowień
stwo świeckie; stało się to za sprawą jednego tylko zapisu opiewają
cego na kwotę 5.000 florenów (3.125 grzywien)92. W testamentach 
odnotowano legaty na 3 (10%) takie obiekty, które w sumie wzmian
kowano 21 razy (4,4%), obdarzając 25 legatami (4,1%) na łączną 
kwotę 3.315 grzywien (36,8%); pomijając jednak ów wspomniany, 
największy legat, otrzymamy łączną kwotę 150 grzywien,-co daje 
średnio zapisy w kwocie 6,2 grzywny.

Natomiast tylko o 1 legat więcej niż kościoły parafialne, bo 179 
(29,4%), otrzymały szpitale i leprozoria. W testamentach odnotowano 
5 (16,7%) takich obiektów, które łącznie wzmiankowano 156 razy 
(32,9%), przeznaczając na nie kwotę 1.729 grzywien (19,2%); średni 
zatem legat wyniósł 9,6 grzywien -  sytuuje to ową grupę na drugim 
miejscu pod względem zapisywanych sum.

We wspomnianych grupach widoczne jest też duże zróżnicowanie 
liczby legatów przypadających na poszczególne obiekty. I tak, najwięk
szą liczbę legatów otrzymał parafialny kościół Panny Marii (117), na 
drugim zaś miejscu uplasowali się Bernardyni (w grupie klasztorów
1 kościołów klasztornych; 69 legatów). Tylko o 3 zapisy mniej 
(66) otrzymał szpital Św. Ducha (w grupie szpitali i leprozoriów); poni
żej jest grupa 5 obiektów o zbliżonej liczbie zapisów, wahającej się 
w granicach: 42-33 legaty (2 zespoły klasztorne: Franciszkanie -  
42, Dominikanie -  34; 3 szpitale i leprozoria: św. Jadwigi -  
36, św. Leonarda -  35, św. Walentego -  33). Kolejna mała grupa, którą

92 Zob. przyp. 87.
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wyróżnia liczba około 20-25 legatów, to: kościół i klasztor Karmelitów 
(25), parafialny kościół Bożego Ciała (23), kościół i klasztor Augustia- 
nów (22) oraz świecki kościół św. Barbary (21). Około 10 zapisów 
otrzymały parafialne kościoły Wszystkich Świętych (11) i św. Anny 
(10) oraz szpital ubogich scholarów (9); 7 legatów przeznaczono dla 
zespołu klasztornego Bernardynek, 6 -  na Kartuzów, po 5 -  otrzymały 
kościoły parafialne św. Szczepana i św. Mikołaja oraz kościół i klasztor 
Duchaków (identyfikowany ze szpitalem Św. Ducha), 4 zaś przezna
czono na parafialny kościół św. Stanisława. Wśród najsłabiej obdarzo
nych znalazła się katedra na Wawelu (2), oraz -  z 1 legatem -  parafial
ne kościoły: Św. Krzyża w Krakowie (utożsamiany ze szpitalem i klasz
torem Św. Ducha), św. Wawrzyńca na Kazimierzu, św. Floriana na 
Kleparzu, nieparafialny kościół św. Jana, zespół klasztorny Klarysek, 
Benedyktynów słowiańskich na Kleparzu oraz -  poza aglomeracją 
miejską -  klasztor Cystersów w Mogile.

Wykres 1. Procentowe zestawienie legatów 
przypadających na grupy obiektów

1 2  3 4

Obiekty

Obiekty: 1 -  kościoły parafialne; 2 -  nieparafialne kościoły świeckie;
3 -  klasztory i kościoły klasztorne; 4 -  szpitale i leprozoria

Jak zatem można zauważyć, liczba przypadających na poszczególne 
obiekty legatów wahała się -  i to niejednokrotnie bardzo znacznie -  co 
jednak nie przeszkadza w wyodrębnieniu cieszących się większą od in-
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nych popularnością. Wśród owych przedstawicieli poszczególnych, wy
odrębnionych grup w czołówce występują: 1. parafialny kościół Panny 
Marii (wzmiankowany w 15,6% przypadków; zapisano na niego 19,2% 
ogółu legatów, co daje 21,8% z całości sumy przeznaczonej na „dzieła 
pobożne”); 2. kościół i klasztor Bernardynów (wzmiankowany w 10,8% 
przypadków; zapisano na niego 11,3% ogółu legatów, co daje 7,2% 
z całości sumy przeznaczonej na „dzieła pobożne”); 3. szpital Św. Ducha 
(wzmiankowany w 10,3% przypadków; zapisano na niego 10,8% ogółu 
legatów, co daje 11,2% z całości sumy przeznaczonej na „dzieła poboż
ne”); 4. nieparafialny kościół św. Barbary (wzmiankowany w 3,6% przy
padków; zapisano na niego 3,4% ogółu legatów, co daje 36,3% z całości 
sumy przeznaczonej na „dzieła pobożne”).

Wykres 2. Procentowe zestawienie najczęściej 
dotowanych obiektów

Obiekty: I -  parafialny kościół Panny Marii; 2 -  kościół i klasztor Bernardy
nów; 3 -  szpital Św. Ducha; 4 -  nieparafialny kościół św. Barbary

Kolejną cechą omawianego zbioru jest też rozkład topograficzny 
obiektów. Na terenie Krakowa, w jego murach znajdowało się 14 (46,7%) 
obiektów, wzmiankowanych w zapisach testamentowych 248 razy 
(52,3%); dokonano na nie 338 legatów (55,5%) opiewających na łączną 
sumę 7.066 grzywny (78,4%). Pozostałych 16 (53,3%) obiektów położo
nych było w innych skupiskach osadniczych: 6 -  na Kazimierzu (20%),

3 -  na Stradomiu (10%), 3 -  na Kleparzu (10%), 1 -  na przedmieściu 
Garbary (na Piasku) (3,3%), 1 -  na przedmieściu Wesoła (3,3%), 1 -  na 
Wawelu (3,3%) oraz 1 -  w pobliskiej Mogile (3,3%). Wzmiankowano je 
w zapisach testamentowych 226 razy (47,7%), obdarzając 271 (44,5%) 
legatami w łącznej kwocie 1.947,5 grzywien (21,6%).

Pomijając jednak zapis na Cystersów w Mogile (obszar pozamiej
ski) oraz Kartuzów na Kazimierzu (do powstania tego klasztoru nie 
doszło), okazuje się, iż dokładnie połowa z uwzględnionych w testa
mentach obiektów (7 kościołów, 5 klasztorów i kościołów klasztor
nych, 2 szpitale) znajdowała się na terenie przedlokacyjnej osady tzw. 
Okołu oraz lokacyjnego Krakowa z roku 1257.
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Wykres 3. Procentowy udział obdarowanych obiektów 
według podziałów przestrzennych

Z obszaru Okołu uwzględniono jednak w testamentach tylko klasz
tor Klarysek, i tylko 1 raz (0,2%). Testatorzy pominęli natomiast cał
kowicie 3 inne kościoły z tego terenu: św. Marcina, św. Marii Magda
leny i kaplicę św. Piotra; nie otrzymał również żadnego legatu usytu
owany na granicy Okołu i Wawelu kościół św. Idziego. Generalnie 
zatem obiekty sakralne z obszaru dawnego Okołu nie były większym 
przedmiotem zainteresowania testatorów.

Zdecydowana większość z obiektów sakralnych znajdowała się 
zatem na terenie lokacyjnego Krakowa, w jego granicach z roku 1257. 
Na istniejących tam 15 obiektów, nie otrzymał zapisu tylko kościół
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św. Wojciecha i kaplica śś. Macieja i Mateusza. Wśród obdarowa
nych znalazło się 5 kościołów parafialnych: Panny Marii (Mariacki), 
Św. Anny, Wszystkich Świętych, Św. Szczepana, Św. Krzyża; 2 ko
ścioły obsługiwane przez świeckich duchownych: Św. Barbary, 
Św. Jana; 4 kościoły klasztorne i klasztory: Franciszkanów, Domini
kanów, Marków, Duchaków; 2 szpitale: Św. Ducha, ubogich schola
rów. To jednocześnie największa grupa spośród usytuowanych 
w obrębie jednolitego terenu, jakim było lokacyjne miasto, obdarzona 
przez testatorów aż 338 legatami (55,3%). W grupie tej znalazły się 
również dwa najhojniej obdarowane obiekty: parafialny kościół Pan
ny Marii (117 legatów) oraz szpital Św. Ducha (66 legatów).

Podobną sytuację obserwujemy na Stradomiu (przynależnym do 
Kazimierza), którego obszar był zdecydowanie mniejszy. Obdarowa
ne zostały wszystkie (3) istniejące na tym terenie obiekty: kościół 
klasztorny i klasztor Bernardynów, kościół św. Agnieszki z klaszto
rem Bernardynek oraz szpital św. Jadwigi. W tej grupie na szczegól
nym miejscu znaleźli się Bernardyni, którzy otrzymali największą 
spośród zakonów ilość legatów (69). To właśnie dzięki zapisom na 
ten zakon grupa stradomskich obiektów uplasowała się, ze swoimi 
112 legatami (18,4%), na drugim miejscu spośród obdarowanych.

Kolejny obszar aglomeracji krakowskiej, do którego popłynęły lega
ty, aczkolwiek już mniejsze, stanowił Kazimierz. Testatorzy obdarowali 
4 obiekty znajdujące się w tym mieście, wśród nich zaś 3 kościoły para
fialne: Bożego Ciała, Św. Wawrzyńca i śś. Michała i Stanisława na 
Skałce (w 1472 przekazany Paulinom) oraz 1 kościół klasztorny i klasz
tor (Augustianów); legaty otrzymało także leprozorium św. Leonarda. 
Nie został natomiast uwzględniony w zapisach testamentowych kościół 
parafialny św. Jakuba, znajdujący się we wschodniej części miasta, na 
terenie dawnej wsi Bawół; obdarowano natomiast mający dopiero po
wstać w 3. ćwierci XV wieku klasztor Kartuzów sprowadzonych 
z Lechnicy. W sumie zatem obiekty kazimierskie otrzymały 85 legatów 
(14%), plasując się na trzecim miejscu po obiektach lokacyjnego Kra
kowa i stradomskich; uwzględniając zapisy na nie wybudowany zespół 
Kartuzów otrzymujemy 91 legatów (15%).

Nieco inaczej ukształtowała się sytuacja w drugim mieście aglome
racji krakowskiej: Kleparzu (Florencja). Na istniejące tam 4 obiekty, 
3 otrzymały legaty: kościół parafialny św. Floriana, kaplica i klasztor
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Benedyktynów słowiańskich oraz szpital dla trędowatych św. Walen
tego; pominięto natomiast kościół śś. Filipa i Jakuba. Obiekty klepar- 
skie zostały jednak uwzględnione przez nielicznych testatorów, acz
kolwiek czwartą lokatę w rankingu obdarowanych, z 35 legatami 
(5,7%), dała im liczba legatów przeznaczonych na leprozorium (33).

Piąte miejsce wśród najlepiej obdarowanych, uzyskało przedmieście 
Garbary, na terenie którego znajdował się kościół klasztorny i klasztor 
Karmelitów (na Piasku); otrzymał on 25 legatów (4,1%). Z kolei na 
znajdujący się na przedmieściu Wesoła kościół parafialny św. Mikołaja 
przeznaczono tylko 5 legatów (0,8%), co dało temu obszarowi szóstą 
lokatę. Na przedostatnim miejscu znalazł się Wawel z katedrą św. Wa
cława, na którą mieszczanie krakowscy zapisali tylko 2 legaty (0,3%), 
na ostatnim zaś -  położona poza obszarem miejskim -  Mogiła, z klasz
torem Cystersów, który otrzymał 1 legat (0,2%).

Wykres 4. Procentowy rozkład legatów według 
podziałów przestrzennych

Powyższe zestawienie skłania zatem do postawienia wyraźnej tezy, 
iż dokonując legatu nie kierowano się wyłącznie lokalizacją samego 
obiektu. Wydaje się, iż zdecydowanie większą rolę odgrywało tu po
strzeganie przez mieszczan zespołu instytucji kościelnych XV- 
wiecznej aglomeracji krakowskiej.
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Postrzeganie topografii sakralnej XV-wiecznego Krakowa

Zróżnicowanie liczby legatów ofiarowywanych poszczególnym 
instytucjom prowokuje do postawienia pytania o prawidłowości rzą
dzące tym zjawiskiem. Co było czynnikiem powodującym nasilenie 
lub zmniejszenie częstotliwości dokonywania zapisów? Czy byl to 
czas fundacji obiektu (bliski lub odległy), jego wielkość, aktualne 
potrzeby inwestycyjne? Czy też chodziło raczej o położenie, charakter 
obiektu, fenomen sacrum wpisanego w topografię miejską, które było 
częścią świadomości wspólnoty mieszczan, o postrzeganie owej prze
strzeni, którego wyrazem stały się testamentowe legaty?

Wydaje się, że czas powstania obiektu nie miał tutaj wielkiego 
znaczenia. Niektóre z dawniejszych kościołów cieszyły się dużą po
pularnością wśród testatorów (największą kościół Panny Marii -  
117), inne zaś wręcz przeciwnie, otrzymały symboliczny jeden legat 
(jak kościoły: św. Jana w Krakowie, św. Floriana na Kleparzu, 
św. Wawrzyńca na Kazimierzu). Również obiekty sakralne wznoszo
ne w ciągu 2. połowy XV wieku, a zatem w równoległym do zapisów 
testamentowych czasie, traktowane były przez ofiarodawców bardzo 
różnie. Z jednej bowiem strony zespół klasztorny Bernardynów 
otrzymał największą spośród klasztorów ilość zapisów (69), z drugiej 
jednak kościół św. Agnieszki z klasztorem Bernardynek został obda
rzony jedną z najmniejszych liczbą legatów (7).

Nie odgrywały też większego znaczenia rozmiary obiektu sakralne
go. Z jednej bowiem strony mamy znów bazylikę Mariacką z naj
większą liczbą legatów (117), z drugiej zaś katedrę św. Wacława 
z minimalną ilością zapisów (2). W mniejszym zaś kontraście zesta
wić można bazylikowy kościół Bożego Ciała na Kazimierzu ze śred
nią ilością zapisów (23) i -  z podobną liczbą legatów (21) -  niewielki 
kościół św. Barbary w Krakowie.

Niewątpliwie, pewien wpływ na liczbę zapisów wywierały różno
rodne potrzeby materialne omawianych obiektów, na co wskazują 
legaty z przeznaczeniem „pro fabrica ecclesiae”. Są one dosłowne 
w przypadku nowo stawianych obiektów, jak kompleks Bernardynów 
czy Karmelitów, aczkolwiek w przypadku starszych kościołów odno
szą się do utrzymania budynku kościoła („na fabrykę kościoła”), wią
żąc się z pracami remontowymi, wyposażeniem wnętrza i potrzebami
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sprawowanego kultu93. Potwierdzają je zapisy na konkretne cele, jak 
wykonanie dachu w kościele Panny Marii (1458), zaszklenie okna 
w kościele św. Bernardyna (1460), naprawa kościoła św. Mikołaja 
(1465) czy prace nad nowym ołtarzem głównym do kościoła Panny 
Marii (1476, 1479, 1482, 1487, 1489) trwające w latach 1477-1489.

Kryterium wyboru, wywierającym niekiedy duży wpływ, wydaje 
się też być położenie obiektów na terenie określonego obszaru miej
skiego94. Takim specyficznym obszarem była przedlokacyjna osada 
zwana Okołem, która od samego początku istnienia miała powiązania 
z grodem wawelskim. Teren Okołu nie został też objęty lokacją z roku 
1257 i przez blisko sto lat pozostawał poza obszarem gminy krakow
skiej, aczkolwiek pod jurysdykcją władz miasta; jego przyłączenie do 
miasta lokacyjnego nastąpiło dopiero po roku 131295. Pomijając tutaj 
problem istnienia „Nowego Miasta na Okolę”, należy podkreślić, iż 
obszar ten był już na długo przed lokacją siedzibą możnych rodów 
małopolskich; ich też przedstawiciele ufundowali tamtejsze kościo
ły96 *. Na tym również terenie, od połowy XIV wieku mieli swoje sie

93 Zob. E. W i ś n i o w s k i ,  Parafie w średniowiecznej Polsce, Lublin 2004, s. 175- 
187, 266-274. Takie znaczenie zapisu „pro fabrica ecclesiae” potwierdzają również 
legaty na kościół Panny Marii z lat: 1440, 1446-1448, 1454, 1456-1463, 1465, 1469, 
1471-1473, 1475-1477, 1481-1482, 1492-1494, 1498-1499. W XV wieku nie prowa
dzono bowiem w tym kościele jakiś większych robót budowlanych. W latach 1435-1446 
dobudowano, pomiędzy szkarpami zewnętrzne, prywatne kaplice, co spowodowało 
konieczność przekucia okien naw bocznych; w tym też czasie wykonano gotyckie portale 
krucht. Prace te zbiegły się z koniecznością założenia nowego prezbiterium, jako że 
poprzednie uległo częściowemu zawaleniu w roku 1442. Być może też, że w 3. ćw. XV 
wieku wzniesiono zewnętrzną kruchtę zachodnią, w roku zaś 1478 nakryto wieżę wyż
szą nowym hełmem. Zob. E. P i w o w a r c z y k ,  Dzieje..., s. 104-113. Nie była to 
zatem z pewnością budowa kościoła, jak mogłyby sugerować zapisy z adnotacją „pro 
fabrica ecclesiae”, lecz prace remontowe związane z utrzymaniem budynku.
94 O topografii kościelnej XV-wiecznej aglomeracji krakowskiej i ośrodkach piel
grzymkowych -  zob. A. W i t k o w s k a ,  Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krako
wa, Lublin 1984, s. 66-113. Natomiast o topografii klasztornej -  zob. K. O ż ó g ,  
Klasztorna geografia średniowiecznego Krakowa, w: Klasztor w mieście średnio
wiecznym i nowożytnym, red. M. D e r w i c h ,  A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z ,  
Opole-Wrocław 1996, s. 217-234.
95 Na temat Okołu — zob. M. B o r o w i  e j s k a - B i r k e n m  aj e r o w a ,  Kształt 
średniowiecznego Krakowa, Kraków 1975, s. 67 i n.
96 Zob. J. R a j m a n , Kraków -  zespól osadniczy, proces lokacji, mieszczanie -  do
roku 1333, Kraków 2004, s. 67-78, 210-211; B. U l a n o w s k i ,  O założeniu klaszto-



dziby kanonicy katedralni i znajdowały się posiadłości duchownych. 
To wszystko było zapewne powodem postrzegania Okołu jako terenu 
odrębnego od obszaru gminy krakowskiej, charakteryzującego się 
obecnością przedstawicieli innych, niż mieszczański stanów i warstw 
społecznych. Być może, iż z tych właśnie powodów mieszczanie kra
kowscy pomijali świątynie tego terenu, traktując je jako przynależne 
do społeczności nie-mieszczańskiej.

Podobnie postrzegano Wawel, gdzie znajdował się zespół instytucji 
świeckich i sakralnych stanowiący -  odrębny w stosunku do Krakowa -  
składnik osadniczy niemieszczański. Wawel był też miejscem o szczegól
nym znaczeniu dla elit społeczeństwa polskiego: rodziny panującej, do
stojników dworskich, możnowładców świeckich i duchownych97. Te 
cechy zaważyły zapewne na postrzeganiu przez mieszczan krakowskich 
wawelskich obiektów sakralnych, jako należących do możnych; nie po
czuwali się zatem do konieczności wspierania ich finansowo.

Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja na obszarze objętym 
wielką lokacją z roku 1257, właściwym terenem gminy miejskiej 
Krakowa. Tutaj połączyły się ze sobą dwa czynniki sprzyjające testa- 
torom: położenie obiektu w samym Krakowie i postrzeganie tego 
obszaru przez mieszczan oraz postrzeganie samego obiektu, jego cha
rakter i specyfika. Stąd też, na terenie lokacyjnego Krakowa można 
wskazać pięć miejsc wyraźnej kumulacji liczby zapisów, pokrywają
cych się z terenem pięciu parafii krakowskich. Na terytorium pierw
szej z nich, parafii mariackiej, znajdował się najważniejszy obszar 
miejski: Rynek -  centrum z ratuszem i sukiennicami oraz usytuowa
nym w północno-wschodnim narożniku kościołem parafialnym; tutaj 
koncentrowało się życie całej gminy miejskiej. Parafia mariacka mia
ła również wśród swoich podopiecznych najzamożniejszych miesz
czan krakowskich, dla których najważniejszym z obiektów sakralnych 
Krakowa była krakowska fara, „katedra” miejska. Nie dziwi zatem 
największa liczba legatów testamentowych uczyniona właśnie na ten 
kościół, „wizytówkę” krakowskiego mieszczaństwa98.
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ni św. Andrzeja w Krakowie i jego najdawniejszych przywilejach, „Pamiętnik 
AU w Krakowie. Wydział Filozoficzny i Historyczno-Filozoficzny” 6:1887, s. 1-41.
97 Zob. m.in.: Z. P i a n o w s k i , Z  dziejów średniowiecznego Wawelu, Kraków 1984.
98 Mecenat religijny, jaki sprawowali krakowscy mieszczanie nad farą którego wyra
zem stały się liczne fundacje w tym kościele, został omówiony w: E. P i w o w a r -
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Z kościołem Panny Marii był też częściowo powiązany sąsiedni 
kościół św. Barbary, wystawiony na cmentarzu mariackim. Z począt
kiem bowiem XV wieku przeniesiono do tego niego (z fary, gdzie 
głoszono kazania w dwóch językach: niemieckim i polskim) głoszenie 
kazań w języku polskim; w ten sposób została niejako określona pol
skość tego kościoła w przeciwieństwie do „niemieckiego” -  Panny 
Marii (z niemieckim językiem kazań)99. To zaś z pewnością wywarło 
wpływ na uzyskanie największej spośród kościołów obsługiwanych 
przez świeckie duchowieństwo ilości legatów i największego w kwo
cie legatu zapisanego przez mieszczkę polskiego pochodzenia.

Drugi obszar tworzyło przedlokacyjne centrum osadnicze zogni
skowane wokół przeddominikańskiego kościoła św. Trójcy, w połu
dniowej części miasta100. Przynależał on do parafii Wszystkich Świę
tych, na której postrzeganie w XV wieku wywierał zapewne wpływ 
Okół. Drugim ważnym czynnikiem modelującym postrzeganie tego 
obszaru były niewątpliwie dwa zakony mendykanckie: Dominikanie 
i Franciszkanie, których misją i zadaniem była praca duszpasterska 
w miastach. W tym przypadku mieszczanie wybierali ją  dobrowolnie, 
jako że zakony te wyłączone były z organizacji parafialnej; do kościo
łów przyciągały środki duszpasterskie, przede wszystkim zaś kazanie 
i spowiedź101 * *. Zapewne dobrze się z nich wywiązywali, skoro stosun

c z y k ,  Dzieje..., passim. Na podstawie badanej grupy testamentów możemy też
bliżej określić, iż czynione legaty zapisywane było zarówno ogólnie na kościół, jak 
i „pro fabrica”, dla proboszcza, wikarych, zakrystiana, organisty, prowizoriów kościo
ła, altarystów, psałterzystów, ale i na prywatne kaplice, wyposażenie wnętrza kościoła 
i kaplic, paramenty liturgiczne czy Bractwo Wniebowzięcia NPM.
99 Zob. T aż, „Mieszczańska katedra”. Patronat nad kościołem Mariackim w śre
dniowieczu,, „Nasza Przeszłość” 97:2002, s. 59. Według badanych zapisów testamen
towych przeznaczonych na ten kościół, aż 9 (większość) legowana była na Bractwo 
działające przy tym kościele; pozostałe: ogólnie na kościół, „pro fabrica”, dla kazno
dziei polskiego (2) i -  największy -  dla mansjonarzy.
100 Zob. J. R aj m a n , Kraków..., s. 81-86.
101 Zob. R. S k r z y n i a r z ,  Duszpasterstwo zakonów na terenie Małopolski w śre
dniowieczu, w: Kościół katolicki w Malopolsce w średniowieczu i we wczesnym okre
sie nowożytnym, red. W. K o w a l s k i ,  J. M u s z y ń s k a ,  Kielce-Gdańsk 2001,
s. 176; G. W ą s ,  Franciszkanie w społeczeństwie Śląska w średniowieczu i dobie 
nowożytnej, w: Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym, red.
M. D e r w i c h ,  A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z ,  Opole-Wrocław 1996, s. 109-126;
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kowo duża część spośród mieszczan zdecydowała się uczynić na ich 
rzecz legaty; z zapisów testamentowych wynikałoby również, iż za
sadniczo traktowano te zakony na równi102.

W obrębie kolejnego rejonu, położonego w północno-wschodniej 
części miasta, skupione były niegdyś: szpital Św. Ducha, klasztor 
Duchaków i kościół pod tym samym wezwaniem oraz szpital ubogich 
scholarów103. Obiekty te stanowiły jeden zespół przestrzenny i orga
nizacyjny; w ich bezpośrednim sąsiedztwie znajdował się kościół 
parafialny św. Krzyża. Ów parafialny kościół został jednak w świa
domości mieszczan całkowicie zdominowany i wyparty przez główny 
szpital krakowski, który również wywarł wpływ na dwa inne składni
ki omawianego kompleksu, a mianowicie kościół i klasztor Św. Du
cha104; potwierdziły to również badane zapisy testamentowe105.

por. K. K a r c z m a r e k ,  Społeczeństwo średniowiecznego miasta wobec Francisz
kanów. Przykład Zgorzelca, w: Tamże, s. 521-525.
102 W XV-wiecznych zapisach klasztor Dominikanów określany były jako „Pawiem”, 
„die Pauler” -  zob. L. L e p s z y ,  S. T o m k o w i c z ,  Zabytki sztuki w Polsce, t. 1: 
Kraków. Kościół i klasztor oo. Dominikanów, Kraków 1924, s. 2; por. P. T y s z k a ,  
Obraz przestrzeni miejskiej Krakowa XIV-XV wieku w świadomości jego mieszkań
ców, Lublin 2001, s. 158. Według badanych testamentów, legaty przeznaczano: na 
kościół, „pro fabrica”, dla braci i najedzenie dla nich; u Dominikanów też dla: pro
wincjała, przeora, prezbitera, na altarie, u Franciszkanów zaś: dla gwardiana, na nowy 
dzwon i dla Bractwa w kaplicy węgierskiej.
103 Zob. m.in.: L. W a c h  o l z ,  Szpitale krakowskie 1220-1920, t. 1, Kraków 1921 
(Biblioteka Krakowska, nr 59), s. 55-67, 117-117; S. P i e k a r c z y k ,  Początki 
miejskiej opieki społecznej w średniowiecznym Krakowie, „Rocznik Krakowski” 
32:1952, s. 101-139; S. T o m k o w i c z , Szpital św. Ducha, Kraków 1982; K. A n - 
t o s i e w i c z , Opieka nad chorymi i biednymi w krakowskim szpitalu Świętego 
Ducha (1220-1741), „Roczniki Humanistyczne” 26:1978, z. 2, s. 35-79; C. B ą k ,  
H. S i t k o , J . W a s z k i e w i c z ,  Dawny szpital scholarów w Krakowie, Kraków 1959.
104 Potwierdzeniem tego są dzieje nazwy obecnej ul. Szpitalnej, którą w 1. połowie 
XIV wieku nazywano ulicą św. Krzyża („platea sancti Crucis”, „sinte Crucis gasse”); 
równolegle funkcjonowały -  aczkolwiek zdecydowanie rzadziej -  nazwy: 
„ul. Św. Ducha”, „ul. Szpitalna”. W 2. połowie tego stulecia zaczęła jednak domino
wać nazwa „ulica Szpitalna”, która wyparła pozostałe już na początku XV w., i obo
wiązywała przez całe stulecie. Zob. E. S u p r a n o w i c z ,  Nazwy ulic Krakowa, 
Kraków 1995, s. 166-167. Zmiana nazwy ulicy ze św. Krzyża na Szpitalną, wyniknęła 
z pewnością ze zmiany obiektu, wedle którego identyfikowano tę arterię. To zaś 
wiązało się ze wzrostem znaczenia szpitala w życiu miasta, który w hierarchii ważno
ści budowli publicznych był postrzegany znacznie wyżej, niż kościół parafialny -  zob. 
M. S ł o ń ,  Fundacje szpitalne władz komunalnych jako centra kultu miejskiego,
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Czwarty z rejonów położonych na terenie lokacyjnego Krakowa 
ukształtował się w północno-zachodniej części miasta, na terenie parafii 
św. Szczepana. Na jego niekorzyść niewątpliwie oddziaływała, istnieją
ca tam, w bezpośredniej bliskości od 2. połowy aż po koniec XV wieku, 
enklawa żydowska106. Natomiast pozytywny obraz tej części miasta 
kreślił, istniejący na terenie parafii zespół klasztorny Karmelitów, który 
kształtował jednocześnie wizerunek przedmieścia Garbary. Podobne 
oddziaływanie w tej części miasta miał też, usytuowany niedaleko ko
ścioła parafialnego, aczkolwiek już na terenie parafii Mariackiej, zespół 
klasztorny Marków, kanoników regularnych od pokuty, rozwijających 
również kult Krzyża Św.; w 2. połowie XV wieku splendoru przydał 
mu kult Michała Giedroycia (zm. 1485)107.

Piątą parafią na obszarze lokacyjnego Krakowa, była parafia 
św. Anny, zlokalizowana w zachodniej części miasta. Oprócz parafial
nego kościoła nie było tam jednak innych obiektów sakralnych, a do
datkowo do połowy XV wieku istniała gmina żydowska; przeniesiona 
w roku 1469 w okolice kościoła św. Szczepana108. W 2. połowie tego 
stulecia o obrazie zachodniej części miasta decydowały jednak już tylko 
budynki uniwersyteckie, które z pewnością wywarły wpływ na postrze
ganie obszaru jako „uniwersyteckiego”, a zatem niekoniecznie miesz-

w: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, 
red. H. M a n i k o w s k a ,  H. Z a r e m s k a ,  Warszawa2002, s. 361-373.
105 Wśród legatów czynionych na szpital Św. Ducha zdecydowana większość przypa
dła na biednych tego szpitala; były też przeznaczone na jedzenie dla nich. Natomiast 
tylko niewielka liczba zapisów odnosiła się ogólnie do szpitala czy jego obsługi: 
kapłana, kapelana, prowizora; pamiętano również o Bractwie szpitalnym.
106 Zob. M. B a ł a b a n ,  Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868, 
Kraków 1931, s. 56-59. W świetle badanych testamentów wynika też, że z kościołów  
tego terenu zapisy otrzymał jedynie kościół parafialny i to w bardzo małej ilości (5).
107 Zob. A. B r u ź d z i ń s k i ,  Michał Giedroyć zwany błogosławionym na tle du
chowości Zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty, w: Felix saeculum Cracoviae. 
Krakowscy świeci XV wieku. Materiały z sesji naukowej, Kraków 24 kwietnia 1997, 
red. K. P a n u ś ,  K. R. P r o k o p ,  Kraków 1998, s. 107-132; por. A. W i t k o w 
s k a ,  Kulty..., s. 103; zob. A. B r u ź d z i ń s k i ,  Kanonicy regularni od pokuty na 
ziemiach polskich, Kraków 2003. W świetle przebadanych testamentów, legaty zapi
sywane na ten kościół przeznaczano na kościół, „pro fabrica” oraz dla braci.
108 Zob. M. B a ł a b a n ,  Historia..., s. 5-7, 56; por. H. Z a r e m s k a ,  Jewish Street 
(platea Judeorum) in Cracow: the 14th -  the first half o f the 15th C , „ Acta Poloniae 
Historica” 83:2001, s. 27-57.
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czańskiego. Z pewnością miał tutaj znaczenie, rozwijający się w 2. po
łowie XV wieku, kult św. Jana z Kęt (zm. 1473), zmarłego w opinii 
świętości i pochowanego w parafialnym kościele św. Anny109.

Kolejne dwa z obszarów położone były poza Krakowem i w XV 
wieku stanowiły już odrębne miasta. Po stronie południowej lokacyj
nego Krakowa znajdował się Kazimierz, miasto powstałe -  według 
niektórych badaczy -  jako konkurencyjne dla Krakowa, bądź też ma
jące stanowić przeciwwagę polskiego żywiołu dla niemieckiego Kra
kowa110. Nie do końca jednak było to chyba prawdą, jako że krakow
scy mieszczanie również i na istniejące na terenie tego miasta obiekty 
sakralne czynili legaty. XV-wieczny obraz tego terenu kształtowały 
zasadniczo dwa kościoły: parafialny Bożego Ciała, który na początku 
XV wieku znalazł się w rękach kanoników regularnych laterańskich, 
i św. Katarzyny należący do Augustianów. Kanonicy, przywiązujący 
dużą wagę do rozwoju intelektualnego swoich braci, programowo 
zajmujący się przepisywaniem ksiąg, wycisnęli też zapewne silne 
piętno na życiu miasta. Pod koniec zaś omawianego stulecia niewąt
pliwie na obraz tego zakonu wywierał wpływ rozwijający -się kult 
zmarłego (1489) w opinii świętości Stanisława Kazimierczyka111. 
Również Augustianie przeżyli w XV wieku swój rozkwit, któremu 
niewątpliwego splendoru dodał zmarły (1471) w opinii świętości Iza

109 Zob. R. M. Z a w a d z k i ,  Święty Jan Kanty i szczęśliwy wiek Krakowa, w: Felix 
saeculum..., s. 53-70; por. A. W i t k o w s k a ,  Kulty..., s. 95-97; T a ż ,  Kształtowa
nie się tradycji pątniczych w średniowiecznym Krakowie, „Kwartalnik Historyczny” 
86:1979, z. 4, s. 975-976. Według badanych legatów, na kościół ten poczyniono 
podobną liczbę zapisów, jak na kolegiatę Wszystkich Świętych, aczkolwiek mniejszą 
niż na nieparafialny kościół św. Barbary; zasadniczo kwoty pieniężne przeznaczone 
były ogólnie na kościół.
110 Zob. Dzieje Krakowa, red. J. B i e n i a r z ó w n a , J .  M. M a ł e c k i ,  t. 1: J. W y 
ro z u m s k i , Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992, s. 238 i n.; por. 
M. B o r o w i  ej  s k a - B i r k e n m  aj e r o w a ,  Kształt..., s. 153-177. O Kazimierzu 
-  zob. W. K o n i e c z n a ,  Początki Kazimierza (do r. 1419), w: Studia nad przedmie
ściami Krakowa, Kraków 1938 (Biblioteka Krakowska nr 94), s. 7-90; S. Ś w i s z 
c z  o w s k i , Miasto Kazimierz pod Krakowem, Kraków 1981.
111 Zob. S. R y 11 o , Stanisław z Kazimierza i jego miasto, w: Felix saeculum..., s. 81 - 
87; por. A. W i t k o w s k a ,  Kulty..., s. 100-102; T aż, Kształtowanie się..., s. 977- 
978. O kościele Bożego Ciała -  zob. też: W pięćsetną rocznicę założenia klasztoru 
Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie (1405-1905), Kraków 1905.
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jasz Boner112. W obydwu też klasztorach kazimierskich rozwijał się 
kult maryjny, który był wyrazem rozpowszechniania się nowego kultu 
cudownych obrazów, pobożności maryjnej „pogłębiającej ogólny 
proces humanizacji religii”113. Czynniki te z pewnością wywarły 
wpływ nie tylko na mieszkańców Kazimierza, ale i krakowskich 
mieszczan, którzy z Kazimierzem utrzymywali dość ścisłe kontakty. 
Potwierdzają je zapisy testamentowe, wśród który znalazły się nawet 
legaty na klasztor Kartuzów (zamierzony na Kazimierzu), którego 
ideę sprowadzenia tak bardzo propagował Jan Długosz, a do którego 
fundacji nie doszło114.

Do Kazimierza należał też od samego początku Stradom, przedmie
ście przyłączone przywilejem lokacyjnym gminie kazimierskiej 
w roku 1335; administracyjnie w roku 1417115. W sensie przestrzen
nym Stradom leżał pomiędzy Kazimierzem, Wawelem i Krakowem, 
był zatem położony na obszarze, na którym krzyżowały się wpływy 
trzech elementów osadniczych. Przedmieście to zasłynęło głównie 
z istniejącego na jego terenie zespołu klasztornego Bernardynów, 
których obecność zapewne tworzyła specyficzny jego charakter. 
W tym przypadku nie miało też znaczenia, że u podstaw istnienia 
Bernardynów na Staradomiu leżała fundacja biskupia i towarzyszyła 
mu przychylność dostojników dworskich116. Mieszczanie krakowscy,

112 Zob. W. S z e l i ń s k a ,  Izajasz Boner i krakowskie środowisko uniwersyteckie 
jego czasów, w: Felix saeculum..., s. 89-106; por. A. W i t k o w s k a ,  Kulty..., 
s. 102-103; J. K u ś ,  Z najnowszych badań nad dziejami kościoła św. Katarzyny 
w Krakowie, Kraków 1985, s. 67-82. O klasztorze Augustianów -  zob. też: W. K o 
l a k ,  Klasztor Augustianów przy kościele św. Katarzyny w Krakowie do połowy XVI 
wieku, Kraków 1982.
113 A. W i t k o w s k a ,  Kształtowanie się..., s. 983; T aż, Kulty..., s. 111; por. 
J. K u ś , Z najnowszych..., s. 59-64.
114 Legaty na klasztor Kartuzów odnotowano w testamentach z lat: 1454, 1456, 1459, 
1491; pierwsza grupa zapisów potwierdzałaby propagowanie takiej idei przez Jana 
Długosza przed rokiem 1450 (wówczas klasztor miał być na Kazimierzu), ostatnia zaś 
data odnosiłaby się do końcowego jej etapu, a właściwie czasu likwidacji (wówczas 
klasztor miał być na Bielanach). O losach fundacji kartuskiej -  zob. F. S i k o r a ,  
Fundacja..., s. 872-885.
115 Zob. Dzieje..., s. 238. O Stradomiu -  zob. M . M a s t a l e r z ó w n a ,  Przedmieście 
Stradom w wiekach średnich, w: Studia nad przedmieściami..., s. 91-125.
116 K. K a n t a k , J .  S z a b ł o w s k i ,  J. Ż a r n e c k i ,  Kościół i klasztor oo. Bernar
dynów w Krakowie, Kraków 1938, s. 72. O klasztorach bernardyńskich -  zob. też:
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poczynając od roku 1454 czynili na ten obiekt zapisy, przy czym ich 
skłonność do wspierania legatami wynikała zapewne z ogromnej po
pularności, jaką zyskał swymi kazaniami (1453) Jan Kapistran; pod 
jego wpływem zdecydowano się sprowadzić Bernardynów do Krako
wa* 117. Oddziaływanie na decyzje testatorów mógł też mieć fakt, iż 
budowa kościoła rozpoczęła się w roku 1455, a to stwarzało zapotrze
bowanie na fundusze118. W 2. połowie omawianego stulecia zmarł 
(1482) również, w sławie świętości i opinii cudotwórcy, żarliwy ka
znodzieja wawelski Szymon z Lipnicy, pochowany w kościele Ber
nardynów, którego kult zapewne wpłynął na postrzeganie terenu119.

Drugim miastem usytuowanym w bezpośredniej bliskości Krakowa 
był Kleparz (Florencja), którego formalnej lokacji dokonał Kazimierz 
Wielki w roku 1366120. Odmienność tego terenu, jak i powiązania 
kościoła parafialnego z Akademią Krakowską (dziekan Św. Floriana 
był prowizorem Akademii) spowodowały zapewne, że jego związki ze 
środowiskiem mieszczańskim Krakowa były dość luźne121. Również 
atrakcyjność kultu św. Floriana, odnowionego w XV wieku, nie była 
już na tyle silną, by mogła wywrzeć wpływ na przychylniejsze spoj
rzenie mieszczan krakowskich122.

Spośród przedmieść krakowskich w omawianych testamentach po
jawiły się zapisy na obiekty sakralne znajdujące się na terenie dwu 
z nich. Jednym były Garbary, które do schyłku XIV wieku podlegały 
bezpośrednio władzom gminy miejskiej krakowskiej. W początkach

Klasztory bernardyńskie w Polsce w je j granicach historycznych, red. H. E. W y - 
c z a w s k i , Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 154-158.
117 Zob. K. K a n t a k ,  J. S z a b ł o w s k i ,  J. Ż a r n e c k i ,  Kościół..., s. 6-13; por. 
Dzieje..., s. 482-483.
118 Większość z legatów miała też adnotację „pro fabrica”, aczkolwiek zapisywano 
i ogólnie na kościół, dla braci i najedzenie dla nich.
119 Zob. W. F. M u r a w i e c ,  Szymon z Lipnicy i jego środowisko krakowskie, 
w: Felix saeculum..., s. 71-80; por. A. W i t k o w s k a ,  Kulty..., s. 97-100; T aż, 
Bernardyński ośrodek pielgrzymkowy na Stradomiu w XV wieku, w: Franciszkanie 
w Polsce średniowiecznej, cz. 1: Franciszkanie na ziemiach polskich, red. 
J. K ł o c z o w s k i ,  1983, s. 383-395.
120 Zob. M. B o r o w i  ej  s k a - B i r k e n m  a j e r o w a ,  Kształt..., s. 194-200; Dzie

je ..., s. 259 i n. O Kleparzu -  zob. J. D z i k ó w n a ,  Kleparz do 1528 roku, Kraków 
1932 (Biblioteka Krakowska nr 74).
121 Zob. Dzieje..., s. 482.
122 Zob. A. W i t k o w s k a , Kulty...,s. 87-88.
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jednak XV stulecia pod względem jurysdykcyjnym wyodrębniły się od 
Krakowa, zachowując powiązania gospodarcze i funkcjonalne (miasto 
miało tutaj szereg przedsiębiorstw). Na postrzeganie tego terenu wywie
rała zatem wpływ liczna grupa rzemieślników tutaj mieszkających 
i pracujących123. Natomiast pod względem postrzegania topografii sa
kralnej, niewątpliwą rolę odegrał, osadzony na Piasku pod koniec XIV 
wieku, kościół i klasztor Karmelitów. W następnym stuleciu (XV wie
ku) powstawał kompleks klasztorny, sam zaś zakon rozwijał się bardzo 
pomyślnie, będąc (obok Augustianów i Kanoników laterańskich na 
Kazimierzu) ważnym krzewicielem kultu maryjnego124.

Drugim obszarem było przedmieście zwane w XVII wieku Wesoła, 
rozciągające się na wschodnich obrzeżach miasta lokacyjnego. We 
wczesnym średniowieczu istniał tam zespół osadniczy, z kościołem 
św. Mikołaja znajdującym się w posiadaniu benedyktynów tyniec
kich125. Ze względu jednak na istniejące na tym obszarze znaczne 
rozlewiska, zlokalizowane tam były młyny, w pobliżu zaś kościoła 
istniała kolonia tkaczy sukienników. To zapewne kształtowało obraz 
rejonu z parafialnym już w XIV wieku kościołem, który jednak nie 
cieszył się zbyt wielką popularnością wśród krakowskich mieszczan.

Kwestię obszarów, w granicach których znajdowały się obiekty 
uwzględnione w testamentach, można także rozpatrywać z szerszej 
perspektywy, obejmującej całą aglomerację miejską XV-wiecznego 
Krakowa. Stwierdzić wówczas należy, iż mimo wszystkich różnic 
i nierównomiemości w rozkładzie liczby zapisów pomiędzy poszcze
gólne obiekty i rejony, omawiany obszar tworzył pewną całość. 
W jego ramach zapisy niejako „przepływały” do poszczególnych czę
ści składowych w sposób dość swobodny, przy czym pomiędzy po-

123 Zob. Dzieje..., s. 400. O Garbarach -  zob. K. P i e r a d z k a ,  Garbaty, przedmie
ście Krakowa (1363-1587), Kraków 1931.
124 Zob. T. M . T r a j d o s ,  Fundacja klasztoru karmelitów trzewiczkowych na Piasku 
w Krakowie, „Nasza Przeszłość” 60:1983, s. 91-127; R. S k r z y n i a r z ,  Duszpaster
stwo..., s. 166; por. A. W i t k o w s k a ,  Kształtowanie się..., s. 983. Zapisywane dla 
Karmelitów legaty -  w świetle badanych testamentów -  przeznaczone były: ogólnie 
na kościół czy klasztor, „pro fabrica” oraz dla braci.
125 Zob. J. R a j m a n ,  Kraków..., s. 93-96; por. M. K a n i o r ,  Związki kościoła 
św. Mikołaja w Krakowie z opactwem Benedyktynów w Tyńcu, w: Klasztor..., s. 109- 
116. O przedmieściu Wesoła w średniowieczu -  zob. H. W i e c h o w s k a ,  Przed
mieście Wesoła, w: Studia nad przedmieściami..., s. 126-143.
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szczególnymi osadami nie widać jakichś nieprzekraczalnych barier. 
Zauważalne staje się również, że nawet obiekty sakralne znajdujące 
się na przedmieściach oraz szpitale, które znajdowały się poza mura- 
mi miejskimi, nie stały od nich dalej niż 500 metrów; w analizowa
nych testamentach pojawił się jedynie jeden legat przeznaczony dla 
nieco odleglejszego klasztoru Cystersów w Mogile. Prowadzi to do 
kolejnego spostrzeżenia: przestrzeń objęta omawianymi zapisami 
testamentowymi, była zakreślona bardzo wąsko i zasadniczo pokry
wała się z obszarem trzech gmin: krakowskiej, kazimierskiej i klepar- 
skiej. Obszar ten był też gęsto nasycony obiektami, które wyznaczały 
ramy i porządek owej przestrzeni sakralnej XV-wiecznego Krakowa, 
w którym -  poprzez legaty testamentowe -  znalazła wyraz późnośre
dniowieczna pobożność mieszczan krakowskich.

Zakończenie

W powyższym artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowa
dzonych na XV-wiecznych testamentach wpisanych do -  przechowy
wanej w Archiwum Państwowym miasta Krakowa -  Liber 
rum (rkps 772). Spośród występujących w tej księdze 190 testamentów 
z XV wieku wzięto pod uwagę 108, zawierających zapisy na „dzieła 
pobożne” związane z instytucjami kościelnymi XV-wiecznej aglomera
cji krakowskiej. Do celów statystycznych zostały one przypisane do 
czterech grup, według przeznaczenia legatów na: 1. kościoły parafialne; 
2. nieparafialne kościoły świeckie; 3. klasztory i kościoły klasztorne;
4. szpitale i leprozoria. Ponieważ zaś ofiarodawcami byli mieszczanie 
krakowscy -  grupa dość jednolita pod względem społecznym i mental
nym, została ona potraktowana jako reprezentacja zbiorowości miesz
czańskiej. Dzięki temu obdarowane instytucje kościelne, pokazały się 
jako zespół ośrodków kultu, konstytuujących obszar uznawany za wła
sny przez ową zbiorowość. Przy takich założeniach, zestawienia zobra
zowały społeczny charakter omawianego zjawiska i ukazały postrzega
nie przez zbiorowość mieszczańską zespołu instytucji kościelnych XV- 
wiecznej aglomeracji krakowskiej; fenomenu sacrum wpisanego 
w topografię miejską, którego postrzeganie znalazło wyraz w legatach.
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Wyniki badań omówione zostały w dwóch etapach. W pierwszym 
zestawiono dane odnoszące się do testatorów, w drugim zaś przepro
wadzono analizy statystyczne w kwestii poczynionych przez nich 
zapisów testamentowych na konkretne grupy oraz poszczególne 
obiekty. W końcowej, trzeciej części starano się ukazać motywy po
wodujące krakowskimi mieszczanami w kwestii obdarowywania po
szczególnych obiektów. W trakcie rozważań wykazano, iż największe 
oddziaływanie miało położenie obiektów na terenie określonego ob
szaru miejskiego oraz ich rola w życiu religijnym. Te dwa też czynni
ki zadecydowały o postrzeganiu topografii sakralnej XV-wiecznej 
aglomeracji miejskiej Krakowa, owej sfery sacrum, której zewnętrz
nym wyrazem stały się legaty testamentowe przeznaczone na „dzieła 
pobożne”. Podkreślić jednak należy, iż donacje te były gestem całko
wicie dobrowolnym, świadomym wyborem osób spisujących swoją 
wolę, wyrazem ich prywatnej pobożności. Z drugiej jednak strony, 
czynienie legatów „na dzieła pobożne” stanowiło aspekt szeroko ro
zumianej mentalności, świadomości religijnej i tożsamości mieszczan, 
dla których poczucie religijnej i społecznej wspólnoty było niejedno
krotnie ważniejsze niż więź z parafialnym kościołem. W tym też za
kresie zwyczaj obdarowywania instytucji kościelnych świadczy 
o pobożności mieszczan krakowskich, kształtując obraz religijności 
miejskiej późnośredniowiecznego Krakowa.

ELŻBIETA PIWOWARCZYK 
PRZEMYSŁAW TYSZKA

A note on the piety of Cracow burghers in the light of 
15th-century bequests in the Liber testamentorum (MS 772)

Summary

This article presents the results o f research into 15th century wills entered in the 
Liber testamentorum from the State Archives of the City o f Cracow (MS 772). Of the 
190 wills from the 15th century the authors examined 108 which contain bequests for 
'pious works' run by contemporary church institutions in the greater Cracow area. For 
statistical reasons these institutions
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were divided into four groups: 1. parish churches; 2. churches with secular patrons, 
without parishes; 3. monasteries and convents with their churches; and 4. hospitals 
and leprosoria. Since the Cracow burghers who appeared he as donors constituted a 
fairly homogenous group, both socially and culturally, they were assumed to be 
representative o f the contemporary urban community. The recipients, ie. the charitable 
church institutions, would then appear as a centres of piety, which marked a territory 
regarded as their own by members of that community. This conceptual framework 
helped the authors to bring out the social character o f the historical realities under 
investigation and the image of ecclesiastical institutions o f the 15th-century Cracow 
in the mind of the burgher community, or in other words, an aspect o f the sacrum 
inscribed in the urban topography, whose perception is recorded in the testamentary 
bequests.

The research results are presented in three sections. The first presents data dealing 
with the testators themselves, while the second other contains statistical analyses of  
the bequests with regard to their objects and recipients. The last section is concerned 
with the motives which impelled or may have impelled the Cracow burghers to 
address their donations the way they did it. The analyses suggest that two factors were 
by far most important this respect, the location of the institution in the urban area and 
its role in religious life. Thus, these factors determined the shape of the topography of 
the sacrum in fifteenth-century Cracow, whose visible manifestation is recorded in the 
testamentary bequests earmarked for 'pious works', or charity. These donations were 
given in absolutely free and unconstrained manner; they were a product o f serious 
deliberation and choice of people drawing up their last will, and though a product of 
their private piety, they were also a sign of the piety o f the residents o f late-medieval 
Cracow.

Translated by A. Branny

CZESŁAW GIL OCD

NAUKI O ŻYCIU ZAKONNYM M. ANNY STOBIEŃSKIEJ 
ORAZ M. TERESY BARBARY ZADZIKOWEJ 

KARMELITANEK BOSYCH

Wstęp

Najstarszym publikowanym tekstem karmelitanki polskiej -  przy
puszczalnie również zakonnicy polskiej -  były obszerne fragmenty 
autobiografii m. Teresy Marchockiej (1602-1653), zamieszczone 
w jej biografii, wydanej w 1752 roku we Lwowie1. Na początku 
XX wieku św. Rafał Kalinowski wydał cztery tomy kronik kilku 
klasztorów karmelitanek bosych2. Mimo braków edytorskich, dzieło 
to do dzisiaj służy historykom życia zakonnego w Polsce i ciągle jest 
największym przedsięwzięciem wydawniczym w tym zakresie. Ce
lem tego wydawnictwa było przybliżenie czasów, w których żyła 
m. Teresa Marchocka. Kilkadziesiąt lat później Karol Górski wydał 
wspomnianą autobiografię3. Wydawca dołączył do niej część drob
nych pism m. Marchockiej. Po wielu latach ten sam autor wydał 
nieznane mu przedtem pisma karmelitańskiej mistyczki4, dwa nie
wielkie teksty autobiograficzne m. Teresy Barbary od Najśw. Sa-

1 I g n a c y  od św. Jana Ewangelisty OCD, Żywot i wysokie cnoty W. Matki Teresy od 
Pana Jezusa Marchockiey, Lwów 1752.
2 Klasztory karmelitanek bosych w Polsce, na Litwie i Rusi. Ich początek, rozwój 
i tułactwo w czasie rozruchów wojennych w XVII wieku. Rzecz osnuta na kronikach 
klasztornych, [t. 1-4], Kraków 1900-1904. O siedemnastowiecznych kronikach kar
melitanek polskich zob. w: K. T a r g o s z ,  Piórem zakonnicy. Kronikarki w Polsce 
w XVII w. o swoich zakonach i swoich czasach, Kraków 2002.
3 Autobiografia mistyczna m. Teresy od Jezusa karm. bosej (Anny Marii Marchockiej 
1603-1652), wyd. K. G ó r s k i . Pisarze ascetyczno-mistyczni Polski, t. II, Poznań 1939.
4 Nieznane pisma M. Teresy od Jezusa (Anny Marii Marchockiej) karmelitanki bosej 
(1603-1652) oraz spis cudów, w: K. G ó r s k i , Studia i materiały z dziejów duchowo
ści, Warszawa 1980, s. 391-435.

„Nasza Przeszłość” 1.105: 2006, s. 43-116.
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kramentu (z Kretkowskich Zadzikowej)5 oraz kilka tekstów biogra
ficznych i kronikarskich z XVII w.6. Karol Górski zwrócił również 
uwagę na zaginioną autobiografię pierwszej karmelitanki polskiej 
m. Anny od Jezusa (Stobieńskiej). Kilka niewielkich fragmentów 
z niej przytacza życiorys m. Anny, rozpoczęty przez o. Stefana Ku
charskiego, a skończony przez o. Ignacego od św. Jana Ewangelisty7. 
Profesor Górski nie znał nauk do zakonnic m. Anny Stobieńskiej i m. 
Teresy Barbary Zadzikowej. Są one niezwykle ważnym przyczynkiem 
do poznania duchowości i życia pierwszego pokolenia polskich kar
melitanek bosych, jak też cennym zabytkiem piśmiennictwa teolo
gicznego polskich mniszek. Szczególnie ważne są nauki m. Anny. 
Pierwsza Polka w Zakonie, z racji swoich walorów osobistych i opinii 
świętości, cieszyła się szczególnym autorytetem współczesnych 
i potomnych. Jako mistrzyni nowicjuszek, najpierw w Krakowie, po
tem w Lublinie i jako przeorysza wychowała pierwsze polskie poko
lenie karmelitanek, które fundowało klasztor we Lwowie, oba klaszto
ry lubelskie, a następnie klasztor poznański. Była wzorem dla innych 
zakonnic i dla wspólnot klasztornych. Świadczą o tym liczne kopie jej 
życiorysu oraz traktowanie jej nauk na równi z tekstami autorów po
wszechnie w Zakonie i w prowincji cenionych. Podobnie traktowały 
nauki swojej fundatorki, m. Teresy Barbary Zadzikowej, karmelitanki 
z lubelskiego klasztoru pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i z poznań
skiego klasztoru pw. Imienia Maryi. Była ona uczennicą m. Anny 
i kontynuatorką jej myśli formacyjnej.

5 Autobiograficzne zapiski m. Barbary od Najśw. Sakramentu, karmelitanki bosej 
(+1670), wstępem opatrzył i wydał K. G ó r s k i ,  „Nasza Przeszłość” 15: 1961, 
s. 249-264. To samo w: K. G ó r s k i ,  s. A. M. B o r k o w s k a  OSB, Historiografia 
zakonna a wzorce świętości w XVII w., Warszawa 1984, s. 185-200.
6 K. G ó r s k i ,  s. A. M . B o r k o w s k a  OSB, Historiografia zakonna, dz. cyt.
7 Krótkie zebranie żywota świątobliwego W. Matki Anny a Jezu..., w: K. G ó r s k i ,  
s. A. M. B o r k o w s k a  OSB, Historiografia zakonna, s. 41-118. Cytaty z autobio
grafii na stronach: 61-62, 64, 67-68. M. Anna, podobnie jak m. Teresa Marchocka, 
napisała autobiografię, a raczej sprawozdania duchowne o rozwoju swego życia reli
gijnego, na polecenie spowiednika, nie jest jednak jasne, kto nim był: o. Ignacy od 
św. Jana Ewangelisty (zob. tamże, s. 48) czy o. Hieronim Cyrus (zob. tamże, s. 64). 
Bardziej prawdopodobne wydaje się, że pisała na polecenie o. Ignacego, kronikarza 
prowincji; to on polecił pisanie autobiografii m. Teresie Marchockiej.
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1. Życiorysy autorek

Anna od Jezusa -  Jadwiga Stobieńska urodziła się w 1593 r. 
w Górkach pod Krakowem w rodzinie Benedykta i Małgorzaty 
Chwitkowicówny. Habit karmelitański otrzymała 14 września 1612 r. 
w Krakowie, gdzie kilka miesięcy wcześniej osiedliły się fundatorki 
z Belgii. Po roku nowicjatu, również 14 września, złożyła śluby za
konne jako pierwsza Polka. W tym czasie z powodu epidemii zgro
madzenie przebywało w Gręboszowie u ujścia Dunajca do Wisły. 
W 1617 r. została mistrzynią nowicjuszek. Przez pewien czas jej no- 
wicjuszką była Teresa od Jezusa (Marchocka).

26 października 1624 r. z trzema innymi zakonnicami wyjechała na 
fundację do Lublina. W uroczystość Wszystkich Świętych miało miej
sce otwarcie tymczasowego klasztoru w dworze dzierżawionym od 
Jakuba Sobieskiego, przyszłego fundatora klasztoru karmelitanek 
bosych we Lwowie. W latach 1624-1633, 1642-1645 i 1648 do śmier
ci była przeoryszą tego klasztoru (pw. św. Józefa) i mistrzynią nowi
cjuszek. Trzykrotnie razem ze zgromadzeniem musiała opuścić miasto 
zagrożone epidemią.

W grudniu 1626 r. karmelitanki przeniosły się do dworu Krzysztofa 
Firleja Broniewskiego, zakupionego na wiosnę tegoż roku. Po kilku 
latach uznały, że trudno go będzie przebudować na wygodny klasztor, 
dlatego w 1630 r. nabyły posesję Rafała Leszczyńskiego, na której 
przed laty rozpoczęto budowę warownego zboru. Na jego fundamen
tach powstał klasztor, w którym zamieszkały karmelitanki w 1635 r. 
W tym czasie Anna od Jezusa była przeoryszą klasztoru św. Marcina 
w Krakowie (1634-1637). Prowincjał uznał, że tylko ona w sposób 
właściwy pokieruje formacją Marii Klary von Wittelsbach (Teresa 
Maria od św. Józefa), księżniczki bawarskiej. Łącząc urząd przeory
szy z obowiązkami mistrzyni twardą ręką prowadziła swoją nowi- 
cjuszkę, nie pozwalając jej na żadne wyjątki z racji pochodzenia.

We wrześniu 1637 r. wróciła do Lublina. W 1645 r. Jan Mikołaj 
i Zofia Teresa Daniłowiczowie zaproponowali karmelitankom funda
cję drugiego klasztoru w Lublinie. Idąc za sugestią m. Anny, przewi
dzianej na przełożoną nowego klasztoru, na miejsce budowy wybrano 
opuszczoną kiedyś posesję Firleja Broniewskiego, powiększoną 
o sąsiednie parcele. 21 października 1646 r. położono kamień węgiel
ny pod kościół Niepokalanego Poczęcia NMP. Równocześnie budo
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wano również klasztor. We wrześniu 1648 r., z powodu wybuchu 
wojny kozackiej na Ukrainie, m. Anna jako przeorysza wyjechała 
z siostrami do Janowca, skąd do Warszawy, wreszcie do Budzisławia 
na Kujawach, gdzie przyjął je Stanisław Kretkowski, brat Teresy Bar
bary od Najśw. Sakramentu, podprzeoryszy klasztoru. Tutaj stan 
zdrowia przeoryszy znacznie się pogorszył. Zmarła 28 stycznia 
1649 r. Ciało przewieziono do Lublina i pochowano w grobowcu pod 
kościołem Niepokalanego Poczęcia8.

Teresa Barbara od Najśw. Sakramentu -  Teofila z Kretkowskich 
Zadzikowa, najstarsza córka Andrzeja, wojewody brzesko-kujawskiego 
i Jadwigi Tylickiej, urodziła się 9 marca 1609 r. w Szczecinie na Kuja
wach. Siostra jej matki była norbertanką w Strzelnie, siostra ojca, Kata
rzyna, wdowa po Adamie Ligęzie, karmelitanką bosą w klasztorze 
św. Józefa w Lublinie (Teresa od Jezusa i Maryi, zm. 1654 r.), a brat 
ojca, Gabriel, franciszkaninem. Dwóch jej braci, Andrzej i Grzegorz, 
było kanonikami, jedna z sióstr, Dorota, karmelitanką bosą (Franciszka 
Teresa od Najśw. Sakramentu) w klasztorze Niepokalanego Poczęcia 
w Lublinie, a druga, Anna, norbertanką w Strzelnie. Ojciec, wbrew woli 
córki, wydał ją  za Jana Zadzika, chorążego sieradzkiego, brata Jakuba, 
kanclerza wielkiego koronnego, później biskupa krakowskiego.

Swoje powołanie zakonne, przezwyciężając opór rodziny, mogła 
zrealizować dopiero po śmierci męża (22 IV 1632 r.). W 1634 r. zgło
siła się do klasztoru św. Marcina w Krakowie, tutaj odbyła próbę pod 
kierunkiem m. Anny od Jezusa (Stobieńskiej), ostatecznie jednak 
wstąpiła do klasztoru św. Józefa w Lublinie, gdzie wówczas przeory
szą była jej ciotka Teresa od Jezusa i Maryi (Katarzyna z Kretkow
skich Ligęzina, zm. 1654 r.). Habit zakonny otrzymała 25 maja 
1634 r., śluby złożyła w roku następnym, również 25 maja. W 1642 r. 
została wybrana podprzeoryszą w miejsce Angeli Aleksandry od 
św. Teresy, która wyjechała na fundację do Lwowa.

W 1648 r., po wybuchu wojny na Ukrainie, razem ze zgromadze
niem udała się do Budzisławia na Kujawach, gdzie zaprosił karmeli
tanki lubelskie jej brat, Stanisław, podówczas wojewodzie brzesko- 
kujawski. Tam m. Anna od Jezusa, która w 1637 r. wróciła do Lublina

8 Zob. C. G i 1 OCD, Słownik polskich karmelitanek bosych 1612-1914, Kraków 
1999, s. 16-19; tam też znajduje się bibliografia.
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i znowu była przeoryszą tego klasztoru, przewidując swoją śmierć, 
wprowadziła podprzeoryszę w sprawy przygotowywanej od kilku lat 
drugiej fundacji w tym mieście. Po śmierci m. Anny s. Teresa Barbara 
została wybrana wikarią klasztoru. Zgromadzenie chciało ją  w ten 
sposób zatrzymać w klasztorze św. Józefa. Tak się jednak nie stało. 
10 kwietnia 1649 r. karmelitanki wróciły do swojego klasztoru, a już 
nazajutrz m. Teresa Barbara z dwiema innymi siostrami przeszły do 
nowego klasztoru pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, fundowanego 
przez Jana Mikołaja i Zofię Teresę Daniłowiczów.

M. Teresa Barbara rządziła drugim klasztorem lubelskim -  z nie
wielkimi przerwami -  jako przeorysza lub wikaria do wyjazdu na 
fundację w Poznaniu w 1665 r. Znaczną część tego okresu z powodu 
wojen lub grasującej epidemii razem ze zgromadzeniem spędziła poza 
klasztorem. W 1651 r. karmelitanki wyjechały z Lublina z powodu 
wznowienia wojny na Ukrainie, w 1653 r. zmusił ich do tego wybuch 
epidemii w mieście, we wrześniu 1655 r. inwazja szwedzka na Polskę 
wygnała je na Spisz. Droga powrotna, rozpoczęta w listopadzie na
stępnego roku, trwała do marca 1661 r. Prowadziła przez Międzyrzec 
Podlaski, Lwów i Wolę Justowską pod Krakowem, gdzie mieszkały 
dwa i pół roku. W tym czasie ich klasztor został dwukrotnie spalony, 
najpierw przez Rosjan, potem przez armię Rakoczego. Przełożona 
z daleka kierowała jego odbudową.

W październiku 1665 r., realizując testament fundatorki klasztoru 
Niepokalanego Poczęcia w Lublinie, z trzema siostrami wyjechała na 
fundację do Poznania. Po drodze zatrzymała się na kilka dni w War
szawie, gdzie m. Teresa Barbara spotkała się z królową Ludwiką Ma
rią. Mimo ogromnych trudności ze strony władz miejskich, przy sku
tecznym poparciu królowej i osób życzliwych, doprowadziła do uzy
skania zgody władz miejskich na osiedlenie się karmelitanek we
wnątrz murów miejskich. Początkowo siostry mieszkały w kamienicy 
należącej do poznańskiego klasztoru karmelitów bosych, 14 stycznia 
1667 r. przeniosły się do prowizorycznego klasztoru przy ul. Psiej 
(później Szkolnej). Była już wówczas poważnie chora. W 1668 r. 
przestała był przełożoną. Zmarła 11 marca 1670 r.

M. Teresa Barbara Zadzikowa była niewątpliwie jedną z najwybit
niejszych karmelitanek polskich. W domu rodzinnym otrzymała dobre 
wykształcenie, co zapewne było zasługą jej matki, wychowanki klasz
toru benedyktynek w Chełmnie. Zachowane teksty jej nauk do zgro
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madzenia świadczą o znacznym oczytaniu w dziełach teologicznych 
i o głębokim życiu wewnętrznym. Jako przełożona była wymagają
ca, może zbyt łatwo używała ostrych słów, równocześnie jednak jak 
matka troszczyła się o każdą siostrę (także jako przełożona chętnie 
opiekowała się chorymi) i ,jak lwica broniła swej wspólnoty”, dlate
go siostry ją  „serdecznie miłowały i bały się jej”9. Doskonale scha
rakteryzowała ją  autorka cytowanego życiorysu, Maria Magdalena 
Żaboklicka: „Widząc w niej wielkie cnoty, matki i siostry barzo ją  
miłowały, ale się trafiało, co ją  do żywego martwiły. Tak Pan dla jej 
zasługi sporządzał różne okazyjki tego, choć ją  wszytko zgromadze
nie kochało, a przecie i ten i ów szarpnął językiem, uszczknął; we
dług niższej części czuła natura barzo, ale w wyższy rada była takim 
okazyjkom”10.

2. Rękopisy

Zachowana spuścizna piśmiennicza m. Anny nie jest zbyt obszerna. 
Składają się na nią, wspomniane już, niewielkie fragmenty autobio
graficzne, niespełna trzydzieści nauk do zakonnic i zbiór sentencji11, 
wygłaszanych na korytarzach klasztornych wieczorem po jutrzni, 
przed błogosławieństwem cel przez przełożoną. Jest to jedyny auto
graf m. Anny. Podobny charakter mają teksty m. Teresy Barbary 
(4 sprawozdania duchowne12 i 53 nauki), są one jednak trzykrotnie 
obszerniejsze od tekstów m. Anny. Interesujące nas tutaj nauki znaj
dują się w dwóch kopiariuszach. Jeden z nich, starszy, powstał w Lu
blinie, drugi natomiast w klasztorze poznańskim.

Rękopis lubelski znajduje się obecnie w Archiwum Prowincji Kra
kowskiej w Czernej13. Podobnie jak rękopis poznański, jest on swego 
rodzaju podręcznikiem życia zakonnego. W klasztorach wszystkich

9 BWes, rkps 288, Żywot m. Barbary od Najśw. Sakramentu, s. 95. Jej biogram 
i bibliografię zob.: C. G i 1 OCD, Słownik polskich karmelitanek bosych, s. 61-64.
10 BWes, rkps 288, Żywot, s. 43.
11 BWes, rkps 271, Sentencje do matraki po jutrzni, pisane ręką m. Anny od Pana 
Jezusa, fundatorki naszego klasztoru.
12 W tym dwa sprawozdania wydane drukiem przez K. Górskiego, o czym wspomnia
no wyżej.
13 Rkps 246, 14,5 x 9 cm, s. 239-806, oprawa płócienna, nowa. Rkps nie posiada karty
tytułowej i pierwszych 238 stron, brakuje mu również ostatnich kart.
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reguł zakonnice dla własnych potrzeb notowały kazania i konferencje 
swoich ojców duchownych oraz nauki przełożonych14. Czasem znala
zła się zakonnica, która „cokolwiek baczyła duchowi pożytecznego 
czy w nabożeństwach, czy w różnych ćwiczeniach spisywała” do jed
nej księgi15. Tak powstawały znacznych rozmiarów kompilacje, 
w których zachowały się do naszych czasów teksty wielu autorów. 
W księdze miały większą szansę do zachowania się niż zapisane na 
ulotnych kartkach. Do ksiąg takich wpisywano również wypisy 
z książek drukowanych, zwłaszcza tłumaczeń z obcych języków.

Rękopis lubelski został napisany jedną ręką, pięknym kaligraficz
nym pismem, łudząco podobnym do druku. Autorce bardzo zależało 
na zgodności kopii z oryginałem, o czym świadczą, nieliczne zresztą, 
korekty także drobnych omyłek. Jeżeli za o. Benignusem Wanatem 
przyjmiemy, że autorką kompilacji była m. Agnieszka od Jezusa Ba
ranka (Iżycka16), powstała ona w lubelskim klasztorze Niepokalanego 
Poczęcia, przed 1665 r. Teksty, które kopiowała m. Agnieszka, przy
niosły do tego klasztoru jego fundatorki, lub zostały one wypożyczone 
z klasztoru św. Józefa.

Kopiariusz lubelski, podobnie jak inne tego rodzaju rękopisy, jest 
prawdziwym silva rerum. Polskich karmelitów bosych praktycznie 
reprezentuje w nim tylko o. Stefan Kucharski (1595-1653). Jego kon
ferencje, bardzo popularne wśród karmelitanek bosych, zajmują ponad 
sto stron (s. 239-266, 273-341, 719-742, 775-791), podczas gdy teksty 
trzech innych Polaków -  o. Teofila Wołczyńskiego (zm. 1674; s. 267- 
273), o. Jozafata Tyszkiewicza (zm. 1677; s. 709-718) i o. Hieronima 
od św. Teresy (zm. 1645; s. 718) -  zaledwie kilkanaście stron. Podob-

14 Zob.: M. B o r k o w s k a  OSB, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich 
w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1996, s. 301-302; taż, Panny siostry w świecie sar
mackim, Warszawa 2002, s. 310-312.
15 Tak napisała autorka biogramu s. Małgorzaty od Najśw. Serca Jezusa (Magdalena 
Złotnicka) w księdze zmarłych klasztoru poznańskiego. -  Cyt. za: C. Gil, Słownik 
polskich karmelitanek bosych, s. 200.
16 Agnieszka od Jezusa Baranka (Konstancja Iżycka, 1636-1723), w 1653 r. wstąpiła 
do klasztoru Niepokalanego Poczęcia w Lublinie, w 1665 r. wyjechała na fundację do 
Poznania, gdzie ośmiokrotnie była wybierana na urząd przeoryszy. O jej autorstwie 
świadczy podobieństwo pisma. Ubocznie potwierdza je fakt, że przepisała również 
niektóre pisma św. Teresy od Jezusa. Zob. B. J. W an at OCD, Katalog Archiwum 
Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych pw. Ducha Świętego w Czernej, t. II, 
Kraków 1999, s. 67.
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nie mało miejsca poświęcono tekstom św. Jana od Krzyża (beatyfiko
wany w 1675 r.). Od 1639 roku jego dzieła były w Polsce dostępne 
w łacińskim przekładzie o. Andrzeja Brzechwy. Niedługo potem, 
przede wszystkim dla potrzeb karmelitanek, pojawiły się polskie 
przekłady. Ponieważ żaden z nich nie doczekał się druku, krążyły po 
klasztorach w rękopisach. Do najstarszych należą niewątpliwie nie
wielkie fragmenty zamieszczone w omawianym kodeksie (s. 415-418, 
499-508, 751-756). Autorka rękopisu nie mogła pominąć podstawo
wego tekstu formacyjnego, używanego we wszystkich klasztorach 
karmelitanek, pt. Obyczaje chwaty godne, które się między 
kami karmelitankami bossemi zachowują (s. 565-658). Wprawdzie był 
on przeznaczony dla nowicjuszek, ale posługiwały się nim również 
profeski, ponieważ powszechnie uważano, że dobra karmelitanka 
przez całe życie jest gorliwa jak nowicjuszka. Stąd liczne odpisy tego 
zwyczajnika17. Znaczną część objętości rękopisu zajmują nauki m. 
Anny Stobieńskiej (s. 657-702). Są to jedyne teksty karmelitanki pol
skiej w tym kodeksie.

Rękopis poznański jest znacznie obszerniejszy, bogatszy i lepiej 
zachowany od lubelskiego18. Jest jednak również młodszy. Jeżeli 
przyjmiemy, co jest bardzo prawdopodobne, że jego autorką była 
s. Małgorzata Złotnicka19, powstał on w latach 30. lub 40. XVIII wie
ku. Został napisany czytelnym pismem kaligraficznym, które niekiedy 
przechodzi w kursywę. Podobnie jak w rękopisie lubelskim, porządek 
zamieszczonych tam tekstów i autorów jest zupełnie dowolny. Teksty 
tych samych autorów występują w różnych miejscach, bez żadnego 
związku ze sobą. Wprawdzie w rękopisie znalazły się teksty Jana Ka- 
sjana, Jana Klimaka, Henryka Suzona, Jana Taulera, św. Anzelma,

17 Pod koniec wieku XVII podręcznik ten wydano drukiem: Obyczaje chwały godne, 
które się w siostrach naszych nowicjuszkach karmelitankach bossych zachowują, 
Warszawa 1690.
18 Bibl PTPN rkps 130, Zbiór modlitw, nauk religijnych, regulaminów dotyczących 
życia klasztornego i in. pism związanych z zakonem karmelitanek bosych w Polsce 
w XVII w., 15,5 x 10 cm, k. IV, s. 962; brak karty tytułowej i początku pierwszego 
traktatu oraz kart końcowych.
19 Małgorzata od Najśw. Serca Jezusa (Magdalena Złotnicka), do zakonu wstąpiła 
w 1722 r., zmarła w 1750 r. W księdze zmarłych napisano o niej: „...cokolwiek ba
czyła duchowi pożytecznego czy w nabożeństwach, czy w różnych ćwiczeniach 
spisywała i zostawiła tego książkę niemałą”. -  Cyt. za: C. G i l ,  Słownik polskich 
karmelitanek bosych, s. 200.
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św. Bonawentury, św. Piotra z Alkantary, stanowią one jednak zni
komy procent całości. Zdecydowanie dominują w nim autorzy karme- 
litańscy, obcy i polscy. Cytowane są obszerne fragmenty z dzieł 
św. Teresy od Jezusa (s. 699-724) i św. Jana od Krzyża (358-424, 
906-911, 928-934), kanonizowanego w 1726 roku. Są tam również 
krótkie teksty popularnych wówczas w polskich klasztorach Jana od 
Jezusa i Maryi (de San Pedro, 1564-1615), Jana Marii od św. Józefa 
(Centurione, 1589-1634) i Dominika od Jezusa i Maryi (Ruzola, 1559- 
1630). Z polskich karmelitów bosych pierwsze miejsce bezapelacyjnie 
zajmuje o. Stefan Kucharski. Na uwagę zasługują przede wszystkich 
drobne teksty m. Teresy Marchockiej (s. 215-218), kilkadziesiąt nauk 
m. Teresy Barbary Zadzikowej (s. 724-851) oraz dziewięć nauk 
m. Anny Stobieńskiej.

Nas interesują tutaj nauki m. Teresy Barbary i m. Anny od Jezusa. 
Pięć nauk m. Anny pokrywa się z naukami wpisanymi do kopiariusza 
lubelskiego. Z całą pewnością pochodzą one z tego samego źródła. 
Teksty poznańskie od lubelskich różnią się jedynie bardziej poprawną 
ortografią (np. „uczciwość” zamiast „ućciwość”, „Chrystus” zamiast 
„Hristus”), uwspółcześnioną pisownią i korektą niektórych błędów 
(np. „drugie” zamiast „drudzy”). Fundatorki klasztoru Niepokalanego 
Poczęcia w Lublinie zabrały na fundację odpisy nauk m. Anny. Naj
pewniej te same odpisy towarzyszyły im potem na fundację poznań
ską. I właśnie z nich korzystała autorka kopiariusza. Nauki m. Anny 
są umieszczone w trzech różnych miejscach (s. 521-525, 626-634, 
936), z czego wynika, że nie zostały one spisane w jednym kodeksie.

Chociaż wszystkie teksty obu autorek mają charakter formacyjny 
(nawet sprawozdania duchowne) i w związku z tym można je nazwać 
„naukami”, ich pochodzenie jest zróżnicowane. Są wśród nich: nauki 
mistrzyni dla nowicjuszek, nauki przeoryszy na kapitułach dla całego 
zgromadzenia, notatki z prywatnych konferencji dla sióstr, listy do 
zakonnic, zbiór rad dla wszystkich zakonnic i zbiór rad dla przeory
szy, własne postanowienia podjęte w czasie rekolekcji, sprawozdania 
duchowne dla spowiednika... Jedne nawiązują do okresu liturgiczne
go i przeżywanej uroczystości, inne zaś dotyczą obowiązków stanu 
zakonnego, a nawet zasad dobrego wychowania. Nauki m. Anny po
wstały w latach 1624-1649, natomiast nauki m. Teresy Barbary 
w latach 1649-1668.
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Zbiór tekstów m. Anny umieszczonych w kopiariuszu lubelskim 
nosi tytuł: „Nauki, które nam w nowicyjacie dawała W. M. Anna 
aJesu fundatorka i mistrzyni nasza”. Tak sformułowany tytuł po
twierdza, że pierwszy zapis nauk m. Anny powstał w klasztorze 
św. Józefa i że jego autorką była jedna z jej pierwszych nowicjuszek. 
Możliwe, że była nią pierwsza nowicjuszka tego klasztoru, znana już 
nam m. Teresa od Jezusa i Maryi (Ligęzina). Tytuł ten jednak jest 
mylący, ponieważ po kilku naukach do nowicjuszek umieszczono 
w nim w układzie chronologicznym inne nauki. Można z tego wnio
skować, że nowicjuszka po profesji dopisywała do kopiariusza nauki 
przeoryszy. Ostatnia pochodzi z 1648 roku. Po niej do zbioru pierwot
nego, lub tylko do kopiariusza, dołączono trzy listy z Krakowa z 1634 
roku oraz kilka innych, wcześniejszych nauk.

Autorce (autorkom?) zapisującej nauki m. Anny nie tyle zależało na 
dosłownym zapisaniu słów matki, ile na zanotowaniu tych myśli, któ
re uważała za ważne i przydatne dla siebie. Stąd niektóre streszczenia 
liczą zaledwie kilka zdań. Również nieliczne teksty odpisywane 
z autografu były skracane według uznania autorki odpisu. Emocjonal
ne zaangażowanie m. Anny w przekazywaną treść jest wyczuwalne 
w listach i w niektórych naukach.

Jak już wspomniano, wszystkie teksty m. Teresy Barbary (oprócz 
wydanych przez Karola Górskiego) znajdują się w kopiariuszu po
znańskim na jednym miejscu. Zdaje się to wskazywać, że autorka 
kompilacji przepisała zbiór tekstów m. Teresy Barbary, któremu 
pierwsza kopistka lub kolekcjonerka nadała tytuł: „Nauki od Chry
stusa mojego. W. Matki Barbary”. „Moim Chrystusem” nazywały 
karmelitanki przełożoną, ponieważ przekazywała im wolę Chrystu
sa, zgodnie z Jego zapewnieniem: „Kto was słucha, Mnie słucha” 
(Łk 10, 16)20. Wiele wskazuje na to, że zbiór ten powstał w Poznaniu 
(druga z kolei nauka jest z 1666 r.) już po śmierci m. Teresy Barba
ry, wśród pierwszych bowiem tekstów znajdują się sprawozdania 
duchowne dla spowiednika. Dopiero po śmierci swojej penitentki 
mógł je przekazać siostrom jako „obrok duchowy”. Pierwszych 
osiemnaście tekstów, oprócz pierwszego, zostały przepisane z auto
grafów. Nie można wykluczyć, że również niektóre inne teksty odpi
sano z autografów, chociaż kopistka tego nie zaznaczyła. Zakonnice

20 Por. nauki m. Anny Stobieńskiej, w: APKB rkps 246, s. 698-699, 741.
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spisujące nauki m. Teresy Barbary czyniły to znacznie bardziej do
kładnie niż w przypadku m. Anny. Wydaje się również, że dosyć 
wiernie przekazały język matki.

3. Konterfekt karmelitanki w naukach obu przeorysz

Z całą pewnością obie autorki w ciągu wielu lat pełnienia urzędu 
przeoryszy i mistrzyni nowicjuszek wygłosiły znacznie więcej nauk, 
niż to zachowały oba kopiariusze. Kopiariusz lubelski nie zawiera 
wszystkich nauk m. Anny spisanych przez siostry. Dowodzi tego rę
kopis poznański, gdzie znajdują się trzy nauki pominięte w kopiariu
szu lubelskim, a także jedna, cytowana przez m. Teresę Barbarę od 
Najśw. Sakramentu, której nie ma w żadnych z kopiariuszów. Nie 
możemy wykluczyć, że m. Teresa Barbara miała własne notatki 
z nauk swojej mistrzyni i przeoryszy w klasztorze św. Józefa. Wśród 
tekstów m. Teresy Barbary Zadzikowej na uwagę zasługuje nauka 
o sposobie odprawiania medytacji, przeznaczona dla osób świeckich 
(nr 9). Jej treść nie różni się niczym od tego, co na ten sam temat mó
wiła do zakonnic.

Zachowane nauki obu karmelitanek pozwalają naszkicować konter
fekt karmelitanki bosej, jak również konterfekt siedemnastowiecznej 
przeoryszy. Spoza tych obrazów wyłaniają się niektóre problemy, 
z którymi borykały się wspólnoty klasztorne w obrębie klauzury, 
w ich relacjach ze światem zewnętrznym i z przełożonymi zakonu. 
Przede wszystkim jednak są to teksty bardzo ważne dla poznania du
chowości karmelitanek polskich w XVII wieku.

Zachowane nauki dotyczą spraw podstawowych w życiu klasztor
nym. Obie matki zaczynają formację od podstaw, od zasad dobrego 
wychowania: jak usługiwać do stołu, jak zachować się w chórze, 
a także jak korzystać z książki, aby jej nie zniszczyć, jak bawić się na 
rekreacji i nie zapominać o obecności Bożej, jak okazywać gorliwość 
w praktykach zakonnych i równocześnie unikać egoizmu, jak okazy
wać sobie przyjaźń i życzliwość bez rozbijania jedności wspólnoty... 
Stopniowo wprowadzały nowicjuszki w tajniki życia duchowego. 
Najpierw uczyły je owocnego przeżywania kolejnego okresu roku 
liturgicznego, przy okazji pogłębiając ich wiedzę teologiczną o pod
stawowych tajemnicach wiary, czyli o tajemnicy wcielenia, odkupie-
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nia i zmartwychwstania Chrystusa, o darach Ducha Świętego... Uczy
ły też systematycznej pracy nad sobą, rozpoznawania własnych wad, 
wykorzeniania ich, nabywania cnót, korzystania z sakramentów świę
tych... Szczególnie zależało im na tym, aby wspólnota klasztorna 
tworzyła miłującą się rodzinę z przełożoną-matką na czele. Za funda
ment tak rozumianej wspólnoty uważały zaufanie do przeoryszy. Czę
sto wracały do tego tematu, co zdaje się sugerować, że nie zawsze 
było tak, jak tego pragnęły. Z naciskiem przypominały siostrom, że 
problemy, które można załatwić w ramach wspólnoty nie powinny 
być wynoszone poza nią, do prowincjała, wizytatora czy spowiednika. 
Nie wynikało to z braku zaufania do przełożonych, ale z głębokiego 
przekonania, że wymaga tego dobro wspólnoty. „Niech w domu bę
dzie poprawiono, co może być poprawiono (...) dopiero, jeśli trzeba, 
to do samego przełożonego, ale nie do spowiednika”, mówiła m. Anna 
(nr 12). W tym zakresie była stanowcza i twarda, także w słowach: 
„Nie bądźcie dziećmi albo niewiastami marnymi, co jedno się wadzą, 
swarzą, ale bądźcie pannami mądrymi” (tamże). Wtórowała jej 
m. Teresa Barbara: „Nie udawajcie się nikędy, tylko do swego Chry
stusa [czyli do przeoryszy], miłujcie, szanujcie, bądźcie jej wierne” 
(Bibl PTPN rkps 130, s. 846). Od przeoryszy wymagały miłości pod
władnych. Miłość ta powinna się wyrazić w trosce o ich potrzeby 
zarówno duchowe, jak i materialne. M. Anna i m. Teresa Barbara 
zgodnie uważały, że przeorysza obciąża swoje sumienie, jeżeli zanie
dbuje podstawowe potrzeby materialne zgromadzenia. Szczególnie 
powinna opiekować się siostrami chorymi.

Uwagi obu matek na temat życia zakonnego i duchowego są bardzo 
konkretne. Nie mówią siostrom o zjawiskach nadzwyczajnych, które 
niekiedy towarzyszą wyższym stopniom zjednoczenia z Bogiem. Uczą 
je „pracowitej modlitwy”, opartej na lekturze, rozważaniu życia Chry
stusa, usiłowaniu naśladowania Go w codziennym życiu. W ich poko
leniu istniała pewna nieufność wobec zjawisk mistycznych w życiu 
duchowym21. Dla nich istotą życia wewnętrznego było rozpoznanie 
i pełnienie woli Bożej. „Wszyscy święci dostąpili zażywania Boga 
przez wykonanie tu woli Jego świętej...”, przypominała m. Anna 
(APKB rkps 236, s. 736).

21 Por. C. G i I OCD, Ku Chrystusowej pełni. Matka Teresa Marchocka, karmelitanka 
bosa, 1603-1652, Kraków 1993, s. 48-49.
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W konterfekcie karmelitanek, naszkicowanym przez obie przeory
sze, nie mogło zabraknąć barw ciemnych. W trosce o dobro wspólnoty 
i konkretnych zakonnic przeorysze nazywają po imieniu wady niektó
rych sióstr, ukazują ich zło i zachęcają do walki z nim. Tak więc wy
tykają swoim podwładnym m.in. szemranie, kłótliwość, nadmierną 
troskę o zdrowie, brak troski o dobro wspólne, lenistwo... M. Teresa 
Barbara z ironią mówiła o zakonnicy, która „kiedy dadzą rekreacyją, 
może biegać, śpiewać, jeść, pić. Rekreować się nic nie dolega, a jak 
do chóru, aż zaraz słabe, boli etc.”. Nie oszczędzała też siebie. Dziwi
ła się, że mimo ostrego języka, zakonnice ją  kochają, a Bóg pozwala 
jej służyć sobie w klasztorze, chociaż jest ,jako pies zgniły..., śmier
dzącą pychą, gniewem, oziębłością”22.

4. Nota wydawnicza

Do edycji wybrano nauki dotyczące bezpośrednio życia zakonnego. 
Stanowią one prawie połowę dotychczas nie publikowanych tekstów 
m. Anny od Jezusa i m. Teresy Barbary od Najśw. Sakramentu. Nu
meracja tekstów pochodzi od wydawcy. W tekście w nawiasach okrą
głych umieszczono odsyłacze do Pisma św. W nawiasach kwadrato
wych podano numery stron właściwego rękopisu.

Transkrypcji dokonano zgodnie z „Instrukcją wydawniczą dla źró
deł historycznych od XVI do połowy XIX w.” (1953). Wydawca 
uwspółcześnił więc ortografię, pisownię wielkich i małych liter oraz 
interpunkcję, zachowując staropolskie formy językowe i wyrażenia 
gwarowe. Trzeba tutaj przypomnieć, że ortografia i pisownia tekstów 
pisanych ze słuchu pochodzą od ich autorek i późniejszych kopistek. 
Kopistki ingerowały również w pisownię tekstów przepisywanych 
z autografu. Były one biegłe w sztuce kaligraficznego pisania, gorzej 
było ze znajomością poprawnej pisowni polskiej.

22 Bibl PTPN rkps 130, s. 812, 824.
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I. NAUKI M. ANNY OD JEZUSA (STOBIEŃSKIEJ)
(APKB rkps 246)

1. [O zaparciu się siebie]

[661] Po tym poznać23, kiedy dusza ma w sobie jaki stopień miełości 
Bożej, kiedy się naraża na rzeczy przeciwne tak wyższej części, jako 
i niższej, choć barzo czując. Nie mówię, żeby to beł doskonałych stopień 
miełości, bo oni z rzeczy przeciwnych wielką radość mają, ale o tych, 
którzy dopiero z serca chcą się Panu Bogu podobać. I nie już to źle, kie
dy się czuje, bo się natura burzy, ale w takich burzach przecię czynić to, 
co czyniła ś. Matka [Teresa od Jezusa] i jako ona uczy, żeby się do mo
dlitwy udać i oświadczyć Panu Bogu: Panie, jakażkolwiek jestem, taka-ć 
się oddaję. Jeżeli-ć się podoba, żebym w tym morzu i w tych burzach, 
choć to podobno kropelka mała, a mnie się zda, że w ni zatonę, aż do 
sądnego dnia trwała, jednak Cię obrazić nie chcę i oto majestatu Twego 
pokornie proszę: zachowaj mię.

To może i między inszymi będąc uczynić wewnątrz abo się do kącika 
schronić, potem się staje dusza uzbrojona Bogiem i żadna [662] ją  oka- 
zyja nie poruszy. I kiedy która obaczy drugą sturbowaną, niech się nie 
dziwuje, ale niech Panu dziękuje, myśląc, że to już podobno Pan Bóg tę 
siostrę do krzyża swego przypuszcza i prosić za nię Pana Boga, żeby ją  
umocnił.

Ale póki dusza nie zaprzy się honoru swego, poty żadnego postępku 
w drodze duchownej mieć nie będzie, chociażby się jej zdało, że już jej 
ciało duchowi jest powolne i w inszych ćwiczeniach jest pilna, a jednak 
jeżeli tego grontu nie będzie, wszystko w niwecz, bo maluchna okazyj- 
ka, którą jej Pan Bóg ześle dla zasługi jej, ona ją  w truciznę obróci. Na 
przykład będzie się jej zdało, że ta abo owa siostra ma coś przeciwko 
niej, że krzywo na nię pojrzała etc., abo przełożona niełaskawie się z nią 
obeszła, i namniejsze słówko przykre, abo co sobie sama w głowie przez 
suspikę24 narobi, choć druga ani o tym pomyśli, ani to jest, ani będzie, od

23 Późniejsza kopia tej nauki w: Bibl PTPN rkps 130, s. 627-628. Tutaj tytuł: Nauki 
W. Matki Anny a Jezu, pierwszej karmelitanki bosy w Polszczę, które w nowicyjacie 
siostrom podawała. Pierwsza nauka.
24 suspika, z łac. suspicio -  podejrzenie.
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przedsięwziętego ją  ćwiczenia odwiedzie, stąd niepokój sumnienia, 
gorzkość umysłu, zaciętość w sprawach, i tak nią czart gra jako piłą. 
Taka dusza, choć jedna, wszystko zgromadzenie może pomieszać.

2. O rekreacyjej25

Świętej Matki naszej błogosławiony Ociec Jan od ś. Krzyża pytał, na 
co by te rekreacyje w zakonie naszym pozwolono. Odpowiedziała 
ś. Matka nasza, że dla tych trzech przyczyn: 1. Pierwsza, żeby się dywer- 
towały26 i tak sposob- [665] niejsze się stały do pilnego zachowania 
zakonności.

2. Żeby się talenta sióstr pokazały. A cóż to za talenta mają być? Są 
te: widzieć zakonnicę między zgromadzeniem jakoby coś niebieskiego, 
wielka w niej skromność, a przecię wesoła. Jeżeli się w celi nauczeła 
milczenia, gdy mówić każą, waży słowa swoje, jako Reguła uczy. Mówi 
li co, słowa jej pokorą pachną. Jeśli się w celi nauczeła miłości i ućciwo- 
ści do sióstr, to się stara jakoby wyrozumiała wolą siostry i onę czyniła, 
jako to w śpiewaniu, bieganiu etc.

3. Żeby się defekty sióstr pokazały. A defekty są te: Kiedy się zakon
nica nie nauczyła umartwienia w celi, to się zaraz w okazyjej rozpuści 
i stanie się jako żak. Słów nie waży, śpiewanie, które drudzy zaczną, 
przerywa, ućciwości bynamniej do sióstr nie ma ani dyskrecyjej, potrąci, 
wyszarpnie co z rąk, sprzeciwi się, nie uczyni woli siostry ale swoję, nie 
podda się, ale swoje chce przewieść etc. Potrzeba się tych rzeczy barzo 
strzec duszy zakonnej, także szarpania się za skaplirze, za habity, łechta
nia, po zanadrzu szukania. Żadnym sposobem nie godzi się tak czynić, 
bo to stanowi zakonnemu nie należy. Ale kiedy każą biegać, obecność 
Pańską wzbudzić w sobie przez akt jaki, na przykład goniąc się: O Panie 
Jezu Chryste, oto czart, nieprzyjaciel dusze [666] mojej, goni mię, żeby 
mię pożarł. Proszę Cię, Stworzycielu mój, wejrzy ku wspomożeniu me
mu, a ku ratunku mojemu pokwap się i poraź sam nieprzyjaciela, a daj 
mi moc przeciwko niemu, dla imienia Twego świętego Jezus. Albo też 
rozmyślać drogę Chrystusa Pana od sędziego do sędziego.

25 Późniejsza kopia tej nauki w: Bibl PTPN rkps 130, s. 629-630.
26 dywertowały, z łac. diverto -  odwrócić się, rozwiązać, tutaj: rozerwać się.
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A ciskając piłkę, może takową umowę uczynić z Chrystusem Panem: 
Ile razy, mój Panie, tę piłkę cisnę od siebie, tyle razy Tobie się ofiaruję, 
a ile razy do mnie padnie, tylekroć Ciebie, Boga mego, zapraszam do 
serca mego, i jako ta piłka wysoko leci, tak i ja tysiąckroć więcej już 
odrywam serce moje od ziemskich rzeczy, a Tobie je, Stwórcy memu, na 
miłowanie Ciebie wiecznie oddaję etc.

Gotując się do rekreacyjej to też i na te okazje postanowić, jakie akty 
w który czas czynić, starając się o to, żeby sobie dla umartwienia co na 
przek czynić, jako to: wolałaby siedzieć niż biegać, to wtenczas biega
niem ciało zmordować dla miłości Bożej, a jeżeli ma pociechę z tych 
rzeczy, to jedną intencyją oczyścić i żeby na ten czas pamiętać o Panu 
Bogu, a nie dbać na to i pomagać wesoło rekreacyjej siostrom, trzymając 
się obecności boskiej. Strzec się też lada czego mówić, bo może się to 
trafić z dobrej okazyjej, jako na przykład mówiąc o dobrodziejstwie 
powołania do zakonu, to się może wspomnieć okazyję, osobę świecką 
abo duchowną. [667] Nie godzi się tego wspominać, ale myślić jakoby 
zawdzięczyć Panu Bogu za to. Uczynić sobie jaki znak, który by przy
pominał obecność boską jako to akty w ręku trzymać nieznacznie przy 
drugich, abo kamyczek jaki w usta włożyć abo orzeszek, także też nie
kiedy akty głosem powtarzać i nie wstydzić się tego.

3. [668] O czworakich duchach w nas

1. Duch Pański, 2. duch ciała, 3. duch świata, 4. duch czarta. 
[l.]Duch Pański dwojakim sposobem do dwojakich dusz wchodzi: 
Pierwszym sposobem do tych dusz, które Mu są podobne, wchodzi bar
dzo mile i słodko, ciesząc je i dodawając im sił naprzeciwko nieprzyja
ciołom. Dosyć Duchowi Świętemu takiej duszy, która Mu jest podobna 
w cichości i pokorze, mówić: Córko, to mi się w tobie nie podoba, tego 
się wystrzegaj, w tej abo w owej okazyjej gwałt sobie uczyń etc. I insze 
różne poniki27 swoje podaje jej do serca, a ona zaraz odpowieda: Mów, 
Panie, bo słucha służka Twój (por. 1 Sm 3, 9), gotowam na wolę Twoję 
przenaświętszą we wszystkim, co chcesz, żebym czyniła. To do takiej 
dusze nie wchodzi Duch Święty z wichrami, grzmotami, ale w wietrzyku 
cichusieńkim powiewające (por. 1 Kri 19, lin), wpaja się w nię niepo-

27 poniki -  tutaj: zachęty, natchnienia, rady.
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dobnie miłym i słodkim sposobem, jednoczy się z nią i przemienia ją  
w się, i podobną ją  sobie czyni i oświeca, żeby Go rzetelnie poznała.

Drugim sposobem wchodzi do drugich dusz, które Mu nie są podob
ne, ale twarde i nieużyte, niepowolne natchnieniu Jego. Takim duszom 
z grzmotem, z wichrem i z jakimsi zamieszani[e]m poturbowanym daje 
im poznanie grzechów i brzydkości ich, straszy ich mękami wiecznymi, 
sądami boskimi strasznymi, odrzuceni[e]m wiecznym od Boga i od 
uczę- [669] stnictwa z świętymi. Pokazuje im, jako są brzydkimi 
w oczach boskich i jakie karanie zasłużyli sobie. Na ostatek leje na nie 
deszczem przykrym ale zbawiennym skruchy i żalu serdecznego. Dopie- 
roż się dusza pławi we łzach, niszczy i topnieje jako wosk, kiedy go 
słońce zagrzeje. Dopieroż niepodobnie się uniża, korzy, dziwując się 
niezmiernej dobroci boskiej, że jej dawno do piekła nie strącił. Dziwuje 
się, że ją  ziemia nosi, powietrze nie zadusi i żywioły żywią. Nie śmie 
oczu podnieść do nieba, kładzie się pod wszystkie piekła i zda się jej, że 
piekło małe na nię. Potem, kiedy już tak twardą duszę zmiękczy i prawie 
wniwecz obróci, dopieroż ją  cieszy i serca dodaje, wzbudzając ją  do 
ufności wielkiej w samym miłosierdziu boskim. Pokazuje jej, jako bez 
Boga nic nie może czynić i jako sama sobie i w namniejszej rzeczy ufać 
nie ma, dodaje jej też sił, aby się mężnie na potem z pasyjami swymi 
i nałogami złymi potykała. Podaje jej sposoby, którymi ma uchodzić 
okazyi grzechu i chronienia się go i nie odchodzi od niej Duch Święty 
ani jej zostawuje tak poturbowanej i niespokojnej, aż ją  ucieszoną uspo
kojoną oświeconą zostawi, i toć to jest, co ś. Bernat [Bernard28] mówi, 
iż postrach, których pociechę uprzedza, jest przygotowaniem i znak 
Ducha Pańskiego przychodzącego, a pociecha z samego przyścia i obec
ności Jego. A jeśli duszę na słowa Jego nie tylko żal serdeczny zejmie, 
ale się i nawróci wszystka do Pana Boga, ślubując i stanowiąc, że chce 
strzec sądów sprawiedliwości Jego, wiedz29, że jest już obecny w tobie, 
zwłaszcza jeśli uczujesz, że cię miłość Jego zapala, jako psalmista świę
ty mówi, iż ogień uprzedzi przed oblicznością Jego (Ps 97[96], 3).

2. Drugi zaś duch cielesny wchodzi do dusze, który zawsze podaje 
rzeczy pulchne i miętkie. A tak ilekroć nie wedle czasu do dusze zakoła- 
ce, to jest gdy o napoju, o pokarmie, o spaniu i inszych tym podobnych

28 Św. Bernard z Clairvaux (1090-1153), cysters, teolog, kaznodzieja, mistyk, doktor 
Kościoła; doradca papieży i królów, założył 63 reformowane klasztory cysterskie.
29 W rękopisie: wiedze
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rzeczach do ciała należących myśli i żądza ją  przyrodzona zapala, pew
nie wiedzieć ma, że jest duchem ciała, który mówi, którego dusza zaraz 
niech odpędzi, mówiąc: Idź precz, bo nie rozumiesz, co jest Bożego 
(por. Mk 8, 33), ale mądrość twoja jest nieprzyjaciółkąBożą.

3. Trzeci zaś duch, to jest duch świata, podaje rzeczy próżne i darem
ne i już nie o pieszczotach ciała, ale o żądzy godności świeckich, o pysze 
i hardości, o chełpliwości i o inszych rzeczach tym podobnych uwija się 
myśl w sercu, skąd poznać, że duch światowy jest, który mówi. Daleko 
[to] zaraźliwszy nieprzyjaciel niźli pierwszy, a dlategoż z więtszą pilno
ścią odpór mu dawać potrzeba.

4. Duch zaś czartowski, który zawsze rzeczy gorzkie podaje, a kiedy 
obaczy, że ci dwa[j] nieprzyjaciele tył podają, mając gniew wielki, pow- 
[671] staje przeciwko duszy i już nie do cielesnych rozkoszy ani świa
towych próżności, ale do gniewu, do niecierpliwości, do zazdrości, do 
ogorzszczenia [zgorzknienia] umysłu podwodzi i przykro drażni, kiedy 
się co nieprzyjacielsko albo nierozmyślnie wyrzecze albo stanie od kogo. 
Także kiedy bądź ze znaków, bądź z jakiego uczynku poda się okazyja 
do rozgniewania albo niechęci, albo do posądzania, takowej myśli nie 
inaczej, jeno jako samego czarta wystrzegać się potrzeba, bo napisano 
jest, iż w cierpliwości waszej otrzymacie dusze wasze (por. Łk 21, 19; 
Wig). Tenże duch czartowski wielą inszych sposobów na człowieka 
zachodzi, osobliwie przez siedmiorakie pokusy, która jest pierwsza:

1. Niespokojna, która upomie nalega, której pokusy własność jest: 
duszy nie dać nigdy pokoju i zawsze ją  turbować.

2. Wątpliwa -  umysł mgłą niepewności zacimia. Ta zwykła umysł 
czynić błędny i chwiejący się, abowiem co inszego jest bojaźń, jedno 
serce lękliwe mieć i wielki strach czuć, kędy się bać nie potrzeba, gdyż 
zawsze takowa dusza ucieka, choć jej nik[t] nie goni, i choć w pokoju 
mieszka, zawsze się walki spodziewa.

3. Nagła, która rozsądek rozumu uprzedza, który jest ten obyczaj: 
umysł uranie i afekt strzałą marnego afektu zranić.

4. Tajemna, która się porady abo rozmysłu [672] schrania, a z której 
strony ma zmóc człowieka, pierwej duszę czynić ślepą zwykła.

5. Gwałtowna, która siły umysłu przewyższa, której jest fortel: umysł 
gwałtem przycisnąć i z grontu osłabić.

6. Zdradliwa, która umysł zwodzi i głupstwa nabawia, co bowiem 
czart inszego ma czynić, jedno dusze abo szaleństwem, abo zapalczywo- 
ścią zarażać.
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7. Powikłana, która do rozmaitych złości namawia, a skutek jej jest: 
umysł zawsze sztukować, rozpraszać i rozrywać. -  1. Pierwsza te
dy pokusa niespokojnym czyni; 2. wtóra -  kołysze; 3. rani; 4. ślepi;
5. mgli; 6. głupim czyni; 7. czwartuje [ćwiartuje], A gdy nieostrożna 
dusza, łacno bywa przekonana od tych duchów, abo od któregokolwiek 
z nich, którym bela na wszystkim powolna, z wielką swoją szkodą, staje 
się namiestnikiem ich, tak że już bez wszelakiego inszych duchów pod- 
uszczenia sama z siebie dusza lubieżne abo próżne, albo gorzkie myśli 
rodzi, a natenczas nie może człowiek łacno rozeznać, kiedy duch nasz 
sam mówi, albo kiedy którego z owych trzech słucha. Jeśli tedy nieprzy
jaciel co mówi, sprzeciw się mężnie, jeśli twój własny duch -  strofuj go 
i płacz nań żałośnie, że do takiej mizeryjej niewolej przyszedł, atak 
upatruj zawsze koniec natchnienia, to jest, na co wychodzi i czym brzmi, 
gdy do serca wpadnie. [673] A stąd poznać, jaki jest, bo jeśli brzmi 
miętko -  ciało jest, jeśli próżnością -  świat, jeśli gorzkością -  diabeł 
jest, który choćby nabarziej poduszczenia swoje ukrywał, po owocu 
samym będzie poznany. I mamy o tym wiedzieć, że te trzy duchy, to jest 
ciała, i świata, i czarta są dworzanie książęcia ciemności, aby beł panem 
nad nimi. Przeto którykolwiek z tych trzech do dusze przemówi, nie
chaj mu nie wierzy, ale iż wszystkich jednako duchowna jest natura, 
z mowy samej poznać je łacno i co za duch jest, który mówi, samo pod- 
uszczenie pokaże.

4. Napominanie spólne różnych czasów W. Matki Anny

1. Kiedy zakołacą na Komonią świętą, a jest co pilnego czynić, jako 
to mszały nagotować abo się [677] umyć etc., pierwej jednak, skoro 
usłyszy znak, klęknąć i dyrekcyją uczynić albo akt, potem to odprawić.

2. W exament30 przed obiadem nigdy o umartwienie nie prosić, ale 
przedtem.

3. Kiedy jedna czyni jakie umartwienie, jako to płatek, drewno31 * * etc., 
druga z pokorą ma ustąpić.

4. We mszą ś. konwentualną nie czytać bez osobliwego dozwolenia.

30 Examen conscientiae (łac.) - rachunek sumienia.
31 Praktyki pokutne, stosowane dawniej w klasztorach karmelitańskich: płatek („da
szek”) noszony nad oczami jako pokuta za rozglądanie się; drewienko („wędzidło”)
noszone w ustach jako pokuta za niepotrzebne słowa.



62 CZESŁAW GILOCD

5. Nie ubierać się w chórze, bo to nieućciwość majestatu boskiego, 
gdyż chłopiec przed panem nie uczyniłby tego, a my przed Panem Bo
giem mamy to czynić?

6. Odprawować swoję potrzebę pierwej niż się do chóru przyjdzie, 
żeby zaś z niego nie wychodzić, bo i to lekkie uważenie majestatu bo
skiego.

7. Zawierając i otwierając okna w chórze, wstąpić na ławkę i cicho 
zamknąć abo otworzyć.

8. Nie częstować siostry w refektarzu, na przykład siostra odstawi 
porcją, a ta, co służy, znowu by jej przystawiła. Nie godzi się tak czynić, 
chyba by posłuszeństwo kazało.

9. Po jutrzni nie czynić dyscypliny ani czytać bez osobliwej licency- 
jej, ale przed jutrznią to odprawić.

10. Przed dzwonieniem do którego aktu kommonitatis32, choć 
z kwadrans przedtem uczynić dyrekcyją i nagotować się, a nie wtenczas, 
kiedy znak dadzą ale gotową czekać.

[678] 11. Książek nigdy na płask nie kłaść, jeno krajem, jako klauzur- 
ki idą i trzymając książki, mieć zawsze pod palcem papierek.

12. Kiedy się biorą książki z bibliotyki, a kiedy już ich nie trzeba, tam 
ich znowu zanieść, nie pokładając gdzie indziej.

13. Kiedy się nosi płatek abo drewienko, abo co inszego, już w ten 
dzień nie prosić o insze umartwienie przed refektarzem abo w refekta
rzu, chyba zastąpić siostrę.

14. Szyjąc co, zawsze pierwej sfastrygować.
15. Dając do wtórego stołu potrawy, nie dawać na te miski, co na nich 

jedziono u pierwszego stołu, nie spłukawszy ich wprzód.
16. Z cele nie wyszed[ł]szy, do siostry mówić w celi też będącej, nie 

godzi się, choćby też beły z rogoży cele33, ale wyniść i choćby to do m. 
podprzeoryszy, uchowaj Boże, już by to początek relaksacyjej beło, by 
się miało tak czynić.

17. Starać się zawsze iść za rozsądkiem i wolą siostry, czyniąc co 
z nią. Na przykład wynidą dwie w chórze na powinność, jedna stanie na 
kółku naznaczonym, a druga się nie postrzeże. Ta, która stoi na znaku,

32 Poprawnie: communitatis (łac.).
33 W klasztorach tymczasowych lub w czasie przymusowego przybywania poza wła
snym domem rogożami (matami z łodyg roślinnych) dzielono duże sale na małe celki.
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poczekawszy trochę, aż się siostra postrzeże, jeżeli nie postrzeże, ma 
stanąć równo z nią choć podle znaku, lepiej niźli spór trzymać.

18. Gdyby przełożona posłała siostrę do prezydentki, aby rzekła przy 
wszystkich, żeby cichym [679] głosem oficyjum34 w chórze się odpra
wiało, ta, która od matki to prezydentce powiedziała abo w społeczności 
słyszała, nie ma więcej o tym myśleć abo się na prezydentkę oglądać, 
abo się zastanawiać w głosie, ale słuchać jako ona zacznie. Choćby na- 
głośniej zaczęła, tak iść, bo może to przełożona czynić na próbę sióstr, 
że tu tak rozkaże, a ówdzie zaś inaczej.

19. Kiedy która ma powinność czytania w refektarzu abo służenia, nie 
ma prosić o umartwienie jakie, które by trwało przez obiad abo część 
jego.

20. Szkaplirza prezydentce nigdy z tyłu nie całować, a kiedy się szka- 
plerz całuje, zawsze na obiedwie kolana uklęknąć.

21. Kiedy jaka przyjdzie pokusa abo niepokój w duszy, abo się jaki 
występek uczyni, iść do przełożonej, choćby się w tym przeciwność 
czuła, wprzód przygotowawszy się, zmówić Sub tuum praesidium etc., 
i wzywając ratunku boskiego, często powtarzać „Boże, wejrzy ku wspo
możeniu memu” etc., a odszed[ł]szy od przełożonej, rachować się, czy
niąc akty skruchy i pokory etc., i dziękując Panu Bogu, że dał łaskę na 
przełomanie pokusy albo trudności, a przyprowadzieł do przełożonej.

5. Nauki W. Matki Anny dla zatrzymania 
klasztoru naszego w tym pokoju, który teraz jest35

Kiedy pierwszy raz składała z siebie urząd przeorysze, te 4. rzeczy 
nam powiedziała na ostatniej kapitule36 * *:

1. Miełość i ufność do Przenaświętszej Matki Bożej i nasłodszego 
oblubieńca Jej Józefa świętego.

2. Zachowanie we wszystkim nowicyjatu naszego jako jedna nowi- 
cyja, nie pozwalając sobie nic i w namniejszej rzeczy, a w rachunku 
sumnienia to w sobie najwięcej rewidować, jeśli że jest w posłuszeń

34 W rękopisie: ofFicyom
35 Późniejsza kopia tej nauki w: Bibl PTPN rkps 130, s. 632-634.
36 Było to w roku 1627. W 1624 r. m. Anna przyjechała do Lublina na fundację
i została pierwszą przeoryszą klasztoru św. Józefa. Po upływie trzechlecia, w 1627 r.
ponownie została wybrana na ten urząd.
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stwie prosta. Także nie wdawać się w te rzeczy, co komu nie należy, 
bez licencyjej nic nie czynić i tym podobnych rzeczy strzec się barzo, 
bo jeśli nowicyja dla bojaźni wystrzega się takich rzeczy, my dla mie- 
łości Bożej i doskonałości powinniśmy więcej.

3. Żeby niedoskonałości dobrowolnie nie uczynić, jako to z cele 
wyniść bez potrzeby i zastanowienia się kędy, z ciekawości; przemó
wić także przez gwałtownej potrzeby abo nie porwać się zaraz z pręd
kością, usłyszawszy pierwsze uderzenie dzwonka, i tym podobne, 
czego Boże uchowaj, już by to beły37 znaki oziębłości wielkiej.

4. Miełość wzajemna jedna do drugiej, a daleko więcej, do przeło
żonych swoich. A jedna do drugiej w tym miełość ma pokazać, kiedy 
się która siostra zda w czym przykra, ciężka, nie udawać [wydawać] 
jej na wizytach w niedoskonałościach, nie biorąc ich sobie za dziw, 
abo przełożonej powiedzieć, ale co się może w domu poprawić, 
z domu nie wynosić. Kiedy się okazyja poda, w pracy zastąpić, usłu
żyć, robiąc co z sobą jedna drugiej zdania swego ustąpić i tym podob
nie. Bo tak szatan nie będzie miał miejsca nigdy między wami.

A daleko więcej przełożonych swoich miłować serdecznie i tak ich 
ochraniać jako król korony swojej, oglądając się na nie jako na ołtarz 
Boży. W przełożonej zaś swojej nie brać nic za niedoskonałość ani jej 
posądzać, bo wiele może uczynić starsza i powinna, co poddanej nic po 
tym wiedzieć. Także i na spowiedziach nie wydawać starszej, choć byś 
beła pytana, ale wymawiać, ochraniać, zasłaniać abo swemu nieumar- 
twieniu to przypisz [688] i niedoskonałości, a matkę swoję zasłoń i weź 
na się wszystko. To się ma dziać i na wizytach i w inszych okazyjach: 
wierność, szczerość, miłość do swojej matki zachować i jako dzi[e]cię 
z ufnością się do niej uciekać. Choć się zda przykra, jednak do niej 
serca nie tracić, bo musi-ć też czasem ostro nastąpić dla twego dobra, 
chociaż z swojągorzkością, ty jednak z miłością przyj mi.

A ciebie, matko, proszę przez Trójcę Przenaświętszą i miełość, 
i krew Chrystusa Pana, i miełość Naświętszej Matki Jego i ś. Józefa, 
i powtóre proszę cię, matko38, którażkolwiek będziesz, abyś ze wsze- 
lakiem staraniem i miełością macierzyńską siostry opatrowała tak 
w duchownych, jako i w doczesnych potrzebach, a zwłaszcza około 
chorych, i żebyś wnętrznościami Chrystusowymi znosiła defekty

37 W rękopisie: beło
38 Przeoryszą ponownie została wybrana m. Anna od Jezusa.
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sióstr, nie żebyś ich miała jako przeglądać, żeby nie karać. Skarż 
z miełością, ale nie wydawać z domu, co sama możesz poprawić, upo
mni, skarż z miełością macierzyńską. Nie mówię ja oto, żebyś nie 
miała być wierna przełożonym, ale to powiedam, iż wiele trzeba, aby 
zgryzła i przełknęła starsza i wnętrznościami Chrystusowymi miełości 
macierzyńskiej ogarnęła i każdą siostrę sama sobą zasłoniła, zakryła 
i zastąpiła jako prawdziwa matka. Co się zaś tknie potrzeb powierz
chownych, proszę dla miełości Bożej, żebyś z mi- [689] łością macie
rzyńską opatrowała siostry swoje i ile nawięcej może być, żeby im nie 
schodziło na rzeczach potrzebnych, boć stąd nieszczęścia na insze 
zakony przyszły i relaksacja, że im na opatrowaniu schodziło. A prze- 
toż muszą o sobie myślić i nie dziwujmy się, choćby sobie która co 
wzięła, bo pewnie by grzechu nie miała, ale my, cośmy dali okazyją 
przez niedbalstwo w opatrowaniu siestrzyńskiem. Nie wiem, co by się 
z nami działo, dlategoż proszę dla miłości Bożej, boć nawiększe nie
szczęście i relaksacyja stąd pochodzi. Około chorych proszę, żeby 
beła jako nawiększa pilność i w inszych potrzebach, bądź duchow
nych, bądź też cielesnych, żebyś matko cieszyła, przyjmowała i serca 
siostrom dodawała jako z nawiększą miłością.

6. Nauki tejże Matki, które dawała jednej siestrze,
która miała tentacyją do przeorysze

1. W przełożonej zawsze wszystko dobre brać, a nic źle, pomniąc 
na on przykład Judasza nieszczęsnego, który z Chrystusowych spraw 
najświątobliwszych wszystką złość wyciągał i w gorzkość obracał, 
a insi apostołowie wszystko dobrym, miełosnym sercem i afektem od 
Mistrza swego brali i pożytecznie w dobro duszy swojej obracali.

2. Pilno tego przestrzegać, aby na to pamiętać w okazyjach i żeby 
na to patrzyć, jakom ja powinna z przełożonymi postępować, a na to 
nie patrzyć jako przełożeni ze mną. Z tą wiarą, że oni postępu- [692] 
ją, jako Bóg w nich operuje, z przygotowaniem i aktem w Ćwiczeniu 
klasztornym’9 3. i 4., osobliwie przystępując do przełożonej, i zawsze,

39 J a n od Jezusa i Maryi, Ćwiczenie klasztorne abo praktyka uczynków żywota za
konnego, żeby duchownie i doskonale odprawowane były, Poznań 1623.
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jakokolwiek postąpi ze mną, pomnieć i wiedzieć za pewne, że tak[a] 
wola Boża.

3. Pragnąc być zawsze onym bratem Achacym, z którym przełożony 
nie tylko słowy ostrymi zawsze, nigdy mu dobrego słowa nie mówiąc, 
ale bicia, tłuczenia znosił, a przecię takim sercem miłosnym, nie
odmiennym ono przyjmując, stał przy Bogu i przy swoim przełożonym 
i bronieł go, że gdy go insi ojcowie, żałując, mówili, że cię już twój 
dziwak pokaleczył, a on odpowiedział, że nogi stołkowe go potłukły. 
A zatem Pan Bóg pokazał, jako mu się podobała ta powolna cierpli
wość, że i z grobu zawołany od swego mistrza, ozwał mu się zaraz.

4. Wynosić się nad wszystkie rzeczy na świecie i przypadające, 
a stanąć na skale niewzruszonej Chrystusie Jezusie, aby pod nogami 
wszystko beło. Starać się, a mężnie na wszystko nastąpić, nic sobie, co 
jest, prócz Boga, lekce sobie wszystko ważąc, i jako rzeczy wnet prze
chodzące, tak na nie poglądać, Boga się trzymać, na Nim przestawać.

Nie trap się40, wszak pragniesz cierpieć. Odd[a]awaj się cale woli 
Bożej, prosząc Go o pomoc, który cię niech ratuje. Pana na krzyżu 
zawsze wyrażaj i Na- [693] świętszą Pannę pod krzyżem, a wierz mi, 
że cię Bóg miłuje i pewnie to kosztowny skarb co-ć daje, ale teraz 
tego nie poznawasz, lecz potem będziesz żałowała, kiedy cię minie. 
Tak ci ja też beła w Krakowie41 *, a teraz żałuję. Módl się za mię, 
a wszak to dziś dzień twój wielki.

7. Na czucie przeciwnych rzeczy tejże siestrze

Prosić Pana o to, aby dał poznać prawdziwie, że mię Bóg miłuje 
barzo i miełościątą, którą Przedwiecznego Syna swego miełuje i zaw
sze to rozważać, a przeto, że mię tak miełuje, tak też chce ze mną się 
obchodzić jako z Synem swoim. A że w tym żywocie chciał, aby beł 
Syn Jego wzgardzony, w nienawiści miany, abowiem uważać wiele 
przyjaciół miał Chrystus, którzy beli, którzy by Go miełowali, i które 
[którym] by sprawy Jego się podobały. Toć też tymże sposobem, acz 
nigdy nieporównanym podobieństwem, chce duszę moję sobie pozy
skać i na wzór Chrystusów uczynić.

40 Na marginesie adnotacja: 25 maja
41 Matka Anna od Jezusa była przeoryszą w klasztorze św. Marcina w Krakowie
wiatach 1634-1637.
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2. Zawżdy wszystko, cokolwiek się stanie, co kto wyrzecze, rozka
że, uczyni, tak brać, że nie z człowieka to poszło, ale z Boga, że Bóg 
do tego grontu ciągnie, że to Bóg sporządzieł, kazał tak wymówić, tak 
uczynić. Jakoż to jest gruntowna prawda, bo często sam człowiek 
poznawa, że nie to, co myśleł, ale co mu się skądsi wzięło, wyrzekł 
abo uczynił.

[694] 3. W przykrości i w nawiększej przeciwności, wielkim ser
cem obróciwszy się do Pana na krzyżu, mówić: Bądź pozdrowion, 
Jezu Chryste, Panie mój. Za Twe zdrowie, w imię Twoje i dla Twej 
miełości wypiję to, spełnię wszystko dla Ciebie, tylko mię wspomóż.

4. A druga, co ś. Matka rzekła onej zakonnicy, pokazawszy jej księ
gi otworzone: Oblubieniec twój chce tego, aby-ć wszystkie rzeczy 
przeciw woli twojej beły.

8. Przez co mamy przyść do pokoju wnętrznego?

1. Nie dbać o siebie sarnę. 2. Nie dbać o honor swój. 3. Nie dbać, co 
by mi beło dobrze i wygodnie albo według skłonności.

4. Mieć wielki afekt do ofiary mszej ś. i do punktu tego, gdy Hosty- 
ją  ś. łamią, wołając w duchu, że to moja krew, moje zbawienie, moja 
nadzieja, moc, okup, prosić, aby wielkie moje grzechy ta krew obmy
ła, ratowała mię i duszę moję.

5. Tak przy mszej ś., jak i po Komoniej prosić, aby w ów czas przy
kry ratował, wspomagał, mówiąc do Pana: Twojam-ci, Panie, zupełnie 
Tobie oddana, ma[s]z już o mię się starać.

6. Wolą swoją oświadczać: nie chcę Cię, Panie, obrazić, nie pozwa
lam, odrzekam się tego wszy- [695] stkiego.

9. Przedsięwzięcia tejże Matki na exercycyjach, 
które beły jej własną ręką napisane

1. Wzgarda samej siebie i rzeczy wszystkich, i stworzeniem wszel
kim, które Bogiem nie jest, nadto i zdrowiem, i wczasami tego ciała 
i ni o co się nie starać, okrom Boga, żeby Mu dogodzić we wszystkim.

2. Czystość serca w sprawach i w intencyjach, żeby wszystkie rze
czy czynić z szczerym afektem, czystym, dla samego Boga i miełości 
Jego, zawsze przy Jego obecności i bytności.
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3. Że człowiek, choć z wielką pokorą, poznawa odmianę w sobie.
4. Pokora poznawa, że jest tak mizerny, podły, brzydki i gardzi 

sobą jako rzeczą jaką nanikczemniejszą i rad, kiedy nim insi gardzą 
i wyrządzają mu krzywdy rozmaite, jako nabarziej.

5. Że to zna, że Pan Bóg sam i z swojej własnej dobroci czyni mu 
darmo takie łaski, a on to wszystko psuje i gubi swoją nikczemno- 
ścią i gardzi niewdzięcznie taką dobrocią, która się mu tak hojnie 
użycza i takie dary w tak plugawe naczynie kładzie.

[698] 10. List W. Matki Anny a Jesu do siostry 
Beaty od Matki Bożej42

Moja droga siostro43, bardzo się dziwuję, żeś wm do mnie nie 
pisała. Bardzo się stracham, żebyś coś przeciwnego woli Bożej nie 
czyniła. Moje drogie dzi[e]cię, dła miłości cię Bożej proszę, nie tra
pże swego Chrystusa i mnie niegodnej, podnieś wiarę powinności 
profesyjej swojej, a nie bądź niewolnicą człowieka żadnego, ale 
Chrystusową, boć to wielka niewola do człowieka jednego tak się 
wiązać i przylepiać, a o Krystusa swego, w inszym człowieku będą
cego, nie dbać i bać się [Go]. Już ci to tam, moje dzi[e]cię, twoja 
światłość i wszystko dobro twoje, a od matki przeszłej nie weźmiesz 
tylko ciało i naturę, pieszczotę. Ani anioł tego niegodzien, żebyśmy 
się do niego tulili, uciekając i prawie gardząc Chrystusem. Proszę 
cię, moje drogie dzi[e]cię, uciekajże od tej niewoli, a pódź do swego 
Chrystusa i tam wszystko szczęście swoje połóż. Ja nie wiem, jeśli 
tak jest. Oto tak rozumiem o tobie źle, żeś mi się nie ozwała. Dajże 
mi znać rychło o sobie, a pociesz mię, moje dzi[e]cię drogie. Wielki 
list do mnie napisz, [699] daj mi znać o wszystkim i o drugich sio
strach, jeżeliś której swoim przykładem złym nie zepsowała. Bo mi 
się śniło, żem was trzy widziała, jakoby ty i drugie dwie biegałyście 
po jakiejś wodzie, tonąc, a drugie wszystkie jechały na łodzi pięknie 
obitej, podnosząc chorągiew ku górze wesoło śpiewając, a matka

42 Beata od Matki Bożej (Beatrycza Drzewicka), mieszczanka lubelska, śluby zakonne 
złożyła w 1627 r. jako siostra chórowa, w 1634 r. została klawarią. Zmarła w grudniu 
1639 r. M. Anna pisała do niej z Krakowa w 1634 r.
43 Na marginesie adnotacja przycięta w czasie oprawy kodeksu: [Ki]edy w [Kr]akowie- 
- [LJublina po- - erwszy- - przeo[ry]szy.
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teraźniejsza44 wiozła je, a ony wołały na was: do nas, do nas, jeśli 
nie chcecie utonąć, bo nas Chrystus wiezie, bezpieczniśmy. A siostra 
Aniela45, co raz to z wami bela, co raz to do łodzi przybiegała, 
a matka ją  wabiła, ręce podnosząc do niej, a ona na matkę wołała: 
ratuj mię wm, a ja was powywłoczeła za ręce z ojcem Hieronimem46 
i w onej łodzi was położyła.

11. List do siostry Marty od ś. Józefa47, konwierski

Moja droga siostro Marto, o chwała Panu Bogu, moje dzi[e]cię, żeś 
przyjęła swego Chrystusa w nowym ołtarzu48 z taką radością, pocie
chą i kontentacyją. Trwaj że przy niej aż do śmierci i w każdej starszej 
miłuj, szanuj nade wszystko stworzenie po Bogu. Tać nasza pewność 
zbawienia, jedność święta i wierność z starszymi. Teraz znam, moje 
dziecię, żeś postąpiła, kiedyś tak stateczna49 [700] beła. Trwajże tak aż 
do śmierci, miłe dzi[e]cię, a nie daj się zwyciężać żadnym pokusom 
tak kiedy-ć się zda gorzki Chrystus, jako i słodki. Miłuj siestrzyczki, 
służ im z pokorą, a módl się za mię. Siostrę Wiktorię50 pozdrów ode 
mnie mile, i siostrę Katarzynę51. Nie piszę teraz do nich, bo mię już 
ręka boli, wm niegodna sługa siostra Anna a Jezu. Siostrę Agatę52 
pozdrów wm ode mnie, a niech się ćwiczy w cichości.

44 Nie znamy imienia nowej przeoryszy, wybranej po wyjeździe m. Anny od Jezusa 
do Krakowa. Jak można wnioskować z listów m. Anny, część sióstr nie mogła pogo
dzić się z jej wyjazdem do Krakowa i nie akceptały nowej przeoryszy.
45 Angela Aleksandra od św. Teresy (Zofia Myszkowska), śluby zakonne złożyła 
19 X 1631 r. W 1642 r. wyjechała na fundację do Lwowa, gdzie pozostała do 1644 r. 
W 1649 r. została przeoryszą klasztoru św. Józefa w Lublinie, w 1652 r. została prze
oryszą klasztoru warszawskiego. Zmarła w 1656 r. w Podolińcu na Spiszu.
46 Przypuszczalnie o. Hieronim od św. Teresy. O. Hieronim studiował w seminarium 
misyjnym w Rzymie, przez wiele lat był lektorem filozofii i teologii w Lublinie oraz 
przeorem kilku klasztorów. Zmarł 8 VIII 1645 r. w Głębokiem.
47 Marta od św. Józefa, konwerska, zmarła po 1667 r.
48 Mowa o nowej przeoryszy.
49 W rękopisie: steteczna
50 Wiktoria od Najśw. Sakramentu, w 1661 r. została wybrana klawarią; zmarła 27 X 1662 r. 
w Zaklikowie, gdzie schroniło się zgromadzenie z powodu panującej w Lublinie zarazy.
51 Katarzyna od Mądrości Bożej, w latach 1642-1644 była na fundacji we Lwowie. 
Zmarła po 1667 r.
52 Agata od św. Józefa, konwerska; zmarła po 1665 r.
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12. Z listu tejże Matki punkta

Każda z was zaprzyj, wzgardź się, zaprzeć się siebie jako nawię- 
cej, uniżaj się jedna przed drugą. Poddawać się każda każdej z miło
ścią ku Bogu i cnocie. Szczerość, prostota niech będzie między wa
mi zawsze, zazdrość, nienawiść, złe rozumienie, suspicyje, gniewy 
niechaj tam miejsca nie mają. A nawięcej strzeżcie się jako piekła 
osobnych przyjaźni, kompanii, sekt przeklętych, które są gorsze niż 
powietrze morowe, bo się z nich rodzi wszystko złe i nawiększe 
nieszczęście, a wszystko dobre ginie. O Panie, uchowaj że nas, a ratuj 
nas wszystkie! A nawięcej proszę wszystkich, przez zbawienie 
i odkupienie dusz waszych, przez krew nadroższą Syna Bożego, 
przez miełość Jego i pragnienie waszej dosko- [701] nałości, i przez 
prace ś. Matki naszej, i dla ś. Józefa, i przez sąd straszny boski, któ
ry was kożdą sądzić będzie, bądźcie zjednoczone z starszą waszą, 
każdą, którą wam Bóg da. Znoście ją, brońcie ją, miełujcie ją, prze
strzegajcie ją, każda z miłością i ućciwością, jako każe Konstytucyja 
nasza i w pierwszym gmachu uczy nas ś. Matka nasza53. Niech 
w domu będzie poprawiono, co może być poprawiono, także jedna 
drugą znoście w serdecznej miełości, dopiero, jeśli trzeba, to do sa
mego przełożonego, ale nie do spowiednika. Nie skarżcie na się, 
każda na się bierz winę drugiej siostry wymawiając, a daleko więcej 
przełożonej nie tykajcie. Nie bądźcie dziećmi albo niewiastami mar
nymi, co jedno się wadzą, swarzą, ale bądźcie pannami mądrymi, 
znoście mężnie wzgardy i cierpcie, połykajcie wszystko co gorzko 
dla Chrystusa milcząc, żeby jedno miłość Chrystusowa mogła być 
pomnożona i doskonałość zachowana między wami. A druga, nie 
przedajcie się stworzeniu żadnemu bynamniej, ale całe całych do
chowajcie Chrystusowi swemu, któremuście się całe poświęciły. Ani 
z świeckimi, ani z duchownymi nie bawcie się, ani świegoćcie54 
rady, ale uciekajcie od tego wszystkiego zawsze, sama gwałtowna 
potrzeba niech was do [702] tego przymusi. List W. O. Jana od 
Krzyża55 barzo sobie poważajcie. Ojców dobrodziejów i prawie ma

53 Św. Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna, IM 2, 18.
54 Świegotać -  szczebiotać, pleść, dużo mówić.
55 Prawdopodobnie chodzi o list św. Jana od Krzyża do karmelitanek bosych z Beas
(Malaga, 18 XI 1586). Przekład tego listu znajduje się wśród innych tekstów św. Jana
w Bibl PTPN rkps 130, s. 358-360.
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tek naszych szanujcie, gdyż wszystko dobro nasze z nich, osobliwie 
przełożonych, spowiedników, którym wdzięczność, miełość i posza
nowanie oddawajcie, ale miełością czystą w Panu, nie przeklętą 
afektową, złą. Ach, o ten ci ja się punkt nawięcej boję, którego na 
liście podać nie mogę. Ach, Panie, ratu[j]że nas i was, a zmiłuj się 
nad nami. Już-ci was sam Pan Bóg niech oświeca i wszechmocno- 
ścią swoją trzyma, żebyście kiedy w to nie wpadły, a za mnie Pana 
Boga proście.

13. Nauki Matki Anny od Pana Jezusa56 *
(Bibl PTPN rkps 130)

[936] 1. Cicho i mało mówić, bez śmiechu, i tegoż w siostrach 
pilnować, przykład im z siebie dawać, milczenia barzo pilnować.

2. Być serca wielkiego, a Boga się trzymać i radzić.
3. Z siostrami wesoło i statecznie trzymać, znosić, namniej się nie 

dziwować, sama wszystko zgryźć, wiele przejrzeć, a niedoskonałości 
znosząc, nie przykładać pieprzu, kędy może cukrem znieść.

4. Na rekreacyjej wesoło, ażeby nie mówiły, jeno co trzeba, ani 
nowicyje, ani jedna do drugiej, zaraza to dla Boga. Dać im, co trze
ba, wygadzać, osobliwie potrzebnym i chorym i na konwierski mieć 
baczenie.

5. O to się najwięcej starać, dać im dobry przykład. Na nowicyje 
walą, ciemiężą, a słowa bez przykładu za nic nie stoją. We wszyst
kim nam pierwej na nas ukazać potrzeba.

6. Wieść siostry, żeby się udawały na wzgardę, żeby nie miały 
sobie za krzywdę zganienia, poniżenia, niedbania o się, żeby ducha 
pilnować barzo, nie dawać rekreacyjej -  raz, dwa w miesiąc, i to 
samym nowicyjum [sic] i to najwięcej godzinę po nieszporze.

56 Rady udzielone przełożonej.
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II. NAUKI M. TERESY BARBARY 
OD NAJŚW. SAKRAMENTU (ZADZIKOWEJ)

1. [725] Wykład na ponkt Reguły naszej: O napominaniu57

A iż żywot ludzki na ziemi jest w pokusach (Hi 7, 1-2) i ci co po
bożnie żyć są [chcą] w Chrystusie prześladowanie58 cierpią (2 Tm 3, 
12), wasz też nieprzyjaciel szatan jako rozsiadły lew krąży, kogo by 
pożarł (1 P 5, 8). Jak najpilniej się starajcie, abyście na się przyoblekli 
zbroję boską i tak mogli się mocno stawić przeciw zdradom nieprzy
jacielskim (Ef 6, 11).

Opas[z]cie się pasem czystości (Ef 6, 14). -  1. Czyste myśli, czyste 
intencyje, czyste uczynki dla samego Boga, bez przemieszania respek
tów i stworzenia. -  2. Serca wasze umacniajcie myślami świętymi, 
abowiem napisano: „święta myśl będzie cię broniła” (Prz 2, 11; wg 
LXX). W Bogu i w rzeczach boskich i do swego zbawienia powinno
ści należących, to jest obrona od zdrad czarta i zamiarów próżnych 
i szkodliwych myśli. -  3. Wdziejcie na się pancerz sprawiedliwości 
(Ef 6, 14), abyście całym sercem i duszą i wszystkimi siłami Pana 
Boga waszego miłowali (Pwt 6, 5) i bliźniego jako samych siebie. To 
jest dostateczna sprawiedliwość: miłować Boga nie słowy i nie tylko 
afektem, ale pracą dla Niego, zachowaniem ścisłym woli Jego, nic
0 się i o swoje wygody nie dbając, a bliźniego swego znosząc, cier
piąc, czyniąc dobrze, pomagając pracy i chwały Bożej, modląc się
1 usługując. -  4. Miejcie w ręku zawsze tarczą wiary, którą byście 
mogli wszystkie strzały ogniste zgaszać nieprzyjacielskie (Ef 6, 16), 
bo bez wiary niepodobna podobać się Bogu (Hbr 11,6). Tarczą wiary 
zrazisz strzały nieprzyjacielskie przeciwko posłuszeństwu bijące, wia
rę ożywiając, że Bóg przez przełożonych rozkazuje, chce i sporządza 
-  tym ujdziesz przeciwnych natarczek rozsądku własnego, bunty 
i przeciwności woli własnej zrazisz. Także w przypadkach wiarę oży
wiając, że z Boga, nie z ludzi to abo owo pochodzi. Bóg chciał, spo-

57 Jest to szesnasty rozdział (w oryginale rozdziały nie są numerowane) Reguły Zakonu 
Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, napisanej przez św. Alberta, 
patriarchę jerozolimskiego. Obecnie w wydaniu polskich nosi on tytuł: Różne zalecenia.
58 W rękopisie: przenaśladowanie
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rządził i wykonał etc. I w inszych okolicznościach. -  [726] 5. Na gło
wę wdziejcie szyszak zbawienny (Ef 6, 17), abyście od samego Zba
wiciela spodziwali się zbawienia, który zbawia lud swój od grzechów 
ich (Mt 1, 21). Nadzieję swoję połóż w Bogu, nie w żadnych środkach 
ani w ludziach. Nie kładź ciała za ramię swoje, ale w twoim Zbawicielu, 
który cię umiłował. -  6. Miecz też duchowny, to jest słowo Boże (Ef 6, 
17) niech ustawnie trwa w ustach waszych i sercach (Rz 10, 8). Słowo 
Boże, nauki Chrystusowe niech będą w usciech i w uwadze serca. Myśli 
słów próżnych jako szkody wielkiej strzeż się, milczenie święte ściśle 
trzymaj, a od grzechu uchronisz się. -  7. A cokolwiek czynić będziecie, 
wszystko czyńcie w imię Pana. To jest bez licencyjej nic nie czynić 
i namniejszy rzeczy nie ważyć się swoim chceniem, wolą abo upodoba
niem, śmiałością etc. Niech też sprawy twoje będą ozdobione imieniem 
boskim, dla Niego i w imię Jego wszystko czyniąc i upatrując.

2. Kartka z egzercycej w Dominicę Laetare 165859

Namilsze matki moje, matko podprzeorys[z]o60 i namilsza matko 
Magdaleno61 z mymi miłymi siostrami w Jezusie Chrystusie Panie 
naszym i we wnętrznościach Matki Jego niepokalanej, i namilsi goście 
nasi, i Anno62 moja w Jezusie Chrystusie, z której się cieszy dziś Pan

59 List do zgromadzenia z 31 marca 1658 (IV niedziela wielkiego postu). Matka 
w tym czasie odprawiała swoje rekolekcje. W liście żegna się ze zgromadzeniem, 
którym rządziła przez trzy kolejne trzechlecia, czyli od fundacji klasztoru w 1649 r. 
Od 1655 r. wspólnota znajdowała się poza własnym domem. Wracając z Podolińca do 
Lublina, w 1657 r. zgromadzenie przybyło do Lwowa, gdzie najpierw przez pewien 
czas mieszkało w kamienicy karmelitów bosych w murach miasta, a następnie 
w klasztorze benedyktynek. Po upływie kadencji m. Teresa Barbara przez półtora 
roku rządziła klasztorem jako wikaria, a od 1661 r. do wyjazdu na fundację w Pozna
niu jako przeorysza.
60 Nie znamy imienia podprzeoryszy klasztoru. Mogła nią być m. Beata Kolumba od 
Dzieciątka Jezus (Drzewicka, 1620-1670).
61 Maria Magdalena od Zbawiciela (Anna Żaboklicka), profeska klasztoru św. Józefa 
w Lublinie (11 IV 1633), w latach 1638-1645 na fundacji w Wilnie, w 1649 r. współ- 
fimdatorka klasztoru Niepokalnego Poczęcia w Lublinie, w 1665 r. wyjechała na funda
cję do Poznania, gdzie dwukrotnie była przeoryszą. Zmarła 23 V 1677 r. w Poznaniu.
62 Najpewniej mowa o Annie Pajewskiej, ur. 24 XII 1643 r., w zakonie Euffazja Tere
sa od Zwiastowania NMP, która w tym dniu (31 III 1658 r.) otrzymała habit zakonny, 
a w 1665 r. wyjechała na fundację do Poznania, gdzie kilkakrotnie była przeoryszą.
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nasz Jezus Chrystus, żeś Mu się poślubiła, i ja uboga cieszę się i dzię
kuję Panu memu. Was wszystkich pospołu i każdą z osobna pozdra
wiam w sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa, w sercu pełnym litości 
i l[a]etare. Niech On w pośrodku was będzie teraz i na wieki. Niech 
On nasienie miłości w was wrzuci, które by mnożyło się i rosło w was 
przez tę nieśmiertelność, abyście owocu jego nasycały się na wieki. 
Kończąc już to, co Pan na mię z sądów swoich włożył dla grzechów 
moich przez dziewięć lat z powodu waszego, któreście krzyża pra
gnąc, ze mnie mizernej grzesznice chcąc instrument mieć do niego 
tego chciały, porzucam duszę moję pod Jego sądy i pod wasze nogi, 
abyście mi uprosiły, żeby mi to nie beło na zgubę, ale za waszymi 
modlitwami i spoiną miłością na osiągnięcie miłosierdzia. Kończąc 
już to nieszczęście moje, proszę was, którychem od pierwszej aż do 
ostatniej umiłowała, ten wie, który wie jako w je- [730] dnakowości 
serdecznej umiłowałam, proszę z Pawłem ś. więzień w Panu, abyście 
żyli przystojnie waszemu powołaniu (Ef 4, 1), w którymeście powoła
ni w pierwości ducha, ducha onej świętej oblubienicy Chrystusowej 
Teresy ś., Matki naszej, z nagłębszą pokorą, cichością, cierpliwością 
[w] znoszeniu jedna drugiej w miłości, starając się zachować jedność 
ducha i świętej obserwancyjej w związku pokoju. Jedno ciało w was 
niech będzie. Tak siostry swojej ucisk czuj jako swój. Jeden duch 
przykładu Jezusa Chrystusa, jako jesteście wezwani w jednej nadziejej 
wezwania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden Chrystus, którego 
wam Pan położy i którym siebie samego okryje, niech wami rządzi, 
kieruje, sprawuje drogi wasze wnętrzne i powierzchowne aż do szczę
śliwej wieczności. Jeden Bóg, Ociec wszystkich, który jest nad 
wszystkimi i po wszystkich i we wszystkich nas (Ef 4, 1 -5), do czego 
wszystkiego ja, najpodlej sza robaczyna, tulę się do was i chcę, pragnę, 
całą wolą mając do wypuszczenia ducha mego tak trwać w pomocy 
Pana mego ukrzyżowanego, a nie w słodkościach, namilsze moje 
w Chrystusie, ale w krzyżu żółcią napojonym. Tom wam za wżdy plu
gawymi ustami moimi mówiła, tego ubogim sercem życzyła, abyście 
krzyż z Chrystusem dźwigając, dziedzictwa chwały w nim dostąpiły. 
Wyznawam, że głupie, że przykro, ale i to, wielebne w Panu moim, 
mówię, że w szczerości prawdy i dóbr wiecznych życzliwości, żadnej

Zmarła 28 X 1705 r. -  Zob. C. G i 1, Słownik polskich karmelitanek bosych, s. 145- 
146 (tu błędna data profesji).
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nie wyjmując, przepraszam jednak co było złośliwego, pysznego, 
darujcie mi jako głupi[ej], ale was w sercu Chrystusowym miłujący. 
Amen. Matko podprzeorys[z]o, niech mają rybki pieczone od Pana 
Jezusa, aby swego Oblubieńca w oczach i sercach miały. M[atko] 
Magdaleno, wina im daj na l[a]etare6i, moje szczęśliwe, i na znak 
wiecznego źródła miłości po teraźniejszych gorzkościach. Ja posyłam, 
com miała na puszczy. Ratujcie mię, moje namilsze dzieci Panny Na- 
świętszy, teraz i po śmierci. Amen. Wasza niewolnica do śmierci. 
Siost[ra] T[eresa] B[arbara].

3. Kartka przed świętem ś. Matki naszej Teresy
z egzer[cycyi] 1654

Namilsze w Panu Jezusie siostry, nie przyszło mi samej z w ieleb
nymi] m[atkami] mówić przed dniem ś. Matki naszej, rozumiem jed
nak, że kożdej z w[ielebnych] m[atek] dusza czuje, że następuje dzień 
on szczęśliwy, w którym ś. Matka nasza wysokie zasługi, ciężkie pra
ce, srogie kontempty cierpliwie zniesione i jednym słowem cale wier
ną wierność Oblubieńcowi niebieskiemu zachowaną nie w pocie
chach, ale w krzyżach, nie w rozkoszach, ale w uciskach, trudach, 
niewczasach, nie w honorach, ale [w] wzgardach, według jej słów: 
albo cierpieć, albo umrzeć, pokazaną dotrzymała. Ten Oblubieniec 
Jezus Chrystus obfitą nagrodą, czego oko nie widziało, ucho nie sły
szało, ani umysł ludzki dostatecznie pojąć może, płaci (1 Kor 2, 9). 
Córkiście tej Matki, patrzcie, przez jakie cnoty i wierność przyszła do 
łaski królewski i obfitych dóbr, których bez końca zażywać będzie. 
Patrzcie na swoję Orlicę, które chcecie się pokazać orientami. W jasne 
jej cnoty patrząc i onych koniecznie naśladować, [733] kożda z was 
staraj się taką być, aby ją  uznawszy za swój płód, podnosiła opieką, 
przyczyną ku słońcu sprawiedliwości, z którego byście brały dobra 
łaski na dusze swoje i teraz i wiecznie. Uchowaj Boże każdy z was, 
aby w jej źrzenicy makułę niewierności Panu upatrować miała. Trzeba 
się bać, aby o skały sądów boskich jej nie roztrąciła, co orzeł z dzie- 63

63 Czwarta niedziela wielkiego postu, od pierwszego słowa antyfony na Wejście 
zwana niedzielą „Laetare” („Raduj się”. Por. Iz 66, 10) w liturgii Kościoła ma nastrój 
radosny, zwiastujący zbliżającą się Wielkanoc. W związku z tym w klasztorach kar- 
melitańskich podawano nieco lepszy posiłek.



76 CZESŁAW GIL OCD

cięciem swym, które się różni od niego, czyni. Siostry miłe, nie przez 
insze środki nabyła królestwa wielkiego, nie przez insze sposoby 
przyszła do przyjaźni tak ścisłej i wielkiej wielkiego Boga, tylko przez 
tę wierność świętej obserwancyjej, którą wam, dzieciom swoim, zo
stawiła, abyście się jej pokazawszy, takimi zachowawszy, wiernie 
z Matką swoją dziedziczyły, o to przez swój żywot prosiła, to w pi
smach zostawiła, o to pokorna Matka pokornie przy wyściu z ciała 
córek swych upraszała: Panie i córki moje, przez miłość Pana Boga 
was proszę, chowajcie z wszelką wiernością Regułę, Konstytucyje 
i zwyczaje zakonne64 etc. Toż i ja, napodlejsza grzesznica, kożdy 
z was do nóg padając, proszę, niech mojej miłości, wiemy ku wam 
w Bogu życzliwości i jakiejkolwiek pracy mojej koło dusz waszych tę 
zapłatę wezmę. Dajcie pociechę ś. Matce swojej65, chowajcie wier
ność Bogu swemu, abyście były znalezione w onę ostatnią godzinę 
bez zawstydzenia, który musi być zbyt wielki tak wielkiemu Bogu 
w tak ułacnionych rzeczach przysięgi nie strzymać. Nie pomni[j]cie 
i odpuśćcie, przez zranione serce Chrystusowe proszę, złośliwych 
przykładów i złych spraw moich. Obżałujmy teraz przed Panem 
i przed ś. Matką naszą, gotując się do jej święta, serdecznie za niedo
statki swoje, przeproś pokornie kożda a mocno stanów i obiecuj no
wym duchem zacząć życie swoje, prosząc o łaskę i moc od Pana dla 
zasług ś. Matki swojej, a z tym postanowieniem zaraz poczynaj za
chowywać wezwanie swoje wysokie. Niech wam błogosławieństwo 
z nieba od Trójce Przenaśw. i ś. Matki naszy dane będzie i mnie też 
niegodny grzesznicy [734] z was spłynie i dla was. Proszę, ratujcie 
mię modlitwą swoją i upraszajcie mi odpuszczenie grzechów i żeby 
mię dla nich Pan nie odrzucał. Każda z wielebnych] m[atek] usta
wicznie66 staraj się cnoty ś. Matki naszej uważać i o nich w refektarzu 
i w nowicyjacie z żywota jej czytać.

64 Zob. F. R i b e r a SJ, Żywot świętej Teresy od Jezusa, Kraków 1883, s. 235: „Córki 
moje i panie moje, proszę was dla miłości Boga, zachowujcie wiernie regułę i konsty
tucje naszego Zakonu. Zapomnijcie o złych przykładach, jakie wam dała ta niewierna 
zakonnica i przebaczcie mi je”.
65 Nadpisane: naszej.
66 W rękopisie: ustawienie
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4. Sentencyje, które siestrzyczkom rozdawała w rekr[eacyje]

1. Nieufanie sobie. Beze Mnie nic nie możecie (J 15, 5). Nie ufaj 
w swej umiejętności, bo pewnie za sprawiedliwym sądem boskim cię-
[736] żko upadniesz, gdyż nieprzyjaciel piekielny ma cię czasem ku
sić. Szczęśliwa zakonnica, która ma ten dar nieufania sobie, bo im 
[na] wyższym stopniu cnót abo przełożeństwa będzie, tym więcej 
sobie ufać nie trzeba. -  2. Trzymaj się milczenia i zamkni się w celi 
serca swego, a w nim sobie przekładaj trudy, poty, urągania Chrystusa 
Pana, a wszędzie-ć się Bóg udzieli, gdzie święte chować będziesz 
milczenie, inaczy nie dostąpisz z Nim towarzystwa ani Jego miłości 
nabędziesz. -  3. Będę mogła do nieba wniść, jeśli tu nie będę miała 
kędy głowy swojej skłonić. Tam będę wielkiej radości zażywała, jeśli 
tu zawsze będę co cierpiała. Wielkiej tam godności dostąpię, jeśli tu 
dla Chrystusa u drugich wzgardzona będę. Na żadnej tam rozkoszy mi 
nie zejdzie, jeśli tu czego pragnę, nie otrzymam. Przed obliczem ma
jestatu Jego na wieki będę śpiewała, jeśli tu w chórze usilnie Go 
chwalić nie zaniedbam głosu dobywając. Dostąpię od Niego nieśmier
telności, jeśli tu boleści i śmierci dla Niego lękać się nie będę. -
4. Wielce błądzisz, gdy przy tak wielu aniołów świętych, którzy 
z nami w chórze stojąc, z wielką uczciwością Panu chwałę oddają, 
a ty się śmiać ważysz ciężko obrażając majestat boski i przetoż żad
nego pożytku z oficyjum Pańskiego nie odnosisz, a prędko byś miała 
serce do Boga podniesione, a nie do ziemie przylgnione. Niepodobna 
bowiem i z anioły śpiewać i myślą się błąkać, szepluniąc raczej niźli 
śpiewając, na gniew raczej boski zarabiając, aniźli Go wychwalając. -
5. O jako-ć potrzebne jest wykorzenienie złych nałogów i umartwienie 
wszystkich zwyczajów świeckich, z którymi zrosła, oddal je precz, 
abyś się Chrystusowi swemu stała podobną. -  6. Miej w ohydzie 
i wzgardzie wszystko, co jest na świecie, odrzucając wszelkie pocie
chy i kochania, zapomni rodziców i przyjaciół, jeśli chcesz wszystko 
w Bogu otrzymać. Darujże się wszystka z myślami, mowami i spra
wami Panu Jezusowi. -  7. W przeciwnych rzeczach miej mocną na
dzieję w Panu, a w znoszeniu tego wszystkiego pokornie się poniżaj
[737] Bogu i ludziom, chceszli z zyskiem zostać i zapłaty nie gubić,
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a na karanie nie zarobić. -  8. Trzymaj się w bojaźni Bożej, abyś się67 
nie dopuszczała tego, [co] by mu się nie podobało, a bliźniego nie 
zbudowało, ale we wszystkim stosuj się z wolą Bożą i z twym powo
łaniem. -  9. Własną wolą zaprzyj i zmysły ciała w sobie ukrzyżuj, za 
afektami twymi nie chodź, ale mężnie ciało duchowi poddawaj. Błęd
nemu sumnieniu nie bądź powolna, abyś prawdziwego pokoju z Bo
giem zażywała. -  10. Choć sługa Chrystusowa z boskiego dopuszcze
nia ciężkimi nawałnościami będzie sturbowana i utrapiona, że musi 
wołać z serca gorzkością napełnionego: Boże mój, nie opuszczaj mię, 
jednak z skrytej boskiej dyspozycyjej im się czuje więcej opuszczoną, 
tym wyżej jest ku Bogu podniesioną, jako Chrystus w ostatnim opusz
czeniu na krzyżu w najwyższy doskonałości się pokazał posłuszeń
stwa Ojcu swemu. -  11. Zawsze myśl twoję zbawiennym nabożnym 
rozmyślaniem zabawiaj i nie daj się jej błąkać, aby przez to próżno
wanie wnętrzne do wielkogoś złego nie przyszła. -  12. Rozmyślanie 
męki Pański mądra to jest barzo mistrzyni, która was, namilsze nowi- 
cyje, do wszelkich cnót poprowadzi, we wszelkiej trudności nauczy, 
wszelką ciężkość nią zwyciężycie. Jest to nader zbawienne lekarstwo 
na zniesienie wszelkich pokus, przez którego oręża nie odniesiemy 
z nieprzyjaciół zwycięstwa z świata, z ciała, z czarta, przez które68 na 
koniec zapłaty do[j]ść mamy wieczny.

5. Ponkta o posłuszeństwie

Istotny69 fundament duszy zakonny poświęcenia się, a zatem zba
wienia jest ś. posłuszeństwo, które ma być: -  1. W żywej wierze 
oślep się grontować i jako bez dyskursów wiarę trzymamy o Trójcy 
Przenaśw., gdyż jej miałki rozum nie zbrodzi, tak żywą wiarą, za
w a rłsz y  oczy dyskursów i nic im nie dopuszczając wstępować 
w rozum i w pamięć, a dopieroż w wolą, wierzyć prosto, że od Boga 
poszło i Bóg chce tego, co się posłuszeństwu zda i rozkazuje, za
czerń wszelkie rozkazanie i zakazanie brać jako z ust boskich i za 
szczerą wolą Jego, za którą się wszystkie hierarchie niebieskie obra

67 Opuszczono zbędne: niczego i. W rękopisie, mimo przeprowadzonej tamże korekty, 
zdanie jest niezrozumiale.
68 W rękopisie: którą
69 Na marginesie adnotacja: z matki ręki
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cają i wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi, i w piekle, a ustawicznie 
to [745] w myśli i w sercu mieć: „Kto was słucha, Mnie słucha, kto 
wami gardzi, Mną gardzi” (Łk 10, 16) etc., i one: cokolwiek wam 
rozkażą, czyńcie (Mt 23, 3). -  2. Stać się dziecienciem, wniwcem 
mało albo wiele nie rządząc się swoim rozsądkiem i zdaniem abo 
swoją wolą, ale szczerze prosto wolą przełożony swojej. -  3. Stać się 
jako bydle Panu swemu, które nie dyskursuje ani się wymawia, ani 
się broni, ani ochrania, ani się ciężaru wzdryga. Drogi się nie zbra- 
nia, ani uchodzi, ale co włożą -  dźwiga, kędy popędzą -  idzie, co 
gdy dusza czyni, zapewne z nią jest Bóg i serce przełożonej wedle 
jej potrzeby kieruje. -  4. Mieć cale prostą wierność, otworzystość, 
szczerość ku przełożonej, żeby namniejszy rzeczy w sercu i umyśle 
swym nie zawierać, ale cale złego i dobrego nie taić, odkrywając tak 
co do ciała, jako i do duszy należy, wymówek i kolorów jako czarta 
pilnie się strzegąc. -  5. Nie ważyć się nic czynić bez wiadomości 
posłuszeństwa namniejszej rzeczy, wiedząc, że nie tylko jawne złe 
rzeczy i uczynki złymi się stają, ale by nalepsze bez rozsądku posłu
szeństwa w szkodliwe i złe obracają. -  Każda niech bierze sobie 
jeden ponkt z tych do kożdodziennego ćwiczenia a prawdziwie gron- 
townie bez kłamstwa aż do Narodzenia Pańskiego.

6. Wyzwanie70 na święty Krzyż 1666

W Imię Pańskie i w mocy Ducha S. wyzywam wszystkie do wa
żenia sobie lekkich rzeczy, te, które [zastały] w zakonie świętym, 
[746] żeby je barzo ważyć, by się zdały najdrobniejsze, żeby w każ
dym takim akcie pamiętały i przypominały sobie, że ich Jezus Chry
stus, którego Ojciec uczynił sędzią, sądzić będzie przy przytomności 
ś. Teresy, Matki naszej, która grube niedbalstwo, niechcenie i lekkie 
sobie ważenie obowiązać będzie przed zagniewanym sędzią, że to 
łatwo i snadnie uczynić mogły, kiedy by były chciały. Wyzywam 
i do ćwiczenia zaprzenia i wyrzeczenia się rozsądku, woli i chuci 
swoich, abyśmy wszystkiego ustępowały woli Pana Boga i Oblu-

70 W klasztorach karmelitańskich -  zarówno sióstr, jak i braci -  istniał zwyczaj wza
jemnego zachęcania się do życia bardziej gorliwego poprzez tzw. certamina, czyli 
wyzwania duchowne, rozsyłane przed rozpoczęciem postu zakonnego (14 września). 
W tym przypadku było to wyzwanie przeoryszy skierowane do własnej wspólnoty.
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bieńca naświętszego i jedna drugiej. Wyzywam do zachowania ob- 
serwancyjej świętej, w której się zawiera pełnienie ślubów naszych, 
abyśmy pamiętały, że w mocy Ducha Ś. Bogu w Trójcy Jedynemu 
przysięgliśmy i żadną wymówką światową, cielesną i miłości wła
snej nie ujdziemy sądu Bożego nie zachowując tego. Wyzywam 
wszystkich, abyście mię jako tę, któram jest okazyją wszystkiego 
złego i przestępstwa woli Bożej modlitwami swymi teraz i w godzi
nę śmierci i po śmierci ratowały, nie pamiętając na niecnoty moje, 
ale na miłość Jezusa Chrystusa, w której chciałam wam być życzliwą 
wszystkiego dobrego zawsze.

7. [746] Te ponkcika z Matki naszy ręki71

W te niedoskonałości wpadam, w rozerwanie myśli przy oficyjum 
Pańskim i na modlitwie, a ta oziębłość bywa w rzeczach duchownych 
do służby Bożej i do nabożeństwa należących, do ćwiczenia w cno
tach i do postępku w doskonałości, co na przemiany bywa, raz mi się 
powodzi, drugi raz nie, a ta oziębłość stąd pochodzi, że w- inszych 
afektach i zmysłach pozwalam sobie nie trzymając się i nie umartwia
jąc częściej, aniźli się pilnując, to zaś zda mi się, że z tych rzeczy we 
mnie nabożeństwo gaśnie i miłość ku Panu Bogu, a do miłości samej 
siebie obracam się. -  Wpadałam też z nałogu złego, a podczas i z nie- 
pilności siebie, w nieostrożność w mowie w tych okazyjach, kiedy 
przy jakiej robocie, co się mogło znakiem odprawić, tom przemówiła, 
zaś w inszych okazyjach w rekreacyją słów nie ważyłam według regu
ły i żartamim się bawiła. -  Niewierność Bogu w przedsięwzięciach 
swoich, które na modlitwie [w] osobnych dniach i exercycyjach czy
nię, także w natchnieniach Panu i ślubach zakonnych.

Kiedy mi się trafi wpaść w jaką niedoskonałość, na przykład abom 
rozerwana przy oficyjum Pańskim, abo na modlitwie, abo mi się trafi 
słowo niepotrzebne, abo nieostrożne wymówić, abo zmysł jaki się 
uniesie, na przykład oko abo poruszenie jakiego afektu, zaraz się po
strzegę i akt jaki wnętrzny skruchy abo pokory uczynię, upokarzając 
się i żałując za to, żem tak mizerna i słaba, skłonna do złego, czasem

71 Jest to sprawozdanie z rozpoznania stanu własnego życia wewnętrznego dla kie
rownika duchowego.
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czującym sposobem, czasem też jeno wolą samą żałuję za to i przed
sięwzięcie czynię, myśląc, jakoby to Panu Bogu nagrodzić, powstać 
i poprawić się w tym, pokuty też sobie zadaję za każdą rażą, na które 
biorę licencyją od matki przy konferencyjej, a czasem też co należy do 
wyznania, to wyznawam winę przed matką.

Te pasyje we mnie najwięcej panują: miłość własna, z której 
wszystkie niedoskonałości we mnie pochodzą, osobliwie w tym, że się 
chronię okaz[yj]ej cierpienia, co [748] się też tknie honoru, złego ro
zumienia i rzeczy przeciwnych. Podczas czuję turbacyje w rzeczach 
małych i poruszenie gniewu, ale się zaraz obaczam w kożdej okazyjej 
i owymi trzema sposobami, które w instrukcyjej72 podano na uśmie
rzenie pasyi, ratuję się, a nawięcej mi służy ten sposób, co o naślado
waniu Chrystusa. Na natchnieniach Pańskich mi też nie schodzi 
i rozmaite głosy wewnątrz czuję, na przykład jeśli poczuję wzruszenie 
jakie do gniewu, to zaraz mam wewnątrz napomnienie, że się to nie 
godzi, że Pana Boga obrazisz. Stoją mi też przykłady Chrystusa Pana 
w pamięci, jako On postępował z nieprzyjacioły swymi z pokorą 
i z miłością wielką, jako się za nich modlił na krzyżu, także wielką 
cierpliwość Jego i insze cnoty, które służą do mojej rzeczy i zaraz się 
ujmę, nie dając się pasyjej abo afektowi rozpościrać dalej, który ustaje 
zaraz. Staram się też osobliwą miłość pokazać temu, od kogo mam 
jaką urazę abo przykrość i w okazyjach przeciwnych wesołość.

Tego się jednak boję, że przeciwko tym, od których mam przeciw
ności, większy miłości nie czuję w afekcie, jakobym powinna według 
cnoty, ale też nie mam nic przeciwko nim i osobliwie Pana Boga pro
szę za nich. A to też bywa na przemiany, że raz czuję, drugi raz nie 
czuję, a rychli czasem w małych okazyjach poczuję niźli w wielkich.

Teraz z łaski Bożej mam pokój od pasyi i osobliwy ratunek boski 
czuję i nie mam takiej trudności do zniesienia jakiej przeciwności, 
jakom przedtem miała. Bo choć na mię Pan Bóg dopuszcza rzeczy 
wielkie i przykre do zniesienia, którem przedtem czuła i turbowała się, 
teraz namniej tego nie czuję, ani się tymi rzeczami poruszę, jakoby to 
nie mnie się działa potwarzy, niechęci, złe zrozumienia, i owszem,

72 Zob. Jan  od Jezusa i Maryi OCD, Instrukcya nowicyuszów, Wilno 1641, s. 49-51. 
Autor podaje trzy motywy, które nakłaniają do panowania nad sobą: 1. Szacunek dla 
własnej godności, 2. Realizowanie polecenia jednego z błogosławieństw („Błogosła
wieni cisi...”), 3. Naśladowanie Chrystusa, który milczał wobec prześladowców.
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w takich okazyjach czuję w duszy mojej wielki pokój i pociechy wiel
kie, także też wesele jakieś niezwyczajne w duchu, co trwać zwykło 
po kilku niedziel, że się muszę moderować i zaledwie to mogę pokryć 
w pospolitości, kiedym jest z siostra- [749] mi pospołu. Jednak mię z tym 
tęskno i czuję przykrość póki to trwa, bo z drugiej strony pragnienie to 
czuję, że wolałabym niż te pociechy, milsze mi jest cierpienie.

Wiele mi też to pomaga, kiedy przyjdzie jaka okazyja, abo widzę, 
że się na co wielkiego zanosi, to się odważę, Panu Bogu się oddając 
i uzbrajając się na modlitwie na wolą Bożą i już nie dbam, choć co 
przyjdzie, spokojnam z łaski Bożej, jakbym nioczym nie wiedziała. -  
Pokus nadzwyczajnych z łaski Bożej teraz nie miewam, jeno czasem 
się trafi, że mi się zda, że ze mnie niektórzy niekontenci, ale się o to 
nie frasuję, choćbym też to jaśnie wiedziała, byleby ze mnie Pan 
B[óg] kontent był. -  Czasem też to czuję w sobie, żebym rada kiedy 
by mi Pan Bóg nadzwyczajne łaski i dary dawał jako świętym, ale się 
zaraz obaczam, kiedy takie myśli przyjdą, upokarzam się przed Panem 
przez akty wnętrzne, uznawaj ąc swoję niegodność i wielkie grzechy, 
kóremim piekło zasłużyła.

Cnotę biorę do ćwiczenia, której więcej potrzebuję do nabycia 
przeciwną występkowi jakiemu, w szczególnych okazyjach co w so
bie widzę do poprawy potrzebnego i tą intencyją modlitwę czynię, 
rozmyślania zażywam, żebym skłoniła serce do onej cnoty i czytania 
zażywam do onej cnoty, i uważam przykłady świętych Bożych, a naj
więcej w Chrystusie Panu, jako On postępował w cnotach, upatruję 
i uważam, żebym z Niego wzięła przykład.

Akty powierzchowne czynię, łącząc je z wnętrznymi tejże cnoty, 
kilka powierzchownych na dzień, raz więcej, drugi raz mniej, a przy 
tym i inszych cnót aktów zażywam, także też i umartwienia, na przy
kład zawściągnąć oka, język abo zmysł jaki, kiedy przyjdzie, chcę 
obaczyć co, abo kiedy co na rekreacyjej mówią, zdanie swoje powie
dzie, spytać o co, choć się to zda dobra i pożyteczna, to zaraz w tako
wych okazyjach natchnienie Pańskie, żeby się umartwić, że pożytecz
niejsza rzecz milczeć, abo że się to sprzeciwia doskonałości. [750] Zaś 
też kiedy przyjdzie co trudnego w umartwieniu w przeciwnościach, 
żeby wesołość pokazać i męstwo, które natchnienie staram się do 
skutku przywodzić.

Miewam też pobudkę z przykładów świętych Bożych i czuję 
w sobie wielką skłonność, kiedy co czytam abo usłyszę, że który
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święty przodkowa! w jakiej cnocie, a osobliwie w miłości, mam stąd 
wielką pociechę i rada bym go zaraz naśladowała i nabyła onej cnoty 
i takiej doskonałości i świątobliwości.

A największą skłonność mam do tych cnót: do pokory, do posłuszeń
stwa, do cierpliwości i męstwa. Czuję też pragnienie zawsze podobać 
się Panu Bogu i przemyśliwam, w czym by Mu smak dać, co by czynić, 
żeby Mu się podobać. W duchu czuję gorącość i pokój, wolność ducha, 
ufność w Panu Bogu jakoby moje niebo beło i wszystek świat pod no
gami. Żadnej się rzeczy nie boję, ani krzyża, ani piekła, czuję w sobie 
tak wielką ufność ku Panu Bogu i męstwo, że zda mi się, że wszystko 
bym na ten czas zniosła, potwarzy, utrapienia etc. i na wszystkich czar
tów bym się rzuciła, co jeno ich jest w piekle. Kiedy pomyślę o sądnym 
dniu, kiedy by się za mego żywota skończył świat, to się nie mogę bać, 
mając ufność w Panu Bogu i gotowam na wolą Bożą i na wszystkie 
karania, powietrze, głody, nieprzyjacielską rękę, namniej się tego boję, 
choć powiadają, że ma co złego być, jeno mi ludzi serdecznie żal. -  
Modlitwę różnym sposobem miewam, czasem rekolekcyją idąc według 
opisanych części, na której rozerwanie myśli miewam, ale na to nic nie 
dbając, zaraz odrzucam, a do zaczętej się rzeczy wracam. Czasem też 
bywa z uspokojeniem wlana, a na ten czas rozum ani pamięć nie pracu
je, jeno co mi duch poda abo natchnie jakie słowa, to mówię i około 
tego traktuję. Czuję na ten czas jakieś rozpłynienie w miłości Bożej, 
afekty do wielkich i nie- [751] zwyczajnych rzeczy czynić i cierpieć dla 
miłości Bożej, i do pokory, żeby się nad wszystkie piekła uniżyć, także 
i umocnienie wielkie na wszystkie rzeczy przykre, ale taką modlitwę 
rzadko miewam. Czasem też afekt porywa do modlitwy z uspokojeniem 
i chodząc, i robiąc co, bo na ten czas choćby w nawiętszym niepokoju 
byłam, nic mi to nie szkodzi ani mię rozerwie. Czasem, choć chcę exa- 
ment czynić, to w modlitwę zachodzę miasto w exament, bo bym ją  
i cały dzień rada czyniła.

Materią do rozmyślania biorę o męce Chrystusowej, o doskonało- 
ściach Jego i o cnotach, z jaką miłością cierpiał za nas, o Naśw. Sa
kramencie, z Ewangeliej, o chwale niebieskiej, o czterech rzeczach 
ostatnich, o poznaniu siebie i insze różne medytacyje, bo z kożdej 
rzeczy mogę pożytek wziąć. Czasem się trafi, że kiedy co czytać po
cznę, nie mogę dali postąpić, bo mię zaraz afekt porywa do uważania 
tego, co czytam.
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Skutki z modlitwy te: poznawam grzechy i niedoskonałości moje 
i słabość wielką swoję, a skłonność do wszystkiego złego i że nic do
brego z siebie nie mogę przez pomocy boskiej. Także też mam pozna
nie dobroci boskiej, a najwięcej w tym, że mię tak mizerną umiłował 
i nas wszystkie, że się zjednoczył z naturą ludzką i że się tak bardzo 
wyniszczył w męce swojej, którą ponosił za grzechy moje, niemniej 
że mię powołał do tego zakonu świętego i że mnie grzeszną znosi 
i cierpi, i inszych niepoliczonych dobrodziejstw Pańskich. A osobli
wie mam pobudkę do wdzięczności i do wielkiego podziwienia, że się 
nam dał w Przenaśw. Sakramencie, o którym ile razy pomyślę abo 
rozmyślam, wielką mam okazyją do ufności w dobroci boskiej i roz
pływa się dusza moja. Afekty zaś te pospolicie czuję na modlitwie: 
pierwsza do umartwienia złych [752] i nieporządnych skłonności, do 
wykorzenienia występków moich, do naśladowania Chrystusa Pana 
w cnotach, do pokory, do posłuszeństwa, do cierpienia, do miłości 
Bożej i zjednoczenia się z woląB[ożą].

Przychodzą też na mię różne odmiany i niepogody, wielkie roztar
gnienia myśli, nawałność i oschłości, które z różnych przyczyn przy
chodzą, a czasem pewnych czasów, a drugi raz zaś (co więcej tego 
bywa) podobno że za grzechy moje Pan Bóg dopuszcza. Natenczas 
nie mogę się modlić ani aktu serdecznego uczynić, jeno klęczę na 
modlitwie próżno czas trawiąc. Chęci też wtenczas nie mam do cnoty 
i do rzeczy dobrych ani światła, oziębłości wielkie, ciemność na duszy 
jakobym Pana Boga nie znała, o rzeczach duchownych wiadomości 
nie miała. Nie mam chęci, do którychem pierwej pałała, ubezpieczenie 
sumnienia, ani widzieć, kędy się podzieję. Rozumiem i myślę, żem 
podobno w grzechach śmiertelnych, a tego się więcej boję, że ich nie 
znam. Słabość też do zniesienia namniejszy urazy i przykrości, wąt
pliwości i bojaźni czuję w sobie, że nie czynię dosyć Panu Bogu 
i powołaniu swemu. Nie śmiem i nie mogę zwykłą ufnością postępo
wać z Panem Bogiem, ale z bojaźnią, o co się barzo trapię, boję. Czuję 
wtenczas ciężkość z bojaźnią serca i rada bym się czym wtenczas 
ratowała. Pragnę też co czynić, co by się Panu Bogu przysłużyć i co 
by Mu się podobało, bo rozumiem wtenczas, że się Panu Bogu nic nie 
podoba, cokolwiek czynię, i że smaku nie ma z moich spraw i uczyn
ków. Choć o co proszę, nie mam wiary ani ufności, żeby mię Pan Bóg 
miał wysłuchać, abo dla mnie co uczynić dla moich grzechów i takich 
oziębłości. A jako na modlitwie się czuję, tak bywa w inszych aktach
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i okazyjach przez dzień, że się dziwuję sama so- [753] bie z bojaźnią 
wielką, bo rozumiem, żem podobno wyrzucona z ust boskich dla mo
ich grzechów i oziębłości wielkich. Nawet i do czytania chęci nie 
mam, jednak się przecię w takich okazyjach czytaniem ratuję i modli
twą; i w inszych okazyjach trudnych abo w jakim utrapieniu, krzyżu, 
zaraz udaję się do modlitwy i tam się uspokoję i jednym pomyśleniem
0 jakiej tajemnicy męki Pańskiej. Z tych oschłości biorę okazyją do 
upokarzania się przed Panem Bogiem, przyznawając to grzechom 
moim, którymiem zasłużyła, żeby mię Pan Bóg opuścił i odrzucił,
1 poznanie, że sama z siebie nic nie mogę przez Pana B[oga],

Obecność Pańską miewam o tej tajemnicy, o którym na modlitwie 
porannej rozmyślała, czasem przez imaginacyją, ale części przez ro
zum, którą odnawiam aktami wnętrznymi różnych cnót abo rozmyśla
niem jakim, które mi samo przychodzi na myśl, co bywa bez mojej 
pracy, z oświeceniem duszy mojej, i też skutki co na modlitwie odno
szę. Czasem też rekolekcyją z duszą moją, strofując się sama i roz
mowę z Panem B[ogiem], abo modlitwę czynię chodząc, siedząc, 
gdziekolwiek kędy na mię afekt przyjdzie abo potrzeba jaka, z którą 
trzeba do Pana Boga się udać, prosić etc. Przychodzą mi też na pamięć 
jakie słowa z Pisma Ś. i nauki, przykłady Chrystusa Pana i Ojców świę
tych i różne ratunki, według potrzeby duszy mojej. Sprawuje też tak 
wielką ufność w duszy mojej Pan Bóg i czuję to, że nie masz tej rzeczy, 
czego by dla mnie grzesznej nie uczynił, kiedy bym Go o co prosiła. 
I doznawani jeno za [że?] myślę, o co prosić, to czuję, że się stanie tak, 
jako chcę, jakieś co ma być upewnienie w duszy [się] wyraża.

Do spowiedzi gotuję się wigilią przez rachonek sumnienia, według 
opisanego sposobu w ćwiczeniu klasztornym73 i staram się wzbudzić 
w sobie żal za grzechy jako [754] Pan Bóg użyczy, czasem czującym 
sposobem, co rzadko bywa. A jeśli też nie czuję w sobie żalu, to samą 
wolą oświadczam się Panu Bogu serdecznie, że bym rada miała żal 
i skruchę wszystkich świętych pokutujących. I akty skruchy czynię, 
a osobliwie przedsięwzięcia biorę nie wracać się więcej do grzechów 
tych, których się mam wolą spowiadać. Także zaś znowu przed samą 
spowiedzią powtórzę toż przygotowanie i akty, przydając zasługi 
i mękę Chrystusową. Po spowiedzi zaś czynię akty skruchy i przed
sięwzięcia i w znaczniejszych występkach biorę sobie do ćwiczenia

73 J a n od Jezusa i Maryi (San Pedro), Ćwiczenia klasztorne, rozdz. VII.
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i poprawy od pierwszy spowiedzi do drugiej; zawsze też przy spowie
dziach odpusty aplikuję. Tego się boję, że czasem ledwie co znajdę na 
rachonku do spowiedzi i zda mi się, że się nie mam [z] czego spowia
dać ani wiem, co powiedać, z drugiej zaś strony boję się, że to podob
no światła nie mam, a nie wiem, co z tym czynić. Podczas czuję 
uwolnienie i pociechę w duszy i jasność jakąś i przybliżenie się do 
Pana Boga z ufnością większą, kiedy z skruchą i z większym zawsty
dzeniem po prostu [z] grzechów się swoich spowiedam.

Do Naśw. Sakramentu przygotowanie zaczynam wigilią na poran
ny modlitwie abo na wieczorny, abo od nieszporu. Ofiaruję Panu 
Bogu wszystkie sprawy i akty, które mam czynić przez dzień, z za
sługami Chrystusa Pana jednocząc i wszystkich sióstr. Przyłączam 
się też do wszystkiego zgromadzenia Kościoła ś., zaś przez dzień, ile 
może być, staram się pamiętać o tym i odnawiam ono przedsięwzię
cie aktami wnętrznymi przy kożdej sprawie. Części też w ten dzień 
niż [w] inszych staram się Bogu Ojcu ofiarować zasługi i mękę Syna 
Jego. Po komplecie modlitwę tą intencyją czynię, uważając Kogo 
mam jutro przyjąć, [755] także niegodność i grzechy swoje i potrze
by. Umartwienie także czynię z tych pokut, na które mam licencyją, 
jako dyscyplinę, wstrzemięźliwość osobną w pokarmie i umartwie
nie jakie etc.

Nazajutrz zaś, w sam dzień Komoniej ś., znowu przygotowanie 
zaczynam na modlitwie porannej, a kiedy dadzą znak na przygoto
wanie, to się gotuję według nauki w ćwiczeniu klasztornym74, akty 
czyniąc. Jeśli też mam czas, to biorę jaki ponkt do rozmyślania, że
bym się pobudziła do afektu i do miłości Bożej, uczciwości i pra
gnienia. Tą intencyją też mszy ś. słucham, akty powtarzając skruchy, 
pokory, wiary. Przystępując już do Komoniej ś. uznawam to przed 
Panem Bogiem, żem grzechów pełna, że przygotowania nie mam ani 
czystości do tego Sakramentu Naświętszego. Ofiaruję czystość 
i przygotowanie Naświętszy Panny i wszystkich świętych, i samego 
Chrystusa Pana, z jakim On przygotowaniem i czystością samego 
siebie komonikował, na dosyćuczynienie za mnie przyłączając też 
swoje przygotowanie i oświadczam się, żebym rada z takim afektem 
Go przyjęła, z jakim On samego siebie komonikował. Przy każdej 
też Komoniej intencyją mam i ofiaruję na podziękowanie za łaski

74 J a n od Jezusa i Maryi, Ćwiczenia klasztorne, rozdz. VIII.
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i dary dane świętemu temu, którego w ten dzień obchodzą, także i za 
jednę duszę zmarłą za kożdą rażą odpusty aplikuję, i na uproszenie 
jakiej cnoty abo ratunek w jakiej potrzebie. -  Po Komoniej ś. staram 
się zbudzić żywą wiarą jakobym u nóg Pańskich obecnie beła, jako 
ś. Matka nasza uczy75 *, choć się też czuję oziębłą i w utrapieniu ja 
kim, tam się uspakajam i wszystko to ustępuje, bo tego po Komoniej 
ś. nie czuję, także też i ufność w sobie wzbudzam. Dziękuję też za 
wszystkie miłosierdzia boskie. Proszę za wszystkie stany według 
mojej [756] powinności i o odpuszczenie grzechów moich, o ratu
nek, o światło przedsięwzięcia czynię, przepraszam majestat boski. 
Po Komo[niej] mało nie zawsze spokojną mam modlitwę, bez żad
nego rozerwania myśli. Bywa też to często, że mię afekt niezwy
czajny zejmuje, a wtenczas sama z siebie nic nie czynię, jeno jakie 
mi słowa duch natchnie, to mówię. Skutki te osobliwy ratunek Pań
ski czuję po Komoniej ś. w pokusach i w innych słabościach, umoc
nienie na zwyciężenie trudności jakich i na cierpienie, jedność 
z wolą Bożą.

Intencyją w sprawach, które odprawuję, mam tę: dla miłości Boży. 
Cokolwiek czynię, czuję w sobie to pragnienie, żeby się Panu Bogu po
dobać i woli Jego dosyć czynić. Do kożdej sprawy czynię zawsze dyrek- 
cyją, ofiarując onę sprawę na początku z zasługami Chrystusa Pana, Na
św. Panny i wszystkich świętych. Przyłączam też do tejże ofiary zasługi 
siestrzyńskie i Kościoła ś. jakoby za ofiarę całopalną i za różne potrzeby.

Pobudzam się też do służby Bożej uważaniem chwały wiecznej, 
czasem też mąk piekielnych, nie dopuści mi też sumnienie nic czynić, 
co by się Panu Bogu nie podobało. O namniejszą rzecz mam skrupuł. 
Nie dopuści mi sumnienie przemówić i jednego słowa, mam przy
krość mówić z kim na rekreacyjej, choć o Panu Bogu. Osobność jest 
mi barzo miła, nie mam skłonności do żadnej rzeczy ani przyłożenia 
afektu, ani też nikogo na świecie nie miłuję, nie mogę nikogo żało
wać, ani się też weselić z rzeczy pociesznych.

75 Wołania albo rozważania duszy o Bogu napisane przez Matkę Teresę od Jezusa
w różnym czasie, zgodnie z duchem, którego je j udzielał nasz Pan po przyjęciu Komu
nii św., roku tysiąc pięćset sześćdziesiątego dziewiątego. Zob. T e r e s a  o d  J e 
z u s a ,  Dzieła, t. III, Kraków 1987.
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8. Z inszej karteczki też ponkciki76

W te niedoskonałości wpadam, w oziębłość, w rozerwanie myśli, 
fantazyje, niewierność ku Bogu w przedsięwzięciach swoich, które 
tak na modli- [757] twie, jako i na osobnych dniach i na exercycyjach 

czynię. Przeciwko temu, w czym mię Pan Bóg oświeca i czego chce 
po mnie, przeciwko natchnieniom boskim i ślubom zakonnym etc.

Przeszkadza mi do postępku duchownego to, że się statecznie nie 
trzymam ćwiczenia cnót i w inszych okazyjach, począwszy to zaś 
zaniecham, i moja niewierność ku Bogu i oziębłość we wszystkim. -  
Te pasyje we mnie panują: miłość własna, kiedy mię co przyciśnie, 
czuję srodze. Dochodzę i doznawam często w sprawach, choć też 
i dobrych, że się we mnie siła miłości własnej znajduje, uchrona 
[sic] przeciwnych rzeczy i krzyża, podczas gniew i niecierpliwość 
wnętrzna. Jednak nie czuję teraz molestyjej jako pierwej i do znie
sienia nie mam wielkiej trudności, a czasem żadnej, co nie ze mnie, 
ale z Pana Boga. Czasem też bywa mi barzo ciężko, ale jeno się 
udam do Pana Boga abo się rekoliguję [sic], zaraz ustaje ona cięż
kość i uczucie w utrapieniu jakim i prześladowaniu. Pana Boga pro
szę, żeby mi dał siły do zniesienia i żebym Go nie obraziła, ofiarując 
się na wolę Jego śfwiętą], pragnę i proszę Go, żeby ze mną postępo
wał jako Mu się podoba. Bywa tęskno, że namniej nie dbam i nie 
czuję, żeby mię za dobrą miano abo za złą, jakoby to nie mnie się 
działo, ale komu inszemu. Kiedy się co trafi i to mię ratuje, kiedy
0 tym pomyślę, że mi to nic nie zaszkodzi, jaka jestem przed ludźmi 
zła, byle bym przed Panem Bogiem winy nie miała, i owszem, więk
szą mam kontentacyją i wolność ducha czuję wtenczas, kiedy o mnie 
złe zrozumienie mają, bo wtenczas rozumiem, że prawdę znają, ja- 
kam jest. -  Pokus nadzwyczajnych nie mam z łaski Bożej, okrom 
tych, że podczas czuję to pragnienie, żebym beła tak święta, jako 
święci byli, żebym cuda czyniła, objawienie miewała etc. Czasem 
[758] kręci mi się w myśli, ale zaraz odrzucam, strofując się sama
1 czyniąc akty pokory etc.

76 Jest to fragment sprawozdania duchowego dla kierownika duchownego.
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9. O modlitwie z matki ręki77

1. Pierwsza [część modlitwy] to dalsze zgotowanie serca. Należy 
naprzód strzec się grzechów i obrazy Bożej dobrowolnej we wszyst
kich okazyjach, aby czyste sumnienie będąc78, nie przeszkadzało łasce 
boskiej. Umartwiać też zmysły swoje i popędliwe afekty w okazyjach 
i one na wodzy zatrzymywać, nie dopuszczając im rozpusty i wielkiej 
rozkoszy w apetytach abo chciwościach natury lub okazyi, ale wspo
minając często na obecność boską, bojaźń Jego świętą i miłość w so
bie grontować, pomniąc i wiedząc, że wszystko, wszędzie, kożdego 
czasu, najskrytszą rzecz lub powierzchowną, lub we wnętrzności serca 
i myśli będącą, jawnie Bóg widzi i z nich ściśle sądzić będzie i z nam
niej szej próżnej myśli i słówka próżnego etc.

Przygotowanie bliskie, to jest już poklęknąwszy do modlitwy zaraz 
sobie stawić w umyśle uważanie wielkości majestatu boskiego, do
broci, miłości Jego, wszechmocności, miłosierdzia etc. i jako Go 
wszyscy aniołowie i wybrani czczą, miłują, chwalą, z czego się pobu
dzić do wielkiej uczciwości i poważania Jego, i miłości ku Niemu 
i uczynić jaki akt wiary, nadziejej, miłości. Uważać też, że ja, najpo
dlej sza kreatura Jego, tu stanęła pełna grzechów, ta, któram tego Pana 
i Boga mego nigdy się nie starała znać, miłować, czcić, chwalić, ale 
raczej wszystek czas żywota mego i myśli moje i zabawy obracała na 
obrazę Jego majestatu, na próżne zabawy, na pychę, rozkoszy, szuka
nie siebie samej i próżnej chwały etc. I z tej uwagi zawstydzić się 
przed tym Panem i Bogiem swoim, uczynić akt skruchy i pokory.

2. Druga część modlitwy -  czytanie. To jest przeczy- [759] tać so
bie ponkcik, który ma rozmyślać, a uważnie powoli raz i drugi, żeby 
się dobrze zrozumiał i w pamięć wbił i żeby się nim pobudzić do bo- 
jaźni i miłości boskiej i do poznania którego występku w sobie, a do 
miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa.

3. Trzecia część modlitwy -  rozmyślanie. To jest owo, co przeczy
tała, postawiwszy sobie w imaginacyjej Pana Jezusa, jakoby nań na 
żywię patrzała okiem wnętrznym, powierzchowne zamknąwszy, uwa
żać cnoty Jego przy onym ponkcie męki Pańskiej, o którym sobie 
przeczytała, patrząc na pokorę, cierpliwość, z którą przyjmuje targa-

77 Na marginesie adnotacja: Dla świeckich to pisała.
78 Przekreślone: mając
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nia, szarpania, plwociny, nogami kopania, bicia, poszyjki, pogębki 
[sic], biczowanie, koronowanie, fałszywe świadectwa etc., z jaką to 
cichością, milczeniem, skromnością, miłością etc. znosi, nie łaje, nie 
gniewa się, za krzywdę nie bierze, nie mści się, choćby mógł i do 
piekła zaraz posłać, i owszem powolność, posłuszeństwo oddaje ka
tom, sędziom złośliwym, bezbożnym, niesprawiedliwym, jednym 
słowem, takim, o których wiedział, że wiecznie w piekle gorzeć mieli. 
Uważać też przy tym przykładzie Pana Jezusowym sprawy i postępki 
swoje, jeśli Mu są podobne, i tam rachować się, jako ja też znoszę 
cierpliwie przypadki, jakom kontenta z woli boski, jakie sprawy moje, 
czyli pokorne, czyli pyszne, jeślim wierna Panu Bogu w zachowaniu 
przykazania Jego, jeśli sobie nade wszystko poważam Jego wolę świętą 
i miłuję Pana Boga mego ze wszystkiego serca, dusze, sił, myśli moich 
etc., i bliźniego mego jako sama siebie, jeśli znoszę defekty bliźniego, 
jako życzę, aby moje zno- [760] szono, jeśli uczynię dobrze potrzebują
cemu według swojej możności, jeśli nie trzymam urazy abo gniewu do 
kogo, jeśli nie czynię, jednym słowem, czego, co by Boga obrażało, 
a nieprzystojną stanowi memu chrześcijańskiemu było. Amen79.

10. Na konferencyjej80

Niepodobna aby tak drogi balsam łaski swojej miał Bóg lać w na
czynie smołą zaplugawione. Oczyść duszę twoję, wychędoż tę smołę 
grzechu przez umartwienie ostre, przez zaprzenie i wyrzeczenie się 
ścisłe. Tako czyni ten, który z naczynia jakiego smołę chce wychędo- 
żyć, jakiej zażywa prace mycia, tarcia, skrobania, nie raz to czyniąc, 
ale tak długo, aż żadnego znaku smoły nie będzie. Tak właśnie, 
i owszem daleko więcej w wykorzenieniu złych nałogów prace po
trzeba przyłożyć i wielkiej pilności. Osobliwie w tych trzech występ
kach wielką straż nad sobą trzymaj: 1. Pycha, która kiedy względem 
duchownych rzeczy pochodzi, tym jest barziej szkodliwsza. 2. Trzy
manie się rozsądku własnego. 3. Lenistwo, z którego lenistwa pocho
dzą desperacyje o przykrzenie sobie rzeczy duchownych, odwrócenie 
do tych, którzy prawdę pokazują, zabiegając zgubie duszy.

79 Dopisek na marginesie: Z ostatnie cząstki według opisania.
80 Na marginesie adnotacja: 1662. Są to zapiski nieznanej zakonnicy z osobistej roz
mowy z przełożoną jako kierownikiem duchowym..
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Na te trzy występki te trzy rzeczy weź do ćwiczenia. Pierwsza -  
pokorę i bojaźń wszystkich spraw swoich, myśli, słów, pojrzenia 
i prawie namniejszego [771] ruszenia swego. Wtóra -  wierność 
w obserwancyjej świętej tak [w] wielkich, jako też i w namniejszych 
rzeczach. Też wierność z kożdą przełożoną zachowaj, nigdy nic wolą 
swoją nie czyń, ale zawsze idź na światło, gdyby to mogło być z koż- 
dym pomyśleniem swoim, to jest do przełożony swojej. Trzecia -  
pilne ćwiczenie w modlitwie, która bez umartwienia i bez czystości 
sumnienia nigdy być nie może. Czysty jest Bóg i nie może przemiesz
kiwać ani się udzielać tylko czystym duszom, jednym słowem, imiej się 
ściśle ćwiczenia swojego, w którym nie trzeba żadnych wymysłów, 
tylko prościuchno czynić, jako masz w naukach tak opisanych, jako też 
i w żywych głosach podanych. A zaraz od samego wstania jako najgo
ręcej serce do Boga podnosić: O Stwórco mój, dobro moje, ratuj 
i wspomóż mię, abym dnia tego niczymem Cię nie obraziła, na Twej 
chwale ten dzień strawiła i wszystkie moje sprawy ku Twemu upodo
baniu obracała. Ubierając się: Oto na się kładę habit, proszę, o Jezu, 
przyodziej że mię Ty szatą łaski Twojej, w którą obrana mogłabym się 
podobać majestatowi Twemu. Idę do chóru, żebym woli Twojej świętej 
dosyć uczyniła. Tego teraz aktu, tej powinności i zabawy po mnie wy
ciągasz, dodaj że mi swojej pomocy, abym to jako naj doskonali odpra
wiła. Klęknąwszy na modlitwą, zamruż oczy, wszystkie myśli zaraz na 
początku odcinaj, ponkt sobie do modlitwy wzięty przywodząc do Pa
na, do Naśw. Panny, do ś. Józefa, do ś. Teresy, Matki naszej, ratunku 
wołając lub do kogo masz nabożeństwo i ufność, albo też świętego, 
którego onego dnia święto obchodzą, prosząc, aby pomoc boską upra
szali. W największym rozerwaniu z ufnością mów do swego Pana: 
O dobry Jezu, widzisz mię próżnującą, znasz, co się w duszy mojej 
dzieje, ratuj mię, niegodnam tego, abym z Tobą rozmawiać miała i że
byś mię nakarmił pokarmem [772] tym modlitwy świętej. Niech się 
wola Twoja naświętsza dzieje, tylko mię ratuj, abym Cię nie obraziła. 
Kiedy byś tak wiernie pracowała, niepodobna aby Bóg, widząc ser
deczną pilność duszy, nie miał się skłonić do niej.

W modlitwie zaś wieczorny uważać, jakoś ten dzień strawiła. Po
słuszeństwa i umartwienia, obecności Pański i ćwiczenia swojego 
jakoś pilnowała. Rozkaże-ć co posłuszeństwo, zaraz wiarę wzbudzić, 
serce do Boga podnosząc: Oto idę, Stwórco mój, abym rozkazaniu 
Twemu dosyć uczyniła, boś mi Ty to sam w przełożony mojej rożka-
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zał. I toć to jest przeszkodą, że ty tak [z] wnętrznych, jako i powierz
chownych nałogów swych złych nie wychodzisz, że te, co z tobą czy
nią, niejako od Boga, ale jako od człowieka bierzesz i nie dla Boga, 
ale z musu czynisz. Akty pokutne często powtarzaj i psalm Miserere 
(Ps 50) zastanawiając się uwagą, jako to: Według mnóstwa litości 
Twoich, zgładź nieprawość, to z tego może sobie wziąć do uwagi to, 
jako wielka jest moja nieprawość i co za nieprawość, a tak zejdzie 
modlitwa bez uprzykrzenia, a z wielkim pożytkiem.

Ten jest kres exercy[cyj], aby dusza w prawdzie złe swe poznaw
szy, skruszona, uniżona wszystkim, jednym słowem, skurczona we
wnątrz i po wierzchu została i tak zmocniona przedsięwzięciami, żeby 
raczej śmierć podjęła, niżeliby się do swoich upadków wróciła. Kon- 
ferencyje takie były, że trzeba było pokrywać, aby dusza w wynio
słość nie wpadła. To mi się trafia etc.

11. Napominania w pospolitości różnych czasów

1. Najprędzej dusze wpadają w rozproszenie i oziębłość ducha 
przez niepilność modlitwy i umartwienia, a że pozwalają sobie śmia
łością oną przeklętą za małe rzeczy mając, co Ojcowie święci i Matki 
nasze, które już z Panem królują, wyklinali.

2. Nieszczęśliwa to dusza, która łaskę pierwotną przy powołaniu 
sobie od Boga daną gubi, którą kiedy raz straci, już nigdy nie znaj
dzie, chyba przez wielkie prace i ćwiczenia, co się rzadko trafia. Dla- 
tegoż bądźcie wierne Bogu, odpowiedając łasce Jego sobie danej, 
trzymając pierwocinę ducha, bo łacno zgubić, ale trudno znaleźć. 
Żadna sobie nigdy nie pozwalaj namniejszy rzeczy. Maluchna się to 
rzecz zda oprzeć się klęcząc o ławę, ale przed Bogiem wielką jest, boś 
przysięgła Regułę i Konstytucyje przez folgi aż do śmierci zachować, 
a tu już sobie folgę czynisz, a nade wszystko zgorszenie, bo druga to 
obaczywszy pomyśli sobie: czyni to ta siostra i ja będę, i tak on zły 
przykład pójdzie pożarem, bo natura ludzka, że jest skłonna do złego, 
prędzej się go imuje niż dobrego, a nie zgładzi tego tym, choć się wy- 
spowieda i wyzna, ale poty będzie w czyś[ć]cu, póki ten zły zwyczaj 
trwać będzie.

3. Nie godzi się tych słów używać w rzeczach lada- [774] jakich, 
jako to kiedy się trafi, że jedna drugiej przykrość w czym uczyni
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zpasyjej mówić: o Jezus Maryja, Jezus, Naświętsza Panno. Paweł 
ś. mówi, nie może tych imion naświętszych wspominać człowiek, 
tylko ten, który jest w łasce Bożej. Jakoż go tedy ma używać na jaką 
lekkość, złość i szemranie, tylko z grzychem. Na te imiona naświęt- 
sze, ile razy bywają wspomnione tu na ziemi, wszystkie hierarchie 
niebieskie czynią pokłon Trójcy Przenaświętszej.

4. Nie upatruj nigdy jedna drugiej spraw: ta to czyni, owa to, tak ci 
na mnie wejrzała, ona-ć to na mnie powiedziała, oto o mnie źle mówi
ła etc. Nie dawajcie takim myślom miejsca, nie wierzcie im, boć to 
szatan te rzeczy przynosi, a tym więcej tej, która widzi do tego skłon
ną, bo lubo on nie może wiedzie myśli ludzkich, ani skrytości serca 
przeniknąć, samemu sobie Bóg ten pokoik zostawił, ale że jest barzo 
mądry, tedy ze słów domyślawa się, co człowiek myśli i według one- 
go jego myśli poduszcza, do czego widzi naturę skłonną, jednych do 
pychy, drugich do gniewu, trzecich do posądzania. Choć o tym nikt 
nie myśli, to szatan tworzy w głowie, że to o mnie mówią, na złość mi 
to ta uczyniła, i tak się sama z siebie niepokoisz.

5. Z niedoskonałości jakiej małej często w grzech ciężki dusze 
wpadają, na przykład kiedy przełożona rozkaże której, widząc szkodę 
dusze jej i zepsowanie zakonu świętego, aby ściśle wszelkiego czasu 
milczała i lubo drugim pozwolą z sobą mówić, owej i wtenczas naka
żą mówić, jeśliże jej wyraźnie nie mianują. Kiedy owa wiedząc i pa
miętając o tym, lekceważąc i gardząc owym rozkazaniem, czyni prze
ciwko niemu. Co pierwej było [775] winą i niedoskonałością, już po 
rozkazaniu jest grzechem powszednim, z grzechu zaś powszedniego 
wpada w śmiertelny. Takim sposobem, gdy co czyni, co jest grzechem 
powszednim, a owa wie dowodnie, że grzeszy, a wzgardzą tym, choć 
jej Pan natchnienia podaje, że źle, że obraża Boga, a owa przecie jak 
na oślep czyni, niepodobna aby taka dusza nie miała w śmiertelne 
grzechy wpadać.

6. Początkom złego zaraz trzeba zabiegać, gdyż łatwo jest wyrwać 
chwast maluśki, póki nie uroście wielkie drzewo, bo kiedy się barzo 
wkorzenie, musi go rydlem dobywać z wielką pracą i to przecie ko
rzenie się poprzycina, bo już w głąb ziemi barzo się rozkrzewiło 
i z onych korzonków przycientych będzie wzrastało znowu i odnawia
ło się tak, jak w duszy, kiedy się zaraz nie zwycięży, gwałtu naturze 
nie uczyni, będzie potem barzo ciężko i trudno.
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7. Kiedy w niedziele i insze święta pokładą płaszcze siostry, choćby 
która nie komonikowała, powinna go włożyć, żeby nie beła między 
drugimi jako wyszewaniec81 [sic].

8. Nie godzi się pierwej welom włożyć, niźli matka albo prezydent
ka, albo płaszcz zdziać pierwej, bo to znak śmiałości przeklętej.

9. Kiedy która zmyli w lekcyjach, nie ma jej druga poprawiać ani 
po niej poszeptywać, bo to tylko przeorys[z]y abo tej, która jest na jej 
miejscu, należy.

10. Kiedy wychodzą po modlitwie poranny konwirski z chóru, mają 
wtenczas, całując szkaplirz przełożony, licencyją wziąć do mówienia 
całodziennego, czego potrzeba, także portulanka zakrystianka. Albo 
też po jutrzni, całując szkaplerz przełożyny, o licencyją prosić82. Insze 
oficjałki, jako to infirmarka i rubaryjka83, że nie mają tak częstej oka- 
zyjej do mówienia, powinny do kożdego spytania licen- [776] cyją 
brać, na przykład infirmarka weźmie licencyją u matki spytać siostry, 
która jest w infimeryjej chora, abo odpowiedzieć jej w tej okazyjej, to 
jeśli matka rzecze: dobrze, spytaj abo odpowidz, to już nie mogą wię
cej z sobą mówić, tylko to, na co licencyją brała. A jeśli matka rzecze: 
mówcie tu sobie w imię Pańskie o swoim Panu, o cnocie, to już mają 
się starać, aby nic próżnego nie mówiły i żeby z tej rozmowy zapaliły 
się większą miłością ku Chrystusowi, jako Konstytucyje nasze każą.

11. Wszystkie zakony rozwolnione przez te trzy rzeczy w relaksacyją 
zaszły: 2. Przez licencyjej czynienie, 2. Przez niemiłość zobopólną, 
3. Przez łamanie milczenia. I kiedy szatan uczyni dziurę w milczeniu, już 
ma łatwy przystęp. Pamiętajcie na przeklęstwo ś. Matki naszej, które daje 
tej, od której się namniejsza relaksacyja zacznie tej ś. Reformy, którą ona 
krwawię wypracowała, która dotychczas w Kościele Bożym kwitnęła. 
Pomnicie, iż która łamie regułę, konstytucyje będzie pod kopytami Lucy- 
perowymi, pod Judaszem, abo jeśli przez wielką pokutę, tu na świecie 
uczynioną, przejedna sobie Boga, że się nad nią zmiłuje i uchowa jej 
piekła, ale w czyś[ć]cu, póki on zły zwyczaj trwać będzie, przez okrutne 
męki będzie dosyć czyniła sprawiedliwości boski.

81 Słowa takiego nie ma ani w Słowniku języka polskiego M. S. B. Lindego, ani 
w Słowniku gwar polskich J. Karłowicza ( t. 3, Kraków 1907).
82 Zdanie dopisane na marginesie.
83 rubaryjka, z franc. robę -  suknia (damska), zakonnica zajmująca się szatnią klasztorną.
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12. Niech was Pan strzeże, aby się jedna drugi sprzeciwiać miała 
nie tylko słowem abo znakiem jakim, ale i myślą już by to było star
ganiem jedności i miłości, i owszem, kożda się o to ma starać, aby 
zaraz jedna drugiej w okazyjej ustąpiła. Na przykład zbieżą się do 
tabliczek84 dla mówienia sentencyjej po ranu kilka, [777] to jedna 
drugi ma się uchylić i z wielkim poddaństwem ustąpić, a owa co ustą
pi, czyni akt i poddaństwa, i pokory, i miłości bliźniego, i bierze za
sługę pragnienia swego. Trafi się też w rekreacyją, że do jednego 
jabłka abo gruszki kilka ich posięgną, zaraz jedna drugiej ma ustąpić 
z wielką miłością w kożdej okazyjej. Nie mówię, żeby się to nie miało 
trafić, jedna przeciwko drugiej poruszy się pasyją w jakiej okazyjej, 
ale nie trwać w tym, odrzucać jako najbarziej, przed matką wyznać, 
bo kiedy szatan widzi duszę wierną, choć jeszcze nie wyzna, dopiero 
sobie postanowi iść do przełożony z ową pokusą, co on poznawszy 
z jakich jej słów85, ucieka od niej i nie może mieć nad nią mocy. Ale 
która niewierna Bogu w przełożony swojej, kryje czarta, jest zdraj- 
czynią zakonności świętej, tę on ma za własną swoję, a zaś ta ma znak 
wiecznego szczęścia i przeznaczenia do niego, która jest wierną. Nie 
nadawajcie tym zarzutom czartowskim miejsca, że się matka urazi, 
będzie to owo rozumiała. Imieniem boskim wam powiadam, siostry, 
że-ć wam to szatan koloruje, aby was odwiódł od wierności. Co wam 
do tego, że przełożona zła, głupia, takie owakie niedoskonałości ma, 
siebie patrz kożda, a czyń, co każe. Grzechów jej nie poniesiesz, ale 
kożdy swoje, a kiedy przełożoną kontemptujesz, nie onę, ale Boga 
w niej lżysz. I która obłudnie cherchelami86 idzie, nie przełożoną ani 
Boga, ale sama siebie zdradza, swojej duszy szkodząc. Wierność, 
szczerość, prawda ta od wszystkiego złego strzeże. Trudno to wyrazić, 
jako się Bóg duszą kłamliwą i nieszczerą brzydzi.

13. Nie godzi się namniejszego słowa bez licencyjej mówić, a kiedy 
każą mówić w rekreacyję, niech tam nie będzie żadnej próżności 
świata, krwi etc., uchowaj Boże, [778] ale tylko o swoim Panu, o cno

84 W klasztorach istniał zwyczaj, że zakonnice ubiegały się, która pierwsza po usły
szeniu dzwonka na wstawanie, dobiegnie do kołatki i po trzykrotnym zakołataniu 
wezwie pozostałe na modlitwę słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 
i Jego Matka Dziewica. Na modlitwę, siostry, wstawajcie, na chwalenie Pana”. Gor
liwość ta była nagradzana 300 dniami odpustu.
85 W rękopisie: jej je słów
86 Od: charchać -  charczeć, tutaj: szemrać.
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cie w każdej okazyjej, mając na pamięci, co obyczaje nasze mówią, że 
według miary milczenia modlitwa i ten ponkt, że kiedy mówią, to 
czynią pokornie, cicho i krótko87. Ś. Jakób Apostoł powiedział: Kto 
nie poskramia języka swego, daremne jest nabożeństwo jego (Jk 1, 26; 
Wig), a nabożeństwo jest to cnota od reli[gi]ej pochodząca. Jeśli kto 
nie martwi języka, daremne jest nabożeństwo jego. Toć i wiara, a kto 
wiary nie ma i uczynków chrześcijańskich, nie może być zbawion. 
Reguła nasza nazywa milczenie sprawiedliwością, a przez sprawie
dliwość mamy dostąpić zbawienia.

14. Lenistwo wiele grzechów rodzi. Z lenistwa pochodzi niedbal
stwo, z niedbalstwa lekkie ważenie i zaniedbywanie powinności, roz
puszczenie zmysłów, umartwienia nic, tylko myśli, jakoby swojej 
naturze wygodzie, żeby się najeść, napić. Ustawicznie o ścirwie myśli, 
chce wygód, stąd niepokoi się, kiedy jej nie wygodzą. Szemrze, drugich 
językiem bramuje88, ten taka, ów owaki, defekty inszych upatruje, 
a swoich nie widzi, niezgody sieje, przed tym na tego, przed owym na 
owego, i przyjdzie do takiego nieszczęścia dusza, że wszystko 
w wielkich grzechach brodzi, o Bogu nic nie myśląc, mizernie jako 
bestyja żyje, odepchniona od łaski Bożej. Te są stopnie i owoce leni
stwa, które nie -89 ale powoli się krzewią, od małych rzeczy począwszy.

15. Może dusza porobić, co wiedzieć, co grzechów śmiertelnych 
w myślach90, jeśli wolą na nie zezwala, na przykład gdy myśli
0 świeckich rzeczach, poigrywając w sercu swoim z nimi: gdybym 
bela na świecie, miałabym bela taką suknią, takie klejnoty, tak bym 
się była stroiła, tak sobie z inszymi [779] postępowała, tak by mię 
ważono, chwalono, i prezentuje sobie w imainacyjej postać swoje
1 drugich osoby, wyraża sobie i cieszy się onym, formując sobie rze
czy, których ani belo, ani być może, to już tu musi być z jawnym po
zwoleniem woli i rozumu i grzeszy według przyłożenia woli i afektu 
ciężej lub lżej. Albo też w myślach próżny chwały, że ja to, owo pięk
nie zrobię, jak żywo, insze tego tak nie uczynią, i jeszcze to zrobię, 
a będą mię chwalić, matka mię będzie miłowała, to takie myśli są

87 Zob. Obyczaje chwały godne, które się w siostrach naszych nowicyuszkach Karme
litankach Bossych zachowują..., Warszawa 1690, s. 26.
88 Bramować -  obmawiać, ostawiać.
89 Jedno słowo nieczytelne.
90 Prawdopodobnie powinno być: Może dusza popełnić nie wiadomo ile grzechów
śmiertelnych w myślach
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próżne, pobudzające do próżnej chwały. Lubo są złe, jednak nie tak 
szkodliwe jak owe pierwsze, ale-ć i te szpetnie mażą duszę, dlategoż 
trzeba się tych myśli strzec i wczas im zabiegać, bo kto początków nie 
ujmuje, w wielkie rzeczy wpada, a Bóg widząc duszę tak niewierną, 
umyka jej łaski swej, a zatem w sprośne, cielesne i nieczyste myśli 
wpada, że się w maluchnych nie trzymała, [w] wielkie zabmęła.

16. Konstytucyje w tych dwu ponktach obowiązują do91 grzechu. 
Pierwsza, jeśli się co dziać będzie ze wzgardy. A to tak ze wzgardy: 
na przykład mówią Konstytucyje nasze, nie mogą być widziane za
konnice nasze bez welom od jakiejkolwiek osoby92 i ty widzisz, że cię 
kto widzi (jako się teraz w drogach często trafiać może), a maślisz 
[myślisz], o niewielka-ć rzecz, choć mię widzi, abo, strzeż Boże, jeśli 
jeszcze umyśnie stoi tam, żeby ją  widziano, to już grzech, bo się ze 
wzgardy dzieje, i tak pódźmy po wszystkich ponktach w Konstytucy- 
jach położonych. Druga, jeśli nie będzie rozkazania mocą Ducha S. na 
piśmie. Na przykład widzi przełożona zakonnicę śliską w mowie i że 
w tym często występuje i rozkaże jej mo- [780] cą świętego posłu
szeństwa, aby żadnego słowa bez licencyjej szczególnej nie przemó
wiła, albo w czym inszym pod posłuszeństwem przykażą, albo kiedy 
na piśmie przełożeni dadzą, to już co pierwej było tylko winą, należa
ło do pokut powierzchownych, to teraz pod grzechem jak nie wypełni 
i w grzech wpada. A jeszcze straszniejsza, że śluby obowiązują do 
[pod] grzechu śmiertelnego, to kiedy rozkażą pod posłuszeństwem co 
czynić, a nie czyni która, grzeszy śmiertelnie.

17. Czystość serca na tym zawisła, żeby oko, ucho, myśl, wola 
i każda sprawa nasza była do Boga obrócona, bo jak się namniej in- 
tencyja nakłoni abo do honorku swego, abo do wygody własnej, abo 
do jakiejkolwiek rzeczy, która nie jest Bóg, to już nieczystą w oczach 
boskich ta sprawa. Strzeżcie barzo myśli, aby się po lada czym nie 
błąkały, albowiem myśl jest strojem czystości serca. Myśl jest sprawą 
intencyjej, na której intencyjej zasługa abo niezasługa zawisła, z myśli 
pochodzą słowa i uczynki tak złe, jako i dobre. Pierwej musi być 
w myśli, niż przyjdzie do słowa, i kiedy złą myśl odrzucisz, nie przyj - 
dzie-ć do złego słowa i uczynku.

91 Powinno być: pod grzechem. Por. Reguła y  Constytucie, s. 93.
92 Tamże, s. 34.
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18. Dusze poczynające, kiedy na nie Pan Bóg dopuszcza krzyże 
i utrapienia, obmowiska, oschłości na modlitwie, rozumieją, że ich 
Pan Bóg opuścił, odrzucił i już zapomniał o nich, ale potrzeba się 
takich myśli strzec, a poznawać dobroć boską, że dla naszego pożytku 
te rzeczy dopuszcza. Błogosławiony Ociec nasz Jan a Cruce takich 
dusz daje podobieństwo, jako kiedy mokre drewno położysz na ogniu, 
naprzód będzie czarne, bo okopcieje, potem sapi, piszczy, ciecze 
z niego, toż dopiero podeschnie [781] i jasno się pali i w wągiel szcze
rego ognia obraca93. Tak dusze poczynające, kiedy ich Pan Bóg przy
ciśnie krzyżem, naprzód okopcieją, frasując się i gryząc niepotrzebnie, 
potem sapią, piszczą, skarżą się, płaczą, doporoż [dopieroż] kiedy już 
przejdą te utrapienia, że wyschną z wilgości natury nieumartwionej 
ogniem Ducha S., będą zapalone i obrócą się w szczery ogień miłości, 
że już żadne utrapienie nie będzie im ciężkie, i owszem, co było przy
krego, to będzie miłego, sama dusza będzie szukała umartwienia, 
wzgardy i będzie się z każdego utrapienia cieszyła.

19. Nielekce sobie ważcie występki przeciwko ubóstwu, co tu 
s[t]łuc, zepsować, zgubić. O. H[ieronim94] powiedał, że te szpilki, 
igły, które gubicie, nie giną, ale ich szatan zbiera i będzie was przy 
konaniu nimi kłół i po śmierci nimi w czyś[ć]cu męczył.

20. Całując szkaplirz po jutrzni przełożony bierzemy błogosławień
stwo od Naświętszy Panny i onym aktem jakoby Jej dobranoc powie- 
damy, opiece się Jej oddając. Boć te wszystkie klękania, całowania 
szkaplirza i insze ceremonie, które przed przełożonymi czynimy, nie 
ludziom, ale Bogu, który w przełożonej kożdej jest, czyniemy. Choć
by dziecię postawiono za zwierzchność, już tam jest Bóg i potrzeba tę 
wiarę barzo w sobie grontować. Kiedy byśmy, nie mając żywej wiary, 
że w Naśw. Sakramencie jest prawdziwie Bóg zakryty osobami Chle
ba, i chlebu czynili taką cześć i uczciwość, inklinacyje, prostracyje, 
byłoby bałwochwalstwo, ale że wierzymy (jakoż istotnie tak jest), że 
pod osobami chleba i wina jest prawdziwy Bóg, On, który był przed 
wieki, który nas stworzył, odkupił, Ten, który nas ma sądzić, ale [782]

93 Zob. Jan  od  K r z y ż a ,  Noc ciemna, II, 10, 1.
94 Hieronim od św. Jacka (Andrzej Cyrus, 1603-1647), kaznodzieja, teolog, autor 
licznych pism polemicznych i ascetycznych. Znaczna część tych drugich, zwłaszcza
nauki do karmelitanek bosych, pozostała w rękopisie. Drukiem ukazał się Manipulus 
fasciculorum spiritualium selectissimorum..., Monachium 1708.
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dla naszej słabości, iżbyśmy majestatu Jego i Jego tak wielkiej potęgi 
nie mogli znieść, uniżył się, skurczył się i zakrył pod osobami chleba 
i wina, aby człowiek łacniejszy miał przystęp do tak straszliwego 
i nieogarnionego Boga, dlatego Mu oddajemy taką cześć, jako może
my. Tejże wiary żywej potrzeba i względem przełożonej].

21. W święta nie trzeba nosić płatka, drewienka, skorob [skorup95] 
etc. Także do Komoniej ś. potrzeba te rzeczy zdejmować.

22. Kiedy się drewno nosi abo płatek, już w ten dzień nie trzeba 
umartwienia inszego w refektarzu czynić.

23. Nie godzi się w święto w rekreacyje nic robić, choćby to nici 
wić, aż wziąwszy licencyją.

24. Nie godzi się na brewiarzu, kiedy ma diumał mówić, oprócz 
samej jutrzni ej, bez licencyjej.

25. Nie godzi się po komplecie nic inszego czynić, tylko jako 
w sporządzeniu naznaczono, bez szczególnej licencyjej. Także po 
jutrzni po kołataniu ani dyscypliny.

26. W Komonią ś. kożda ma trzymać welom w okienku położone, 
żeby się jaki przypadek nie stał.

27. Po nonie w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego wszystkie mają 
modlitwę czynić, choć której ten czas [?].

28. Kiedy pomieni która personę jaką świecką albo co przeszłego 
żywota etc., mają się wszystkie prostemować (oprócz u stołu), 
a wtenczas nieznacznie wtrącić co o Panu Bogu albo przykład jaki, co 
czytali etc.

29. Nie godzi się częstować jedna drugiej ani przymykać misek, ani 
podawać, chociaż w rekreacyją ext[ra], ani się domagać tego albo 
owego.

30. Nie godzi się zostawować miejsca w refektarzu, ale jako przy
padnie, tak sieść, ani serwet przemykać.

[383] 31. Refektarka, kiedy gotuje refektarz, nie ma wybierać tej 
piękny i świeży, a drugiej suchej [suchy], ale tak porozdzielać, aby 
belo we wszystkich serwetach jednakowo, tak chleb, ser, jako i kiedy 
co inszego dają do refektarza, żadnych faworków nie czyniąc.

32. Kiedy białe chusty położą, zaraz brudne trzeba wyłożyć, bo się 
nie godzi mieć po dwojgu na noc.

95 Zob. wyżej, przyp. 31. Jeżeli zakonnica zniszczyła jakieś naczynie, za pokutę nosiła 
jego cząstkę (skorupę) zawieszoną na sznurku na szyi.
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33. Nie godzi się żadnych książek bez licencyjej czytać ani kartek 
i kiedy się trafi, że która jaką kartkę znajdzie, powinna ją  matce od
dać, nie czytając jej.

34. Nie godzi się bez szczególnej licencyjej we mszą ś. tak śpiewa
ną, jako i czytaną, tę konwentualną, i w modlitwę czytać (jednak we 
mszą ś., która pragnie, do Ewangeliej, może). A jeśli która ma licen- 
cyją, ma tak ostrożnie czytać, kartami nie szeleszcząc, żeby drugim 
rozerwania nie czyniła.

34. [sic] Nie godzi się w chórze mówić i do samej matki, osobliwie 
we mszą ś. Przede mszą ś. te rzeczy i potrzeby odprawiać.

35. Wela do Komoniej św. trzeba kłaść w Agnus Dei i nie ma być 
barziej spuszczone, tylko równo po nos, abo żeby trochę nosa widać 
było.

36. Przykazując Konstytucyja tak ścisłe milczenie, mówi, że się to 
nie rozumie o jednym tylko spytaniu albo odpowiedzi. To się ma ro
zumieć o tych, które mają oficyny w rzeczach potrzebnych, bez których 
się nie może obyść, jako to siostra co do koła chodzi do konwirsek.

37. Nie godzi się do cele drugiej zaglądać ani brać książek, abo 
odsłoniwszy zasłonki migać i pokazować co do drugiej, lubo to płó
cienne celki, ale-ć zaprawdę nie mury trzymać nas mają, ale wierność 
Panu Bogu.

[784] 38. Komoniej ś. nie opuszczać dla lada przyczyny i fumów 
swoich, boć to straszliwa i niebezpieczna rzecz, i kto teraz odrzuca 
Boga w Naśw. Sakramencie, w ostatnim ponkcie nie da mu się Bóg 
w Komoniej św. Choćby nie wiem jakie środki ludzkie beły, wszystko 
Bóg pomiesza, a ciężka to iść duszy na wieczność bez uzbrojenia się 
tym pokarmem, chociaż też Bóg i nie potępi tej duszy.

39. Kożda tego strzeż, żeby się nigdy od zgromadzenia nie oddalała, 
ale cokolwiek drudzy czynią, to też czynić, bo duch partykularny nigdy 
nie bywa dobry. Zawsze się w jedności zgromadzenia trzymać, gdyż 
choćby też nie wiem jako naladajaksze zgromadzenie beło, tedy siła 
może przed Bogiem, bo w nim jest pośrednik Chrystus, który powie
dział: Gdziekolwiek się zgromadzą w imię moje dwaj abo trzej, jestem 
Ja między nimi (Mt 18, 20). Zwykł Pan Bóg wiele czynić dla zgroma
dzenia. Za czasów Bernarda ś. jeden zakonnik żył barzo ladajako od 
przyścia swego do zakonu, łamiąc obserwancyją zakonną i nie czynił 
dosyć wokacyjej swojej. Na napomnienia ś. Bernarda nic nie dbał, trwa
jąc w swoich złych nałogach. Zachorzawszy na śmierć, widząc wiel
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kość grzechów swoich, począł desperować o zbawieniu. Bernard 
ś. upominał go: Synu, nie wątp w miłosierdziu boskim i uciekaj się do 
zasług i krwie Chrystusowej, a ów jeszcze barziej począł wołać: jużem 
zginął, jużem potępiony, oto smok z otwartą paszczęką stoi, żeby mię 
pożarł. Potem pocznie wołać: już mię połyka, jużem po kostki w pasz- 
częce jego, już po kolana, już po pas. Ś. Bernard kazał zwołać wszyst
kiej braciej, którzy pad[ł]szy [785] na modlitwę, prosili Pana za onym 
bratem, żeby wiecznie nie zginął, który wtem począł wołać: już ten 
smok siły traci, już mię z paszczęki swej za waszymi modlitwami wy
puścił. I tak serdecznie skruszony wyznawał grzechy swoje, pokuty 
prosił, spowiedź uczynił i przedłużył mu Pan dla poprawy żywota czte
ry lata, które w niezmiernej pokucie i pokorze przeżywszy, świątobli
wie skończył. Choć to ś. Bernard beł tak wielki święty, jednak Bóg dla 
zgromadzenia to uczynił, że owego brata nie potępił i ich modlitwą beł 
ubłagany. Otóż trzeba się zawsze trzymać zgromadzenia.

40. Bądźcie wierne Bogu, On was we wszystkim będzie miał 
w opatrzności swojej i imieniem boskim wam to powiadam i obiecuję: 
jeśli będziecie prawdziwymi bosaczkami, zachowując zupełnie, coście 
powinny, nigdy was Bóg nie opuści i zawsze o was staranie mieć bę
dzie, że wam ninaczym nie będzie schodziło, a jeśli nie będziecie za
chowywać ustaw swoich, choćbyście nie wiem jako starali się o żyw
ność i zabiegi czynili w nabyciu opatrzenia potrzeb, tak Bóg pomiesza 
rzeczy i ludzi nie wzbudzi do dania jałmużny, że nie będziecie wie
działy, co z sobą rzec [sic]. Dlatego nasze usiłowanie ma być, abyśmy 
zachowali Regułę, Constytucyje i namniejszą ceremonią, ale rzeczy 
w tym żywocie nam potrzebne (według obietnicy Chrystusowej) będą 
nam przydane, a potem zapłata w niebie: zażywanie Boga, w którym 
wszystka błogość i szczęście nasze na wieki. A[men].

12. Na przygotowanie do Naśw. Panny Ofiarowania

Te ponkta96, którem waszym wielebnościom przełożyła, są od same
go Zbawiciela ś. Magdalenie de Pax97 podane, gdzie najbardziej Pan jej

96 Na marginesie adnotacja: W nowicyj[acie].
97 Maria Magdalena de Pazzi (1566-1607), karmelitanka z Florencji, zasłynęła 
z surowości życia i niezwykłych łask, jakich doznawała na modlitwie. Kanonizował ją  
Klemens IX w 1669 r.
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przykazuje, aby wszystko, cokolwiek będzie czyniła, do Niego zawie
szonego na krzyżu i dla Niego ściągała. Toć i ja nędzna wprzód samej 
sobie, potem też i waszym wielebnościom podaję do ćwiczenia na 
przygotowanie do Naśw. Panny czystość serca, abowiem czysta to jest 
Panienka, czysty Jej zakon, czysty Jej klasztor, czyste też mają być 
serca nasze, abyśmy wszystko szczerą intencyją dla Boga czynili, bo 
choćbyście najwyższe akty cnót czynili, jeśli intencyjej w tym szczerej 
nie będzie dla Boga, żadnego pożytku stąd nie odniesiecie. Na przykład 
buduje kto kościoły, klasztory sumptem wielkim, jeden nad drugiego 
się przesadza, żeby tak w moim kościele było etc., a cóż potem, jeśli nie 
ma właśnie tej intencyjej, że dla Boga, albo ni to ni owo, dlategoż mu to 
nie pójdzie w zapłatę. Albo jeśli dla próżny chwały czyni to, na karanie 
zarabia. Przenosi go ten, który choć najmniejszy uczynek szczerą inten
cyją i z miłości ku Bogu czyni. I co niektóre mówicie, że nie czynię nic 
dla Boga, to Mu nie czynisz, że intencyjej dobry nie zakładasz w spra
wach swoich. Uczyń inklinacyją tak, jako masz w ustawach, a szczerą 
intencyją dla Boga i miłości Jego, przejdziesz owego, co buduje kościo
ły. Bez tej intencyjej [823] nie wyciąga Bóg od nas wielkich rzeczy, ale 
żebyśmy z miłości ku Niemu wszystko czynili, nie z musu, bo mało po 
tym, jeśli która będzie na modlitwie i na inszych aktach dlatego że mu
si, iż idą drudzy i że się boi przełożonej, bydlęca to jest kondycyja, bo 
i bydlę musi iść, gdzie mu każą i jeśli nie chce, to go kijem tłuką, tar
moszą, ciągną, ale taka dusza zapłaty mieć nie może, bo gdy nasze 
uczynki nie są ozdobione miłością Boga samego, z siebie obrzydliwe są 
i niezasługujące, jako Paweł ś. mówi: Gdybym anielskimi językami 
mówił, wiele cudów i uczynków dobrych czynił, a gdybym wszystką 
majętność na ubogich wydał i gdybym krew swoję wylał i członki 
w sztuczki rozsiekać dał, ciało moje ku spaleniu dał, a miłości bym nie 
miał, byłbym jako dzwon brzmiący i miedź brząkająca (1 Kor 13, 1-3). 
Dzwon inszych zwoływa na chwałę Bożą, gdy weń dzwonią, ale on 
sam z tego żadnego pożytku nie ma, tak i dusza bez miłości Bożej, lubo 
jej przykładem wiele się może do Boga obrócić, ale ona sama bez po
żytku zostanie. Miłość Bóg płaci, nie uczynku wielkość. Nie wyciąga 
Bóg po nas wielkich rzeczy, tylko żebyśmy z gorącością ducha powin
ności nasze zakonne odprawowali: dla Ciebie, Panie, dla Twojej miłości 
to teraz czynię, w tym się zwyciężam etc. Jeśli-ć się na modlitwie nie 
powodzi, oschłaś, odrzucisz jednę myśl, a przyjdzie ich ze sto, mówże 
do Pana: Niegodnam Panie, abym miała być przypuszczona do rozmo
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wy z boskim majestatem Twoim. Zarobiłam na to grzechami moimi, 
abyś mi łaski Twej umknął i taką oschłość dopuścił, ja jednak pokornie 
dziękuję za to, że mi dopuszczasz tu stać przed sobą i mieć ten [824] 
sprośny kadłub ścierwu mego między sługami Twymi, Ciebie chwalą
cymi. Oto jako pies zgniły jestem w oczach Twoich śmierdząca pychą, 
gniewem, oziębłością. Ludzie ścierwu śmierdzącego znosić nie mogą, 
a Ty mię tak barziej nierównie dla grzechów niebu i ziemi śmierdzącą, 
Dobroci moja, znosisz, mogąc mię słusznie i sprawiedliwie wrzucić 
w piekło, jakom zarobiła. Oto Cię, nędznica, proszę, abyś mię jako 
chcesz obrócił, byś i w piekło wtrącił, byle nie dla grzechu, a dał mi to, 
abym Cię i tam miłowała, chwaliła. Tak mną obróć, jakobyś z tego 
największą chwałę miał. Ja na wszystko chętnie przypadam i wszystko 
znosić gotowam jestem i wszystkie męki, prócz grzechu. Tym się sa
mym brzydzę i nie chcę Cię nim nigdy dobrowolnie obrazić. Widzisz, 
Panie, jakom jest uplątana myślami rozproszonymi, błąkającymi się, 
przecie ich chcę odrzucić i odrzucam. Godnam tego karania za grzechy 
moje, ratuj mię, Panie Boże, bądź miłościw mnie grzesznej. Bić się 
w piersi z serdeczną skruchą też słowa powtarzając. Toż sobie wasze 
wielebności weźcie na przygotowanie do najczystszy naszej Matki, 
która przeciwko naturze bieży, aby się już wiecznie Stwórcy swemu 
darowała. A tę czystość serca przyłóżmy do cnoty podany pokory. Ta 
bowiem strzeże czystości serca, intencyjej i dusze.

13. O obecności Pańskiej — w nowi[cyjacie]

Która dusza nie założy fundamentu ćwiczenia swego obecności Pań
ski, takiej duszy, jako świadczą doktorowie i biegli w drodze Pański 
mistrzowie ducha, nadaremna jest praca około postępku nie tylko 
w doskonałości, ale i w żywocie chrześcijańskim. Insza rzecz jest zaży
wać obecności Pański, a insza ćwiczyć się w niej. Pierwsza nie znaj- 
[825] duje się tylko w duszach doskonałych, kiedy ich Pan wprzód wy
poleruje przez krzyż, przez wzgardę, umartwienie, że będzie od wszyst
kich ludzi znienawidziana, ohydzona. Sama też dusza poznawa, że tego 
godna. Dziękuje Panu za to, wyznawa serdecznie grzechy swoje i stara 
się dosyć czynić przez pokutę za nie, łamiąc naturę swoję i poddaje się 
wszystkim jako proch pod nogami. Kiedy będzie tak dusza położona i ze 
wszystkich rzeczy stworzonych i które jej nie wiodą do Boga afektem
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wyzuta, a nade wszystko kiedy tego sama będzie szukała i żądała, aby 
nią wszyscy gardzili, za najpodlej szą mieli, arcyzłą i wszystkich niecnot 
pełną rozumieli i to o niej mówili, a to czyni z szczerej miłości ku Bogu, 
dopiero kiedy tak przysposobioną duszę Pan widzi, jednoczy się z nią 
i już taka dusza zażywać może obecności Pańskiej nie ćwiczący, ale już 
jej zażywający; ale to stopień doskonałych. Nam, poczynającym, należy 
obecność Pańska ćwicząc się w niej, która jest posłuszeństwo ś[więte]. 
Cokolwiek każą czynić, zaraz wziąć żywą wiarę, że to Bóg, nie człowiek 
rozkazuje, biorąc tak jakoby z ust samego Chrystusa słyszała. Kożda 
dusza, a tym więcej zakonna bez obecności Pański jest zgniłym i śmier
dzącym trupem, bo jako trup używać zmysłów nie może, ani widzi, ani 
słyszy, ani mówi, ani rękoma robi, ani chodzi, choć ma wszystkie części 
i członki ciała i zmysły, już się to wszystko w smród i zgniłość obraca. 
Takim właśnie trupem jest dusza, która nie ma obecnego Boga, ma oczy, 
a nie widzi, co do Boga i rzeczy Jego należy, nie widzi rzeczy wiecz
nych, ale tylko przemijające, skąd widziemy w świeckich [826] lu
dziach, którzy że nie mają obecnego Boga, nie mają też wnętrznego oka, 
ale tylko co powierzchownie widzą kolory, to czerwoną, to zieloną, to 
białą etc., i w tym się bawią, to skupują, tego żądają. Ej, kiedy by mieć 
ten klejnot, szatę taką, urząd, majętność etc., a o tym nie pomyśli, że to 
wszystko krótko trwa, bo albo Bóg środkiem i przypadkiem jakim ode- 
tnie to od dusz tych, które sobie szczególnie umiłował, nie chcąc, aby 
w tych rzeczach afekt swój bawiła, albo przyjdzie śmierć, wszystkiemu 
koniec uczyni, a dusza w ucisku i w niebezpieczeństwie zbawienia zo
stanie. Wiele ich do piekła idzie wiecznie Boga tracąc. Zakonne zaś 
dusze niepilne obecności Pański w inszych defekty upatrują, a swoje 
kryją, widzieć i uznać ich nie chcą, a cokolwiek dobrego uczynią, to 
tylko dla oka ludzkiego. Nie mają wnętrznego oka, światła łaski boski -  
trupem są, bo obecnego Boga nie mają. Uszy ich zatkane są głosom 
boskim, ale tylko słuchają próżności, marności etc. Przez słuch wiara do 
duszy wchodzi, bo jakoby która z nas wiedziała o wierze ś[więtej], gdy
byśmy o niej nie słyszeli? Na przykład widziałaby obraz, na którym 
wymalowany Pan nasz pod krzyżem idący, abo jaka insza tajemnica 
Pańska, kiedy byście przez słuch nie wiedziały, co to (oko bowiem nie 
daje wyrozumienia), nie rozumiałybyście, jeno człowiek jakiś pokrwa
wiony, niosący drzewo jakieś wymalowany, ale żeście usłyszały, iż to 
jest Pan nasz Jezus Chrystus, który dla zbawienia naszego to drzewo 
nosił, i tak wierzemy. Także o wszystkich wiary ś[więtej] tajemnicach,
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czego dusza bez obecności boski nie słyszy i nie pojmuje, bo jest ogłu
szona kijem grzechowym i nie może słyszeć rzeczy [827] boskich, tylko 
doczesne, przemijające etc. Język taki duszy nie mówi o Bogu, ale bliź
nich bramuje, obmawia, ten taki, ów owaki, tego przed tym, owego 
przed owym. Nie wychodzi z ust, tylko jak u trupa -  gadzina, węże, 
jaszczorki, żaby grzechów ciężkich, nie używa języka na chwałę Bożą, 
na wyznanie grzechów swoich, na upokorzenie, ale na wszystko złe. Ma 
ręce, ale nimi nie robi, próżnowaniem się bawi, co posłuszeństwo każe, 
nie czyni, wszędzie wolą swoję pełni, we wszystkim przecząc woli Bo
żej. Ma nogi, ale nie chodzi, w lenistwie gnije, do aktów 
com[m]unitatis9*ciężko, a na złe jak zapalił. Cóż z taką duszą będzie za 

koniec? Jako trup obróci się w smród i jako trupa bez brzydkości znosić 
nie mogą, tak też dusza taka zbrzydnie Bogu i ludziom i tak będzie nie
szczęśliwie dni swoje kończyła. Ustawicznie ją  będą naganiać do po
winności i tak i tu sobie piekło uczyni i bodaj nie drugie po śmierci bę
dzie miała. Starajcie się w[ielebności] o to, abyście we wszystkich spra
wach swoich zawsze obecnego Boga miały i dla Jego miłości wszystko 
czyniły, pamiętając o tym, że was Bóg wszędzie widzi i przenika. I cóż 
po tym, że się oka mojego uchronicie, jać wam płacić nie będę, dojrzy 
was wszędzie boskie, które was sądzić i płacić wam będzie.

14. O modlitwie — w nowi[cyjacie]

Niektóre się często uskarżacie i dziwujecie, że modlitwy nie macie, 
tylko oziębłą i błąkającą się myślami. To wam powiedam, że przyczy
na tego jest z was samych, że nie macie przysposobionych dusz. Bóg 
abowiem tak dobry jest, że tylko czeka, abyśmy jakokolwiek się spo
sobili i oczyścili, a On zaraz gotów lać dary i łaski niebieskie. Kożdy 
by nas za głupich miał, kiedy byś- [828] my w jakie naczynie plugawe 
kwasu, smrodu, smoły pełne leli drogi balsam albo jaki liquor kosz
towny, tak i Bóg trudno ma w dusze grzechem zaszpecone lać łaskę 
swoję, nad którą nie mamy większej na ziemi, oprócz sakramentów 
świętych, których przez modlitwy nie możemy używać. Jeśli chcemy 
skutek z nich odnieść i z wzięciem łaski boski przyjąć ich, i dlatego 
słusznie ś. Matka nasza nazywa modlitwę górą złotą, w której im głę- 98

98communitatis -  wspólnych (łac.). W rękopisie: komonitas.
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biej kopiesz, tym więcej złota najdziesz". Ale jako złota z wielką 
pracą i odwagą zdrowia i żywota dostają, i to jeszcze nie zaraz je tak 
biorą piękne, jaki widzimy, ale tylko bryłę ziemię, w której się poka
zują żyłki złote. O jakoż z wielką pracą i z wielkim niebezpieczeń
stwem tego dostają, a im głębiej kopią, tym więcej złota znajdują, 
które ma taką moc, że gdy go kopią, a wtenczas ptak jaki mimo to 
miejsce leci, zaraz go ona moc jego zabija. Takiej jest mocy modlitwa 
ś[więta]. Prawda, że trzeba wiele prace podjąć, wojując z myślami, 
pokusami etc., ale im się jej dusza mocniej imię i pilno się w niej ćwi
czy, tym obfitsze dobra łaski od Boga bierze. I choć jaki ptak przeleci, 
myśl, pokusa jaka, zaraz moc łaski boski i modlitwy ś[więtej] zabija 
go i tymże orężem, którym czart chciał ją  usidlić, sam będzie zhań
biony i zwyciężony i on sprośnik zwiesiwszy łeb musi uciec, a dusza 
z wielką zasługą zostanie. Dostawszy tedy tej ziemię, w której się te 
żyłki złota pokazują, dopiero ją  przetapiają, chędożą, polerują, palą, 
a po tak wielkiej pracy z tego już wyczyścionego metala robią naczy
nie jakie, albo też dla swego zbogacenia schowują. W modlitwie 
ś[więtej] wielkie skarby znajduje- [829] my: poznanie Boga i samego 
siebie. Tam światło bierzemy, tam wzbudzenie afektu do miłości Bo
żej, tam wzgardę wszystkich rzeczy i insze niepoliczone skarby, ale 
nie bez wielkiej prace, jako się już rzekło. W przygotowaniu do mo
dlitwy potrzeba wielkiej pilności, które już dobrze wiecie, w czym 
zależy, tylko czyńcie, bez którego nie może być modlitwa, jako Duch 
S. mówi: Kiedy przychodzisz do modlitwy, zgotuj duszę twoję, a nie 
kuś Boga i grzechu nie czyń (Syr 18, 23; Wig). A to przygotowanie 
ma być zawsze we wszystkich okazyjach, nie dopiero klęknąwszy. 
A przyszed[ł]szy przed on straszliwy majestat boski, rzucić się roba
kiem jednym mizernym, siły też swoje zebrać. Rozum, żeby po rze
czach stworzonych nie biegał, pamięć nie przywodziła rzeczy mar
nych i w nich się nie bawiła. Wola, żeby się tylko do Boga zapalała, 
a najwię[ce]j imaginacyją, żeby nie formowała, co się kiedy działo 
i tak wniść w uwagę swojej naprzód podłości i zacności tak wszech
mocnego Pana, przed którym stoi, i potem, co sobie wzięła do modli
twy, myśli następujące mężnie odrzucając, nie raz jeden, ale usta- 99

99 Określenia takiego nie podaje hiszpańska konkordancja pism św. Teresy od Jezusa. 
Zob. Concordancias de los escritos de Santa Teresa de Jesús, ed. J. L. A s t i g a r - 
r e g a , vol. I-II, Roma 2000.
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wicznie straż mając nad sobą, aby cokolwiek czart poda do myśli, nie 
dawać miejsca. Kiedy tak wiernie dusza pracuje, niepodobna aby jej 
Bóg nie miał przybyć z łaską swoją, ale kiedy obraca, co jej czart 
przywiedzie na myśl -  miasto modlitwy, grzechu nabędzie.

15. Także o modlitwie — w rekr[eacyją]

Straszny i surowy rachunek będziem Bogu oddawać za próżne trawie
nie czasu na modlitwie. Jeszcze, strzeż Boże, dobrowolnie z najmniejszy 
myśli próżnej, wszelkiego czasu pomyślonej, a tym więcej w modlitwę, 
ścisłego rachonku będzie od nas Bóg wyciągał, a najbarziej względem 
oficyjum Pań- [830] skiego, jeśli w nie myślom błąkającym się dawamy 
miejsce, co tylko usta mówią, a myśl lata co wiedzie kędy; straszno to, 
bośmy obowiązane pod grzechem śmiertelnym względem Pacierzy. 
A lubo nie rozumiemy słów, ale prócz tego jest się czym zabawić, sta
wiwszy sobie żywą wiarą Boga w Trójcy S. Jedynego, przed którym 
wszystko stworzenie niszczeje, którego aniołowie chwalą, na twarzy 
swoje padają, tego ja też nędznica chwalę, i wziąć sobie afekt Dawida 
ś., z jakim Pana chwalił, składając te psalmy. W jednych Mu dziękuje, 
w drugich wychwala, w niektórych kurczy, kruszy i upokarza, w inszych, 
że tak rzekę, Panu pochlibia, niegdy jako głupi, zapomniawszy się, skakał 
przed arką Pańską, nie dbając, że się z niego żona jego Michol naśmie
wała (2 Sm 6, 16). Wołał: Żywię Bóg mój, ja stanę się podlejszym 
w oczach moich przed Bogiem moim i będę niższym sam nad się, będę 
skakał i grał Panu mojemu (2 Sm 6, 21). Toteż przyłączać się do jego 
afektu, z jakim Boga chwalił, prosząc, abym Go ja też z tak serdeczną 
miłością chwaliła, oziębłość zwyciężywszy. Albo też onych świętych 
proroków, jako Abrahama, który mówił: Będę mówił do Pana ja proch 
i popiół (Rdz 18, 27), albo afektem trzech onych pacholąt w piecu babi
lońskim będących (Dn 3, 51-90). Albo afektem ś. Teresy, Matki naszej, 
z jakim ona odprawowała oficyjum Pańskie, z jaką obecnością Pańską, 
zjakągorącościąducha, z jaką pilnością, żeby była wolała śmierć podjąć, 
niżeli namniej być oderwana umysłem przez jaką myśl od Boga, albo 
jakiejby namniejszy ceremoniej dosyć nie uczynić. Albo też afekt tego 
ś[więtego], którego się w ten dzień oficyjum odprawuje, jego duchem 
Pana chwaląc. I tak sobie może różnie brać, żeby się nie uprzykrzyło 
jednoż, jako to nam białym głowom często się trafia. W prymie niepo
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dobnie mamy piękne i pożyteczne oracyje, w których wszystkie sprawy, 
uczynki, słowa, [731] myśli dyrygujemy do Boga, tylko potrzeba intency- 
jądo tego mieć i ofiarować Panu, prosząc, aby On sam kierował sercami, 
sprawami, zmysłami etc. naszymi na cały on dzień. Kiedy kalędę100 czy
tają, uważać jako tak wiele świętych Bóg przez tę śmiertelność przepro
wadził, jak wiele męczenników, wyznawców, panienek, którzy mężnie 
dla Chrystusa żywot dali i krew wylali. Dziękować Panu, że im użyczeł 
łaski do zwycięstwa, przypatrować się, jako żaden nie osiągnął żywota 
wiecznego inaczej, jeno przez wielkie uciski, krwie wylanie, śmierci 
podjęcie etc. Kiedy zaś słowa mówią: Pretiosa in conspectu etc., to jest: 
Jako jest droga i miła śmierć świętych przed oczyma Pańskimi (Ps 116, 
[114-115], 15), uważać, jeśli ja też tak żyję, żeby śmierć moja była droga 
w oczach Pańskich, jeżeli zarabiam na łaskę Bożą, na żywot wieczny, 
jeśli też naśladuję cnót świętych Bożych, z której uwagi wzbudza się 
afekt szczerego obrócenia się do Boga, z czego sercem zawoła: O nędzna 
dusza moja, porwi się co prędzej do Boga, nawróć się z drogi nieprawo
ści na drogę sprawiedliwości, prawdy. Poczni już Bogu wiernie służyć 
i miłować Go, zwyciężaj się dla Niego, łam naturę jako ci święci, którzy 
także ludźmi byli, czuli, cierpieli różne prześladowania i pokusy, ale 
mężnie znosili i zwyciężali. Nuż święci męczennicy, gdy ich palili, klisz- 
czami targali i różnie a okrutnie męczyli, jaką boleść mieli (lubo prawda, 
niektórym odejmował Pan to czucie boleści, ale to rzadko, więcej było 
tych, którzy barzo czuli one szkaradne męki), a jednak przy Bogu swym 
trwali, wesoło dla Jego miłości cierpiąc, mężnie tyranów gromiąc, nad 
naturę wytrzymywali, co było ku niepodobieństwu, bo jęż zasadzili 
w Bogu swoim ufność. Bóg ich nie omylił, widząc ich wiarę i na Niego 
się spuszczenie. Dodał im łaski i ratunku swe- [832] go. Kto by beł rzekł, 
aby owe dziecka tak wiele wytrzymały. Jagniżka ś.101, w trzynastym 
roku, Eutropia102 w dwunastym i wiele inszych, którzy wiele okrucieństw 
mężnie wytrzymawszy, tyranów zhańbiły, a Bogu swemu wierności do
trzymały, z którym już teraz królują.

100 Martyrologium Rzymskie, zestawienie uznanych przez Kościół męczenników 
i innych świętych, rozłożone na wszystkie dni roku. Jego fragment, przypadający na 
dany dzień, czytano dawniej w czasie prymy, pierwszej mniejszej godziny kanonicz
nej, odmawianej rano po laudesach.
101 Agnieszka, bardzo popularna męczennica rzymska, zginęła prawdopodobnie w 304 
r. Była bardzo młoda, ale nie wiemy, ile miała lat w chwili śmierci.
102 Eutropia, służąca św. Afry, również miała ponieść śmierć męczeńską w 304 r.
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16. [840] Przy wychodzeniu 3 sióstr z nowicy[jatu]

Namilsze siostry moje103, namilsze mówię w Jezusie Chrystusie, nie 
w kim inszym, w którymem was umiłowała w serdecznej miłości 
w równią, jako On wie. Wiecie, iż z morza wszystkie rzeki i źródła 
wypadają104 i znowu w toż morze wpadają. Teraz ja, kończąc moją 
w Bogu pracą, ale z serdeczną miłością koło dusz waszych i żegnając 
się z wami, podaję wam ten rozdział, którym zawsze kożdy z was, kie
dy habit ś[więty] wzięła, przyjmując ją  do nowicyjatu, zwykła poda
wać: Namilsze dzieci serca Jezusa Chrystusa, serca Matki Jego, Panny 
Naśw. Niepokalanie Poczęty i serca mojego ubogiego. Dopierom-ci 
wam to słowo pierwszy raz rzekła, że krwawię pracując, w Bogum was 
kożdą zrodziła. Dziękuję wam za wszystkę miłość i znoszenie mnie 
i żeście nigdy nie wylewały nędze swojej, tylko do serca mego. Ufam 
Panu mojemu, że wam za to korona w wieczności będzie, a ja też to 
wam obiecuję, że póki będę żywa, chcę wam to pamiętać i wdzięczną 
być i po śmierci. Proszę o odpuszczenie moich złech przykładów i cza
sem postępków z wami wam przykrych, wszak Pan wie, żem ci w tym 
swego nic nie szukała, tylko żebym was była rada widziała jako najdo
skonalszych i aniołami Bogu poczyniła. Anim komu inszemu starania 
o duszach i ciałach waszych zlecała, alem sama przez te dziewięć lat, 
choć przy takich ciężkich zabawach i pracach, z miłościąm wam służy
ła, wszak to czasu swego ujrzycie i poznacie.

Drugi ponkt jest, że już niektórym czas przeszedł wyścia z nowicy
jatu105. Dlatego was do tej godziny trzymała, abyście się były ugron- 
towały w drodze pokory i prawdy Syna Bożego. Teraz kończąc ten

103 Na marginesie adnotacja: W nowicyjjacie].
104 W rękopisie: i źródła w morza wypadają...
103 W polskich klasztorach karmelitanek, według uznania przeoryszy lub na prośbę 
zainteresowanych, zakonnice po złożeniu ślubów zakonnych pozostawały w nowicja
cie, aby pogłębić formację. W 1660 r. generał zakonu o. Dominik od Trójcy Świętej 
polecił w czasie wizytacji prowincji polskiej, aby formacja wszystkich zakonnic 
prowincji polskiej trwała jeszcze dwa lata po złożeniu ślubów zakonnych. W 1682 r. 
definitorium generalne postanowiło, że w prowincji polskiej i w kilku innych zakon
nice dopiero trzy lata po złożeniu ślubów zakonnych wchodziły w skład kapituły 
klasztornej. Jedenaście lat później praktykę tę rozciągnięto na wszystkie prowincje 
Kongregacji włoskiej. C. G i 1 OCD, Życie codzienne karmelitanek bosych w Polsce 
w XVII-XIX wieku, Kraków 1997, s. 75-77.
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urząd, bio- [841] rę z nowicyjatu s. Te., s. Ro., s. Ka.106. Biorę was od 
piersi matki waszy, od słodkiego mlika nowicyjatu, a posyłam was na 
twardy chleb i na swoich nogach stawiam, to jest na waszyj pracy, 
trzymając to, żeście się też już ugrontowały przez ten czas, pókiście 
w nim były i brały tak dobrze ten pokarm, abyście się nim żywić mo
gły przez wszystek żywot, aż na wieczność szczęśliwą. Daję wam 
posag z ran ukrzyżowanego Pana naszego Jezusa Chrystusa -  pięć 
tysięcy. Pierwszy tysiąc -  modlitwa, drugi -  umartwienie, trzeci -  
pokora, czwarty -  poddaństwo z posłuszeństwem, piąty i ostatni 
z samego serca Chrystusowego wypłyniony -  miłość zobopólna. Przy
daję wam jeszcze do tego miłość moję serdeczną, którąm was umiło
wała, moje najmilsze dzieci w Jezusie Chrystusie, zagrontujcie się 
w tym posagu, którym wam dała.

1. Modlitwa żywa, istotna, nie pro forma klęczeć w chórze, a myślą 
co [sic] wiedzie, gdzie latać. Nie trawcie na niej darmo czasu, gdyż na 
niej zawisł żywot zakonny, bez niej dusza zakonna jest jako umarła. -  
2. Umartwienie, które się z modlitwy rodzi i pospołu to z sobą chodzi 
modlitwa z umartwieniem. Jedno bez drugiego być nie może, umar
twienie w zmysłach, afektach etc. Zaraz wziąwszy na modlitwie 
śfwiętej] nóż umartwienia, przez cały dzień nim obrzynać wszystko, 
co się Panu Bogu nie podoba. -  3. Pokora, tę, dla Boga proszę, trzy
majcie i we wszystkich sprawach pokazujcie, żeby w was znać było, 
jakoście w nowicyjacie czas trawiły. Śmiałości od Ojców świętych 
wyklętej nie bierzcie, iżeście z nowicyjatu wyszły, ale tym więcej się 
kurczcie, wszystkim się poniżając jako proch pod nogami, ustawnie 
się lękając wszystkich spraw swoich, także ustawicznie jak najpodlej 
o sobie trzymając. Augustyn ś. mówi, że wiele jest panien czystych 
w piekle, że były [842] pyszne, a wiele jest nieczystych w niebie, iż

106 Zakonnicami, które opuszczały nowicjat, były: Teresa Franciszka od Najśw. Sa
kramentu (Dorota Kretkowska), zwana także Franciszką Teresą, siostra przeoryszy, 
obleczona 4 III 1655 r., Katarzyna Barbara od Chrystusa (zm. po 1701) i Rozalia 
Barbara od Ofiarowania NMP (zm. po 1701). Dziewięć lat kierowania klasztorem 
Niepokalanego Poczęcia w Lublinie, o czym nieco wcześniej wspomniała m. Teresa 
Barbara, minęło w roku 1658. W tym czasie przełożona razem ze zgromadzeniem 
znajdowały się we Lwowie, gdzie zatrzymały się w drodze powrotnej ze Spiszą. 
Wybory nowej przeoryszy nie odbyły się. Matka w dalszym ciągu rządziła klaszto
rem, najpierw jako wikaria, a potem znowu jako przeorysza.
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mieli pokorę107. Bez pokory żadną miarą nie może nikt wniść do nie
ba, a bez czystości może. -  4. Poddaństwo z posłuszeństwem i zupeł
ne zachowanie obserwancyjej śfwiętej], Reguły, Konstytucyjej, ustaw 
wszystkich zakonnych, gotowe będąc za kożdą namniejszą ceremonią 
żywot ze krwią położyć. Przydaję i wierność Bogu w przełożonej, 
którą wam Pan da na miejscu swoim, miłujcie, szanujcie, znoście, 
a nigdziej nie wynoście, z wiernością i ufnością do niej jako do matki 
wylewajcie serce swoje, we wszystkim szczerze, tak jako Bóg widzi, 
wszak kożda niech zezna, co przede mną w szczerości duszę swoję 
wylała, jeśli na tym co straciła, pewnie, owszem, pożytek wielki wzię
ła. Z tąż ufnością i miłością do każdej przełożonej idźcie, nie upatru
jąc nic, tylko samego Boga. Cokolwiek rozkaże, jako z ust boskich 
bierzcie. Bądźcie wierne swemu Oblubieńcowi we wszystkich spra
wach swoich. Już teraz będziecie na twardym chlebie i tylko na samej 
waszej wierności i pracy postępek was [z] zawisł, bo pókiście w nowi
cyjacie były, miałyście respekt jako to poczynające, -108 że was doglą
dano, także też na bojaźń znowu ćwiczeniami ustawicznymi pobudza
no, łaska też Ducha Ś. obfita spływała, i jam też, jako Bóg wie, wsze
lakim staraniem usiłowała, abym was była zagrontowała w prawdziwy 
grąnt [gront] Boga samego, dla Niego czynienia wszystkich spraw, 
bojaźni Bożej, pokory, która jest fundamentem budynku duchownego. 
Bez niej, jeśli kto chce czynić co, próżno zamyśla, bo lada błazeństwo 
dom jego obali. Teraz to wszystko ustanie, tylko czegoście zachwyci
ły i jakiego ducha w nowicyjacie (jako Ojcowie święci powiedają), 
tak wszystek żywot trawić będziecie. Dlatego trzeba wam być barzo 
czujnymi i pilnymi w ćwiczeniu swoim. [843] 5. Ostatni tysiąc z sa
mego serca Syna Bożego wypłyniony -  miłość zobopólna. Miłujcież 
jedna drugą, boć czart barzo na to czuje i po wielkiej części dziurę 
czyni. Potem-ci poznają, mówi Pan Jezus, żeście są uczniami moimi, 
gdy się miłować będziecie, a ś. Jan Ewangelista w liście swoim po
wiedział: Kto mówi, że miłuje Boga, a bliźniego nie miłuje, kłamcą 
jest, bo jako ma miłować, którego nie widzi, gdy nie miłuje bliźniego, 
którego widzi (1 J 4, 20). Póki będzie między wami miłość, jedność, 
poty będzie pokój i wszystko dobre, jak tego nie będzie, wieczne złe.

107 Św. Augustyn w traktacie De sancta virginitate dużo uwagi poświęca pysze, która grozi 
dziewicom, nigdzie jednak bezpośrednio nie grozi im piekłem (zob. zwłaszcza nr 31).
108 Następują dwa słowa niezrozumiałe.
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Miłujcież się wzajemnie jako was umiłował Pan nasz Jezus Chrystus 
i ja niegodna w sercu moim ubogim jako dziadki Syna Bożego i Na- 
św. Matki Jego, i moje też. Teraz będziecie mieć nową matkę, nie tę, 
która was w Bogu serdecznie umiłowawszy zrodziła. Pomniejcież, 
żeście wszystkie dziatki pod jedną matką zrodzone. Trzymajcież się 
w miłości. Tak jedna drugi życz jako sobie, ochroń, winę weź na się, 
defektu nie odkrywaj, jedna za drugą, nie przeciwko niej wystawaj, 
więcej daleko miłujcie się niźli rodzone siostry według ciała, żebyście 
były znalezione uczniami Chrystusowymi i prawdziwymi bosaczkami, 
córkami Naśw. Panny i ś. Teresy, Matki naszej.

Kiedy Abraham miał Izaaka, syna swojego, od piersi odsądzać, 
sprawił bankiet wielki (Rdz 21, 8). Kiedy się urodził, żadnego bankietu 
nie czynił, i owszem, żadnego ogłoszenia nie było o Izaaku, póki piersi 
ssał. Dopiero przy odsądzaniu od piersi macierzyńskich zaprosił oko
licznych przyjaciół i pokrewnych. Kazał [zabić] cielca utuczonego i tak 
bankietował on dzień. A toż i ja odsądzając was od piersi mleka nowi- 
cyjackiego, a stawiając na twardym chlebie drogi krzyża Syna Bożego, 
daję wam dziś Komoniąś.: s. T., s. R., s. K. Pódźcie, pożywaj- [844] cie 
Baranka waszego, a po Mszy ś. będziecie pospołu. Niechże wam błogo
sławi Ociec, Syn i Duch S., niech was sobie poświęci. Idźcie w pokoju, 
a za mię się też módlcie. Proszę dla miłości Bożej wszystkich was, od
puśćcie mi wszystko, w czymem się wam uprzykrzyła, wszak Pan wie, 
żem ci wszystko czyniła z serdecznej miłości, którą podobną w drugiej 
nie taką mieć będziecie, żeby was miała więcej miłować i ogamiwać 
słabości wasze niż ja. Albo jeśli może do[j]ść mię w miłości ku wam, 
ale pewnie nie przewyższy. Ja też wam wszystko odpuszczam, cokol
wiek się trafiło, już to wszystko w ranach Syna Bożego zatopiono.

17. Upomnienie jednej siestrze

Siostro miła109, nie masz żadnej okazyjej do tych smutków. Patrz na 
ukrzyżowanego Syna Bożego, jeśli się On smucił, kiedy cierpiał dla 
ciebie tak wiele bicia, koronowanie cierniem, plwociny, kopania noga-

109 Na marginesie adnotacja: W kapitu[le]. S. Fran[ciszka]. -  Dorota Kretkowska, 
w zakonie Franciszka Teresa od Najśw. Sakramentu, rodzona siostra Teresy Barbary 
od Najśw. Sakramentu, habit zakonny otrzymała 4 III 1655 r. w klasztorze Niepokal- 
nego Poczęcia NMP w Lublinie. Zmarła po 1678 r.
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mi, urągania etc. Jeśli w tych okazyjach namniej odmienną twarz poka
zał? Nie. Ale zawsze mile, cierpliwie, nie wymawiając się, wszystko 
znosił. Dlategoż siostro, jeśli-ć co Pan pośle, a barzo małego względem 
grzechów naszych, znieś w cichości. Masz przykład z Pana swego na 
krzyżu wiszącego. Rzucz [rzuć] też uwagę i na obudwu łotrów z Nim 
ukrzyżowanych. Zły łotr wrzeszczy, łaje, bluźni, przeklina, po staremu 
cierpi, a nagroda jego za to: i tu krzyż i na wieki w piekle gore. [847] 
Drugi łotr także jest ukrzyżowany, toż właśnie cierpiał, co i ten, aż ów 
skurczony woła do Pana: Panie, pomni na mię, gdy będziesz w króle
stwie twoim. Wyznawa grzechy swoje: winnie i słusznie cierpiemy, ale 
Ten nic złego nie uczynił (Łk 23, 40-42). Cóż za to otrzymał? Przez 
krew Syna Bożego, którą świeżo na krzyżu wylał, i przez cierpliwe 
zniesienie mąk tych, które cierpiał, także żal serdeczny za grzechy, 
otrzymał zbawienie dusze swej, koronę nieśmietrtelności, zażywa 
Stwórcę swego i na wieki wieczne zażywać będzie.

Po toś przyszła do zakonu ś[więtego], abyś była ukrzyżowana 
z Chrystusem. Różami i kwiatkami delicyj do krzyża żaden przybity 
być nie może, tylko g[w]oździami jako Chrystus, a kiedy gw oździa
mi, musi być barzo czuto i bolesno, ale patrz na Pana swego ukrzyżo
wanego, który od wierzchu głowy aż do stopy nożny zraniony, od 
wszystkich opuszczony, urągają, naśmiewają etc. A On co? Nie gniewa 
się, nie łaje, żadnej niecierpliwości nie pokazuje, ale i owszem, prosi 
Ojca swego niebieskiego za tymi, którzy Mu krzywdę czynią: Ojcze, 
odpuść im, boć nie wiedzą, co czynią (Łk 23, 34), wymawia i zasłania 
ich złość niewiadomością. Toć jest droga Syna Bożego -  w pokorze 
i w cichości wszystko znosić, cierpieć, milczyć, nie tylko powierz
chownie, od słów się hamując, ale i wnętrznie -  od myśli. Imijże się 
krzyża Chrystusowego i drogi Jego: cierpieć i być wzgardzoną.

18. Kończąc urząd przełoż[onej] -  w kapi[tule]

A czym-ci, niegodna, abym wam miała jakie nauki dawać? Jednak 
z miłości mojej serdecznej tom wam, co mi się według Pana Boga 
zdało, upatrzyła i zalicam ww [waszym wielebnościom] ufność i na
bożeństwo do Naśw. Sakramentu, do [848] któregom też ja, nędznica 
sama, zawsze miała i mam. Tam po Komoniej ś. nędze swoje przed 
tym Panem wylewajcie, we wszystkich potrzebach się uciekajcie,
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proście ratunku łaski. Bo lubo Go macie w duszach swoich przytom
nego zawsze i nie trzeba do nieba chodzić, szukać Go, jednak w Na- 
św. Sakramencie macie Go miłością związanego, z miłości ku nam 
w nim zostawionego. Tam szukajcie ratunku i pociechy w nędzy swo
jej, nie w stworzeniu jakim. Także do Naś. Matki Jego Niepokalanie 
Poczętej, do ś. Józefa, ś. Teresy, Matki naszej, prosząc, aby was rato
wali tak w potrzebach wnętrznych dusze, jako i ciała powierzchow
nych, i w tych po włóczkach, jako do tej godziny doznawamy ich 
opieki, żeby nas do końca ratowali. Zalecam też ww pilność modlitwy 
grontownej, bo z niej dusza wszystko dobro bierze jako ze źródła ja
kiego, a bez niej jest martwą i prawie umarłą. Także pilność w zacho
waniu obserwancyjej zakonnej, w zachowaniu zupełnym Reguły 
i Konstytucyi, wszystko dla Boga czyniąc, nie dla oka ludzkiego, 
wszelki respekt precz, tylko sam Bóg niech będzie w sercach wa
szych. Miłość też zobopólną bardzo zalecam ww: miłujcie się, zno
ście, nie upatrujcie jedna drugiej, ale w się oczy obrócić, swoje defek
ty upatrować. Ustąp jedna drugiej, choć na czas, co przykro, bo jeśli 
kożda będzie swego dopiąć chciała, nie będzie nigdy ani miłości, ani 
pokoju. Podaję ww i wierność przełożonej, którą wam Pan da na miej
scu swoim. Miłujcież ją, ufajcie jej, myśli przeciwko niej zaraz na 
pierwszych początkach strzeżcie, posądzania, szemrania, podejrzenia
0 niej etc., ale z wielką szczerością, tak jako Bóg widzi, idźcie z nią, 
wszakeście tego doznały, żem-ci żadnej nie osławiła, gdyście wylewa
ły dusze swoje, alem [849] w serdecznej miłości ogarnęła. Toż
1 o drugiej rozumiem. Na wierności i miłości ku niej wszystko zawi
sło. Znoście z miłością, jeśliby się co trafiło, bo i ona, ufam Panu mo
jemu, będzie w serdecznej miłości wasze ułomności znosić.

Do tej teraz mowę moję obracam, którą Bóg na swym miejscu po
stawi i proszę jej przez miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby 
wszystkich jednakowo miłowała, nie brakując tę nad owę, strzeż Bo
że, ale wszystkich w równią, i żeby opatrowała potrzeby sióstr z miło
ścią, tak wnętrzne co do dusze, jako i powierzchowne do ciała. Miłuj, 
znoś, wyrozumiej, ogamiej miłością macierzyńską, ile możesz i po
dobna, nie wynoś dalej, nie turbuj przełożonych, nie osławiaj tego 
gniazdka ubogiego, ale próbuj do naprawienia różnych sposobów, nie 
raz, ani dziesięć. A mówię, miłuj ich nie tą miłością fałszywą, żeby to 
prawdy nie mówić, lizać, dopuścić w rzeczach niedobrych, czego 
która chce, ale pokaż defekt, napomni, skarż w miłości, tylko jako
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matka przytul serdecznym afektem, ogami, wyrozumiej słabości, bo 
wiele rzeczy trzeba, abyś przełknęła. Rozumiem też to o kożdej, że 
w serdecznej miłości przyjmie.

Proszę, dla miłości Bożej, odpuście mi, wasze wielebności, moje 
złości, a proście Pana za mię teraz i po śmierci mojej.

CZESLAW GIL OCD

The teachings on monastic life by Mother Anna Sobienska and 
Mother Teresa Barbara Zadzik (Discalced Carmelite nuns)

Summary

Next to Marianna Marchocka (1603-1652), author of A Mystical Autobiography, 
Anna of Jesus Stobienska (1593-1649) and Teresa Barbara of the Holy Sacrament 
Teofila Zadzikowa née Kretkowska (1609-1670) are among the most outstanding 
Polish discalced Carmelite nuns from the 17th century. Stobienska was the first Polish 
nun to make her vows in 1613 at St Martin's Convent, founded in Cracow the year 
before. She was the first prioress and mistress o f the novitiate in that convent before 
moving to St Joseph's in Lublin, where she, too, officiated as prioress with minor 
breaks until her death in 1649. Teofila Zadzikowa found her religious vocation after 
the death of her husband in 1634 at St Joseph's in Lublin. In 1649 she became prioress 
of the second Lublin foundation, the Carmelite Convent o f the Immaculate 
Conception. In 1665 she left with her charges to a new convent in Poznan, where she 
remained for the rest o f her life. In each place was mistress o f the novitiate. Both 
Anna Stobienska and Teofila Zadzikowa had enjoyed great respect, which extended 
far beyond the convent walls. Nowadays, owing to a wave of interest in women's 
literature o f the past, historians specializing in the Baroque Age have rediscovered 
their work.

Anna Stobiehska's extant writings consist of fragments o f memoirs o f her religious 
life, the texts o f almost thirty talks and a collection of wise sayings. The writings of 
Teresa Barbara Zadzikowa have a similar character, though they are much longer 
(four reports on her religious life and the texts of 53 talks). Although all o f those 
materials are concerned with religious formation (even the personal memoirs of 
religious life), they are remarkably diverse. Among them are instructions o f the 
mistress o f the novitiate, prioress's talks (written down by the authors themselves or 
by members of the congregation), notes from private conferences for the nuns, memos 
with advice for the nuns, lists of good resolutions made during Lent meditations, and 
a few letters with exhortary contents. The instructions range from explanations to do
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with the current phase of the liturgical year to duties o f the religious life and good 
manners.

This selection includes Stobiehska's most important writings on religious 
(monastic) life. They offer us unique insights into the ways prioresses and mistresses 
of the novitiate taught their charges the habits of internal discipline, the discrimination 
necessary for recognizing and uprooting one's vices, diligence in the pursuit o f virtues 
and o f the blessings o f the holy sacraments. Furthermore, these writings can be seen 
as an articulation o f the nuns' idea of a community whose members have full trust in 
the their prioress, while she reciprocates with loving care, extended especially to the 
ailing and aged sisters. These texts are an important source to the history of everyday 
monastic life in the first half o f 17th century and the history o f literature of the Polish 
nuns.

The texts have not been published yet. They are reproduced from two codices with 
writings on monastic formation. One belongs to the Archives o f the Cracow Province 
of the Discalced Carmelites at Czema (MS 246), the other, a more impressive and 
more valuable volume, is stored at the Library o f the Society of the Friends of the 
Sciences in Poznań (PTPN, MS 130).

Translated by A. Branny

JACEK MACIEJEWSKI

KONSEKRACJA BISKUPIA 
W TRZYNASTOWIECZNEJ POLSCE

W społeczeństwie średniowiecznym biskupi ordynariusze, choć 
nieliczni, stanowili grupę społeczną o ogromnym znaczeniu1. Spośród 
wyższego duchowieństwa byli oni wyróżnieni nie tylko przez swój 
strój pontyfikalny. Specjalny rytuał (który można by zaliczyć do gru
py rites de passages) związany był z przejściem z grupy wyższego 
kleru do grona episkopatu, rozumianego tutaj jako zbiorowość bisku
pów ordynariuszy. Zaczynał się on aktem powołania, którym w zależ
ności od okoliczności i czasu mogły być: elekcja i inwestytura świec
ka, elekcja kanoniczna lub prowizja papieska. Kolejnym etapem, 
szczególnie w tzw. klasycznym okresie w dziejach prawa kościelnego, 
była konfirmacja elekta ze strony metropolity lub papieża. Przy tym 
oczywiste jest, że kandydat posiadający prowizję papieską nie wyma
gał już zatwierdzenia. Po konfirmacji elekt mógł już przejąć rządy 
w swojej diecezji, z intronizacją i odprawieniem swojej pierwszej 
mszy w katedrze musiał jednak zaczekać, gdyż najpierw konieczne 
było przyjęcie przez niego sakry biskupiej2.

1 R. L. B e n s o n , The Bishop-Elect. A Study in Medieval Ecclesiastical Office, New  
Jersey 1968 s. 3; K. P e n n i n g t o n ,  Pope and Bishops. The Papal Monarchy in the 
Twelfth and Thirtheen Centuries, Philadelphia 1984 passim; C. M o r r i s ,  The Papal 
Monarchy. The Western Church from 1050 to 1250, Oxford 1989 szczeg. s. 527-541. 
O średniowiecznym episkopacie polskim, zob. J. W i e s i o ł o w s k i ,  Episkopat 
polski jako grupa społeczna, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 4, red. 
S. K. K u c z y ń s k i ,  Warszawa 1990 s. 236-295; J. M a c i e j e w s k i ,  Episkopat 
polski doby dzielnicowej 1180-1320, Kraków-Bydgoszcz 2003; M. K o c z e r s k a ,  
Biskup w Polsce późnego średniowiecza, w: Kolory i struktury średniowiecza, red. 
W. F a ł k o w s k i ,  Warszawa 2004 s. 105-124.
2 H. E. F e i n e , Kirchliche Rechtgeschichte, t. 1, Weimar 1955, s. 322; R. L. B e n 
s o n  , dz. cyt., s. 92-93, 168, 206; J. G a u d e m e t ,  Histoire du Droit des Institutiones

„Nasza Przeszłość” 1.105: 2006, s. 117-139.
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Sam ceremoniał konsekracji biskupiej był liturgicznym spektaklem, 
którego odpowiednikiem w świecie laików były jedynie ceremonie 
zarezerwowane dla obejmujących władzę monarchów (przede wszyst
kim koronacja królewska, w mniejszym zaś stopniu intronizacja 
i benedykcja księcia3), gdyż powoływanie urzędników świeckich nie 
miało już takiej oprawy4. O przebiegu samej ceremonii w średnio
wiecznej Polsce wnioskuje się niestety jedynie na podstawie używa
nych tu ksiąg liturgicznych. Zgodnie z treścią pontyfikałów składała 
się ona zatem z uroczystej procesji, obłóczyn, publicznego ogłoszenia 
przez metropolitę kwalifikacji kandydata, namaszczenia go olejami 
świętymi i obdarzenia go znakami wiary i władzy. Najważniejsze 
z tych czynności odbywały się w kościele przed głównym ołtarzem, 
gdzie ordynariusz -  jak to metaforycznie ujmował metropolita -  wraz 
z pierścieniem brał sobie kościół lokalny (diecezjalny) za małżonkę. 
W Polsce prawdopodobnie już w XIII wieku zwierzchnik prowincji 
wręczał nowemu biskupowi przy tej okazji pismo przypominające mu 
o powinnościach jego urzędu5.

Trudno wątpić, że ceremonia konsekracji biskupiej, dzięki której 
rządca diecezji nabywał pełnię praw pontyfikalnych, była-wydarze
niem niezwykle ważnym społecznie. Tym bardziej, że rytualne ge
sty, wykonywane podczas publicznych ceremonii, były zwyczajnym 
dla społeczeństwa średniowiecznego sposobem ogłaszania ważnych 
wiadomości6.

de l'Eglise en Occident, t. 8: Le Gouvernement de l'Eglise a l'Epoque Classique, t. 2, 
dir. G. le B r a s ,  J. G a u d e m e t ,  Paris 1979 s. 63.
3 Por. Z. D a 1 e w s k i , Władza. Przestrzeń. Ceremonial. Miejsce i uroczystość inau
guracji władcy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w., Warszawa 1996.
* J. W i e s i o ł o w s k i , dz. cyt., s. 240.
5 Pontyfikat krakowski z XI wieku, wyd. Z. O b e r t y ń s k i ,  „Materiały do Dziejów 
Kościoła w Polsce”, t. 5, Lublin 1977 s. 146-151; Pontyfikat płocki z XII w. Studium 
liturgiczno-źródłoznawcze, wyd. A. P o d l e ś ,  Płock 1986 s. 53-59; Pontyfikale 
arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego w bibliotece kapitulnej w Gnieźnie, 
wyd. Z. O b e r t y ń s k i ,  Lwów 1930 s. 128-135; Z. O b e r t y ń s k i ,  Pontyfikaty 
krakowskie XV wieku, „Prawo Kanoniczne”, 1 4: 1961 s. 335 przyp. 1; J. M a c i e j e w s k i ,  
dz. cyt., s. 95.
6 Ostatnio zob.: M. S t a r n a w s k a ,  Uroczystość objęcia parafii w Turowie kolo 
Wrocławia w 1464 roku przez Andrzeja Kuchelera, kapłana-joannitę, w: Ludzie. 
Kościół. Wierzenia, Warszawa 2001 s. 255; R. E. R e y n o l d s ,  The Ordination 
of Clerics in the Middle Ages, in: idem, Clerical Orders in the Early Middle Ages. 
Duties and Ordination, Aldershot -  Brookfield -  Singapore -  Sydney 1999 nr 11 s. 8; 
R. F. G y u g , Introduction. Ritual, in: Ritual, Text and Law. Studies in Medieval
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W niniejszym artykule pod uwagę weźmiemy trzy ważne aspekty 
związane z uroczystym udzieleniem sakry biskupiej ordynariuszom 
diecezji. Interesować nas będą zatem: miejsce, czas i uczestnicy tego 
wydarzenia. Szczególną jednak uwagę, ze względu na polską specyfi
kę, poświęcimy temu pierwszemu zagadnieniu, pozostałymi zajmując 
się niejako przy okazji.

Prawo kanoniczne nie interesowało się szczególnie miejscem 
udzielenia święceń. Nakładało wszakże odnośnie do święceń wyż
szych, początkowo zatem tylko diakonatu i prezbiteratu7, obowiązek 
przyjmowania ich publicznie, multis coram astantibus i solempniter, 
przed ołtarzem w kościele, najlepiej w stolicy diecezji8. Zaś jeśli cho
dzi o episkopat, to uważano w sumie za oczywiste, że sakrę biskupią 
otrzymuje się w stolicy prowincji (w praktyce więc w archikatedrze)9. 
Przekonanie to musiało być związane ze szczególną pozycją arcybi
skupa metropolity, który z urzędu zatwierdzał wybór swoich sufraga- 
nów i jeśli nie zachodziły jakieś dodatkowe okoliczności udzielał im 
sakry biskupiej, w asyście (przynajmniej dwóch) innych ordynariuszy 
(najlepiej z tej samej prowincji)10. Zakładano jednak, że mogą wystą
pić sytuacje wyjątkowe, i w związku z tym nie zabraniano wyświęca
nia biskupów w innych miejscach11. A zatem kanony kościelne pozo
stawiały w tym względzie, podobnie jak w przypadku innych ordi- 
num, dużą swobodę działania.

Canon Law and Liturgy Presented to Roger E. Reynolds, ed. K. G. C u s h i n g ,
R. F. G y u g , Ashgate 2004 s. 3-4.
7 W ciągu XI i XII stulecia nastąpiło włączenie subdiakonatu do grupy święceń wyż
szych (sacri ordines), R. E. R e y n o l d s ,  The Subdiaconate as a Sacred and 
Superior Order, [in:] idem, Clerics in the Early Middle Ages, Aldershot -  Brookfield 
-  Singapore -  Sydney 1999 nr 4 s. 1-39.
8 Corpus Iuris Canonici (dalej CIC), p. 1-2, ed. E. F r i e d b e r g ,  repr. Graz 1959, 
t. 1, kol. 266-267; R. E. R e y n o l d s ,  The Ordination o f Clerics, s. 5. W praktyce 
w średniowieczu biskup udzielał święceń tam, gdzie akurat przebywał, gdyż ważne 
było nie tyle miejsce, co czas ordynacji, A. G ą s i o r o w s k i ,  Święcenia w diecezji 
kujawskiej na przełomie XV i XVI wieku, „Roczniki Historyczne”, R. 67: 2001 s. 86.
9 CIC, t. 1 kol. 251: „Si quis metropolitana civitate episcopus non fuerit...”.
10 Kompetencje metropolity związane z konfirmacją i konsekracją kandydatów na 
urząd biskupa jasno formułowały już przedgracjańskie zbiory prawa kościelnego. 
Podsumowanie tego zagadnienia znalazło się zaś u Gracjana, DG, kol. 247-253. 
Por. H. E. F e i n e , dz. cyt., s. 322; R. L. B e n s o n , dz. cyt., s. 168; W. S a w i c k i , 
Studia nad wpływem praw obcych w dawnej Polsce, Warszawa 1971 s. 56.
11 CIC kol. 251: „Si autem necessitas fuerit, tres episcopi, in quocumque loco sint, 
cum primatis precepto ordinare debebunt episcopum”.
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Wydaje się, że miejscem konsekracji biskupiej nie interesowali się 
ani dekretyści, ani dekretaliści, czy też autorzy ksiąg liturgicznych12. 
Kwestii tej nie poświęcił zupełnie uwagi nawet Wilhelm Durand, bi
skup Mende, autor jakże ważnego dla późnośredniowiecznego Ko
ścioła traktatu liturgicznego, wykorzystujący i syntetyzujący dorobek 
komentatorów piszących w ciągu czterech poprzedzających jego dzie
ło stuleci13. Rozdział XI księgi II tego traktatu poświęcony jest zna
czeniu urzędu i święceń biskupich14. Jednak w odniesieniu do konse
kracji za ważne uznano nie określenie miejsca, a czasu (dnia 
i dokładnej godziny) w jakim mogła się ona odbyć.

Postawa uczonego biskupa Mende nie była przypadkowa. W śre
dniowieczu szczególną wagę przykładano właśnie do czasu udzielania 
święceń duchownym. Toteż nic dziwnego, że obowiązujące normy 
prawne zostały w tym zakresie precyzyjnie ustalone. Ogół obrzędów 
związanych z udzieleniem sakry biskupiej rozkładano na dwa dni. 
W sobotni wieczór kandydat na biskupa był egzaminowany, zaś uro
czysta liturgia, w czasie której namaszczenia elekta świętymi olejami 
miała miejsce zawsze w niedzielę w porze godziny trzeciej15. Odwo
ływano się tutaj do symboliki sukcesji apostolskiej biskupów.i tradycji 
głoszącej, iż to właśnie w pierwszy dzień tygodnia o wspomnianej 
porze uczniowie Chrystusa otrzymali dar Ducha Świętego16.

Niezbyt obfity, ale za to właściwie jednoznaczny, materiał źródło
wy odnoszący się do kwestii czasu wyświęcania biskupów polskich 
pozwala na wniosek o przestrzeganiu na terenie prowincji gnieźnień
skiej nakazu udzielaniu sakry biskupiej w niedzielę. We wszystkich 
bowiem znanych przypadkach uroczystości konsekracyjne odbyły się 
właśnie w ten dzień tygodnia17. Pewne problemy przynosi jedynie

12 Zob. wyżej pontyfikaty cyt. w przyp. 5 oraz Das Rituale des Bischofs Heinrich
I. von Breslau, wyd. A. Franz, Freiburg im Breisgau 1912.
13 T. M. T h i b o d e a u ,  From Durand o f Mende to St Thomas More: Lessons 
Learned from Medieval Liturgy, [in:] Ritual, Text and Law. Studies in Medieval 
Canon Law and Liturgy Presented to Roger E. Reynolds, „Church, Faith and Culture 
in Medieval West”, 2004 s. 84.
14 Gvillelmi Dvranti Rationale divinorvm offtciorvm (dalej: Rationale), ed. A. D a v - 
r i 1, T. M. T h i b o d e a u ,  lib. I-IV, Tumholti 1995 s. 170-176.
15 CIC t. 1 kol. 265.
16 Rationale, s. 173; R. E. R e y n o 1 d s , dz. cyt., nr 11 s. 5.
17 Dla XIII w. są to następujące przykłady: 25 V 1242 -  bp krak. Prędota, 10 VIII
1242 -  bp pozn. Boguchwał II, 21 III 1255 -  bp pozn. Boguchwał III, 12 III 1267 -
bp krak. Paweł, 19 XII 1283 — abp Jakub, 19 III 1284 — bp włocł. Wisław, szczegóły:
J. M a c i e j e w s k i , dz. cyt., s. 228, 234,256-257, 265.
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interpretacja dokumentu Przemysła II z 25 maja 1286, chodzi tu 
wszakże o wzmiankę dotyczącą pośrednio konsekracji. Tego dnia 
książę w klasztorze w Lądzie ogłosił wyrok w sprawie wsi Piotrkowi
ce, którą przysądził biskupowi włocławskiemu Wisławowi18. Dyplom 
ten, wystawiony w sobotę, nazywa Jana, od wiosny tegoż roku elekta 
poznańskiego, biskupem poznańskim. Świadkowie zaś (oprócz same
go Jana pojawiają się tu arcybiskup Jakub oraz biskupi płocki Tomasz 
i lubuski Konrad) wyraźnie wskazują na zjazd episkopatu z okazji 
konsekracji poznańskiego kolegi. Wydaje się, że książę wykorzystał 
obecność ordynariusza włocławskiego, by sprawę o wspomnianą wieś 
oficjalnie zakończyć. Tytulatura Jana została tu zapewne podana nieco 
na wyrost, a konsekracja miała miejsce w dniu następnym.

Liturgia związana z konsekracją biskupa była z pewnością w da
nym dniu główną mszą w wybranym na tę uroczystość kościele 
i trudno mieć wątpliwości, że sprawowano ją  w połowie przedpołu
dnia. Oprócz szczególnych wskazówek prawa i tradycji dotyczącej 
pory udzielania święceń biskupich dodatkową rolę odgrywał tu fakt, iż 
celebrowanie mszy głównej niedzielnej i świątecznej w porze tercji 
było normalną praktyką Kościoła rzymskiego, świetnie znaną i stoso
waną powszechnie także w Polsce19.

Prawo kościelne żądało, by oprócz metropolity w konsekracji bi
skupa brali udział jeszcze trzej, a przynajmniej dwaj inni biskupi (naj
lepiej jego sufragani)20. I tutaj, stosunkowo nieliczne, lecz także jed
noznaczne co do swojej wymowy, przekazy źródłowe wyraźnie po
twierdzają, że wymaganiom tym czyniono zadość21. W warunkach 
polskich oznaczało to za każdym razem zjazd większości członków 
episkopatu prowincji. Kilkadziesiąt takich zjazdów w XIII stuleciu 
musiało stanowić ważny element komunikacji wewnętrznej tej małej 
grupy społecznej22.

Można zatem uznać, że ogólne zalecenia prawa kościelnego odno
szące się do okoliczności przyjmowania sakry biskupiej były na tere
nie gnieźnieńskiej prowincji kościelnej dobrze znane i przestrzegane.

18 KDWP t. 1, nr 564.
19 I. S k i e r s k a ,  Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2003, 
s. 137-143.
20 CIC, t. 2, kol. 119. Można było przyjąć te święcenia także bez udziału zwierzchnika 
prowincji, ale konieczne było uzyskanie na to jego zezwolenia.
21 Szczegóły zob.: J. M a c i ej e w s k i , dz. cyt., s. 98-99, przyp. 43.
22 Por. tamże, s. 115-125.
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Wszelako odnośnie do miejsca udzielania sakry biskupiej, w związku 
z tym, że przepisy prawne nie były jednoznaczne, mogły wytworzyć 
się oryginalne zwyczaje lokalne i takie zjawisko miało w Polsce rze
czywiście miejsce.

Na północ od Alp rozwiązaniem bardzo popularnym i jak się zdaje 
dominującym było udzielanie święceń biskupich w kościele metropo
litalnym23. Zanim papiestwo, za czasów Aleksandra IV, wymogło na 
zwierzchnikach prowincji konieczność osobistego uzyskania konfir
macji w kurii (gdzie często przy okazji otrzymywali ni także sakrę 
biskupią) także większość metropolitów przyjmowała święcenia 
w swoim kościele katedralnym24. Niekiedy zamiast stolicy diecezji na 
miejsce stosownej uroczystości wybierano inny ważny ośrodek ko
ścielny, leżący na terenie danego arcybiskupstwa, ewentualnie uro
czystość odbywała się w miejscu postoju metropolity w jego dobrach. 
Takie rozwiązanie gwarantowało metropolicie zachowanie prestiżu, 
skoro elekt udać się musiał do swojego zwierzchnika.

Zwyczajem ciągle aktualnym, szczególnie w okresie bliskiej współ
pracy Kościoła niemieckiego z władcą (X-XI w.), było przyjmowanie 
sakry biskupiej w czasie pobytu na dworze królewskim (cesarskim). 
Klasycznym przykładem może być choćby kronikarz Thietmar, biskup 
Merseburga. Dość szczegółowo opisany w jego kronice przebieg wy
padków związanych z jego wyniesieniem pozwala się zorientować, że 
wszystkie etapy powołania go na urząd biskupi i wreszcie udzielenie 
mu święceń zależne były od królewskiego itinerarium25.

Natomiast jeszcze w XIII stuleciu namaszczenie biskupa świętymi 
olejami w jego własnej katedrze można chyba uznać za sytuację raczej 
wyjątkową, choć i takie przypadki miały miejsce26. Nieco częściej 
zdarzało się, że, biskup przyjmował sakrę w kościele znajdującym się

23 Szczegółowa dokumentacja dla całej tej kwestii znajduje się w moim artykule 
Places o f Bishops' Consecration in Medieval Poland (with special reference to XIII 
cent.), [w druku].
24 J. N o w a c k i ,  Arcybiskup gnieźnieński Janusz i nieznany synod prowincjonalny 
roku 1258, „Collectanea Theologica”, t. 14: 1933 z. 1-2 s. 134-136.
25 Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg, ed. R. H o 11 z m a n , MGH
Scriptores rerum Germanicarum, Nova series, t. 9, Berolini 1935 s. 325. Inne przykła
dy zob. J. M a c i e j e w s k i ,  Places o f Bishops' Consecration, [w druku].

20 marca 1239 r. w Metz otrzymał święcenia biskupie z rąk arcybiskupa Trewiru, 
któremu asystowali dwaj jego suffagani, tamtejszy ordynariusz Jacques de Lorraine,
P. B. P i X t o n , dz. cyt., s. 417; zob. też J. M a c i e j e w s k i , Places o f Bishops'
Consecration, [w druku].
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poza jego prowincją kościelną, przy czym powody bywały różnorod
ne: zarówno natury politycznej, jak i kościelnoorganizacyjnej (wola 
władcy, zjazd biskupów, wezwanie przez wysłannika Stolicy Apostol
skiej, okres sediswakancji na urzędzie metropolity itd.)27 * * *.

Zatem ukierunkowana przez prawo praktyka odnosząca się do miej
sca konsekracji biskupów ordynariuszy była wypadkową kilku czynni
ków, wśród których wyróżnić należy przede wszystkim autorytet metro
polity. Nie należy wszakże zapominać o prestiżu i woli monarchy oraz 
o pewnych aspektach związanych z samym miejscem, mianowicie 
o jego kościelnym i politycznym znaczeniu oraz dogodnym położeniu. 
Cechą wspólną tych miejsc było to, że z reguły były to ośrodki ważne 
z punktu widzenia administracyjnego i kościelnego, w większości będą
ce stolicami diecezji. Udzielanie święceń biskupich było zatem w znacz
nym stopniu zarezerwowane dla kościołów katedralnych, co zresztą nie 
może dziwić. Naturalne wydaje się bowiem, że najlepszym miejscem 
dla ordynacji biskupa był właśnie kościół biskupi (katedralny). Były to 
zresztą często budowle wyróżniające się swoimi rozmiarami i dekoracją, 
a przecież ceremonie konsekracji były, ze względu na konieczność 
udziału w nich przynajmniej trzech hierarchów, w najgorszym razie 
małymi zjazdami lokalnego episkopatu, często jednak były to uroczysto
ści gromadzące znacznie większą liczbę biskupów, wyższego ducho
wieństwa, nie mówiąc już o władcach i świeckiej elicie społecznej.

Na tym tle praktyka, jaką można zaobserwować w XIII-wiecznej 
Polsce w omawianej tu kwestii wydaje się być osobliwa, warta za
równo zauważenia, jak i podjęcia próby wyjaśnienia.

Aż do końca XII w. brak wiarygodnych relacji źródłowych doty
czących kwestii miejsca konsekracji biskupiej na terenie gnieźnień-

27 21 września 1225 roku legat papieski, kardynał-biskup Konrad z Porto, wyświęcił 
na biskupa w katedrze w Magdeburgu, elekta z Würzburga, Hermana. Miało to miej
sce przy okazji zjazdu, w którym obok legata uczestniczyło jeszcze siedmiu bisku
pów. Niemal dokładnie rok później, 20 września 1226 roku, w katedrze kolońskiej 
arcybiskup Trewiru pomazał olejami świętymi miejscowego metropolitę Henryka von 
Müllenmark, dotychczasowego prepozyta z Bonn. Krótko przed tą wielką uroczysto
ścią, a może nawet w łączności z nią, wyświęcono także w Kolonii dwóch elektów 
z prowincji mogunckiej, Lugolfa von Holte z Münster oraz Konrada von Veitberg 
z Osnabrück), P. B. P i x t o n , dz. cyt., s. 343,351. Z kolei w 1251 r. w Pradze święcenia 
biskupie przyjął elekt z Pasawy. Obecny w katedrze praskiej był m. in. jego metropolita 
z Salzburga, który będąc także jedynie elektem nie mógł wyświęcić osobiście swego 
suffagana, Annales Bohemiae 1196-1278; Iohannis de Marignoli Chronicon Bohemorum, 
obydwa źródła cyt. wg http://www.clavmon.cz/clavis/FRRB/.

http://www.clavmon.cz/clavis/FRRB/
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skiej prowincji kościelnej. Jedynym źródłem, które informuje nas 
o tym w odniesieniu do tego okresu jest seria katalogów biskupich 
autorstwa Jana Długosza, spisana w drugiej połowie XV stulecia. 
Skróconą wersję tego przedsięwzięcia znajdujemy w Długoszowych 
Annales. Natomiast jego pełną realizację stanowi praca kronikarza 
pt. Vitae episcoporum Poloniae, gdzie zawarł krótkie biografie hierar
chów sześciu polskich diecezji, należących do metropolii gnieźnień
skiej28. Wiele informacji zawartych w tych katalogach należy uznać za 
zwykłe amplifikacje ubogich danych znalezionych przez kronikarza 
we wcześniejszych zapiskach. Stąd bardzo często traktujemy je  jak 
domysły oparte na błędnych założeniach. Nasz wybitny dziej opis sta
rał się po prostu wypełnić wypracowany przez siebie schemat swoich 
Vitae, który -  według ustaleń Urszuli Borkowskiej -  zawierał 9 ele
mentów, w tym także datę konsekracji29. Wzorzec ten możemy nieco 
rozszerzyć, ponieważ kronikarza z pewnością obok daty interesowało 
także miejsce konsekracji biskupiej. Model ten był stosowany przez 
Jana Długosza bardzo konsekwentnie, także przy pisaniu biogramów 
zupełnie fikcyjnych prałatów, których możemy znaleźć w każdym 
katalogu. W pierwszym rzędzie chodzi tu o charakterystykę postaci 
pierwszych, często apokryficznych, biskupów polskich, która służyła 
kronikarzowi do realizacji celów moralizatorskich. Przedstawionych 
w pozytywnym świetle ordynariuszy z dawnych czasów przeciwsta
wiał on bowiem pasterzom diecezji z XIV i XV wieku, którym zarzu
cał nepotyzm, symonię, kumulację urzędów czy zaniedbywanie obo
wiązków duszpasterskich30.

Katalogi Długosza podają też sporo informacji dotyczących XIII 
stulecia. Odnosi się jednak wrażenie, że autor wiedząc o podległości

28 Joannis Dlugossi Opera omnia, t. 1-14, ed. A. P r z e ź d z i e c k i ,  Crocoviae 1863- 
1887. Nowa (niemal ukończona) edycja Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae 
(dalej: Annales), lib. 1-11/12, ed. consilium, Varsoviae 1964-2001; nowe wydanie 
Catalogus episcoporum Cracoviensium (dalej cyt. KBK), [in:] Monumenta Poloniae 
Histórica, series nova (dalej: MPH sn), t. 10, pars 2, Warszawa 1974 s. 125-281. 
Zob. także U. B o r k o w s k a ,  Models o f bishops in the XVth Century Vitae 
episcoporum Poloniae by John Długosz, Miscellanea Historiae Ecclesiasticae, vol. 8. 
Colloque de Strasbourg, Septembre 1983 sur l'institution et les pouvoirs dans les 
Eglises de l'antiquité a nos jours., ed. B. V o g 1 e r , Louvain 1987 s. 148-149.
29 U. B o r k o w s k a ,  Models o f bishops, s. 150-151. Zob. też E. P o t k o w s k i , 
Fiktive Biografien in den Katalogen polnischer Bischöfe des Jan Długosz, [in:] 
Fälschungen in Mittelalter, Hannover 1988 s. 411.
30 E. P o t k o w s k i , dz. cyt, s. 411-416.
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poszczególnych biskupstw Gnieznu, sam stworzył wykaz miejscowo
ści leżących głównie na terenie arcybiskupstwa, w których metropoli
ci wyświęcali swoich sufraganów. Obok samego Gniezna znalazły się 
tutaj przede wszystkim tak ważne ośrodki kościelne jak: Łęczyca, 
Kalisz, Łowicz, Uniejów i Żnin. Długosz zdawał sobie sprawę, że 
nawet w jego czasach sufragani gnieźnieńscy rzadko byli konsekro
wani w archikatedrze, więc wykreował obraz bardziej realistyczny, 
z pewnością lepiej przystający do polskich warunków. Przekazy te, 
oddające poglądy XV-wiecznego kronikarza, nie budzą zatem zaufa
nia w kwestiach szczegółowych, ale nie należy jednak zapominać, że 
w pracach Jana Długosza zachowały się do dnia dzisiejszego informa
cje pochodzące z zaginionych obecnie źródeł, więc w uzasadnionych 
przypadkach można je wykorzystać. Za wiarygodne można natomiast 
uznać relacje kanonika krakowskiego dotyczące konsekracji, które 
miały miejsce w XV stuleciu, szczególnie zaś za życia kronikarza.

W wieku XIII zostało konsekrowanych dla biskupstw położonych 
na terenie gnieźnieńskiej prowincji kościelnej ok. 50 prałatów31. Po
mijając kilku, którzy z różnych przyczyn przyjęli sakrę w czasie poby
tu w kurii papieskiej, posiadamy wiarygodne informacje o miejscu 
konsekracji 10 ordynariuszy polskich. Tylko jeden z tych przekazów 
pochodzi od Długosza, a pozostałe dziewięć z różnych, wiarygodnych 
relacji dokumentowych, kronikarskich lub annalistycznych:

Arcybiskupi gnieźnieńscy:
Łęczyca (archidiecezja gnieźnieńska) -  1232, Pełka32;
Kalisz, kościół franciszkański (archidiecezja gnieźnieńska) -  1283, 
Jakub Świnka33.
Biskupi krakowscy:
Lelów (diecezja krakowska) - Paweł z Przemykowa, 126734.
Biskupi płoccy:
Kalisz (archidiecezja gnieźnieńska) -  1245, Piotr II Mały35.

31 Zob. wykaz J. M a c i e j e w s k i ,  Episkopat polski, s. 225-269.
32 Codex diplomaticus Poloniae (dalej: CDPol), t. 1-3, ed. L. R z y  s z c z e w s k i , 
A. M u c z k o w s k i , I .  B a r t o s z e w i c z ,  Varsoviae 1847-1858 t. 1 n r21.
33 Rocznik kaliski, [in:] MPH sn, t. 6, ed. B. K ü r b i s ,  Warszawa 1962 s. 146: 
„in domo fratrum”.
34 Rocznik kapituły krakowskiej, [in:] MPH sn, t. 5, ed. Z. K o z ł o w s k a - B u d -  
k o w a , Warszawa 1978 s. 94.
35 Annales, lib. 7 s. 86. Informacja kronikarza niemożliwa do zweryfikowania, a co do 
roku błędna. W Vitae episcoporum Plocensium abbreviatae (dalej YEPloc),
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Biskupi poznańscy:
Mstów (archidiecezja gnieźnieńska) -  1212, Paweł36;
Kozłów Biskupi (diecezja poznańska) -  1253, Piotr37;
Ląd, kościół cysterski (diecezja poznańska) -  1255, Boguchwał 
z Czerlejna38;
Pyzdry (diecezja poznańska) -  1265, Falenta39.
Ląd (diecezja poznańska), kościół cysterski -  1286, Jan Gerbic (Ger- 
wardowic?) 40.
Biskupi włocławscy:
Strzelno, kościół norbertanek (diecezja włocławska) -  1284, Wisław41;

Brak danych dla tego czasu w odniesieniu do biskupów lubuskich. 
Brak także wiarygodnych informacji dotyczących ordynacji hierar
chów wrocławskich. Jedynie bowiem katalog Jana Długosza zawiera 
wiele przekazów na ten temat. Zdaniem kanonika krakowskiego aż do 
końca XIII stulecia ordynariusze wrocławscy przyjmowali sakrę bi
skupią wyłącznie na terytorium archidiecezji gnieźnieńskiej, najczę
ściej w Gnieźnie (w katedrze) lub w Kaliszu42. Zmyślone aż po pierw
szą połowę XIV w. miejsca konsekracji ordynariuszy z Wrocławia 
uznać wypada za wyraz przekonania dziej opisa, że „ecclesia Wratis- 
laviensis Gneznensem provinciam iure metropolitano subiecta est”43.

ed. W. K ę t r z y ń s k i , MPH, t. 6, Kraków 1893 s. 605 brak danych odnośnie do 
miejsca konsekracji.
36 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski (dalej cyt. KDWP), t. 1, ed. I. Z a k r z e w 
s k i ,  Poznań 1877, nr 588.
37 Rocznik kapituły poznańskiej, ed. B. K ii r b i s , [in:] MPH sn, t. 6, s. 33.
38 Chronica Poloniae Maioris (dalej: ChPM), ed. B. K i i r b i s ,  [in:] MPH sn, t. 8, 
Warsaw 1970, s. 102: „in ecclesia Landensi”, więc w kościele cysterskim.
39 Tamże, s. 119.
40 KDWP t. 1, nr 564. Dokument wystawiony „in domo monachorum”.
41 Rocznik kaliski, s. 146: „in claustro Strelnensi”.
42 J. D ł u g o s z ,  Vita episcoporum Poloniae (dalej: VEP), [in:] tenże, Opera omnia, t. 1, 
ed. I. P o l k o w s k i ,  Ż. P a u l i ,  Cracoviae 1887 s. 445-447,450-454,457-458,464.
43 Długosz zapisał, że biskup wrocławski Henryk z Wierzbnej został wyświęcony
w Uniejowie (VEP s. 465). Tymczasem wystawiony w poniedziałek 19 marca doku
ment tego biskupa wspomina, że w tym dniu odprawił on w katedrze wrocławskiej
swoją pierwszą mszę jako biskup. Odbywało się to zwykle przy okazji uroczystej
intronizacji, niejednokrotnie w jakimś -  nawet sporym -  odstępie czasowym od kon
sekracji. Jednak obecność wówczas we Wrocławiu metropolity Jakuba oraz dwóch 
jego sufraganów, z Włocławka i Lubusza, zdaje się niedwuznacznie sugerować, że 
dzień wcześniej, w niedzielę, udzielili oni Henrykowi sakry biskupiej, Regesten zur
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Interesująca wydaje się jedynie relacja o konsekracji biskupa Waw
rzyńca, który miał przyjąć sakrę biskupią w żeńskim klasztorze bene
dyktyńskim w Ołoboku, w pobliżu Kalisza44. Przekaz ten, choć brzmi 
wiarygodnie, należy odrzucić z powodu niezgodności natury chrono
logicznej. Wawrzyniec został bowiem pomazany świętymi olejami 
z pewnością w październiku 1207 r., a najnowsze badania, zresztą 
potwierdzające wcześniejsze ustalenia, ustalają datę fundacji klasztoru 
w Ołoboku na lata 1211-1213, zaś kościół tamtejszy był konsekrowa
ny 20 października 1213 roku45 * * *.

schlesischen Geschichte, [in:] Codex diplomaticus Silasiae, t. 16, ed. C. G r u n h a - 
e e n ,  C. W u t k e ,  Breslau 1892 nr 2704.
4 VEP s. 460; Annales, lib. 6, s. 203 (tylko podana miejscowość). Mało wiarygodnie 

brzmi także informacja Długosza o konsekracji bpa wrocławskiego Tomasza II 
w 1270 r. w Sieradzu (Annales, lib. 7, s. 166). Niedawno wysunęliśmy przypusz
czenie, że byłaby ku temu okazja w czasie wrześniowego synodu prowincjonalnego 
(J. M a c i e j e w s k i ,  Episkopat polski, s. 268, przyp. 346). Domyślać się można, że 
tą samą drogą rozumowania poszedł nasz dziej opis sądząc, że w czasie zjazdu sie
radzkiego była okazja do udzielenia Tomaszowi sakry. Wszystko jednak co wiemy, to 
jedynie fakt, że w poniedziałek 22 września 1270 r. Tomasz był już z pewnością po 
konsekracji, a odnośny dokument raczej przeczy niż potwierdza, że odbyła się ona 
dzień wcześniej (CDPol t. 2/1, nr 97). Zresztą żaden z katalogów ordynariuszy wro
cławskich (również Długoszowy) nie ma nic na ten temat do powiedzenia.
45 Ostatnio G. K u c h a r s k i ,  Początki klasztoru Cysterek w Ołoboku, [w:] Cystersi 
w społeczeństwie Europy Środkowej. 900 lat Zakonu Cystersów. Materiały z kon
ferencji naukowej odbytej w klasztorze OO Cystersów w Krakowie-Mogile z okazji 
900 rocznicy powstania Zakonu Cystersów, red. A. M. W y r w a ,  J. D o b o s z ,  
Poznań 2000 s. 316-331; W. B a r a n - K o z ł o w s k i ,  Wokół początków fundacji 
klasztoru Cysterek w Ołoboku, NP, t. 102: 2004 s. 449-460; tenże, Arcybiskup gnieź
nieński Henryk Kietlicz (1199-1219). Działalność kościelna i polityczna, Poznań 
2005, s. 129, 167-170. Natomiast przypuszczenie tego ostatniego badacza, że 
w przekazie Długosza może chodzić o Ołobok pod Świebodzinem, wówczas posia
dłość cysterek trzebnickich, idzie w zdecydowanie złym kierunku. Brak pewności, że 
znany z 1262 r. kościół tamtejszy funkcjonował już w roku 1207. Równie dobrze 
można założyć, że w Ołoboku kaliskim był w tym czasie kościół, który z jakiegoś 
powodu (prawo kanoniczne wylicza dokładnie takie przypadki) musiał być ponownie 
konsekrowany kilka lat później. Poza tym trzeba by odpowiedzieć na pytanie, dlacze
go konsekracja hierarchy wrocławskiego przez metropolitę gnieźnieńskiego miałaby 
się odbyć w tak peryferyjnie położonej miejscowości i to na terenie diecezji poznań
skiej, do której Ołobok pod Świebodzinem wówczas z pewnością należał (zob. Schle- 
siches Urkundenbuch, hrsg. W. I r g a n g ,  Bd. 2-3, Wien-Koln-Graz 1977-1984, Bd. 
2 nr 155; Bd. 3 nr 399). Jeśli zatem mielibyśmy już koniecznie przyjąć wiarygodność 
przekazu Długosza, to opowiedzielibyśmy się za Ołobokiem pod Kaliszem, który 
zresztą świetnie pasuje do ogólnych trendów w kwestii miejsca konsekracji zaobser
wowanych w tym czasie na terenie gnieźnieńskiej prowincji kościelnej.
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Zaprezentowana podstawa źródłowa wskazuje wyraźnie, iż miej
scem celebrowania konsekracji ordynariuszy w trzynastowiecznej 
Polsce nie były ani ich kościoły katedralne, ani archikatedra w metro
politalnym Gnieźnie. Odpowiedzi na pytanie o przyczyny tego zjawi
ska należy, naszym zdaniem, należy szukać przede wszystkim w wa
runkach komunikacyjnych.

W pierwszym rzędzie należy uświadomić sobie ogromne zróżnico
wanie wielkości europejskich biskupstw w średniowieczu46. Obok bar
dzo małych, liczących kilka czy kilkanaście kilometrów kwadratowych, 
położonych w krajach na południe od Alp, były i znacznie większe 
biskupstwa na terenach leżących na północ od tego pasma górskiego, 
których terytoria liczyły po kilkadziesiąt tysięcy kilometrów kwadrato
wych. Sześć polskich diecezji (z wyjątkiem niewielkiej lubuskiej) moż
na zaliczyć, obok niemieckiej Konstancji, angielskiego Lincoln czy 
Yorku, biskupstw skandynawskich, czeskich i węgierskich do grupy 
największych tego typu jednostek administracyjnych. Toteż i prowincję 
gnieźnieńską wypada zaliczyć do największych na kontynencie47.

Jeżeli spojrzymy uważnie na wykaz miejscowości, w których 
w świetle źródeł miały odbyć się konsekracje biskupów polskich 
w XIII wieku, to z łatwością dostrzeżemy, iż koncentrują się one 
w centralnej części ziem polskich. Część z nich (Kalisz, Ląd, Łęczyca, 
Mstów) leżała na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. Wyróżnić tu 
trzeba przede wszystkim Łęczycę i Kalisz, miejsca konsekracji arcy
biskupów. Obydwie miejscowości to stolice książęce, a przy tym 
w obu znajdowały się odpowiednie dla uroczystej celebry obiekty 
kościelne, przy których funkcjonowały klasztory czy zgromadzenia 
kanoników48. Obydwie też leżą w pobliżu dóbr arcybiskupich, zloka-

46 C. M o r r i s ,  dz. cyt., s. 219; K. P e n n i n g t o n ,  Bishops and their Diocesis, 
http://faculty.cua.edu/pennington/BishopsDioceses.htm.
47 J. S z y m a ń s k i ,  Biskupstwa polskie w wiekach średnich. Organizacja i funkcje, 
[w:] Kościół w Polsce, t. 1. Średniowiecze, red. J. K ł o c z o w s k i ,  Kraków 1968 
s. 180.
48 Odnośnie do Kalisza zob.: Dzieje Kalisza, red. W. R u s i ń s k i ,  Poznań 1979 
s. 44nn; G. K u c h a r s k i ,  Początki zakonu franciszkanów w Kaliszu w XIII wieku, 
„Rocznik Kaliski”, 1996/1997 s. 27nn; M. M ł y n a r s k a - K a l e t y n o w a ,  
Sw. Paweł na grodzie kaliskim, [w:] Kościół. Kultura. Społeczeństwo. Studia z dzie
jów  średniowiecza i czasów nowożytnych, red. S. B y 1 i n a i in., Warszawa 2000 
s. 77-85. Dla Łęczycy np.: S. Z a j ą c z k o w s k i ,  Początki kolegiaty łęczyckiej. 
Przyczynek do dziejów osadnictwa ziemi łęczyckiej, „Roczniki Historyczne”, R. 24: 
1958 s. 145-176; Słownik starożytności słowiańskich, t. 3, 1967 s. 116-119.
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lizowanych właśnie w znacznym stopniu w centralnej Polsce, 
w ziemi kaliskiej, łęczyckiej i sieradzkiej49 50. W Kaliszu arcybiskupi 
posiadali także z pewnością własny dw ór0. Można zakładać, że kon
sekracji biskupiej metropolitów, na którą powinni zjechać wszyscy 
sufragani, nie organizowano w Gnieźnie z powodu zbyt peryferyjne
go położenia stolicy prowincji. Z tych samych powodów synody 
prowincjonalne w XII i XIII wieku zwoływano właśnie do Łęczycy 
lub pobliskich miejscowości, do których łatwiej było dotrzeć ordy
nariuszom poszczególnych diecezji. Starano się w ten sposób za
pewnić należytą frekwencję na tych zgromadzeniach i zapobiec 
skargom sufraganów, że zwołuje się ich do miejsc zbyt odległych51. 
Kilkakrotny wybór Gniezna na miejsce obrad synodów na przełomie 
XIII i XIV, choć zgodny z nakazami statutów synodalnych legata 
Filipa z Fermo z 1279 r., wyraźnie pogorszył warunki komunikacji 
w grupie episkopatu polskiego52. Toteż późniejsze synody arcybi
skupie odbywały się znowu w Polsce centralnej: w Uniejowie, Kali
szu, Łęczycy i Piotrkowie53.

Nieco inaczej wpisują się w ten wykaz miejsc konsekracji biskupiej 
takie ośrodki jak Mstów czy Ląd. W XIII wieku w pierwszej z tych 
miejscowości funkcjonował klasztor kanoników regularnych54, 
w drugiej, jeszcze w XII wieku, usadowili się cystersi. Opactwo 
w Lądzie odgrywało w omawianym czasie znaczącą rolę w życiu poli
tycznym i kulturalnym Wielkopolski55. W obu miejscowościach były 
zatem warunki dla w miarę wygodnego postoju dla uczestników ce
remonii i znajdował się w nich odpowiedni dla niej obiekt sakralny.

Nie ulega wątpliwości, że podróżowanie causa visitationis było 
bardzo istotnym elementem rządów arcybiskupów gnieźnieńskich 
w średniowieczu. W XIII wieku obszar archidiecezji gnieźnieńskiej

49 J. W a r ę ż a k ,  Rozwój uposażenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w średniowie
czu, Lwów 1929 s. 12-13, 23-31.
50 Kronika Jana z Czarnkowa (dalej: KJC), oprać. J. S z l a c h t o w s k i ,  [in:] MPH, 
t. 2, Lwów 1872 s. 672.
51 CDPol t. 3 nr 9.
52 J. M a c i e j e w s k i ,  Episkopat polski, s. 122-123.
531. S u b e r a , Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich, Warszawa 1981 
s. 57nn.
54 P. D e 111 o f  f , Kościół kanoników regularnych laterańskich w Mstowie, „Kwartal
nik Architektury i Urbanistyki”, t. 43: 1998, z. 4 s. 291.
55 Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2, red. A. W y r w a ,  J. S t r z e l c z y k ,  
K. K a c z m a r e k ,  Poznań 1999 szczeg. s. 189-192, 194.

http://faculty.cua.edu/pennington/BishopsDioceses.htm


130 JACEK MACIEJEWSKI

rozciągał się długim na około pół tysiąca kilometrów pasem ziem od 
morza (archidiakonat słupski) aż prawie po Kielce. Wizytacja takiego 
terytorium wymagała od hierarchów gnieźnieńskich dużego samoza
parcia, dobrego zdrowia i zdolności organizacyjnych. Tym bardziej, 
że w grę wchodziły nie tylko wizytacje własnej diecezji, ale także 
całej prowincji kościelnej. W XIII wieku, w okresie podziału państwa, 
arcybiskup gnieźnieński jako jedyny objeżdżał całość ziem polskich56. 
Nie jesteśmy niestety w stanie odtworzyć trasy tych objazdów. Mo
żemy jednak zdać sobie sprawę ze skali trudności i problemów, jakie 
im towarzyszyły. Poza tym należy pamiętać, że objazdy te były także 
uzależnione od zmiennych terminów kalendarza kościelnego i zwią
zanych z tym nakazów prawa kościelnego odnośnie do rezydencji 
przy katedrze. Miały również wymiar ekonomiczny i związane były 
z konsumpcją przez arcybiskupa i jego otoczenie nadwyżek produk
cyjnych zmagazynowanych w centrach posiadłości Kościoła gnieź
nieńskiego, które stawały się z wolna miejscami rezydencjonalnymi 
metropolity, tak że w późnym średniowieczu metropolici rzadko prze
bywali w stołecznym Gnieźnie57.

Jeśli spojrzymy na pozostałe, nie leżące na terenie arcybiskupstwa, 
miejscowości, to zauważymy, że wszystkie zlokalizowane były na 
terenie biskupstwa wyświęcanego hierarchy, ale tuż przy granicy ar
chidiecezji gnieźnieńskiej. Niektóre z nich znajdowały się w pobliżu 
dóbr arcybiskupich, Kozłów Biskupi nieopodal posiadłości metropoli
tów w kasztelanii łowickiej na Mazowszu58, zaś Strzelno w pobliżu 
samego Gniezna. Z kolei przez Pyzdry wiodła najbliższa droga do 
majątków Kościoła gnieźnieńskiego w ziemi kaliskiej.

W interesującym nas czasie metropolici gnieźnieńscy osobiście 
udzielali sakry biskupiej swoim sufraganom59. Strzegli w ten sposób

56 A. G ą s i o r o w s k i ,  Gniezno monarsze i Gniezno bisupie w średniowieczu. Pro
blem rezydowania, [w:] 1000 lat archidiecezji gnieźnieńskiej, red. J. S t r z e l 
c z y k ,  J. G ó r n y ,  Gniezno 2000 s. 152-153; J. M a c i e j e w s k i ,  Episkopat pol
ski, s. 146, 185-186.
57 A. G ą s i o r o w s k i ,  Arcybiskupi gnieźnieńscy w Polsce pierwszych Jagiellonów, 
„Roczniki Historyczne”, R. 59: 1993 s. 99, 103; tenże, Gniezno monarsze, s. 152.
58 J. W a r ę ż a k , dz. cyt., s. 72.
59 Podejrzewać można, że w XIII w. tylko biskup krakowski Jan Muskata w roku 
1294 przyjął święte oleje z rąk kogoś innego, niewątpliwie jednak za aprobatą metro
polity gnieźnieńskiego, J. M a c i e j e w s k i ,  Czas i okoliczności objęcia rządów
przez biskupa krakowskiego Jana Muskatę, „Studia Historyczne”, t. 43: 2000, z. 2,
s. 324-325..
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zazdrośnie swych metropolitalnych uprawnień, zarówno ze względu 
na swój prestiż kościelny, jak i ogólnopolskie znaczenie swego urzę
du. Widać wyraźnie, że miejsca konsekracji biskupów dobierane były 
tak, by dopasować je w miarę możności do zaplanowanej trasy arcybi
skupiego objazdu, a z drugiej strony nie utrudniać przybycia na uro
czystości niezbędnym przy takich okazjach sufraganom gnieźnień
skim. Dodatkowym elementem był jeszcze nakaz prawa kanoniczne
go, by konsekracja odbyła się, jeśli nie było dodatkowych przeszkód, 
w terminie trzech miesięcy od daty konfirmacji.

Zależność miejsca konsekracji od arcybiskupiego itinerarium widać 
szczególnie wyraźnie w dwóch przypadkach. Jak wiemy biskup po
znański Piotr przyjął święcenia biskupie w Kozłowie Biskupim na 
Mazowszu późną jesienią 1253 roku, zapewne w listopadzie60. Kilka
dziesiąt lat później, jesienią 1324 roku, jeden z kolejnych biskupów 
poznańskich, Jan Doliwa, został wyświęcony w Sochaczewie. Obie 
miejscowości są od siebie oddalone o kilka kilometrów. Z wystawio
nego wkrótce potem dokumentu wiemy zresztą, że biorący udział 
w tej uroczystej liturgii biskupi jeszcze tego samego dnia udali się do 
Kozłowa61. W obu opisanych tu terminach przyszło ordynariuszom 
poznańskim wybrać się po sakrę w długą podróż, do położonej daleko 
od Poznania, ale także od Gniezna, miejscowości. Jechali jednak nie 
tylko do części położonej na Mazowszu swojej diecezji, ale także 
mogli odwiedzić przy okazji swe dobra. Kozłowo należało od połowy 
XIII wieku do mensy biskupów poznańskich62 i tu prawdopodobnie 
w obu przypadkach podjęto gości uroczystą ucztą, tak jak to miało 
miejsce w 1267 r. w Lelowie, gdy konsekrowany był hierarcha kra
kowski Paweł z Przemykowa. Trudno jednak mieć wątpliwości, że 
podróż na Mazowsze związana była przede wszystkim z pobytem 
w tym czasie zwierzchnika prowincji kościelnej w położonych w po
bliżu arcybiskupich dobrach łowickich.

Drugi przypadek związany jest z wyniesieniem na biskupstwo 
poznańskie w roku 1265 Falenty. Kapituła poznańska wybrała

60 Przy okazji metropolita wyświęcił także pierwszego biskupa dla Litwy, dominika
nina Wita, Rocznik kapituły poznańskiej, s. 33.
61 Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, cz. 1, wyd. F. P i e -  
k o s i ń s k i , Kraków 1874, nr 131.
62 Rocznik kapituły poznańskiej, s. 25; ChPM s. 93; Nowy kodeks dyplomatyczny 
Mazowsza, cz. 2, wyd. I. S u ł k o w s k a - K u r a ś ,  S. K u r a ś ,  Wrocław -  Warsza
wa -  Kraków -  Gdańsk -  Łódź 1989, nr 101.
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w tymże roku 25 stycznia biskupem swego prepozyta Pietrzyka. 
Elekt udał się do Żnina, gdzie przebywał akurat arcybiskup, aby 
uzyskać jego zatwierdzenie. Nie uzyskał jednak akceptacji metropo
lity z powodu kiepskiego wykształcenia i zrezygnował ze swoich 
praw na korzyść kandydata książęcego, Falenty. Kanonicy poznań
scy zebrali się więc ponownie, gdyż kandydatura Falenty im nie 
odpowiadała. Nowy elekt, dotychczasowy archidiakon poznański 
Jan, w końcu lutego znalazł arcybiskupa w Gnieźnie. Ten jednak 
powtórnie odmówił potwierdzenia wyboru dokonanego przez kano
ników. Już wkrótce arcybiskup wyruszył na południe swej diecezji, 
bo uroczystość konsekracji, na którą trzeba było przecież wezwać 
przynajmniej dwóch sufraganów, odbyła się w Pyzdrach, do których 
większość z nich miała bliżej niż do Gniezna63. Poza tym leżały one 
na drodze do posiadłości arcybiskupich w ziemi kaliskiej. Metropoli
ta był zatem w ciągłym ruchu i w tym kontekście wiarygodnie 
brzmią narzekania biskupa wrocławskiego Henryka z Wierzbnej, 
który tłumaczył się, że nie mógł stawić się przed arcybiskupem, po
nieważ „dominus Archiepiscopus per suam dioc(esim) frequenter 
habeat diversis ex causis hinc inde pertransire, sic quod eius mansio 
ab ignotis si non exprimitur ignoratur”64.

Dopóki metropolita osobiście ordynował swoich sufraganów to on 
wskazywał miejsce, gdzie najdogodniej można było zorganizować tę 
uroczystość wymagającą obecności przynajmniej kilku członków 
episkopatu. Z reguły były to miejscowości położone w środkowej lub 
południowej części archidiecezji, które można uznać za ważne centra 
życia kościelnego i religijnego. Inaczej wyglądała sytuacja, gdy me
tropolita z jakichś powodów godził się na przeniesienie ceremonii 
konsekracji na teren diecezji wyświęcanego elekta. Wówczas, z po
dobnych przyczyn natury komunikacyjnej, wybierano miejscowości 
przygraniczne, ale trzeba było pogodzić się z faktem, że uroczystości 
odbędą się w ośrodku o mniejszej randze. Za to można było ewentu
alnie liczyć na opiekę i gościnę książęcą. Tak było w roku 1265 
w Pyzdrach, gdy namaszczano olejami świętymi protegowanego kali
skiej pary książęcej i gdy z pewnością opieka ze strony księcia była 
jak najbardziej wskazana, skoro osoba elekta wzbudzała tak duże

63 Opis tych wydarzeń, ChPM, s. 118-119.
64 Das Formelbuch des Domherrn Arnold von Protzan, hrsg. W. W a t t e n b a c h ,  
[in:] Codex dilmaticus Silesiae, t. 5, Breslau 1862 nr 128 s. 112.
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emocje w miejscowym środowisku kościelnym, powiązanym przecież 
ściśle z rycerską elitą majątkową.

Jak już wyżej wspomniano nakazy prawa kanonicznego sprawiały, 
że przy okazji ordynacji nowego ordynariusza diecezji dochodziło do 
zjazdu większości episkopatu prowincji gnieźnieńskiej. W praktyce 
zresztą na uroczystości te zjawiało się nawet więcej sufraganów niż to 
było niezbędne65. Bardzo dobra frekwencja była również na zjazdach 
z okazji konsekracji metropolity, gdyż w uroczystościach tych brali 
w omawianym okresie wszyscy lub prawie wszyscy jego sufragani66.

Hierarchowie przybywali na miejsce ceremonii wraz ze swoimi 
dworami, w których w XIII wieku czołowe miejsce należało do kano
ników katedralnych. Nie brakowało z pewnością i niższego kleru, 
urzędników dworskich i rycerzy służebnych67. Przykład z sąsiednich 
Czech pokazuje, że orszak elekta był specjalnie przygotowywany, 
gdyż chciał on w tak ważnej chwili przedstawić siebie i swój dwór 
w sposób szczególnie okazały68.

Zjazd episkopatu z okazji konsekracji trwał minimum trzy dni. 
Najpóźniej w sobotę przybywali nań wszyscy główni bohaterowie 
wydarzeń. Wieczorem bowiem metropolita egzaminował elekta, pyta
jąc o jego życie69, co miało charakter czysto symboliczny, bo przecież 
już wcześniej dokładnie go wybadał przy okazji konfirmacji. Następ
nego dnia, w niedzielę, w porze tercji celebrowano uroczystą mszę, za 
udział w której można było otrzymać odpust70. Kolejnym, a przy tym 
bardzo ważnym społecznie, elementem tego dnia była uroczysta uczta, 
na którą nowo wyświęcony ordynariusz zapraszał przybyłych gości. 
Przygotowania do niej zaczynały się dużo wcześniej, czasem wkrótce

65 KDWP t. 1 nr 564, 588; Rocznik kapituły poznańskiej, s. 35. Por. też J. M a -  
c i e j e w s k i , Episkopat polski, s. 98-99, przyp. 43 niepotrzebnie tak ostrożnie.
66 Arcybiskup Pełka został wyświęcony w 1232 r. przez co najmniej czterech swoich 
sufraganów. Zapewne nie przybył do Łęczycy wówczas, z nieznanych powodów, 
tylko jeden z nich, hierarcha krakowski Wisław, CDPol t. 1, nr 21. Natomiast elekt 
płocki sam jeszcze w tym czasie nie miał święceń biskupich. Z kolei w grudniu 1283 
do Kalisza stawili się wszyscy członkowie episkopatu polskiego z wyjątkiem biskupa 
włocławskiego Albierza, który zmarł dwa tygodnie przed tą uroczystością J. M a - 
c i e j e w s k i , Episkopat polski, s. 99, 226, 246, 265.
67 O dworze biskupim w tym czasie zob. J. M a c i e j e w s k i ,  Episkopat polski, 
s. 189-199, gdzie cyt. dawniejsza literatura.
68 Annales de rebus gestispost mortem Przem. Ottokari regis, ed. J. E m 1 e r , [in:] Fontes 
rerum Bohemicarum, tom. II/l, Pragae 1874,1., cyt. w ghttp://www.clavmon.cz/clavis/FRRB/.
69 Rationale, s. 174.
70 Zob. wyżej przyp. 68: „Indulgentia autem die ipso data est annus et xL dies”.

http://www.clavmon.cz/clavis/FRRB/
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po elekcji. Król czeski i polski Wacław II przysłał elektowi praskiemu 
Janowi IV z Drażic, który przyjmował sakrę w swojej katedrze, trzy 
pełne wozy mięsa i wiele innych potrzebnych do uświetnienia tej uro
czystości rzeczy71. Przyjmowanie sakry z dala od własnej diecezji nie 
zwalniało elekta z obowiązku zachowania się odpowiednio do ocze
kiwań społecznych. Goście musieli zostać godnie podjęci przez tego, 
który rodził się w szczególny sposób dla nieba. Biskupowi praskiemu 
Tobiaszowi przyszło po namaszczenie olejami świętymi udać się do 
Brna, gdzie uroczystości odbyły się w kościele i klasztorze domini
kańskim. I choć konsekracja przypadła w niedzielę Reminiscere 
(tj. 26 lutego) 1279 r., czyli w okresie Wielkiego Postu, to ordynariusz 
czeski dla wszystkich, którzy tam wówczas przybyli, czy zaproszeni 
czy nie, „permagnificium convivium celebra vit”72. Ten ostatni przy
kład koresponduje świetnie z wystawną ucztą połączoną z tańcami, 
którą zorganizował w 1267 r. z okazji swojego wyniesienia ordyna
riusz krakowski Paweł z Przemykowa. W tym przypadku faktycznym 
gospodarzem był zapewne książę krakowski Bolesław, gdyż uroczy
stości odbyły się w dobrach władcy, a sakrę otrzymał dotychczasowy 
kanclerz książęcy73. I ta zabawa odbyła się w okresie wielkopostnym, 
lecz widocznie arcybiskup i jego sufragani uznali, że „zaślubiny” bi
skupa z diecezją usprawiedliwiają tak wielką radość74, czyż bowiem 
można „gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest 
z nimi” (Łk 5, 34). Goście zostawali zatem do dnia następnego, kiedy 
to dopiero zaczynano się rozjeżdżać. Zjazd taki zaczynał się szybciej, 
gdy zachodziła konieczność przyjęcia przez elekta święceń prezbitera- 
tu w sobotę poprzedzającą przyjęcie sakry biskupiej. Z kolei odbycie

71 Cronica Francisci Pragensis, ed. J. Em 1 e r , in: Fontes rerum Bohemicarum, tom. 
IV, Pragae 1884, cyt. wg http://www.clavmon.cz/clavis/FRRB/.
72 Annales de rebus gestis post mortem Przem. Ottokari regis, cyt. wg 
http://www.clavmon.cz/clavis/FRRB/.
73 J. W y r o z u m s k i ,  Paweł z Przemankowa, biskup krakowski, Polski Słownik 
Biograficzny, t. 25, 1980 s. 391. Lelów był własnością książęcą, gdzie w XIII w. 
funkcjonował często niszczony gród. Pierwsza wzmianka o plebanie z roku 1326 
pozwala na przypuszczenie, że istniał tu kościół parafialny już w XIII wieku, Słownik 
historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, t. 5, cz. 3, 
Kraków 2003 s. 523.
74 Rocznik kapituły krakowskiej, 94. Chociaż od czasu pontyfikatu Innocentego III zaczęły
stopniowo zmieniać się relacje między biskupem i jego diecegą, to oficjalnie pisma papie
skie jeszcze długo odwołują się w swej retoryce do tej metafory, K. P e n n i n g t o n ,  
Bishops and their Diocesis, http://faculty.cua.edu/pennington/BishopsDioceses.htm. Zresztą 
w Polsce ścisły związek ordynariusza z biskupstwem trwał aż po drugą połowę XIV stulecia.
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ingresu zaraz po przyjęciu święceń biskupich (tak jak to miało zapew
ne miejsce we Wrocławiu w 1302 i Płocku w 1318 r.) wydłużało rzecz 
jasna całe uroczystości.

Z pewnością niektóre uroczystości konsekracyjne uświetniali 
książęta obecnością swoją i swego dworu. Brak danych nie pozwala 
na stwierdzenie, czy była to częsta praktyka i czy byli oni szczegól
nie porządanymi gośćmi. Wydaje się jednak, że zależało to od aktu
alnej sytuacji politycznej, a także, iż obywano się świetnie bez obec
ności świeckich. Sprzyjało temu na pewno organizowanie tych uro
czystości poza stolicami diecezji, które z reguły (wyjątki to Włocła
wek i Lubusz - później Górzyca) były też siedzibami książąt. Jeśli 
nawet obecność księcia przydawała blasku całemu przedsięwzięciu, 
to w okresie dzielnicowym nie liczono się specjalnie z jego opinią 
odnośnie do miejsca i czasu ceremonii. Pokazuje to przykład z roku 
1283, gdy Jakub II Świnka został namaszczony 19 XII olejami świę
tymi w Kaliszu. Książę wielkopolski Przemysł II, cztery dni wcze
śniej pochował w Gnieźnie żonę, która zmarła w tajemniczych oko
licznościach. Śmierć Ludgardy nastąpiła, zdaniem K. Jasińskiego 
między 11 a 13 XII, pogrzeb odbył się zaś z pewnością 15 XII, po 
czym Przemysł ąuantocius udał się cum magna multitudine do Kali
sza, by wziąć udział w uroczystości konsekracji arcybiskupa i wrę
czyć metropolicie z tej okazji drogocenny pierścień75. Pośpiech był 
rzeczywiście wskazany, gdyż Kalisz leży ok. 100 km na południowy 
wschód od Gniezna. Na przebycie tej odległości dwór książęcy czy 
biskupi potrzebował wówczas normalnie trzech dni. Tymczasem 
uroczystości kościelne zaczynały się już w sobotę (18 XII), gdy 
elekt Jakub przyjmował święcenia prezbiteratu. Pośpiech księcia 
mógł być związany z chęcią zaskarbienia sobie przychylności me
tropolity w sytuacji, gdy według powszechnej opinii księżna Lud
garda została zamordowana na rozkaz władcy. Być może obecność 
na ceremonii konsekracji biskupiej w swoim księstwie uważał on 
także jako naturalny element wpisujący się w jego program jedno
czenia ziem polskich. Tym bardziej, że w tym przypadku chodziło 
o ogólnopolskiego metropolitę. Przemysł ze swoimi dostojnikami

75 Rocznik kaliski, s. 146; K. J a s i ń s k i ,  Genealogia Piastów wielkopolskich. Po
tomstwo Władysława Odonica, „Kronika Miasta Poznania”, 1995 nr 2 s. 55. Być 
może pierścień ten został wykorzystany w trakcie liturgii, tak jak klejnot podarowany 
Janowi IV z Drażic przez króla Wacława II w roku 1301, Cronica Francisci Pragensis, 
cyt. wg http://www.clavmon.cz/clavis/FRRB/.

http://www.clavmon.cz/clavis/FRRB/
http://www.clavmon.cz/clavis/FRRB/
http://faculty.cua.edu/pennington/BishopsDioceses.htm
http://www.clavmon.cz/clavis/FRRB/
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był zresztą obecny także w Lądzie w roku 1286, gdy wyświęcano 
biskupa poznańskiego Jana Gerbica76.

Już u progu XIV stulecia spotykamy pierwsze poświadczone źró
dłowo konsekracje, które miały miejsce w katedrze wyświęcanego 
elekta77. W sumie zaś dla lat 1301-1480 możemy naliczyć (łącznie 
z kruszwicką ceremonią Gerwarda) 10 uroczystości zorganizowanych 
w katedrze elektów i 4 dalsze, które miały miejsce w innych stolicach 
diecezji (z tego jedna poza granicami prowincji)78.

Co prawda metropolici konsekrowali jeszcze czasami biskupów po 
dawnemu w Polsce centralnej, przy okazji pobytu w położonych tam 
posiadłościach79 80. Jednak widać bardzo wyraźnie, że w późnym śre
dniowieczu ceremonie konsekracji zdecydowanie przenoszą się po 
pierwsze do kościołów katedralnych, po drugie zaś „odsuwają” się 
jeszcze bardziej od Gniezna, zarówno w sensie geograficznym, jak

76 KDWP t. 1, nr 564.
77 Mam tu na myśli udzielenie sakry biskupiej Henrykowi z Wierzbnej we Wrocławiu 
w roku 1302 oraz Florianowi z Kościelca w Płocku w roku 1318, choć trzeba przy
znać, że dowody na to, iż obie ceremonie odbyły się w katedrze, choć mocne, są 
jedynie natury pośredniej, zob. wyżej przyp. 43 oraz S. M. S z a c h e r s k a , Z  dzie
jów  kancelarii książąt kujawskich w XIII w., „Studia Źródłoznawcze”, t. 5: 1960 s. 19- 
20. Poniekąd można tu zaliczyć także konsekrację Gerwarda z Ostrowa w kolegiacie 
Kruszwicy (diecezja włocławska) w początkach roku 1301 a to ze względu na fakt, iż 
jeszcze w XIII w. kapituła kruszwicka była traktowana jak siostrzana korporacja kapitu
ły katedralnej włocławskiej. Była to reminiscencja rzeczywistej rezydencji biskupa 
i kapituły w Kruszwicy u zarania dziejów biskupstwa włocławskiego, idem, Działalność 
kościelna Gerwarda z Ostrowa, biskupa włocławskiego w latach 1300-1323, Bydgoszcz 
1996 s. 19.
78 J. M a c i e j e w s k i , Places of Bishops' Consecration, [w druku].
79 Można tu wymienić konsekracje: biskupa krakowskiego Nankera (1320) w Łęczy
cy, KBK, s. 187; włocławskiego Władysława z Oporowa w tym samym mieście, 
u dominikanów, VEP, s. 538; G. L i c h o ń c z a k - N u r e k ,  Wojciech herbu Jastrzę
biec. Arcybiskup i mąż stanu (ok. 1362-1436), Kraków 1996 s. 188; poznańskich Jana 
Doli wy w Sochaczewie (1324), zob. wyżej przyp. 61, zaś Andrzeja z Bnina (1439) 
w Kaliszu, VEP, s. 511; Annales, lib. 11/12 s. 198-199.
80 Oprócz ceremonii, które odbyły się w katedrach elektów można wskazać na uro
czystości konsekracji 1) biskupa płockiego Scibora z Gościeszyc w Pułtusku na Ma
zowszu (1464), VEPloc, s. 611, K. R. P r o k o p ,  Biskupi pomocniczy w diece-zjach 
polskich w dobie przedtrydenckiej, Kraków 2002 s. 278.; 2) hierarchy wrocławskiego
Konrada, księcia z Oleśnicy, w Otmuchowie na Śląsku (1418), KB W, s. 581; VEP, 
s. 472. 3) biskupa poznańskiego Stanisława Ciołka, podkanclerzego królewskiego, 
który zapewne ze względu na to, że był pochłonięty działalnością na dworze królew
skim, został wyświęcony w 1428 r. przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnic
kiego w kościele franciszkańskim w Nowym Korczynie, VEP, s. 509; Annales,
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i poprzez fakt, że liturgii tej często nie przewodniczył już metropolita, 
zadowalając się konfirmowaniem elekta i zezwoleniem mu na przyję
cie konsekracji81.

Przedstawione tu wstępne, wymagające z pewnością jeszcze wni
kliwej weryfikacji, obserwacje dotyczące XIV i XV w. wskazują, że 
w interesującej nas kwestii pojawiły się wyraźne nowe tendencje. 
Były one częściowo efektem przemian politycznych. Odrodzone 
u progu XIV stulecia Królestwo Polskie nie objęło wszystkich ziem 
piastowskich tak, że dwie stolice biskupie (Wrocław i Lubusz) na 
trwale, zaś jedna (Płock) przejściowo znalazły się poza jego granica
mi. Osłabiło to także związki natury kościelnej tych ziem z Gnieznem. 
Sprzyjało temu także polityczne zaangażowanie się wielu biskupów 
i powrót episkopatu do „służby państwowej”82. W XIV-XV w. osłabły 
również wpływy arcybiskupów gnieźnieńskich w podległych im su- 
fraganiach. Odnotować tu trzeba przede wszystkim zdobycie przez 
monarchę polskiego dominującej pozycji przy obsadzie stolic bisku
pich i kłopoty metropolitów w wyegzekwowaniu ich uprawnień wizy
tacyjnych83. Osobną kwestią jest rozwój organizacji wewnętrznej Ko
ścioła, jaki nastąpił w Polsce w późnym średniowieczu. Wymusiło to 
na ordynariuszach diecezji konieczność poszukiwania zastępców. 
Biskupi polscy nie byli bowiem w stanie przestrzegać, ogłoszonego na 
synodzie w roku 1248, nakazu prawa kościelnego odnośnie do rezy-

lib. 11, s. 240; Z. K o w a l s k a ,  Stanisław Ciołek (+1437), podkanclerzy królewski, 
biskup poznański, poeta dworski, Kraków 1993 s. 71.
81 Biskup krakowski Zawisza z Kurozwęk, po uzyskaniu zatwierdzenia swojego me
tropolity, został ordynowany przez arcybiskupa Esztergom, KJC, s. 711. Jeden z jego 
następców, Zbigniew Oleśnicki, otrzymał z kolei święcenia od metropolity lwowskie
go, Kalendarz katedry krakowskiej, ed. Z. K o z ł o w s k a - B u d k o w a ,  MPH 
sn t. 5, Warszawa 1978, s. 193; KBK 216. Z kolei hierarcha wrocławski Jodok z Ro- 
żemberku przyjął święcenia z rąk biskupa miśnieńskiego, KB W, s. 583, zaś prałata 
poznańskiego Stanisława Ciołka wyświęcił wspomniany Zbigniew Oleśnicki, VEP, 
s. 509. Z kolei biskup lubuski Piotr z Burgsdorfu, ponieważ metropolita gnieźnieński 
Wincenty Kot nie był jeszcze konsekrowany i nie miał paliusza, uzyskał sakrę z rąk 
hierarchy brandenburskiego, Stefana. Po śmierci Piotra arcybiskup Wincenty, będąc 
nadal tylko elektem, zatwierdził hierarchę lubuskiego Konrada Krone i polecił mu, 
aby postarał się o sakrę biskupią z rąk jakiegoś biskupa, który wystąpi w nakazanej 
przez prawo asyście minimum dwóch innych prałatów; A. W e i s s ,  Organizacja 
diecezji lubuskiej w średniowieczu, „Studia Kościelnohistoryczne”, t. 1, Lublin 1977, s. 56.
82 A. G ą s i o r o w s k i ,  Arcybiskupi gnieźnieńscy, s. 97-99; J. K u r t y k a ,  Odrodzo
ne królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle naj
nowszych badań, Kraków 2001 s. 105-107; M. K o c z er  s k a , dz. cyt., s. 114-120.
83 A. G ą s i o r o w s k i ,  Arcybiskupi gnieźnieńscy, s. 100.
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dencji przy katedrze w Adwencie i Wielkim Poście84. Toteż już od 
drugiej połowy XIII w. spotykamy w Polsce coraz liczniejszych epi
skopat tytularny. Owi biskupi tytułami, będący pomocnikami ordyna
riusza diecezji in pontificalibus, brali udział w późnośredniowiecznej 
Polsce, niekiedy nawet jako główni konsekratorzy, w ceremoniach 
udzielania sakry biskupiej85.

Polski zwyczaj organizowania konsekracji biskupich poza katedra
mi i przewodniczenia im zawsze przez zwierznika prowincji, arcybi
skupa gnieźnieńskiego, był zatem charakterystyczny dla okresu rozbi
cia dzielnicowego, czyli szeroko rozumianego XIII wieku. Konsekra
cja, w wyniku której ordynariusz nabywał pełnię praw pontyfikalnych, 
nie była wówczas z reguły związana bezpośrednio z następującym po 
niej ingresem. Z pewnością była uroczystością o dużym znaczeniu 
społecznym, ale ze względu na wspomniane zwyczaje odnośnie do 
miejsca, w którym się odbywała, miała przede wszystkim znaczenie 
dla elitarnej grupy episkopatu. O ile bowiem poprzez rytualne obrzędy 
namaszczenia olejami świętymi i recepcji oznak wiary i władzy bi
skupiej, a także poprzez następującą po nich „ucztę weselną”, nowy 
ordynariusz stawał się członkiem małej społecznej grupy episkopatu 
prowincji, to jego relacje pasterskie z podlegającymi jego władzy 
wiernymi wymagały jeszcze uroczystego wejścia do katedry i odpra
wienia tam pierwszej mszy świętej.

84 J. M a c i e j e w s k i ,  Episkopat polski, s. 182-184, 207-208; I. S k i e r s k a ,  dz. 
cvt., s. 125-127.
85 J. M a c i e j e w s k i , Places o f Bishops' Consecration, [w druku].

wyk. Łukasz Maciejewski
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The consecration of bishops in thirteenth century Poland

Summary

This article is concerned with the consecration of bishops in late medieval Poland. 
The rite was part o f a complex procedure which marked the transition from senior 
clergy to the episcopate. In the 13th century the consecrations o f bishops in the 
ecclesiastical Province of Gniezno were conducted strictly in accordance with the 
requirements o f canon law with regard to proper timing and the participation of guest 
bishops. The fact that the ceremony -  whose symbolism drew on the metaphors o f a 
(spiritual) wedding and wedding feast -  took at least three days greatly enhanced its 
religious and social significance. The consecration was almost always presided over 
by the current Archbishop of Gniezno. Another characteristic local trait was 
concerned with the place where the ceremony was performed.

The central cathedral church was hardly privileged in this respect; on the contrary, 
consecrations were usually organized in larger provincial centres, either on the 
territory of the Archdiocese of Gniezno (and as a rule close to the Archbishop's landed 
estates), or not far from its borders, on the territory o f the diocese o f the bishop-elect. 
The reasons why that practice became customary must be sought in the jelatively 
peripheral location o f Gniezno with regard to other episcopal sees and in the need to 
work out a compromise between the ambitions of the local bishops to maintain their 
prestige and the necessity o f keeping up lines of communication, in the broad sense of 
the word, between members o f the Polish episcopate.

However, even a cursory glance at the practices that prevailed in the 14th-15th 
century reveals that consecrations of bishops were usually solemnized in the cathedral 
churches of the bishops-elect with lesser participation o f the Archbishops o f Gniezno.

Translated by A. Branny

WŁADYSŁAW PIOTR WLAŹLAK

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA KS. LUDWIKA 
ZABORSKIEGO W POWIECIE PILICKIM (1817-1821)

1. Działalność duszpasterska

Ks. Ludwik Alojzy Kajetan Zaborski urodził się 1755 r. w Kiel
cach, gdzie w miejscowej kolegiacie 10 czerwca 1778 r. przyjął świę
cenia kapłańskie z rąk biskupa smoleńskiego Gabriela Wodzyńskie- 
go1. Działalność duszpasterską rozpoczął w diecezji krakowskiej jako 
wikariusz parafii Nowy Korczyn, zaś w 1784 r. został proboszczem 
parafii Giebło, z czym związana była godność kanonika Kapituły Ko- 
legiackiej w Pilicy2. W tym czasie jego działalność duszpasterska 
znalazła uznanie u władz kościelnych, gdyż 29 grudnia 1787 r. Stolica 
Apostolska mianowała go prefektem misji apostolskich w diecezji 
krakowskiej, co 1 marca następnego roku potwierdził biskup Michał 
Jerzy Poniatowski3.

W kilka lat później awansował w kapitule pilickiej obejmując dzie
kanię, co oznaczało przeniesienie na probostwo w Mrzygłodzie. Bene
ficjum to otrzymał z prezenty dziedzica miasta Pilicy. Na urząd ple
bański instytuowano go 13 sierpnia 1791 r., zaś introdukcja do kościo-

1 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej (AACz) sygn. KK 89, s. 191, 220-221; 
J. W i ś n i e w s k i ,  Historyczny opis kościołów, miast i pamiątek w olkuskiem, Ma- 
riówka Opoczyńska 1933, s. 63, 66-67.
2 Zdaniem ks. Bolesława Stanisława Kumora w latach 1784-1789 ks. L. Zaborski był 
kustoszem kapituły pilickiej, z czym złączone było probostwo w Słupi. Niestety nie 
wzmiankuje go w tym okresie, jako plebana w Słupi ks. Jan Wiśniewski -  
B. S . K u m o r ,  Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 3, Kraków 2000, s. 385, 
389; J. W i ś n i e w s k i ,  Historyczny opis kościołów miast, zabytków i pamiątek 
w powiecie włoszczowskim, reprint, Kielce 2000, s. 248.
3 AACz sygn. KD 335, s. 71.

„Nasza Przeszłość” t.105: 2006, s. 141-162.
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ła mrzygłodzkiego odbyła się 12 października tr.4 W działalności pa
rafialnej wspomagało go dwóch mansjonarzy. Pierwszym z nich był 
ks. Paweł Barański, który 24 stycznia 1760 r. z woli Konsystorza Ge
neralnego w Krakowie przyjął prowizję przy tym kościele. Drugim 
był ks. Józef Czerwieński, który w lipcu 1785 r. został instytuowany 
przez tenże konsystorz krakowski z prezenty wójta i plebana mrzy
głodzkiego. Dzięki zgodnej współpracy proboszcza z mansjonarzami 
udało się restaurować miejscowy kościół, a także plebanię i zabudo
wania gospodarcze5. W roku 1800 ks. L. Zaborski został administrato
rem probostwa w Kidowie. Niestety w dziewięć lat później pogorszył 
się stan jego zdrowia tak, iż w 1819 r. utracił całkowicie wzrok. Po
mimo tych trudności był wytrawnym kaznodzieją i niezmordowanym 
spowiednikiem, a nade wszystko zasłynął jako organizator szkół ele
mentarnych w powiecie pilickim. Zmarł 14 maja 1821 r. w Mrzygło- 
dzie, gdzie został pochowany na miejscowym cmentarzu grzebalnym6.

2. Działalność na stanowisku organizatora szkół elementarnych

Ostatnie lata życia ks. Ludwika Zaborskiego były poświęcone dziełu 
krzewienia oświaty wśród najuboższych. W dniu 23 kwietnia 1817 r. 
Komisja Województwa Krakowskiego mianowała go organizatorem 
szkół początkowych w powiecie pilickim. Podstawą do prowadzenia 
prac na tym stanowisku był reskrypt Komisji Rządowej Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego z 11 marca tr. w „Przedmiocie roz-

4 AACz sygn. KK 89, s. 91-92, 220-221; AACz KP 87, s. 32; F. M a r o ń , Proces 
kształtowania wschodniej granicy biskupstwa wrocławskiego na tle wydarzeń poli
tycznych przełomu XVIII i XIX wieku. Przyczynek do ustaleń bulli „De salute anima- 
rum” „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 4 (1971), s. 195, 199; H. B ł a ż -  
k i e w i c z , Dzieje parafii Pilica w okresie przedrozbiorowym, „Nasza Przeszłość” 
57(1982), s. 190.
5 AACz sygn. KK 89, s. 116-119; AACz sygn. KP 87, s. 33.
6 AACz sygn. KD 335, s. 137-143; AACz sygn. KM 666, s. 209; AACz sygn. KK 89, 
s. 229-249; A. A r t y m i a k , Studia nad historią szkolnictwa elementarnego w ob
wodach kieleckim i olkuskim województwa krakowskiego (1816-1862), Wrocław 
1964, s. 19 n;J.  W i ś n i e w s k i ,  Diecezja częstochowska. Opis historyczny kościo
łów i zabytków w dekanatach: będzińskim, dąbrowskim, sączowskim, zawierckim 
i żareckim oraz parafii Olsztyn, Mariówka Opoczyńska 1936, s. 221-222; Tenże, 
Historyczny opis kościołów..., s. 125-126.

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA KS. LUDWIKA ZABORSKIEGO 143

szerzania szkół miejskich i wiejskich”7. W kilka tygodni później skon
kretyzowano zakres obowiązków organizatorów szkół elementarnych 
na podstawie instrukcji Komisji Rządowej WRiOP z 29 kwietnia 
1817 r., którą 19 maja tr. przesłano ks. L. Zaborskiemu8. Ten zaś 
22 czerwca tr. wydał okólnik pt. „Głos do trzech stanów organizatora 
szkółek parafialnych i wiejskich powiatu pilickiego”9, gdzie zachęcał 
duchowieństwo, dziedziców oraz mieszkańców miast i wsi do wspar
cia dzieła oświatowego. Dalej w celu lepszego skoordynowania pracy 
szkolnej podzielił powiat pilicki na pięć sekcji, czyli na następujące 
okręgi szkolne: kromołowski, pilicki, szczekociński, wolbromski 
i żarnowiecki. Jednocześnie na przełomie czerwca i lipca przesłał 
okólniki „Do Pasterzy JW. Kolatorów, Dziedziców, włościan 
i gmin”10 poszczególnych okręgów, które bezpośrednio poprzedzały 
organizowanie szkół elementarnych. Działalność na tym stanowisku 
spotkała się w wielu wypadkach z uznaniem i życzliwością, czego 
wyrazem była „Mowa na przywitanie Wgo JMPci Xiędza Kanonika 
i organizatora szkół”, która została wygłoszona przez Ignacego Łysa
kowskiego 18 lipca 1817 r. w Wolbromiu11. W piśmie z 7 sierpnia 
tr. Komisja Województwa Krakowskiego stwierdziła, iż „nie oszczę
dza wszelkich środków do uregulowania szkółek, w której uładzisz 
zasady religii i moralności”, a po drugie „zaprowadzenie jednostaj
nych książek do nauki”12. Ponadto w następnym roku wytworzona 
została liczna korespondencja, co jednoznacznie świadczyło o wkła
dzie organizatora w dzieło oświatowe. Doceniał to oczywiście prezes 
Komisji Województwa Krakowskiego, który 3 czerwca 1818 r. mia
nował ks. L. Za-borskiego egzaminatorem kandydatów na nauczycieli 
w obwodzie olkuskim. Wybór nie był przypadkowy, gdyż 7 lipca 
tr. Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
w wydanym reskrypcie poleciła Komisji Wojewódzkiej, „aby 
WJB. Zaborskiemu za prace podjęte w organizowaniu szkół elemen-

7 AACz sygn. KD 335, s. 137-143; W. W l a ź l a k ,  Szkoły elementarne w okręgu 
pajęczańskim (1808-1832), Częstochowa 2001, s. 62.
8 AACz sygn. KD 335, s. 145-148; Zbiór Przepisów administracyjnych Królestwa 
Polskiego, t. 1, Warszawa 1866, s. 93-101.
9 AACz sygn. KD 335, s. 71-74.
10 Tamże, s. 55-66.
11 Tamże, s. 263-264.
12 Tamże, s. 152.
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tamych w powiecie pilickim ukontentowanie swoje oświadczyła”13. 
Działalność ks. L. Zaborskiego na tym stanowisku przejawiła się 
w konkretnych poczynaniach, gdyż 14 września tr. zadysponował dla 
kandydatów na nauczycieli zestaw potrzebnych dokumentów, który 
kazał zamieścić w „Dzienniku Wojewódzkim”14. Niestety kłopoty 
zdrowotne były zapewne główną przyczyną, iż 7 lutego 1819 r. złożył 
rezygnację z zajmowanego stanowiska Komisarzowi Wojewódzkiemu 
Delegowanemu do Obwodu Olkuskiego15. Ta jednak nie została przyję
ta, o czym świadczyła jego działalność na stanowisku egzaminatora 
kandydatów na nauczycieli. Ostatni dokument z przeprowadzonej 
czynności egzaminacyjnej ks. L. Zaborski podpisał 30 marca 1821 r.16 
Z tego należy wnosić, iż urząd organizatora szkół elementarnych pia
stował aż do śmierci.

a) Organizowanie szkół elementarnych

Według danych z 15 kwietnia 1812 r. na terenie powiatu pilickiego 
było 21 szkół miejskich i wiejskich, z których zaledwie 9 funkcjono
wało17. W pięć lat później rząd Królestwa Polskiego podjął dzieło 
upowszechniania szkolnictwa stopnia najniższego. Podstawą ustano
wienia szkoły elementarnej w danej miejscowości było spisanie „Pro
tokołu zawiązania Towarzystwa Szkoły Elementarnej”18 podpisanego 
przez organizatora oraz uczestniczących w tym akcie dziedzica lub 
wójta, plebana i sołtysa. Najwięcej protokołów zawiązania Towa
rzystw Szkolnych ks. L. Zaborski spisał w 1817 r. Praktycznie sank
cjonowały one dotychczasowy stan szkół parafialnych w powiecie 
pilickim. W aktach tych wskazywano liczne przeszkody w należytym 
funkcjonowaniu szkół elementarnych. Poniżej sporządzono wykaz 
Towarzystw Szkół Elementarnych w powiecie pilickim z uwzględnie
niem następujących elementów: miejscowość i jej przynależność do

13 Tamże, s. 205, 209.
14 A. A r t y m i a k , Studia nad historią szkolnictwa..., s. 54-55.
15 AACz sygn. KD 335, s. 201.
16 Tamże, s. 17.
17 W następnych pięciu latach pogłębił się kryzys w rozwoju szkolnictwa elementar
nego - E .  P o d g ó r s k a ,  Szkolnictwo elementarne Księstwa Warszawskiego i Króle
stwa Polskiego 1807-1831, Warszawa 1960, s. 53-54.
18 A. A r t y m i a k , Studia nad historią szkolnictwa..., s. 21.

gminy i parafii, data powstania Towarzystwa Szkolnego, miejscowo
ści włączone do szkoły, rodzaj własności (szlachecka lub narodowa) 
oraz informacja czy był budynek szkolny.
1. Blanowice -  gmina (gm.) i parafia (par.) Kromołów. Towarzystwo 
Szkoły Elementarnej (TSE) powstało w 1817 r. Należały wsie: Bla
nowice i Piecki. Wsie szlacheckie. Brak budynku szkolnego19,
2. Bydlin -  gm. i par. Bydlin. TSE powstało 12 II 1819 r. Należały 
wsie: Bydlin, Krzywopłoty, Załęże i Zawadka. Wsie szlacheckie. Brak 
budynku szkolnego20,
3. Bzów -  gm. i par. Kromołów. TSE powstało w 1817 r. Należała 
wieś Bzów. Wieś szlachecka. Był budynek szkolny21,
4. Chlina -  gm. i par. Chlina. TSE powstało 5 IX 1817 r. Należały 
wsie: Chlina i Udorz. Pierwsza była wsią narodową, zaś druga była 
wsią szlachecką. Brak budynku szkolnego22,
5. Chruszczobród -  gm. i par. Chruszczobród. TSE powstało w 1817 r. 
Należały wsie: Chruszczobród, Bugaj, Trzebyczaka i Tucznobaba. 
Dwie pierwsze były wsiami szlacheckimi, zaś dwie ostatnie były wsia
mi narodowymi. Był budynek szkolny23,
6. Ciągowice -  gm. i par. Ciągowice. TSE powstało 14 VII 1817 r. 
Należały wsie: Ciągowice, Turza i Zazdrość. Wsie szlacheckie. Brak 
budynku szkolnego24,
7. Dłużec -  gm. i par. Wolbrom. TSE powstało 3 IX 1817 r. Należały 
wsie: Dłużec i Lgota. Wsie narodowe. Wynajmowano budynek szkolny25,
8. Gieblo -  gm. i par. Giebło. TSE powstało w 1817 r. Należały wsie: 
Giebło, Gulzów i Mokrus. Pierwsza była wsią przeznaczoną na 
utrzymanie szpitala w Pilicy, zaś dwie ostatnie były wsiami szlachec
kimi. Był budynek szkolny26,
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19 Tamże, s. 53; AACz sygn. KD 335, s. 106-107.
20 Mimo spisania etatu szkoły przez ks. L. Zaborskiego w 1817 r., TSE zawiązał 
dopiero dziekan wolbromski ks. Józef Łapanowski -  AACz sygn. KD 335, s. 98, 100- 
1 0 1 ; A r t y m i a k ,  Studia nad historią szkolnictwa..., s. 31, 51.
21 AACz sygn. KD 335, s. 104-105.
22 Tamże, s. 98, 100-101, 289-291; A r t y  m i ak , Studia nad historią szkolnictwa..., 
s. 156.
23 AACz sygn. KD 335, s. 98, 100-101.
24 Tamże, s. 98, 100-101, 156-157, 305-306.
25 Tamże, s. 112-113,517-519.
26 Tamże, s. 98, 102-103.
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9. Grabowa -  gm. i par. Niegowonice. TSE powstało 30 VI 1817 r. 
Należały wsie: Błocie, Grabowa, Piaski i Skałbanie. Wsie szlacheckie. 
Dziedzic obiecał wybudować budynek szkolny27,
10. Irządze -  gm. i par. Irządze. TSE powstało 31 VII 1817 r. Nale
żały wsie: Irządze, Mikołajowice, Wilgoszcza, Wilków, Wygiełzów 
i Zawadka. Wsie szlacheckie. Był budynek szkolny28,
11. Karlin -  gm. i par. Kromołów. TSE powstało 16 IX 1817 r. Na
leżały wsie: Karlin i Kiełkowice. Wsie szlacheckie. Wynajmowano 
budynek szkolny29,
12. Kąpiele -  gm. i par. Wolbrom. TSE powstało 21 VII 1817 r. 
Należały wsie: Kąpiele i Kąpiołki. Pierwsza była wsią narodową, zaś 
druga była wsią szlachecką. Wynajmowano budynek szkolny30,
13. Kidów -  gm. i par. Kidów. TSE powstało w 1817 r. Należały 
wsie: Dobraków, Kidów, Przychody, Siadcza i Solca. Wsie szlachec
kie. Tymczasowy budynek szkolny31,
14. Kroczyce -  gm. i par. Kroczyce. TSE powstało w 1817 r. Nale
żały wsie: Kaszkowice, Kroczyce, Lgota Murowana, Podlesie, Przy- 
dubsko, Samoszyce i Siemierzyce. Wsie szlacheckie. Tymczasowy 
budynek szkolny32,
15. Kromołów -  gm. i par. Kromołów. TSE powstało w 1817 r. 
Należało miasto Kromołów i wieś Pomrożyce. Miasto i wieś szla
checka. Był budynek szkolny33,
16. Kuźnica Błędowska -  gm. i par. Niegowonice. TSE powstało 
w 1817 r. Należała wieś Kuźnica Błędowska. W połowie wieś szla
checka i w połowie narodowa. Tymczasowy budynek szkolny34,
17. Łobzów -  gm. i par. Wolbrom. TSE powstało 5 II 1819 r. Należa
ła wieś Łobzów. Wieś narodowa. Wynajmowano salę szkolną35,

27 Tamże, s. 106-107, 3 1 6 ; A r t y m i a k ,  Studia nad s. 52.
28 Tamże, s. 19-20; AACz sygn. KD 335, s. 98, 102-103, 319-325.
29 Tamże, s. 106-107, 327, 339.
30 Tamże, s. 114-115, 335, 517-519.
31 Tamże, s. 98, 104-105, 344-345; A r t y m i a k , Studia nad historią szkolnictwa..., 
s. 52-53.
32 AACz sygn. KD 335, s. 98, 104-105.
33 Tamże.
34 Tamże, s. 108-109.
35 TSE zawiązał ks. J. Łapanowski -  AACz sygn. KD 335, s. 114-115, 517-519;
A r t y m i a k , Studia nad historią szkolnictwa..., s. 30-31.

18. Małyszyce -  gm. i par. Szczekociny. TSE powstało w 1817 r. 
Należały wsie: Dąbrowica, Jeziorowice, Otóla i Małyszyce. Wsie 
narodowe. Brak budynku szkolnego36,
19. Nakło -  gm. i par. Nakło. TSE powstało 1817 r. Należały wsie: 
Gródek, Łąkietka, Nakło, Szyszki i Witów. Wsie szlacheckie. Był 
budynek szkolny37,
20. Niegowonice -  gm. i par. Niegowonice. TSE powstało w 1817 r. 
Należały wsie: Niegowonice, Niegowoniczki i Słotwina. Wsie szla
checkie. Wynajmowano salę szkolną38,
21. Ogrodzieniec — gm. i par. Ogrodzieniec. TSE powstało 30 VIII 
1817 r. Należało miasto Ogrodzieniec i wieś Podzamcze. Miasto 
i wieś szlachecka. Był budynek szkolny39,
22. Pilica -  gm. i par. Pilica. TSE powstało 20 IX 1817 r. Należało 
miasto Pilica i wsie: Biskupice, Chałupy Markowskie, Kocikowa 
i Zarzecze. Miasto i wsie szlacheckie. Był budynek szkolny40,
23. Poręba -  gm. i par. Ciągowice. TSE powstało w 1817 r. Należały 
wsie: Dziegciarze, Krzemięda i Poręba. Wsie szlacheckie. Brak bu
dynku szkolnego41,
24. Poręba Dzierżna -  gm. i par. Poręba Dzierżna. TSE powstało 
4 IX 1817 r. Należały wsie: Jeżówka i Poręba Dzierżna. Wsie szla
checkie. Był budynek szkolny42,
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36 AACz sygn. KD 335, s. 112-113, 485-486; A r t y m i a k ,  Studia nad historią 
szkolnictwa..., s. 33-34.
37 Tamże, s. 51; AACz sygn. KD 335, s. 98, 106-107.
38 Tamże, s. 98, 106-107,379.
39 Szkoła istniała w 1801 r., co odnotowano w czasie wizytacji ks. Marcina Siemiń
skiego, komisarza siewierskiego -  AACz sygn. KD 335, s. 98, 108-109, 409-410, 
418-419.
40 Od 1611 r. istniał dom szkolny na cmentarzu przykościelnym, który w 1662 r. 
nakazał wyremontować bp M. Oborski. W 1778 r. budynek szkolny zlokalizowano na 
plac kościelnym w mieście, który w 1815 r. wyremontowano. Składał się z sali do 
nauki i mieszkania dla nauczyciela. Projektowano ponadto pozyskać na cele oświato
we szpital przykościelny wystawiony przez ks. proboszcza Jana Korzeckiego. Wieś 
Biskupice, Kocikowa i Zarzecze początkowo miały należeć do szkoły w Biskupicach 
-A A C z  sygn. KD 335, s. 98, 108-109, 172, 181,425, 428-429, 439-441; H . B ł a ż -  
k i e w i c z , Pilica, zarys dziejów i miejscowości, Kraków 1992, s. 271; K u m o r ,  
Dzieje diecezji krakowskiej..., t. 3, s. 400.
41 AACz sygn. KD 335, s. 100-101; A r t y m i a k ,  Studia nad historią szkolnictwa..., 
s. 24.
42 AACz sygn. KD 335, s. 98, 110-111, 455-457, 465.
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25. Pradła -  gm. i par. Irządze. TSE powstało w 1817 r. Należały 
wsie: Gołuchowice, Pradła i Siedliszowice. Wsie szlacheckie. Brak 
budynku szkolnego43,
26. Rokitno -  gm. i par. Ciągowice. TSE powstało w 1817 r. Należa
ły wsie: Chutki, Kuźnica, Młynek i Rokitno. Wsie szlacheckie. Brak 
budynku szkolnego44,
27. Rokitno -  gm. i par. Rokitno. TSE powstało w 1817 r. Należały 
wsie: Kaszczor, Rokitno i Wólka Ołudzka. Wsie narodowe. Był budy
nek szkolny45,
28. Sadowię -  gm. i par. Irządze. TSE powstało w 1817 r. Należały 
wsie: Bodziejowice, Sadowię, Woźniki i Zagórze. Wsie szlacheckie. 
Brak budynku szkolnego46,
29. Siedliska -  gm. i par. Nakło. TSE powstało w 1817 r. Należały 
wsie: Folwark Małachów, Siedliska i Tęgobórz. Wsie szlacheckie. Był 
budynek szkolny47,
30. Skarżyce -  gm. i par. Skarżyce. TSE powstało 25 XI 1817 r. Na
leżały wsie: Dupice, Morsko, Skarżyce i Żerkowice. Wsie szlachec
kie. Był budynek szkolny, który wymagał remontu48,
31. Sławniów -  gm. i par. Pilica. TSE powstało w 1817 r. Należały 
wsie: Dobra, Sławniów i Wierzbka. Wsie szlacheckie. Wynajmowano 
budynek szkolny49,
32. Strzegowa -  gm. i par. Strzegowa. TSE powstało 30 I 1819 r. 
Należały wsie: Smoleń i Strzegowa. Wsie szlacheckie. Brak budynku 
szkolnego50,
33. Szczekociny -  gm. i par. Szczekociny. Brak zawiązania TSE 
w latach 1817-1822. Należało miasto Szczekociny, przedmieście Za
rzecze i wsie: Bonowice i Nawsie. Jedynie Bonowice były wsią naro

43 Tamże, s. 102-103; A r t y m i a k , Studia nad historią szkolnictwa..., s. 53.
44 AACz sygn. KD 335, s. 100-101.
45 Tamże, s. 98, 110-111.
46 Szkoła nie działała po 11 II 1819 r. -  AACz sygn. KD 335, s. 102-103; A r t y -  
m i a k , Studia nad historią szkolnictwa..., s. 50-51.
47 AACz sygn. KD 335, s. 106-107.
48 Tamże, s. 98,110-111,483-484,569-574.
49 Tamże, s. 1 1 0 - l l l ; A r t y m i a k ,  Studia nad historią szkolnictwa..., s. 53.
50 Szkoła miała być otwarta w 1817 r., jednak nie funkcjonowała z braku dostateczne
go uposażenia. TSE zawiązał ks. J. Łapanowski -  AACz sygn. KD 335, s. 98, 110- 
111,201-202, 483-484; A r t y m i a k , Studia nad historią szkolnictwa..., s. 35-36.
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dową, zaś pozostałe miejscowości były własnością szlachecką. Brak 
budynku szkolnego51,
34. Szyce -  gm. i par. Pilica. TSE powstało w 1817 r. Należały wsie: 
Dzwonowice, Sierbowice, Szyce i Szypowice. Pierwsza i ostatnia 
były wsiami szlacheckimi, zaś dwie pozostałe były wsiami narodo
wymi. Wynajmowano salę szkolną52,
35. Wola Libertowska -  gm. i par. Kidów. TSE powstało w 1817 r. 
Należały wsie: Barycz, Kleszczowa, Wierzbica i Wola Libertowska. 
Pierwsza i ostatnia były wsiami narodowymi, zaś dwie pozostałe były 
wsiami szlacheckimi. Brak budynku szkolnego53,
36. Wolbrom -  gm. i par. Wolbrom. TSE powstało 3 IX 1817 r. Na
leżało miasto Wolbrom. Miasto narodowe. Wynajmowano budynek 
szkolny54,
37. Wysoka -  gm. i par. Chruszczobród. TSE powstało w 1817 r. 
Należały wsie: Wysoka i Wiesiołka. Wsie szlacheckie. Był budynek 
szkolny55,
38. Zawada -  gm. i par. Irządze. TSE powstało w 1817 r. Należały 
wsie: Grabiec i Zawada. Pierwsza była wsią narodowa, zaś druga była 
wsią szlachecka. Brak budynku szkolnego56,
39. Zawiercie -  gm. i par. Kromołów. TSE powstało w 1817 r. Nale
żały wsie: Łośnice, Marciszów, Zawiercie i Zawiercie Kromołowskie. 
Wsie szlacheckie. Był budynek szkolny57,
40. Złożeniec -  gm. i par. Pilica. TSE powstało w 1817 r. Należała 
wieś Złożeniec. Wieś narodowa. Wynajmowano salę szkolną58,
41. Żarnowiec -  gm. i par. Żarnowiec. TSE powstało 25 VII 1817 r. 
Należało miasto Żarnowiec i wsie: Przedmieście i Zabrodzie. Miasto 
i wsie narodowe. Brak budynku szkolnego59 *.

51 Tamże, s. 20,22-23; AACz sygn. KD 335, s. 98,112-113,485-486.
52 W 1817 r. spłonął budynek szkolny- AACz sygn. KD 335, s. 104-105, 505; A r -  
t y m i a k , Studia nad historią szkolnictwa..., s. 75-76.
53 AACz sygn. KD 335, s. 104-105.
54 Szkoła istniała od 1811 r. -  AACz sygn. KD 335, s. 98, 112-113, 168-169,517-519.
55 AACz sygn. KD 335, s. 102-103.
56 Tamże; A r t y m i a k , Studia nad historią szkolnictwa..., s. 19.
57 AACz sygn. KD 335, s. 104-105.
58A r t y m i a k ,  Studia nad historią szkolnictwa..., s. 49-50.
59 Budynek szkolny spłonął 16 VI 1817 r. -  AACz sygn. KD 335, s. 98, 114-115, 171,
543-545.
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b) Nauczyciele szkół elementarnych

Istotnym elementem funkcjonowania każdej szkoły było ustano
wienie przy niej nauczyciela zdolnego podjąć obowiązek nauczania 
wśród dzieci. Niestety sytuacja w tej mierze była nienajlepsza, gdyż 
brakowało wykwalifikowanych nauczycieli. Z tego powodu w począt
kowym okresie, czyli w 1817 r., kiedy ks. L. Zaborski zawiązywał 
Towarzystwa Szkolne w powiecie pilickim wiele szkół było nieobsa- 
dzonych przez nauczycieli. Z kolei w części z nich funkcję nauczycie
la pełnili miejscowi organiści, którzy nie spełniali kryteriów wymaga
nych przez władze szkolne. Zaledwie w kilku szkołach nauczyciele 
posiadali odpowiednie kwalifikacje. Niedobory w obsadzie personal
nej nauczycieli w szkołach wynikały też z innego powodu. Było nim 
zbyt niskie uposażenia dla nauczyciela, niedogodne warunki lokalowe 
oraz brak opału dla szkół w okresie zimowym. W sprawozdaniach 
brak było często danych personalnych nauczyciela, zaznaczając tylko, 
iż dzieci uczył organista lub, że był nauczyciel.

Jak wynikało z raportów organizatora szkół w 1817 r. na terenie 
powiatu pilickiego nauczyciele pracowali w następujących szkołach: 
Dłużec -  Wacław Faberski60, Kąpiele -  Franciszek Kaczorowski61, 
Kroczyce -  Jan Piotrowski62, Kromołów -  Michał Gembarski63, Łob
zów -  Józef Wielowiejski64, Skarżyce -  organista Franciszek Lusiec- 
ki65, Wolbrom -  Feliks Kiciński66, Złożeniec -  Józef Dobrowolski67, 
Żarnowiec -  Franciszek Kotoński68. W następnym roku w szkole

60 Tamże, s. 518.
61 Uczył tylko dzieci w kościele -  AACz sygn. KD 335, s. 335, 518.
62A r t y m i a k ,  Studia nad historią szkolnictwa..., s. 56.
63 Był mieszczaninem z Kromołowa, gdzie się kształcił -  AACz sygn. KD 335, s. 366.
64 Tamże, s. 518.
65 Tamże, s. 483, 574.
66 Tamże, s. 518, 522.
67A r t y m i a k ,  Studia nad historią szkolnictwa..., s. 61.
68 W latach 1809-1810 był pisarzem w Urzędzie Pocztowym. Następnie objął obo
wiązki nauczyciela w Żarnowcu „oczekując patentu przyrzeczonego przy oddaniu 
dokumentu kwalifikacji w Komisji Obwodu Olkuskiego rb. w dniach maja”. Żona 
jego prowadziła zajęcia praktyczne z dziewczętom w tejże szkole. Nauczyciel za swą 
pracę otrzymał pozytywną opinię Dozoru Szkolnego, gdzie zapisano „dostateczną 
odbiera zaletę za pilność, moralność, obyczajność, przykładność, zgoła dotąd w obo
wiązkach nauczyciela żadna w nim plama nie jest dojrzana” -  AACz sygn. KD 335, 
s. 548; A r t y m i a k , Studia nad historią szkolnictwa..., s. 55.
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Irządze nauczanie dzieci rozpoczął ks. Ksawery Lademan69, zaś 
29 czerwca 1819 r. patent na nauczyciela szkoły w Ciągowicach 
otrzymał Józef Kaliński, który zdał egzamin 1 lutego tr. przed 
ks. L. Zaborskim w Mrzygłodzie70. Od 1820 r. w szkole w Grabowej 
pracę podjął nauczyciel Piegłowski71. W innych szkołach zajęcia lek
cyjne prowadzili tylko organiści, którzy nie posiadali odpowiednich 
kwalifikacji. Było tak w następujących szkołach: Chlina72, Kidów73, 
Niegowonice74, Ogrodzieniec -  od 1821 r. pracę podjął Stanisław Du- 
rychowski75, Siedliska76, Strzegowa77, Szczekociny -  od 1821 r. pracę 
podjął Wincenty Radwański78. W pozostały 23 szkołach nie było żad
nego nauczyciela79. Należy zauważyć, iż na 17 protokołów egzamina
cyjnych na nauczycieli sporządzonych przez ks. L. Zaborskiego, zaled
wie 2 z nich podjęło działalność na terenie powiatu pilickiego80.

c) Warunki materialne szkół i nauczycieli

Warunki bytowe szkół i nauczycieli były uzależnione od etatu 
szkolnego spisywanego według zalecenia przesłanego 19 maja 1817 r. 
przez Komisję Województwa Krakowskiego do organizatora szkół 
elementarnych. Był to tzw. „wykaz statystyczny, obejmujący nazwi
ska parafii głównych gmin, ludność, dymy, gatunek gospodarzy”81.

69 AACz sygn. KD 335, s. 324.
70 Urodził się 24 III 1801 r. w Mrzygłodzie, gdzie kształcił się pod opieką ks. L. Za
borskiego -  AACz sygn. KD 335, s. 7, 12,305-308.
71 Tamże, s. 315-317; A rt y m i ak , Studia nad historią szkolnictwa..., s. 64.
72 AACz sygn. KD 335, s. 291.
73 Tamże, s. 345.
74 Tamże, s. 382.
75 11 XI 1820 r. stawił się na egzamin, jednak z braku odpowiednich dokumentów, nie 
został do niego dopuszczony -  AACz sygn. KD 335, s. 1 5 , 4 1 8 ; A r t y m i a k ,  Studia 
nad historią szkolnictwa..., s. 59.
76 Tamże, s. 71.
77 Zdaniem Antoniego Artymiaka ks. L. Zaborski nie chciał powierzyć posady na
uczyciela tej szkoły organiście -  AACz sygn. KD 335, s. 189; A r t y m i a k , Studia 
nad historią szkolnictwa..., s. 34.
78 Tamże, s. 23; AACz sygn. KD 335, s. 487,490.
79 W Blanowicach miał być nauczyciel, jednak nie podano jego danych personalnych, 
ani od kiedy pracował -  A r t y m i a k ,  Studia nad historią szkolnictwa..., s. 53.
80 AACz sygn. KD 335, s. 3-17.
81 Tamże, s. 149-150.
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Władze szkolne żądały także dokładnego opisu składek szkolnych, 
czyli ilość zbieranych składek zbożowych, deklarowanego opału 
z wyszczególnieniem pensji nauczyciela i funduszu szkolnego82. Nie
stety nie zawsze przestrzegano tę zasadę, czego przykładem była 
szkoła w Chlinie, gdzie podczas spisywania etatu szkolnego w dniu 
5 września 1817 r. wyznaczono etat szkolny w wysokości 290 złp, nie 
podając ile z tego przysługiwało nauczycielowi. Podano tylko, iż na 
ogrzewanie szkoły przyznano 10 sągów drzewa. W międzyczasie pod
jęto próbę wydzielenia szkoły we wsi Udorz, jednak zabiegi te się nie 
powiodły. Powodem takiego stanu był fakt, iż wieś ta była własnością 
szlachecką, gdzie były trudniejsze warunki materialne w zorganizo
waniu szkoły. Ostatecznie wieś Udorz należała do szkoły w Chlinie83. 
Precyzyjniejszy opis uposażenia zawarto przy tworzeniu szkoły 
w Ciągowicach w 1817 r. wyznaczając etat w wysokości 172 złp, 
z czego nauczyciel miał pobierać zaledwie 100 złp, natomiast na 
książki i fundusz szkolny przeznaczono 50 złp, zaś na opał 22 złp. Ta 
suma niestety była niewystarczająca na zakup 9 sągów drzewa z lasu 
Trzebyckiego84. Analogiczne warunki materialne były w szkole we 
wsi Grabowa, gdzie spisano etat szkolny 30 czerwca 1817 r. Wy
szczególniono tutaj liczbę gospodarzy według wiosek. W Grabowej 
było 24 zagrodników, 10 chałupników i 1 komornik. W Błociu było 
4 chałupników i 1 komornik. W Piaskach było 2 zagrodników i 1 pół- 
rolnik. W Skałbani było 2 zagrodników, 1 półrolnik, 1 chałupnik i 1 mły
narz. Etat nauczyciela wynosił 100 złp, 10 korcy i 17 garncy zboża85.

Znacznie lepsze warunki materialne były w szkole w Irządzach. 
Przy spisywaniu etatu szkolnego 31 lipca 1817 r. zaznaczono, iż było 
tutaj 4 gospodarzy pierwszej klasy, którzy płacili po 8 złp, 51 gospo
darzy drugiej klasy, którzy płacili po 4 złp 15 gr, 61 gospodarzy trze
ciej klasy, którzy płacili po 2 złp 15 gr, 8 gospodarzy czwartej klasy, 
którzy płacili po 1 złp 10 gr oraz 2 gospodarzy piątej klasy, którzy 
płacili po 15 gr. Do tego dochodziły jeszcze datki w zbożu składane 
w następujących ilościach: półrolnicy (I klasa) -  3 garnce żyta, 2 garnce 
jęczmienia, 3 garnce owsa, 2 kwarty grochu i 2 garnce ziemniaków,

82 Tamże, s. 37.
83 Tamże, s. 290-293, 507-508.
84 Tamże, s. 305.
85 Tamże, s. 315; A r t y m i a k , Studia nad historią szkolnictwa..., s. 65.

zagrodnicy (II klasa) -  2 garnce żyta, 1 garniec jęczmienia, 1 garniec 
tatarki, 2 garnce owsa, 1 kwarta grochu i 1 garniec ziemniaków. Cały 
etat szkoły oszacowano na 430 złp 20 gr, z czego nauczyciel miał otrzy
mywać 300 złp, a na fundusz szkolny przeznaczono 130 złp 20 gr86.

Wydaje się, iż podobne warunki materialne były w szkole we wsi 
Karlin zorganizowanej 16 września 1817 r. Do pierwszej klasy należał 
1 gospodarz, który płacił 6 zł oraz składał 6 garncy żyta, 3 garnce 
jęczmienia, 1 garniec grochu, 3 garnce tatarki, 6 garncy owsa 
i 16 garncy ziemniaków. Do drugiej klasy należał 1 gospodarz, który 
płacił 3 złp 15 gr oraz składał 3 garnce żyta, 1 garniec i 2 kwarty jęcz
mienia, 2 kwarty grochu, 1 garniec i 2 kwarty tatarki, 3 garnce owsa
1 8 garncy ziemniaków. Do trzeciej klasy należało 2 gospodarzy, któ
rzy płacili po 2 złp oraz składali 2 garnce żyta, 1 garniec i 1 kwartę 
jęczmienia, 1 kwartę i 1 kwaterkę grochu, 1 garniec i 1 kwartę tatarki,
2 garnce owsa i 6 garncy ziemniaków. Do czwartej klasy należało
3 gospodarzy, którzy płacili po 1 złp 15 gr oraz składali 1 garniec żyta, 
3 kwarty jęczmienia, 1 kwartę grochu, 3 kwarty tatarki, 1 garniec owsa 
i 4 garnce ziemniaków. Do piątej klasy należało 7 gospodarzy, którzy 
płacili po 1 złp oraz składali 1 garniec żyta, 2 kwarty jęczmienia, 3 kwa
terki grochu, 2 kwarty tatarki, 1 garniec owsa i 3 garnce ziemniaków. 
Do szóstej klasy należało 2 gospodarzy, którzy płacili po 15 gr.87 Do 
szkoły tej należała wieś Kiełkowice, z której pozyskiwano 33 złp 20 gr. 
Tutaj do pierwszej klasy należało 6 gospodarzy, którzy płacili po 2 złp, 
do drugiej klasy należało 17 gospodarzy, którzy płacili po 1 złp i do 
trzeciej klasy należało 4 gospodarzy, którzy płacili po 20 gr. Na opał 
w szkole organizator proponował ustanowić 15 sągów drzewa88.

Średniej wielkości było uposażenie szkoły we wsi Kidów, mimo iż 
obejmowała ona terytorium całej parafii o tej samej nazwie. Do 
pierwszej klasy należeli Żydzi z Kidowa, którzy płacili po 3 złp 12 gr, 
do drugiej klasy należało 71 gospodarzy, którzy płacili po 3 złp, do 
trzeciej klasy należało 22 gospodarzy, którzy płacili po 2 złp, do 
czwartej klasy należał 1 gospodarz, który płacił 1 złp, do piątej klasy 
należało 8 gospodarzy. Ponadto półrolnicy (II klasa) składali 3 garnce 
żyta, 2 garnce jęczmienia, 2 garnce tatarki i 8 garncy ziemniaków.
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86 AACz sygn. KD 335, s. 320-325,486.
87 Tamże, s. 327-333.
88 Tamże, s. 106-107,339-340.
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Zagrodnicy (III klasa) składali 2 garnce żyta, 1 garniec jęczmienia,
2 kwarty grochu, 1 garniec tatarki i 4 garnce ziemniaków. Łącznie etat 
szkoły oszacowano na 279 złp, z czego pensja nauczyciela wynosiła 
200 złp, zaś fundusz szkolny 79 złp89.

Jedno z najwyższych uposażeń ustanowiono w szkole miejskiej 
w Kromołowie, gdzie etat szkoły wynosił 644 złp. Całość stanowiło 
12 gospodarzy pierwszej klasy, którzy płacili po 6 złp, 20 gospodarzy 
drugiej klasy, którzy płacili po 6 złp, 40 gospodarzy trzeciej klasy, 
którzy płacili po 5 złp, 44 gospodarzy czwartej klasy, którzy płacili po 
4 złp oraz 38 gospodarzy piątej klasy, którzy płacili po 2 złp. Ponadto 
na ogrzewanie szkoły przyznano 20 sągów drzewa90. Nieco mniejsze 
uposażenie szkoły było w Niegowonicach, gdzie oszacowano je na 
408 złp 15 gr. Nauczyciel pobierał pensję w wysokości 300 złp, zaś na 
fundusz szkolny wydzielono 108 złp 15 gr. Ponadto nauczyciel korzy
stał z ogrodu, na który składało się 1,5 morgi chełmińskiej91.

Odmienną sytuację finansową miała szkoła w Gieble, do której 
należała jeszcze wieś Gulzów i Mokrus. Dochody z Giebła były prze
znaczone były na utrzymanie szpitala w Pilicy, o czym pisał organiza
tor szkół w sprawozdaniu do władz szkolnych zaznaczając, iż jest to 
„wieś funduszowa”92. Z tego powodu uposażenie szkoły stanowiły 
dwie pozostałe wioski, z których pobierano następujące dochody: 
22 półrolników płaciło po 4 złp oraz składało 4 garnce żyta, 2 garnce 
jęczmienia, 2 garnce tatarki, 1 garniec grochu, 8 garncy ziemniaków, 
8 główek kapusty, 4 zagrodników płaciło po 3 złp oraz składało
3 garnce żyta, 1 garniec jęczmienia, 1 garniec tatarki, 1 kwartę gro
chu, 1 garniec owsa, 6 garncy ziemniaków, 6 główek kapusty, 2 cha
łupników płaciło po 1 złp 15 gr oraz składało 1 garniec żyta, 1 garniec 
owsa, 4 garniec ziemniaków, 4 główki kapusty, zaś 2 komorników 
zobowiązano do prac służebnych w szkole93. Niestety w przypadku tej 
szkoły nie sporządzono ostatecznego bilansu rozliczeniowego uposa
żenia z uwzględnieniem pensji nauczyciela.

89 Tamże, s. 344-345.
90 Tamże, s. 369-374.
91 Tamże, s. 380-382.
92 Tamże, s. 102-103.
93 Tamże, s. 383,385.
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Trudną sytuację materialną odnotowano w dwóch szkołach na tere
nie parafii pilickiej. Wprawdzie miasto Pilica miała dobrze uposażoną 
szkołę z zadeklarowanym funduszem 600 zip, jednak jak pisał 
ks. L. Zaborski organizację tej szkoły zawieszono oczekując jedno
znacznej postawy władz wojewódzkich. Powodem takiego stanu była 
nieuregulowana sprawa wsi Złożeniec, z której dotychczas pobierano 
dziesięcinę gromadzką na utrzymanie szkoły. Ponadto ważyły się losy 
wsi Biskupice i Kocikowa, gdzie projektowano założenie szkoły we
spół z kilkoma innymi wioskami. Ostatecznie wspomniane wioski 
włączono do szkoły pilickiej94, zaś miejscowości Dobra, Sławniów 
i Wierzbka stanowiły Towarzystwo Szkolne w Sławniowie. We wsi 
Dobra było 15 półrolników i 3 komorników, w Sławniowie było 
28 półrolników, 8 zagrodników i 6 chałupników, zaś we wsi Wierzbka 
było 17 półrolników, 4 zagrodników i 4 komorników. Do tej szkoły 
zadeklarowano także 20 sągów drzewa na opał, jednak nie udało się 
ustalić, czy faktycznie powyższe uposażenie zrealizowano, gdyż brak 
tutaj jednoznacznych wyliczeń95.

Niewiele większą dbałość o stan materialny szkoły wykazali miesz
kańcy miasta Ogrodzieńca i wioski Podzamcze. W momencie zawią
zania Towarzystwa Szkolnego w Ogrodzieńcu było 10 gospodarzy 
drugiej klasy, 46 trzeciej klasy, 11 czwartej klasy, 30 piątej klasy, zaś 
w Podzamczu zarejestrowano 8 gospodarzy drugiej klasy, 10 trzeciej 
klasy i 10 czwartej klasy. Taksa zbożowa i pieniężna była ustalona

94 Miasto Pilica zadeklarowało 300 złp oraz 300 złp pochodziło z dziesięciny ze wsi 
Złożeniec, której w latach 1817-1818 niestety nie pobierano, dlatego wniesiono pety
cję do rządu o zwrot tychże należności. Dodatkowe uposażenie miały stanowić dwie 
inne wsie: Chałupy Markowskie i Zarzecze, w których mieszkało: 1 zagrodnik 
(III klasa), 9 chałupników (IV klasa) i 8 komorników (V klasa). Z kolei w Biskupi
cach było 12 półrolników (II klasa) i 6 zagrodników (III klasa). W Kocikowej było 
13 półrolników (II klasa), 4 zagrodników (III klasa) i 1 komornik (IV klasa). Półrolni- 
cy płacili po 4 złp i składali po 4 garnce żyta, 2 garnce jęczmienia, 2 garnce tatarki, 
1 garniec grochu, 1 garniec owsa, 8 garncy ziemniaków i 8 główek kapusty. Zagrod
nicy płacili po 3 złp i składali po 3 garnce żyta, 1 garniec jęczmienia, 1 garniec tatar
ki, 1 kwartę grochu, 1 garniec owsa, 6 garncy ziemniaków i 6 główek kapusty. Cha
łupnicy płacili po 1 złp 15 gr i składali po 1 garniec żyta, 1 garniec owsa, 4 garnce 
ziemniaków i 4 główki kapusty. Ponadto dominium pilickie wyznaczyło 12 sągów 
drzewa na opał -  AACz sygn. KD 335, st. 171, 428, 430-431, 439-443; B ł a ż k i e -  
w i c z , Pilica, zarys dziejów..., s. 271.
95 AACz sygn. KD 335, s. 108-111, 384, 428-486.
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w następujący sposób: druga klasa składała 4 garnce żyta, 2 garnce 
jęczmienia, 1 garniec tatarki, 1 garniec grochu, 2 garnce owsa, 4 garn
ce ziemniaków oraz płacili po 4 złp, trzecia klasa składała 2 garnce 
żyta, 1 garniec jęczmienia, 2 kwarty tatarki, 1 garniec owsa, 2 garnce 
ziemniaków oraz płacili po 2 złp, czwarta klasa składała 1 garniec 
żyta, 2 kwarty jęczmienia, 1 kwartę tatarki, 2 kwarty owsa, 1 garniec 
ziemniaków oraz płacili po 1 złp, a także piąta klasa, której członko
wie płaciła po 15 gr. Ponadto było 3 szynkarzy i 1 młynarz, którzy 
płacili po 6 złp. Całość uposażenia szkoły oszacowano na 242 złp, 
z czego 150 złp przeznaczono na pensję nauczyciela, zaś 92 złp wy
datkowano na książki i utrzymanie szkoły. Ponadto nauczyciel korzy
stał z ogrodu o powierzchni 1 morgi chełmińskiej, a na ogrzewanie 
szkoły dziedzic podarował 12 sągów drzewa z własnego lasu. W spra
wozdaniu sporządzonym z racji zawiązania TSE z 30 sierpnia 1817 r. 
zaznaczono, iż „ordynaria całoroczna pod opieką Dominialną wybie
rana będzie przez Burmistrza i Radnego na ś[w.] Marcina corocznie, 
z połową pieniędzy, a druga połowa pieniędzy na nowy rok, zaś 
z Podzamcza, przez Sołtysa i Radnego i udziela się Nauczycielowi 
kwartalnie z góry”96. Niestety wspomniany etat szkoły nie był wystar
czający na utrzymanie nauczyciela, gdyż uczył tutaj tylko organista 
z miejscowej parafii.

Jeszcze niższe uposażenie odnotowano w dwóch kolejnych szkołach. 
Pierwsza z nich znajdowała się w Porębie Dzierżonej, gdzie etat szkol
ny przedstawiał się następująco: 1 arendarz (I klasa) płacił 18 złp, 
4 kmieci (II klasa) płacili po 8 złp oraz składali 8 garncy żyta, 4 garnce 
jęczmienia, 1 garniec grochu, 4 garnce owsa, 1 korzec ziemniaków, 
22 zagrodników (III klasa) płaciło po 4 złp oraz składali po 4 garnce 
żyta, 2 garnce jęczmienia, 2 kwarty grochu, 2 garnce owsa, 8 garncy 
ziemniaków, 9 zagrodników mniejszych (IV klasa) płacili po 3 złp oraz 
składali po 3 garnce żyta, 1 garncu i 2 kwarty jęczmienia, 1 kwartę 
i 2 kwaterki grochu, 1 garniec i 2 kwarty owsa, 6 garncy ziemniaków, 
a także 3 komorników (V klasa), którzy nie byli zobowiązani do żad
nych świadczeń na rzecz szkoły. Łącznie uposażenie obliczono na 
165 złp, z czego na pensję nauczyciela przeznaczono 100 złp, zaś 65 złp 
stanowiło fundusz szkolny. Ogród i opał dla szkoły zdeklarował dzie-

96 Tamże, s. 418-423.
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dzic97. Analogiczna sytuacja była w szkole skarżyckiej, do której nale
żało kilka wiosek. W Skarżycach zadeklarowano 8 półrolników, 9 za
grodników i 6 chałupników. We wsi Duplice było 7 półrolników, 
5 zagrodników i 1 chałupnik. We wsi Morsko było 15 półrolników 
i 3 chałupników. W Żerkowicach było 15 półrolników, 3 zagrodników 
i 6 chałupników. Razem z powyższych miejscowości dochód szkolny 
oszacowano na 170 złp. Sytuacja uległa zmianie po formalnym zawią
zaniu TSE w dniu 25 listopada 1817 r., kiedy uposażenie wzrosło do 
214 złp, z czego na pensję nauczyciela przeznaczono 108 złp, zaś 
106 złp stanowiło fundusz szkolny98.

Wydaje się, iż bardziej klarowna sytuacja materialna była w szkole 
w miasteczku Szczekociny, do której należały trzy wsie: Bonowice, 
Nawsie i Zarzecze. W wioskach tych było 35 zagrodników, którzy 
płacili po 2 złp oraz składali po 2 garnce 2 korce żyta, 1 garniec 
3 kwarty i 2 korce jęczmienia, 1 kwartę i 8 garncy grochu, 2 kwarty 
i 17 garncy tatarki, 2 garnce i 2 korce owsa, 4 garnce ziemniaków. 
Z kolei ze Szczekocin 6 gospodarzy pierwszej klasy płaciło po 18 złp, 
5 gospodarzy drugiej klasy płaciło po 9 złp, 5 gospodarzy trzeciej 
klasy płaciło po 6 złp, 6 gospodarzy czwartej klasy płaciło po 4 złp 
i 13 gospodarzy piątej klasy płaciło po 2 złp. Niestety była też druga 
klasyfikacja mieszkańców Szczekocin, według której miano płacić 
następujące stawki pieniężne: (klasa I) 10 gospodarzy po 9 złp, (klasa 
II) 19 gospodarzy po 6 złp, (klasa III) 27 gospodarzy po 4 złp, (klasa 
IV) 34 gospodarzy po 2 złp i (klasa V) 30 gospodarzy po 1 złp. Razem 
zadeklarowano 157 gospodarzy, co dawało 631 złp uposażenia dla 
szkoły. Ponadto organizator wyznaczył 24 sągi drzewa na opał99. Po
wyższe wyliczenia niewiele dawały, gdyż szkoła szczekocińska 
w omawianym okresie nie funkcjonowała.

Takich zaniedbań nie odnotowano w miasteczku Wolbrom, gdzie 
nauczycielowi wypłacano 500 złp z kasy miejskiej oraz dawano drze
wo na opał. Na terenie parafii Wolbrom zorganizowano jeszcze dwie 
inne szkoły. We wsi Kąpiele uposażenie nauczyciela wynosiło 
150 złp, zaś w Łobzowie nauczyciel miał otrzymywać 270 złp. Nieste

97 Według organizatora potrzebnych było 20 sągów drzewa -  AACz sygn. KD 335, 
s. 456-460, 464, 466-468.
98 Tamże, s. 483, 570-574.
99 Tamże, s. 112-113, 486, 493-501.
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ty dopiero po formalnym zawiązaniu TSE w 1819 r. w Łobzowie na
uczycielowi przyznano 240 złp100. Podobne do szkoły wolbromskiej 
było uposażenie nauczyciela w miasteczku Żarnowiec, gdzie organi
zator w dniu 1 czerwca 1817 r. w etacie szkoły wyznaczył na ten cel 
600 złp, które miano wypłacać z kasy miejskiej. Niestety pobierano 
tylko 400 złp z ustalonego wcześniej etatu. Pewną rekompensatę sta
nowiło pole uprawne, z którego miał korzystać nauczyciel. Areał ten 
wynosił 15 łokci i 4 zagony ziemi. Nie było żadnej ordynarii, jedynie 
60 złp wyznaczono na opał za 6 sągów drzewa, które władze austriac
kie zniosły. Ogólnie biorąc etat ten nie był wystarczający dla tejże 
szkoły, o czym pisał organizator proponując jednocześnie 12 sągów 
drzewa na opał101.

d) Dzieci szkolne

Według zaleceń władz oświatowych do szkoły w mieście obowią
zane były chodzić dzieci w wieku od 6 do 12 lat, zaś na wsi od 7 do 
12 lat102. W akcie zawiązania Towarzystwa Szkolnego zapisywano 
liczbę dzieci mających uczęszczać na zajęcia lekcyjne. Do szkoły 
w Chlinie należało 83 dzieci z tego w samej Chlinie było 30 chłopców 
i 26 dziewczynek, zaś we wsi Udorz 15 chłopców i 12 dziewczy
nek103. Do szkoły w Ciągowicach należało zaledwie 35 dzieci. Nieste
ty z powodu braku budynku szkolnego dzieci te nie uczestniczyły 
w zajęciach szkolnych104. Do szkoły w Grabowej należało 66 dzieci, 
z czego w Grabowej było 25 chłopców i 26 dziewczynek, w Piaskach 
3 dziewczynki i 3 chłopców, w Skałbani 5 chłopców i 2 dziewczynki 
oraz w Błociu 2 chłopców105. Do szkoły w Irządzach należało 
102 dzieci, z czego w Irządzach było 22 chłopców i 22 dziewczynki, 
zaś w pozostałych wiosek należących do tej szkoły uwzględniono 
tylko dane z Mikołaj ewic i Zawadki, gdzie było 6 chłopców

100 Tamże, s. 5 1 8 ; A r t y m i a k ,  Studia nad historią szkolnictwa..., s. 31.
101 Tamże, s. 546-548.
102 T. M i z i a , Szkolnictwo parafialne w czasach Komisji Edukacji Narodowej, Wro
cław 1964, s. 165; W. W 1 a ź  1 ak , Stan szkolnictwa elementarnego w okręgu paję- 
czańskim do 1824 roku, „Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. Zeszyty Naukowe 
Akademii Polonijnej w Częstochowie” (2003), z. 3, s. 298.
103 AACz sygn. KD 335, s. 100, 290.
104 Tamże, s. 100,306.
105 Tamże, s. 106, 316.
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i 8 dziewczynek. Niestety zabrakło danych z Wilkowa, Wilgoszczy 
i Wygiełzowa106. Do szkoły w Kidowie należało 146 dzieci, z czego 
w Kidowie było 15 chłopców i 12 dziewczynek, w Siadczy 6 chłop
ców i 7 dziewczynek, w Solcu 16 chłopców i 5 dziewczynek oraz 
we wsi Przychody 21 chłopców i 16 dziewczynek. Zabrakło danych 
z Dobrakowa107.

Bardziej szczegółowe dane odnotowano w szkole w Szycach, gdzie 
uwzględniono liczbę dzieci uczęszczających na zajęcia lekcyjne. I tak 
we wsi Szyce na 25 chłopców i 20 dziewcząt w zajęciach szkolnych 
brało udział 16 dzieci. We wsi Sierbowice na 15 chłopców i 13 dziew
cząt do szkoły uczęszczało 12 dzieci. We wsi Dzwonowice na 
15 chłopców i 10 dziewcząt w zajęciach lekcyjnych brało udział 
10 dzieci, zaś ze wsi Szybowice na 7 chłopców i 8 dziewcząt do szkoły 
uczęszczało 8 dzieci. Ogółem w szkole szyckiej na 113 dzieci w zaję
ciach szkolnych brało udział zaledwie 44 uczniów108. Rozbieżne dane 
pochodzą odnośnie szkoły w Kromołowie, gdzie miało być 75 chłop
ców i 56 dziewczynek. W innym raporcie zapisano, iż było 126 dzieci, 
z których zaledwie 60 uczniów mogło brać udział w zajęciach lekcyj
nych ze względu na niekorzystne warunki lokalowe. Najbardziej opty
mistyczne dane zapisał sam organizator w sprawozdaniu dla władz 
wojewódzkich, gdzie zaznaczył, iż do szkoły winno uczęszczać 
150 dzieci109. Podobne nieścisłości można odnotować w szkole 
w Gieble, gdzie miało być 35 dzieci. Jednak według danych z dwóch 
innych wsi należących do tej szkoły miało być tutaj zaledwie 
33 uczniów, co wykazywałby, iż brakowało danych z Giebła. Ostatecz
nie ustalono, iż z tychże wiosek, czyli z Guzowa i Mokrusu pochodziło 
20 chłopców i 11 dziewczynek, z których na zajęcia szkolne uczęszcza
ło 22 dzieci110. Nieścisłości zawierają także sprawozdania ze szkoły 
w Sławniowie, gdzie organizator zaznaczył, iż było 62 dzieci. Niestety 
w innym opisie szkoły niepotwierdzonym żadnym podpisem zaznaczo
no, iż we wsi Sławniów było zaledwie 5 chłopców i 4 dziewczynki, zaś

106 Tamże, s. 102, 320.
107 Tamże, s. 104, 344.
108 Tamże, s. 108, 344, 505.
109 Tamże, s. 104, 362, 379.
110 Tamże, s. 102,383.
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w przyległych do tej szkoły wioskach: Dobra było 5 chłopców 
i 4 dziewczynki oraz w Wierzbce było 3 chłopców i 3 dziewczynki111.

Bardziej jednoznaczne dane pochodzą z pięciu szkół miejskich powia
tu pilickiego, czyli z Ogrodzieńca, Pilicy, Szczekocin, Wolbromia 
i Żarnowca. W pierwszej z nich statystyka przedstawiała się następująco: 
Ogrodzieniec -  50 chłopców i 40 dziewczynki oraz Podzamcze -  
11 chłopców i 12 dziewczynek112. W sprawozdaniu odnośnie szkoły 
pilickiej uwzględniono dodatkowo dzieci żydowskie. I tak w Pilicy było 
59 chłopców i 35 dziewczynek z rodzin chrześcijańskich, zaś w gminie 
żydowskiej było 48 chłopców i 21 dziewczynek. We wsiach należących 
do tej szkoły liczba dzieci przedstawiała się następująco: Biskupice -  
10 chłopców i 8 dziewczynek, Chałupy Markowskie i Zarzecze -  9 
chłopców i 11 dziewczynek oraz Kocikowa -  19 chłopców i 16 dziew
czynek113. Analogiczny podział wyznaniowy można odnaleźć w szkole 
szczekocińskiej, gdzie było 50 dzieci z rodzin chrześcijańskich i 42 
z gminy żydowskiej. Z tego w zajęciach szkolnych miało uczestniczyć 
tylko 38 dzieci. Dane te zapewne nie były kompletne, gdyż nie uwzględ
niono tutaj dzieci z sąsiednich wiosek114. Z kolei w Wolbromiu do szkoły 
uczęszczało 51, mimo iż było tutaj 64 chłopców i 51 dziewczynek z ro
dzin chrześcijańskich oraz 37 chłopców i 39 dziewczynek z gminy ży
dowskiej115. Analogiczne dane pochodzą z Żarnowca, gdzie było 
48 chłopców i 43 dziewczynki z rodzin chrześcijańskich oraz 45 chłop
ców i 39 dziewczynek z gminy żydowskiej. Niestety na lekcje uczęszcza
ło zaledwie 61 dzieci. Na uwagę zasługuje fakt, iż zachował się z tej 
szkoły imienny wykaz uczniów116.

Stosowne dane statystyczne odnośnie dzieci pochodzą jeszcze z kilku 
innych szkół, gdzie klasyfikację przeprowadzono według płci. Dotyczy
ły one następujących szkół: Dłużec -  28 chłopców i 21 dziewczynek, 
Kąpiele -  34 chłopców i 19 dziewczynek, Łobzów -  40 chłopców 
i 33 dziewczynki117 oraz Skarżyce -  13 chłopców i 12 dziewczynek,

1,1 Tamże, s. 110,425.
112 Tamże, s. 108, 418.
113 Tamże, s. 108, 428, 440; B ł a ż k i e w i c z ,  Pilica, zarys dziejów..., s. 271.
114 AACz sygn. KD 335, s. 112, 486-487.
115 Tamże, s. 112,518-519.
116 Tamże, s. 114, 544-545, 552-559.
117 Egzaminy dzieci z tych szkół odbywały się w Wolbromiu -  AACz sygn. KD 335, 
s. 112, 114,518-519, 531-532.
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a także wioski należące do tej szkoły, czyli Dupice -  6 chłopców 
i 7 dziewczynek, Morsko 11 chłopców i 6 dziewczynek i Żerkowie -  
7 chłopców i 12 dziewczynek118. Z pozostałych 23 szkół w powiecie 
pilickim nie sporządzono precyzyjniejszych danych, podając zaledwie 
ogólną liczbę dzieci zdatnych do uczęszczania na zajęcia lekcyjne.

\
\

Zakończenie

Po okresie największego upadku szkół elementarnych w latach 
1812-1816 dzięki gorliwości ks. L. Zaborskiego rozpoczął się proces 
reaktywowania zlikwidowanych szkół na terenie powiatu pilickiego. 
Począwszy od czerwca 1817 r. rozpoczęło się dzieło zawiązywania 
Towarzystw Szkół Elementarnych, które niestety nie było łatwe, gdyż 
w tymże roku organizator usankcjonował dotychczas funkcjonujące 
szkoły. Do 1821 r. formalnie zorganizowano 41 szkół elementarnych, 
które miały określony zasięg terytorialny, oszacowane uposażenie 
i ustanowiony lokal, gdzie dzieci miały uczęszczać na zajęcia lekcyj
ne. Należy jednak zaznaczyć, iż większość szkół przeżywała pewne 
trudności. Powszechnym mankamentem był brak budynku szkolnego, 
co powodowało, iż wynajmowano salę szkolną od miejscowych go
spodarzy, gdzie nie były najlepsze warunki do prowadzenia lekcji. 
Powszechnym zjawiskiem było uczenie się dzieci w mieszkaniach 
organistów w budynkach przykościelnych. Z tego powodu właściciele 
ziemscy składali obietnicę wybudowania szkoły lub dostarczenia czę
ści materiałów budowlanych. Innym problemem w należytym funk
cjonowaniu szkół był brak dostatecznego uposażenia. Świadczyły 
o tym niskie pensje nauczycieli. Wszystko to powodowało, iż proces 
otwierania nowych szkół był bardzo powolny. Nie najlepiej było też 
z frekwencją dzieci, gdyż z połowy istniejących szkół nigdy nie spo
rządzono żadnych sprawozdań.

118 Tamże, s. 110, 483.
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Father Ludwik Zaborski's educational activity 
in the county of Pilica (1817-1821)

Summary

Father Ludwik Zaborski, the parish priest o f Mrzyglod, was a distinguished 
member o f the Pilica Chapter. Except for the years 1805-1818 when his parish 
became part o f the Diocese of Kielce, he was attached to the Diocese o f Cracow. He 
was greatly esteemed by both the ecclesiastical and secular authorities. In 1817 the 
latter entrusted him with the mission of organizing a network of primary schools in 
the county (powiat) o f Pilica. With this brief he set out to reactivate the elementary 
schools that went under in the last years of the Duchy o f Warsaw or during the 
confused early days o f the Kingdom of Poland, established under Russian rule in 
1815. Having appealed to the clergy, peasants and town-dwellers o f the region to co
operate in the task o f spreading elementary education, Zaborski himself went through 
the paperwork necessary for the creation of Elementary School Societies in places 
where such schools were to open.

The records suggest that most o f the elementary schools in the Pilica region were 
set up in 1817. It did not mean, however, that they were working normally. In some of 
them even the following year no lessons were taught. In the next phase, beginning in 
1819, the powiat o f Pilica was divided into five school circuits, each o f them headed 
by a superintendent o f elementary education.

This re-organization came in good time in so far as Father Zaborski's rapidly 
deteriorating health made him less and less able to cope. Relieved from the burden of 
the job of organizing and supervising dozens of schools in the country, he was not yet 
ready to retire. He joined the board o f examiners at a teachers' examination in Olkusz. 
His dedication and contribution to the task of popular education did not go 
unrecognized in the ministry: it asked the provincial authorities to honour Father 
Zaborski by sending him a special letter of thanks.

Translated by A. Branny

KAROLINA STOJEK-SAWICKA

DUSZPASTERSTWO I OPIEKA RELIGIJNA 
NA DWORZE RADZIWIŁŁÓW NIEŚWIESKICH 

W XVIII WIEKU

Od zarania dziejów Kościoła instytucjonalnego duszpasterstwo 
stanowiło podstawową i najważniejszą płaszczyznę działalności du
chownych wśród warstw świeckich, było zasadniczym sposobem 
formowania świadomości religijnej wiernych i kształtowania ich po
staw moralnych. Problematyka związana z tym zagadnieniem wymaga 
podjęcia badań o ukierunkowaniu społeczno-kościelnym, ujmujących 
dzieje Kościoła nie tylko w aspekcie jego administracyjnej struktury, 
lecz przede wszystkim w kontekście rozwoju społeczeństwa oraz jego 
kulturowych i politycznych uwarunkowań1. Uwzględnienie społecz
nego kontekstu, w którym ma miejsce życie religijne i zastosowanie 
socjologicznych zmiennych dla zjawisk religijnych umożliwi nowe, 
odległe od dotychczasowego czysto formalnego i teoretycznego uję
cia2, zagadnienia udziału duchowieństwa w życiu religijnym elit poli
tycznych. Głębsza refleksja nad formami działania i rolą duchownych 
w strukturze dworów magnackich doprowadzi do poznania witalności 
życia religijnego wiernych, a przede wszystkim skali wzajemnego 
przenikania się i oddziaływania tych dwóch różnych pod każdym 
względem środowisk społecznych. Przyjęcie wieku XVIII jako per-

1 Zob.: S. L a z a r ,  Kierunki badań nad historią religii i Kościoła w aspekcie histo
rycznej socjologii religii, „Znak” 171, 1968, s. 1139-1159.
2 Formalne tj. takie, które znajdowało odzwierciedlenie w traktatach religijnych, zob.: 
B. R o k ,  Duszpasterstwo czasów trwogi, wojny i zarazy. Z dziejów Kościoła katolickie
go w czasach saskich, w: Między barokiem a oświeceniem. Wojny i niepokoje czasów 
saskich, red. K. S t a s i e w i c z  iS.  A c h r e m c z y k ,  Olsztyn 2004, s. 107-115.

„Nasza Przeszłość” 1.105: 2006, s. 163-188.
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spektywy badawczej dla tego rodzaju rozważań ze względu na dużą 
różnorodność, a często i sprzeczność zachodzących w jego granicach 
zjawisk i zarysowujących się tendencji3, stwarza możliwości pogłę
bionej analizy nad różnymi formami duszpasterstwa na dworach ma
gnackich i określenia dynamiki tego zjawiska w różnych przedziałach 
czasowych. Wybór dworu Radziwiłłów nieświeskich jako kanwy dla 
podejmowanych tutaj rozważań ma na celu przestawienie obiektywu 
dotychczasowych badań z ujęć ogólnych i globalnych na bardziej 
szczegółowe4 oraz ukazanie interesującego nas tutaj zjawiska w od
wróconej perspektywie, tj. z punktu widzenia warstw świeckich.

Mimo wyraźnego zaawansowania w ostatnich dziesięcioleciach stu
diów nad dziejami Kościoła katolickiego i metodami jego oddziaływa
nia na rzesze wiernych w konkretnych warunkach społecznych 
i politycznych, w dalszym ciągu widoczny jest brak publikacji, które 
w sposób kompetentny przedstawiałyby mechanizm tego oddziaływania 
w podstawowych komórkach życia społecznego, jakimi były dwory 
szlachecko-magnackie. Dotychczasowe badania skupiające się w za
sadniczym zrębie na problematyce duszpasterstwa zakonnego5 i para
fialnego6, stwarzają jednak nieodzowne ramy dla całokształtu religijnej 
aktywności duchowieństwa w środowisku polskich elit politycznych.

Punktem wyjście dla podejmowanych tutaj zagadnień będzie anali
za form i możliwości działalności duszpasterskiej i związana z tym 
kwestia potencjału ludzkiego w nią zaangażowanego, jego struktury

3 Zob.: W. M ü l l e r ,  Diecezje w okresie potrydenckim, w: Kościół w Polsce, t. 2, 
wieki XVI-XVIII, red. J. K ł o c z o w s k i ,  Kraków 1969, s. 200-239; S. L i t a k ,  
Struktura i funkcje parafii w Polsce, w: ibidem, s. 261-485.
4 W dotychczasowej literaturze najszerzej zajmowano się do tej pory duszpasterstwem 
wojskowym, zob.: E. N o w a k ,  Rys dziejów duszpasterstwa wojskowego w Polsce 
968-1831, Warszawa 1932.
5 Zob.: J. F l a g a ,  Działalność duszpasterska zakonów w drugiej połowie XVIII 
wieku (1767-1772), Lublin 1986; ks. M.T. Z a h a j k i e w i c z ,  Miejsce zakonów 
w duszpasterstwie średniowiecznych miast, w: Klasztor w mieście średniowiecznym 
i nowożytnym, red. M. D e r w i c h  i A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z ,  Wrocław- 
Opole 2000, s. 309-315; ks. S. T y  1 u s SAC, Duszpasterstwo zakonów żebraczych 
w archidiecezji lwowskiej w latach 1789-1795. Stan personalny na podstawie akt 
konsystorza metropolitalnego, w: ibidem, s. 347-363.
6 Zob.: J. K r a c i k , Duszpasterstwo parafialne w dekanacie Nowa Góra w pierwszej
połowie XVIII wieku, Lublin 1977; tenże, Vix venerabiles. Z dziejów społecznych niższe
go kleru parafialnego w archidiakonacie krakowskim XVII-XVIII w., Kraków 1982.
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i formacji intelektualno-pastoralnej. Następnie w centrum zaintereso
wań znajdzie się kwestia konkretnych przejawów tej działalności i jej 
efektów w postaci stanu świadomości wiernych czy jakości ich po
staw moralnych i realizowanych przez nich wzorców zachowań. 
Oparcie prezentowanych tutaj badań w większej części na materiale 
epistolograficznym pozwala na rezygnację z dotychczasowych for- 
malno-normatywnych ujęć oraz bliższą analizę zasad funkcjonowania 
duszpasterstwa w kontekście konkretnych warunków życia wspólno
towego. Korespondencja, stając się stopniowo w epoce nowożytnej 
podstawowym ogniwem komunikacji społecznej7, w przeciwieństwie 
do innego typu źródeł posiada bowiem charakter najbardziej osobisty 
i pokazuje nam świat oparty na indywidualnych wyobrażeniach 
nadawców i odbiorców, bazujący na ich jednostkowych sposobach 
postrzegania rzeczywistości; korespondencja pokazuje nam ludzi 
w praktycznym działaniu; pokazuje, jakimi wartościami się kierowali 
i jaki światopogląd reprezentowali8. Odwołanie się zatem w naszych 
badaniach do informacji i idei zawartych w listach uczyni realną pró
bę uchwycenia form i zasad funkcjonowania duszpasterstwa na dwo
rze magnackim w praktyce dnia codziennego i w kontekście wyobra
żeń grupy świadczących ją  duchownych.

Najbardziej rozpowszechnioną formą sprawowania opieki duszpa
sterskiej na dworach magnackich było kapelaństwo dworskie9. Zwy
czaj utrzymywania u swojego boku kapłana, początkowo raczej rzad
ki, właściwy jedynie rodzinom książęcym i największym dygnita
rzom, z czasem upowszechnił się do tego stopnia, że posiadanie kape
lana stało się wyznacznikiem pozycji społecznej i dowodem uznania 
społecznego, a tym samym ambicją każdego zamożniejszego szlach-

7 Zob.: Brief und Briefwechsel in Mittel- und Osteuropa im 18. und 19. Jahrhundert, 
hrsg. v. A. D u t u , E. H ö s c h , red. W. K e s s l e r ,  Essen 1989; K. M a l i s z e w 
s k i ,  Kaminukacja społeczna w kulturze staropolskiej. Studia z dziejów kształtowania 
się form i treści społecznego przekazu w Rzeczpospolitej szlacheckiej, Toruń 2001, s. 17.
8 Zob.: M. M a r k i e w i c z ,  Badania mentalności na podstawie korespondencji 
czasów saskich, w: Staropolski ogląd świata. Materiały z konferencji. Wrocław 23-24 
października 2004 r., red. B. R o k , F .  W o l a ń s k i ,  Wrocław 2004, s. 177-181.
9 Zob.: J. F l a g a ,  op.cit., s. 128-137; E. W i 1 e w s k a , Kapelan, w: Encyklopedia 
katolicka, t. VIII, red. A. S z o s t a k ,  Lublin 2000, k. 650-653.
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cica10. Na znaczny wzrost ilościowy kapelani dworskich wpłynęło 
pogłębiające się wraz z upływem czasu zróżnicowanie społeczne 
w obrębie staropolskiego społeczeństwa i wynikająca stąd narastająca 
niechęć przedstawicieli warstwy szlacheckiej do wspólnego uczest
nictwa razem z mieszczanami i chłopami w ofierze eucharystycznej, 
oraz często, zwłaszcza na ówczesnych kresach, dość duże odległości 
dzielące siedziby szlacheckie od kościołów parafialnych. Z tych 
względów w XVIII w. powszechną praktyką było fundowanie pry
watnych kaplic, których obsługą religijną i duszpasterską zajmowali 
się właśnie dworscy kapelani.

W zasadniczym zrębie rekrutowali się oni z kręgów duchowieństwa 
zakonnego, zwłaszcza zakonów żebrzących pierwotnej formacji, 
tj. franciszkanów konwentualnych, dominikanów i bernardynów, 
z wyraźną przewagą tych ostatnich na terenie województw wschod
nich11. Przedstawiciele tej ostatniej rodziny zakonnej przez dłuższy 
czas pełnili rolę kapelanów na dworze Radziwiłłowskim, utrzymując 
pod swoją opieką kaplicę dworską ufundowaną w 1758 r. przez het
mana litewskiego, Michała Kazimierza12. Zupełnie wyjątkowo na tym 
tle prezentuje się natomiast dwóch benedyktynów: Józef Frezer 
z konwentu nieświeskiego, przez okres dwóch lat, od 1737 do 1739 r. 
pełniący na dworze nieświeskim obowiązki kapelańskie, i nijaki oj
ciec Zborowski sprawujący podobną rolę od 1749 r. W przypadkach 
tych mamy jednak do czynienia z sytuacją, gdy kapłani sprawowali 
swoje funkcje na stałe rezydując w swoich klasztorach, a opuszczając 
je okazjonalnie, jedynie w razie pilnej konieczności. Prócz nich 
w otoczeniu książąt Radziwiłłowskich istniała jeszcze pewna grupa 
kapelanów trwale związanych z dworem swoich dobrodziejów i stale 
na nim przebywająca, (tzw. kapelanów ekslaustrowanych). Liczba

10 Jędrzej Kitowicz pisał: „po wsiach mieszkająca szlachta, jedni możniejsi, którzy 
mieli pozwolenie od zwierzchności duchownej na kaplice, trzymali kapelanów, którzy 
dla państwa i służących mieli zatrudnionych co dzień mszą św. odprawiali, a w wie
czór, zszedłszy się wszyscy do kaplicy odprawiali nabożeństwo, pospolicie z litanijów 
różnych i pieśni tudzież modlitw złożone, po którym wziąwszy od kapelana pokro
pienie poświęconą wodą, na wczas się rozchodzili”; J. K i t o w i c z ,  Opis obyczajów 
za panowania Augusta III, Wrocław 1951, s. 19-20.
11 J. F 1 a g a , dz. cyt.., s. 130.
12 AGAD AR VIII, nr 376, s. 48-54.
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ich, w okresie największego rozkwitu potęgi Nieświeża sięgała za
zwyczaj kilku, jakkolwiek nie wszyscy stale przybywali u boku patro
na, wielu z nich bowiem służyło na autonomicznych dworach kobie
cych i dziecięcych. W połączeniu z kapelanami okazjonalnymi ilość 
kapłanów zaangażowanych w duszpasterstwo i opiekę religijną na 
dworze nieświeskim mogła jednorazowo wynosić około sześciu, choć 
z pewnością większość z nich nie pozostawiła po sobie żadnych śla
dów w analizowanym materiale epistolograficznym i stąd nazwiska 
ich są na obecnym stanie badań trudne do zidentyfikowania.

Mimo dość dużej liczebności kapelanów z reguły nie zdarzały się 
między nimi żadne nieporozumienia kompetencyjne czy wzajemne 
naruszanie przywilejów „służbowych”. W dużej mierze wiązało się to 
ze specyfiką poszczególnych zakonów, z których rekrutowali się ka
pelani oraz wynikało z odmiennego ukierunkowania ich statutowej 
działalności. O ile w pierwszej grupie, kapelanów okazjonalnych, 
wyraźną większość stanowili członkowie wspólnot żebrzących i kon
templacyjnych, o tyle w drugiej, kapelanów ekslaustrowanych, domi
nowali jezuici. Fenomen znacznej przewagi ilościowej członków To
warzystwa Jezusowego na kapelaniach Radziwiłłowskich można 
z jednej strony tłumaczyć ścisłymi związkami tego zakonu z fundator- 
skim domem książąt nieświeskich13, z drugiej zaś większą, w porów
naniu z innymi zgromadzeniami zakonnymi, swobodą działania wśród 
warstw świeckich, a tym samym znaczniejszymi możliwościami po
dejmowania bardziej różnorodnych obowiązków na dworze swoich 
dobrodziejów, i to nie tylko religijnych. Prócz zadań związanych 
z szeroko pojętą obsługą religijną dworu Radziwiłłowskiego, zajmo
wali się oni również edukacją i wychowaniem synów magnackich, 
prowadzili procesy rozwodowe reprezentując w konsystorzach intere
sy swoich chlebodawców, wypełniali obowiązki sekretarzy, mediato
rów, w razie nieobecności pryncypała sprawowali ogólny zarząd nad 
jego dworem oraz wykonywali równocześnie funkcje misjonarzy 
wśród ludności parafialnej w majątkach swoich dobrodziei14. W nie-

13 Zob.: K. S t o j e k - S a w i c k a ,  Jezuici w życiu dworu Radziwiłłów nieświeskich 
w XVIII w. (w druku).
14 Przykładem jest postać księdza Malinowskiego, którego rekomendowano w ten 
sposób, że jest „sposobny nie tylko do kapellaniji, ale i do nauki chrześcijańskiej dla
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których przypadkach byli oni nawet dopuszczani do grona najbardziej 
poufałych sług Radziwiłłowskich, z którymi nie wahano się konsul
tować najważniejszych decyzji politycznych i których często trakto
wano jako najbliższych powierników, doradców i wiernych przyjaciół 
oddanych interesom domu nieświeskiego i związanych z nim silnymi 
więzami wzajemnego zaufania i lojalności* 15.

Ogromna rola kapelanów w życiu dworu nieświeskiego powodowa
ła, że kapłanom powoływanym na kapelanie dworskie stawiano wyż
sze od przeciętnych wymagania intelektualne, oczekiwano od nich 
nienagannego stylu życia i odpowiedniego przygotowania do pełnie
nia funkcji duszpasterskich. Stąd najczęstszą praktyką było najmowa
nie jezuitów, jako że ci wyróżniali się spośród innych wspólnot za
konnych znacznie dłuższą i bardziej gruntowną formacją intelektual- 
no -  duchową, a w wielu przypadkach posiadali także znaczne do
świadczenie na polu literacko-naukowym, dobitnie świadczące o ich 
dogłębnym wykształceniu i szerokich horyzontach myślowych16. 
Wszelkie podejrzenia odnośnie trybu życia czy kompetencji intelek
tualnych ewentualnych kapelanów skutkowały natychmiastowym 
wypowiedzeniem im dotychczasowej posady17 i odesłaniem do macie
rzystego klasztoru bądź kolegium, zwłaszcza jeśli dany kapłan działał 
na szkodę interesów domu nieświeskiego18. Najbardziej istotnym

ludzi pośledniejszych”; A. Żółkowski do M. K. Radziwiłła, 7 VI 1760 z Wilna, 
AGAD AR V nr 18990.
15 Niech za przykład posłuży osoba Mikołaja Kuczewskiego, który początkowo w otocze
niu Radziwiłłów pełnił funkcje kapelana i teologa, potem zaś stał się jedną z najbardziej 
poważanych osób na dworze nieświeskim, „do rady wchodzącą” i uczestniczącą w podej
mowaniu najbardziej sekretnych decyzji; M. M a t u s z e w i c z ,  Diariusz życia mego, 
t. 2, oprać. B. K r ó l i k o w s k i  i Z. Z i e l i ń s k a ,  Warszawa 1986, t. II, s. 353.
16 Zob.: J. F l a g a ,  Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w Rzeczpospo
litej w XVII i XVIII wieku, Lublin 1998.
17 M. Kostrzemba do M. K. Radziwiłła, b.d.i m., AGAD AR V nr 7517.
18 Z sytuacją taką mamy do czynienia w przypadku Szczepana Wulfersa, którego 
podejrzewano o niemoralny tryb życia, grę w karty, bicie swoich wychowanków
i zaniedbywanie obowiązków; przede wszystkim zaś uważano go za odpowiedzialne
go za podjęcie przez młodego księcia prób porozumienia się z królem, Stanisławem 
Augustem za plecami Karola Stanisława (I. Morawski do K. S. Radziwiłł, 18 IX 1774 
z Mannheimu, w: Korespondencja księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie 
Kochanku ”, wyd. Cz. Janowski, Kraków 1898, s. 93). Podobna sytuacja miała miej
sce w przypadku pijara, Waleriana Jasieńskiego, wychowawcy młodego ordynata

DUSZPASTERSTWO I OPIEKA RELIGIJNA 169

kryterium doboru duchownych na godności kapelańskie obok wykształ
cenia i poziomu moralnego była bowiem ich lojalność względem rodu 
Radziwiłłowskiego i oddanie jego sprawom. Mikołaj Bykowski dowie
dziawszy się o wahaniach ordynata odnośnie swojej kandydatury na 
kapelanię, upewniał go w jednym z listów: „Więcej ważę ja usługi na 
dworze WXMości i chwałę powszechnego zakonu niż moją szczególną, 
więcej znam mieć honoru bydź sługą Xięcia Pana niż jakąś w kącie 
bydź zaszczyconym promocyją”. O lojalności i oddaniu kapelanów 
zaświadcza fakt, że najczęściej nazywali oni siebie „najwierniejszymi 
i najprzychylniejszymi sługami”, a w pełnych pokory i uniżoności sło
wach wyrażali swój głęboki szacunek i oddanie interesom domu nie
świeskiego i świadczyli o swojej gotowości do pełnienia na jego rzecz 
wszelkiej posługi, „aż do ostatniej kropli krwi”19.

Wysokie wymagania stawiane kapelanom sprawiały, że nieraz nie
zwykle trudno było znaleźć duchownego spełniającego wszystkie 
warunki i często zadawano sobie wiele trudu celem wyszukania od
powiedniego kapłana. Pomocą w takich sytuacjach służyli zazwyczaj 
wyżsi hierarchowie kościelni bądź zarządcy prowincji zakonnych, do 
pośrednictwa których się niejednokrotnie odwoływano i z rad których 
nierzadko korzystano20.

Częstokroć z ich polecenia najmowano na godności kapelańskie du
chownych wcześniej pełniących podobne funkcje na innych dworach 
magnackich bądź biskupich i sprawdzonych już w tej roli. Pomoc świad
czona w tym zakresie przez wyższych dostojników kościelnych nie ozna
czała jednak ich aprobaty dla podejmowania przez księży obowiązków 
kapelańskich, jako że w wielu przypadkach okazywały się one mieć fatal
ne skutki dla życia wspólnotowego w klasztorze (vel kolegium), wpływa-

kleckiego, Józefa Mikołaja, który wbrew interesom Michała Kazimierza działał na 
rzecz wydzielenia swojemu wychowankowi ordynacji, znajdującej się pod „opieką” 
Radziwiłłów nieświeskich, co spowodowało, że zabroniono mu wdawać się w „intere
sy świeckie familii” (W. Jasieński do M. K. Radziwiłła, 17 VI 1759 b.m., AGAD AR 
V nr 128).
19 Sz. Wulfers do K. S. Radziwiłła, 16 III 1772 z Pragi, AGAD AR V nr 18090.
20 Np.: Walenty Żółtowski, płocki opat benedyktyński „przesyłał” na kapelanię dwor
ską ks. Zborowskiego (W. Żółtowski do M. K. Radziwiłła, 29 VIII 1749 z Borowego, 
AGAD AR V nr 19001), a jezuita, Wojciech Kaczorkiewicz starał się o nijakiego ojca 
Borowskiego (W. Kaczorkiewicz do M. K. Radziwiłła, 20 IX 1750 z Brześcia, AGAD 
AR V nr 6246).
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ły na jego sekularyzację, a także sprzyjały rozluźnieniu dyscypliny i klau
zury21. Kapelaństwo nie pozostawało bowiem bez wpływu na sytuację 
wewnątrz zakonu, a pogarszał ją  jeszcze dodatkowo fakt, że niekiedy 
funkcje kapelanów sprawowano bez wiedzy i zgody prowincjałów22.

Mierne efekty ustaw ograniczających posługę kapelańską bądź 
nawet jej zabraniających spowodowane były w zasadniczym stopniu 
tym, że pełniono ją  na prośbę rodziny fundatora i dobrodzieja, a po
nieważ konwent zawdzięczał mu swoje istnienie, trudno było mu od
mówić, tym bardziej, że powierzenie jej danemu zakonnikowi było 
dowodem uznania ze strony księcia i oznaką wysokiej pozycji w spo
łeczeństwie zgromadzenia, z którego on pochodził, a często też sta
nowiło przepustkę do dalszej kariery kościelnej. Wspomniany wcze
śniej Mikołaj Bykowski23 dzięki skutecznemu wsparciu ze strony 
Karola Stanisława w kurii biskupiej i w Rzymie został podniesiony do 
godności głównego sędziego słuckiego oficjalatu feralnego24, nie 
mając nawet święceń prezbiteriatu25, a około 1786 roku z promocji 
księcia został mianowany biskupem tytularnym Troas i prawdopo
dobnie sufraganem wileńskim26. Po swej sekularyzacji objął nato
miast podlegające Radziwiłłowskiemu patronatowi probostwo parafii 
słuckiej, otrzymawszy za poparciem „Panie Kochanku” bullę preka- 
nonizacyjną27. Oczywiście przypadki tak spektakularnej kariery 
w gronie Radziwiłłowskich kapelanów należały do rzadkości, nie
mniej jednak niejednokrotnie się zdarzało, że w zamian za świadczo
ne usługi książęta mianowali duchownych na wakujące beneficja 
parafialne bądź protegowali ich na wyższe godności w klasztorach28

21 J. F 1 a g a , Działalność duszpasterska, s. 130.
22 Jezuita, Wojciech Kaczorkiewicz w jednym z listów upominał M. K. Radziwiłła, że 
zanim przyjmie na swój dwór kapelana powinien zwrócić się o pozwolenie do pro
wincjała ks. Stanisława Popiela (20 IX 1750 z Kodnia, AGAD AR V nr 6246).
23 W. P r z y a ł g o w s k i ,  Żywoty biskupów wileńskich, Petersburg 1860, t. III, s. 183.
24 Zob.: T. K a s a b u ł a ,  Ignacy Massalski, biskup wileński, Lublin 1998.
25 O powołaniu oficjalatu foralnego i jego przedstawicielach zob.: J. K u r c z e w 
s k i ,  Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż do dnia obecnych, Wilno 1912, 
s. 59, 379.
26 M. Bykowski do K. S. Radziwiłła, 17 VI 1785 z Wilna, AGAD AR V nr 1793.
27 M. Bykowski do K. S. Radziwiłła, 27 VIII 1785 z Nieświeża, AGAD AR V nr 1793.
28 Np. Józef Frezer został mianowany na prowizorstwo w Tyńcu (J. Frezer do
M. K. Radziwiłła, 28 X 1748 z Tyńca, AGAD AR V nr 3888).
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lub kolegiach29. Promocja i protekcja Radziwiłłów okazały się być 
wprost trudne do przecenienia w przypadku jezuitów, których kasacja 
zakonu postawiła w niezwykle ciężkiej sytuacji, pozostawiając ich 
właściwie bez środków do życia30. W takich okolicznościach z pomo
cą i wsparciem byłym jezuickim kapelanom przychodzili książęta 
nieświescy, mianując ich na dochodowe beneficja lub zapewniając im 
stałą posadę w szkołach31.

Kolejnym obok możliwości utrzymania i rozwoju kariery istotnym 
powodem, dla którego tolerowano kapelaństwo były względy natury 
materialnej. Prócz utrzymania na dworze magnackim kapelani z regu
ły otrzymywali również regularne pensje, czasami także z okazji świąt 
i innych ważnych uroczystości drobne prezenty, a w razie ponoszenia 
w służbie patrona większych kosztów, przysługiwał im całkowity 
zwrot wydanych sum32. Część z otrzymywanych tą drogą dochodów 
zakonni kapelani byli zobowiązani przekazywać w ramach pomocy 
materialnej macierzystym klasztorom czy kolegiom33.

29 Jan Poszakowski, dotychczasowy rektor słucki za wstawiennictwem Anny z San
guszków został mianowany na rektorstwo kolegium nieświeskiego (J. Poszakowski do 
Anny z Sanguszków, 22 II 1739 z Nieświeża, AGAD AR V nr 12212).
30 Zob.: S. Z a ł ę s k i , Historya zniesienia jezuitów w Polsce i ich zachowania na 
Białej Rusi, Lwów 1874-1875.
31 Np. Józef Katenbring został mianowany proboszczem nieświeskim i kustoszem smo
leńskim (J. Katenbring do K. S. Radziwiłła, 6 VI 1790 z Nieświeża, AGAD AR V 
nr 6535). M. Bykowski do K. S. Radziwiłła, 17 VI 1785 z Wilna, AGAD AR V nr 1793.
32 Np. Ignacy Morawski ochmistrz dworu Hieronima Wincentego w Mannheimie 
pisał w liście do Karola Stniasława, że „specyfikacyja wyłożonego expensu JMości 
księdza Katenbringa na rozkaza pański będzie z kasy zwrócona, ale za nadejściem 
sukursu” (I. Morawski do K. S. Radziwiłła, 18 IX 1774 z Mannheimu, w: Korespon
dencja księcia Karola Stanisława Radziwiłła..., s. 108); zob.: K. S t o j e k -  
S a w i c k a ,  Duchowna klientela Radziwiłłów nieświeskich w XVIII wieku (w druku).
33 Np.: prowincjał franciszkanów konwentualnych nakazał wszystkim kapelanom 
pochodzącym z tego zakonu, a przebywających na kapelaniach dworskich płacenie 
corocznie po 200 złp od osoby; podobnie sytuacja przedstawiała się u marianów, 
których statuty stanowiły, że księża oddelegowani na kapelanię powinni część swoich 
dochodów przesłać do macierzystego klasztoru, a drugą przeznaczyć na wspólne cele, 
jak np. renowację pomieszczeń sakralnych (por.: J. K i t o w i c z , Opis obyczajów za 
panowania Augusta III, oprać. R. P o l  l a k ,  Wrocław -Warszawa-Kraków 1970, 
s. 129; S. M. S y d r y , Organizacja Zgromadzenia Księży Marianów w XVIII wieku, 
Stockbridge 1965, s. 88).
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Najważniejszym aspektem świadczonej przez duchownych opieki 
religijno-duszpasterskiej na dworze nieświeskim było sprawowanie 
kultu i dystrybucja sakramentów. Szczególne znaczenie w życiu wier
nych miało odprawianie Mszy św., w której uczestnictwo stało się 
w okresie potrydenckim jedną z podstawowych praktyk religijnych, 
było wiadomym znakiem przynależności do Kościoła rzymskokato
lickiego, potwierdzeniem prawdziwej wiary oraz świadectwem po
ziomu życia i świadomości religijnej. Msze św. odprawiano na dwo
rze nieświeskim przy okazji świętowania bardziej podniosłych uro
czystości czy to o charakterze prywatnym, czy publicznym, którym 
poprzez nadanie bogatej oprawy religijnej i włączenie w cykl obcho
dów kościelnych starano się przydać większy splendor. Nieodzowną 
częścią każdej większej uroczystości, będącej z reguły również zna
komitą okazją do zaproszenia na dwór stronników politycznych 
i klientów, był udział wszystkich przybyłych gości w ofierze euchary
stycznej, po odprawieniu której przystępowano dopiero do uczestnic
twa w hucznych obchodach34. Praktyką było, że w odbywających się 
przy tej okazji ucztach i towarzyskich spotkaniach brali udział rów
nież duchowni, zapewniając im obsługę retoryczną i nadając im swoją 
obecnością ton35. Do najważniejszych jednak obowiązków duchow
nych w takich sytuacjach należało koncelebrowanie uroczystych 
Mszy św. w intencji książąt nieświeskich i odprawianie wspólnych 
modlitw z myślą o ich szczęściu i pomyślności tak w życiu docze
snym, jak i przyszłym. Praktyka ta miała niebagatelne znaczenie 
w życiu członków dworu nieświeskiego, dostarczając potężnego oręża 
w zabiegach o sprawy doczesne. Znaczenie jej niepomiernie wzrasta
ło w chwili śmierci jednego z członków domu Radziwiłłowskiego, 
kiedy z nadzieją przebłagania za jego grzechy i z myślą wyjednania 
zbawienia wiecznego w kilkunastu kościołach zamawiano równocze
sne odprawianie suffragiów z obowiązkiem powtarzania ich w każdą

34 Zob.: AGAD AR XI nr 144, s. 117-122 (opis zabaw); M. Kuczewski do 
M. K. Radziwiłła, 26 VI 1743 z Nieświeża, AGAD AR V nr 7948/1 (opis uroczystości 
związanych z obchodami imienin Janusza i Karola Radziwiłłów)
35 Zob.: J. N i e d ź w i e d ź ,  Nieśmiertelne teatra sławy. Teoria i praktyka twórczości 
panegirycznej na Litwie w XVII-XVIII w., Kraków 2003, s. 89-133.
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kolejną rocznicę zgonu i wydzielając na ten cel specjalny fundusz 
(tzw. stypendium mszalne)36.

Odprawianie egzekwii za duszę zmarłego stanowiło fragment szer
szej działalności duchownych na polu dysponowania wiernych na 
śmierć i odbywania pogrzebów. Odpowiednie przygotowanie umiera
jącego na spotkanie z Bogiem, będące warunkiem dostąpienia szczę
śliwości wiecznej w raju, wymagało przede wszystkim opatrzenia 
sakramentami, po przyjęciu których wierzono, że złe moce nie atakują 
człowieka, a on sam umiera w łasce, bojaźni i miłości Bożej bez grze
chu śmiertelnego37. Prócz udzielenia sakramentów kapłan sprawował 
również nad umierającym bezpośrednie kierownictwo duchowe, po
magając mu w najlepszym przeżyciu ostatnich chwil na ziemi. Obok 
posług o charakterze eschatologicznym odpowiedzialny był on nieraz 
również za organizację ceremonii pogrzebowych38, a także spoczywał 
na nim nierzadko obowiązek sporządzenia testamentu39 oraz uregulo
wania rozmaitych zobowiązań zmarłego, jak np. zabezpieczenia jego 
posiadłości celem spłaty długów40, zwrotu zaciągniętych pożyczek, 
wynagrodzenia wyrządzonych przez niego bliźnim niesprawiedliwo
ści41, a nieraz nawet sprowadzenia ciała z miejsca śmierci42 * *. Najbar

36 Np. proboszcz bialski zobowiązywał się „Msze św. cztery w każdy tydzień odpra
wić na intencyję JO Fundatorów i za ich długoletnie panowanie” (AGAD AR VIII 
nr 9, s. 161, Akta t. s. uposażenia na dobrach Radziwiłłowskich probostwa katolickie
go w Białej wraz z Akademią i szpitalem).
37 Zob. o przygotowaniach do śmierci m.in.: B. R o k , Zagadnienie śmierci w kulturze 
Rzeczpospolitej czasów saskich, Wrocław 1991; tenże, Człowiek wobec śmierci 
w kulturze staropolskiej, Wrocław 1995.
38 Proboszcz bialski i bp ptolemejski, Ludwik Riaucour po śmierci Anny z Sangusz
ków (1747 r.) oraz dwóch jej synów, Hieronima Floriana (1760 r.) i Michała Kazi
mierza (1762 r.) zajął się zakupem trumn, przystrojeniem kościoła, organizacją po
chodów (L. Riaucour do M. K. Radziwiłła, 2 I 1747 z Białej, AGAD AR V 
nr 13104/IV, tenże do tegoż, 21 I 1747 z Białej, AGAD AR V nr 13104/IV; tenże do 
tegoż, 30 V, 3 VI, 2 VII, 15 IX z Białej, AGAD AR V nr 13104/VIII; Dyspozycya 
expotancyi ciała książęcia Michała Kazimierza, AGAD AR XI nr 144, s. 125).
39 L. Riaucour do M. K. Radziwiłła, 13 VI 1760 z Białej, AGAD AR V nr 13104/ VIII.
40 L. Riaucour do M. K. Radziwiłła, 17 V 1760 z Białej, AGAD AR V nr 13104/VIII.
41 L. Riaucour do M. K. Radziwiłła, 25 V 1760 z Białej, AGAD AR V nr 13104/ VIII.
42 Listy Józefa Liskowskiego do K. S. Radziwiłła z Gostynia w sprawie sprowadzenia
zwłok Anny z Mycielskich Radziwiłłowej z Gostynia do Nieświeża calem pochowa
nia ich w rodowej kaplicy w jezuickim kościele, AGAD AR V nr 8560.
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dziej jednak istotnym aspektem szeroko rozumianego sposobienia 
wiernych na śmierć pozostawało odprawianie pogrzebów i uczestnic
two w uroczystościach funeralnych, którym z reguły w omawianym 
okresie nadawano charakter niezwykle pompatycznych i starannie 
wyreżyserowanych widowisk, i które często przybierały formę wiel
kich manifestacji politycznych43. Ciało zmarłego członka rodu Ra- 
dziwiłłowskiego zazwyczaj przewożono w asyście najwybitniejszych 
przedstawicieli ówczesnego duchowieństwa i najgodniejszych rangą 
urzędników państwowych do rodowej kaplicy w nieświeskim kościele 
Bożego Ciała, gdzie umieszczano je na wcześniej wzniesionym kata
falku, najczęściej ozdobionym portretami zmarłego, jego herbami 
rodowymi i rozmaitymi symbolami wanitatywnymi44. Przenosinom 
tym towarzyszyły mowy pochwalne, wiersze panegiryczne i kazania. 
Kulminacyjnym punktem każdej ceremonii pogrzebowej była Msza za 
duszę zmarłego, często dzięki okolicznościowej scenografii nabiera
jąca teatralnego charakteru, pełnego symboliki i metafory, a po od
prawieniu której zmawiano przewidziane rytuałem modlitwy, połą
czone z pokropieniem trumny wodą święconą i jej okadzeniem. 
Ostatnią częścią uroczystości była procesja żałobna do grobu w kryp
cie z towarzyszącym jej śpiewem antyfony, po której następowały 
kilkudniowe obchody łączące się z codziennym uczestnictwem zgro
madzonych gości w nabożeństwach funeralnych. Ze względu na reli
gijny charakter ceremonii, a także celem nadania im większego splen
doru wymagano obecności reprezentacji większości litewskich zgro
madzeń zakonnych45 i wielu przedstawicieli duchowieństwa parafial
nego oraz najwybitniejszych dostojników kościelnych nie tylko 
z Wielkiego Ks. Litewskiego, lecz także z Korony46. Organizację uro-

43 Zob.: S. B a c z e w s k i ,  Propagandowa rola szlacheckiego pogrzebu z XVII wieku 
w świetle kazań pogrzebowych, w: Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII wieku. 
Kultura życia i śmierci, red. H. S u c h o j a d ,  Warszawa 2001, s. 203-217.
44 Por.: J. C h r o ś c i c k i ,  Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warsza
wa 1974.
45 Wiceprowincjał jezuitów, Karol Korycki obiecywał przyprowadzić na pogrzeb 
Michała Kazimierza „ilu będzie można z bliższych domów osób” (K. Korycki do 
K. S. Radziwiłła, 22 IV 1763 z Potocka, AGAD AR V nr 7339).
46 Dokładny opis duchowieństwa biorącego udział w uroczystościach pogrzebowych 
por.: K. G i e d r o y ć ,  Exorta przy wyprowadzeniu do Nieświża ciała... Anny z San
guszków Radzi willowej..., w: Kazania i mowy na walnym pogrzebowym akcie ś.p.
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czystości funeralnych zazwyczaj poprzedzało pisemne rozesłanie 
zaproszeń powiadamiających o dacie mającego się odbyć aktu po
grzebowego, w odpowiedzi na które należało w przeciągu kilku tygo
dni ostatecznie się zdeklarować odnośnie udziału. W wielu przypad
kach duchowni starali się jednak uchylić od ciążącego na nich obo
wiązku uczestnictwa w obchodach pogrzebowych, usprawiedliwiając 
się zazwyczaj złym stanem zdrowia47, prosząc jednocześnie o wyro
zumiałość48. Bez względu na okoliczności zawsze jednak przesyłano 
wyrazy głębokiego współczucia i ubolewania z powodu śmierci bli
skiej osoby49.

Z ceremoniami pogrzebowymi ściśle związana była praktyka wy
głaszania kazań. Kaznodziejstwo stało się jednym z najlepszych spo
sobów oddziaływania Kościoła na wiernych, kształtowania ich wizji 
świata oraz przekazywania im podstawowych prawd religijnych50. 
W nurt szeroko uprawianej działalności kaznodziejskiej na dworze 
nieświeskim z wielkim zaangażowaniem włączyli się przede wszyst
kim jezuici, którzy wydawszy w osobie Piotra Skargi jednego z naj

Jaśnie oświeconej Xiężny Jejmci Anny z Sanguszków Radziwillowej kanclerzyny 
Wielkiej W. Ks. Litt. miane; tudzież krótkie tego aktu opisanie z wyrażeniem castri
doloris w kościele nieświskim Societatis Jesu wspaniałą i misterna strukturą erygo
wanego roku 1747, Wilno 1750); Opisanie dzienne pogrzebu Jaśnie Oświeconej 
Księżny Anny z Mycielskich Radziwillowej (...) i (...) Hieronima Radziwiłła, podkomo
rzego W.X. Litt..., Wilno 1787, s. 5-6.
47 Np. I. Massalski do K.S. Radziwiłła, 29 IV 1763 z Dąbrowy, AGAD AR V nr 9331/1; 
M. Zienkowicz do M. K. Radziwiłła, 12 VI 1753 z Werek, AGAD AR V nr 18763.
48 Np. Józef Stanisław Sapieha pisał: Nie tylko satisfaciendo rozkazowi JOW Dobro
dzieja i uniżonej obligacyi mojej dla asystowania pogrzebowi kanclerzyny 
W. Ks. Litt., ale też w darze dla odprawienia mojej weneracyi JOW. Dobrodziejowi 
nieomieszkałbym zjechać do Nieświża pro praefixo termino chociaż mię zdrowia 
kuracya i różne pilne intéressa przetrzymywały, ale gdy mi nowa okoliczność nie 
pozwala tego honoru upraszam uniżenie JOW., abyś mi tego votio vertere nie raczył 
(J. S. Sapieha do M. K. Radziwiłła, 6 X 1747 z Wilna, AGAD AR V nr 13844/1).
49 Np. I. Komorowski do M.K. Radziwiłła, 3 VI 1753 z Warszawy, AGAD AR V nr 7041.
50 Zob.: J. B. P e l c z a r ,  Zarys dziejów kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 1- 
2, Kraków 1886; M. B r z o z o w s k i ,  Kazania wielkanocne polskich autorów kato
lickich od poi. XVI do poi. XVII w., Lublin 1969; tenże, Teoria kaznodziejstwa (wiek 
XVI-XVIII), w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, cz. 1, Lublin 1975; M. R u 
s i e c k i ,  Przedmiot katechezy potrydenckiej w Polsce (1569-1699), Lublin 1996; 
J.A. D r ó b ,  Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach baroko
wych, Lublin 1998.
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wybitniejszych kaznodziejów epoki staropolskiej zawsze uchodzili za 
doskonałych mówców, a kwestia posiadania zdolności oratorskich 
była w ich przypadku jednym z warunków dopuszczenia do profesji 
zakonnej51. Funkcję tę zazwyczaj łączono z obowiązkami kapelań- 
skimi. Jedynie przy okazji ważniejszych wydarzeń odwoływano się 
do doświadczenia i kwalifikacji kaznodziejów pochodzących z innych 
zakonów bądź wywodzących się z szeregów wyższego kleru diece
zjalnego. Niekiedy jednak wyszukanie odpowiedniego kaznodziei 
nastręczało wiele trudności, o czym przekonał się m.in. kanonik wi
leński Aleksander Żółkowski przez wiele miesięcy bezskutecznie 
starający się o sprowadzenie do Nieświeża na okoliczność pogrzebu 
Franciszki Urszuli z Wiśniowieckich (1753 r.) kompetentnego księ
dza, który podjąłby się wygłoszenia kazania. Wszyscy, których świe
żo owdowiały książę hetman „życzył sobie mieć” odmówili, wyma
wiając się złym stanem zdrowia i innymi obowiązkami52. Ostatecznie 
kazanie zostało napisane przez prefekta drukami nieświeskiej, Anto
niego Żebrowskiego, przypuszczalnie nie należało ono jednak do 
największych osiągnięć sztuki oratorskiej, jako że przed oddaniem go 
do druku Michał Kazimierz nanosił jeszcze na nim pewne poprawki53. 
W czasie kilkudniowych uroczystości pogrzebowych z reguły wygła
szano od kilku do kilkunastu kazań, z których pierwsze -  w chwili 
wynoszenia ciała z zamku, kolejne przed murami miejskimi i bramą 
kościelną oraz w momencie wprowadzania go do kościoła nieświe- 
skiego i złożenia na marach, a ostatnie w czasie przenoszenia zmarłe
go do kaplicy grobowej w podziemiach jezuickiej świątyni. Kazaniom 
towarzyszyły liczne utwory panegiryczne i żałobne pieśni dedykowa
ne od poszczególnych konwentów zakonnych i korporacji religijnych. 
Zresztą same kazania często wzbogacane były elementami panegiry- 
zmu i nieraz pozornie odbiegały od swojej podstawowej funkcji, jaką 
miało być komentowanie Biblii, pouczanie wiernych i utwierdzanie 
ich w wierze. W podstawowym swym znaczeniu miały one być swo

51 Z wielkim uznaniem o jezuickich kaznodziejach pisał: J. K i t o w i c z , Opis oby
czajów, s. 110 oraz I. C h o d ź k o ,  Obrazy litewskie, t. 1, Lwów - Złoczów (1891), 
s. 22.
52 A. Żółkowski do M. K. Radziwiłła, 1 VI 1753 z Wilna, AGAD AR nr 18990.
53 A. Żebrowski do M. K. Radziwiłła, 21 III 1754 z Warszawy AGAD AR nr 18937.
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iście pojętymi świadectwami życia i czynów osób zmarłych, potwier
dzającymi ich prawość i cnotę. W pełnych patosu słowach czciły one 
tych, którzy odeszli, podkreślając ich dokonania życiowe, wskazując 
na godności, jakie piastowali oraz obszernie informując o ich koliga
cjach rodzinnych. W tym sensie kazania służyły nie tylko utrwaleniu 
pamięci o nieżyjących, lecz również stawały się one literackimi po
chwałami osób zmarłych, gloryfikującymi jednocześnie cały ród, 
z którego się oni wywodzili i pozostałych przy życiu jego członków54. 
Mimo wyraźnej dominacji akcentów pochwalnych i parenetycznych, 
posiadały one jednak również charakter pewnych pouczeń, które słu
żyły nie tylko upamiętnieniu zmarłych i ich czynów, lecz również 
posłużenie się ich przykładem celem pobudzenia słuchaczy do cnoty 
chrześcijańskiej, przekazaniu wzorców postępowania oraz wzywaniu 
wiernych do poprawy życia i wzorowania się na tych, których przed
stawiano jako ucieleśnienie wszelkich zalet. Religijna funkcja kazań 
polegała zaś przede wszystkim na uświadamianiu pozostałym przy 
życiu członkom rodziny o znikomości spraw doczesnych, szybkiej 
przemijalności bytu ludzkiego oraz nieuchronnym zbliżaniu się ku 
ostatecznemu kresowi ziemskiej pielgrzymki. Jak widać zatem kaza
nia pogrzebowe w kontekście działalności dworu Radziwiłłowskiego 
pełniły podwójną funkcję, z jednej strony eschatologiczną i religijną, 
stając się główną wykładnią prawd wiary, z drugiej zaś socjologiczną, 
czy nawet propagandową, tym ważniejszą że z czasem kaznodziej
stwo stało się głównym orężem oddziaływania na stronników, kształ
towania ich poglądów i urabiania opinii. Świadczy o tym przykład 
dominikanina, ks. Dominika Kochańskiego, który listownie zobowią
zał się w trakcie kazania, gdy w kościele będzie „kilka tysięcy ludu 
zgromadzone” prosić wiernych o modlitwę w intencji pomyślnie 
(tj. pomyślnie dla Radziwiłłów) odprawionego trybunału55, oraz księ
dza Obłomczyńskiego, który „wołał na ambonie, aby wszyscy gorąco 
prosili Pana Boga o zdrowie dla księcia hetmana, i przepowiadał, jaką by

54 Zob.: M. S k w a r a ,  Radziwiłłowie w polskich drukowanych oracjach pogrzebo
wych XVII wieku, w: Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Biografie. Świadectwa histo
ryczne, red. K. S t ę p n i k , Lublin 2003, s. 109-133; J. N i e d ź w i e d ź ,  Jak po
chwalić Radziwiłła, czyli garść uwag o topice panegirycznej, w: tamże, s. 191-199.
55 D. Kochański do M. K. Radziwiłła, 12 XII 1759 z Mińska, AGAD AR V nr 6949.
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wielką szkodę miała Rzplita z utracenia, strzeż Boże, tak świątobliwego 
wielkiego senatora i wodza”56.

Działalność kaznodziejska ściśle wiązała się z aktywnością ducho
wieństwa na polu nauczania podstawowych zasad wiary, umacniania 
religijności i lepszego rozumienia doktryny katolickiej w najszerszych 
kręgach społeczności wiernych. Wychowywanie w tym zakresie na 
dworze Radziwiłłowskim rozpoczynano już od najmłodszych lat. 
Obowiązek zapoznawania się z podstawami religii katolickiej, pogłę
biania wiedzy z zakresu dogmatyki religijnej i kształtowania poziomu 
rozwoju duchowego i moralnego stanowił zasadniczy wymóg formu
łowany w większości programów kształcenia już na najwcześniej
szych etapach edukacji. Michał Kazimierz w instrukcji wychowaw
czej pisał, by w każdą niedzielę i święta nadworny teolog, Mikołaj 
Kuczewski „przepowiadał” jego synom, Karolowi Stanisławowi 
i niedługo potem zmarłemu, Januszowi, naukę chrześcijańską, której 
ci „z pilnością i uwagą najmniej z godzinę słuchać mieli”57. Poza na
uką najważniejszych zasad religii katolickiej, edukacja religijna miała 
polegać również na kształtowaniu w młodych praktyki codziennego 
uczestniczenia w nabożeństwach, a także pobożnego zwyczaju roz
dawania hojnych jalmużn potrzebującym58 oraz „nawiedzania i opa
trywania kościołów i domów zakonnych”59. Mimo wczesnego rozpo
czynania edukacji religijnej niektórzy jednak jeszcze w wieku mło
dzieńczym nie byli w wystarczającym stopniu obznajomieni z zasa
dami religii katolickiej60. O Hieronimie Wincentym mówiono, że 
dopiero w wieku dwunastu lat „poczynał lepiej znać Boga i powinno
ści chrześcijańskie”61, a jego wuj, Hieronim Florian będąc już w peł
nym rozkwicie sił męskich z niechęcią uczęszczał na nabożeństwa, 
a jeśli to już robił, to bardziej dla „oczu ludzkich, niż dla samego sie
bie”62. Jako dojrzały człowiek docenił on jednak wagę wychowania

56 M. Matuszewicz, dz.cyt., s. 206.
57AGADARXI  nr I64,s. 1-5.
58 Sz. Wulfers do K. S. Radziwiłła, 23 III 1771 z Pragi, AGAD AR V nr 18090
59 Tenże do tegoż, 30 VIII 1772 z Ambergu, AGAD AR V nr 18090.
60 Zob. T. Z i e l i ń s k a ,  Educational programmes in Saxon , Acta Poloniae
Histórica, Childhood and Youth in Historical Perspective, 79 1999, s.
61 Sz. Wulfers do K. S. Radziwiłła, 24 XII 1771 z Pragi, AGAD AR V nr 18090.
62 Anna z Sanguszków do H. F. Radziwiłła, 5 V 1735 z Białej, AGAD AR IV nr 246.
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w duchu wartości religijnych, o czym świadczy napisana przez niego, 
z myślą o ewentualnych potomkach instrukcja, w której zalecał im już 
w „czwartym roku życia, jeśli nie trzecim” uczyć się pacierza „nie
wymyślnego” i katechizmu oraz codziennie uczestniczyć w Mszy św. 
Mimo tego nawet w wieku dorosłym wielu Radziwiłłów nie posiadało 
podstawowej wiedzy z zakresu prawd wiary, często więc nie rozumie
jąc niektórych kwestii teologicznych, musieli oni odwoływać się do 
wiedzy i pomocy duchownych. Przykładowo Karol Stanisław w cza
sie swojego pobytu w Nowogródku, do którego zjechał wraz z całym 
dworem na okoliczność mającego się tam właśnie odbyć sejmiku na 
pisarstwo ziemskie, „w łóżku leżąc przed zaśnięciem co dzień wypy
tywał księdza Idziego (opata bernardyńskiego, u którego nocował) 
o czyścu, jakie tam są męki i jak z nich najskuteczniej się wywinąć, 
co mu kapłan, jak umiał, tłomaczył”63. Umacnianie formacji ducho
wej i pogłębianie wiary następowało również w czasie rozmaitych 
spotkań religijnych, rekolekcji czy tzw. ćwiczeń duchowych, stano
wiących typowo jezuicką formę rozwoju życia wewnętrznego64.

Tego typu działalność formacyjno-edukacyjna nie tylko wpływała 
w zasadniczym stopniu na rozbudzenie przeżyć religijnych wiernych, 
lecz również kształtowała ich światopogląd, postawy i zachowania 
myślowe, a także ich osobowość i ideał etyczny. Duchowni swoją 
działalnością w istotny sposób oddziaływali na większość sfer ludz
kiego życia, wywierając znaczny wpływ na kształtowanie się relacji 
międzyludzkich, i to nie tylko na poziomie rodziny, ale także w odnie
sieniu do szeroko rozumianego kręgu bliskich i znajomych, a także 
oddziaływując w dużej mierze na artykułowany obraz świata i czło
wieka. Ich praca obejmowała przede wszystkim nakłanianie do zmia
ny trybu życia, jeśli z religijnego punktu widzenia budził on pewne 
obiekcje, zwalczanie złych i gorszących obyczajów, walkę z przestęp
czością i z patologiami rodzinnymi, szczególnie zaś godzenie skłóco
nych małżonków, rodziców, znajomych oraz namawianie ich do po-

63 H. R z e w u s k i ,  Pamiętniki Soplicy, Warszawa 1997, s. 57.
64 Przykładowo w ćwiczeniach duchowych w nieświeskim kolegium obok benedykty
nek, prepozyta nieświeskiego, bliżej niezidentyfikowanej panny zastanawiającej się 
nad wyborem stanu i pewnego szlachcica, uczestniczyłą również młoda księżniczka 
Radziwiłłówna, którą z całą pewnością można identyfikowaćz jedną z córek hetmana, 
Michała Kazimierza; J. F 1 a g a , Działalność duszpasterska, s. 202.
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jednania się w duchu miłości chrześcijańskiej. Podstawę dla tego 
rodzaju działań stanowiło nauczanie wiernych postępowania zgodnie 
z nakazami moralnymi, liczenia się z potrzebami i uczuciami innych, 
szanowania ogólnospołecznych zasad, poskramiania impulsywności 
i negatywnych uczuć, zwłaszcza zaś życia w bojaźni Bożej i cnotli- 
wości. Tego typu edukacja przykładowo przyniosła konkretne efekty 
w przypadku Hieronima Wincentego, który pod wpływem nauczycie
la, jezuity, Sczepana Wulfersa, wraz z pogłębianiem swojej wiedzy 
z zakresu prawd wiary, „dawał po sobie widzieć coraz więcej litości 
i przychylnej chęci ku bliźnim, oduczył się upomego na swym zdaniu 
zasadzania się, nauczył się z uwagą mówić i postępować”65. Bardziej 
odpornym na wpływ religijnych nakazów życia w zgodzie i poszano
wania dla bliskich okazał się jego wuj, Hieronim Florian, czego świa
dectwem są zachowane w miejscowej tradycji podania o tym, jak się 
znęcał nad członkami swojego dworu66. Na bezwzględne potępienie 
zasługuje zwłaszcza jego zaciętość i okrucieństwo w stosunkach 
z matką, Anną z Sanguszków, której jako najmłodszy syn, był jedno
cześnie najbardziej ukochanym i rozpieszczonym dzieckiem. Nie
zgodność charakterów, sprzeczności na tle majątkowym67 oraz wza
jemne pretensje dały początek długoletniemu kofliktowi w rodzie 
Radziwiłłów, którego nie załagodziła nawet ciężka choroba kancle- 
rzyny i bliska perspektywa jej śmierci. W roli pośrednika w kontak
tach między synem a matką występował bliski współpracownik Ra- 
dziwiłłowej, kapelan na jej dworze, wspomniany proboszcz bialski 
i biskup ptolemejski, Ludwik Riaucour, który nieraz zwracał młode
mu księciu uwagę, że „godzi się, aby się odezwał, bo jeszcze miłość 
matczyna ku jego osobie nie wygasła i żadne ukłony i adoracje nie 
kontentują kanclerzyny tak, jak jego”. Napomnienia i przygany bisku
pa nie były jednak w stanie zmiękczyć serca zatwardziałego księcia 
i zmienić jego postępowania względem matki. Pozostał on niewzru-

65 Sz. Wulfers do K.S. Radziwiłła, 24 XII 1771 z Pragi, AGAD AR V nr 18090.
66 J. B a r t o s z e w i c z ,  Zamek bialski. Dzieje miasteczka. Obrazy z życia magna
tów. Akademia bialska, Lwów 1881.
67 Zob.: T. Z i e 1 i ń s k a , Przyczynek do kwestii konfliktu pokoleń na tle majątkowym 
w osiemnastowiecznym środowisku magnackim, w: Trudne stulecie. Studia z dziejów 
XVII i XVIII wieku, red. Ł. K ą d z i e l ,  W. K r i e g s e i s e n ,  Z. Z i e l i ń s k a ,  
Warszawa 1994, s. 132-140.
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szony nawet w sytuacji, gdy „rażona paraliżem”, nie mając żadnej 
nadziei na rekonwalescencję i czując zbliżający się kres za pośrednic
twem Riaucoura wzywała niesfornego syna do swojego łóżka68.

Duchowni występowali w roli mediatorów nie tylko w stosunkach 
między członkami rodziny. Polem szczególnie sprzyjającym tego typu 
działalności była płaszczyzna życia politycznego z nabrzmiewającymi na 
niej różnego rodzaju konfliktami. Przykładem w tym względzie może 
posłużyć historia zaczerpnięta z pamiętników Soplicy” Henryka 
hr. Rzewuskiego, dzieła wprawdzie literackiego, ale w dużym stopniu 
opartego na ustnej tradycji. Radząc się, w jaki sposób odegnać nawiedza
jące go każdej nocy widmo podstępnie porwanego i rozstrzelanego przy
jaciela, Wołodkiewicza, Karol Stanisław usłyszał od swojego teologa, że 
chociaż „Najświętszej Pannie i świętemu Franciszkowi każdy dar jest 
miłym”, to jednak chcąc zapewnić zamordowanemu spokój duszy książę 
powinien „zrobić na intencję nieboszczyka jaką ofiarę z gniewu: na przy
kład podać rękę takiemu, co go obraził”69. W obronie niesłusznie oskar
żanych nieraz wstawiał się u Radziwiłła jego kapelan, Józef Katenbring, 
próbując powściągnąć książęcy gniew i wyjednać dla nieszczęśników 
przebaczenie. Jako przykład może posłużyć historia nijakiego Grzesia, 
psiarza, z winy którego zdechła najlepsza charcica ordynata, Wiatrówka, 
za co miał on zostać zakuty w łańcuchy. Dowiedziawszy się o tym ksiądz 
Katenbring , jak zaczął mnie -  wspominał Panie Kochanku” -  antyfony 
prawić z ojców świętych, a straszyć, a prosić (...), a choć wyrzekłem: „Nie 
odpuszczę, jakem Radziwiłł, to tyle mi nadokuczał, że taki kazałem Grze
sia wypuścić bez kary”70.

Szczególnie wiele uwagi w swojej działalności na polu zwalczania 
złych obyczajów i nakłaniania do lepszego życia duchowni poświęcali 
sprawom związanym ze sferą polityczną. Decentralizacja władzy pań
stwowej, ogólny chaos życia publicznego oraz spadek powagi najważ
niejszych instytucji szlacheckiej demokracji przy jednoczesnym wzroście 
antagonizmów społecznych spowodował, że w ostatnich dekadach XVIII 
stulecia w kręgach duchowieństwa coraz większe znaczenie przywiązy

68 L. Riancour do H. F. Radziwiłła, 26 IX 1743, 23 III 1744, 25 III 1744, 11 IV 1744, 
7 V 1744 z Białej, AGAD AR nr 13104/III.
69 H. R z e w u s k i , dz. cyt., s: 59.
70 Ibidem.
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wano do wartości Ojczyzny, nawołując do pełnej poświęceń służby dla 
jej dobra i wyrzeczenia się własnej prywaty71. Tego typu uwagi i napo
mnienia mające za tło troskę o dobro Rzeczpospolitej można odnaleźć 
jednak wyłącznie w korespondencji wyższych hierarchów kościelnych, 
którzy ze względu na silniejsze w porównaniu z przedstawicielami innych 
grup kleru zaangażowanie w wydarzenia polityczne i w dzieło reformy 
państwowości polskiej, bardziej identyfikowali się z pojęciem Ojczyzny 
i rozumieli rację stanu utożsamianą z interesem Rzeczpospolitej. Słowa 
dezaprobaty kierowano najczęściej do Karola Stanisława , Jeanie Kochan
ku”, niedawnego działacza konfederacji barskiej i głównego na Litwie 
przeciwnika reform ustrojowych. Ignacy Massalski nieraz upominał nie
sfornego księcia, by „łączył swoje losy z losami Ojczyzny”72, a Włady
sław Łubieński, powołując się na swój autorytet prymasa i „pierwszego 
w Rzeczpospolitej kapłana”, wielokrotnie wobec groźby wybuchu na 
Litwie antykrólewskich zamieszek nawoływał go do „uśmierzenia nie
chęci w prowincji i odwrócenia zamieszania”73, do porzucenia swoich 
partykularnych interesów oraz do pojednania i zgody względem przy
szłych sejmów74, a także prosił go o „pomoc w doprowadzeniu Ojczyzny 
do spokoju”75. Działalność Radziwiłła zasługiwała na słowa krytyki jed
nak nie tylko ze strony wyższych dostojników kościelnych, stronników 
dzieła reformy, królewskich adherentów, lecz także ze strony najbliższych 
współpracowników, wywodzących się ze stanu duchownego. Dawny 
opiekun księcia i kapelan jego dworu, Michał Woronicz na wieść 
o udziale Radziwiłła w konfederacji barskiej w pełnym nagany i rozpaczy 
tonie nawoływał swojego wychowanka do porzucenia raz obranej drogi, 
prosząc go równocześnie, by się nawrócił i „oddał zupełnie w ręce roz
gniewanego Boga, przeprosił Go i uczynił z Nim generalną rekoncylacy-

71 Wartość Ojczyzny przez całą epokę nowożytna była deklaratywna, tj. powszechnie 
ja uznawano za najważniejszą, lecz w konfrontacji z dobrem prywatnym zazwyczaj 
przegrywała; zob.: J. R o n i  ki  er ,  Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. 
Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725, Kraków 1992, s. 45; 
A. L. S o w a ,  Świat ministrów Augusta II. Wartości poglądy funkcjonujące w kręgu 
ministrów Rzeczpospolitej w latach 1702-1728, Kraków 1995, s. 34, 95, 98.
721. Massalski do K. S. Radziwiłła, 24 V 1775 z Warszawy, AGAD AR V nr 9331/III.
73 W. Łubieński do K.S. Radziwiłła, 8 IX 1763 z Warszawy, AGAD AR V nr 8975.
74 W. Łubieński do K.S. Radziwiłła, 14 III 1764 z Warszawy, AGAD AR V nr 8975.
75 W. Łubieński do K.S. Radziwiłła, b.d. 1763 z Warszawy, AGAD AR V nr 8975.
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ję”76. Na tych przykładach widoczne staje się stopniowe zastępowanie 
dotychczasowej religijnej waloryzacji idei Ojczyzny przez argumentację 
świecką, posługującą się racjami patriotycznymi i obywatelskimi, nie zaś 
religijnymi. Niemniej jednak mimo nieuchronności zmian zarysowują
cych się w tej dziedzinie, nie należy wyolbrzymiać ich znaczenia, raczej 
miały one charakter wyrównywania akcentów między dwoma rodzajami 
argumentacji: religijnej i świecko-patriotycznej.

W rozważaniach nad wpływem duchownych na kształtowanie się 
zachowań i wyobrażeń przedstawicieli domu Radziwiłłowskiego nie 
sposób pominąć -  mimo zdecydowanie marginalnej roli w całokształ
cie działalności duszpasterskiej na dworze nieświeskim propagowania 
kultu świętych relikwii; przeżywającego ponowny rozkwit w I poł. 
XVIII w.77 Znaczenie ich polegało głównie na zaspokajaniu potrzeby 
posiadania pewnych ideałów osobowościowych i kształtowaniu wzor
ców zachowań. Stanowiących tym samym swego rodzaju pomoc du
chową dla z gruntu rzeczy słabego człowieka i jego wsparcie w co
dziennej pielgrzymce przez życie. Przy zakupie relikwii Radziwiłło
wie najczęściej odwoływali się do pośrednictwa zakonników, którzy 
z uwagi na swoje rozległe kontakty z zagranicą i częste podróże do 
najważniejszych ośrodków kultu religijnego, mieli większe możliwo
ści ich nabycia. Bogusław Trębicki, rektor jezuickiego kolegium 
w Krzemieńcu, na prośbę Michała Kazimierza przesłał mu w 1753 r. 
relikwie św. Michała „wyrobione z prochów świętych Męczenni
ków”; nie przysłano mu jednak z Rzymu prochów św. Marty78. 
W razie braku relikwii potrzebę posiadania wzorców zaspokajano 
również na drodze zakupu dzieł traktujących o życiu i śmierci osób 
godnych naśladowania79 bądź specjalnie zamawianej przez Radziwił
łów twórczości hagiograficznej80.

76 M. Woronicz do K. S. Radziwiłła, b.d. z Pragi, AGAD AR V nr 18027.
77 Zob.: J. K r a c i k , Relikwie, Kraków 2002.
78 B. Trębicki do M. K. Radziwiłła, 30 VIII 1753 z Krakowa, AGAD AR V nr 16413.
79 Np.: Andrzej Dąbrówki na specjalne życzenie hetmana zakupił dla niego książkę 
o życiu Macieja Łubieńskiego; A. Dąbrowski do M.K. Radziwiłła, 17 X 1752 z Kali
sza, AGAD AR V nr 2863.
80 Np.: Michał Kazimierz zamówił w 1754 r. u przeora nieświeskich dominikanów 
dzieło o św. Wincentym Cudotwórcy; D. Kochański do M. K. Radziwiłła, 6 IV 1754 
z Nieświeża, AGAD AR V nr 6949.
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Duszpasterstwo jak widać zatem obejmowało szerokie spektrum 
działalności dworu Radziwiłłowskiego, stając się tym samym jedną 
z najbardziej podstawowych płaszczyzn udziału duchowieństwa 
w życiu elit politycznych doby staropolskiej. Odgrywało ono niezwy
kle istotną rolę nie tylko na obszarze spraw związanych z odprawia
niem liturgii i dystrybucją sakramentów, lecz także w zasadniczy spo
sób wpływało na kształtowanie się katolickiego światopoglądu i roz
wój pewnych specyficznych form kultu religijnego. Znaczenie dusz
pasterstwa na dworze nieświeskim niekiedy wyraźnie jednak wykra
czało poza granice wyznaczane potrzebami duchowymi patronów 
i praktykowanych przez nich pewnych rytuałów życia religijnych. 
W niektórych przypadkach obok swojego najbardziej podstawowego 
sensu eschatologiczno- religijnego posiadało ono również głębokie 
uzasadnienie w sferze stosunków społecznych i politycznych, czego 
najlepiej dowodzi przykład wielkich uroczystości organizowanych na 
dworze Radziwiłłowskim, posiadających charakter zarówno obcho
dów kościelnych, jak i ceremonii świeckich. Podobnie sami kapłani 
rzadko ograniczali się do pełnienia jedynie funkcji religijnych zwią
zanych z życiem sakramentalnym dworu nieświeskiego, podejmując 
się w wielu przypadkach również rozmaitych obowiązków z zakresu 
spraw świeckich. Tę wielowymiarowość omawianego zjawiska czę
ściowo tłumaczy fakt wzajemnego przenikania się różnorodnych kon
tekstów religijnych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych 
w realiach dworu magnackiego.
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A N E K S :  Duchowni duszpasterze w życiu dworu 
Radziwiłłów nieświeskich w XVIII w.81

Lp. IMIĘ
I NAZWISKO

PRZYNALEŻNOŚĆ 
ZAKONNA LUB GODNOŚĆ

FORMY OPIEKI 
DUSZPASTERSKIEJ

LATA
POSŁUGI

1. Kazimierz
Brzozowski

jezuita, rektor kolegium 
pińskiego

kaznodzieja na pogrzebie 
Anny z Sanguszków

1747

2. Ludwik
Bychowiec

bernardyn, prowincjał j.w. 1747

3. Mikołaj
Bykowski

dominikanin kapelan Karola Stanisława 1782-
84(?)

4. Juwenalis
Charkiewicz

bernardyn, prowincjał kaznodzieja na pogrzebie 
Michała Kazimierza

1763

5. Józef Frezer benedyktyn, prowizor 
w klasztorze nieświeskim

kapelan Michała Kazimierza 1737-
1739

6. Kazimierz 
Giedroyć 
-  Jura ha

jezuita kaznodzieja na pogrzebie 
Anny z Sanguszków 
i Michała Kazimierza

1747

7. Jakub
Godlewski

jezuita, profesor w Akademii 
Wileńskiej

kaznodzieja na pogrzebie 
Anny z Mycielskich i 
Hieronima Wincentego

1787

8. Gabriel
Jakubowski

karmelita, ordynariusz kole
giaty warszawskiej

kaznodzieja na pogrzebie 
Karola Stanisława.

1790

9. Józef
Katenbring

jezuita z kolegium nieświe
skiego, po kasacji kustosz 
smoleński i proboszcz nie- 
świeski

kapelan Karola Stanisława 
Kazanie na pogrzebie Anny 
z Mycielskich i Hieronima 
Wincentego

1787-
1790

81 Tabela zawiera nazwiska duchownych, których udało się zidentyfikować na podstawie 
analizowanego materiału epistolograficznego, niewykluczone jednak, że znacznie więcej 
kapłanów brało czynny udział w duszpasterstwie na dworze nieświeskim. Najliczniej 
w powyższym zestawieniu są reprezentowani kaznodzieje pogrzebowi, a to z uwagi na 
fakt, że do dnia dzisiejszego zachował się dość pokaźny zbiór drukowanych kazań po
grzebowych, na których widnieją nazwiska księży, które je wygłaszali. Możliwe, że 
niektórzy spośród nich byli również kapelanami. W grupie kapelanów zostali uwzględ
nieni duchowni, którzy piastowali również funkcje prywatnych preceptorów, ale wyłącz
nie w takich sytuacjach, gdy zachowały się informacje świadczące, że prócz nauki zaj
mowali się oni także szeroko pojętą działalnością duszpasterską.
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10. Adam
Kołłątaj

kanonik i oficjał wileński kaznodzieja na pogrzebie 
Anny z Sanguszków

1747

12. Mikołaj
Kuczewski

jezuita
z kolegium nieświeskiego

kapelan Michała Kazimierza 
i Karola Stanisława

1743-
1767

13. Józef
Liskowski

— kapelan Karola Stanisława około
1771

14. (?) Pohoski dominikanin kaznodzieja na pogrzebie 
Anny z Sanguszków

1747

15. (?) Pomian dominikanin,
przeor konwentu nieświeskiego

j.w. 1747

16. Jan
Poszakowski

jezuita, rektor kolegium 
słuckiego

kapelan Anny 
z Sanguszków

do
1735

17. Ludwik
Riaucour

proboszcz bialski, biskup 
ptolemejski

kapelan Anny z Sangusz
ków i Hieronima Floriana

1729-
1760

18. Piotr
Rydzewski

jezuita
z kolegium nieświeskiego

kaznodzieja na pogrzebie 
Anny z Sanguszków

1747

19. Franciszek
Skłodowski

jezuita, rektor kolegium 
nieświeskiego

j.w. 1747

20. Wawrzyniec
Rydzewski

jezuita kazanie na pogrzebie 
Hieronima Floriana

1760

21. Piotr
Toczyłowski

prałat kapituły wileńskiej kaznodzieja na pogrzebie 
Anny z Mycielskich i Hie
ronima Wincentego

1787

22. (?) La Tour archidiakon białoruski kapelan Hieronima Floriana 1730-

23. Teodor
Werner

kanonik łucki kapelan

24. Aleksander
Wojsbun

jezuita kaznodzieja na pogrzebie 
Michała Kazimierza

1763

25. Michał
Woronicz

jezuita z kolegium nieświe
skiego

kapelan Karola Stanisława 1752-
1771

26. Szczepan
Wulfers

jezuita Kapelan
Hieronima Wincentego

1771-
1773

27. Ignacy Żaba jezuita, profesor Akademii 
Wileńskiej

kaznodzieja na pogrzebie 
Anny z Sanguszków

1747

28. Antoni
Żebrowski

jezuita z kolegium nieświeskie
go, prefekt drukami nieświeskiej

kaznodzieja na pogrzebie 
Franciszki Urszuli 
i Janusza Radziwiłłów

1753
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KAROLINA STOJEK-SAWICKA

Pastoral care at the court of the Radziwills 
of Nieswierz in the 18th century

Summary

This article is concerned with the participation o f Catholic clergy in the religious 
life o f the court o f the Radziwills of Nieswierz in the 18th century. Unlike previous 
studies, heavily indebted to statistical and formal techniques, this analysis focuses on 
the problem of pastoral care along the lines o f social-studies research, which looks at 
church history in the context of social, cultural and political change. The article 
reviews first the form and scope of pastoral care and assesses the human factor 
involved, ie. the institutional structures and the intellectual and pastoral formation of  
the clergy, before proceeding to an account of the pastoral activities and an evaluation 
of their effects.

Resident chaplaincy was the customary form of pastoral care at the Nieswierz court 
in the 18th century. In addition to their religious duties the chaplain, as a rule a 
member o f the Society o f Jesus, acted as counsellor and political advisor to his patron. 
While normally the chaplains celebrated the liturgy and dispensed the sacraments, 
funeral ceremonies were expected to be attended by a contingent o f clergymen, whose 
presence enhanced the sense of occasion, both religiously and rhetorically. Oratory 
was in great demand at the Nieswierz court. Employed as tutors o f the count's sons, 
chaplains were principally entrusted with the teaching o f the rudiments o f the 
Catholic religion. The clergy no doubt exerted considerable influence on the 
Radziwills' worldview and way of thinking. They would intervene whenever their 
patrons' way of life deviated from the norm sanctioned by religion, denounce vice and 
immorality, and make a stand against criminal or pathological behaviour. In brief, the 
clergy's pastoral care was a major factor in the life o f the Radziwills' court. Its 
influence could be felt over a broad range of activities o f the political elites o f the Old 
Polish Commonwealth, well beyond the basic functions of officiating at religious 
services and religious instruction.

Translated by A. Branny



DOROTA WEREDA

Z DZIEJÓW SANKTUARIUM  
I PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W BORUNACH

Wszyscy w Polszczę wiedzą o obrazie cudownym Najświętszej Panny na Ja
snej Górze w Częstochowie. W Litwie słyną cudami obrazy Najświętszej 
Panny Ostrobramskiej w Wilnie, Zamkowej w Nowogródku, tudzież Żyrowic- 
kiej i Boruńskiej. Komentarz Adama Mickiewicza

do I księgi (wers 5-6) ,f*ana Tadeusza ”

Boruny to niewielka miejscowość pomiędzy Wilnem i Mińskiem Bia
łoruskim. W Rzeczypospolitej przedrozbiorowej Boruny znajdowały się 
w należącym do województwa wileńskiego powiecie oszmiańskim. 
W administracji kościelnej Boruny były usytuowane w unickim dekana
cie oszmiańskim metropolitarnej diecezji kijowsko-wileńskiej1. Tamtej
sza placówka zakonu bazylianów w czasach przedrozbiorowych należała 
do litewskiej prowincji Świętej Trójcy2. Sławę Boruny zawdzięczają 
słynącemu cudami wizerunkowi Matki Bożej i placówce oświatowej 
prowadzonej przez bazylianów oraz jej absolwentom.

Pierwszym odnotowanym właścicielem ikony był Jozafat Brażyc, 
znany z pobożności bazylianin, egzorcysta i uzdrowiciel3. W 1671 r.

1 W. K o ł b u k ,  Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 
1998, s. 349.
2 M. S z e g d a ,  Bazylianie, Encyklopedia Katolicka, t. 2, red. F. G r y g l e w i c z ,  
szp. 140-141; W. K o ł b u k ,  dz. cyt., s. 61; M. P i d ł y p c z a k - M a j e r o w i c z ,  
Bazylianie w Koronie i Litwie. Szkoły i książki w działalności zakonu, Warszawa- 
Wrocław 1968, s. 20; M. W a w r y k ,  Narys rozwytku i stanu Wasylianśkoho Czyna 
XVII-XXst., Rym 1979.
3 W o ł y n i a k  [J. M. G i ż y c k i ] ,  Bazyliańskie klasztory unickie w obrębie prowin- 
cyi białoruskiej, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, t. 35 (1907), s. 186-187; 
J. S k r u t e ń , Brażyc Jozafat, PSB, t. 2, Kraków 1936, s. 421; M. M. W o j n a r ,

„Nasza Przeszłość” 1.105: 2006, s. 189-206.



190 DOROTA WEREDA

przekazał on wizerunek Matki Bożej swemu krewnemu Mikołajowi 
Pieślakowi, zamieszkującemu w usytuowanej w pobliżu Borun miej
scowości Koźlakowszczyzna. Wkrótce obraz zasłynął cudami i ła
skami. Sława wizerunku Matki Boskiej Boruńskiej rozprzestrzeniła 
się wśród mieszkańców wschodniej Rzeczypospolitej, przyciągając 
licznych pielgrzymów, zarówno obrządku łacińskiego jak i greckiego. 
Echa tych wydarzeń dotarły do władz duchownych, które prawdopo
dobnie początkowo sceptycznie odnosiły się do wydarzeń mających 
miejsce w Borunach. W świetle historii opisanej w Księdze cudów 
przez metropolitę unickiego Leona Kiszkę, w grudniu 1692 r. do Bo
run przybył przedstawiciel biskupa diecezji wileńskiej obrządku łaciń
skiego Konstanty Brzostowski (późniejszy biskup wileński) celem 
potwierdzenia cudów. Konsekwencją braku akceptacji byłby zakaz 
przybywania do Borun wiernych Kościoła rzymskokatolickiego. Leon 
Kiszka, najprawdopodobniej w celu uwiarygodnienia, w sposób dro
biazgowy opisał wydarzenia z udziałem towarzyszącego komisarzowi 
kurii biskupiej, biegłego w rozpoznawaniu cudów prałata Gotkina, 
przełożonego klasztoru misjonarzy klasztoru wileńskiego. Gotkin 
postawił Pieślakowi zarzut fałszerstwa i zdecydowanie odmówił proś
bie odprawienia mszy w intencji sanktuarium konsekwencją czego, 
jak podaje Leon Kiszka, był jego natychmiastowy paraliż. Za radą 
Pieślaka wysłannik biskupa ofiarował się Matce Bożej Boruńskiej, na 
skutek czego odzyskał mowę, pozostając z paraliżem rąk. Komisarze 
pozostali w Borunach jeszcze trzy dni, a następnie odjechali do Wilna. 
Wkrótce po tym wydarzeniu przybyli komisarze skierowani przez 
Cypriana Żochowskiego, metropolitę Kościoła unickiego: Jozafat 
Hutorowicz, doktor teologii, sekretarz zakonu św. Bazylego, przeło
żony klasztoru bazyliańskiego w Wilnie i Gedeon Szumlański, oficjał 
kurii metropolitarnej, przełożony klasztoru w Mińsku. Po zapoznaniu 
się z sytuacją w Borunach komisja wydała 2 lutego 1693 r. dokument 
aprobaty cudów Najświętszej Panny Boruńskiej i wyznaczyła miejsce 
na nową świątynię. Kult obrazu został usankcjonowany. Wydana 
przez metropolitę unickiego Leona Kiszkę Księga cudów, oprócz hi
storii obrazu, przekazuje informacje o 468 zdarzeniach uznanych za 
cudowne, które wydarzyły się w latach 1692-1712 przed obrazem

Basilian Missionary work-misionaries and missions (XVI1-XVIII), „Analecta O S B M ” , 
t. 9 (1 5 )  19 74 , s. 99.
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Matki Boskiej w Borunach. Do sanktuarium przybywali pątnicy, naj
częściej z Wielkiego Księstwa Litewskiego4. Wzmożony ruch piel
grzymkowy zapewne przyczynił się do budowy nowej, murowanej, 
świątyni usytuowanej na granicy gruntów podarowanych przez księż
ną Ludwikę Neuburską z Radziwiłłów i Michała Popławskigo, pod- 
stolego krzemienieckiego. Prace budowlane prawdopodobnie rozpo
częto około r. 16955. W kolejnych latach wśród rodziny Pieślaków 
miały miejsce konflikty o podłożu majątkowym. Rodzinę Pieślaków 
usunięto z Borun po interwencji w 1700 r. księcia Michała Wiśnio- 
wieckiego, wojewody wileńskiego i hetmana Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Opiekę nad sanktuarium przejęli bazylianie. Pierwszym 
przełożonym klasztoru bazyliańskigo w Borunach był Porfiry Kul
czycki (późniejszy biskup diecezji pińskiej). W 1700 r. metropolita 
unicki Leon Załęski osobiście dokonał inwentaryzacji majątku i wot6. 
W 1702 roku na mocy wyrok trybunału w Nowogródku Jan Pieślak 
został pozbawiony prawa patronatu nad cerkwią boruńską7.

W związku z wydarzeniami wojny północnej w latach 1702-1709 
obraz znajdował się w obozie wojsk litewskich pod dowództwem 
hetmana wielkiego litewskiego Michała Serwacego Wiśniowieckiego. 
Do opieki nad obrazem, przechowywanym w namiocie hetmańskim 
w obozie wojskowym, do ciężkiej obozowej fatygi na koszt księcia, 
zostali oddelegowani zakonnicy: Bazyli Procewicz, Tomasz Ostro- 
mędzki i Grzegorz Wasilewski8. W 1702 r. obraz został wywieziony 
wraz z przemarszem wojska w okolice Brześcia. W trakcie potyczki

4 Morze łask i szczodrobliwości Boskich w puszczy boruńskiej płynące to jest cuda 
Najświętszej Panny Boruńskiej w Borunach doznane, a przeze mnie L. Kiszkę, biskupa 
włodzimierskiego i brzeskiego, opata supraskiego, prowincjała zakonu Bazylego 
Wielkiego na widok światu wystawione i do druku podane, Roku od narodzenia Syna 
Bożego 1712, Supraśl, Drukarnia WW. OO. Bazylianów, Unitów, Biblioteka Semina
rium Metropolitarnego w  W arszawie, dział starodruków, sygn. B . 16 .3 1. (55866); 
P. C  h o m i k , Kult ikon Matki Bożej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII 
wieku, Białystok 2003, s. 9 1-10 0 .
5 J. M . G i ż y c k i ,  Wspomnienie o Borunach i unitach w Oszmiańskiem, „M u ze u m ” , 
t. 13, L w ó w  19 0 7, s. 45 [645-666].
6 Morze łask..., s. 10 2 -116 .
7 J. M . G i ż y c k i ,  Wspomnienie o Borunach..., s. 48; X .  Wacław z  Sulgostowa 
[ N o w a k o w s k i ] ,  O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej, 
K raków  1902, s. 68.
8 Morze łask..., s. 127.
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pod Krzyżborkiem9 w dniu 5 sierpnia 1704 r. obraz znalazł się w nie
bezpieczeństwie, a jego ocalenie, w świetle relacji Leona Kiszki, zo
stało przedstawione w sposób nadający mu rangę cudownej interwen
cji sił nadprzyrodzonych: wojsko hetmańskie pierzchnęło nawstecz, 
a wszystko przeciwnej dostało się stronie [Szwedom] cud, że sam 
obraz od heretyckiego uszedł naśmiewiska10. Wówczas bazylianie 
ewakuowali obraz z pola bitwy i ukryli w pobliskiej puszczy, a na
stępnie umieścili w cerkwi w Druji11. W trakcie tych wydarzeń zagi
nęły księgi dokumentujące cuda otrzymane za pośrednictwem boruń- 
skiego wizerunku. W roku 1707 wojska wraz z obrazem przemieściły 
się na leże zimowe do Rakowa, a następnie na Żmudź12. Przymusowa 
peregrynacja boruńskiego wizerunku stwarzała okazję do szerzenia 
kultu w obozie wojskowym i wśród okolicznej ludności. Na trasie 
przemarszu, na pamiątkę doznanych łask, wznoszono kaplice i krzyże, 
o czym wspomina tekst Księgi cudów: oprócz rycerstwa, które co
dziennym gorącym nabożeństwem zdobiło niezmierna moc ludu szla
checkiego i pospolitego do obozowej uciekała się Panny i w dolegli
wościach gotowego doznawała ratunku, nawet na tych miejscach kie
dy obóz stawał, pobożni ludzie kaplice i krzyże po ruszeniu się obozu 
wystawiali i przy nich niezmiernych cudów doznawali: pod Surażem, 
w Zawykach13. Dowodem rozprzestrzeniana się kultu boruńskiego 
obrazu jest powstanie miejsca kultu, nazywanego Krzyże Boruńskie, 
w okolicach miejscowości Sejny. W trakcie przemarszu wojsk pod
czas wojny północnej rozbito obóz na terenach usytuowanych pomię
dzy jeziorami Duś i Medele. Prawdopodobnie z inicjatywy księcia 
Wiśniowieckiego, zorganizowano ołtarz połowy, w którym umiesz
czono trzy krzyże i obraz Matki Boskiej Boruńskiej. Na tym miejscu 
wierni gromadzili się w XVIII, a nawet XIX wieku14.

Pomimo kierowanych przez Michała Serwacego Wiśniowieckiego 
do metropolity próśb o pozostawienie obrazu w obozie wojskowym,

9 Wówczas w granicach Królestwa Pruskiego, okolice Iławy.
10 Morze łask..., s. 133. u Miasto w powiecie Dzisna w województwie wileńskim, w archidiecezji połockiej. 
W XVIII wieku własność Sapiehów.
12 Morze łask..., s. 141.
13 Tamże, s. 127-128.
14 A. F r i d r i c h ,  His to ryje cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny, t. 3, 
Kraków 1908, s.421.
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w lutym 1709 r. wizerunek powrócił do Borun. Wydaje się, że Wi- 
śniowieccy zabiegali, aby wokół słynącego cudami wizerunku Matki 
Bożej stworzyć, wzorując się na innych rodach magnackim, pod swo
im protektoratem miejsce kultu, które również stanowiłoby okazję do 
budowy prestiżu rodu. Osobisty wpis księżnej Katarzyny Wiśnio- 
wieckiej w Księdze cudów w roku 1706, potwierdzający cudowną 
interwencję Matki Boskiej Boruńskiej podczas porodu, jak również 
w wielkiej niemocy i przy leczeniu wrzodu, podkreślał związek Wi- 
śniowieckich z boruńskim sanktuarium15.

Z okazji powrotu obrazu do Borun pod kierunkiem przełożonego 
klasztoru Demetriusza Zankiewicza odremontowano zniszczoną poża
rem cerkiew i wzniesiono nowy ołtarz16. Po r. 1709 przełożonym był 
Jan Olszewski, autor wielu dział teologicznych oraz historii i reguły 
zakonu bazyliańskiego17. Celem stworzenia odpowiedniej oprawy 
miejsca i nadania rangi sanktuarium, w 1705 r. podczas pobytu króla 
pod Surażem, metropolita Leon Kiszka uzyskał od Augusta II przywi
lej nadający miejscowości Boruny prawa miejskie na prawie magde
burskim. W roku 1710 metropolita podjął na forum sejmowym stara
nia o nadanie Borunom statusu sanktuarium. Niestety sprawa została 
odłożona do następnego sejmu, a w efekcie nigdy niedoprowadzona 
do skutku18. Wydarzenia te doprowadziły Leona Kiszkę do stanu, 
który on sam zaliczył do cudu, a opisał w sposób następujący: Autor 
z sejmu warszawskiego w tak ciężkim constitus utrapieniu, że jeno 
mogło o śmierć przyprawić, drugie zaś uszczerbek znaczny na fortunie 
mogło przynieść, otrzymał politowanie nad utrapieniem19.

Po powrocie słynącego cudami wizerunku nasilił się ruch pątniczy. 
W świetle przekazów tylko w roku 1712 odnotowano aż 468 wyda
rzeń uznanych za cudowne20. Rozwój sanktuarium zakłócały sprawy 
personalne. W 1724 r. metropolita Leon Kiszka zanosił skargę do 
Kongregacji Propagandy Wiary w Rzymie na protoarchimandrytę

15 Morze łask..., s. 141.
16 Tamże, 142-143.
17M . M . W o j n a r ,  Basilian scholars and publishing houses (XVII-XVIII), “Analecta 
OSBM”, t. 9 (15) 1974, s. 74-75.
18 Morze łask..., s. 137-139, 149; Volumina Legum, t. 5, Sankt Petersburg 1860, 
s. 106.
19 Morze łask, s. 153.
20 J. M. G i ż y c k i , Wspomnienie o Boninach...., s. 49.
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bazylianów Maksymiliana Wietrzyńskiego, który obrabował monaster 
w Boninach, a następnie uciekł przez Prusy i Wrocław do Bema, 
gdzie publicznie przyjął kalwinizm21. Kult Matki Boskiej Boruńskiej 
rozprzestrzeniał się nawet w odległych miejscowościach, np. w in
wentarzu zasobu kościoła w Wysokim Litewskim (dekanat Kamieniec 
Litewski, diecezja łucka) z roku 1726 został odnotowany obraz Matki 
Boskiej Boruńskiej ozdobiony srebrną koroną22.

W latach 1747-57 została zbudowana nowa cerkiew murowana pod 
wezwaniem Opieki Najświętszej Maryi Panny. Architektura budynku, 
zaprojektowana i wykonana przez Aleksandra Osikiewicza, zaliczana jest 
do grupy budowli baroku wileńskiego23. Funkcję przełożonego klasztoru 
pełnił wówczas wojewodzianin miński Grennady Paszkowicz24.

W 1773 r. w Borunach przebywało 24 zakonników, w tym 19 kapła
nów i 2 kleryków25. W latach 1778-93 wzniesiono klasycystyczny 
gmach klasztoru26. Na skutek nowych podziałów w administracji pań
stwowej i cerkiewnej po roku 1795 Bomny znajdowały się na teryto
rium żabom rosyjskiego w powiecie oszmiańskim guberni litewsko- 
wileńskiej, w unickiej diecezji brzeskiej. Słynący cudami obraz na po
czątku XIX wieku od bazylianów pozyskał Michał Ważyński (brat Por- 
firego, unickiego biskupa chełmskiego) i umieścił w swym dworze 
usytuowanym w dobrach Ważyńskich w Olanach (pow. Oszmiana). 
W zamian bazylianom przekazał kopię, która również słynęła cudami27.

W świetle wizytacji przeprowadzonej przez biskupa Jozafata Bułha
ka w 1804 r. klasztor zamieszkiwało 17 kapłanów, 1 kleryk i 1 świecki. 
Przy klasztorze zakonnicy prowadzili działalność duszpasterską w ob

21 Epistolae metropolitarum archepiscoporum et episcoporum Epistolae Jasonis 
Smogorzewvskyj metropolitae Kiovensis catholici (1780-1788), t. 8, Romae 1965, 
s. 1 1 7 ;  M . M . W  o j  n a r , De protoarchimandrite Basilianorum (1617-1804'), Romae 
1958, s. 2 7 7 -2 7 8 .
22 Archiw um  Diecezjalne w  Siedlcach, sygn. D  155, k. 19 7.
23 G . R ą k o w s k i ,  Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, 
W arszawa 19 9 7, s. 25; Encyklopedia Kresów, K raków  2004, s. 54.
24Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Korespondencja Adam a Chm ary z  lat 
1 7 6 4 -1 7 9 1 , t. 8, k. 16 7.
25 Litterae S. C. Propaganda Fide Eccelesiam Catholicam Ukrainae et Bielarusjae 
spectantes, vol. V  (17 3 0 -17 5 8 ), collegit et adnotationibus illustravit P . Athanasius 
G . W e ly k y j, Romae 19 57, s. 218.
26 Encyklopedia Kresów..., s. 54.
27 X .  W a c ł a w  z  S u 1 g o s t o  w  a [ N  o w  a k  o w  s k i ], dz. cyt., s. 69.
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rządku greckim oraz katechizację dla mieszkańców okolicznych miej
scowości. Jeden z zakonników (liczący 55 lat brat Onufry Gryngiel) 
pełnił funkcję aptekarza28. W roku 1805 klasztor w Borunach zamiesz
kiwało 18 zakonników. Na tle innych klasztorów bazyliańskich w tym 
czasie była do duża placówka. Spośród 38 klasztorów w ówczesnych 
granicach diecezji brzeskiej więcej zakonników zamieszkiwało tylko 
w Torokaniach (30), Żyrowicach (48), Wilnie (24), Mińsku (23)29.

Z klasztoru w Borunach na przełomie XVIII i XIX wieku związani 
byli mnisi stanowiący elitę społeczną i intelektualną.

Klasztor na przełomie XVIII i XIX stulecia zamieszkiwali także: 
Arteki Antoni (wikary, spowiednik), Bugiedow Horenty (szafarz), 
Jarmołowicz Inocenty (spowiednik), Maliszewski Jozafat (przełożo
ny), Pawłowicz Bessaijon (zakrystianin), Siwudzki Teoktyst (kazno
dzieja), Tarasiewicz Jan (kaznodzieja)30.

Oprócz działalności duszpasterskiej związanej z prowadzeniem sank
tuarium i parafii bazylianie z Borunach położyli ogromne zasługi 
wprowadzeniu tamtejszej placówki oświatowej. Brak jest bliższych 
informacji dotyczących powołania szkoły. W 1773 r. szkoła działała 
jako kolegium w ramach Komisji Edukacji Narodowej. Sześcioklasowa 
szkoła, podobnie jak inne prowadzone przez bazylianów, cieszyła się 
wśród szlachty dużą popularnością. W dobie Komisji Edukacji Naro
dowej do boruńskiego kolegium uczęszczało około 600 uczniów31.

Dostępne źródła przekazują informację o następujących zakonni
kach związanych z klasztorem w Borunach na przełomie XVIII i XIX 
wieku. Analiza nawet tych kilku postaci pozwala stwierdzić, ze człon
kowie zakonu bazyliańskiego stanowili elity społeczne i intelektualne 
Kościoła unickiego. Bazylianie byli gruntownie wykształceni. W nie
których przypadkach edukacja trwała nawet 10 lat (tabela 1).

28 Archiw um  Historyczne L itw y  w  W ilnie (dalej jako A H L ) ,  Fon d 643, opis 1, sygn. 
58, k. 6 7-72 .
29 M . R a d w a n ,  Carat wobec Kościoła Greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 
1796-1839, R o m a -Lu blin  2001, s. 92-97; Tenże, Bazylianie w zaborze rosyjskim 
w latach 1795-1839, „N a s za  Przeszłość” , t. 93 (2000), s. 1 7 0 -1 7 1 .
30 A H L ,  Fon d 684, opis 1, sygn. 3289, k. lv -2 .
31 I. S z y b i a k ,  Szkolnictwo Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Księstwie 
Litewskim, W rocław-W arszawa 19 73 , s. 42; M . M . W o j  n a r ,  Basilian seminaries, 
Colleges and schools (XVII-XVIII), „Analecta O S B M ” , t. 9 (15 ) 19 74 , s. 61.
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Tab. 1. Obsada klasztoru w Borunach 
na przełomie XVIII i XIX wieku

Nazwisko
imię

Pochodze
nie teryto

rialne 
i społeczne

Funkcje 
w klasztorze 
w Borunach

W ykształcenie Inne funkcje

Bagieński
Andrzej

Litwa,
stan
szlachecki

teologia, filozofia 
(Boruny)

Griszkiewicz
Merkury

Litwa,
stan
szlachecki

1783-1796
prokurator

1780-1782 teologia 
(Mińsk)

1809-1813
przełożony klasztoru 
w Nowosiółkach

Lenartowicz
Benedykt

Litwa,
stan
szlachecki

1813 wikary 1789
gramatyka
(Torokanie)
1790-1791
wymowa
(Antopol)
1792-1795
studia filozoficzne
(Uniwersytet
Wileński)
1795-1798
studia teologiczne
(Rzym)

1814
sekretarz prowincji 
1807-1813 
nauczyciel filozofii 
i teologii

Lisowski
Wicenty

Litwa,
stan
szlachecki

1803-1811
nauczyciel

1796
gramatyka (Byteń) 
1797-1800 
wymowa 
(Antopol) 
1800-1806 
filozofia, teologia 
(Żyrowice)

Szelepin
Epifanij

Litwa,
syn
duchownego

1807
prokurator

1802-1803
teologia
(Boruny)

Źródło: Opisanije dokumientow Archiva Zapadnorusskich Uniatskich 
(1700-1839), t. 2, wyd. S. F. R u n k i e w i c z ,  A. T. B y c z k ó w ,  Sankt Petersburg 
1907, s. 694-700.

Frekwencja na przełomie XVIII i XIX stulecia przedstawiała się 
w sposób następujący: 114 (lata 1799-1800), 124 (1801 r.), 109 (1802 r.),

120 (1803 r.) uczniów. W tych latach boruńska placówka uzyskała po
chlebną opinię wizytatorów32. W Borunach organizowano również studia 
kształcące zakonników. W latach 90. XVIII wieku wiedzę teologiczną 
nabywali członkowie zakonu bazyliańskiego (między innymi: Fedoro
wicz Julian, Oskierka Filip, Spiridowicz Julian, Szulepin Epifanii)33 * *.

W świetle wizytacji przeprowadzonej w 1804 r. przez biskupa Joza
fata Bułhaka kolegium w Borunach funkcjonowało na prawach szkoły 
publicznej, prowadząc lekcje między innymi języków rosyjskiego 
i francuskiego oraz rysunku (skład kadry -  tab. 2).
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Tab. 2. Kadra pedagogiczna w kolegium w Borunach w 1804 r.

Lp. N a zw isk o  i im ię W iek F u n k cje  w  k la sz to rze

1 . Czapliński Klemens 35 Nauczyciel fizyki

2. Fedorowicz Julian 43 Prefekt szkół publicznych, kasjer, 
nauczyciel teologii dogmatycznej

3. Janiszewski Stefan 29 Nauczyciel klasy drugiej

4. Makowelski Ignacy 58 Przełożony

5. Rzecki Jerzy 24 Nauczyciel matematyki

6. Wróblewski Antoni 30 Nauczyciel klasy pierwszej

7. Zaleski Leon 44 Wikary klasztoru, nauczyciel teo
logii moralnej

8. Zdanowicz Metrofan 36 Nauczyciel wymowy

Źródło: AHL, Fond 643, opis 1, sygn. 58, s.73-74.

32 K. M r o z o w s k a ,  Uniwersytet Wileński i jego szkoły w latach 1795-1803, „Ze
szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, t. DLIV, z. 64 (1979), s. 79.
33 Opisanije dokumientow Archiva Zapadnorusskich Uniatskich Mitropolitow (1700-
1839), t. 2, wyd. S. F. R u n k i e w i c z ,  A. T. B y c z k ó w ,  Sankt Petersburg 1907,
s. 694-700.
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W roku 1805 do średniej szkoły prowadzonej przez bazylianów 
wBorunach uczęszczało 135 uczniów34. Spośród grona pedagogicz
nego pracującego w roku 1814 zdolnościami dydaktycznymi i osobo
wością wyróżniali się Benedykt Lenartowicz, (doktor filozofii i teolo
gii) i jego uczeń Wiktor Bosiacki, który wl822 r. awansował na prze
łożonego boruńskiej placówki35.

Protokół wizyty prowincjała, przeprowadzonej w klasztorze bazy- 
liańskim w Boninach w roku 1821, odnotował w tamtejszym kole
gium grono pedagogiczne (skład -  zob. tab. 3).

Tab. 3. Kadra pedagogiczna w kolegium w Borunach w 1821 r.

Lp. N a zw isk o  
i im ię

F u n k cje  
w  ko leg iu m

W  za k o 
nie (lata)

W  k a p ła ń 
stw ie  (la ta)

W  k la sz to rze  
w  B o ru n a ch  

(la ta )
W iek

Bełdowski
Faustyn

Nauczyciel
fizyki,
j. rosyjskiego

14 6 6 29

Brynyk Bazyli Nauczyciel 
wymowy, 
j. francuskiego

10 1 34

Lebell
Herakliusz36

Nauczyciel
gramatyki
polsko-
łacińskiej

14 1 39

34 M . R a d w a n ,  Bazylianie w zaborze..., s. 177.
35 Wiktor Bosiacki -  bazylianin wykształcony w szkołach zakonnych w Torokaniach, 
Byteniu, Żyrowicach, ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Wileńskim. 
W 1811 r. uzyskał stopień magistra filozofii i rozpoczął pracę w Borunach. W latach 
1812-14 uzupełniał studia teologiczne w Borunach i Ławryszewie. W 1822 r. przenie
siony z klasztoru z Lad do Borun na stanowisko przełożonego szkoły, a następnie do 
Wilna, gdzie był nauczycielem, a później sekretarzem prowincji, wizytatorem, supe
riorem. Po powstaniu listopadowym ze względu na stanowisko narażony na surowe 
prześladowania, przed którymi się nie ugiął. Po upadku unii, za opór przeciw sprawo 
sławieniu Cerkwi unickiej zesłany do Rosji do prawosławnego klasztoru w Putywlu, 
a później do Nieżyna, gdzie umarł jako katolik. Ukarany suspensą i redukcją do roli 
diaka (W. C h a r k i e w i c z ,  Bosiacki Wiktor, PSB, t. 2, Kraków 1936, s. 374-375; 
M. R a d w a n ,  Carat wobec Kościoła..., s. 169).
36 Herakliusz Lebell za opór przeciw polityce rosyjskiej wobec Cerkwi unickiej był depor
towany w 1839 r. do guberni kurskiej (M. Radwan, Carat wobec Kościoła..., s. 141).
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Lebell
Maksymilian

„Dozorca” 
szkoły powia
towej, 
nauczyciel 
matematyki

21 13 5 37

Siatkowski
Mikołaj

Nauczyciel
geografii,
arytmetyki,
nauki
moralnej

4 1 28

Uszacki
Zozont

Nauczyciel
prawa
i moralności

19 8 5 34

Źródło: CDI A, Fond 684, opis 1, sygn. 3289, s. lv-2.

W skład kadry pedagogicznej boruńskiej szkoły wchodzili ludzie 
młodzi, wszyscy poniżej 40 roku życia. Funkcję kierowniczą sprawo
wał zakonnik o największym stażu w zgromadzeniu i najstarszy wie
kiem. Program nauczania w tej placówce, w tym czasie zgodny z za
leceniami Uniwersytetu Wileńskiego, obejmował nauczanie katechi
zmu, moralnej nauki, gramatyki, geografii, historii, prawa, poezji, 
wymowy, fizyki, matematyki oraz języków: rosyjskiego, francuskiego 
i łaciny37 * *.

Zachowany spis, utworzony pomiędzy rokiem 1820 i 1830, przed
stawiał zespół nauczycieli w zupełnie innym składzie (tab. 4).

Na uwagę zasługuje fakt, że niemal wszyscy nauczyciele (oprócz na
uczyciela religii) do Borun przybyli w tym samym czasie. Rotację kadry 
pedagogicznej należy wiązać z przekształceniem kolegium w Borunach 
w roku 1825 w szkołę powiatową.

Na podstawie protokółu wizytacyjnego sporządzonego w roku 1826 
przez Karola Podczaszyńskiego, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, 
możemy dowiedzieć się, że grono pedagogiczne boruńskiej placówki nie 
mogło wykazać się doświadczeniem, chociaż posiadało przygotowanie 
merytoryczne. Wszyscy pracujący wBorunach nauczyciele byli absol-

37Państwowe Centralne Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (Centralnyj
Dierżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrainy we Lwowie-dalej jako CDIA), Fond 684,
zespół „Protoihumenat ZSBW”, opis 1, sygn. 3289, k. 2-2v.
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wentami Uniwersytetu w Wilnie, a niektórzy posiadali nawet stopnie 
akademickie38.

Tab. 4. Kadra pedagogiczna w kolegium w Borunach 
w latach 20. XIX wieku

L p. N a zw isk o  im ię F u n k cja
C zas pob ytu  
w  k la szto rze  
w  B o ru n a ch

1. Lisowski Wincenty Nauczyciel religii 5

2. Michniewicz Faustyn Nauczyciel języka francuskiego 2

3. Rzecki Sylwester Nauczyciel historii i geografii 2

4. Szymkiewicz Józef Nauczyciel fizyki 2

5. Tarkowski Aleksy Nauczyciel gramatyki 2

6. Wilkaniec Cezary Nauczyciel matematyki 2

7. Wojtkiewicz Bazyli Nauczyciel języka rosyjskiego 2

Źródło: CDI A, Fond 684, opis 1, sygn. 3288, s. 101.

Analiza pochodzenia geograficznego wykładowców z Borun w roku 
1824 pokazuje, że pochodzili oni z pobliskich prowincji39. Do szkoły 
średniej w Borunach prowadzonej przez bazylianów w roku 1827 
uczęszczało 182 uczniów, w przeważającej liczbie pochodzenia szla
checkiego40.

Wysoki poziom nauczania oraz niezwykłą atmosferę kształtującą 
niepospolite osobowości potwierdzają absolwenci, wśród których

38 J. M. G i ż y c k i ,  Wspomnienie o Borunach..., s. 59; D. B e a u v o i s , Szkolnictwo 
polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832, t. 2, Szkoły podstawowe i średnie, 
Rzym-Lublin 1991, s. 221.
39 D. B e a u v o i s , dz. cyt., s. 216.
40 M. R a d w a n ,  Carat wobec Kościoła..., s. 130-131.
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znalazło się wielu zasłużonych dla nauki i kultury polskiej. Do szkoły 
tej uczęszczali między innymi, związani z wileńskim środowiskiem 
Adama Mickiewicza: Ignacy Chodźko, Leonard Chodźko i Antoni 
Edward Odyniec. Sanktuarium i szkoła w Borunach z pewnością były 
wątkiem wielu rozmów w kręgu przyjaciół Wieszcza41.

Ignacy Chodźko uczęszczał do kolegium w Borunach w 1810 r. 
Atmosfera szkolnych przeżyć młodego poety została utrwalona 
w stworzonym na podstawie własnych wspomnień opowiadaniu 
pt. Boruny, w którym opisuje majówkę w dworze Bujnickich w Zaho- 
rzu. Ze szczególnym sentymentem wspomina nauczyciela fizyki, któ
rego relacje z uczniami charakteryzuje jako „brat za brat z nami”42. 
Ignacy Chodźko pozostawił po sobie sławę powieściopisarza i pa- 
miętnikarza. Gawędy szlacheckie, ogłaszane jako Obrazy litewskie 
(1840-1862) i Podania litewskie (1852-1860) dla wielu czytelników 
kresowe ziemie Litwy i Ukrainy zmieniły się w czarującą krainę po
ezji. Adam Mickiewicz często był recenzentem jego dzieł43.

Leonard Chodźko był edytorem wydanego w 1828 r. zbioru poezji 
Mickiewicza44. Antoni Odyniec, przyjaciel i towarzysz podróży Wiel
kiego Wieszcza w wędrówkach po Niemczech i Włoszech pobierał 
edukację w boruńskiej szkole w latach 1813-1820, a następnie stu
diował prawo na Uniwersytecie Wileńskim45.

Znanymi absolwentami boruńskiego kolegium byli ponadto: Stani
sław Mackiewicz, (późniejszy gubernator płocki i lubelski), Wincenty 
Karczewski (astronom i podróżnik), Antoni Odrowąż Kamiński (ma
tematyk), Antoni Wyrwicz (profesor matematyki na Uniwersytecie 
Wileńskim)46. Do boruńskiej szkoły uczęszczało wielu innych szlachci

41 Motyw Matki Boskiej Boruńskiej obecny jest w poezji A. Mickiewicza (wiersz 
datowany na 29 marca 1832r.) -  zob. aneks.
421. C h o d ź k o ,  Boniny, Lwów-Warszawa-Kraków 1925, s. 20, 23.
43 W. B o r o w y ,  Chodźko Ignacy, PSB, t. 3, Kraków 1937, s. 382-283; Z. L e w i -  
n ó w n a , Chodźko Ignacy, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, 
Warszawa 1985, s. 139.
44 W. B o r k o w s k a ,  Chodźko Leonard, PSB, t. 3, Kraków 1937, s. 386-387; 
M. S t r a s z e w s k a ,  Chodźko Leonard, w: Literatura polska. Przewodnik encyklo
pedyczny, t. 1, Warszawa 1985, s. 140.
45 R. S k r ę t ,  Odyniec Antoni Edward, PSB, t. 23, Wrocław 1978, s. 571; M. D e r -  
n a ł o w i c z , Odyniec Antoni Edward, w: Literatura polska. Przewodnik encyklope
dyczny, t. 2, Warszawa 1985, s. 69.
46 J. M. G i ż y c k i , Wspomnienie o Borunach..., s. 63.
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ców z bliższych i dalszych okolic, koledzy i przyjaciele Odyńca: Dzie- 
końscy, Giedrojciowie, Bujniccy, Mackiewiczowie, Kiersnowscy47.

Nauka w boruńskiej szkole była bezpłatna. Należy przypuszczać, że 
na utrzymanie placówki edukacyjnej płynęły zyski z należących do 
klasztoru 3 austerii48. Prawdopodobnie uczniowie kolegium korzystali 
z produktów powstałych w przyklasztornym browarze, wędliniami, 
młynie wietrznym49 50.W protokole wizytacyjnym z 1804 r. odnotowa
no, że bazylianie utrzymują 2 pauperów bez funduszu, którzy doszli już  
do trzeciej klasy50. Zakonnicy zapewne zapewniali bezpłatne zakwate
rowanie i utrzymanie uczniom, których nie było stać na pobyt poza 
miejscem zamieszkania. Uczniowie boruńskiego kolegium mieszkali 
również na stancjach w mieście51.

Bazę materialną szkoły stanowił usytuowany w rogu cmentarza 
drewniany budynek szkolny, w którym znajdowały się 4 sale lekcyjne. 
Pozostałe 2 pomieszczenia do celów dydaktycznych mieściły się 
w położonym w pobliżu klasztorze. W murowanym budynku klasz
tornym znajdowało się ponadto około 20 pojedynczych stancji. Po
mieszczenia te w większości były po remoncie, z nowymi oknami, 
ogrzewane piecami kaflowymi w korytarzach52. Wyposażenie szkoły 
w 1821 r. stanowiło 16 ławek, 4 katedry nauczycielskie, 4 tablice 
szkolne oraz zawieszany dzwonek szkolny53.

Ogromną rolę w procesie edukacyjnym odgrywała biblioteka. 
W 1804 r. księgozbiór przy boruńskim klasztorze liczył ponad 800 
woluminów. Wśród nich znajdowały sie między innymi księgi Pisma 
św. w języku łacińskim i polskim, dokumenty normatywne Cerkwi 
unickiej i Kościoła rzymskokatolickiego (synodów florenckiego, za
mojskiego, trydenckiego), dzieła teologiczne (m. in. Tomasza a Kem- 
pis), utwory autorów z czasów antycznych (m. in. Tytusa Liwiusza, 
Cycerona, Seneki, Pliniusza). Chronika Hipacego Pocieja, Heraldyka, 
jak również podręczniki do nauki języków: rosyjskiego, francuskiego,

47 X . W a c ł a w  z S u l g o s t o w a  [ N o w a k o w s k i ] ,  dz. cyt., s. 69.
48 CDIA, Fond 684, opis 1, sygn. 3288, k. 11.
49 Tamże, sygn. 3289, k. 4v-5v.
50 AHL, Fond 643, opis 1, sygn. 58, k. 67-72.
51 J. M. G i ż y c k i , Wspomnienie o Boninach..., s. 61.
52 CDIA, Fond 684, opis 1, sygn. 3289, k. 5.
53 Tamże, sygn. 3288, k. 101.

włoskiego i atlas54. W 1821 r. zasób biblioteki powiększył się do 1390 
woluminów w językach polskim, rosyjskim, łacińskim, włoskim55. 
Z zakresu wiedzy historycznej w boruńskiej bibliotece, znajdowały się 
między innymi: Dzieje Królestwa Polskiego, Diariusz Jana III Sobie
skiego, Dykcjonariusz starożytności dla szkół narodowych, Historia 
państwa szwedzkiego, Krótki opis żyzni Piotra Wielkiego, Nauka pra
wa \przyrodniego politycznego Hieronima Strojnowskiego, Krótki 
rosyjski latopis Michała Łomonosowa, Opisanie ordena państwa ro
syjskiego oraz podręczniki do historii powszechnej.

Bogato reprezentowany był księgozbiór przydatny do nauki języ
ków obcych. W bibliotece znajdowały się między innymi słowniki 
włosko-niemiecki, hebrajsko-niemiecki, francusko-niemiecki, francu- 
sko-łaciński, angielsko-niemiecki, niemiecko-żmudzki oraz podręcz
niki gramatyki angielskiej, francuskiej, hebrajskiej, łacińskiej, nie
mieckiej, polskiej56.

W bibliotece dostępnych było wiele książek z literatury polskiej 
i obcej w oryginale i przekładach: zbiory poezji (Homer, Horacy, 
Owidiusz, Wergiliusz), wiersze liryczne w języku niemieckim, bajki 
Ezopa w języku polskim, francuskim, niemieckim, dzieła Woltera, 
wiersze Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, Ludwika Sobolewskie
go57, Sztuka Rymotwórcza Dmochowskiego58.

Z dziedziny geografii w boruńskiej bibliotece znajdowały się mię
dzy innymi: Compedium geograficzne Sołtaszewicza, Zebranie Je- 
ografii Powszechnej, oraz wiele przewodników podróżniczych w ję
zyku francuskim. Z prac filozoficznych zostały wymienione: Retoryka
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54 AHL, Fond 643, opis 1, sygn. 58, k. 67-72.
55 CDIA, Fond 684, opis 1, sygn. 3289, k. 8.
56 Tamże, sygn. 3288, k. 93-96.
57 Filolog klasyczny, bibliograf, bibliotekarz. W 1809 roku wydał podręcznik 
Ch. F. L. H o m o n d a ,  Epistome Latinae (Wilno, kilka wydań), dla użytku szkolne
go Romanae historiae breviarium Eutropiusa (1817), komedie Plauta Amphitmo 
(Wilno 1820), T e r e n  c j u s z a ,  Andriankę (Wilno 1820). Uzupełnił dzieło 
M. H. J u s z c z y ń s k i e g o  Dykcjonarz poetów polskich (1820) (R. S k r ę t ,  Sobo
lewski Ludwik, PSB, t. 39, Warszawa-Kraków 2000, s. 581-582).
58 Poeta, działacz polityczny. Autor poematu w czterech pieśniach o sztuce rymotwór- 
czej (1788) dającego, wzorem Boileau jakby kodeks „dobrego gustu” literackiego. 
Autor przekładu Iliady, który „wszedł do literatury narodowej” i „na nim czuć piękno 
poezji uczyli się wszyscy nasi romantycy” z Mickiewiczem na czele” (A. S k a ł - 
k o w s k i , Dmochowski Franciszek Ksawery, PSB, t. 5, Kraków 1939-1946, s. 203-205).
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Stanisława Konarskiego59, Logika Kazimierza Narbutta60. Do nauki 
przez uczniów boruńskiego kolegium używane były ponadto podręcz
niki autorstwa Maksymiliana Jakubowicza61, Stanisława Kostki Po
tockiego, Jana Śniadeckiego62 63. Bogaty zasób biblioteki stanowił do
skonałą bazę do studiów o różnorodnej tematyce. Dobór podręczni
ków potwierdza wpływy środowiska naukowego Wilna.

Na szczególną uwagę zasługuje zbiór pomocy, w które zaopatrzona 
była biblioteka, a wykorzystywanych do ilustracji doświadczeń z za
kresu nauk ścisłych. Z zakresu fizyki były to: machina pneumatyczna 
z rozmaitymi do niej preparatami mosiężnymi, machina elektryczna 
walcowa, elektrofor blaszany, butel miedziany służący do okazania 
siły sprężystości powietrza, mikroskopu ułamki, globus ziemski, kom
pas przenośny mosiężny z igłą magnesową, puszka do igły magneso
wej, barometr de Luce (zepsuty przez Francuzów podczas przemarszu 
wojsk w czasie kampanii napoleońskiej), dzwonki do machiny elek
trycznej, pryzmat do łamania światła. Przyswajanie wiedzy matema
tycznej ułatwiały: stolik mierniczy, kątomierz z igłą magnetyczną, 
żelazne sznury miernicze, mosiężna linia paralelna, pantograf, mo
siężny cyrkiel proporcjonalny, sztuciec matematyczny, w którym znaj
duje się przenośnik mosiężny, mosiężny lin ia ł.

Ze spisu dokonanego w roku 1791 wynika, że w klasztorze znajdo
wał się ogromny zbiór instrumentów muzycznych. Wymienione zostały 
między innymi: organy sporządzone na 17 głosów, 7 starych obojów, 
2 klarnety, 3 małe fleciki, fagoty, instrumenty rżnięte (bastek, vionella,

59 Prawdopodobnie był to podręcznik retoryki, z pewnymi elementami z zakresu 
logiki, opublikowany w 1767 r. pt. De arte bene cogitandi ad artem bene dicendi 
necessaria, który zawierał liczne przykłady „dobrej wymowy” z zakresu tematyki 
ustroju, gospodarki, „moralności obywatelskiej”, ujęte w duchu reformatorskim 
(J. M i c h a 1 s k i , Konarski Hieronim Stanisław, PSB, t. 13, Wrocław-Warszawa- 
Kraków 1967-1968, s. 471-477).
60 Pijar, pedagog, autor pierwszego w języku polskim podręcznika logiki Logika czyli 
rozważania i rozsądzenia rzeczy nauka, Wilno 1769. Podręcznik zalecany przez KEN 
był kilkakrotnie wznawiany (O. Narbutt, Narbutt Daniel, PSB, t. 22, Wrocław- 
Warszawa-Kraków 1977, s. 533-535).
61 Autor Gramatyki języka polskiego ogólnej (1823) i szkolnej (1825-27), która zastąpiła 
Gramatykę Kopczyńskiego za względu na patriotyczne przykłady (S. H e r b s t ,  Jaku
bowicz Maksymlian, PSB, t. 10, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962-1964, s. 377-378).
62 J. M. G i ż y c k i , Wspomnienie o Borunach...., s. 61.
63 CDI A, Fond 684, opis 1, sygn. 3288, k. 101.
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około 10 sztuk skrzypiec, 2 pary skrzypiec potrzebnych do nauki), in
strumenty dęte mosiężne (6 trąb chórowych, puzon, klawikord)64.

Dzieje bazyliańskiego klasztoru w Borunach potwierdzają ogromny 
potencjał naukowy zakonu, wypływający przede wszystkim z długolet
niej formacji naukowej zakonników, która na tle epoki była imponująca. 
Kapitał kulturowy zgromadzenia na przełomie XVIII i XIX wieku dodat
kowo zyskiwał na wartości dzięki bogato wyposażonym bibliotekom. 
Możliwości i ogromne wpływy wśród społeczności zaboru rosyjskiego 
doprowadziły do wielu restrykcji wobec zakonu mających na celu jego 
likwidację. Po wybuchu powstania listopadowego władze rosyjskie dy
rektorom szkół bazyliańskich nakazały podjęcie szeregu środków dyscy
plinarnych: między innymi zabroniono uczniom wyjazdu na święta Bo
żego Narodzenia pod pretekstem epidemii cholery.

Raport przesłany przez dyrektora Borun 31 stycznia 1831 r. zapewniał 
o całkowitym podporządkowaniu się rosyjskim dyrektywom. Jednak 
odpowiedź dyrektora była prawdopodobnie przykrywką do zupełnie 
innych faktów. Instrukcje przeznaczone dla tajnego wysłannika rosyj
skiego zalecały szczególną ostrożność i roztropność przy sondowaniu 
sytuacji w kilku kolegiach bazyliańskich, w tym w Borunach. Kolegium 
boruńskie zostało zlikwidowane 6 listopada 1831 r. w ramach represji po 
powstaniu listopadowym W budynkach umieszczono seminarium powia
towe dla dwudziestu synów duchownych unickich65.

W latach 1835-45 na miejscu kolegium powołano szkołę dla duchow
nych prawosławnych. Działalność tej placówki była podporządkowana 
interesom polityki prorosyjskiej: kadra reprezentowała prorosyjski model 
formacji intelektualnej, a nauka odbywała się na bazie antypolskich pro
gramów nauczania66. W roku 1874 rząd rosyjski skasował klasztor w 
Borunach, a na jego miejscu w 1886 r. utworzono filię prawosławnego 
monasteru Świętej Trójcy z Wilna67.

Wizerunek Matki Bożej Boruńskiej wywieziony przez bazylianów był 
przechowywany w różnych miejscach. Powrócił on do boruńskiej świą
tyni w 1992 r. Obraz (rzekomo z 1691 r.) był konserwowany w 1929 r.

64 Tamże, sygn. 3289, k. 2-9.
65 D. B e a u  v o i s ,  dz. cyt., s. 216, 428-430; L. Z a s z t o w t ,  Kresy 1832-1864, 
Warszawa 1997, s. 373-420; M. R a d w a n , Bazylianie w zaborze..., s. 206-207.
66 M. R a d w a n , Carat wobec Kościoła...,s. 131, 152-157.
67 M. W r z e s z c z ,  Boruny, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. G r y g l e -  
w i c z , Lublin 1976, k. 829.
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przez Helenę Sahramównę, w 1945 r. przez Łucję Bałukiewiczównę 
i w 1960 r. przez Elenę Smigelskaite w Wilnie68 1.

A N E K S :  Wiersz A. Mickiewicza (datowany na 29 III 1832 r.)

Naczelnik nad Trockim jeziorem 
Po kowgańskiej potyczce nocuje.
Strzelcy leżą na kępie taborem:
Jeden rany swe mchem opatruje,

Drugi strzelbę przeczyszcza, nabija,
Kaptur z brzozy na zamek nasuwa;
Ten wpółsenny pod głowę płaszcz zwija.
I usnęli. Straż stoi, wódz czuwa.

On pod drzewem coś duma w pomroce;
Drzewo suche -  lecz miało owoce;
Najgłodniejszych ten owoc odstrasza:
Widzą na nim dwie gruszki Jonasza.

W górę szpiegi! Cesarskie to sługi:
Jeden, Prusak, z nogami długiemi 
W białych [wisi] pończochach; a drugi,
Żyd, pejsami zamiata po ziemi.

Nie śpi wódz. Na kolanach broń trzyma,
Wzrokiem szuka pagórka znanego:
Ten za wodą, Na wzgórku dom jego.
Dom w ciemności on żegna oczyma.

Wtem błysnęło nad wzgórkiem... Czy piorun? 
Piorun u nas nie bije w tę porę;
«O Najświętsza! o Maryjo z Borun!
Ratuj ich... ratuj dzieci... dom gore».

68 M . K a ł a m a j s k a - S a e e d ,  Stan zachowania cudownych obrazów Matki Bo
skiej z terenu dawnego Wielkiego Księstwa , w : Zabytki sztuki polskiej na
dawnych kresach wschodnich, Warszawa 1997, s. 59.

E W A  B I E L I Ń S K A - G A L A S

ANTYFONY ADINTROITUM W POLSKICH 
GRADUAŁACH ŚREDNIOWIECZNYCH

Do czasów obecnych na terenie Polski zachowało się blisko sto śre
dniowiecznych graduałów, tj. rękopiśmiennych ksiąg liturgicznych, za
wierających zapisy śpiewów mszalnych na cały rok kościelny w pełnej 
wersji tekstowo-melodycznej. Wiele z tych kodeksów zostało opracowa
nych przez badaczy pod kątem historyczno-źródłoznaw-czym1. Przed
miotem zainteresowań stały się także zawarte w nich śpiewy, głównie 
sekwencje i części stałe mszy2. W tej grupie utworów bowiem, nie nale
żących do podstawowego pokładu gregoriańskiego, obok melodii rozpo
wszechnionych w całej Europie, występowało z reguły więcej kompozy
cji stanowiących wyróżnik tradycji lokalnych. W opracowaniu zmien
nych części mszy ograniczono się również do śpiewów nie należących do 
głównego nurtu twórczości chorałowej wersetów allelujatycznych3. Cen
ną publikacją dla postępu badań nad całościowym poznaniem śpiewanej 
liturgii mszalnej polskich kościołów katedralnych, kolegiackich i klasz
tornych jest wydana w ostatnim czasie praca J. Pikulika4. Stanowi ona 
rodzaj katalogu formularzy mszalnych de tempore i de sanctis (uporząd
kowanych zgodnie z kalendarzem liturgicznym) oraz wotywnych i com-

1 W y k a z publikacji na ten temat m .in. w: J. W . B o g u n i o w s k i  S D S , Rozwój 
historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do Soboru Trydenckiego i ich recepcja w Polsce. 
Kra kó w  20 0 1, s. 12 7-13 5 .
2 J. P i k u 1 i k , Indeks sekwencji w polskich rękopisach muzycznych. W arszawa 19 74; 
tegoż, Indeks śpiewów Ordinarium missae w gradualach polskich [w :] Muzyka reli
gijna w Polsce. T . 2, W arszawa 1978, s. 13 9 -271.
3 J. P i k u 1 i k , Śpiewy Alleluia o Najświętszej Maryi Pannie w polskich gradualach 
przedtrydenckich. W arszawa 1984; tegoż, Śpiewy Alleluia De sanctis w polskich 
rękopisach przedtrydenckich. Warszawa 1995.
4 J. P i k u 1 i k , Polskie gradualy średniowieczne. Warszawa 2001.

„N a s za  Przeszłość”  t.10 5 : 2006, s. 207-229.
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muñe sanctorum. Wyszczególnione w publikacji w formie incypitów 
tekstowych śpiewy uwzględniają wszystkie dostępne w bibliotekach 
polskich graduały, od najstarszych XIII-wiecznych po napisane przed 
1570 r., kiedy nową sytuację liturgiczną określiła reforma trydencka 
i wprowadzenie w życie Mszału Piusa V. Dzięki tej pracy możliwe są 
dalej idące interpretacje zawartości rodzimych rękopisów, szczególnie 
gatunków takich jak introity, graduały, offertoria i komunia, którym nie 
poświęcono dotąd wiele uwagi.

Eksponowane miejsce w grupie proprium missae zajmował introit -  
uroczysta antyfona śpiewana w powiązaniu z psalmodią na początku 
mszy. Rozwój tej formy wiązał się prawdopodobnie z liturgią stacyjną, 
która odprawiana była przez papieża od IV wieku w najważniejszych 
kościołach rzymskich, zwanych statio, w niektóre dni w ciągu roku 
kościelnego i ustalone święta męczenników. Śpiew rozpoczynający 
mszę towarzyszył procesji przemieszczającej się z pomieszczenia przy 
wejściu do świątyni stacyjnej -  tzw. secretarium, służącego za miejsce 
przygotowywania się do liturgii mszalnej -  w kierunku ołtarza. Dawny 
introit -  określany niekiedy przez łacińskich teoretyków terminem anti- 
phona ad introitum (do wprowadzającej, złożonej z czytań części mszy) 
-  spełniał funkcję refrenu pojawiającego się przed i po psalmie, a także 
między wierszami psalmowymi. Ich liczba uzależniona była od czasu, 
w jakim papież i jego dwór osiągnęli główne miejsce celebracji. Na 
znak papieża przechodzono do ostatniego wersu, tzn. małej doksologii, 
po której antyfona rozbrzmiewała ostatni raz.

Dokładny opis praktyki śpiewu, zakorzenionego w Rzymie przed 
końcem VII wieku, znajdujemy w Ordo romanus f  z VIII wieku, 
najwcześniejszej z grupy ksiąg regulujących przebieg ceremonii 
sprawowanych w kościołach liturgii łacińskiej tych czasów, sięgają
cych swą genezą także zadawnionych rzymskich zwyczajów litur
gicznych. Najstarsze znane nam melodyczne ujęcie starorzymskiej 
bazowej grupy introitów, obejmującej zwarty korpus 145 utworów, 
rejestruje rękopis z Bazyliki Laterańskiej6. Pierwszymi źródłami prze-

5 M. A n d r i e u ,  Les Ordines Romani du Haut Moyen Âge. T. I, Les Manuscrits 
[w:] Spicilegium Sacrum Lovaniense. Etudes et documents 11, Louvain 1931; (nowa 
ed. Louvain 1965).
6 Die Gesänge des altrömischen Graduate Vat. lat. 5319 [w:] Monumenta Monodica 
Medii Aevii. Bd. 2, Basel 1970; rękopisy zawierające chorał starorzymski spisane 
zostały dopiero w XII i XIII wieku w samym Rzymie.
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redagowanej, noworzymskiej ich wersji są graduały z VIII i IX wieku 
z tekstami śpiewów, bez zapisu nutowego, a następnie przekazy 
w najstarszych rękopisach z notacją muzyczną z X i XI wieku. Źródła 
te opublikowane zostały w Antiphonale Missarum Sextuplex1 oraz 
w serii Paléographie Musicale, zainicjowanej i przygotowanej przez 
benedyktynów z Solesmes7 8.

Współcześni badacze chorału podkreślają „szczególną dramatyczną 
żywotność” tego gatunku9, zarówno w warstwie tekstowej, jak i melo
dycznej, wynikającą z jego podstawowej funkcji, jaką było wprowa
dzanie w tematykę i krąg znaczeniowy wspominanego święta. Zindy
widualizowany tekst introitów, przejmowany nie tylko z Psałterza, ale 
również (szczególnie w przypadku najważniejszych świąt) z innych 
ksiąg biblijnych, stanowił odbicie dążenia ich twórców, by recytacja 
psalmu z obramowującą go antyfoną już na wstępie uwypuklały myśl 
główną i nadawały celebracji mszalnej oddzielny, specyficzny kolo
ryt. W przeciwieństwie do pozostałych części zmiennych, szczególnie 
graduałów i alleluja, które adaptowane były często do wcześniej 
skomponowanych melodii, introity cechował bogaty repertuar melo
dyczny, złożony z kompozycji stworzonych w dużej części z przezna
czeniem na ściśle określoną uroczystość. Utwory te były jedyne 
w swoim rodzaju, zróżnicowane melodycznie, a jednocześnie, potrak
towane jako grupa kompozycji, jednorodne stylistycznie. Cechy te 
pozwalają przypuszczać, że zwarty korpus introitów, wyróżniający się 
z ukształtowanego w historycznym procesie cantus romanus, stanowił 
efekt niezwykle wartościowego pod względem artystycznym przed
sięwzięcia, dokonanego przez grono utalentowanych indywidualności 
w mniej więcej tym samym czasie.

Rozpoczęty w połowie VIII wieku okres wzbogacania repertuaru, 
w tym również w niewielkim zakresie introitów, wiązał się z potrze
bami liturgii, rozwijającej się intensywnie w zjednoczonym liturgicz
nie z Rzymem państwie Franków. Charakter nowych utworów świad
czył o utracie dawnej homogeniczności znamiennej dla tego gatunku.

7 R.-J. H e s b e r t , Antiphonale Missarum Sextuplex, Brüssel 1935.
8 Paléographie Musicale. Les principaux manuscrits de chant grégorien, ambrosien, 
mozarabe, gallican publiés en fac-similés phototypiques par les Bénédictins 
de Solesmes. T. 1-20, Solesmes 1974-1983.
9 P. W a g n e r ,  Einführung in die gregorianischen Melodien. T. 1, Ursprung und 
Entwicklung der liturgischen Gesangsformen. Wiesbaden 1970, s. 58.
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Często wykorzystywaną metodą komponowania introitów, obok nowo 
tworzonych melodii, stało się przystosowywanie wybranych tekstów do 
wzorów melodycznych z korpusu podstawowego, funkcjonujących, po 
przeprowadzonych reformach rzymsko-frankońskich, w kształcie będą
cym efektem zbliżenia obu tradycji. Śpiewy z uzupełniającego repertu
aru były też z reguły mniej stabilne melodycznie, co łączyło się z więk
szą liczbą wariantów, bądź z przekazywaniem utworów nie zawsze 
z takimi samymi melodiami. W tym czasie, ze względu na krótszy czas 
trwania procesji w mniejszych kościołach, zredukowano psalm do jed
nego wersu z doksologią. W następnych stuleciach zasób introitów 
powiększał się również w innych krajach Europy, przy czym nasilenie 
tego procesu w poszczególnych ośrodkach było mocno zróżnicowane.

W źródłach z terenu Polski wyróżnić można zatem dwie grupy 
przekazów nie równoważne pod względem ilościowym i jakościo
wym. Pierwszą stanowią introity z obszernej rzymskiej spuścizny 
muzycznej, odzwierciedlające aktywność liturgiczną rodzimych 
ośrodków w kontynuowaniu tej dawnej tradycji. Drugą grupę tworzą 
śpiewy powstałe w późniejszym średniowieczu, odznaczające się 
większym zróżnicowaniem i dostosowaniem do lokalnych potrzeb. Są 
one dla badaczy tym bardziej interesujące, że rozwój introitu w po
szczególnych krajach Europy w tym okresie nie został dotąd dokład
nie rozpoznany i opracowany. Przedstawiony poniżej, zgodnie ze 
wskazanym podziałem, wybór antyfon pielęgnowanych na gruncie 
polskim stanowić może przyczynek do tej problematyki.

1. Antyfony korpusu podstawowego

Repertuar antyfon na wejście w polskich źródłach średniowiecz
nych odpowiada zasobowi, jaki był utrwalony w tradycji europejskiej 
już we wczesnym średniowieczu. Uwzględnia on 145 kompozycji 
rzymskich, z czego około stu przypada na temporale oraz ponad 
czterdzieści na sanctorale. Introity części de tempore zgodne są 
z dawną praktyką również pod względem przeznaczenia liturgicznego 
na poszczególne dni, niedziele i święta w rocznym cyklu liturgicz
nym. Równocześnie odznaczają się one dużą jednolitością w poszcze
gólnych tradycjach liturgiczno-muzycznych. Sporadycznie występują
ce zróżnicowania w doborze introitów (w tej części graduału w zde-
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cydowanej większości własnych, związanych ze ściśle określonym 
dniem) lub nieliczne powtórne zastosowanie liturgiczne niektórych 
melodii, wypływają z faktu chronologicznego zróżnicowania formula
rzy mszalnych uformowanych niejednocześnie w dawnej tradycji. Do 
takich młodszych pokładów należała m.in.: czwarta niedziela Adwen
tu, mająca w polskich źródłach dwa zestawy śpiewów. Wyróżniającą 
się grupę temporale, ze względu na nieco odmienny sposób tworzenia, 
stanowiły też niedziele po Zesłaniu Ducha Św.1 10. Wybór introitów na 
ten okres liturgiczny w graduałach polskich tożsamy jest z najstar
szymi źródłami europejskimi VIII i IX wieku.

Niektóre z dawnych introitów cyklu rocznego przystosowano na 
święta późniejszego średniowiecza, m.in. Boże Ciało i Przemienienie 
Pańskie. Na pierwszą z uroczystości -  rozszerzoną na cały Kościół 
w 1263 r. przez papieża Urbana IV, oficjalnie potwierdzoną w 1317 r. 
przez papieża Jana XXII -  zapożyczono w większości graduałów 
śpiew Cibavit eos z poniedziałku w oktawie Zesłania Ducha Św. 
Młodsze ze świąt -  ustanowione formalnie w 1456 r. przez papieża 
Kaliksta III na pamiątkę zwycięstwa nad Turkami -  łączyło się 
w tradycji polskiej z trzema introitami z dawnego korpusu. Najczę
ściej przejmowano śpiew Dominus dixit ad me z formularza na Boże 
Narodzenie oraz Omnis terra z drugiej niedzieli po uroczystości 
Trzech Króli. Rzadziej wykorzystywanym utworem był introit 
In excelso throno z niedzieli w oktawie Trzech Króli. Urozmaiconą 
tradycją liturgiczną wyróżniały się też obchody ku czci św. Tomasza 
z Canterbury, które w rękopisach diecezjalnych, benedyktynów 
z Tyńca, rodziny franciszkańskiej i kanoników regularnych z Żagania, 
umieszczono zgodnie z praktyką rzymską w temporale, wraz z innymi 
świętymi odbierającymi liturgiczną cześć w okresie Bożego Narodze-

10 Przyczyną tego była wahająca się liczba niedziel między Zesłaniem Ducha Św. 
a Adwentem, spowodowana różnymi datami Wielkanocy w relacji do Bożego Naro
dzenia. Z okazji tych dni nie odprawiana była liturgia stacyjna przez papieża. Teksty 
introitów wybrane zostały, jak określają badacze, w sposób przypadkowy, w większo
ści z Księgi Psalmów, a następnie uporządkowane systematycznie we wrastającej 
kolejności numerycznej psalmów (nr: 12, 17, 24, 26, 26, 27, 46, 47, 53, 54, 67, 69, 73, 
83, 85, 85, 118...). Przygotowane utwory dopasowano ostatecznie do poszczególnych 
niedziel. W tradycji starorzymskiej występowały 22 niedziele, w rzymsko-frankoń- 
skiej 23 niedziele. Por.: J. A. J u n g m a n n ,  Missarum sollemnia. Eine genetische 
Erklärung der römischen Messe. Bd. 1, Freiburg 1958, s. 425-427; H. van der Werf, The 
Emergence o f Gregorian Chant. Rochester (New York) 1983, s. 150.
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nia. Święto XII-wiecznego biskupa, którego historia męczeństwa, 
przez wyraźnie dostrzegalne analogie ze św. Stanisławem, oddziałała 
na rozwój kultu polskiego patrona, wyróżniało się w tradycji polskiej 
trzema introitami.

W grupie de sanctis introity przyporządkowane do jednego święte
go stanowiły zdecydowanie mniejszą część. Wiązały się one najczę
ściej z imionami o szczególnym znaczeniu dla Kościoła, takimi jak: 
św. Jan Chrzciciel (De ventre matris\ Ne timeas Zacharia), śś. Piotr 
i Paweł Apostołowie (Dicit Dominus: Petro; Nunc scio vere; Scio cui 
credidi), śś. Filip i Jakub Apostołowie (Exclamaverunt ad te Domine), 
św. Andrzej (Dominus secus mare Galilaeae) i św. Michał Archanioł 
(Benedicite Domino). W związku z szybkim wzrostem kultu świętych 
i postępującą koniecznością poszerzania zasobu sanctorale, na struk
turę tej części średniowiecznych graduałów wpłynęła przede wszyst
kim, zrodzona już w liturgii rzymskiej, praktyka podwajania lub zwie
lokrotniania funkcji liturgicznej uprzednio powstałych śpiewów. 
Wczesnymi przykładami tego zjawiska są introity z zestawu czterech 
świąt starochrześcijańskich o NMP, tj. Oczyszczenia, Zwiastowania, 
Wniebowzięcia i Narodzenia. Nie należały one do najstarszej warstwy 
roku liturgicznego, lecz zostały przeniesione do Rzymu pod koniec 
VII wieku przez uciekających przed inwazją islamu duchownych ze 
środowisk syryjsko-palestyńskich. Na święto Oczyszczenia, zgodnie 
z tradycją rzymską, przystosowano w rękopisach polskich introit Su- 
scepimus Deus, występujący też w źródłach starorzymskich w siódmą 
a we frankońsko-rzymskich w ósmą niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. 
Uroczystość Zwiastowania w rękopisach rodzimych, jak i frankoń
skich, łączyła się z dwoma melodiami. W gradúale z Senlis, a także 
w większości rękopisów polskich przejęto introit Rorate caeli ze śro
dy Suchych Dni Adwentu. Śpiew ten nawiązywał do starorzymskiej 
tradycji wspominania NMP przed uroczystością Bożego Narodzenia, 
podkreślanej w rękopisach charakterystyczną notą: Statio ad sanctam 
Mariamu . W starszych graduałach frankońskich, tj. z Mont-Blandin, 
Compiègne i Corbie oraz w rękopisach augustianów, klarysek i fran
ciszkanów zastosowano na to święto introit Vultum tuum, przeznaczo
ny na obchody Zwiastowania już w tradycji rzymskiej. W uroczystość

11 Die Gesänge des altrömischen Gradúale..., s. 629.
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Wniebowzięcia, a także Narodzenia śpiewano melodię Gaudeamus 
omnes, związaną pierwotnie ze wspomnieniem św. Agaty.

Praktyka adaptowania introitów na nowe święta dotyczyła szczególnie 
graduałów późnośredniowiecznych, obejmujących obszerny katalog 
imion, nie tylko nowych świętych, w tym z Europy Środkowowschod
niej, ale też świadomie wówczas dobieranych przez Kościół męczenni
ków i wyznawców z panteonu okresu wczesnego chrześcijaństwa12 *. Wy
bór określonych utworów z wcześniej stworzonego korpusu melodii był 
mocno zróżnicowany. Spośród około 350 uroczystości wyróżnionych 
w części de sanctis rodzimych graduałów prawie połowa wykazywała 
w tym względzie niejednolitość. Decydowały o tym różne przyczyny, 
które dla współczesnych badaczy są niekiedy tmdne do jednoznacznego 
wyjaśnienia. Mogły to być określone tradycje czy upodobania charakte
rystyczne dla danej społeczności lub określonego terenu (zakonu lub 
diecezji), ubóstwo lub rozbieżności dawnych świadectw historycznych 
czy być może zwykłe trudności z dopasowaniem rozmaitych w swym 
bogactwie postaci świętych, wymykających się wszelkim teoretycznym 
kategoriom. Owa różnorodność odnosiła się zarówno do uroczystości
0 typie świąt uniwersalnych -  których bazę stanowiły obchody usystema
tyzowane głównie w sakramentarzach epoki karolińskiej, opartych na 
swych poprzednikach typu gelazjańskiego i gregoriańskiego -  jak rów
nież do świąt partykularnych, związanych z lokalnymi patronami. Jedną 
z takich zróżnicowanych pod względem doboru introitów uroczystości 
było wspomnienie św. Gereona z towarzyszami, charakteryzujące się 
w polskiej tradycji liturgicznej pięcioma śpiewami. Obecność święta, 
odnotowanego zarówno przez najstarszy graduał diecezjalny [KiS], jak
1 niektóre źródła późniejszego średniowiecza, wiązana była z wpływami 
kolońskimi. Niewykluczone, że łączyły się one z osobą królowej Ryche- 
zy lub, przybyłego z Kolonii, pierwszego opata Tyńca, który za panowa
nia Kazimierza Odnowiciela przyczynił się do odnowienia Kościoła 
w Polsce. Istnienie odrębności lokalnych potwierdzać może też wybór 
śpiewu na uroczystość św. Anny. Zapis taki występuje m.in. w graduale 
sandomierskim [SaM 1677]. Zamiast stosowanego powszechnie na to 
święto introitu Gaudeamus omnes, odnotowano tutaj śpiew Dum medium

12 Kodeksami, które zawierały najliczniejszy pod względem przeznaczenia liturgicznego
zestaw utworów sanctorale na terenie XV- i XVI-wiecznej Polski były m.in. graduały: 
z Włocławka [WłS 3] i z Kielc [KiK], obejmujące po około 200 uroczystości.
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silentium przeznaczony, zgodnie z rzymską tradycją, na niedzielę 
w oktawie Bożego Narodzenia, a u augustianów, franciszkanów i klary
sek także na wigilię Trzech Króli. Jedną z kilku możliwych hipotez wyja
śnienia nietypowego wyboru może być przypuszczenie, że intencją miej
scowego środowiska, związanego z kolegiatą pod wezwaniem NMP 
w Sandomierzu, było podkreślenie godności kobiety, jej roli w rodzinie, 
przy wskazaniu na świętą, która dała życie Maryi — matce Zbawiciela 
świata. Głównym zadaniem tego śpiewu było bowiem wprowadzenie 
w rozważanie tajemnicy Bożego Narodzenia.

Bogactwo średniowiecznej polskiej tradycji liturgicznej uwidacz
niało się szczególnie w doborze introitów o jednym świętym, zwłasz
cza męczenników oraz wyznawców ( ) -  zajmujących
w kalendarzach późnego średniowiecza coraz ważniejsze miejsce. Do 
tych ostatnich należeli bowiem nie tylko opaci, zakonnicy, pustelnicy, 
którzy przez naśladowanie rad Ewangelii dawali świadectwo Chrystu
sowi, ale też papieże, biskupi, Doktorzy Kościoła, a później wybitni 
teologowie, pisarze, kaznodzieje czy królowie, zasłużeni w nowy spo
sób dla rozszerzania i utwierdzania wiary chrześcijańskiej. Niekiedy 
nie zachowywano ściśle podziału na utrwalone w tradycji liturgicznej 
podstawowe grupy (apostołowie, męczennik, męczennicy, wyznawcy, 
dziewice i wdowy), wybierając w poszczególnych rękopisach dla 
uczczenia czci świętego utwory należące pod względem przeznacze
nia do różnych kategorii. Przykład takiego zróżnicowanego wyboru 
znajdujemy m.in. w graduale z kolegiaty sandomierskiej [SaM 1677] 
oraz benedyktyńskim [WaN I]. Introit In medio ecclesiae, wykonywa
ny podczas uroczystości nie męczenników, lecz wyznawców i na
uczycieli, zarejestrowany został w tych źródłach w formularzu na 
Translację św. Stanisława. Być może była to pozostałość starszej tra
dycji, gdyż podobne przyporządkowanie występowało w diecezjal
nym mszale polskim z XIII wieku13. Zważywszy na charakterystyczne 
infiltracje norbertańskie i dominikańskie, zaznaczone w niektórych 
szczegółach repertuaru i sanctorale graduału sandomierskiego, na 
wybór śpiewu mogła też wpłynąć chęć szczególniejszego podkreśle
nia wspomnienia polskiego patrona, zgodnie z wysoką rangą, jaką

13 J. P i k u I i k , Rękopis BRA -  jeden z najstarszych mszałów polskich. Analiza 
dloznawcza [w:] Muzyka religijna w Polsce. T. 4 , W arszaw a 1980, s. 13-56; śp iew  ten 
zastosow ano w  m szale  w  św ięto  m ajowe.
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obdarzany był św. Tomasz z Akwinu u dominikanów czy św. Augu
styn w tradycjach zakonnych14 *.

Wśród śpiewów części de sanctis wyróżnić można szczególnie czę
sto wykorzystywane introity (np. Statuit ei połączony z prawie 
50 wspomnieniami) oraz mniej popularne utwory, które wiązano tylko 
z nielicznymi uroczystościami. Święta ku chwale kilku męczenników 
uświetniano najczęściej śpiewami wybranymi spośród sześciu utworów 
gloryfikujących oddanie życia za wiarę. Były to: Intret in conspectu, 
Clamaverunt iusti, Iudicant sancti gentes, Salus autem (połączony m.in. 
w graduale prawdopodobnie gnieźnieńskim [WłS 3] z uroczystością 
śś. Andrzeja Świerada i Benedykta) oraz Multae tribulationes i 
tiam sanctorum (występujące m.in. ku czci śś. Pięciu Braci Polskich 
w późnośredniowiecznych źródłach diecezjalnych). Do rzadziej wybie
ranych utworów tej grupy należały: Ecce oculi Domini, Laudate pueri, 
Sancti tui Domine, Timete Dominum oraz Loquetur Dominus.

W uroczystości jednego męczennika w okresie paschalnym, dla 
wyeksponowania idei wiążących znaczenie męczeństwa z tajemnicą 
zmartwychwstania, stosowano jeden śpiew. W całej Polsce był nim 
introit Protexisti me Deus połączony powszechnie z obchodami m.in.: 
św. Wojciecha, św. Stanisława i św. Floriana. W pozostałych okresach 
liturgicznych najodpowiedniejszą kompozycję dla męczennika wybie
rano najczęściej spośród trzech melodii. Były nimi: In virtute tua 
(wykorzystywana m.in. w święto patronalne św. Wacława oraz Trans
lacje św. Wojciecha i św. Stanisława), Laetabitur iustus (preferowana 
szczególniej w liturgii cystersów, m.in. w formularzach ku czci 
św. Wojciecha, św. Wacława i św. Stanisława) oraz najrzadziej z nich 
używana Gloria et honore (przystosowana m.in. przez benedyktynów 
z Tyńca na wspomnienie św. Wacława). Do mniej popularnych śpie
wów w tej grupie należały introity: Iustus non conturbabitur i Iusti 
epulentur. Pierwszy z nich, przeznaczony na święto ku czci rzymskie
go męczennika św. Hermesa, w rękopisach diecezjalnych łączony był 
także ze wspomnieniami ku czci wyznawców, m.in.: św. Antoniego, 
św. Paulina, św. Galla, św. Aleksego oraz patrona Węgier św. Włady
sława. Drugi śpiew, stosowany powszechnie ku czci św. Hipolita, 
zanotowały głównie graduały pozostające w orbicie wpływów liturgii

14 E. B i e l i ń s k a - G a l a s ,  Graduał ms. 1677 z Muzeum Diecezjalnego w Sando
mierzu, „Studia Sandom iersk ie” 11 (2 0 0 4 ) z. 4 , s. 15-16.
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krakowskiej na święta ku czci: św. Januarego, św. Pantaleona 
i św. Eustachego. Żywy w dawnej tradycji rzymskiej introit własny 
Dispersit dedit pauperibus na wigilię św. Wawrzyńca, diakona, który 
swe męczeństwo poprzedził aktami miłosierdzia i dobroczynności, 
przysposobiono na Translację patriarchy aleksandryjskiego św. Jana 
Jałmużnika. Cześć świętego rozpowszechniała się w Europie od mo
mentu ofiarowania w 1389 r. przez sułtana Bajazeta relikwii królowi 
Węgier Maciejowi Korwinowi15. W Polsce szczególnym kultem cie
szył się święty m.in. w klasztorze augustianów z Krakowa, o czym 
świadczy specjalnie ufundowany ołtarz w kościele św. Katarzyny, jak 
i zapisany in extenso formularz w gradúale z tego klasztoru.

Na święta wyznawców dokonywano wyboru spośród sześciu głów
nych śpiewów: Sacerdotes tui, Iustus ut palma, Statuit ei, Sacerdotes 
Dei, In medio ecclesiae oraz Os iusti meditabitur. Ostatni z wymie
nionych introitów zarezerwowany był dla świętych, którzy nie pia
stowali godności biskupiej, takich jak: Paweł Pustelnik, Benedykt 
z Nursii, Bernardyn ze Sieny, Bernard z Clairvaux, Franciszek z Asy
żu czy Dominik. Śpiew ten niejednokrotnie przeznaczano w gradu- 
ałach polskich również ku czci świętych władców, żeby wymienić 
węgierskiego Stefana i Władysława, anglosaskiego Edwarda, nie
mieckiego Henryka, francuskiego Ludwika oraz syna króla Kazimie
rza IV Jagiellończyka, urodzonego w Polsce, a zmarłego na Litwie, 
królewicza Kazimierza. Do mniej popularnych utworów w tej grupie 
należał też śpiew Sacerdotes eius stosowany w dawnych liturgiach dla 
papieży, w szczególności w rzymskiej tradycji dla św. Sylwestra, 
w rzymsko-frankońskiej zaś, a także w wielu graduałach zakonnych 
z terenów polskich, dla św. Stefana.

Dla męczennic istniała możliwość wyboru spośród sześciu melodii. 
W rodzimych źródłach najczęściej wykorzystywany był introit Gau
deamus omnes, m.in. na uroczystość patronalną i Translację św. Ja
dwigi oraz wspomnienie św. Elżbiety węgierskiej. Śpiew ten niekiedy 
pojawiał się też w formularzach ku czci nie męczennic, lecz innych 
świętych, szczególnie w tradycji rodziny franciszkanów, np. na święto 
św. Tomasza z Canterbury, św. Bernardyna, św. Franciszka, króla 
Francji św. Ludwika. Pozostałe introity to: Dilexisti iustitiam, Loqu-

15 W. K o l a k ,  Klasztor augustianów przy kościele św. Katarzyny w Krakowie do 
połowy XVI wieku. Kraków 1982, s. 82.
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ebar de testimoniis tuis, Me expectaverunt oraz najrzadziej z nich 
wykorzystywany Cognovi Domine, śpiewany m.in. w uroczystość 
św. Ludmiły, stanowiącą praski akcent w polskim sanctorale. W gru
pie przeznaczonej dla dziewic był uwzględniany także introit maryjny 
Vultum tuum, który łączył się ze zwyczajem frankońskim wspomina
nia Maryi w dniach oktawy Bożego Narodzenia16. Śpiew ten w gradu
ałach z terenu Polski występował m.in. w formularzach dominikanów 
krakowskich ku czci św. Doroty, św. Apolonii, a w niektórych diece
zjalnych na uroczystość św. Scholastyki.

Najbardziej jednolitą grupę stanowiły święta ku czci apostołów, na 
które stosowano utwory: Ego autem sicut oliva oraz Mihi autem nimis. 
Pierwszy z introitów wiązano z wigiliami, drugi zaś śpiewano w dzień 
świąteczny, a także w lipcowe święto Rozesłania Apostołów. Było 
ono szczególnie uroczyście obchodzone w polskich diecezjach 
w związku z rocznicą zwycięstwa pod Grunwaldem, kiedy cały kraj 
polecano opiece apostołów.

2. Antyfony późniejsze

Najwcześniejsze introity spoza głównego korpusu rzymskiego po
jawiły się już w najstarszych rękopisach liturgiczno-muzycznych, 
udostępnionych współczesnym badaczom w Antiphonale Missarum 
Sextuplex i serii Paléographie Musicale. Kompozycje te poszerzyły 
pierwotny zasób, ulegając często bardzo szybko znacznemu rozprze
strzenieniu w całej Europie. Porównanie repertuaru introitów 
z rodzimego zasobu źródłowego z wyborem ujętym w koncepcji cir- 
culum anni z kodeksów VIII i IX wieku, ujawnia występowanie 
w graduałach z terenu Polski czterech z sześciu frankońskich śpiewów 
procesyjnych17. Do introitów z młodszych chronologicznie warstw 
liturgicznych należał utwór Memento nostri na czwartą niedzielę Ad
wentu, Omnes gentes na siódmą niedzielę po Zesłaniu Ducha Św., 
Benedicta sit na uroczystość Trójcy Św.18 oraz Probasti Domine cor

16 Antiphonale Missarum..., s. 22-23.
17 W polskich źródłach brak introitów: Narrabo nomen oraz Sicut fui.
18 Formularz mszalny o Trójcy św. pojawia się ok. 800 r., Alkuin umieszcza go wśród 
mszy wotywnych. Zob.: B. N a d o 1 s k i , Liturgika. T. 1, Liturgika fundamentalna, 
Poznań 1989, s. 49.
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meum na oktawę św. Wawrzyńca. Dwie pierwsze wymienione antyfo- 
ny były oryginalnymi kompozycjami frankońskimi. Pozostałe śpiewy 
oparto na melodiach utworów z dawnej spuścizny: Benedicta sit na 
introicie Invocabit me z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu oraz 
Probasti Domine cor meum na introicie In virtute tua ku czci św. Wa
lentego. Tradycja obchodów czwartej niedzieli Adwentu była zróżni
cowana zarówno w rękopisach frankońskich, jak i polskich. W gradú
ale z Corbie występował w tym dniu introit Memento nostri. W innych 
kodeksach wykorzystano starsze śpiewy z okresu Adwentu: Veni et 
ostende w gradúale z Rheinau oraz Rorate caeli w gradúale z Senlis. 
Polskie rękopisy przejęły nową kompozycję frankońską, a tylko 
w tradycji franciszkanów, klarysek i augustianów używano melodii 
Rorate caeli. Na pozostałe wspomniane uroczystości -  w tym święto 
Trójcy Św., będące początkowo niedzielną wotywą, zatwierdzoną 
jako uroczystość doroczna w 1334 r. przez papieża Jana XXII -  zare
jestrowano w obu porównywanych grupach źródeł takie same śpiewy.

Do wcześniej wprowadzonych kompozycji należały też introity wy
stępujące w mszach za zmarłych, sprawowanych często w średniowie
czu, stąd nazywanych przez liturgików niekiedy wotywami. W Polsce 
posługiwano się dwoma utworami inicjującymi takie msze. Popularniej
szy z nich, Réquiem aetemam (4 Ezdr 2,34-35), zapisany m.in. 
w kodeksach z St. Gallen i Laon z X wieku19, przyjęły w Polsce rękopisy 
wszystkich tradycji liturgicznych. Drugi śpiew, Si enim credimus (1 Tes 
4,13-18), zarejestrowany m.in. w gradúale z Saint-Yrieix z XI wieku20, 
był w Polsce nieco mniej rozpowszechniony, gdyż nie występował 
w kodeksach cystersów21, dominikanów i rodziny franciszkańskiej.

Istotne wzbogacenie repertuaru introitów wiązało się ze świętami 
maryjnymi. Najstarszym z tej grupy utworów, powstałym po przejęciu 
liturgii rzymskiej przez kraje Europy Północnej, był śpiew Salve 
sancta parens. Jego tekst oparto na fragmencie eposu biblijnego Car
men paschale (2, 63-64) Seduliusza, poety patrystycznego z V wieku.

19 Le Codex 339 de la Bibliothèque de Saint-Gall (Xe siècle) Antiphonale Missarum 
Sancti Gregorii [w :] Paléographie Musicale V o l. 1 , Solesmes 1889, s. 113;  Antipho
nale Missarum Sancti Gregorii (IXe-Xe siècle) Codex 339 de la Bibliothèque de Laon 
[w :] Paléographie Musicale V o l. 10, Beme 19 7 1 , s. 148.
20 Le Codex 903 de la Bibliothèque Nationale de Paris (XIe siècle) Graduel de Saint- 
Yrieix [w :] Paléographie Musicale. V o l. 13, Bem e 19 7 1 , s. 236.
21 O p ró cz graduału z  Henrykowa W r U  I F  4 1 7 .
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Kompozycja jest jedynym przykładem tego gatunku w formie me
trycznej. Pod względem melodycznym nawiązuje ona do introitu Ecce 
advenit na uroczystość Trzech Króli. Jej zapisy znajdujemy już 
w X wieku m.in. w rękopisie z St. Gallen22 oraz w licznych źródłach 
XI- i XII-wiecznych. W graduałach polskich utwór stosowany był 
powszechnie w wigilię Wniebowzięcia NMP. Tradycje augustianów, 
franciszkanów i klarysek używały go także w święto Narodzenia 
NMP, a w rękopisach franciszkańskich przystosowany został na uro
czystość Ofiarowania NMP, którą w 1472 r. zatwierdzono jako po
wszechną dla całego Kościoła.

W niektórych kodeksach liturgicznych z X i XI wieku występowała 
antyfona Laetemur omnes in Domino ps. Domine probasti na święto 
Nawrócenia św. Pawła23. Wzywała ona do powszechnej radości, 
a przez podkreślenie słowa mundus nawiązywała do charakterystycz
nej dla misji apostoła narodów idei uniwersalizmu religijnego. Kom
pozycja ta miała więc inny charakter niż powszechnie stosowana na to 
święto antyfona Sc i o cui credidi (2 Tm 1,12; 4,8), z dawnego korpusu 
rzymskiego, będąca urywkiem wyznania, jakie apostoł podyktował na 
krótko przed swą męczeńską śmiercią. W polskiej liturgii średnio
wiecznej nowy śpiew zakorzenił się w źródłach dominikańskich [m.in. 
KrD 3L (olim L7) f. 17v] iw  zawierającym elementy tej tradycji gra- 
duale sandomierskim [SaM 1677 f. 104].

W okresie przed Soborem Trydenckim, kiedy każdy biskup mógł 
bez odwołania się do Rzymu wprowadzać święta do liturgii na terenie 
swej diecezji, rozpowszechnienie wielu z nich było nierówne, a jego 
przyczyny złożone. Sytuacja ta miała niewątpliwie duży wpływ na 
żywotność powstających wówczas utworów. W zachowanych do na
szych czasów źródłach, udokumentowane są one często w postaci 
nielicznych, niekiedy pojedynczych zapisów melodycznych, umiesz
czonych niejednokrotnie w formie dopisów na początkowych lub koń
cowych składkach kodeksów. Z drugiej strony istnienie wielu zróżni-

22 Le Codex 339 de la Bibliothèque de Saint-Gall [w :] Paléographie Musicale. V o l. 
1, Solesmes 1889, s. 10.
23 Ch 47 Antiphonale missarum sancti Gregori (Xesiècle) '.Codex 47 de la Biblio
thèque de Chaertres [w :] Paléographie Musicale. V o l. 1 1 , Solesmes 1912,  s. 1 7 ; 
Le Codex 123 de la Bibliothèque Angelica de Rome (XIe siècle) : Graduel et tropaire 
de Bologne [w :] Paléographie Musicale. V o l. 18, Bem e 1969, s. 49v.
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cowanych, głównie w warstwie melodycznej, wersji tych samych 
utworów świadczy o niejednolitości ówczesnej tradycji liturgicznej.

W graduałach zachowanych na terenie Polski wyróżniono blisko 
30 tytułów introitów późniejszego średniowiecza, utrwalonych nierzad
ko w poszczególnych tradycjach liturgiczno-muzycznych w różnych 
ujęciach melodycznych24. Powstanie tych anty fon wiąże się ze święta
mi, które pojawiły się później w historii kultu chrześcijańskiego lub 
jako liturgiczne uroczystości zostały zatwierdzone formalnie u schyłku 
epoki, a nawet w czasach nam bliższych. Czynnikiem istotnym dla 
komponowania śpiewów było też dążenie, często zgodnie z lokalnymi 
potrzebami, do upamiętniania wybranych świętych w bardziej zindywi
dualizowany sposób. Obok wykorzystywanego dawnego repertuaru 
powstawały więc nowe introity własne ku czci świętych, które w zamy
śle swych twórców, przez specjalnie dobrany tekst, lepiej przybliżały 
sylwetkę, historyczno-kościelne znaczenie bądź reprezentowany przez 
danego świętego wzór świętości. W grupie nowych anty fon poważne 
miejsce zajmowały też śpiewy mszalne związane z wotywnymi forma
mi liturgii, które charakterystyczne były dla intensywnej pobożności 
okresu średniowiecza. Introity rozpoczynające takie msze dotykały 
wszystkich problemów, z jakimi spotykali się ówcześni ludzie, od 
związanych z tajemnicami zbawienia, do połączonych z różnymi ży
ciowymi potrzebami, kiedy szukano skutecznej pomocy w tych trud
nych czasach naznaczonych najazdami, wojnami i epidemiami.

Znamienną cechą nowych introitów stało się zwykle swobodniejsze 
dobieranie tekstu wersetu psalmowego i antyfony. W przeciwieństwie 
do pierwotnej praktyki, oba komponenty śpiewu zapożyczano częściej 
z różnych psalmów, lub z innych fragmentów Pisma Świętego czy 
tekstów dopuszczonych do użytku liturgicznego. Duża część z wyróż
nionych utworów wiązała się też z powszechnie stosowaną w później
szym średniowieczu metodą komponowania polegającą na przystoso
wywaniu wybranych tekstów do starszych modeli melodycznych. Typo
wym przykładem śpiewu opartego na takiej melodii typicznej jest introit 
Gaudę sancte Ioseph ps. Qui regis Israël ku czci św. Józefa, którego

24 Do publikacji J. Pikulika wkradły się błędy sugerujące istnienie nowych introitów. Na 
s. 315 występuje Meditabitur iustus ku czci św. Agapita zamiast prawidłowego Laetabi- 
tur iustus, na s. 240 Stabunt iusti ku czci św. Gotharda zamiast Statuit ei, na s. 363 
Laetamini in Domino na święto Translacji św. Wojciecha zamiast Laetabitur iustus.
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muzyczny przekaz znajdujemy w graduale dominikanów z Krakowa 
[KrD 3L (olim L7) f. 31]. W tekście utworu podkreślono cechy pobożne
go i troskliwego świętego oraz jego powołanie jako oblubieńca Maryi 
(sponsus puerpere Mariae), opiekuna Jezusa (custos Domini) i ojca Jezu
sowej rodziny czyli Kościoła (pater Ecclesiae). Tekst przystosowano do 
melodii introitu Populus Syon z drugiej niedzieli Adwentu. Inne zacho
wane graduały, poświadczające obchodzenie tej uroczystości na terenach 
Polski w XV i XVI wieku, używały antyfony na wejście przeznaczonej 
dla wyznawców (Iustus utpalma lub Os iusti).

Przykładem adaptacji, zarówno tekstowej, jak i melodycznej, jest 
introit Nos autem venerari ps. Quam dilecta tabernacula na liturgię 
św. Grobu. Zapis śpiewu [WrU LF 386 f. 369], dokonany w XVI wie
ku przez Jana Molitora -  członka klasztoru bożogrobców w Nysie, 
przeznaczony był na najwyższej rangi święto tego zakonu obchodzone 
w drugą niedzielę po Wielkanocy, zwaną Niedzielą Grobową25. Pod
stawę opracowania utworu stanowił introit Nos autem gloriari (Ga 6, 
14) z wtorku i czwartku Wielkiego Tygodnia, wykorzystywany też 
powszechnie w święto Znalezienia Krzyża Św., Podwyższenia Krzyża 
Św., a w tradycji grupy franciszkańskiej na uroczystość Św. Stygma- 
tów św. Franciszka. Tekstowy przekaz nowego introitu, umieszczony 
wśród mszy wotywnych w XVI-wiecznym mszale krakowskim wska
zuje, że śpiew nieobcy był także innym tradycjom26 *.

Zróżnicowaniem wersji melodycznych wyróżniał się introit Miki 
autem absit gloriari (Ga 6,14) ps. Voce mea ad Dominum lub ps. Me
mento Domine, związany ze wspomnieniem św. Franciszka oraz uro
czystością Jego Stygmatów. W polskiej praktyce liturgicznej śpiewa
ny był on z co najmniej trzema melodiami. Ich zapisy zachowały się 
m.in. w rękopisach bernardynów krakowskich [KrB R1 11 f. 56, 
KrB R1 9 f. 67v], w graduale benedyktynów z Tyńca [WaN I f. 305v] 
oraz na okładce szczątkowo zachowanego w kolegiacie łowickiej 
kodeksu diecezjalnego [ŁoK], proweniencji prawdopodobnie poznań
skiej. Stwierdzono, że wersja bernardyńska, przeznaczona na uroczy
stość Św. Stygmatów, stanowi adaptację introitu pasyjnego Nos autem

25 H. P i w o ń s k i ,  Antyfonarz bożogrobców z Miechowa [w:] Musica Medii Aevii. T. 
6, Kraków 1977, s. 114.
26Missale Secundum Ritum Insignis Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis Noviter
Emendatum. Venezia 1532, f. 329.
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gloriari, bernardyńska zaś, połączona ze świętem patronalnym świę
tego, introitu Mi hi autem nimis na wspomnienia apostołów. Wybór 
melodii bazowej w obu tradycjach zakonnych korelował więc w tym 
wypadku ściśle z nowym przyporządkowaniem liturgicznym utworu.

Wśród Świąt Pańskich zróżnicowaną praktyką odznaczał się introit 
Illuxerunt coruscationes tuae przeznaczony na uroczystość Przemienie
nia Pańskiego. Śpiew ten występował w dwóch wersjach tekstowych, 
tj.jako połączenie wybranych wersetów z psalmu 77 i 83 {Illuxerunt 
coruscationes tuae ps. Quam dilecta -  Ps 77,19 i 83,2-3) lub z psalmu 
67 i 77 {Viderunt ingressus ps. Illuxerunt coruscationes tuae -  Ps 67, 25 
i 77,19). Tekst z psalmu 77 pojawiał się więc w roli antyfony, bądź 
wersetu psalmowego. Pierwsza wersja charakterystyczna była dla ręko
pisów franciszkańskich, druga zaś dla niektórych źródeł diecezjalnych 
i dominikanów. Oba teksty antyfon przystosowano do melodii introitu 
Inclina Domine na piętnastą niedzielę po Zesłaniu Ducha Św., jednak 
w wersji dominikańskiej [KrD 3L (olim L7) f. 82] i w graduale wro
cławskim [WrU M 1194 f. 316] introit Viderunt ingressus ps. Illuxerunt 
coruscationes tuae występował z innymi melodiami. Opracowanie 
w rękopisie z kościoła Marii Magdaleny we Wrocławiu zbliżone było 
przy tym do melodii antyfony wotywnej Foderunt manus meas 
[WrU Mus. 51322 (olim K 24) f. 76] na święto Włóczni.

Bogactwo tradycji liturgiczno-muzycznej na terenie Polski objawia
ło się szczególnie w mszach wotywnych. Wśród takich mszy dużą 
popularnością cieszyła się wotywa o oddalenie zarazy {contra pes- 
tem). Rozpoczynający ją  introit Recordare Domine testamenti tui 
ps. Qui regis Israel lub ps. Quiescat Domine ira tua zachował się 
w źródłach polskich w co najmniej dziewięciu wersjach melodycz
nych27. Zróżnicowane jego przekazy spotkać można było nawet 
w ramach tej samej tradycji, o czym świadczą odmienne melodycznie 
zapisy w graduałach cysterskich z klasztoru w Pelplinie [5. wersja] 
oraz Henrykowie [6. wersja], W poszczególnych ośrodkach tekst anty
fony przystosowano także do różnych dawnych melodii. Wersja zare
jestrowana w niektórych rękopisach diecezjalnych i benedyktynów

27 1. WaN II f. 335v, WIS 1 f. 33v, ŁoA f. 108v, TaM f. 149; 2. WrU 7566 f. 230v, 
WrU M 1194 f. 304; 3. SaM 1677 f. 155; 4. KrK 42 b.f.; 5. PeS 119 f. 58v; 6. WrU IF 
416 f. 195; 7. KrD 2L (olim L6) f. 293; 8. PłM 2 (olim 3 VI 5 B) f. 242v, GnK 195 
f. 303v; 9. WrU IF 423 f. 335.
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tynieckich stanowiła adaptację inroitu Ego clamavi z wtorku po trze
ciej niedzieli Wielkiego Postu [1. wersja]. Opracowanie śpiewu utrwa
lone w graduale dominikańskim bazowało na introicie Dum clamarem 
z dziesiątej niedzieli po Zesłaniu Ducha Św. [7. wersja]. Przekaz cha
rakterystyczny dla graduału franiciszkańskiego i gnieźnieńskiego, 
wykazywał duże pokrewieństwo z introitem Miserere mihi Domine 
z szesnastej niedzieli po Zesłaniu Ducha Św. [8. wersja].

Wśród nowych kompozycji maryjnych najwięcej zróżnicowanych 
przekazów muzycznych w tradycji polskiej zachowało się w związku ze 
świętem Poczęcia NMP, którego kult zauważalny przez całe średnio
wiecze, osiągnął na Zachodzie pełnię rozkwitu u schyłku epoki. Do 
wyraźnego przesunięcia przedmiotu kultu w kierunku akcentowania 
niepokalaności NMP i podniesienia znaczenia tego święta przyczyni! 
się papież Sykstus IV, którego bulla z 1476 r. zatwierdziła formularz 
mszalny Egredimini et videte protonotariusza apostolskiego Leonarda 
de Nogarolis28. W graduałach polskich nowy introit zapisywany był 
najczęściej jako XVI-wieczny dopisek, gdyż wówczas właśnie święto 
utrwaliło się w tradycji znajdując miejsce wśród najwyższych rangą 
uroczystości. Introit Egredimini et videte (PnP 3,11) ps. Ostendat wy
stępował w kilku wersjach melodycznych: u augustianów z Krakowa 
[WaN 3036 f. 2] jako adaptacja introitu Exsurge, quare obdormis 
z przedostatniej niedzieli przed środą Popielcową, w rękopisach fran
ciszkańskich [KrB R1 11 f. 10, KrCz 2827 f. 16v] oparty na formule 
inicjalnej introitu Omnes gentes z siódmej niedzieli po Zesłaniu Ducha 
Św., a w źródłach benedyktynów z Tyńca i diecezjalnych [WaN II 
f. 300v, DDI 28 f. 76, WIS 3 f. 77] zbliżony do początku introitu Iustus 
es Domine z siedemnastej niedzieli po Zesłaniu Ducha Św.

Cechą charakterystyczną polskiej średniowiecznej tradycji litur
gicznej było także częste wykorzystywanie jako modeli melodycz
nych dla nowych utworów introitów Rorate caeli, Suscepimus Deus 
i Salve sancta parens, a więc śpiewów związanych swym przeznacze
niem z uroczystościami maryjnymi. Do pierwszej z wyszczególnio
nych melodii, niezwykle popularnej na naszym terenie, dostosowano 
tekst introitu Panem de cáelo (Mdr 16,20) ps. Omnes gentes plaudite

28 J. W o j t k o w s k i , Niepokalane Poczęcie w oficjach brewiarzowych 
i formularzach mszalnych Leonarda de Nogarolis i Bernardyna de Bustis „Ruch 
Biblijno-Liturgiczny” 7 (1954), s. 106-138.
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na święto Bożego Ciała. Przekazy tego utworu w Polsce zachowały 
się w nielicznych źródłach diecezjalnych [TaM 2015 f. 33v, WrU IF 
1714 f. 141, WIS 3 -  z braku karty tylko incypit tekstowy]. Melodia 
drugiego śpiewu stała się podstawą utworu Placuit Divinae ps. Contra 
naturam zarejestrowanego z gradúale maryjnym [CiS DDI 28 f. 155] 
na święto Matki Bożej Śnieżnej. Uroczystość tę, obchodzoną począt
kowo tylko w Rzymie, rozszerzył w 1568 r. na cały Kościół papież 
Pius V. Melodię z dawnego korpusu rzymskiego przystosowano do 
tekstu opartego na treściach legendy o początkach bazyliki Matki Bo
żej Śnieżnej29. Przykład adaptacji melodii introitu Suscepimus Deus 
znajdujemy też w gradúale augustianów z Krakowa. Jest nim przekaz 
śpiewu D al it Dominus confessionem sancto ps. Bonum est conßteri 
ku czci św. Mikołaja z Tolentino -  wybitnego członka zakonu, kano
nizowanego w 1447 r. przez papieża Eugeniusza IV. Podkreślić warto, 
że krakowski ośrodek klasztorny z kościołem pod wezwaniem 
św. Katarzyny był w tym czasie nie tylko ważnym miejscem twórczo
ści muzycznej i plastycznej, lecz również największym centrum kultu 
Matki Bożej na terenie Krakowa. Znamiennym symptomem tego po
łączenia jest znany z cudowności obraz, odwiedzany niegdyś przez 
wiernych w krużgankach klasztoru, na którym umieszczono na po
czątku XVI wieku, wokół centralnie stojącej Madonny, św. Augusty
na oraz św. Mikołaja z Tolentino. Trzeci ze wskazanych śpiewów, 
Salve sancta parens, posłużył jako melodia wzorcowa dla introitu 
wotywnego o Matce Bożej Stabat iwcta crucem Iesu ps. Mulier ecce 
filius (J 19,27). Kompozycja ta nawiązywała do motywu biblijnego 
utrwalonego przez św. Jana, naocznego świadka, ukazującego stojącą 
u stóp krzyża Maryję.

Dla części zasobu późnośredniowiecznych introitów nie dostrzeżono 
dotychczas jednoznacznych powiązań z melodiami bazowymi. Wśród 
tych utworów są antyfony ku czci: św. Rocha ( omnes
in Domino ps. Beati immaculati) [WIS 3 f. 27v], św. Franciszka (Mihi 
autem absit gloriari ps. Voce mea ad Dominum) [ŁoK b.f.], ( 
confessons ps. Intellexisti cogitationes adaptacja tekstu introitu Gaude
amus omnes) [KrB R1 9 f. 53], św. Alojzego Gonzagi ( eum pau
lo minus ps. Laudate Dominum) [KrB R1 11 f. 198], św. Joba (Scio quod 
Redemptor ps. Quem Visums sum) [WIS 3 f. 33], św. Benedykta (Vir Dei

29 J. J. K o p e ć , Bogarodzica w kulturze polskiej XVI wieku. Lublin 1997, s. 268.
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Benedictus mundi gloriam ps. Secundum nomen tuum) [WaN I f. 271], 
św. Katarzyny ( Voxcaelis Katharinae) [WaN 3036 f. 50v], św. 
Sebastiana (Egregie Martyr Christi Sebastianę ps. Benedicam Dominum) 
[dwie melodie: GnK 196 b.f., TaM f. 155v]. Imiona te świadczą, że w 
rodzimych ośrodkach promowano kulty ludzi skromnych, często bardzo 
biednych, zaliczanych niekiedy do tzw. świętych „wspomożycieli”. Nie
bywałą popularność jako depulsor pestilitatis, patron chroniący przed 
siejącą wtedy śmierć i spustoszenie zarazą, osiągnął w późnym średnio
wieczu zwłaszcza św. Sebastian. Wśród innych introitów występuje anty- 
fona maryjna Transite ad me ps. In me gratia (Syr 24,26) na święto Na
wiedzenia NMP -  szerzone zwłaszcza pïzez bernardynów [KrB Rl 11 f. 
8] -  a wprowadzone powszechnie do liturgii w 1389 r. przez papieża 
Urbana VI. Do znamiennych średniowiecznych praktyk maryjnych, kła
dących nacisk nie tylko na rozważanie historii życia NMP, ale także na 
poznanie sfery jej przeżyć wewnętrznych i współcierpienie z Maryją 
( compassio), nawiązywał introit Nunc venite mares et feminae ps. Cor 
nostmm ploret. Na gruncie polskim zachował się on w rękopisie domini
kanów krakowskich [KrD 3L (olim L7 f. 36v], Z liturgią maryjną wiązała 
się też pośrednio uroczystość św. Archanioła Gabriela, obchodzona w 
dawnej tradycji często tuż przed lub po uroczystości Zwiastowania. Jego 
święto rozpowszechnili szczególniej franciszkanie, czego śladem jest 
introit Praevenemnt principes ps. Exsurgat Deus (Ps 67,26) w gradúale 
bernardynów krakowskich [KrB Rl 9 f. 11], wykorzystujący charaktery
styczny werset psalmowy opisujący procesję wkraczającą do świątyni 
przy dźwiękach muzyki. Wśród śpiewów wchodzących w skład mszy 
wotywnych występuje introit Fodemnt manus meas ps. Factum est cor 
meum (Ps 21,17-18; 21,15) [WrU Mus. 51322 (olim K 24) f. 76, WrU B 
1714 f. h 11] na święto Włóczni, Recordare materpia ps. Sentiant omnes 
[W1S 3 f. 154] o pięciu boleściach Matki Bożej oraz śpiewany w czasie 
zagrożenia wojennego Salvator noster ps. Exsurgat Deus (Ps 83,10) 
[WIS 1 f. 361v], Do popularniejszych utworów w średniowieczu należała 
też msza o męce Pańskiej (Humiliavit). Wotywa o pięciu ranach Chrystu
sa rozpoczynała się introitem Humiliavit semet ipsum ps. Misericordias 
Domini (Flp 2,8-9) [dwie melodie: WaN 3036 f. 96, KrB Rl 9 f. 162], na 
adorację Krzyża Św. zaś, śpiewem Humiliavit se in omnibus ps. Benedic 
anima mea (Syr 3,18; 3,20) [dwie melodie: StKl 1 b.f., KrB Rl 11 f. 9v], 

Jednym z intrygujących problemów dla mediewistów jest polski 
wkład do chorału, upatrywany przez badaczy w wariantach po-
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wszechnie wykonywanych śpiewów i wprowadzaniu nowych, orygi
nalnych utworów. Dokonane rozpoznanie wyboru i przyporządkowa
nia liturgicznego antyfon ad introitum w polskich graduałach śre
dniowiecznych wykazuje, że interesujących i ważnych dla kultury 
Kościoła w Polsce śladów rodzimego udziału szukać można również 
w grupie utworów uważanych tradycyjnie za najbardziej stabilną, 
ściśle określoną i uporządkowaną część liturgicznego zasobu, ulegają
cą w historycznym rozwoju niewielkim zmianom. Znamienną cechą 
antyfon późniejszego średniowiecza, udokumentowanych przez pol
skie rękopisy różnych tradycji diecezjalnych i zakonnych, było przede 
wszystkim umiejscowienie w ramach formularzy o świętych oraz 
wotywnych, a także silne zróżnicowanie melodyczne. Z tych racji 
szczegółowe zbadanie tradycji introitów w Polsce wymaga równole
głych wysiłków ze strony historyków kultu liturgicznego i muzykolo
gów, prowadzonych w oparciu o szeroki kontekst źródeł nie tylko 
polskich, lecz również europejskich.
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Źródła wymienione w tekście

CiS DDI 28 -  Oddział Zabytkowy Biblioteki Śląskiej w Cieszynie 
(obecnie w Bibliotece Śląskiej w Katowicach) ms. DDI 28, 
ok. 1526 r., de Beata
GnK 195 -  Biblioteka Katedralna w Gnieźnie ms. 195, 1536 r., 
de tempore, gnieźnieński
GnK 196 -  Biblioteka Katedralna w Gnieźnie ms. 196, 1536 r., 
de sanctis, gnieźnieński
KiK -  Biblioteka Kapituły Katedralnej w Kielcach ms., b.s., XVI 
w.
KiS -  Biblioteka Seminarium Duchownego w Kielcach ms. RL 1, 
XIII w., wiślicki
KrB R1 11 -  Biblioteka oo. Bernardynów w Krakowie ms. RL 11,
XV w., bernardyński ze Lwowa
KrB R1 9 -  Biblioteka oo. Bernardynów w Krakowie ms. RL 9,
XVI w., bernardyński z Krakowa
KrCz 2827 -  Kraków, Biblioteka Czartoryskich, ms. 2728, XV 
w., bernardyński
KrD 2L (olim L6) -  Archiwum i Biblioteka Prowincji oo. Domi
nikanów w Krakowie ms. KrD 2L (olim L6) 1536 r., de tempore, 
dominikański
KrD 3L (olim L7) -  Archiwum i Biblioteka Prowincji oo. Domi
nikanów w Krakowie ms. KrD 3L (olim L7), 1536 r., de sanctis, 
dominikański
KrK 42 -  Biblioteka Kapitulna w Krakowie ms. 42, 1507 r., gra
dual Olbrachta de Beata
ŁoA -  Archiwum Miejskie w Łodzi ms. b.s., 1520 r., de sanctis, 
łaski
ŁoK -  Biblioteka Kapituły Łowickiej ms. b.s., XV w., poznański
(?)
PłM 2 (olim 3 VI 5 B) -  Muzeum Diecezjalne w Płocku ms. PłM 
2 (olim 3 VI 5 B), XIII w., franciszkański
PeS 119 -  Biblioteka Seminarium Duchownego w Pelplinie 
ms. 119, XIII w., de sanctis, cysterski
StKl 1- Biblioteka Klasztoru błog. Kingi pp. Klarysek w Starym 
Sączu ms. 1, ok. 1280 r., klarysek
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SaM 1677 -  Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu ms. 1677, 
ok. 1480 r., kolegiaty w Sandomierzu
TaM 2015 -  Muzeum Diecezjalne w Tarnowie ms. 2015, ok. 1526 r., 
de tempore, krakowski
TaM -  Muzeum Diecezjalne w Tarnowie ms. b.s., ok. 1526 r., 
de sanctis, krakowski
WaN I -  Biblioteka Narodowa w Warszawie ms. b.s., akc. 10810, 
pocz. XV w., benedyktyński z Tyńca
WaN II -  Biblioteka Narodowa w Warszawie ms. b.s., akc. 10809, 
XV w., benedyktyński z Tyńca
WaN 3036 -  Biblioteka Narodowa w Warszawie ms. 3036, 1528 r., 
de sanctis, augustianów z Krakowa
WIS 3 -  Biblioteka Seminarium Duchownego we Włocławku 
ms. 3, XV w., gnieźnieński (?)
WłS 1 -  Biblioteka Seminarium Duchownego we Włocławku 
ms. 1, 1531 r., włocławski
WrU IF 386 -  Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu ms. 
IF 386, XIV w., obcy
WrU IF 417 -  Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu ms. 
IF 417, XIII/XIV w., cysterski z Henrykowa 
WrU IF 416 -  Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu ms. 
IF 416, XIV w., cysterski z Henrykowa
WrU IF 423 -  Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu ms. 
IF 423, 1362 r., norbertański
WrU B 1714 -  Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 
ms. B 1714, XV w., graduał czeski
WrU Mus. 51322 (olim K24) -  Biblioteka Uniwersytecka we 
Wrocławiu ms. Mus. 51322 (olim K24), pocz. XV w., kolegiaty 
z Brzegu
WrU 7566 -  Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu ms. 7566, 
1416 r., wrocławski
WrU M 1194 -  Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 
ms. M 1194, 1429 r., wrocławski
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Antiphons Ad Introitum in medieval Polish graduais

Summary

This is a contribution to research which tries to explore and map the history and 
shape of liturgical compositions in use in the diocesan and conventual churches of 
medieval Poland. This article is concerned with the antiphons ad introitum, or prayers 
sung in connection with the psalmody at the beginning of the mass, and in particular 
with the choice and liturgical ranking of the available materials within local traditions. 
The textual and melodic records used here come from extant Polish pre-Tridentine 
graduais. These records can be divided into two groups, which differ both in terms of 
merit and quantity. The first consists of 145 antiphons, which belong to the Roman 
musical heritage and whose shape in the Polish sources conforms, on the whole, to the 
common European usus. As some diversity was allowed in the singing o f the 
sanctorale, the article attempts to find out how local traditions treated this leeway. The 
other class comprises over 30 compositions which supplement the Roman core 
repertoire. They are usually part o f a feastday (Marian or saints') or votive formulary. 
As a result o f local adaptation, they vary a great deal, especially in melody. While 
most of the antiphons from the latter group bear an imprint o f local traditions, a few 
qualify as distinctly individual contributions to this portion of the European cultural 
heritage.

Translated by A. Branny



WOJCIECH GUZEWICZ

STOSUNEK DUCHOWIEŃSTWA I ŚWIECKICH 
DO AKCJI KATOLICKIEJ W MIĘDZYWOJENNEJ 

DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

Wstęp

Akcję Katolicką w diecezji łomżyńskiej powołał bp S. Łukomski 
21 września 1931 r. i w ciągu niespełna ośmiu lat organizacja ta zdo
łała zbudować solidne struktury, na które składały się dwie powiązane 
ze sobą instytucje: instytuty (Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej 
(DIAK), Dekanalna Akcja Katolicka (DAK), Parafialna Akcja Kato
licka (PAK)) i stowarzyszenia (Katolickie Stowarzyszenie Mężów 
(KSM), Katolickie Stowarzyszenie Kobiet (KSK), Katolickie Stowa
rzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM), Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ)). Udało się Akcji zgromadzić katolików 
czterech stanów, łącznie kilkadziesiąt tysięcy wiernych. W 1938 r. 
należało do KSM -  5579 członków, do KSK -  7338 członkiń, do 
KSMM -  4778 członków, a do KSMŻ -  7348 członkiń1 * *. Obok aktyw
ności organizacyjnej i strukturalnej Akcja Katolicka prowadziła boga
tą i różnorodną działalności religijno-społeczną, w tym gospodarczą, 
oświatową i charytatywną. Przejawiało się to między innymi w krze
wieniu katolickiego „ducha apostolskiego” i „zrozumienia spraw pań
stwowych”, w organizowaniu „Dni Miłosierdzia”, „Tygodni Społecz
nych”, wykładów i kursów dokształcających, w trosce o znajomość

1 W. G u z e w i c z ,  Geneza Akcji Katolickiej i je j powstawanie w diecezji łomżyńskiej 
w okresie międzywojennym, „E łckie Studia T eo log iczn e” , 5 (2 0 0 4 ), s. 3 2 1 -336; T enże,
Geneza i organizacja Parafialnej Akcji Katolickiej na terenie diecezji łomżyńskiej 
w okresie II Rzeczypospolitej, „Studia T eo log iczn e” , 2 3 (2 0 0 5 ), s. 27 9 -2 8 9 .

„N asza P rzeszłość” 1.105: 20 0 6 , s. 231-246 .
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i praktykę zasad higieny, wychowania fizycznego, w popieraniu ruchu 
trzeźwościowego, prowadzeniu czytelni i bibliotek, przeprowadzaniu 
przysposobienia wojskowego, zawodowego, rolniczego itd.2

Zorganizowanie, a następnie prowadzenie Akcji Katolickiej wymagało 
zaangażowania się wielu osób w diecezji, tak duchownych, jak 
i świeckich. Stąd też powstał pomysł przebadania tego zjawiska i odpo
wiedzenia na kilka pytań: Kto najbardziej angażował się w pracę Akcji 
Katolickiej, w czym się to przejawiało, jaki stosunek do organizacji prze
jawiali księża łomżyńscy, czy wierni z omawianej diecezji widzieli po
trzebę włączenia się w Akcję Katolicką jak wyglądała współpraca po
między duchowieństwem a katolikami świeckimi przy budowaniu struk
tur i rozwijaniu różnych form aktywności Akcji Katolickiej itd.

Artykuł powstał w dwudzielnym procesie. Temat wymagał naj
pierw drobiazgowej analizy źródeł, by następnie móc dojść do synte
zy, którą zilustrowano konkretnymi wydarzeniami.

Powodem, dla którego autor podjął się opracowania powyższej pro
blematyki, jest fakt, iż zagadnienia te dotąd były mało znane szerszemu 
gronu odbiorców i nie budziły większego zainteresowania wśród history
ków. W związku z tym istnieją nieliczne opracowania związane z historią 
Akcji Katolickiej w diecezji łomżyńskiej3. Podstawową bazę źródłową 
artykułu stanowiły materiały uzyskane w wyniku kwerendy przeprowa
dzonej w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu oraz w archiwach 
diecezjalnych w Ełku i w Łomży. Spośród źródeł drukowanych na pierw
szym miejscu warto wymienić statuty, hasła, programy, pozycje książ
kowe oraz czasopisma religijne, a wśród nich ,Akcję Katolicką Diecezji 
Łomżyńskiej”, „Sprawę Katolicką”, „Wiadomości Kościelne Diecezji 
Łomżyńskiej” oraz „Życie i Pracę”. Wśród opracowań na szczególną 
uwagę zasługuje praca bpa Mariusza Leszczyńskiego p t. ,Akcja Katolic

2 Zob. J. M a j k a ,  A kcja  K a to lick a  w  P o lsce  X X -lec iu  w: Ver
bum  C rucis. K a rd yn a ło w i B o les ła w o w i K om in kow i w  ho łdzie , red. J. K r u c i n a ,  
Wrocław 1974, s. 64-86; W. Z d a n i e w i c z ,  A kcja K a to lick a , w: H is to r ia  k a to licy 
zm u sp o łe czn e g o  w  P o lsce  183 2 -1 9 3 9 , red. Cz. S t r z e s z e w s k i ,  R. B e n d e r ,  
K. T u r o w s k i ,  Warszawa 1981, s. 422-429; R. N i p a r k o , A kcja  K a to lick a , EK, 
t. 1, Lublin 1989, kol. 227-229; M. L e s z c z y ń s k i ,  A kcja  K a to lic k a  w  a rc h id iec e 
z j i  lw o w sk ie j obrządku  łaciń sk iego , Lublin-Pelplin 1996, s. 105nn.
3 Stosunkowo najwięcej informacji na temat Akcji Katolickiej w diecezji łomżyńskiej 
zawiera książka: W. G u z e w i c z ,  D u ch ow ień stw o  d iec ez ji łom żyń sk ie j w  II R zeczy 
p o sp o lite j,  Lublin 2003.
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ka w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego”, w której autor 
przedstawił między innymi genezę i rozwój Akcji Katolickiej w archidie
cezji lwowskiej obrządku łacińskiego.

1. Stanowisko duchowieństwa

W dwudziestoleciu międzywojennym księża diecezji łomżyńskiej na 
ogół pozytywnie odpowiadali na płynące od hierarchii propozycje 
i zachęty do zaangażowania się w organizację Akcji Katolickiej. Wielu 
kapłanów zapisało się nawet złotymi zgłoskami w tej formie pracy 
duszpasterskiej, choć stopień aktywności poszczególnych duchownych 
był niejednakowy. Obok księży zdecydowanie popierających Akcję 
Katolicką byli duchowni, którzy odnosili się do nowej organizacji 
z pewnym niedowierzaniem, a nawet niechęcią i wrogością. Niemniej 
jednak również ci kapłani, choć początkowo sceptycznie podchodzili do 
Akcji Katolickiej, po upływie czasu widzieli w tej formie życia religij
nego skuteczny sposób na integrację i wychowanie społeczeństwa. 
Świadczy o tym chociażby fakt istnienia pod koniec okresu międzywo
jennego w każdej prawie parafii oddziałów Akcji Katolickiej4.

Jedną z przyczyn biernego, a niekiedy także negatywnego ustosun
kowania się części duchowieństwa i wiernych do Akcji Katolickiej 
było to, iż organizacja ta została wprowadzona odgórnie przez Epi
skopat5. Sami księża nie byli dostatecznie przygotowani do prowadze
nia tego rodzaju działalności, jakiej wymagała od nich nowa organiza
cja, i jak wszystko, co nowe, przyjmowali ją  z pewną obojętnością 
i sceptycyzmem6. Wielu kapłanów, zwłaszcza w początkowym okre
sie tworzenia Akcji Katolickiej, uważało ją  za jeszcze jedną, dodat-

4 Wywiad z ks. Józefem Biernackim (ur. 27 II 1907 r.). Łomża 11 II 1999 r.; Wywiad 
z ks. Bronisławem Ksepką(ur. 8 X 1909 r.)Suwałki 21 I 2000 r.; Wywiad z ks. Mie
czysławem Daniłowiczem (ur. 14 X 1909 r.). Sudzieniczna 20 I 2000 r.
5 Zob. Z d a n i e w i c z ,  A kcja  K a to lick a , s. 447n.; L e s z c z y ń s k i ,  A kcja  K a to lic 
ka w  a rch id iecez ji lw o w sk ie j, s. 266.
6 Na zjeździe patronów i protektorów SMP w Suwałkach w 1933 r. bp B. Dembek 
przedstawiając stan organizacji Akcji Katolickiej w diecezji mówił, iż „największą 
trudnością w zakładaniu organizacji jest bierność świeckich i nieufność duchowień
stwa”. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (AAP) Naczelny Instytut Akcji Kato
lickiej (NIAK), sygn. 54, DIAK Łomża 1931-1935. Sprawozdanie ze Zjazdu Protek
torów i Patronów Akcji Katolickiej odbytego w dniu 7 XI 1933 r. w Suwałkach.
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kową, a nawet zbędną organizację katolicką, nie wnoszącą żadnych 
nowych elementów do duszpasterstwa. Jednym z przedstawicieli, 
którzy głosili takie poglądy, był ks. J. Ciesielski -  dziekan z Ostrowi 
Mazowieckiej. Na spotkaniu DIAK w Łomży w dniu 13 października 
1931 r. mówił on: „To, co do tej pory robią księża w parafiach, jest 
właściwie Akcją Katolicką. Prowadzą bractwa -  to Akcja Katolicka, 
mają koła Żywego Różańca, III Zakon Franciszkański, Sodalicje Ma
riańskie, Krucjatę Eucharystyczną -  to też Akcja Katolicka, organizu
ją  Związki Zawodowe -  to samo. Słowem: wszelkie przejawy życia 
społecznego, kościelnego i świeckiego (...). Po cóż więc zakładać 
nową organizację w parafiach, gdzie funkcjonuje już tyle innych sto
warzyszeń. Czy nie lepiej zająć się udoskonaleniem tych, które są już 
w parafiach?”7.

Najwięcej jednak zastrzeżeń i oporów w stosunku do nowej organi
zacji wnosili księża starsi wiekiem, przywiązani do tradycyjnych form 
duszpasterstwa. Często nie rozumieli oni podstawowych zasad i me
tod działania Akcji Katolickiej, przez co odnosili się do niej z niechę
cią i krytyką, a nawet utrudniali jej pracę w parafii8. Tak było na przy
kład w Filipowie, gdzie proboszcz -  ks. S. Dąbrowski -  przez kilka lat 
nie godził się na założenie w parafii stowarzyszeń Akcji Katolickiej, 
z powodu, który następująco wyraził: „a co tam ludzie będą robili”9. 
W parafii Wiżajny z kolei młodzież zrzeszona w KSMM i KSMŻ 
kilkakrotnie zwracała się do bpa S. Łukomskiego z prośbą o zmianę 
proboszcza. Motywowali to tym, iż „ks. S. Dąbkowski nie tylko że nie 
pomaga w pracy PAK, ale wręcz utrudniają, a nawet hamuje”10. Ana
logiczna sytuacja była także w parafii Troszyn. W skardze części 
mieszkańców na proboszcza tej parafii czytamy: „Tuż przed wizytacją 
biskupią ksiądz proboszcz [ks. F. Przedpełski -  przypis W. G.] zaczął

7 AAP NIAK, sygn. 54. Sprawozdanie z pierwszego zebrania DIAK odbytego w dniu 
13 X 1931 r. w Łomży; Zob. „Wiadomości Kościelne Diecezji Łomżyńskiej” 
(WKDŁ), 6(1932), nr l , s .  6-16.
8 G u z e w i c z ,  Duchowieństwo diecezji łomżyńskiej, s. 207.

AAP NIAK, sygn. 54. Sprawozdanie ze Zjazdu Protektorów i Patronów Akcji Kato
lickiej odbytego w dniu 7 XI 1933 r. w Suwałkach.
10 Archiwum Diecezjalne w Łomży (ADŁ) Akta Osobowe (AO), Akta ks. Stanisława
Dąbkowskiego, bez sygn. List bpa B. Dembka do ks. S. Dąbkowskiego. Łomża
30 I 1936 r.; Archiwum Diecezjalne w Ełku (ADE), Akta Parafialne (AP) Wiżajny
1919-1939, bez sygn. k. 230-233.
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się wprawdzie interesować Akcją Katolicką i nawoływać do zapisy
wania się w jej szeregi, ale tuż po wyjeździe biskupa z parafii nie pod
jął na rzecz Akcji Katolickiej żadnej działalności. Przez pół roku nie 
urządził ani jednego zebrania, nabożeństwa czy rekolekcji. Nie intere
sował się też zespołem muzycznym działającym przy KSMM. Na 
zapytanie zarządu PAK, dlaczego nie organizuje spotkań, odpowie
dział, że wystarczy mu 5-6 druhów w parafii, reszta go nie obcho
dzi”11. Wydaje się, iż podobne przypadki zdarzały się w wielu miej
scach diecezji. Potwierdzają to między innymi sprawozdania DIAK 
w Łomży, składane co roku do NIAK w Poznaniu. Na przykład 
w sprawozdaniu za rok 1933 czytamy: „część duchowieństwa, 
zwłaszcza starszych wiekiem, nie widzi potrzeby rozwijania działal
ności Akcji Katolickiej w parafii -  więcej opowiada się za innymi 
stowarzyszeniami religijnymi”12.

Stosunkowo często zdarzały się też przypadki sporów pomiędzy 
księżmi zaangażowanymi w Akcją Katolicką a proboszczami parafii. 
Dotyczyły one głównie wizji organizacji i jej działalności, a także 
spraw materialnych. W 1933 r. w Augustowie doszło np. do konfliktu 
pomiędzy proboszczem, ks. W. Chojnowskim, a opiekunem stowarzy
szeń młodzieżowych Akcji Katolickiej w parafii -  ks. B. Zarzeckim. 
Przyczyną zatargu było zarządzenie proboszcza dotyczące zasad ko
rzystania z parafialnych środków lokomocji. W myśl postanowienia 
wikariusze jego parafii nie mogli używać zaprzęgu parafialnego do 
wyjazdów na wioski w celu organizowania spotkań oddziałów Akcji 
Katolickiej. Zakaz ten wpłynął niewątpliwie do ograniczenia sieci 
organizacyjnej Akcji Katolickiej w parafii. Na problem ten zwrócił 
w 1939 r. uwagę bp S. Łukomski podczas wizytacji pasterskiej w pa
rafii. W liście powizytacyjnych do proboszcza augustowskiego pisał: 
„Akcja Katolicka rozwija się tylko w mieście, wieś jest mało aktywna. 
Istnieje tylko jedna grupa KSMŻ w Żarnowie, a tak na wsi nie ma 
Akcji Katolickiej. Należy wiec uczynić wszystko, aby księża wikariu
sze organizowali Akcję Katolicką nie tylko w mieście, ale również 
i po wsiach”13.

11 ADŁ AO, Akta ks. Franciszka Przedpełskiego, bez sygn. Pismo z 22 V 1935 r.
12 AAP NIAK, sygn. 54. Sprawozdanie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 
w Łomży za rok 1933.
I3ADE, AP Augustów 1920-1946, bez sygn. k. 374.
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Na tle korzystania ze środków lokomocji doszło także do zatargu 
pomiędzy księżmi pracującymi w parafii suwalskiej14 oraz sejneń
skiej15. Problem ten starano się rozwiązać na zjeździe protektorów 
i asystentów kościelnych w Suwałkach w dniu 7 listopada 1933 r. 
Niestety, nie doszło wówczas do porozumienia: większość probosz
czów była przekonana, iż wikariusze sami powinni zatroszczyć się 
o środki lokomocji umożliwiające dotarcie do stowarzyszeń młodzie
żowych znajdujących się na wsi. Przeciwnego zdania byli bezpośredni 
opiekunowie oddziałów Akcji Katolickiej16.

Wiele sporów między księżmi dotyczyło także kwestii wydzielania 
z ziemi parafialnej działek na poletka doświadczalne dla młodzieży 
katolickiej skupionej w zespołach rolniczych, a także sprawa korzy
stania z sal i budynków kościelnych17. Trzeba dodać, że wynik tych 
spraw był z góry przesądzony. Przeważnie winą obarczano wikariu
sza, którego -  z reguły -  przenoszono na inną placówkę duszpaster
ską18. Zdaniem Instytutu częste zmiany wikariuszy destabilizowały 
pracę Akcji Katolickiej w parafii. W jednym ze sprawozdań pisano 
bowiem: „Brak ciągłości pracy, która często grupuje się wokół jedne
go księdza i z chwilą jego przejścia na inną placówkę po prostu za
miera, tak że trzeba ją  rozpoczynać na nowo”19.

Dużym problemem w Akcji Katolickiej było stworzenie odpowied
nich kadr do prowadzenia organizacji. Bardzo mała liczba świeckich 
była przygotowana do tego zadania, dlatego z konieczności musieli 
czynić to sami księża, a oni również nie zawsze byli przygotowani do 
tej pracy, która zabierała im nadto wiele cennego czasu. Przykładowo 
ks. J. Janucik z Rygałówki, opisując stan parafii przed wizytacją bisku
pią w 1936 r., zwracał uwagę na odosobnienie księdza w Akcji Katolic

14 ADŁ AO, Akta ks. A. R. Jałbrzykowskiego, bez sygn. Pismo z 12 VI 1933 r.
15 ADE, AP Sejny 1922-1946, bez sygn. k. 311.
16 AAP NI AK, sygn. 54. Sprawozdanie ze Zjazdu Protektorów i Patronów Akcji 
Katolickiej odbytego w dniu 7 XI 1933 r. w Suwałkach.
17 Wywiad z ks. Józefem Biernackim (ur. 27 II 1907 r.). Łomża 11 II 1999 r.; Wywiad 
z ks. Bronisławem Ksepką(ur. 8 X 1909 r.)Suwałki 21 I 2000 r.; Wywiad z ks. Mie
czysławem Daniłowiczem (ur. 14 X 1909 r.). Sudzieniczna 20 I 2000 r.
18 ADŁ AO, Akta ks. Czesława Ostrowskiego, bez sygn. Zeznania ks. S. Chełchow- 
skiego z 29 VI 1936 r . ; G u z e w i c z ,  Duchowieństwo diecezji łomżyńskiej, s. 158.
19 AAP NIAK, sygn. 54. Pismo DIAK w Łomży do NIAK w Poznaniu. Łomża 11 IV
1936 r.
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kiej. Pisał on: „Do prowadzenia Akcji Katolickiej nie ma tu żadnych 
pomocników. Parafia tutejsza dworów polskich nie ma. A ponieważ nie 
było tu jakiejkolwiek inteligencji, przeto żadna praca społeczna nie była 
i nie jest znana. Cały więc ciężar prowadzenia Akcji Katolickiej spo
czywa na barkach jednego proboszcza”20. Z podobnymi problemami 
spotykali się księża w wielu ośrodkach diecezji. Kwestię tę starano się 
rozwiązywać na różne sposoby. Przykładowo w Bargłowie Kościelnym 
ks. F. Haraburda zwrócił się do bpa S. Łukomskiego z prośbą o przy
słanie do parafii dodatkowych wikariuszy. W liście datowanym na 
17 marca 1936 r. pisał: „Obecnie mamy po 15 oddziałów, posiedzeń, 
zebrań, zbiórek zastępów, kierownictw kółek i sekcji. Nie ma mowy 
o jakiejkolwiek innej działalności w parafii (...). Dlatego zwracam się 
z pokorną prośbą do Waszej Ekscelencji o przysłanie do parafii przy
najmniej jeszcze dwóch księży wikariuszy”21. Z kolei ks. A. Żewis 
z Rydzewa problem kadrowy starał się rozwiązać poprzez wysyłanie na 
różnego rodzaju kursy społeczne jak największej ilości osób z parafii. 
Stał on bowiem na stanowisku, iż „nie należy zakładać oddziałów Akcji 
Katolickiej dopóki wpierw nie wykształci się odpowiedniej liczby ludzi 
zdolnych poprowadzić to dzieło do końca”22.

2. Relacja katolików świeckich

Przyjęcie Akcji Katolickiej przez wiernych uwarunkowane były 
w dużej mierze przez warunki społeczne. Trzeba bowiem pamiętać, iż 
w okresie międzywojennym istniał dość ostry przedział społeczny 
pomiędzy katolikami świeckimi a duchowieństwem. Niekiedy relacja 
świeckich wobec duchownego pojmowana była jako zależność pod
danych od zwierzchnika, czego wyrazem była nieufność do świeckich, 
ograniczenie ich inicjatyw i zbyt paternalistyczne rozumiana rola asy
stenta kościelnego. Doprowadzało to niekiedy do antagonizmów po
między duchowieństwem a katolikami świeckimi, które przybierały 
formę ostrych spięć i konfliktów. Często doprowadzały do zahamo
wania, a nawet zamarcia działalności Akcji Katolickiej w danej para-

20 ADE, AP Rygałówka 1920-1944, bez sygn. k. 147.
21 ADŁ AO, Akta ks. Floriana Haraburdy, bez sygn. List ks. F. Haraburdy do 
bpa S. Łukomskiego. Bargłów 17 III 1936 r.
22 ADE, AP Rydzewo 1919-1948, bez sygn. k. 51.
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fii. Za egzemplifikację tej sytuacji posłużyć może parafia Jeleniewo, 
gdzie w 1934 r. doszło do głośnego rozdźwięku pomiędzy asystentem 
kościelnym, ks. K. Hrynkiewiczem, a zarządem PAK na tle wzajem
nych kompetencji w organizacji. W wyniku sporu proboszcz parafii 
rozwiązał Akcję Katolicką, a w jej miejsce powołał do życia dwie 
Róże Żywego Różańca (męską i żeńską)23. Głośny zatarg miał także 
miejsce w parafii Kaletnik pomiędzy przedstawicielami KSM 
i KSMM a ks. P. Brzostką. Przyczyną konfliktu był dług, jaki pro
boszcz zaciągnął u członków Akcji Katolickiej na budowę kościoła 
i domu parafialnego. Cała sprawa zakończyła się przed sądem okrę
gowym w Suwałkach24. Ks. P. Brzostka został zobowiązany do odda
nia długu, ale jak pisze ks. J. Krzewski: „Po tym wydarzeniu życie 
religijne całkowicie zamarło w parafii. Ludzie stali się ogromnie 
uprzedzeni i nieufni do Kościoła i jego organizacji. O ile się orientuję, 
to nawet w kilku miejscowościach pozakładali „Zielony Sztandar” ”25.

Kierownictwo Instytutu, zaniepokojone tymi faktami, starało się po
średniczyć pomiędzy przedstawicielami Akcji Katolickiej a duchowień
stwem. Nie ograniczano się tylko do pisemnych i urzędowych upomnień. 
Przedstawiciele Instytutu, podobnie jak i Kurii, usiłowali osobiście łago
dzić zaistniałe sytuacje. Zachęcano przy tym na nowo księży i świeckich 
do zaangażowania się na rzecz Akcji Katolickiej26. Niestrudzonym orę
downikiem tej sprawy był bp S. Łukomski. Wielokrotnie brał on udział 
w konferencjach duszpasterskich i kongregacjach dekanalnych poświę
conych stowarzyszeniom Akcji Katolickiej27, często też omawiał proble
my organizacji na spotkaniach z najbliższymi współpracownikami28, 
wiele uwagi Akcji Katolickiej poświęcał także przy wizytacjach bisku
pich. W protokołach powizytacyjnych kilka punktów poświęcał zawsze 
samej Akcji. Dawał przy tym wskazówki, jak i co należy robić, by efekty 
pracy w Akcji Katolickiej były lepsze, radził, jak należy załatwiać niektó- 23 24 25 26 27 28 *

23 ADE, AP Jeleniewo 1920-1951, bez sygn. k. 69.
24 ADE, AP Kaletnik 1922-1947, bez sygn. k. 252.
25 ADŁ AO, Akta ks. Jana Krzewskiego, bez sygn. List ks. J. Krzewskiego do bpa 
S. Łukomskiego. Kaletnik 11 II 1937 r.
26 ADE, AP Jeleniewo 1920-1951, bez sygn. k. 70nn.; AP Kaletnik 1922-1947, bez 
sygn. k. 253nn.
27G u z e w i c z ,  Duchowieństwo diecezji łomżyńskiej, s. 59nn.
28 WKDŁ 4(1930), nr 8, s. 181-182; 7(1933), nr 8, s. 97-99; 9(1935), nr 8, s. 79nn.;
12(1938), nr 12, s. 185-189.
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re sprawy z administracją państwową, a czego unikać itp. Na przykład 
w protokole powizytacyjnym parafii Karolin pisał: ,Ksiądz proboszcz 
niezwłocznie postara się o założenie w parafii oddziałów KSM i KSK 
(...). Należy przy tym zadbać, aby członkowie Akcji Katolickiej przy
najmniej raz w miesiącu mieli swoje spotkania organizacyjne. Nie do
puszczane jest organizowanie wspólnych spotkań oddziałów młodzieży 
żeńskiej i męskiej”29. Z kolei w protokole powizytacyjnym parafii Becej- 
ły w 1935 r. pisał: „Ucieszyłem się działalnością młodzieży skupionej 
wokół oddziałów Akcji Katolickiej. Miałem jednakże w pamięci ich 
szeregi z poprzedniej wizytacji i miło mi było stwierdzić, że młodzież 
parafii Becejły jest w pracy organizacyjnej wytrwała. Jest to zasługą nie
wątpliwie tutejszego proboszcza parafii -  ks. J. Kapli”30.

Poważny problem dla Akcji Katolickiej stanowiło przyciągnięcie 
do swoich szeregów polskiej inteligencji. Jej stosunek do tej organiza
cji był bowiem raczej niechętny, a złożyło się na to wiele przyczyn. 
Wśród nich należy wymienić ówczesną formację duchową i świado
mość religijną polskiej inteligencji. Religijność tej warstwy społecznej 
oceniana była przez ówczesnych publicystów jako pobożność po
wierzchowna, konserwatywna i mało dynamiczna31. Ks. S. Szczęsno- 
wicz na łamach „Wiadomości Kościelnych Diecezji Łomżyńskiej” 
wręcz pisał: „Inteligencja nasza tak wiejska, jak miejska stoi z dala od 
Kościoła i jego działalności”. Przyczyny tego stanu rzeczy -  według 
autora -  należy szukać „w niskim poziomie wiedzy religijnej inteli
gencji oraz we względach czysto doczesnych”32.

Religijność inteligencji polskiej w dwudziestoleciu międzywojen
nym cechował także silny indywidualizm -  kierunek myślowy, który 
powodował brak zrozumienia dla wartości bycia we wspólnocie. Gru
pa ta nie doceniała wspólnotowego doświadczenia wiary, modlitwy, 
działania, kładła natomiast nacisk na indywidualne rozumienie wiary. 
Religię uważano za sprawę prywatną jednostki, nie pojmowano, że 
pełne zaangażowanie się wierzącego we wspólnocie Kościoła, podej
mowanie działań w imieniu grupy i w jej ramach otwiera każdego

"9 ADE, AP Karolin 1920-1948, bez sygn. k. 219.
30 ADE, AP Becejły 1921-1946, bez sygn. k. 194n.
3l Z d a n i e w i c z ,  Akcja Katolicka, s. 444n.; Leszczyński, Akcja Katolicka, s. 271 nn.
32 S. S z c z ę s n o w i c z , 0  duszpasterstwie w dzisiejszych czasach, WKDŁ 4( 1930), 
nr 8, s. 185.
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wierzącego na całą ludzką rodzinę i jej potrzeby. Takie podejście inte
ligencji znacznie utrudniało akceptację Akcji Katolickiej, która wy
magała od swoich członków wiary pogłębionej, dojrzałej świadomości 
religijnej oraz zaangażowania we wspólnocie33.

Sporą przeszkodą dla inteligencji w przyjęciu Akcji Katolickiej sta
nowiła sama jej struktura organizacyjna. Akcję charakteryzowała bo
wiem duża centralizacja i podporządkowanie duchowieństwu. W wie
lu oddziałach panował uniformizm, zarówno w myśleniu, jak i działa
niu. Członkowie stowarzyszeń Akcji Katolickiej -  jak pisze W. Pi
wowarski -  „nie mieli większej swobody działania. Zazwyczaj nie 
pełnili zadań własnych, lecz zadania zlecone im przez hierarchię”34. 
Zdaniem inteligencji prowadziło to do „supremacji duchowieństwa” 
oraz „klerykalizacji” w organizacji”35. Być może i dlatego też inteli
gencja unikała działań w stowarzyszeniach Akcji Katolickiej, a starała 
się je podejmować w organizacjach pomocniczych, gdzie panowała 
większa niezależność od władz kościelnych i szersza swoboda. Warto 
przy tym dodać, iż inteligencja polska dążyła do utworzenia w ramach 
Akcji własnej kolumny. Niemniej jednak statuty Akcji Katolickiej nie 
dawały jej takiej możliwości36.

Część inteligencji, nawet nastawiona pozytywnie do Akcji Katolic
kiej, unikała pracy w jej stowarzyszeniach z braku dostatecznego 
przygotowania37. Bywały też wypadki, o czym informują sprawozda
nia DLAK w Łomży, kongregacje duchowieństwa czy protokoły wizy
tacyjne, wywierania wpływu na nauczycieli zajmujących się Akcją 
Katolicką ze strony między innymi inspektorów szkolnych oraz 
przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dlatego też wielu

33 J. C z a r n e c k i ,  Akcja Katolicka a polska rzeczywistość, „Ruch Katolicki”, 
6(1936), nr 12, s. 561; Majka, Akcja Katolicka, s. 73.
34 W. P i w o w a r s k i ,  Formy duszpasterstwa parafialnego w Polsce, w: Kościół 
w II Rzeczypospolitej, red. Z. Zieliński i S. Wilk, Lublin 1980, s. 133.
35 Por. Z. Z i e l i ń s k i ,  Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, t. 2, Poznań 
1986, s. 25; K. Krasowski, Episkopat Katolicki w II Rzeczypospolitej, Warszawa- 
Poznań 1992, s. 213-216.
36 Zob. Cz. K a c z m a r e k ,  Inteligencja katolicka w Polsce i je j organizacja, „Ruch 
Katolicki”, 6(1936), nr 12, s. 560n.
37 Por. Cz. S t r z e s z e w s k i ,  Katolickie organizacje inteligencji, w: Historia kato
licyzmu społecznego w Polsce 1832-1939, red. Cz. S t r z e s z e w k i ,  R. B e n d e r ,  
K. T u r o w s k i ,  Warszawa 1981, s. 386.
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nauczycieli stroniło od Akcji Katolickiej i w obawie o utratę posad nie 
angażowało się w tę sprawę38.

Akcja Katolicka potrzebowała przedstawicieli inteligencji i ziemiań- 
stwa dopełnienia funkcji kierowniczych w swym aparacie organizacyj
nym. Ponieważ poziom wykształcenia religijnego nie zawsze szedł 
w parze z wykształceniem świeckim, dlatego Akcja Katolicka próbowała 
ten problem rozwiązać przez współpracę w organizowaniu Instytutów 
Wyższej Kultury Religijnej. Pod koniec okresu międzywojennego takie 
instytuty powstały w kilkunastu ośrodkach w Polsce39. W diecezji łom
żyńskiej IWKR powołano w 1938 r. w dwóch miejscach: w Łomży 
i Suwałkach. Nie zdołał on jednak wykształcić w ramach planowego na 
trzy lata kursu zespołu inteligencji do pracy na kierowniczych stanowi
skach w Akcji Katolickiej, ponieważ przeszkodził temu wybuch wojny.

Rolę i zakres zaangażowania inteligencji w ramach Akcji Katolic
kiej na terenie diecezji łomżyńskiej najbardziej odzwierciedlają spra
wozdania DIAK w Łomży. Na jedno z pytań tam postawionych, doty
czących współpracy inteligencji z Akcją Katolicką, zarząd Instytutu 
odpowiadał najczęściej: „współpraca z inteligencją jest słaba”40, 
„współpraca powoli się rozwija, lecz jeszcze w stopniu bardzo ograni
czonym”41, „współpraca istnieje, ale bardzo mała liczba inteligencji 
jest zaangażowana w pracę Akcji”42. Można więc stwierdzić, iż inteli
gencja w diecezji łomżyńskiej nie odegrała znaczącej roli w Akcji 
Katolickiej, roli takiej, jaką mogłaby przyjąć. Jej wpływ na organiza
cję i działalność ruchu był na ogół niewielki.

Biernie, a niekiedy nawet niechętnie Akcja Katolicka przyjmowana 
była także przez część mieszkańców wsi. Byli oni wprawdzie szczerze 
przywiązani do religii i Kościoła, ale ich wiara, mało pogłębiona, łą
czyła się z praktykowaniem pobożności raczej tradycyjnej. „Nasz lud

38 AAP NIAK, sygn. 54. Sprawozdanie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 
w Łomży za rok 1933; ADE, AP Rygałówka 1920-1944, bez sygn. k. 95-97;
39 Por. B. S t a n a s z e k ,  Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918- 
1939, Lublin 1999, s. 372.
40 AAP NIAK, sygn. 71, DIAK w Łomży 1936-1939. Sprawozdanie Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej w Łomży za rok 1935.
41 AAP NIAK, sygn. 54. Sprawozdanie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 
w Łomży za rok 1934.
42 AAP NIAK, sygn. 54. Sprawozdanie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 
w Łomży za rok 1933.
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wiejski -  mówił ks. W. Chojnowski podczas konferencji dziekańskiej 
w dniu 30 sierpnia 1938 r. w Łomży -  to swego rodzaju sfinks: wy
pełnia kościoły, przystępuje gromadnie do sakramentów św., ale rów
nocześnie w chwilach decydujących dla Kościoła idzie pod komendę 
wrogów Kościoła. Jest to wyraz ich stanu psychicznego: brak orienta
cji w ideologiach politycznych, brak dostatecznego uświadomienia 
religijnego, brak czynnego zaangażowania w pracę społeczną, brak 
zaufania do duszpasterza i przewaga materializmu w ich duszach”43.

Taka postawa stała w jawnej sprzeczności z koncepcję apostolatu, gło
szoną przez Akcję Katolicką, a zakładającą czynne zaangażowanie się 
członków. Hasła Akcji o byciu aktywnymi działaczami w swoim środo
wisku nie trafiały do ludu wiejskiego o biernej postawie w życiu religij
nym. Niewątpliwie wpływ na to miały to uwarunkowania socjalno- 
ekonomiczne tej grupy ludności. Wyraźnie to potwierdza 
ks. S. Konstantynowicz z Mikaszówki w liście do kurii biskupiej: 
„W mojej parafii poza kilkoma gospodarzami (największy majątek 100 
morgów) mieszkają sami biedni ludzie, żyjący z pracy rąk w lasach, 
obarczeni licznymi przeważnie rodzinami, oddaleni 8-10 km od kościoła. 
Nie ma mowy o prowadzeniu tu Akcji Katolickiej. Ludzie ci, zajęci cięż
ką pracą (pracują nawet po 16 godzin dziennie), odpoczywają w niedzielę 
i nie mogą nawet przyjść na Mszę św. W takich warunkach nie może być 
mowy o organizowaniu zebrań, o zbieraniu kolekt na którykolwiek dział 
Akcji Katolickiej, o urządzaniu Tygodni Społecznych itd.”44 Z kolei 
ks. J. Janucik z Rygałówki na pytanie bpa S. Łukomskiego, dlaczego nie 
zaprowadził do tej pory w swojej parafii stowarzyszeń Akcji Katolickiej, 
odpowiadał, iż głównie z przyczyn finansowych: ,3rak jest środków 
materialnych. Nie ma więc mowy okupowaniu materiałów formacyj
nych, zaopatrzeniu biblioteczki parafialnej, urządzaniu wyjazdów na 
zloty i wiece itp. Na składki zaś nie można byłoby liczyć, gdyż sprawa ta 
w tej parafii przedstawia się bardzo niewesoło. Nawet w kółkach Żywego 
Różańca musiałem składki znieść zupełnie i za swoje pieniądze sprowa
dzam dla nich czytanki, aby tylko kółka nie rozpadły się z powodu skła
dek”45. Wiele wskazuje na to, iż nie były to przykłady odosobnione. War-

43 W. C h o j n o w s k i ,  Duszpasterstwo wobec zagadnień socjalnych i gospodar
czych wsi, WKDŁ 12(1938), nr 12, s. 193.
44 ADE, AP Mikaszówka 1921-1948, bez sygn. k. 147.
45 ADE AP Rygałówka 1920-1944, bez sygn. Pismo z 5 VIII 1936 r.
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to bowiem pamiętać, iż tereny diecezji łomżyńskiej należały po I wojnie 
światowej do najbardziej zniszczonych i najbiedniejszych obszarów 
w Drugiej Rzeczypospolitej46.

O trudności prowadzenia Akcji Katolickiej na wsi świadczy też fakt, iż 
większość oddziałów miała problem w zorganizowaniu regularnych spo
tkań formacyjnych. Ks. E. Grodzki na zjeździe delegowanych w 1934 r. 
mówił, iż „w wielu parafiach, począwszy od wczesnej wiosny, a skoń
czywszy na późnej jesieni, istnieją tylko księgi nazwisk należących do 
Akcji Katolickiej, ale trudno się dopatrzyć jej działalności”47. Potwierdza
ją  to także komunikaty Instytutu zamieszczane systematycznie w okresie 
wiosenno-letnim na łamach ,Akcji Katolickiej Diecezji Łomżyńskiej, 
wzywające oddziały do „podjęcia wysiłku i kontynuowania pracy organi
zacyjnej i ideowej w okresie letnim”48. Działalność Akcji Katolickiej 
w niektórych parafiach ograniczana była także ze względu na znaczne 
odległości od miejsca zamieszkania członków organizacji do kościoła 
parafialnego, np. w parafii Suwałki niektórzy z nich mieli do pokonania 
20 i więcej kilometrów do kościoła. Jak donoszą sprawozdania PAK, 
była to jedna z głównych przyczyn niskiej frekwencji członków na nabo
żeństwach i spotkaniach organizacyjnych49.

Organizacja i działalność Akcji Katolickiej na wsi znacznie się po
prawiły w drugiej połowie lat trzydziestych na skutek uświadomienia 
zarówno duchowieństwa, jak i samych członków Akcji Katolickiej. Lud 
wiejski zmienił swoje podejście do Akcji i chętnie się do niej garnął. 
Przykładem tu może być parafia Borkowo, gdzie w 1935 r. było tylko 
czterech członków AJccji Katolickiej. Ludzie bowiem uważali tę organi
zację za „robotę polityczną proboszcza i odciągającą ich od pracy na 
polu”50. W niespełna trzy lata później stowarzyszenia Akcji Katolickiej 
tej parafii należały do najbardziej liczebnych w całej diecezji51.

46G u z e w i c z ,  Duchowieństwo diecezji łomżyńskiej, s. 241.
47 AAP NIAK, sygn. 54. Sprawozdanie ze Zjazdu Delegowanych KSMM i KSMŻ 
w Łomży obytego w dniach od 9 do 11 kwietnia 1934 r.
48 „Akcja Katolicka Diecezji Łomżyńskiej” (AKDŁ), 1(1934), nr 5, s. 9nn.; 2(1935), 
nr 5, s. 12.
49 AKDŁ 2(1935), nr 11, s. 7.
50 ADŁ AO, Akta ks. Stanisława Rejmontowskiego, bez sygn. Pismo ks. S. Rejmon- 
towskiego do bpa S. Łukomskiego. Borkowo 26 VI 1935 r.
51 AAP NIAK, sygn. 71. Statystyka z 1938 r.
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Zakończenie

Zadaniem Akcji Katolickiej w Polsce, w tym także w diecezji łom
żyńskiej, było wejście w środowisko społeczne, aby przemieniać je 
następnie dla Chrystusa. „Gdy już w oddziałach Stowarzyszeń Akcji 
Katolickiej znajdą się ludzie reprezentujący wszystkie stany i zawody 
istniejące w parafii, utworzyć należy z nich zespół, który będzie miał 
za zadanie studium katolickiej nauki społecznej, szukanie sposobów, 
jak ją  przeszczepić w swoje środowisko zawodowe, jak otwierać oczy 
na niesprawiedliwość społeczną, jak stosować środki zaradcze”52. Tak 
więc chodziło Akcji Katolickiej o wyjście poza teren kościoła i zakry
stii i podjęcie aktualnych problemów społecznych. Była to jednocze
śnie dobra szkoła życia społecznego dla polskiego laikatu, który do tej 
pory nie miał możliwości takich działań.

Nie ulega wątpliwości, iż zasadniczą rolę w Akcji Katolickiej od
grywali sami księża. Mówił o tym wyraźnie ks. W. Chojnowski -  
proboszcz i dziekan z Augustowa -  podczas spotkania dziekanów 
w 1930 r. Kapłan -  zdaniem prelegenta -  posiada w Akcji Katolickiej 
podobną funkcję co nauczyciel w szkole i oficer w wojsku.-Do obo
wiązków duszpasterza należy bowiem szkolenie kandydatów, napeł
nianie ich Duchem Bożym, zapalanie do pracy formacyjnej, gospo
darczej, oświatowej, religijnej i charytatywnej oraz czuwanie nad 
czystością nauki53. Wpływ na rozwój i organizację Akcji Katolickiej 
w dużej mierze uzależniony był od kapłanów, ich zaangażowania i po
święcenia. Ci na ogół zdawali sobie z tego sprawę i chętnie podejmo
wali się pracy w Akcji Katolickiej. Widzieli jednakże spore problemy 
w realizacji swych zadań.

Takim problemem było na przykład zaktywizowanie środowiska 
wiejskiego. Wprawdzie 90 % członków Akcji Katolickiej wywodziło 
się ze wsi, jednak nie miało to bezpośredniego przełożenia na pracę tej 
organizacji. Część z tych członków przejawiała postawę bierną 
w stosunku do Akcji Katolickiej. Spowodowane to było m. in. trudno
ściami materialnymi tych ludzi, wywołanymi zniszczeniami wojen
nymi i okresem zaborów oraz wielkim kryzysem ekonomicznym 
w latach trzydziestych. Wpływ na małe zaangażowanie członków

52Z d a n i e w i c z ,  Akcja Katolicka, s. 451.
53 W. C h o j n o w s k i , O zasadach Akcji Katolickiej, WKDŁ 4(1930), nr 8, s. 205-214.
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w Akcję Katolicką (zwłaszcza na początku jej działalności) miał też 
pogląd, lansowany przez partie socjalistyczne i ludowe, iż Akcja jest 
organizacją polityczną, wspierającą ugrupowania ND i ChD. Trzeba 
jednak wyraźnie podkreślić, iż w wyniku prowadzenia przez Akcję 
systematycznych działań formacyjnych, gospodarczych, oświatowych, 
charytatywnych itp. lud wiejski w diecezji zmienił swoje podejście do 
Akcji i chętnie się do niej garnął.

Dużym problemem w diecezji łomżyńskiej było także wprzęgnięcie 
w prace Akcji Katolickiej inteligencji. Nie było to łatwe ani proste, 
tym bardziej, iż elitarność tej grupy powodowała niekiedy duży dy
stans wobec reszty społeczeństwa. Wprawdzie oddziały terenowe 
odnotowywały przypadki takiej współpracy, ale stanowiły one nie
wielki procent w skali całej diecezji. Można zatem stwierdzić, iż inte
ligencja diecezji łomżyńskiej nie odegrała znaczącej roli w Akcji Kato
lickiej, jej wpływ na organizację i działalność ruchu był sporadyczny.

Istotną sprawą w działalności Akcji Katolickiej były relacje między 
katolikami świeckimi i duchowieństwem. Bardzo mała liczba świec
kich była przygotowana do prowadzenia organizacji, dlatego z ko
nieczności musieli czynić to sami księża. Również i oni nie zawsze 
byli przygotowani do tej pracy, która nadto zabierała im wiele czasu. 
Nieporozumienia pomiędzy duchowieństwem a laikatem wynikały 
z przedziału społecznego, jaki panował w tym czasie pomiędzy tymi 
dwoma grupami. Nieraz relacje duchownego i świeckich pojmowane 
były jak zależność poddanych od zwierzchnika, czego wyrazem była 
nieufność do świeckich, ograniczenie ich inicjatyw i zbyt paternali
styczne rozumiana rola asystenta kościelnego. Świeccy również mieli 
swoje pretensje do duchowieństwa, któremu zarzucano wyniosłość, 
nieliczenie się ze zdaniem świeckich, brak kompetencji w prowadze
niu grup, a niekiedy nawet utrudnianie działalności Akcji Katolickiej 
w parafii. Z biegiem czasu jednak relacje te układały się coraz lepiej: 
świeccy coraz silniej angażowali się w sprawy Kościoła, odciążając 
duchowieństwo od licznych zadań, a kapłani okazywali coraz większe 
zrozumienie i zaufanie do świeckich.



246 WOJCIECH GUZEWICZ

WOJCIECH GUZEWICZ

The attitude of the clergy and the laity of the Łomża Diocese 
towards Akcja Katolicka in the interwar period

Summary

Akcja Katolicka (AK) was the biggest Catholic organization in the Diocese o f 
Łomża in the interwar period. In less than eight years it managed to build a solid 
presence in the region through two types of institutions, institutes (DIAK, DAK, and 
PAK) and associations (with local branches). They reached out to men, women and 
the youth of both sexes, all in all several thousand Catholics. In 1938 the Association 
of Catholic Women (KSK) had 7,338 members, the Association o f Catholic Young 
Women (KSMŻ) -  7,348 members, the Association of Catholic Men (KSM) -5,579  
members, and The Association of Catholic Young Men (KSMM) -  4,778 members. 
Apart from individual character building, all of those societies committed themselves 
to a broad, outer-directed apostolic agenda. Their members were to cultivate the 
Catholic apostolic spirit and develop a better understanding o f the tasks involved in 
nation-building, become students and practitioners of Christian charity, help 
popularize education and science, champion modem hygienic standards and physical 
education, support the temperance movement and promote all kinds o f vocational 
courses (especially farming) and military training.

Priests played a major role in the AK. Although the level o f individual engagement 
varied considerably, quite a number of them put their heart and soul into that form of  
pastoral work. There were others, however, who treated the new organization with 
reserve, suspicion, or even downright repugnance. Yet many of those who at first 
were rather skeptical o f the AK gradually warmed up to it and came to appreciate its 
integrative and educational potential.

There were also some sections o f the rural population that remained indifferent or 
even ill-disposed towards the activities o f the AK. Although there can be no doubt 
about their loyalty to the faith and the Church, they did not understand the need for 
going beyond the traditional forms o f religious life. Moreover, Akcja Katolicka in the 
Łomża dioceses had a great problem with attracting the local intelligentsia. The elitist 
self-awareness o f that social group practically doomed all attempts at bridge-building. 
Locally, cases o f co-operation by members of the intelligentsia did occur, but they too 
few to make an impact on the AK in the diocese as a whole. In effect, it may be 
concluded that the intelligentsia did not have a significant share in the work o f the 
Akcja Katolicka, and its involvement in the creation and development of that 
organization was at best marginal.

Translated by A. Branny

JAROSŁAW MAŁECKI

GROZA PRZED TATARAMI -  KARĄ BOSKĄ 
ZA GRZECHY CHRZEŚCIJAN JAKO PRZYCZYNA 
PRZEMIAN W RELIGIJNOŚCI W MAŁOPOLSCE 

DRUGIEJ POŁOWY XIII WIEKU

Badacze zajmujący się zagadnieniami historii religijności w pol
skim średniowieczu, jakkolwiek różnie zapatrują się na szybkość 
i gruntowność recepcji wiary chrześcijańskiej, zgadzają się, że w XIII 
wieku, po zainicjowanych przez IV sobór laterański reformach, dzięki 
działalności zakonów żebraczych oraz zagęszczeniu sieci parafialnej, 
chrześcijaństwo zostało przyjęte przez szerokie rzesze ludności 
w Polsce1. Proces ten z natury rzeczy miał charakter ewolucyjny. Czy 
można jednak znaleźć w tej epoce jakieś wydarzenia, które wpłynęły 
na przyspieszenie, czy upowszechnienie się religii wśród szerokich 
mas społeczeństwa? Pytanie dotyczy Małopolski, gdyż dzielnica ta 
jest przedmiotem niniejszych badań. Marian Plezia wskazał na ogrom
ne znaczenie kanonizacji biskupa Stanisława w 1253 roku1 2 * *. Jerzy

1 Przyznaje to nawet zwolennik późnej recepcji chrześcijaństwa przez ludność ziem 
polskich: W. D z i e w u l s k i ,  Postępy chrystianizacji i proces likwidacji pogaństwa 
w Polsce wczesnofeudalnej, Wrocław 1964, s. 183; zob. także J. D o  w i a t ,  Normy 
postępowania i wzory osobowe, [w:] Kultura Polski średniowiecznej X-XIII wieku, 
pod red. Tegoż, Warszawa 1985, s. 373; J. K ł o c z o w s k i ,  Dzieje chrześcijaństwa 
polskiego, Warszawa 2000, s. 66-71; B. Z i e n t a r a ,  Wiek XIII -  wielkie przemiany, 
obce wpływy i świadomość narodowa, [w:] Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej, 
pod red. J. K ł o c z o w s k i e g o ,  Lublin 1989, t. 1, s. 57-79.
2 M. P l e z i a ,  Wstęp do Żywo tu mniejszego św. Stanisława, [w:] Średniowieczne
żywoty i cuda patronów Polski, tłum. J. P 1 e z i o w a , oprać. M. P 1 e z i a , Warszawa
1987, s. 101.

„Nasza Przeszłość” t.105: 2006 s. 247-267.
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Dowiat zaś stwierdził: „Anarchia feudalna wieku rozbicia dzielnico
wego, niszczące najazdy Tatarów, Jaćwingów, Litwinów, epidemie, 
klęski głodu -  wszystko to zachwiało dawnymi pojęciami. W tych 
warunkach powierzchownie chrześcijański światopogląd magiczny 
przekształcał się w formowany przez ideologię Kościoła światopogląd 
dewocyjny.”3 Ten raczej dość intuicyjny pogląd badacz oparł prawdo
podobnie na sławnym proroctwie Wincentego z Kielczy zawartym 
w Żywocie Większym św. Stanisława4.

Autor niniejszego artykułu chciałby nieco zmodyfikować i rozwi
nąć postawioną przez J. Dowiata tezę i zwrócić uwagę na bardzo waż
ny czynnik kształtujący religijność5 w XIII wieku na ziemiach kra
kowskiej i sandomierskiej, mianowicie na najazdy tatarskie, a szcze
gólnie na drugi z nich, który w sposób uchwytny źródłowo wpłynął na 
mentalność religijną ludzi wtedy żyjących.

Mongołowie zostali przez ówczesnych Małopolan uznani za karę Bo
ską zesłaną z powodu ich grzechów, przeciwko której wszelki opór był 
bezcelowy i daremny. Groza, którą budzili straszni najeźdźcy, była po
wodem przemian w religijności prowadzących przede wszystkim do 
wzrostu dewocji. Tezę tę należy udowodnić głównie na podstawie prze
kazów pochodzących z epoki, by nie wpaść w pułapkę późniejszych in
terpretacji. Niniejsza próba zostanie podjęta w oparciu przede wszystkim 
o źródła małopolskie. Należą do nich dokumenty, roczniki i żywoty świę
tych. Pomocne też będą inne przekazy, pochodzące bądź z pozostałych 
dzielnic, bądź późniejsze, ale opisujące interesujące mnie wydarzenia.

W XIII wieku ziemie polskie zostały dotknięte trzema najazdami 
tatarskimi: pierwszy w 1241 roku zakończył się słynną bitwą pod 
Legnicą drugi na przełomie lat 1259-1260, spustoszył głównie Mało-

3 J. D o w i a t ,  Historia Kościoła katolickiego w Polsce (do połowy XV wieku), War
szawa 1968, s. 157.
4 Proroctwo to zostanie omówione niżej.
5 Bardzo cenna jest tu definicja religijności wypracowana przez H. M a n i k o w s k ą ,  
Religijność miejska, [w:] Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście śre
dniowiecznym, pod red. tejże i H. Z a r e m s k i e j ,  Warszawa 2002, s. 12. Według 
badaczki pod tym terminem „rozumie się charakterystyczny dla danej epoki i po
szczególnych środowisk społecznych zespół praktyk religijnych, a nade wszystko 
rytuał, oraz, rzadziej, wewnętrzne postawy, przekonania, wiedzę, uczucia religijne, 
wyobrażenia odnoszące się do rzeczywistości pozaziemskiej -  określane, zwłaszcza 
w ostatnich czterdziestu latach, pojęciem mentalności religijnej”.
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polskę. Ostatni z nich, na przełomie lat 1287-1288, również skierował 
się na tę dzielnicę. Ta jednak już nie odniosła większych szkód, 
a Mongołowie wycofali się nie odniósłszy sukcesów. Wydarzenia te 
od dawna interesowały historyków, podstawową pracą opisującą je 
pozostaje książka Stanisława Krakowskiego6, przegląd literatury do 
całości zagadnienia podaje Tomasz Jasiński7, bardzo ważne są prace 
Gerarda Labudy, zwłaszcza próba rekonstrukcji źródła do bitwy le
gnickiej, wykorzystanego przez Jana Długosza8. Stan badań dotyczący 
pierwszego najazdu podaje Wacław Korta9. Problematyką oddziały
wania zagrożenia mongolskiego na świat chrześcijański zajmowali się 
Andrzej Feliks Grabski10 11, nawiązujący do pracy ks. Józefa Umińskie
go Jerzy Strzelczyk11 oraz niedawno Sebastian Staniszewski12.

Bardzo cennymi, a przy tym niedocenianymi źródłami do badań 
nad religijnością w wiekach średnich są dokumenty13. Dlatego analizę 
można rozpocząć właśnie od przekazów dyplomatycznych14 *. W nich

6 S. K r a k o w s k i ,  Polska w walce z najazdami tatarskimi w XIII wieku, W arszawa 
1956.
7 T .  J a s i ń s k i ,  P rze la n y  hejnał, Kraków  1988.
8 G . L a b u d a ,  Wojna z Tatarami w roku 1241, „Przegląd Historyczny”  50:1959, 
s. 189-224; Te nże , Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w : Rocznikach 
Królestwa Polskiego J. D ł u g o s z a .  Próba rekonstrukcji, Poznań 1983. Poglądy 
uczonego spotkały się z  ostrą polemiką: J. M a t u s z e w s k i ,  Relacja Długosza
0 najeździe tatarskim w 1241 roku. Polskie zdania legnickie, Ł ó d ź  1980; Te n że , An- 
nales seu cronicae Jana Długosza w oczach Aleksandra Semkowicza, Ł ó d ź  1987.
9 W . K o r t a , Problemy bitwy legnickiej i stan badań, [w :] Bitwa legnicka. Historia
1 tradycja, pod red. T e g o ż, W rocław -  Warszawa 1994, s. 7-33.
10 A. F .  G r a b s k i ,  Najazd tatarski 1241 r. w opiniach Europy Zachodniej. Myślenie 
ideologiczne a postrzeganie rzeczywistości, [w :] Bitwa legnicka, s. 34-53; Tenże, 
Polska w opiniach obcych X-XIII wieku, Warszawa 1964.
11 J. U m i ń s k i , Niebezpieczeństwo tatarskie w połowie XIII wieku i papież Innocen
ty IV, L w ó w  1922; Spotkanie dwóch światów. Stolica Apostolska a świat mongolski 
w połowie XIII wieku. Relacje powstałe w związku z misją Jana di Piano Carpiniego 
do Mongołów, pod red. J. S t r z e l c z y k a ,  Poznań 1993; J. S t r z e l c z y k ,  Stolica 
apostolska a świat mongolski w połowie XIII wieku, [w :] Bitwa legnicka..., s. 55-84.
12 S. S t a n i s z e w s k i ,  Trzynastowieczne napady mongolskie na klasztory cyster
skie Małopolski i Śląska w świetle uchwal kapituły generalnej zakonu cystersów, 
„N a s za  Przeszłość”  t. 96:2001, s. 493-514.
13 Próbę wykorzystania dokumentów do badań nad religijnością podjął T . N o w a k o w 
s k i , Idee areng dokumentów książąt polskich do połowy XIII wieku, Bydgoszcz 1999.
14 Korzystano z  następujących wydawnictw: Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. I-
II, w yd. F .  P i e k o s i ń s k i ,  Kraków  1876-1886 (dalej K D M ) ; Kodeks dyplomatycz-
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znajdujemy wiele określeń jakimi obdarzano Tatarów. Przede wszyst
kim określano ich zgodnie z konwencją zachodnioeuropejską Tarta- 
rami, czyli po prostu przybyszami z piekła. Także, jak na Zachodzie, 
przede wszystkim podkreślano ich pogaństwo (pagani15, gentiles16), 
wrogość wobec wiary katolickiej (w dokumencie zwalniającym od 
powinności wojskowych znajdujemy takie sformułowanie „nisi contra 
Christiane fidei adversarios”17). Mongołowie byli przedstawiani 
w dyplomach budzącymi grozę określeniami: „contra tyrannicam ra- 
biem gentilium sive Tartarorum”18, „atrocissima Thartarorum rabie 
aspicientes”19, „seuissimam gentem Tartarorum”20. Określenia te po

ny miasta Krakowa, t. I, wyd. F. P i e k o s i ń s k i ,  Kraków 1879 (dalej KDmK), 
Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej, t. I, wyd. F. P i e k o s i ń s k i ,  1874 
(dalej KKK); Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, wyd. W. K ę t r z y ń s k i ,  
Lwów 1875 (dalej KT).
15 Dokumenty Bolesława Wstydliwego dla następujących odbiorców: KDM I, nr 31 
(dla cystersów w Szczyrzycu, r. 1255, -  emendacja daty: S. K r z y ż a n o w s k i ,  
Przywileje szczyrzyckie, „Kwartalnik Historyczny” 18:1904, s. 200 nn., który również 
bronił autentyczności tego dyplomu, którą kwestionował S. Z a k r z e w s k i ,  Naj
dawniejsze dzieje klasztoru Cystersów w Szczyrzycu (1238-1382), „Rozprawy Aka
demii Umiejętności”, wydział historyczno-filozoficzny, seria II, t. 16 (41), Kraków 
1902, s. 3-4. Dokument ten za falsyfikat uznał J. M a t u s z e w s k i ,  Immunitet eko
nomiczny w dobrach Kościoła w Polsce do roku 1381, Poznań 1938, s. 281); KDM I, 
nr 51 (dla biskupa płockiego, r. 1258); KDM I, nr 60 (dla cystersów w Koprzywnicy,
r. 1262); KDM II, nr 476 (dla benedyktynów na Łysej Górze, r. 1270).
16 KDM I, nr 57 (r. 1257 -  data poprawiona według literatury) oraz w falsyfikatach, 
sporządzonych na podstawie autentycznych przywilejów: KDM I, nr 58-59, zob. 
B . U l a n o w s k i ,  O założeniu klasztoru św. Andrzeja w Krakowie i jego najdaw
niejszych przywilejach, „Pamiętnik Akademii Umiejętności”, Wydział filologiczny 
i historyczno-filozoficzny, t. VI, Kraków 1887, s. 15-20, 27; J. S t o k s i k , Powstanie 
i późniejszy rozwój uposażenia klasztoru klarysek w Krakowie w XIII i XIV wieku, 
„Rocznik Krakowski” 35:1961, s. 96-97 (określenia te mogą się jednak odnosić do 
Litwinów, zob. przypis 83)
17 KDM II, nr 485 (dokument Bolesława Wstydliwego dla augustianów w Mstowie, 
1278 r.).
18 KDM II, nr 512 (r. 1289, przywilej lokacyjny wystawiony przez Kingę dla Henry
ka, sołtysa Podolińca). Taki sam zwrot o najeźdźcach znajduje się w falsyfikacie, 
wystawionym rzekomo przez Bolesława Wstydliwego w 1244 roku (KDM II, nr 425). 
Dyplom ten długo w literaturze uchodził za autentyk, zob. M. Barański, Dominium 
sądeckie. Od książęcego okręgu grodowego do majątku klasztoru klarysek sądeckich, 
Warszawa 1992, s. 178-180.
19 KDM II, nr 481 (dokument Bolesława Wstydliwego dla klasztoru w Wąchocku, 
1275 r.). W autentyczność tego dyplomu wątpił: W. K ę t r z y ń s k i ,  O przywileju 
kardynała Idziego, „Przewodnik Nauk. Lit.” 1889, s. 412 (za: J. M a t u s z e w s k i ,
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jawiały się w dokumentach przez cały czas najazdów tatarskich, do 
końca XIII wieku.

Jednak najciekawszy aspekt ówczesnego spojrzenia na strasznych 
najeźdźców pojawia się pierwszy raz w dyplomie Bolesława Wsty
dliwego z roku 1257, który sankcjonował nadanie Kindze ziemi są
deckiej. Odnajdujemy tam następujące słowa: „Cum enim tempore 
mało, permitente Deo peccatisque nostris exigentibus, Tartari terras 
nobis subiectas mucrone crudeli depopulati fuissent, terramque subito 
et inopinate debriassent profluuio sanguinis Christiani...”21

Napotykamy tu na szeroko rozpowszechnioną na Zachodzie opinię 
uważającą Tatarów za karę Boską zesłaną z powodu grzechów chrze
ścijan22. Te same idee występują w błagalnej formule z dokumentu 
Bolesława Wstydliwego z roku 1258, w którym książę prosił biskupa 
i kapitułę krakowską o ludzi potrzebnych do budowy umocnień Kra
kowa i Sandomierza, by można było uchronić się od klęski: „quam 
deus a populo suo dementer avertat.”23 -  „którą niech Bóg odwróci od 
ludu swojego”24. Jeżeli więc Bóg mógł klęskę odwracać, to znaczyło 
przecież, że On ją  zsyłał.

Opinia głosząca, że najazdy tatarskie są karą za grzechy utrzymała 
się również po drugim najeździe, o wiele straszniejszym w skutkach 
niż pierwszy, którym dotknięta została zwłaszcza Małopolska. Wiemy 
to również z dokumentów Bolesława Wstydliwego. W przywileju dla 
cystersów w Wąchocku, których klasztor został zniszczony przez Ta
tarów, znajduje się arenga, podobna w wydźwięku do wyżej analizo
wanej formuły z nadania Kindze ziemi sądeckiej: Quia totus mundus

Immunitet, s. 297, przypis 4); M. N i w i ń s k i ,  Opactwo Cystersów w Wąchocku,
„Rozprawy Akademii Umiejętności”, wydział historyczno-filozoficzny, seria II, t. 43
(68), nr 1, Kraków 1930, s. 7, uznał go za autentyk.
20 KDmK I, nr 2 (przywilej Leszka Czarnego dla Krakowa, 1288 r).
21 KDM II, nr 452.
22 A. F. G r a b s k i ,  Najazd tatarski 1241 r. w opiniach Europy Zachodniej..., s. 34- 
53; J. S t r z e l c z y k ,  Stolica apostolska a świat mongolski w połowie XIII wieku...,
s. 58; S. S t a n i s z e w s k i ,  dz. cyt., s. 509. Opinię, że Bóg pozwala Tatarom na 
zwycięstwa dla ukarania pychy narodów chrześcijańskich, które nie chcą na innej 
drodze dojść do poprawy, zawierał także list Innocentego IV do chana tatarskiego, 
wieziony przez Jana Di Carpiniego: J. U m i ń s k i ,  Niebezpieczeństwo tatarskie 
w połowie XIII wieku..., s. 40-41.
23 KKK I, nr 58.
24 Tłum. T. J a s i ń s k i , dz. cyt., s. 67.
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exigentibus humani generis peccatis varijs est subiectus casibus...”25 
W dyplomie księcia dla cystersów w Koprzywnicy znajdujemy słowa 
o zniszczeniu klasztoru jako o „occulto Dei iudicio”26.

Co ciekawe, podobna interpretacja pierwszego i drugiego najazdu 
tatarskiego występuje również w Kronice wielkopolskiej: „Sed per- 
mittente deo qui suos aliquando propter scelera flagellari permittit...” 
(1241 rok); „peccatis christianorum [exigentibus] intraverunt Tartari 
cum Pruthenis, Ruthenis, Comanis” (1259 rok)27.

25 KKK I, nr 61, r. 1260. Do autentyczności tego dokumentu miał zastrzeżenia badacz 
dziejów klasztoru w Wąchocku, między innymi zwrócił on uwagę na arengę, która 
jest niespotykana w dyplomach Wstydliwego. Jednak nie przekreślił on całkowicie 
wartości historycznej tego aktu, gdyż jego zdaniem falsyfikat ten powstał około 1318 
roku na podstawie autentycznego przywileju: M. N i w i ń s k i , dz. cyt., s. 7-17.
26 KDM, t. I, nr 77 (1260 r.).
27 Kronika wielkopolska, wyd. B. K ü r b i s ,  Monumenta Poloniae Histórica (dalej: 
MPH), n. s., t. VIII, s. 87, 113. Problem kiedy powstał ten zabytek wydaje się nie do 
rozwiązania, wydawca zabytku uważa, że zasadnicza redakcja pochodzi z XIII wieku, 
w następnym dokonano już tylko kilku interpolacji: B. K i i r b i s ó w n a ,  Studia nad 
Kroniką wielkopolską, „Prace Kom. Hist. Poznańskiego TPN”, t. 17, z. 1; Poznań 
1952; tejże, Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku, Warszawa 1959; por. 
także: K. J a s i ń s k i ,  W kwestii autorstwa Kroniki wielkopolskiej, „Studia Źródło- 
znawcze” T. 1:1257, s. 219-231. Inni badacze uważają, że kronika powstała w drugiej 
połowie XIV wieku: H. Ł o w m i a ń s k i ,  Kiedy powstała Kronika wielkopolska, 
„Przegląd Historyczny” R. 51:1960, s. 398-410. Zwolennicy XIV-wiecznej prowe
niencji kroniki wskazują na Janka z Czarnkowa jako jej możliwego autora: J. D ą 
b r ó w  s k i , Dawne dziejopisarstwo polskie, Wrocław 1964, s. 133-139. To stanowi
sko poparł: J. B i en  i a k , Fragment 1333-1341 w twórczości dziej o pisarskiej Janka 
z Czarnkowa, cz. 2, „Zapiski Historyczne” T. 49:1984, z. 1, s. 20-27, gdzie twierdzi, 
że Janko wykorzystał pierwotną postać Kroniki wielkopolskiej, sięgającą do 1249 
roku, potem Roczniki kapituły poznańskiej, w które to źródła ingerował i je interpo
lował. Ostatnio głos w tej sprawie zajął: W. D r e l i c h a r z ,  Annalistyka małopolska 
XIII-XV wieku : kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, Kraków 2003, 
opowiadając się za zależnością kroniki od rocznikarstwa krakowskiego.
Omawiany opis najazdu tatarskiego z 1241 roku w Kronice wielkopolskiej jest wzbo
gaconą retorycznie i faktograficznie zapiską Rocznika poznańskiego: G. L a b u d a ,  
Wojna z Tatarami, s. 193 (w Roczniku poznańskim nie ma mowy o tym, że Tatarzy 
byli karą za grzechy chrześcijan).
B. Kürbis uważała, że autorem zapisek o najazdach tatarskich z 1241 i 1259 roku jest 
żyjący w XIII wieku autor kroniki Baszko. Uczona wskazuje na konsekwentną histo- 
riozofię domniemanego autora, odpowiadającą ideom panującym w historiografii 
polskiej XIII wieku, do której należało widzenie w poganach kary za grzechy. (Stu
dia..., s. 100; Dziejopisarstwo..., s. 180, 186) Nie wdając się w skomplikowaną mate
rię autora i czasu powstania zabytku, można zgodzić się z autorką na XIII wieczną
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Opinie tego rodzaju w późniejszych małopolskich dokumentach nie 
pojawiają się, trzeci najazd tatarski z powodu swego niewielkiego 
zasięgu i mniejszych zniszczeń nie znalazł w nich odbicia28. Powyższa 
interpretacja najazdów mongolskich utrzymała się w historiografii, 
powtórzył ją  również Długosz, pisząc o roku 124129.

W tym miejscu, nieco odbiegając od tematu, można nawiązać do 
interesujących badań Henryka Łowmiańskiego. Zwrócił on uwagę, że 
u polskich kronikarzy: Galla Anonima i mistrza Wincentego brak 
teorii o klęskach spadających na cały grzeszny lud w celu jego skar
cenia i doprowadzenia go do poprawy30. Rozwinęła się ona na styku 
chrześcijan z napastliwymi niewiernymi, została uznana na Rusi, pu
stoszonej przez turskie ludy stepowe. „Tłumaczyła ona fakt niepojęty, 
że chrześcijanie dotkliwie cierpieli z powodu srożących się pogan; jej 
wyzyskanie w celach wychowawczych miało wtórny charakter.”31 Jak 
widać, idea najazdu pogan jako kary za grzechy miała swój wschodni 
odpowiednik (zob. niżej cytowany fragment latopisu).

Kolejną grupę źródeł stanowią roczniki. Pierwszym chronologicznie 
zachowanym zabytkiem z badanego okresu jest Rocznik kapituły kra
kowskiej. Zachował się on w pierwotnej redakcji z 1266 roku i nosi

proweniencję zapisek o Tatarach, ideologiczny ich wydźwięk odpowiada innym 
przekazom epoki. Z drugiej strony w Kronice Janka z Czarnkowa również znajduje
my kary Boże za grzechy, choć są one głównie wymierzone w osobistych przeciwni
ków kronikarza. Zaś pod koniec XIV wieku idee uważające pogan za dopust Boży 
również były żywe, zawiera je Kronika katedry krakowskiej, którą Janko znał 
(J. D ą b r o w s k i ,  dz. cyt., s. 138): „Propter tales et tantas iniquitates et iniusticias 
(niepraworządność w czasie panowania Ludwika Węgierskiego) divina permissione
a. d. 1376 Litwani omnino inopinate terrain sandomiriensem intrantes IV Kalendas 
Novembris multas villas populosas igne cremaverunt populumque christianum innu- 
merabilem, sacredotes et nobiles cum uxoribus et pueris alios occiderunt, alios
in servitutem suam redigerunt et deduxerunt” (MPH, t. 3, s. 212).
28 Istnieje dokument Leszka Czarnego dla klasztoru tynieckiego z roku 1288, w któ
rym znajdujemy treści głoszące, że Tatarzy są karą za grzechy: KT, nr 36, s. 70-74, 
ale jest on uważany za falsyfikat, zarówno przez wydawcę, jak i późniejszych bada
czy, zob. Z. M a z u r ,  Studia nad kancelarią księcia Leszka Czarnego, Wrocław 
1975, s. 79-80. Głos P. Ż m u d z k i e g o ,  Studium podzielonego Królestwa. Książę 
Leszek Czarny, Warszawa 2000, s. 460-462, uważającego dokument za autentyk, jest 
odosobniony.
29 Zob.: J. M a ł e c k i ,  O Państwie Bożym św. Augustyna a Roczniki Jana Długosza, 
„Studia Gnesnensia”, T. 18:2004, s. 244.
30 H. Ł o w m i a ń s k i ,  Religia Słowian i je j upadek, Warszawa 1979, s. 372.
31 Tamże.
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widoczne piętno redaktora32. Od niego pochodzą między innymi intere
sujące opisy najazdów tatarskich. Zauważyć można, że powstały nie
długo po drugim z nich, kiedy wciąż żywa była pamięć o okrucieństwach 
następców Czyngis-Chana. O pierwszym najeździe czytamy: „totum 
mundum ex sua crudelitate, gravi horrori percellentes formidie redie- 
runt. Quos tamen non robur virium tam effecit formidandos, nec robusti 
brachii fortitudo, verum sola cruenta crudelitas ac infidelitas versucia 
fraudulenta”33. Opis drugiego najazdu jest bardziej rozbudowany, wiele 
tu o zbrodniach Tatarów. Ciekawe jest przedstawienie Mongołów; uka
zywanie pogan w złym świetle miało już sporą tradycję34, jednak dopie
ro tu widzimy ogromny strach przed napastnikami ze wschodu, grozę 
jakiej dotąd nie budzili żadni wrogowie: „Thartari barbárica rabie 
sevientes fraude infidelitatum virulenta, que quamquam ceteris barbaris 
sit inolita hiis precipue est innata, propensius prepotentes et tamquam 
sevire bellua semper prompta terram Sandomirie ingressi sua truculen
cia inhumana, que nec sexui consuevit parcere nec etati, que nec prece 
nec precio valet nec servicio ad misericordiam inclinari...”35 Lakonicz
niej szy, lecz równie przerażający, jest opis najazdu w pochodzącym 
w końca XIII wieku Roczniku krótkim36: „Tartarí (...), Lithwanis, Ru- 
thenis et aliis gentibus Sandomirz castrum capiunt multis christianis 
abducunt. Similiter autem Cracouiam venientes occiderunt plurimos 
et servitutis compede reliquos ad sua devehentes manciparunt”37.

Tatarzy byli więc czymś nowym, odmiennym od poprzednich po
gańskich wrogów Polski. Bolesław Ulanowski stwierdził, że Polacy 
umieli i nie bali się walczyć z pogańskimi Litwinami, czy Jaćwinga- 
mi, jednak doświadczenie nauczyło ich, że stawianie oporu Mongo
łom na otwartym polu było zupełnie daremne38. Chyba najlepiej ten 
strach ukazuje przykład rycerza Jana Iwanowica, prawdopodobnego

32 Zob. przypis 62.
33 Rocznik kapituły krakowskiej, wyd. Z. K o z ł o w s k a - B u d k o w a ,  MPH s. n., t. V, 
Warszawa 1978, s. 79.
34 A. F. G r a b s k i , Polska wobec idei..., s. 50 nn.
35 Rocznik kapituły krakowskiej, s. 87-88.
36 J. D ąb r o w s k i , dz. cyt., s. 54-55.
37 Rocznik krótki, wyd. Z. K o z ł o w s k a - B u d k o w a ,  MPH, s. n., t. V, s. 242; 
wydawcy nie udało się określić pochodzenia tej zapiski: tamże, Wstęp, s. 54.
38 B. U l a n o w s k i ,  Drugi napad Tatarów na Polską, „Rozprawy Akademii Umie
jętności”, wydział historyczno-filozoficzny, t. 18, XVIII, Kraków 1884, s. 275 nn.
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autora relacji przedstawiającego bitwę legnicką, który porzucił wojen
ne rzemiosło, mimo iż był znakomitym wojownikiem i wstąpił do 
klasztoru dominikańskiego, gdzie „żył pobożnie i bogobojnie”39.

Kolejnym źródłom, którym się przyjrzę są roczniki małopolskie. Na 
temat ich genezy i istnienia ich pierwowzoru, tzw. Annales Polono- 
rum wciąż toczy się dyskusja. Jednak wszyscy badacze zgadzają się, 
że źródła te zachowały współczesne zapiski z drugiej połowy XIII 
wieku, pochodzące nieznanych roczników franciszkańskich40. Dlatego 
są one bardzo cennym przekazem. Pierwsze dwa najazdy tatarskie 
opisane są tu zdawkowo, informują o zgonie księcia Henryka Poboż
nego, o śmierci i uprowadzeniu wielu ludzi41. Zapiski z lat 1270-1285 
są obszerniejsze, wiele tu tak charakterystycznych dla minorytów 
cudowności. Bardzo ciekawą wzmianką o Tatarach, jaką zawierają te 
zabytki, jest opis pewnego wydarzenia w roku 1275, kiedy to dwulet-

39 Jan D ł u g o s z ,  Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, tłum. 
J. M r u k ó w n a , ks. 7-8, Warszawa 1975, s. 27; G. L a b u d a , Zaginiona kronika 
dominikańska..., s. 247-248. Por. jednak nową polemikę z koncepcją G. Labudy: 
Z. P i ł a t , Bitwa legnicka w kronice Jana Długosza i zakon templariuszy, [w:] Pere- 
grinatio ad veritatem. Studia ofiarowane profesor Aleksandrze Witkowskiej OS U 
z okazji 40-lecia pracy naukowej, pod red. U. B o r k o w s k i e j ,  C. D e p t u ł y  i in., 
Lublin 2004, s. 373-380.
Tatarzy budzili strach nie tylko w Polsce, na Zachodzie również bano się ich ponownego 
przyjścia, widać to zwłaszcza w zmianach w liturgii kościelnej, gdzie dołączono wiele 
modlitw o ocalenie chrześcijan od Mongołów: S. S t a n i s z e w s k i ,  dz. cyt., s. 506 nn.
40 Hipotezę S. S m o l k i ,  Polnische Annalen bis zum Anfänge des vierzehnten Jah
rhunderts, Lwów 1873, s. 99nn, o istnieniu wielkiej kompilacji franciszkańskiej 
z XIII wieku, która długo cieszyła się uznaniem badaczy (J. D ąb r o w s k i , dz. cyt., 
s. 64, 66; K. O ż ó  g , Studium o „Roczniku Traski. „Studia Historyczne” R. 23:1980, 
z. 4, s. 517-533; J. B a n a s z k i e w i c z ,  Kronika Dzierzwy - XIV-wieczne kompen
dium historii ojczystej, Wrocław 1979), ostatnio zakwestionował: W. Drelicharz, 
dz. cyt., zwł. s. 4 5 Inn, który przedstawił szereg interesujących i przekonujących 
hipotez na temat powstawania roczników małopolskich. Autor ten przesuwa powsta
nie zaginionych Annales Polonorum, z których miała korzystać annalistyka małopol
ska (Rocznik Traski, Roczniki małopolskich i Kronika Dzierzwy) na czasy po zjed
noczeniu państwa polskiego przez Władysława Łokietka. Autor przyznaje jednak, że 
musiała istnieć w drugiej połowie XIII-wieku krakowska annalistyka spisywana 
przez franciszkanów, a to dla niniejszego tematu jest najważniejsze -  że zapiski znaj
dujące się w Roczniku Traski, Rocznikach Małopolskich i Kronice Dzierzwy były 
współczesne opisywanym wydarzeniom.
41 Rocznik Traski, wyd. A. B i e l o w s k i  , MPH, t. II, Lwów 1872, s. 838, 839; 
Rocznik małopolski, wyd. A. B i e 1 o w s k i , MPH, t. III, Lwów 1878, s. 166 nn.
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nie dziecko opowiedziało pewnemu zakonnikowi franciszkańskiemu, 
że Bóg ujawnił mu straszną przyszłość: „Tartari venient et precident 
capita nostra”. Zapytane dalej przez franciszkanina, czy się boi, dało 
oczywistą odpowiedź: „Timeo, quia precident capita nostra”. Rocznik 
informuje nas dalej: „Quod factum fuit ita”42. Właściwie opowieść tę 
można zostawić bez komentarza, ciągły strach przed Tatarami jest tu 
nad wyraz widoczny.

Kolejnymi interesującymi przekazami do badań nad miejscem 
Mongołów w świadomości ówczesnych Małopolan są źródła związa
ne z procesem kanonizacyjnym św. Stanisława. Spis cudów zdziała
nych za pośrednictwem biskupa krakowskiego, pochodzący jeszcze 
sprzed jego kanonizacji w 1253 roku, zawiera dwie wzmianki odno
szące się do omawianego zagadnienia. W jednym z opisów pojawia 
się jako świadek brat Benedykt, gwardian franciszkanów, „który był 
u Tatarów”43. Widać tu, że misja Jana Di Carpiniego44, w której brał 
udział polski franciszkanin musiała się cieszyć sporym rozgłosem. 
Inny cud jest datowany na „rok po najeździe tatarskim”45, co również 
ukazuje jak bardzo to wydarzenie zapadło w pamięć współczesnych, 
podobnie jak na Śląsku, gdzie w Księdze henrykowskiej rók 1241 
służy za stałą cezurę46.

Jednak najciekawsze są uwagi pióra Wincentego z Kielczy za
mieszczone w Żywocie Większym. Uczony dominikanin wskazuje 
tam na skutki zbrodni Bolesława Śmiałego na biskupie krakowskim. 
Tekst w tłumaczeniu Janiny Pleziowej brzmi: „I tak jak on posiekał 
ciało męczennika na wiele części i rozrzucił na wszystkie strony, tak 
Pan podzielił jego królestwo i dopuścił, aby wielu książąt w nim rzą
dziło i , jak to z winy grzechów naszych teraz widzimy, wydał to kró
lestwo samo w sobie podzielone na podeptanie i zniszczenie przez 
okolicznych drapieżców”47. Ważne tutaj jest przytoczenie tekstu ory-

42 Rocznik Traski, s. 843; Rocznik małopolski, s. 177 (kod. Szamot, i królew.): 
„precident capita vestra”.
43 Miracula s. Stanislai, wyd. W. K ę t r z y ń s k i ,  MPH, t. IV, Lwów 1884, s. 301 : 
„qui fuit apud Tartaros”.
44 Zob. przypis 11.
45 Miracula s. Stanislai, s. 314.
46 S. K w i a t k o w s k i ,  Powstanie i kształtowanie się chrześcijańskiej mentalności 
religijnej w Polsce do końca XIII wieku, Toruń 1981, s. 81.
47 Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski, tłum. J. P 1 e z i o w a , s. 282.
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ginalnego: „...ut peccatis nostris exigentibus in presenciarum cemi- 
mus, hoc regnum in se ipsum divisium in conculcacionem et direpcio- 
nem vastantibus per circuitum dedit” 48. Kara za grzechy, o której 
mówi Wincenty, nie odnosi się do zbrodni króla, ta spowodowała 
rozpad jego królestwa. Rozbicie dzielnicowe ułatwiło tylko zadanie 
karze Bożej, zesłanej za „nasze grzechy”. Słowa użyte przez Wincen
tego są identyczne jak w innych współczesnych źródłach mówiących 
o Tatarach, którzy, jak potwierdza nam opis granic ziem polskich, 
uczyniony na początku XIV wieku przez Dzierzwę, byli uważani za 
bezpośrednich sąsiadów Polaków49.

M. Plezia datuje powstanie Żywotu Większego na lata 1257-1261, 
skłaniając się raczej ku drugiej cezurze50, czyli już po drugim, naj
straszniejszym najeździe tatarskim. Plezia zwraca również uwagę na 
optymistyczny wydźwięk Żywotu Większego, spowodowany zainspi
rowaniem się Wincentego z Kielczy proroctwem zawartym w Kronice 
Węgiersko-Polskiej51. Może jednak wobec zniszczeń spowodowanych 
przez Tatarów optymizm ten jest tylko pozorny, jest to raczej do 
Stwórcy o pomoc, aby „podźwignął naród z ruiny”52 i próba podnie
sienia na duchu zdruzgotanych wydarzeniami Polaków.

Powyższe wzmianki pochodzące ze źródeł współczesnych wyda
rzeniom pokazują nam grozę przed strasznymi najeźdźcami i recepcję 
teorii o Mongołach -  karze Boskiej za grzechy. Taki stosunek do Ta
tarów jest widoczny w działaniach książąt krakowskich i sandomier
skich. Bolesław Wstydliwy, mimo iż nieraz brał udział w walkach, 
także z pogańskimi Jaćwingami, dwukrotnie salwował się ucieczką

48 Vita s. Stanislai episcopi Cracoviensis (Vita maior) auctore fratre Vincentio 
de ordine fratrum praedicatorum, wyd. W. K ę t r z y ń s k i ,  MPH, t. IV, Lwów 1884, 
s. 391-392.
49 A. R u t k o w s k a - P ł a c h c i ń s k a ,  Sprawy tatarskie w Roczniku tak zwanym 
świętokrzyskim nowym. Podkład źródłowy i warstwa anegnotyczna, „Studia Zródło- 
znawcze” t. 30:1987, s. 59. Zob. także inną ciekawą pracę autorki: tejże, Podanie 
o Piotrze z Krępy w świetle rękopisów Rocznika świętokrzyskiego nowego oraz póź
niejszych przekazów, [w:] Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków śred
nich, Poznań 1984, s. 263-270. W swojej pracy Rocznikiem Świętokrzyskim nowym 
nie zajmowałem się, gdyż źródło to jest dużo późniejsze, więc nieprzydatne do niniej
szych rozważań.
50 M. P 1 e z i a , Od Arystotelesa do „Złotej legendy, Warszawa 1958, s. 444.
51 Tamże, s. 453-457.
52 Średniowieczne żywoty i cuda patronów, s. 283.
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przed Mongołami, pozostawiając swą dzielnicę na pastwę najeźdź
ców53. Jego następcą był Leszek Czarny, który wychowany w atmosfe
rze podziwu dla swego dziada, Henryka Pobożnego, bohatera spod 
Legnicy, kreował się na idealnego rycerza, krzyżowca54, walczącego 
z wrogami chrześcijaństwa55. Mimo iż nieraz wygrywał z pogańskimi 
Bałtami, gdy pod koniec 1287 roku Tatarzy napadli na Małopolskę, 
uciekł na Węgry, pokładając, jak napisał autor Żywotu Kingi, nadzieję 
w modlitwie „pro ipso et pro statu bono terre” świątobliwej niewiasty56.

Po przedstawieniu grozy wywołanej najazdami tatarskimi, uznany
mi przez współczesnych za karę Boską, autor chciałby przejść do tezy 
postawionej na wstępie i omówić przekazy źródłowe ukazujące nam 
przemiany w religijności w Małopolsce pod wpływem tych wydarzeń.

Analiza zostanie rozpoczęta od przedstawienia postaw książąt i ryce
rzy. Przedtem jednak należy krótko ukazać obraz wojen Polaków 
z poganami, jaki wyłania się z pierwszych kronik. Idee walki z niewier
nymi miały w Polsce swą tradycję, wojny z Pomorzanami opisane przez 
Galla otrzymały oprawę krzyżową57. Również Wincenty wobec pogan 
przyjął „pozę krzyżowca”58. Jednak kronikarze ci opisywali walki,

53 Dzieje panowania księcia omawiają: R. K a r p i ń s k i ,  Bolesław V Wstydliwy, 
[w:] Poczet królów i książąt polskich, pod red. A. G a r l i c k i e g o ,  Warszawa 1987,
s. 196-195; A. M a r z e c ,  Bolesław Wstydliwy, [w:] Piastowie. Leksykon biograficz
ny>, pod red. S. S z c z u r a ,  K. O ż o g a ,  Kraków 1999, s. 191-197.
54 P. Ż m u d z k i , dz. cyt., s. 388 nn., postawił hipotezę, że w roku 1285 Leszek próbo
wał zorganizować wyprawę krzyżową przeciw Tatarom. Plany te miał poprzeć arcybiskup 
Jakub Świnka wręczając mu chorągiew Krzyża Świętego. Krucjata jednak się nie powio
dła z powodu ataku Henryka Prawego na księstwo krakowskie. Hipoteza P. Żmudzkiego 
spotkała się z gwałtownym sprzeciwem T. Jurka, zamieszczonym w recenzji przytaczanej 
pracy, „Roczniki Historyczne”, R. 67:2001, s. 251-252. Dalsza polemika: tamże, 
R. 68:2002, s. 285-292, gdzie Żmudzki bronił swych argumentów, a Jurek przyznał, że 
zgadza się, że Leszek prowadził, jakąś wyprawę krzyżową”, ale nie na skalę ogólnopol
ską. Zob. również: M. G ł a d y s z ,  dz. cyt., s. 340-344, który nie znając wyżej wymie
nionych prac doszedł do podobnych wniosków co warszawski historyk.
55 P. Ż m u d z k i , dz. cyt., s. 60.
56 Vita et miracula s. Kyngae ducissae Cracoviensis, wyd. W. K ę t r z y ń s k i ,  MPH,
t. IV, Lwów 1884, s. 715 (na temat tego źródła zob. niżej).
57 A. F. G r a b s k i ,  Polska wobec idei wypraw krzyżowych na przełomie XI i XII wieku. 
„Duch krzyżowy” Galla Anonima, „Zapiski Historyczne”, T. 26 : 1961, z. 4, s. 37-64.
58 B. K ü rb i s , Wstąp, do: Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, przekł.
i oprać, tejże, Wrocław 1996, s. 74 n. Por. jednak rozważania M. G ł a d y s z a ,  Za
pomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII-XIII wieku, Warszawa
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w których Polacy byli agresorami, to oni pod pretekstem narzucenia 
chrześcijaństwa atakowali pogańskich sąsiadów. Mimo iż czasem naraża
li się Bogu (u Galla Bóg karał niepowodzeniami militarnymi wojska 
Władysława Hermana za uchybienia w obchodzeniu Wielkiego Postu 
podczas kampanii przeciw Pomorzanom59), to karani byli jednak raczej 
wrogowie Polski, czy to Pomorzanie, czy cesarz niemiecki, czy też Czesi. 
Bóg był przed XIII wiekiem dla Polaków łaskawy. Interwencje pozytyw
ne mają zdecydowaną przewagę nad negatywnymi. U Galla Polakom 
pomagał w bitwach św. Wawrzyniec60, św. Wojciech gromił ich prze
ciwników na białym koniu z mieczem w dłoni61. Także wiele innych 
zwycięstw jest przypisywanych Bogu. Co więcej, powodzenia militarne 
za Bolesława Krzywoustego, czy Kazimierza Sprawiedliwego, o których 
pisali kolejno Gall i Wincenty, spowodowały pozytywny i jakby nieco 
roszczeniowy stosunek do sił nadprzyrodzonych, zwycięstwa niejako 
„należały się” tak wspaniałym i chrześcijańskim władcom.

Jakże inny obraz został przedstawiony w XIII-wiecznych zapiskach 
rocznikarskich. Wyżej już cytowany Rocznik kapituły krakowskiej 
zachował się w pierwotnej redakcji z 1266 roku, kiedy to jego autor 
uzupełnił starsze zapiski, a następnie do 1271 roku kontynuował je 
dopisując współczesne wiadomości. Dziej opis ten był zdecydowanym 
zwolennikiem Bolesława Wstydliwego62, związanym z jego dwo
rem63. Od tego autora pochodzi opis zwycięstwa Bolesława Wstydli
wego nad księciem ruskim Szwamem w roku 1266, kiedy to śmierć 
poniosło wielu Rusinów: „non tamen propria yirtute, sed oracionibus

2002, s. 126-128, który zwrócił uwagę na dystans Wincentego wobec haseł ideologii 
krucjatowej.
59 Galii Anonymi Cronica et Gęsta ducum sive principum po łono rum, ed. K. M a 1 e - 
c z y ń s k i , MPH, s. n., t. 2, Kraków 1952, s. 66 (dalej Gall).
60 Tamże, s. 127-129.
61 Tamże, s. 73; J. M a l i c k i ,  Treści polityczne i ideowe kultu świętych rycerskich 
w Polsce wcześniejszego średniowiecza. Próba oceny, [w:] Kultura średniowieczna 
i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie 
pracy naukowej, Warszawa 1991 ,s. 387-394.
62 Z . K o z ł o w s k a - B u d k o w a ,  Wstęp, [w:] MPH, s. n., t. V, s. 38.
63 Związki redaktora rocznika z dworem Bolesława widać, kiedy porówna się opis 
bitwy pod Suchodołem zamieszczony w tym źródle (Rocznik kapituły krakowskiej, 
s. 80), z dokumentem księcia dla Klemensa z Ruszczy (KDM II, nr 436, r. 1252). 
W obu tych przekazach zwycięstwo nad wojskami Konrada Mazowieckiego zostało 
przypisane Bożej pomocy.
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ecclesie et superno auxilio adiuvante. Nec hec victoria est humanis 
viribus, sed pocius divine potentie ascribenda”64. Ten sam autor przy
pisał Bożej pomocy również zwycięstwo Leszka Białego nad księciem 
Romanem pod Zawichostem w 1205 roku65.

Podobne idee zawiera Żywot świętej Kingi, żony Bolesława Wsty
dliwego. Księżna wstąpiła po śmierci męża do założonego przez sie
bie klasztoru klarysek w Starym Sączu, gdzie zmarła w 1292 roku. 
Wspomniane źródło pochodzi z początku XIV wieku, jego autorem 
jest spowiednik klarysek sądeckich, przedstawiający wiele szczegó
łów z życia księżnej czerpiąc z wciąż żywej tradycji ustnej66. W Ży
wocie znajduje się opis wyprawy Bolesława Wstydliwego na „Tata
rów i schizmatyków”, podczas której Kinga modliła się za księcia, 
niespokojna o jego życie i wynik bitwy. Modły zostały wysłuchane, 
przybyli do niej święci Gerwazy i Protazy by ją  pocieszyć, a następnie 
udali się na pole bitwy i sprawili wielką rzeź wśród wrogów67. Już 
Długosz odniósł to wydarzenie do walki Wstydliwego ze Szwamem 
w roku 1266, opisanej przez Rocznik kapituły krakowskiej68.

Powyższe przykłady pokazują nam sposób w jaki groza przed karą 
Boską za grzechy, uosabianą przez Tatarów, wpłynęła na mentalność 
ówczesnych elit. Nie ma tu idei władcy-wojownika, obecnej w dzie
łach Galla i Wincentego, jest tylko strach przed wrogiem i błagalna 
postawa wobec Stwórcy. Widać to także w sposobie patrzenia ówcze
snych na przyrodę - klęska powodzi, która dotknęła w 1270 roku Kra
ków została w roczniku kapitulnym określona jako kara za grzechy69.

Taką postawę widać jeszcze wyraźniej w przypadku następcy Bole
sława na krakowskim tronie, Leszka Czarnego70. Władca ten toczył

64 Rocznik kapituły krakowskiej, s. 91-92.
65 Tamże, s. 69.
66 J. D ąb r o w s k i , dz. cyt., s. 96-97; M. H. W i t k o w s k a ,  Vita s. K y n g a e  du cis-  
sa e  C ra co v ien s is  ja k o  źró d ło  h agiograficzne, „Roczniki Humanistyczne” 10:1961, 
z. 2, s. 41-166; A. W i t k o w s k a ,  K inga, K u n egu n da , [w:] N asi Św ięci, P o lsk i 
S łow n ik  H a g io g ra ficzn y, pod red. Tejże, Poznań 1995, s. 370-384.
67 Vita e t m iracu la  s. K y n g a e . .., s. 694-695.
68 Jan D ł u g o s z ,  Vita b e a ta e  C unegundis, wyd. A. P r z e ź d z i e c k i ,  [w:] D lu -  
g o ss i J. O p era  O m n ia , t. 1, Kraków, 1887, s. 229-231.
69 R oczn ik  kap itu ły  k rak o w sk ie j, s. 100.
70 Zapiski opisujące zmagania Leszka Czarnego z poganami, znajdujące się w annali
styce małopolskiej, pochodzą zdaniem W. D r e l i c h a r z a ,  dz. cyt., s. 4 5 Inn,
z zaginionego dziełka z czasów tego księcia, które roboczo nazwał „Gęsta Lestkonis”.
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wiele zwycięskich walk z poganami ze Wschodu, chociaż jak sygnali
zowano wcześniej, przed samymi Tatarami uciekł. Zmagania księcia 
przedstawił dokładnie Paweł Żmudzki, dlatego nie trzeba ich bliżej 
opisywał, wystarczy zwrócić uwagę na interesujące dla niniejszego 
tematu aspekty. Właściwie wszystkie zwycięstwa Leszka, lub jego do
stojników zostały przypisane pomocy Boga71, który nawet wysłał na 
pomoc księciu archanioła Michała72. W podzięce książę ufundował 
kościół parafialny pod wezwaniem tego patrona rycerstwa w Lublinie73.

W podobny sposób został opisany najazd Litwinów na ziemie pol
skie74. Napadli oni według roczników w 1282 roku na ziemię sando
mierską, wymordowali wielu ludzi, w tym: „ministros Christi, sacerdo
tes et levitas, clericos”. Rocznikarz nazywa ich więc: „pagani, Christi 
inimici”. Leszek usłyszawszy o tym zorganizował wyprawę, „Concitad 
et accincti Dei audiutorio et confidentia magi quam virium et armorum 
robore, confitentes peccata, dux cum suis baronibus, sumptoque corpore 
Christi”. Jak widać Leszek i rycerze przywiązali dużą wagę do religijnej 
oprawy działań zbrojnych. Zbiorowe komunikowanie się rycerzy przed 
bitwą występowało już u Galla, podczas wypraw Bolesława Krzywo
ustego na Pomorzan czy na Czechy75, rocznikarz jednak ukazuje tu 
zjawisko wcześniej nie występujące -  strach wojska przed wrogami. 
Polacy, żeby zwyciężyć musieli otrzymać bardzo dużą pomoc od sił 
wyższych, które pomagały im niemal na każdym kroku. Wreszcie Le
szek odniósł zwycięstwo „Deo opitulante”.

Z Rocznika Traski, czy Rocznika małopolskiego dowiadujemy się 
również o nieudanej wyprawie Tatarów na Węgry w 1284 roku. Na
jeźdźcy ponieśli tam klęskę, gdyż Chrystus, „tutor christianorum, ma- 
gnam famem in eos et pestilentiam inmisit”. Węgrzy dowiedziawszy

71 R oczn ik  T rask i, s. 847; R oczn ik  m a ło p o lsk i, s. 180 -  bitwa pod Goźlicami, r. 1280; 
odwetowa wyprawa Leszka na Ruś: tamże; K ron ika  D z ie rzw y  (R oczn ik  fra n c iszk a ń sk i 
krakow ski), wyd. A. B i e 1 o w s k i , MPH, t. III, s. 50.
72 R oczn ik  Traski, s. 848; K ron ika  D ie rzw y , s. 51; P. Ż m u d z k i , dz. cyt., s. 360 nn.
73 Tamże, s. 300-301,359-360.
74 R oczn ik  Traski, s. 848-849; K ron ika  D zie rzw y , s. 51 -  opis ten jest znacznie skró
cony, jednak o takim samym wydźwięku ideologicznym; P. Ż m u d z k i ,  dz. cyt., 
s. 304-306.
75 G a 11, s. 95, 150; podobnie podczas walk Kazimierza Sprawiedliwego z Połeksza- 
nami: M a g is tr i V incenti C hron ica  P olon oru m , ed. M. P l e z i a ,  MPH, s. n., t. 11, 
Kraków 1994, s. 166.
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się o tym podjęli walkę i zwyciężyli „Deo opitulante”76. Warty zazna
czenia jest fakt, że polskie roczniki przynoszą o tym wydarzeniu wię
cej wiadomości niż źródła węgierskie77.

Powyższe zapiski rocznikarskie pokazują nam wzrost dewocji, któ
ra najbardziej ujawniała się w sytuacji zagrożenia, na polu walki, kie
dy już nie tyle liczyło się męstwo, ile łaska Boga. Takie nastawienie 
było trwałym piętnem drugiej połowy XIII wieku, odciśniętym pod 
wpływem najazdów tatarskich; przejmą je kolejni średniowieczni 
kronikarze78, również największy z nich, Jan Długosz.

Przemiany w religijności są nie tylko uchwytne wśród elit ówcze
snej Małopolski, ale także wśród „zwykłych” ludzi. Walka z niewier
nymi, będąca do połowy XIII wieku problemem panujących i moż
nych, chcących pod tym pretekstem zdobyć korzyści dla siebie, zaczę
ła dotyczyć w XIII wieku całego społeczeństwa polskiego. Stała się 
kwestią życia i śmierci; klęski spadające na ziemie polskie, zwłaszcza 
na będącą przedmiotem tych badań Małopolskę, mogły przyczynić się 
do przewartościowań.

Omawianie tego zagadnienia rozpocznie przedstawienie fragmentu 
latopisu halicko-wołyńskiego ukazującego nastroje Sandomierzan po 
poddaniu grodu. Przekaz ten był wielokrotnie cytowany w opracowa
niach, jest on jednak tak obrazowy i ważny, że należy go tu przyto
czyć in extenso: „Nazajutrz zaś ihumeni z popami i z diakonami, 
ustawiwszy chór, odprawili sumę i przystąpili do Komunii, najpierw 
sami i potem bojarzy z żonami i dziećmi, także wszyscy, od małego 
do dużego. I poczęli się spowiadać, owi u ihumenów, drudzy u popów 
i diakonów, ponieważ było ludzi mnóstwo w grodzie. Potem zaś po
szli z chorągwiami z miasta, i ze świecami i z kadzidłami, i poszli 
bojarzy i bojarowie, ubrani w odświętne ubrania i szaty. Słudzy zaś 
bojarscy nieśli przed nimi dzieci ich. I płacz był wielki i szlochanie, 
mężowie opłakiwali towarzyszy swoich, matki zaś opłakiwały dzieci 
swoje, brat brata. I nie było komu użalić się nad nimi, gdy gniew Bo

76 Rocznik Traski, s. 850; Rocznik małopolski, s. 183.
77 R. G r z e s i k ,  Obraz stosunków polsko-węgierskich w czasach piastowskich 
w rocznikach polskich, „Studia Źródłoznawcze” 41: 2003, s. 13-14.
78 Obok Kroniki katedry krakowskiej (zob. wyżej), zob. także opis bitwy pod Płow-
cami zamieszczony w Roczniku Traski, s. 855 i inne opisy w XlV-wiecznej kontynu
acji tego zabytku.

GROZA PRZED TATARAMI 263

ży [podkreślenie: J. M. -  zob. wyżej] rozpostarł się nad nimi”79. Jest 
to bodaj pierwszy przekaz w którym przedstawiona jest spowiedź 
i komunia (kronikarz ruski pomylił tu kolejność) ludności miejskiej, 
a nie tylko rycerzy przed bitwą, jak u Galla czy Wincentego. Nastroje 
religijne wśród ludzi niestety najbardziej są gorące w chwilach zagro
żenia, ciągły strach przed Tatarami sprzyjał więc wzrostowi dewocji 
w szerokich rzeszach społeczeństwa w Małopolsce80.

Z tym zagadnieniem wiąże się również kult męczenników sando
mierskich, czyli dominikanów z konwentu św. Jakuba w Sandomierzu 

J 81 wymordowanych przez Tatarów po zdobyciu miasta . O samym tym
fakcie brak współczesnych wzmianek, jako pierwszy pisze o nich 
dopiero Długosz, jednak mamy poświadczony źródłowo rozwój ich 
kultu wśród szerokich rzesz społeczeństwa, który doznał wzmocnienia 
po upowszechnieniu się bulli odpustowej, prawdopodobnie sfałszo
wanej. Kult ten jest jednak znaczący dla badań nad religijnością 
w Małopolsce pod wpływem zagrożenia tatarskiego, wypadki te mu
siały wstrząsnąć opinią publiczną. Odpust sandomierski już w XIV 
wieku ściągał większe tłumy niż krakowskie święto głównego patrona 
Królestwa Polskiego, św. Stanisława, do czego również przyczyniła 
się niebywała liczba odpuszczanych lat -  bo aż 366.

79 Kroniki staroruskie, oprać. F. S i e 1 i c k i , Warszawa 1987, s. 244-245.
80 Nie można zapominać, że Rusini byli przymusowymi „sojusznikami” Tatarów 
i brali udział w ich wyprawach na ziemie polskie, złowieszczo została zwłaszcza 
zapamiętana ich podstępna rola w zdobyciu Sandomierza. Zarzuty o to, że są wspól
nikami Mongołów wysuwali także przeciwko Rusinom papieże, zob. L. W i n o w - 
s k i , Stosunek średniowiecznej Europy do obcych -  innowierców, „Prawo Kanonicz
ne”, 4 (1961), s. 653. Jednak w literaturze naukowej uważa się, że stosunki Polaków 
z Rusinami były w drugiej połowie XIII wieku dobre: B. W ł o d a r s k i ,  Polska i Ruś 
1194-1340, Warszawa 1966, s. 322; F. S i e 1 i c k i , Kontakty polsko-ruskie w świetle 
źródeł XIII wieku, [w:] Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria I, pod red. 
B. B i a ł k o z o w i c z a ,  Wrocław 1974, s. 51-77. Być może ten obraz wymaga 
korekty, P. Ż m u d z k i , dz. cyt., s. 289, zwrócił uwagę na wielką nienawiść wobec 
Rusinów jaką pokazali polscy rycerze podczas wyprawy odwetowej Leszka Czarnego 
na Ruś po nieudanym najeździe Lwa Halickiego na Małopolskę w 1280 roku. Polacy 
wymordowali w zdobytym Przeworsku wszystkich mieszkańców.
81 Korzystano tu z artykułu K. S t o p k i ,  Męczennicy sandomierscy. Legenda 
i rzeczywistość, „Nasza Przeszłość” t. 80:1993, s. 51-99; zob. także Z. M a z u r ,  
R. Ś w i ę t o c h o w s k i ,  Sadok i Męczennicy Sandomierscy, [w:] Nasi Święci..., 
s. 475-482.
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Religijność Małopolan ukazuje nam jeszcze jedno źródło z epoki -  
Żywot świętej Salomei82, siostry Bolesława Wstydliwego. Była ona 
żoną Kolomana, niefortunnego króla halickiego, który po utracie tronu 
wrócił na Węgry, gdzie postradał życie w walce z Tatarami w 1241 
roku. Salomea, wróciwszy do Polski wstąpiła do zakonu klarysek, two
rząc w Zawichoście pierwszy w Małopolsce klasztor tej reguły. Zakon
nice wskutek zagrożenia ze strony pogan83 musiały przeprowadzić się 
w bezpieczniejsze miejsce, w 1260 roku klasztor został przeniesiony do 
Skały koło Krakowa. Salomea zmarła w 1268 roku84. Żywot ten wkrót
ce po jej śmierci został spisany przez Stanisława franciszkanina85.

W omawianym źródle, w rozdziale o cudach, znajdujemy dwa bar
dzo ciekawe przekazy. Pierwszy z nich ukazuje wizję pewnej klaryski, 
siostry Juliany, która w roku 1269 umarła, by zmartwychwstać i opo
wiedzieć co widziała w niebie. Jej wizja jest apologią zakonu fran
ciszkańskiego, dziełem niemalże propagandowym: „Widziała bowiem 
zakon świętej Klary wyniesiony do przedziwnej chwały. Widziała 
także wszystkie zakony, jakie są pod niebem, między którymi widzia
ła zakon, który im mniej na ziemi był pokorny i niski, tym teraz 
w niebie jest mniej wyniesiony i wielki”86. Co jednak ciekawe, wśród 
zbawionych spotyka w niebie między innymi Henryka z zakonu mino
rytów, zabitego przez Tatarów87 88. Chodzi tu o gwardiana franciszka
nów, który zginął w Krakowie wraz z jedenastoma braćmi w 1241 
roku . Właściwie można by uznać ten przekaz za wytwór zakonnej 
propagandy, gdyby nie kolejny cud w żywocie Salomei.

82 Vita S an ctae  S a lo m ea e  R eg in ae  H alic ien sis au c tore  S tan islao  F ra n cisca n o , wyd. 
W. K ę t r z y ń s k i ,  MPH, t. IV, Lwów 1884, s.776-796. Cytaty polskie z tłumacze
nia C. N i e z g o d y ,  Ż yw o t św ię te j S a lom ei K ró lo w e j H alick ie j n ap isan y  p r z e z  S tan i
s ła w a  F ran ciszkan in a , „W Nurcie Franciszkańskim” Nr 5:1996, s. 145-162.
83 Najprawdopodobniej za strony Litwinów: J. S t o k s i k , dz. cyt., s. 94-95.
84 B. W ł o d a r s k i ,  S a lom ea  [w:] N asi Ś w ięc i..., s. 483-491.
85 O żywocie: K ü r b i s B., Żyw ot b l  Salom ei ja k o  źródło  h istoryczne, [w:] Studia histó
rica w  35-lecie  p ra c y  naukowej H enryka Łow m iańskiego , Warszawa 1958, s. 145-154.
86 Ż yw o t św . S a lo m ei..., s. 155; Vita S an ctae  Sa lom eae ..., s. 787: „vidit enim ordinem 
sánete Clare in mirabilem gloriam sublimatum; vidit eciam omnes ordines, qui sunt 
sub celo, Ínter quos vidit ordinem, quo sicut in térra non est humilior et inferior, ita 
nunc in celo non est eo sublimior et alcior”.
87 Tamże, s. 788.
88 T. J a s i ń s k i , dz. cyt., s. 53; K. K a n t a k , F ran ciszkan ie  p o ls c y , t. I, 1237-1517,
Kraków 1937, s. 16.
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Pewna szlachetna niewiasta, Elżbieta, również miała wizję i dowie
działa się od swej zbawionej kuzynki, że „wszyscy ci, co zostali zabici 
przez Tatarów, a w ich liczbie znajduje się twój stryj, a mój mąż, za 
wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszyscy, powiadam, 
zostali zbawieni i ulecieli ku niebu”89. Wizja Elżbiety miała miejsce 
w 1270 roku, więc po drugim najeździe. Mowa w niej o Klemensie 
Gryficie, kasztelanie krakowskim, który zginął nie pod Legnicą, ale pod 
Chmielnikiem90. Nie wiadomo czy przez „wszystkich” uważano tylko 
zbrojnych, czy też wszystkie ofiary Mongołów. Henryka franciszkanina 
nie można również traktować jako zwykłej ofiary tatarskich mordów, 
jego zbawienie rządziło się innymi prawami niż świeckich.

Pomocne tu mogą być słowa św. Jadwigi śląskiej, przekazane przez 
jej żywotopisarza, wypowiedziane po otrzymaniu wieści o śmierci syna, 
Henryka Pobożnego w bitwie pod Legnicą: „Quem licet multum liben- 
ter mecum haberem in terris, ei tarnen quamplurim faveo, quod per sui 
sanguinis effusionem tibi creatori suo est iam coniunctus in celis”91.

Późniejsza śląska ikonografia, pokazuje, że podzielano opinię 
o nagrodzie wiecznej dla poległych pod Legnicą92. Czy jednak zapa
trywanie to dotyczyło kolejnych najazdów i walk z Tatarami, nie wia
domo wobec braku źródeł, wszyscy uważani za zbawionych zginęli 
podczas pierwszego najazdu. Możemy się tu doszukiwać zachodnich 
idei uznania walki z Tatarami za świętą, z czego wynikały nawet nie
udane próby zorganizowania krucjaty w obronie wiary chrześcijań
skiej93. W Europie Zachodniej powszechnie zaczęto uważać, że Tata- 
rzy zamierzają zniszczyć całą wiarę chrześcijańską, więc celem chrze
ścijan powinna być jej obrona i zniweczenie jej nieprzyjaciół. Wojna 
z Mongołami w dobie już nieco przyblakłej, ale ciągle żywej idei kru-

89 Ż yw o t św . S a lom ei..., s. 155; Vita S an ctae  S a lom eae ..., s. 788: „Omnes, inquit, illi, 
qui sunt occisi a Tataris, de quorum numero est patruus tuus, maritus meus, adiuvante 
eos beata virgine Maria, omnes, inquam, salvati sunt, et evolaverunt in celum”.
90 G. L a b u d a , Z agin ion a  kron ika..., s. 220-221.
91 Vita (m a io r e t m in or) sa n c ta e  H edw ig is, wyd. A. S e m k o w i c z ,  MPH, t. IV, 
s. 526. Zabytek ten pochodzi również z XIII wieku.
92 A. K a r ł o w s k a - K a m z o w a ,  Z agadn ien ie  ak tu a liza cji w  śląsk ich  w y o b ra że 
niach b itw y  legn ick ie j 1 3 5 3 -1 5 0 4 , „Studia Źródłoznawcze” 17:1972, s. 91-118.
93 A. F. G r a b s k i , N a ja zd  ta tarsk i 1241 r. w  op in iach  E u ropy  Z ach odn ie j..., s. 40- 
41; Tenże, P olska  w  op in iach  obcych ..., s. 281-327.
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cjatowej nosiła wszelkie znamiona wojny świętej, ze wszelkimi tego 
implikacjami (jak zbawienie dla poległych krzyżowców)94.

Bardzo ważny aspekt tego zagadnienia podnosi Stanisław Bylina, 
komentując wizję Elżbiety z żywotu Salomei: „Dialog dwóch świąto
bliwych niewiast (...) miał oczywistą wymowę dydaktyczną; wdowa 
po komesie Klemensie, odpowiadała tak, jak nauczali wiernych ka
płani”95. Można więc uznać, że przekonanie o zbawieniu poległych 
w walce z Tatarami podczas pierwszego najazdu było szeroko rozpo
wszechnione wśród społeczeństwa.

W niniejszym artykule próbowano pokazać jak najazdy tatarskie 
wpłynęły na religijną mentalność ówczesnych Małopolan. Przedsta
wiono grozę, jaką budzili okrutni najeźdźcy oraz recepcję teorii
0 poganach -  karze Boskiej za grzechy chrześcijan. Odpowiedzią na 
powyższe były przemiany w religijności prowadzące do wzrostu de
wocji oraz przyjęcie błagalnego stosunku względem Stwórcy. W za
pomnienie odeszła postawa prezentowana we wcześniejszych polskich 
kronikach, która przyczyn triumfu na wojnie upatrywała w dzielności 
władców, rycerzy i w ich orężu. Zaczęto szukać wsparcia u Boga, 
decydujące były modlitwy, a nie odwaga wojowników96.

Wzrost pobożności jest zauważalny nie tylko wśród władców
1 rycerstwa, ale także wśród szerokich rzesz zwykłych ludzi, uciekają
cych w dewocję w chwilach zagrożenia życia. Pokazano to na pod

94 Zob. J. M a ł e c k i ,  Id eo lo g ia  kru cja tow a w  m ałopolsk ich  źró d ła c h  narracyjnych  
w  d ru g ie j p o ło w ie  X III w ieku  (artykuł oddany do druku do księgi pamiątkowej dla 
profesora Maksymiliana Grzegorza).
5 S. B y l i n a ,  C zło w iek  i zaśw ia ty . W izje kar pośm iertn ych  w  P o lsce  śred n io w ie cz

n e j, Warszawa 1992, s. 75. Na temat działalności kaznodziejskiej mendykantów: 
A. B r u c k n e r ,  L itera tu ra  re lig ijn a  w  P o lsce  śred n io w ie czn e j, t. I, K a za n ia  i p ie ś n i , 
Warszawa 1902, s. 5-7.
96 Znakomicie ujęła to B. Kiirbisówna, która, porównując rycerską ideologię mistrza 
Wincentego, z zawartą w Kronice wielkopolskiej, stwierdziła: „Model księcia -  wo
jownika pozostał, ale mieczem jego kierował Bóg, klęski zatraciły w motywacjach 
dziejopisarskich triumf męstwa do ostatniej krwi. Nazwano je wprost karą za grzechy. 
Model księcia ucztującego, ustąpił księciu we włosiennicy, wstrzymującego się od 
wina i od kąpieli”: B. K i i r b i s ó w n a ,  P olska  w ersja  hum anizm u śred n io w ieczn eg o  
u p ro g u  X III wieku. M istrz  W incenty K a d łu b ek , w: Sztuka i id eo lo g ia  X III wieku. 
M a te ria ły  sym pozju m  kom itetu  nauk o sz tu ce  P A N , Warszawa 5 i 6 IV 1971, pod red. 
P. S k u b i s z e w s k i e g o ,  Wrocław 1974, s. 23.
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stawie opisu rzezi Sandomierzan zamieszczonym w ruskim latopisie. 
Wiele nam też mówi żywiołowy rozwój kultu ofiar mordów tatar
skich, męczenników sandomierskich. Wreszcie, na podstawie źródeł 
hagiograficznych ukazano recepcję wśród szerokich kręgów społe
czeństwa pojęcia świętej wojny z poganami i jej implikacji, zbawienia 
dla poległych krzyżowców.

JAROSŁAW MAŁECKI

The horror of the Tartars - the instrument of God’s punishment 
for the sins of the Christians as a factor in the increase 

of devotional practices in Małopolska 
in the second half of the 13th century

Summary

This article explores the effect of the Tartar raids in mid-13th century on the 
mentality of the inhabitants o f Małopolska. The barbarian conquerors provoked 
reactions o f horror; on the intellectual level their arrival was treated as God using the 
pagan scourge to punish the sins o f the Christians. The author believes that the idea of 
Providential punishment came to Poland not from the West but from Russia and 
points out that in the 13th century both countries were linked by a network of political 
and cultural ties. The adoption of the view that the Tartars represent God's scourge 
resulted in a great increase of devotional and penitential practices. A shift can be also 
noted in the writing of historical narratives. Contemporary chroniclers abandoned the 
traditional explanations o f success in war as a product o f the kings' and knights' 
martial valour and stressed instead the role of prayers and God's grace.

The increase in piety can be noted not only among members o f the royal 
households and the knights, but also among the broad masses, who sought refuge 
from the terror in devotional practices. To illustrate this mechanism the author 
analyzes the description in a Russian chronicle o f the slaughter of the burghers o f 
Sandomierz and the rise o f a popular cult of the Sandomierz martyrs, victims of the 
Tartar atrocities. Finally, the author assesses the popular reception of the idea o f holy 
war against the pagans and their implications (the promise of salvation for crusaders 
killed in battle) in hagiographical literature.

T ran sla ted  b y  A. B ran ny
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W bibliotece opactwa benedyktynek w Przemyślu znalazł się tekst1 2, 
który został zidentyfikowany jako testament duchowy ksieni chełmiń
skiej Magdaleny Mortęskiej. Tekst ten został zapisany ręcznie na 
ostatnich stronicach druku SNOPECZEK M IRY..1, (Kalisz 16833), 
i zatytułowany: Waleta najmilszej matki i dobrodziejki naszej panny 
ksieni w złym i niebezpiecznym zdrowiu pisana, 4 lutego w roku 16314 *.

Warto przypomnieć, że dzięki M. Mortęskiej powstał m. in. klasz
tor w Jarosławiu, do którego w 1611 r. księżna Anna Ostrogska spro
wadziła benedyktynki właśnie z Chełmna. Klasztor zaś w Przemyślu 
powstał jako filia konwentu jarosławskiego i jego początki sięgają do 
roku 1616. Wtedy ks. Maciej Wolkiewicz wzniósł pierwszą drewnianą 
kaplicę p. w. Św. Trójcy na drugim brzegu rzeki San (tj. na Zasaniu) 
i z Jarosławia sprowadził kilka zakonnic, które wybudowały niewielki

1 Pragnę podziękować za skuteczną pomoc przy pracy nad tym rękopisem: p. Agnieszce 
Filipek z Biblioteki Narodowej w Warszawie, S. Marii Teleśnickiej OSB i szczególnie 
S. Małgorzacie Borkowskiej OSB.
2 Tytuł starodruku kontynuuje: To j e s t  kró tk ie  M ąki U krzyżow an ego  Jezu sa  C hrystu sa  
Z b a w ic ie la  Z ebran ie  p r z e z  X. S tan isław a  Skib ick iego  Soc. Iesu. W  K aliszu , w  C o lle 
g ium  S o c ie ta tis  Iesu.
5 Część kartki tytułowej jest urwana właśnie w miejscu daty druku, ale biblioteka 
przemyska posiada drugi identyczny egzemplarz z datą 1683.
4 W oryginału rękopisu napisane: W aleta nam ilszy  M atk i i D o b ro d zik i n a sze j P an n y
X ien i w  złem  y  n iebezp ieczn em  zd ro w iu  p isa n a  4 dnia  lu tego w  Roku 1631.

„Nasza Przeszłość” t.105: 2006, s. 269-277.
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klasztor. W 1629 r. rozpoczęły regularne życie monastyczne. Klasztor 
ten stał się opactwem w 1694 r. na mocy decyzji biskupa przemyskie
go Jerzego Olbrachta Denhoffa.

Pismo znalezionego tekstu wskazuje, że kopia powstała na przełomie 
xvn i xvm w. (Starodruki przemyskiego konwentu uratowały się przed 
pożarem w czerwcu 1941 r. podczas walk niemiecko-radzieckich dzięki 
temu, że przechowywano je w nawie kościoła. Ogień nie strawił budynku 
kościelnego, choć spłonął jego dach, i dużo elementów wyposażenia 
uległo częściowemu zniszczeniu.) Przy porównywaniu przemyskiej kopii 
z tekstem testamentu u Brzechwy, który przytacza K. Górski w swojej 
książce Matka Mortęska5, pokazały się znaczące różnice. Pewne odstęp
stwa są zauważalne również w zestawieniu odnalezionej kopii z tekstem 
Brzechwy z r. 1634 Pochodnia ludziom zakonnym... i z 1747 r., 
tj. w biografii jego autorstwa noszącej tytuł: Najprzewielebniejsza w Bo
gu Panna Magdalena Mortęska6. Kopia przemyska jest bliższa tekstu 
Brzechwy z r. 1634 i 1747 r., niż wersji tekstu przytoczonej u Górskiego.

Na podstawie porównania wydaje się też, że kopia nieznanej mniszki, 
znaleziona w bibliotece przemyskiej, chociaż niepełna, jest dokładniejsza 
niż tekst Brzechwy i to z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, 
w Walecie u Brzechwy nie ma dwóch zdań (przypis 13 i 14), a w pierw
szej z próśb, które M. Mortęska kieruje do Sióstr i gdzie pisze o „dyspen- 
sacji”, brakuje u Brzechwy słowa „nie”, koniecznego ze względu na sens 
(przypis 9). Niewątpliwie bowiem M. Magdalena, reformująca życie 
benedyktynek na ziemi polskiej, znana ze swojej roztropności w dosto
sowaniu Reguły św. Benedykta do warunków miejsca i czasów, i zara
zem z pewnej surowości w utrzymywaniu dyscypliny zakonnej, napisała 
raczej: „...iż gdzie było trzeba ostrość zachować, tam nie dyspensowano” 
niż „gdzie było trzeba ostrość zachować, tam dyspensowano”.

Po drugie, interesujące różnice dotyczą formy poszczególnych 
słów, które znajdujemy porównując przemyski rękopis z tekstu Brze
chwy z 1634 i 1747 roku i z tym, który przytacza Górski. Widać, że 
autorka rękopisu zaczerpnęła jakby z innego źródła niż Brzechwa, lub

5 K. G ó r s k i , Magdalena Mortęska, Kraków 1971, s. 175-180.
6 St. B r z e c h w a ,  Pochodnia ludziom zakonnym (  osobliwie pici biało glowskiey na 
lichtarzu klasztoru chełmińskiego wystawiona. To jest żywot...Magdaleny Mortęskiey 
xieni klasztoru chełmińskiego reguły s. Benedykta...), 1634, s. 114-124; St. B r z e 
c h w a ,  Najprzewielebniejsza w Bogu Panna Magdalena Mor(t)ęska..., Poznań, 
J.K.M . C ollegium  Soc. Jesu, 1747 r.
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może skopiowała staranniej. Sam Górski pisze w swej książce Matka 
Mortęska wstępne zdanie do Testamentu: „ Oto jest treść, zapewne 
niepełna, którą nam przekazał Brzechwa.”7

Waleta była również znana w klasztorze benedyktynek we Lwowie. 
Znajdowała się w rękopisie A3 w archiwum lwowskim (obecnie 
w Krzeszowie); jest to późno-dziewiętnastowieczna kopia wcześniej
szego, późno-siedemnastowiecznego rękopisu (ostatni jego tekst po
chodzi z roku 1692). Zawiera on różne materiały dotyczące M. Mortę- 
skiej i jej dzieła. W oryginalnym rękopisie znajdowała się także Wale
ta najmilszej matki i dobrodziejki naszej..., ale kopistka z roku 1893, 
s. Ida Kowalczykówna, pominęła go, zaznaczając tylko, że tekst jest 
w książce Brzechwy.8 W ten sposób pozbawiła nas możliwości po
równania tej lwowskiej wersji z przemyską. Pierwotny rękopis lwow
ski zaginął; zapewne po skopiowaniu został zniszczony jako zbyt już 
zużyty, co by świadczyło o częstym czytaniu.

Rękopis przemyski z 1683 r. nie posiada pełnego tekstu Walety 
(bowiem część kartek zawierających ostatnie fragmenty zostały wy
rwane), pismo kończy się na słowie „choć”. Stanowią one jednak nie
wielką część w stosunku do całości uratowanego źródła. Uzupełnienie 
jest oparte o wersję Brzechwy, którą podaje K. Górski.

Kopia Walety w przemyskim starodruku, sporządzona ponad pół 
wieku po śmierci Magdaleny Mortęskiej, dowodzi żywej pamięci
0 niej. Podobnie o prywatnym kulcie świadczy i cała litania do niej, 
która znalazła się w klasztorze łomżyńskim; co ciekawsze znajduje się 
ona w rękopisie pochodzącym z klasztoru toruńskiego9. I w kronikach 
benedyktynek radomskich, z roku 1775 tj. za ksieni Anieli Przyłu- 
skiej, znajdujemy następujący tekst: „Ksiądzpo skasowaniu żałosnym
1 nigdy nie odżałowanym zakonu eks-jezuita, stryj rodzony panny ksie
ni, ofiarował zegar bijący godziny same z ekscytarzem klasztorowi, 
z obowiązkiem, żeby przy wybiciu godziny oprócz odpustu wyznaczo
nego każda zakonnica, słysząc bijącą godzinę, Zdrowaś Maria za 
dusze zmarłych mówiła; mszał nowy do kościoła i obraz fundatorki 
reformy chełmińskiej Magdaleny Mortęskiej cudami sławnej oddał do

7 K. G ó r s k i , Magdalena Mortęska, Kraków 1971, s. 175.
8 K. G ó r s k i  i A.  M.  B o r k o w s k a  O SB , Historiografia zakonna a wzorce świę
tości w XVII wieku, W arszawa 1984, s. 361- 362.
9 T am że, s. 363 -3 6 7 .
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refektarza, z przyłączoną prośbą, żeby co sobotę (ponieważ w sobotę 
umarła) rozdział jeden z je j życia w zgromadzeniu przeczytano.”10

To niewątpliwie świadczy o żywym kulcie M. Mortęskiej, obecnym 
u jezuitów nadal w XVIII wieku. Również bernardyn F. Jaroszewicz 
zalicza ją  do świątobliwych postaci.* 11

Przytoczone wyżej źródła i druki są jednym pisemnym świadec
twem opinii świętości ksieni chełmińskiej. Jej proces beatyfikacyjny 
był już na przestrzeni wieków dwa razy rozpoczynany, ale do dziś nie 
udało się go zakończyć z powodzeniem. Może to ponowne odkrycie 
testamentu duchowego Matki Mortęskiej, pełne bogatej treści, będzie 
jednym z kamyków w mozaice tych starań ...

„Z skryptu tego, którym tu jej własnymi słowy położył, pobaczyć 
jaśnie możesz, czytelniku łaskawy, niebieską mądrość, i biegłość 
w rzeczach duchownych dziwną tej świątobliwej Panny, gdy niemniej 
rzeczy szkodliwe zgromadzeniu swemu; jako też i temuż zbawienne, 
i pożyteczne pilnie upatrowała, i im zabiegała. Pobaczysz i wiele 
gruntownych wyżej pomienionych cnót, a osobliwie pokorę głęboką, 
i podłe o sobie rozumienie.”12

TEKST ŹRÓDŁOWY

Waleta najmilszej matki i dobrodziejki naszej panny ksieni, w złym 
i niebezpiecznym zdrowiu pisana, 4 dnia lutego w roku 1631.

Najmilsze, prawi, Siostry w Panie umiłowane! Iżeśmy z zakonem 
ś[więtym] jako członki do jednego Ciała spojone, a jeśli który chory, 
jednak nigdy nie pogardzony, bo miłość wielkość niedostatków znosi 
i pokrywa13, przeto do wszystkich jako i do każdy z osobna piszę te 
kilka słów, kończąc życie moje; iż wszystkie rzeczy i czasy z rządze

10 K ron ik i ben edyk tyn ek  radom sk ich , w: H is to r io g ra fia , s. 349-350.
11 F. J a r o s z e w i c z ,  M atka  św ię tych  P o lsk a , Kraków 1767, s. 87-92.
12 St. B r z e c h w a ,  P o ch o d n ia  ludziom  zakonnym ..., 1634, s. 124-125; tenże, N aj-  
p rze w ie le b n ie js za  w  B ogu P an a  M a gda len a  M or(t)ęska ..., Poznań 1747.
13 Słowa pisane kursywą nie znajdują się w tekście Brzechwy z r. 1634 ani z 1747 r. 
(lub mają inną formę).
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nia Boskiego pochodzą,, któremu każda z nas nie tylko podlegać po
winna, ale i musi bez żadnej uchrony; a iż tak jest, wywodów nie po
trzeba, tylko dobrowolnej powolności woli Boskiej i czasowi, który 
posłać raczył}* Przeto ostatniego dnia i godziny żywota mego, 
oświadczywszy nieustajną a powinną miłość moję przeciwko wam, 
dziękuję Bogu mojemu za takie cnoty wasze, z którycheście mię zno
siły. A iżem wam mniej służyła, niże liście sobie życzyły i ja powinna 
była, odpuszczenia u was proszę, boć mi to nie pochodziło [z]15 żadnej 
nieżyczliwości [przeciwko] wam. Postępku, którego wam zawsze 
mieć pragnęła bardzo, i abyście onym mlekiem napojone były (jako 
apostoł mówi), w którym byście rosły budując samych siebie, bar- 
dzom zawsze wszystkim i każdy z osobna życzyła. Jednak czegom 
usłużyć wam w tern omieszkała, albo z gnuśności swej zaniedbała 
ścieżek przykładnym życiem torować, więc i miecz urzędu16 czasem 
podobno był na maluczkie ostry; przeto w tern (jeśli kiedy był) błędu 
nie wymawiam, odpuszczenia u was prosząc, i aby mi to do porato
wania grzesznej duszy mojej nie (...)/7 przeszkadzało, pokornie pro
szę. A iżem w Panu wszystkich miłowała, jawne są zamysły moje, 
gdyż wszystkim, żadnej nie wyjmując, radabym była wszystkie dobra 
zbawienne w postępku cnót świętych zgromadziła przez środki przy
stojne i należące do tego, tak jako sierocemu stanowi naszemu przy
stoi. Przyznawaj ąc tę prawdę zawsze i we wszystkim, że płeć i stan 
nasz jest ostatnią cząstką w Kościele powszechnym, która sama z sie
bie nic nie mogąc, we wszystkim na rozsądku przełożonych przesta
wać powinna; i poczytałam to za wielki znak łaski Bożej nad nami, że 
przełożonym [naszym] wszystkie zamysły i postępki około zbawien
nego [dobra] naszego zawsze jasne były, tak iż nie mamy nic w życiu 
naszym, czego by rozsądek ich uważny nie przyznał być pomocą do 
postępku, do zachowania Reguły i kanonów świętych. A jako postęp
ki18 z urzędu ich dozór w wizytacyjach na oko najdował, tak nas 
i Stolicy Apostolskiej opisował, stąd otrzymać [nam], co u niej, trud
ności żadnej nie było. Po kilkakroć pokój nasz w Panie chciał nieprzy-

14 Nie ma w tekście Brzechwy.
15 [zf  [przeciwko] -  słowa w tym nawiasie są uzupełniane z tekstu Brzechwy.
16 I  m iecz urzędu  — tego nie ma Brzechwa, ale ma: [,jako że i sposób sprawowania 
i rządzenia mego”].
17 Tekst nieczytelny, uszkodzony.
18 Brzechwa ma: pasterski.
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jaciel pomieszać przez niektóre osoby, tak, iż za złem udaniem prze
łożeni [nasi] właśni przeciwko nam pobudzeni bywali. A przyznawa- 
jąc sobie własną błahość moję, ni gdym wywody żadnymi czynić nie 
chciała, ale żeby oni sami pilną inkwizycyją swą prawdy dochodzili,
0 tom się usilną prośbą starała; którą gdy za łaską Bożą przy nas 
najdowali, samiż jej obrońcami potężniejszymi potem bywali. Co nie 
dlatego przypominam, aby ta rzecz wam dobrze wiadoma nie była, ale 
abym do prośby swej, którą mam wnieść do was, przystęp uczyniła
1 serca wasze do wypełnienia jej skłoniła. Bo gdy sobie wspomną, 
z jakich nas trudności sam Pan Bóg w prawdzie swej wyprowadził, 
którym19 się z łaski Jego zawsze trzymać pragnęła i tym się łatwiej 
zatrzymać w dobru zaczętym będziecie mogły. Do tegoż służy prośba 
moja, którą do was wnoszę.

I19 20 Naprzód proszę, abyście na to zawsze pamiętały, żeśmy się ślu
bem obowiązały Panu Bogu żyć wedle Reguły św. Benedykta. Miej że 
każda nad sobą straż, a przełożona i nad drugimi, abyście w cale od
dawały tak, jakoście ślubowały Panu Bogu, który powiedział: Ślubuj
cie, a wedle ślubu oddajcie. A iż niektóre ostrości Reguły w tych tu 
krajach do zachowania były przytrudniejsze, a sumienie o wierne wy
pełnienie ślubu pilnie upominało: prosić zaś o dyspensacją poczyta
łam za szukanie życia przestronnego, przetoż nie o dyspensacją,, ale 
o rozsądek Kościoła świętego starałam się, będąc gotowa tak na 
ostrość jako i na dyspensacją,, gdyż nam tak najbezpieczniej było. Co 
że już dobrotliwość Boska zrządziła wszystko przez Kościół swój, 
który duchem jego wszystko sporządza, z czego niech mu będzie 
chwała wieczna. Iż gdzie było trzeba ostrość zachować, tam nie21 
dyspensowano a w dyspensacjach przecie miarę wszystkiego określo
no, tak iż nad to określenie dalej sobie rozprzestrzeniać życia nie go
dzi się, ani też tego nie jest potrzeba żadna, bo powinny na skromnej 
żywności i odzieniu przestawać. Pozwala Reguła wprawdzie niekiedy 
łaskę z potrzeby22 pokazać, ale nie zmyślności dogadzać. Potrzeba 
straży i czułości każdy nad sobą a przełożony i nad drugimi, aby się 
chytra zmyślność nie wkradła, która zawsze chce rozprzestrzenienia.

19 Tj. której-em.
20 Brzechwa nie ma tej numeracji.
21 Sens zdania odwrotny. Brzechwa ma: dyspensowano.
22 Inny porządek słów.
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2 Druga prośba moja do was, abyście w ćwiczeniu duchownym nie 
ustawały. To bowiem jest ten on powrózek we troje skręcony, którym 
się do woli Pana Boga naszego przywięzujemy i do miłości Jego, ten 
nas pociąga za sobą do naśladowania. Przez ten środek z nami roz
mawia, uczy i cieszy, zmacniając krewką słabość naszę w dobrem. 
A jako są niewypowiedziane pożytki tej świętej zabawy, tak niemniej 
wielkie szkody z opuszczenia jej. To bowiem jest wezwania naszego 
rzemiesło, bez którego wezwanie niesmaczne [i] bez wszelakiej ozdoby 
[swej] w oczach Boskich i ludzkich; wielką obrzydłością jest stan za
konny bez cnót. A cnoty jako będą mogły być, kiedy się ich nie będzie
my ćwiczyć, poznawając i wypełniając, a złość wykorzeniając [?]

3 Trzecia prośba moja do was, [z] strony zawarcia i ochrony od 
wszelkiej płci, stanu i lat, jako nam Kościół święty w kanonach swych 
rozkazuje każdego czasu [i] na każdym miejscu; którą żeście za łaską 
Bożą zachowały dotąd, oto wam Bóg błogosławił na wszystkim obfi
cie i wsławił was [z] zbudowaniem wielu, żeście twarzy swej nie po
dawały na widok i okna zmysłów swych od okazji umartwieniem 
zawierały. A kiedy potrzeba wycisnęła z klasztoru się wychylić, bo- 
jaźń Boża wszystko rozmierzywszy, przynęca o prędkie wrócenie 
i jako gołębica odpocząć [...]23 nie da. Przeto iścił wam one obietnice 
swoje, iż gdyście onego szukały2Ą on sam tych wszystkich rzeczy tak 
hojnie wam przydawał, żeby był najpilniejszy dozór wasz tego nie 
dokazał, byście były w folwarku najdłużej mieszkały. Nie trzeba wam 
było zabiegać łaski dla datku ani się kumać z gośćmi świeckimi, któ
rzy się wielokroć z tej ochrony waszej budowali, bo to każdy w za
konnych miłować musi, gdyż w rozmowach, choć i z duchownymi, 
rozerwania uciszonemu umysłowi trudno się ustrzec i doskonałym. 
Więc i ta ochrona wasza z domowymi świeckimi, z którymi i po kilka 
lat pod jednym dachem mieszkując, nie tylko pospolitowania z nimi 
żadnego, ale ani znajomości z nimi, tak z twarzy, jako i z imienia nig- 
dyście nie miały, co mnie było nie tylko pociechą, ale i obroną tam, 
gdzie wam tę świętą obroną pod płaszczykiem [...]25 nieprzyjaciel 
wydrzeć chciał. Bolało go to, żeście w zawarciu swem w pokoju bez

23 U Brzechwy:[aż w korabiu].
24 Brzechwa ma: słuchały.
25 U Brzechwy: [ścisłości].
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rozerwania umysłu na przyjście Oblubieńca swego czuły26, a w tej 
świętej ochronie od świata i od wszystkich fraszek jego. Iżali wam, 
Najmilsze Siostry, na czym schodziło[?] zaprawdę nigdy na żadnej 
rzeczy przy łasce Boskiej nie schodziło27 28 29 30 31 32\ która nad nami zawsze 
znaczna była we wszystkich około was dziełach Jego. To, że Jego 
samego własne były, któż bez grzechu25 nie przyzna tego[?] Bo nam 
był zawsze wszystko we wszystkim, o czym łatwiej pomyślić niż 
wymówić. Nie była w tym nigdy wola Jego, żebym wam pieniądze 
zbierała, ale środków do cnót świętych jako najwięcej zgromadzić, do 
tego mię łaska Jego mocno przynęcała. Bo iżeśmy są tego rzemiosła 
i wezwania starać się o cnoty, które bez środków jako rzemiosło bez 
naczynia wyrobione być nie może, przeto Bóg z dobroci swojej Boski 
samże wam sporządzał sposoby podawszy pomagał29, i na zrządzenia 
swe sam wprowadzał [i] łaską swą poprzedziwszy, do skutku przywo
dził, nie inszym umysłem, jeno tym, abyście się przez te środki przy 
łasce Jego zatrzymać mogły, któremiście oczy Boskie na się obróciły:

13() Pierwsza -  Przez zachowanie wiernie Reguły, to Bogu oddając, 
coście Mu ślubami swymi obiecały.

2 Wtóra -  Przez pracę około wykorzenienia złości a wszczepienia 
cnót w nieustainem ćwiczeniu, pobudzając ducha do postępku.

3 Przez tę świętą ochronę obyczajem skromnym i stanowi zakon
nemu należącym, jako prawdziwym Oblubienicom Króla Niebieskie
go przystoi, swy3] powinności czystego serca strzec, aby go oglądały.

A iż to wszystko z łaski Pana Boga macie [i] wiele was w dobrem 
zwyczaju i jakoby w świętem nałogu [...], skąd32 snadnie się wam za 
pomocą dobroci Boski w tym dobru zatrzymać bez wszelakiej trudno
ści; gdyż łatwiej gotowego strzec, niż znowu nabywać, a niepewno33, 
bowiem nie każdy uchwyci, cńoć34...

26 Tj. czuwały.
27 Inny porządek słów.
28 Nie ma Górski, ale ma Brzechwa z r.1634 i z 1747 r. (takich różnic jest w tekście 
więcej).
29 Brakuje u Brzechwy.
30 Brzechwa nie ma tej numeracji.
31 Brzechwa ma: z swej.
32 U Brzechwy: [trwa] i nie ma: skąd.
33 Brzechwa: Na niepewną.
34 Strona kończy się: ch oć -  następna kartka urwana.
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Odtąd wg K. Górskiego Matka Mortęska, Kraków 1971, s. 179-180: 
...choć wszyscy chcą ułapić. Aczeście wy za pomocą Bożą i łaską 
uchwyciły te dobre i święte zwyczaje, wiedzcież pewnie, iż póki się 
w nich wiernie trzymać będziecie, dotąd błogosławieństwo Pańskie nad 
wami nie ustanie; a skoro po życiu swym wedle reguły słabieć pocznie
cie, już i ćwiczenia duchowne smakować nie będą. Więc, że bez sma
ków duchownych pociech jest tęskliwe, a szukając ich tam, gdzie ich 
nie masz prawdziwych, otworzą się drzwi wszystkim okazyjom do 
spustoszenia, które dotąd były zawarte ś[więtą] ochroną z wielkim po
żytkiem dusz naszych; i dobrego przykładu35, tak iżby się próżno spo
dziewać czego inszego, jedno obrzydliwości spustoszenia z gorszeniem 
bliźnich. Przeto proszę dla miłości Zbawiciela naszego, który nas nie- 
pożytecznie z niewymownej dobroci swej łaską swą uprzedził i dotąd 
prowadził, nie pogardzajcież tą łaską Jego, hojnie na nas wylaną. Chce
cie nie być z niewdzięcznymi od niej odrzuconemi, pragnijcie nie tylko 
się w niej zatrzymać, ale jej sobie przyczyniać, gdyż to jest świętą wolą 
Jego, abyście rosły i owoc cnót świętych przynosiły.

O przełożonej, która by po mnie nastąpić miała, umyślnie żadnej 
wzmianki czynić nie chcę; niech to samego Boga sprawa będzie przez 
świętą zgodę serc i głosów waszych. O to tylko proszę przez miłość 
Pana naszego, aby się każda z was strzegła uporu; bo jeśli zgoda 
i miłość jest znakiem do żywota przejrzanych, tedyć niezgoda z uporem 
jest znakiem odrzuconych. Niechże, proszę, stanowi waszemu powinnej 
skromności świadkiem będą obyczaje przystojne i pokorna powolność, 
a Bóg z dobroci swej wejrzy na sieroctwo wasze i da wam lepiej niż się 
spodziewacie. Już was Panu temu oddawam, który niegodności mojej 
do rządzenia was na czas mi był poruczył; w Jego ojcowskie ręce zaś 
was oddaję, a rachunek, na który idę, aby ze mną łaskawie czynić ra
czył, o przyczynę was wszystkich do Niego proszę”.

35 T e  słowa Górski pominął, m aje  Brzechwa, r. 1634 s. 123; r. 1 7 4 7  s. 92.
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PROPRIA STUBELLA:
NA STYKU PRAWA I ARCHITEKTURY

Typ budynku klasztornego, który dzisiaj wydaje się nam oczywisty, 
a który łączy w jednym wieloskrzydłowym gmachu kościół, mieszka
nia, wszelkie tzw. miejsca regularne oraz możliwie duży procent 
warsztatów, pozostawiając osobno w obejściu jedynie ew. budynki 
gospodarcze -  przez wiele wieków współistniał z typem starszym, 
podobnym bardziej do osady niż do pojedynczego budynku. To chyba 
dopiero ekspansja cystersów (i cysterek) utrwaliła ostatecznie ów 
pojedynczy, wielofunkcyjny budynek i uczyniła go oczywistym. 
Wcześniej różnie bywało; znany tzw. plan z Sankt Gallen1, pochodzą
cy z początku IX wieku i stanowiący coś w rodzaju ówczesnego ide
ału rozplanowania zabudowań klasztornych, ukazuje osiedle, w któ
rym wiele codziennych dróg mnicha prowadziło przez podwórze lub 
ewentualnie tylko pod zadaszeniem otwartego krużganka. Na tym 
planie widzimy, że wprawdzie dormitorium mnichów przylega do 
kościoła, ale już dom opata połączony jest z nim tylko krużgankiem; 
nowicjat stoi zupełnie osobno, infirmeria także (prawda, oba te domy 
mają własne kaplice); osobno też stoją szkoła, dom gościnny 
i wszystkie poszczególne warsztaty. W tak więc zbudowanych klasz
torach mnisi, którzy w dormitorium przebywali przecież wyłącznie 
w nocy, krążyli w ciągu dnia po uliczkach osiedla, przechodząc pod 
gołym niebem od kościoła do swoich miejsc pracy, stąd do refektarza, 
i znowu na wyznaczone obowiązki. Dwa wieki później rozplanowanie 
architektoniczne klasztoru w Cluny (tzw. Cluny II, wg rekonstrukcji

1 P. S k u b i s z e w s k i ,  Kościół i klasztor benedyktynów w średniowieczu, „Znak” 
318(1980), s. 1624 n.

„Nasza Przeszłość” 1.105: 2006, s. 279-294.
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K. J. Conanta2) ukazuje już ściślejszą zabudowę, niemniej i tam kruż
ganki w przyziemiu wydają się w wielu miejscach nadal jedynymi 
łącznikami miedzy częściami budynku. Na Wyspach Brytyjskich naj
starsze klasztory, tak celtyckie jak i anglosaskie, miały formę osiedli 
otoczonych murem; w Kościele Wschodnim ta forma, zwana tam 
laurą (w rosyjskiej wersji ławra) istnieje do dzisiaj. W Polsce tak 
wyglądał jeszcze w końcu XVI wieku sądecki klasztor klarysek; do
piero w r. 1595 Jerzy Radziwiłł jako biskup krakowski nakazał budo
wę jednego dużego klasztoru w miejsce dotychczasowej grupy dom- 
ków3, czego dokonano w początku wieku XVII. Dodajmy, że w na
szych czasach ta forma osiedla pojawia się w instytucjach szczególnie 
dużych, a powstających stopniowo z małych początków; jak Laski 
i Niepokalanów.

Otóż jeżeli taki typ budownictwa mógł w średniowieczu siłą trady
cji występować tam, gdzie klasztor stawiano na specjalnie do tego 
wyznaczonym terenie, a fundator budował go od razu według przed
stawionych mu wymagań i potrzeb zakonnego życia -  to tym bardziej 
narzucał się tam, gdzie wspólnota zbierała się z własnej inicjatywy, 
bez fundatora, wykorzystując budynki o pierwotnym przeznaczeniu 
świeckim. Nadto niewątpliwie trwalszy był taki rodzaj budownictwa 
tam, gdzie sposób życia nie zakładał ani wspólnoty dóbr, ani pełnej 
i stałej zależności od władzy przełożonych domowych. Najlepszymi 
przykładami takiego stanu rzeczy i takich początków są w późnym 
średniowieczu beginki oraz tercjarki.

Beginki żyły bądź pojedynczo, bądź w grupach związanych jakimś 
stopniem życia wspólnego, ale bardzo rzadko w pełnej wspólnocie 
dóbr. Osiadały jednak chętnie blisko siebie, i stąd w krajach, w których 
były liczne, powstawały po miastach całe wielkie dzielnice mniejszych
1 większych domków, zwane beginażami, otoczone murem, z osobnym 
kościołem i czasem jakąś formą władzy zwierzchniej. (Wiele z tych 
dzielnic istnieje do dzisiaj i są rozmaicie użytkowane, odkąd w XX 
wieku beginki ostatecznie wymarły4.) Wiele z tych domków stanowiło 
własność poszczególnych beginek i bywały zapisywane w testamencie

2 Tamże, s. 1629.
3 W. B a z i e l i c h ,  Klaryski starosądeckie a sztuki , „Nasza Przeszłość” 25 
(1966), s. 180.
4 S. v a n  A e r s c h o t ,  M. H e i r m a n ,  Flemish Beguinages: World ,
Leuven 2001.
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albo za życia darowywane następczyniom; inne mogły należeć do begi- 
nażu jako całości. Nie było tu stałych ani zwłaszcza ujednoliconych 
zasad. Niektóre były tak małe, że mogły służyć zaledwie jako pustelnie 
jednoosobowe; inne mieściły po kilka lub nawet kilkanaście sióstr, we
dle tego, jak wówczas rozumiano metraż. Jedne stały luźno, inne two
rzyły zwartą zabudowę wzdłuż uliczek. Budowano je wedle woli budu
jących lub też wykupywano takie, jakie w pobliżu były, żeby móc je 
przyłączyć do dzielnicy. Była to zabudowa przypadkowa i indywidual
na, gdzie architektura stanowiła bardzo dobry obraz sposobu życia gru
py ludzkiej, która w niej mieszkała.

Początki wspólnot Tercjarek

Wspólnoty tercjarek franciszkańskich, zwanych u nas od XV wieku 
bernardynkami, powstawały zwykle w podobny sposób. Wydaje się, 
że historiografia dzisiejsza na ogół nazbyt się sugeruje późniejszymi, 
typowo już zakonnymi formami życia, które narzucono tercjarkom 
w początku wieku XVII, żeby pamiętać, jak płynna i luźna była ich 
organizacja poprzednio. Zaczynało się od tego, że jakaś tercj arka, 
dość zamożna, by sobie kupić lub zbudować domek, osiadała w pobli
żu kościoła franciszkanów (później bernardynów). Lokalizacja była 
ważna, gdyż Trzeci Zakon był pod władzą Pierwszego i dzielił jego 
duchowość, tercjarkom więc zależało na tym, by mieć jak najbliżej do 
franciszkańskiego ośrodka duszpasterstwa i modlitwy. Jeżeli domek 
był dość duży, jego właścicielka mogła użyczyć w nim mieszkania 
kilku innym siostrom. W takim zwłaszcza wypadku konieczne było 
przyjąć jakąś formę życia wspólnego, ta jednak ograniczała się do 
spraw życia codziennego i nie umniejszała w niczym prawa tercjarek 
do posiadania własności, w tym także nieruchomości, i do dyspono
wania jej losem. Jeżeli inne tercjarki zdołały pobudować się obok lub 
wykupić sąsiednie posesje, powstawał zwarty teren, który prawo pań
stwowe zaliczało w końcu, tak jak normalny klasztor, do posiadłości 
duchownych. Wobec prawa tercjarki żyjące w grupie były zakonni
cami; ale były nimi na pewno w innym sensie, niż termin „zakonnica” 
rozumiany był (i jest) w kościelnym prawie potrydenckim.

Ta historia powtarza się przy początkach wszystkich naszych śre
dniowiecznych wspólnot bernardynek. I tak w Wilnie w r. 1495 Bar- ,
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bara Radziwiłłówna (różna oczywiście od późniejszej królowej) 
i Dorota Olechnowiczówna osiadły jako tercjarki w dwóch domach za 
Wilejką naprzeciwko bernardynów5. Dom Radziwiłłówny był kupiony 
od Piotra Olechnowicza, brata Doroty, pod postawionym przez niego 
warunkiem, że od chwili tego kupna dom nie może już przejść z po
wrotem w ręce świeckie6; Olechnowicz najwyraźniej więc traktował 
tę sprzedaż jako coś w rodzaju fundacji na rzecz Kościoła. Królewna 
Barbara, córka Kazimierza Jagiellończyka, dodała im trzeci, mianowi
cie dwór z ogrodem, tamże obok położony, co musiało mieć miejsce 
najpóźniej w r. 1496 (rok jej ślubu z księciem saskim Jerzym)7. Były 
więc już trzy domy, a w r. 1508 dodano czwarty, gdy Anna 
Olechnówna (lub Olechnowiczówna) zapisała testamentem kolejną 
posesję, także dwór z ogrodem i także obok; dwór ten miała od swojej 
babki Monwidowej, która już sama przeznaczyła go na klasztor. Ma
my nawet jego opis z połowy XVII wieku, kiedy najwyraźniej jeszcze 
stał: był to „dom duży biały, położony tuż za rzeką od strony niższej 
ulicy” ( s t u b a a l b a  magna, inferiori a platea immediate post fluvium
sita) naprzeciwko domu innej tercjarki ( ), wielmożnej Elżbie
ty Radziwiłłówny, wojewodzianki wileńskiej8. W sumie więc, były 
tam na dość obszernym terenie cztery luźno stojące domy z ogrodami, 
co wszystko jako jedną całość Zygmunt I zatwierdził w r. 1541 jako 
własność kościelną9. Poza swoim „klasztornym” terenem tercjarki 
nabywały także, najczęściej na mocy czyjegoś zapisu, domy i domki, 
które wynajmowały jako czynszowe; takiego domu dotyczy najpraw
dopodobniej dokument z Kowna, gdzie w r. 1599 tercjarki Cecylia 
Krzysztofowna i Elżbieta Czajowczanka zeznają przed urzędem wójta 
kowieńskiego, że swoją kamienicę w rynku sprzedają Melchiorowi 
Wołodkowiczowi10. Takie jednak domy czynszowe, jako położone 
poza terenem samego klasztoru, nie są objęte niniejszymi rozważa
niami. Zauważmy natomiast słowo stuba, którym w swej potocznej 
łacinie bernardyni w XVII wieku określali dom.

5 H. W y c z a w s k i ,  K la sz to ry  bern ardyń sk ie  P o lsc e  w  j e j  g ra n ica ch  h is to ryc z
nych, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 561.
6 Biblioteka Raczyńskich, rkps 1452/2.
7 H. W y c z a w s k i ,  tamże.
8 AProwBem M 25, s. 281. „Za rzeką” -  oczywiście patrząc od strony bernardynów.
9 H. W y c z a w s k i ,  tamże.
10 Archiwum Prowincji Bernardynów w Krakowie (dalej: AProwBem), M 4, s. 193.
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Cała ta zabudowa musiała być przynajmniej w większej części, jeśli 
nie w całości, drewniana; słowo lapidea (kamienica) ani razu nie zda
rza się w tym czasie w aktach w wyraźnym zastosowaniu do mieszkań 
samych tercjarek. Co do lokalizacji, to spośród wszystkich znanych 
grup tercjarek, wileńskie miały chyba do bernardynów najdalej: ko
ściół braci był wprawdzie dobrze widoczny z ich ogrodu za wąską 
rzeczką, ale żeby do niego dojść, trzeba było iść okrężną drogą ulica
mi do mostu zwanego bernardyńskim.

Dokładnie w tym samym czasie podobny sposób powstawania przy
szłego klasztoru bernardynek obserwujemy w Warszawie i w Lublinie. 
W Warszawie11 były to trzy domy położone wzdłuż Krakowskiego 
Przedmieścia, między bernardynami a zamkiem; należący do nich teren 
obejmował też sporą część dzisiejszego Placu Zamkowego. W tym dom 
Marty Warszewickiej służył jako mieszkanie tercjarki przynajmniej od 
r. 1496, a dom Małgorzaty Golińskiej przed 1509, i ten był największy: 
właścicielka użyczyła więc w nim mieszkania kilku innym tercjarkom. 
Trzeci był dom Anny Loszki, który po jej śmierci dostał się na mocy jej 
zapisu bernardynom. W Lublinie mamy nawet zachowane liczne trans
akcje między tercj arkami lub między tercj arkami a ich rodziną, doty
czące właśnie domów12. I tak m. in. w r. 1502 tercjarka Małgorzata Żu- 
chowska, posiadająca dwa domy, spisuje testament, w którym daje jeden 
dom swym siostrom zakonnym, drugi zaś swoim bratankom, pod warun
kiem, że udzielą w nim oni mieszkania czterem tercj arkom. (Sami praw
dopodobnie mieli tylko pobierać czynsz od mieszkanek.) W r. 1525 do
wiadujemy się, że Anna Żukowska ma dom z dam brata i mieszka tam 
z dwiema innymi tercjarkami. W r. 1541 Klara Konopnicka zapisuje 
swój domek trzem siostrom Żółkiewskim; pięć lat później te ostatnie, 
uzyskując od króla uznanie swojej posesji za własność duchowną, za
strzegają mieszkanie po sobie Katarzynie Wereszczyńskiej i jej córce 
Zofii, dodając warunek, aby i te z kolei przekazały go tercj arkom, nie 
świeckim. Około r. 1550 Regina Witanowska kupuje domek i odsprze
daje go innej tercjarce, Elżbiecie Bystrzejowskiej. Następnie są jeszcze 
trzy darowizny od świeckich; kolejne zatwierdzenia królewskie z r. 1566

n W. M u r a w i e c ,  B ern ardyn i warszawscy, Kraków 1973, s. 152; H. W y c z a w 
s k i , s. 544.
12 Biblioteka PAN w Krakowie, rkps 2370 (A . W a d o w s k i ,  Kościół św. Piotra 
Apostoła z klasztorem bernardynek), 1.1, s. 1-4.
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i 1585 obejmują więc coraz większy teren, na którym po staremu stoją 
nadal osobne domki różnej wielkości i różnego zapewne kształtu. Nie 
wiadomo, co je łączy: wspólne podwórze, sieć ogrodów czy uliczki? 
W każdym razie między sobą na pewno połączone nie są i mamy tu 
znów do czynienia z osiedlem na przedmieściu, nie zaś z pojedynczym 
gmachem, ani nawet nie ze zwartą zabudową, która byłaby rzeczą nor
malną wewnątrz murów miasta.

Jedyny w Polsce dom tercjarek, który już przed Soborem Trydenc
kim miał kształt (i w jakiejś mierze ustrój) klasztoru w dzisiejszym 
znaczeniu, dom św. Agnieszki na Stradomiu, wówczas przedmieściu 
Krakowa -  również miał spontaniczne i skromne początki, z tą tylko 
różnicą, że mamy wiadomości o jednym tylko domu, w którym około 
r. 1453 osiadło razem kilka tercjarek. Ten dom, położony przed bramą 
Mikołajską, a więc od bernardynów w dość znacznej odległości, był 
jednak mieszkaniem grupy tylko przez kilka lat. Kasztelan sandomier
ski Hincza z Rogowa zbudował im bowiem już w roku 1459 klasztor 
z osobnym kościołem blisko bernardynów13. Jest to pierwszy na na
szym terenie wypadek, że grupa tercjarek ma świeckiego fundatora, 
a dzięki niemu jeden wspólny dom i własny kościół; ma też docho
dzącego bez trudu stałego kapelana i spowiednika; tym samym ma 
więc warunki na życie wspólne w klauzurze i rzeczywiście otrzymuje 
już w r. 1461 specjalne ustawy. Jak widzimy, stosunki społeczne, 
prawo, styl życia i architektura łączą się tu bardzo ściśle.

Aspekty prawne prywatnej własności

I właśnie na prawo musimy teraz zwrócić uwagę. Jak wiadomo, 
Trzeci „Zakon” św. Franciszka przeznaczony był (i jest) dla świeckich, 
jako pobożne stowarzyszenie, nie zaś zakon sensu stricto. Składane 
w nim śluby mają więc z konieczności nieco inną treść niż właściwe 
śluby zakonne. Ludzie żyjący w małżeństwie i prowadzący normalne 
rodzinne gospodarstwo muszą przez ślub czystości rozumieć po prostu 
wierność małżeńską, nie zaś pełną wstrzemięźliwość; przez posłuszeń
stwo -  uległość władzom zakonu w tych rzadkich sprawach, w których 
one ingerują w ich życie jakimiś wskazówkami, nie zaś codzienną to

l3H. W y c z a w s k i ,  Klasztory , s. 517.
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talną zależność od miejscowych przełożonych; przez ubóstwo wreszcie, 
poprzestawanie na koniecznym minimum, nie zaś rezygnację z prawa 
własności i z możliwości rozporządzania czymkolwiek. Jeżeli tacy lu
dzie decydują się na celibat, mogą oczywiście złożyć ślub czystości 
w zwykłym sensie, i tak robiły niektóre tercjarki, rezygnując z życia 
rodzinnego, a łącząc się w grupy, tak jak w pierwszych wiekach chrze
ścijańskie dziewice. Niemniej życie w takiej grupie, jakkolwiek uzna
wana ona była za instytucję kościelną, nie pociągało za sobą zmiany 
treści innych ślubów, zwłaszcza zaś ślubu ubóstwa. Stąd pełna nieza
leżność, z jaką pierwotne bernardynki rozporządzały m. in. swoimi 
domami. Krakowskie siostry u św. Agnieszki składały ślub czystości 
i składały ślub posłuszeństwa, ale nie składały ślubu ubóstwa w sensie 
zakonnym; jeśli więc nie domkami, których w tym klasztorze nie było, 
to przynajmniej swoimi posażnymi kapitałami mogły przynajmniej 
w jakiejś mierze rozporządzać. Dodajmy, że w XV i XVI wieku to ra
czej mniszki w tej kwestii naśladowały tercjarki (mnóstwo jest dowo
dów na posiadanie własności prywatnej np. przez cysterki) niż tercjarki 
naśladowały mniszki.

W tej sytuacji wstrząsem stały się uchwały Soboru Trydenckiego, 
który od wszystkich instytucji zakonnych w Kościele zażądał pełnej 
wspólnoty dóbr pod zarządem jedynie przełożonych. Część zakonnic 
i ogromna większość nowo wstępujących kandydatek przyjęła to pra
wo z entuzjazmem. Kiedy w r. 1618 do Lublina sprowadzono grupę 
bernardynek z krakowskiego klasztoru św. Agnieszki, aby tam zapro
wadziły potrydenckie porządki, siostry miały pełną świadomość, że są 
zaczątkiem reformy. Jej założenia spisały na początku swojej metryki:

A iż siostry na tę fundacją są przywiezione z klasztoru krakowskie
go od ,vu'. Agnieszki, które są Reguły trzeciej s. Franciszka sióstr po
kutujących, dlatego też tę regułę i statuta tak papieskie, jako i ojcow
skie, na które się samy obowiązały i z sobą przywiozły za pozwoleniem 
przełożonych; dlatego też na te wszystkie obligacje powinny się 
przyjmować i obłóczyć siostry do zakonu s.; także i na te śluby, oso
bliwie na ślub ubóstwa, nie mając nic w osobności, tak jako reguła 
niesie, ani żadne zapisy ani też wyderkajy im służyć nie mają, tylko 
każdy przełożony na ten czas będący14 konwentowi; którym siostrom 
przed profesją ma to im być opowiadano, że im wolno być nie może,

14 Tj. każdej przełożonej... będącej.
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aby miały mieć co w osobności, ale tylko wszystko w pospolitości, 
także i rzeczy, które mają do chodzenia, aby miały pod regestrem każ
dy przełożony od każdy siostry. Dlatego tedy, że mieć mają wszystko 
w pospólstwie, każda przełożona powinna z miłości wszystkich potrze
by opatrować..}5

Reguła, o której tu mowa, to tekst Trzeciej Reguły św. Franciszka 
w wersji dostosowanej do żeńskiego życia wspólnotowego, sporządzo
nej przez papieża Leona X (1513-1521). Tę regułę wzięły z klasztoru 
św. Agnieszki jego filie: lubelska i krakowska u św. Józefa; archiwum 
tej ostatniej przechowało dla nas bardzo piękny rękopis, zawierający tak 
samą regułę, jak i jej autorytatywną interpretację w postaci wyjaśnień 
i dodatkowych ustaw15 16 17. Rękopis ten pochodzi z r. 1649, a więc z czasu 
tuż po fundacji klasztoru św. Józefa, który to klasztor powstał, jak wia
domo, jako owoc zapału reformatorskiego Teresy Zadzikówny i kilku 
innych zakonnic, przekonanych, że ani ubóstwo, ani klauzura nie są 
jeszcze dość dobrze zachowywane u św. Agnieszki. Trudno więc było
by na naszym terenie o tekst wyrażający więcej reformatorskiego ducha 
u bernardynek. Stosowny fragment formuły ślubów zakonnych brzmi 
tam: Obiecują chować regułą... żyjąc w posłuszeństwie, bez własności, 
w czystości i w zamienieniu 1.

Zauważmy jednak sformułowanie „bez własności”. We wszystkich 
innych zakonach mówiło się „w ubóstwie” i rozumiało się przez to 
rezygnację z prawa do posiadania własności, nie tylko do rozporzą
dzania nią. Zdawałoby się, że słowa „bez własności” oznaczają to 
samo, ale okazuje się, że jednak nie: o pierwotnie świeckim charakte
rze i tradycjach tercjarstwa nadal tu nie zapomniano i z komentarza 
umieszczonego w tym samym rękopisie dowiadujemy się, ze bernar
dynka ma prawo posiadać własność, chociaż żyje bez niej i nie może 
nią w sposób niekontrolowany rozporządzać. Zabronione jej jest bo
wiem kupczenie, noszenie pieniądzy, zadłużanie sią, sprzedawanie -  
bez pozwolenia. Jeśli więc posiada jakiś procentujący kapitał (wyder- 
kaf, o jakim czytaliśmy w metryce lubelskiej), to powinna złożyć go 
w depozyt u przełożonej, do wydawania pod jej kontrolą na swoją

15 Biblioteka Seminarium Duchownego w Sandomierzu, rkps G 1251: „Sumariusz albo 
archiwum konwentu lubelskiego ww. panien Trzeciej Reguły s. o. Franciszka...”, s. 2-3.
16 Archiwum Bernardynek Krakowskich, rkps 151: „Reguła trzecia s. Franciszka...”
17 Tamże, s. 8.
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potrzebą abo też niekiedy na pospolitą.18 We wszystkich też nekrolo
gach bernardyńskich chwalone są zakonnice, które takie właśnie swo
je „prowizje” obracają np. na wystrój kościoła klasztornego czy inny 
cel „pospolity”, wspólny; i widać wyraźnie, że to było pozostawione 
rzeczywiście do osobistej decyzji zakonnicy, przełożona zaś mogła 
czasem, w razie szczególnie pilnej potrzeby, prosić o nieco takich 
prywatnych pieniędzy, a to w formie bądź pożyczki, bądź daru; mogła 
przeprowadzić niejako kwestę w zgromadzeniu -  ale nie mogła się
gnąć do tych depozytów bez wiedzy i zgody zakonnic.

Jak w takim razie przedstawia się sprawa posiadania prywatnego 
mieszkania?

Nowa architektura klasztorna -  i domki

Wszystkie nowo powstające fundacje, a było ich w tym czasie tyle, 
że liczba wspólnot bernardynek w Rzeczypospolitej podwoiła się, 
powstawały już odtąd z udziałem fundatora i w „normalnym” kształ
cie pojedynczego budynku; chociaż nadal był to niemal zawsze na 
początek budynek drewniany. Co do wspólnot starych, przynajmniej 
dla niektórych z nich zmieniona sytuacja prawna zbiegła się w czasie 
z absolutną koniecznością nowej budowy klasztoru. W Lublinie na 
przykład całe osiedle domków bernardynek spłonęło w roku 1580; 
zakonnice rozeszły się po innych klasztorach lub po krewnych, gdyż 
widać żadnej nie było stać na odbudowę choćby pojedynczego dom- 
ku. Władze prowincji chciały z początku reaktywować zgromadzenie, 
później w ogóle zrezygnowały z jego dalszego istnienia19; wreszcie 
jednak znaleziono dwóch dobrodziejów, którzy zgodzili się sfinanso
wać nową budowę, i to już do postawionego przez nich klasztoru 
sprowadzono w r. 1618, jak pamiętamy, zakonnice z Krakowa. Oczy
wiście fundatorzy nie zbudowali już osiedla domków, tylko jeden 
wspólny gmach klasztorny z własnym kościołem: to i podobniejsze 
było do klasztoru ojców, i mniej zużywało budulca, i lepiej wyrażało 
wspólnotowy charakter życia według nowego prawa kościelnego.

18 Tamże, s. 36.
19 H. W y c z a w s k i ,  Klasztory bernardyńskie, s. 524n. Wadowski (s. 4) datuje 
pożar dopiero na 1602.
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Dokładnie w tym samym czasie bernardynkom warszawskim dobro
dzieje, to jest głównie Stanisław Warszycki i król Zygmunt III, zbudo
wali kościół; zabudowania klasztorne natomiast trwały tu, jak się zdaje, 
w zasadniczo nie zmienionym kształcie, aż do połowy XVII wieku; 
dopiero po odbudowie koniecznej po szwedzkim „potopie”, podczas 
którego klasztor kilka razy odegrał rolę bastionu miasta i został znisz
czony, postawiono w miejsce dawnych kilku domów jeden duży20. 
W Kaliszu w r. 1606 znalazła się dobrodziejka -  Małgorzata Zarembina 
-  która umieściła tercjarki w swoim dworze, przebudowanym na klasz
tor, i dobudowała im kościół21. W Poznaniu (gdzie wspólny budynek 
istniał już od połowy XVI wieku) kościół dodano ok. r. 160022. W Wil
nie na Zarzeczu drewniane zabudowania bernardynek zdążyły w pierw
szej połowie XVII wieku spłonąć dwukrotnie; za pierwszym razem 
najwyraźniej odbudowano je w pierwotnym kształcie, gdyż dopiero 
Benigna Tyszkiewiczówna, która rządziła tą wspólnotą przypuszczalnie 
po r. 1640, a na pewno przed 1656, przy finansowej pomocy Mikołaja 
Piotrowskiego zbudowała murowany dom, który miał w sobie refektarz, 
infirmerię i cele mieszkalne.23 Ten budynek, stojący do dzisiaj w dzie
dzińcu, nie zajął jednak wiele terenu klasztoru ani nie wchłonął istnieją
cych tam nadal domów i domków. Wszelkim pożarom ostała się, jak 
pamiętamy, owa stuba alba magna, pochodząca jeszcze z końca XV 
wieku, oraz leżący naprzeciwko niej dom po Elżbiecie Radziwiłłównie; 
o innych usłyszymy za chwilę.

Nie wiadomo, jak wówczas wyglądała siedziba drugiej średniowiecz
nej jeszcze wspólnoty bernardynek na krakowskim Stradomiu, którą 
władze prowincji skazały z początku na wymarcie z powodu braku życia 
wspólnego i klauzury, ale której ostatecznie pozwolono się ponownie 
rozwinąć. Gdy kult reformy pod koniec pierwszej połowy XVII wieku 
nieco u nas osłabł, te dwie wspólnoty -  krakowska u św. Kolety i wileń
ska na Zarzeczu -  uzyskały jakoby ciche przyzwolenie na tryb życia po- 
dobniejszy do poprzedniego, niż to było ściśle według prawa możliwe. 
Ilekroć prowincja wydawała ustawy dla swoich „panien zakonnych”, jak 
na przykład w r. 1689, po paragrafach dotyczących mniszek zamieszcza-

20 Tamże, s. 545n.
21 Tamże, 5. 511.
22 Konsekracja 1603; H. W y c z a w s k i ,  K la sz to ry  b ern a rd yń sk ie , s. 535.
23 AProwBem M 25 s. 285.
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no osobne „konstytucje” dotyczące koletek (ta nazwa objęła potocznie 
oba klasztory)24. Tutaj niewątpliwie prawo do własności prywatnej było 
interpretowane szerzej niż u mniszek. Kiedy ok. r. 1641 definitorium 
prowincji radziło nad sprawami koletek krakowskich, ktoś spośród obec
nych wniósł, aby s. Barbarze dla uniknięcia kłótni zabroniono wynajmo
wać izby tak innym siostrom, jak i świeckim25. Zwraca uwagę sformuło
wanie „dla uniknięcia kłótni”: zakaz wydany jest z motywów praktycz
nych, nie zaś dlatego, że takie wynajmowanie nie zgadza się z duchem 
i przepisami wspólnoty zakonnej. Niewątpliwie owa Barbara26 posiadała 
bądź część dużego domu, bądź osobny dom na terenie klasztornym, i żyła 
z czynszów pobieranych za mieszkanie, tak od rezydentek, jak i od in
nych tercjarek. Nie wiemy, czy izby, które wynajmowała świeckim 
(tj. rezydentkom), były w jakikolwiek sposób oddzielone od tych, 
w których mieszkały zakonnice (i ona sama). Zaledwie piętnaście lat 
później ci sami bernardyni piszą już o wileńskich zarzecznych koletkach 
zupełnie wyraźnie, że jest ich ponad trzydzieści, i że żyją jedne z pracy, 
inne zaś z procentujących kapitałów posażnych27. Klasztor ten miał 
wprawdzie także majątek wspólny i zgodnie z normalną praktyką klasz
torów bernardyńskich miał do zarządu tym majątkiem syndyka28; musiał 
mieć przynajmniej jeden posiłek wspólny dziennie, jeśli w nim warto 
było zbudować refektarz; ale koletki nadal o część swoich potrzeb musia
ły się troszczyć same, więc możliwość wynajmu lokalu mogła u nich 
stanowić jedno z tradycyjnych źródeł utrzymania.

Zresztą także poza klasztorami koletek, u bernardynek mniszek, 
trwało przecież prawo do posiadania własności, a tym samym także 
„swojego” lokalu; i znajdujemy na to przykłady nawet w klasztorach, 
które zbudowano już w tej epoce według nowych zasad, chociaż zaw
sze tylko w takich, które istniały już poprzednio, w średniowieczu, jako 
grupy tercjarek na tradycyjnych prawach. Było to tym łatwiejsze, że

24 Tamże, M 8 s. 6 ln.
25 A d  vita n d a s rixas, ne lo ce t cam eras a liis  so ro rib u s  ve l sa ecu la rib u s  -  AProwBem 
M 4, s. 44.
26 Znana jest tylko z tej wzmianki, bez nazwiska. Jednocześnie ze spisu zmarłych 
znana jest tylko jedna siostra z nazwiska, ale bez imienia: Zebrzydowska. Nie wiado
mo, czy to ta sama osoba. Por. M. B o r k o w s k a ,  L eksykon zakon n ic  po lsk ich  epoki 
p rze d ro zb io ro w e j , t. II (w druku).
27 AProwBem M 25, s. 280.
28 Tamże, M 7, s. 38.
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nawet jeśli klasztor zbudowano w XVII w. od nowa, gmach nie obej
mował przecież całego terenu posesji i pozostawało miejsce na prywat
ne dobudówki. Najwyraźniej też nie było ich wprawdzie dużo, ale były 
wysoko cenione. W klasztorze kaliskim było takich domków -  stubel- 
lae -  przynajmniej dwa. Jeden zbudowała sobie własnym kosztem 
s. Katarzyna Leszczyńska, która zmarła w r. 1685, a przy śmierci prosi
ła, by domek po niej mogła odziedziczyć s. Febronia Malczewska, która 
ją  pielęgnowała w chorobie29; prośba zwrócona jest do władz prowincji, 
które wyrażają zgodę. Dwa lata później mamy kolejną taką transakcję: 
prowincja pozwała przykładnej (jak zaznaczono) mniszce Eufrozynie 
Kosowskiej przekazać propriam stubellam Krystynie Drogoszewskiej30. 
Zaraz potem (1688) identyczna prośba wpływa z klasztoru poznańskie
go: Justyna Wilkowska pragnie przekazać swój domek Helenie Brze
skiej, i również dostaje pozwolenie31. Władze zakonne uznają, że wła
ścicielka ma prawo decydować, byleby swoją decyzję poddała pod ich 
osąd; gdy to uczyniła, pozwolenie uzyskuje bez trudu; nie znalazłam 
w aktach ani jednego wypadku odmowy.

Są jednak i tu pewne granice. Dokładnie w tym samym czasie, bo 
w r. 1689, władze prowincji oburzają się na wniesiony zwyczaj prze
ciw zakonnej obserwancji w klasztorze zakonnic naszych wileńskich 
na Zarzeczu mieszkających, że umierając legują domki swoje, miesz
kania, kamieniczki w klasztorze będące, ludziom świeckim swoim 
krewnym, póki pokolenia stanie32; można się domyślać, że po takim 
legacie świeccy nie wprowadzali się wprawdzie na teren klauzury, ale 
tercjarka, która po śmierci testatorki zajmowała taki domek, musiała 
im płacić czynsz. Kapituła prowincji zakazuje tego pod ekskomuniką, 
ze względu na wynikające stąd nieporządki i niezgodę. Nie kwestio
nując jednak nadal samego prawa sióstr do posiadania lokali na wła
sność, definitorium prowincji pozwala w r. 1692 s. Felicjanie Bukow
skiej, dyskretce, czyli radnej klasztornej, aby jej domek przeszedł po 
jej śmierci na własność krewnej, s. Katarzyny Sukulanki (vel Szuka- 
łówny)33. Ponownie jednak w r. 1704 definitorium reaguje ostro na

29 AProwBem W 3, s. 129.
30 Tamże, s. 307.
31 Tamże.
32 Tamże, M 8, s. 62.
33 Tamże, M 8 s. 148. Użyto słowa neptis, które może oznaczać siostrzenicę lub cio
teczną wnuczkę.

wiadomość, że wileńskie koletki nadal mimo zakazu zapisują domy 
świeckim krewnym, a nawet je sprzedają34. Wśród zarzutów zaś, po
stawionych w r. 1713 przełożonej tego klasztoru, Katarzynie Jurewi- 
czównie, był i ten, że jest ona approprians sibi domum pro residen- 
tia.35 Prawdopodobnie usiłowała wykorzystać swój urząd, aby przy
właszczyć domek, należący do którejś z sióstr, z nadzieją zatrzymania 
go także po skończonej kadencji, i stąd oburzenie; gdyby miała do 
niego już poprzednio prawo własności, byłoby to w pojęciu miejsco
wej tradycji normalne.

Wyraźnie, jak pamiętamy, mowa w r. 1689 o kamieniczkach 
w klasztorze będących, a więc w stosunku do stanu z XVI wieku 
zmienił się (może w czasie powojennej odbudowy) tylko budulec, nie 
zmienił się natomiast fakt, że ten klasztor miał kształt osiedla z jed
nym większym, wspólnym domem i wieloma małymi prywatnymi. 
Nie jest jasne, czy zbudowany w r. 1692 kryty krużganek nad Wilejką, 
pozwalający siostrom dostać się bez wychodzenia na ulicę do wydzie
lonej im w kościele bernardynów kaplicy, miał jakieś połączenie 
z tym głównym, wspólnym budynkiem. Z krużganka pozostały tylko 
dwa przęsła na lewym brzegu rzeki, przyległe do kościoła, dalszy zaś 
jego bieg można tylko zgadywać; może jakimś jego śladem jest znaj
dujący się tam dzisiaj mostek dla pieszych przez Wilejkę. W każdym 
razie połączenie takie, gdyby istniało, musiałoby być bardzo długie, 
bo ów budynek stoi w środku dziedzińca w znacznej odległości od 
rzeki. Najprawdopodobniej więc połączenia nie było i wszystkie za
konnice, udając się do kaplicy, musiały po staremu wyjść z domu na 
dwór i przez dziedziniec dotrzeć do wylotu krużganka; tyle, że już nie 
musiały wychodzić poza teren klasztorny. Dziś nawet jeszcze, półtora 
wieku po kasacie (1864), w zachowanych już tylko częściowo i bar
dzo przebudowanych budynkach poklasztomych, nowoczesnego ba
dacza uderza nietypowy ich rozkład: Architektura klasztoru jest 
skromna, bez wyraźnych cech stylu. W zespole uderza nietradycyjny, 
wydłużony plan. Zachowane budynki: długi, z wjazdem na dziedziniec, 
położony koło bramy Młynów, przylega od strony południowo- 
wschodniej do sąsiedniego domu; na dziedzińcu, niemal prostopadle 
do niego, stoi drugi, krótszy. Od północy granicą dziedzińca jest Wi-
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34 Tamże, s. 390.
35 Tamże, M. 9 s. 106.
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lejka. Na parterze budynku bramnego były izby, w tym w bramie z obu 
stron -  dwie przedzielone żelaznymi kratami rozmównice. Na piętrze 
były cele i kuchenki. Budynek drugi (oficyna) miał na parterze z jednej 
strony refektarz, z drugiej izby..?6 To bowiem właśnie ów krótki bu
dynek na dziedzińcu jest pierwszym chronologicznie wspólnym do
mem, postawionym na terenie klasztoru jeszcze przez Benignę Tysz- 
kiewiczównę; ów długi (bo zajmujący z naddatkiem całą długość dzi
siejszej ulicy Malunu), powstał dopiero po roku 1794, na gruzach 
zabudowań zniszczonych w czasie wojny37, a więc zapewne na miej
scu dawnego ciągu małych domków. Może to on wchłonął dawny 
„duży biały dom” Anny Olechnowiczówny, stojący nad samą rzeką.

Reasumując. Nie jest dziś bynajmniej jasne, czy i które z naszych 
najstarszych fundacji mniszek posiadały pierwotnie osiedlową zabudo
wę, zwłaszcza kiedy jeszcze były przynajmniej częściowo drewniane; 
poza, jak pamiętamy, klaryskami sądeckimi, które miały ją  na pewno 
i wymieniły ją  na pojedynczy budynek stosunkowo późno. Natomiast 
zjawisko prywatnej własności poszczególnych części składowych ta
kiego osiedla jest poświadczone, ale występuje w zasadzie (bo z jednym 
tylko znanym mi wyjątkiem) wyłącznie u tercjarek, konkretnie zaś ber
nardynek, a to z powodu odmiennej u nich niż w innych zakonach in
terpretacji ubóstwa. W czasach potrydenckich, jak już wspomniałam, 
zjawisko to ogranicza się do starych, średniowiecznych fundacji, a nie 
występuje zupełnie w domach nowo założonych. W pojedynczych wy
padkach wymyka się spod kontroli władz zakonnych, i wtedy -  ale też 
tylko wtedy -  jest tam traktowane jak wykroczenie.

Ów jedyny wyjątek znajdujemy w dekrecie wizytacji, przeprowa
dzonej w roku 1739 przez wizytatora biskupiego w klasztorze bene
dyktynek w Słonimiu. Wizytator ten, kanonik Antoni Żółkowski, na
kazał m. in. przedłużyć budynek klasztorny o kilka nowych cel, tak, 
aby go połączyć ze stancją panny Józefy Wojzbunówny, żeby wszyst
ko było pod jednym dachem.38 Widocznie Teodora Józefa Wojzbu- 
nówna (1686-1745, w klasztorze od 1699, późniejsza ksieni 1742-

36 Lietuvos vienuolynai vadovas, Vilnius 1998, s. 302. Za przekład dziękuję 
mgr Annie Jakowskiej.
37 A. h. K i r k o r , Przewodnik po Wilnie i jego okolicach, Wilno 1880, s. 158.
38 Archiwum Benedyktynek Sierpeckich A 3, s. 49.
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1745)39, mieszkała w luźno stojącym domku na przedłużeniu budynku 
klasztornego. Nie jest jasno powiedziane, czy mieszkała w takiej ofi
cynie dlatego, że w samym domu zabrakło dla niej miejsca, czy też 
dlatego, że sobie ten domek zbudowała już jako mniszka własnym 
kosztem lub że postawiła go tam dla niej rodzina. U benedyktynek 
posiadanie peculium, czy to w formie pieniędzy, czy w jakiejkolwiek 
innej, było niewątpliwie wykroczeniem, ale właśnie w małym i wyjąt
kowo ubogim klasztorze Słonimskim peculium pieniężne było wtedy 
zjawiskiem stałym: biskupi uznawali jego zasadność i wydawali na 
nie poszczególnym siostrom osobne pozwolenia, a wizytatorzy to je 
znosili, to przywracali ponownie. Możliwe jest więc i to, że pozwolo
no na taką budowę. Czy do planowanego przedłużenia budynku do
szło, czy nie, brak wiadomości.

S. MAŁGORZATA BORKOWSKA OSB

Propria stubella: how Law touches Architecture

Summary

Women belonging to the Third Order of St. Francis, when they started creating 
communities, did not lose their right to possess property. These communities grew out 
of very small groups of women who bought or built small houses for themselves 
in the vicinity o f a Franciscan church; and the plots occupied by these houses 
(in growing number) came to be treated as Church possession, and to be surrounded 
by a common wall (rather like beguinages) and called convents. They were often very 
chaotic and haphazard as to architecture. Some o f them, after a fire or two, were about 
A. D. 1600 no longer habitable. At that time, the Council o f Trent having imposed the 
law o f common property on all the religious institutes, and strict enclosure on the 
women’s ones, the form of one building rather than that o f a cluster o f small houses 
came to be considered as the right one for a convent. So the rebuilding of the old, 
as well as the building o f new convents (as many as eleven were founded between 
1600 and 1650, which doubled the number of the Franciscan women’s convents in the

39 M. B o r k o w s k a ,  Słownik polskich ksień benedyktyńskich (w serii: Siostry za
konne w Polsce, t. II), Niepokalanów 1996, s. 182.
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country) needed rich founders who could afford such expense. These, however, could 
be found at the time, and the Franciscan convents soon took the form of the monastic 
ones. In spite, however, o f the common property and o f the enclosure, it was 
remembered that members o f the Third Order had not been originally nuns but secular 
women, and they were allowed to keep their right to possess property, although they 
could not dispose o f it without their Superiors’ control. Now in some o f these 
convents (but only in those that had started in the Middle Ages, never in the newest 
ones) the tradition o f separate little houses was not entirely lost; a few such houses 
were built on the convent premises, and they were inhabited and disposed of (in their 
owners’ last will) with all the necessary permissions which were never denied. From 
two convents (one in Cracow and one in Vilnius) we have however information about 
uncontrolled disposing, sometimes even of nuns passing or selling their houses 
to secular people (who were then entitled to collect a rent from the religious 
inhabitants o f such houses). This, and only this, was considered unlawful.

Translated by M. Borkowska OSB

WACŁAW UMIŃSKI CM

ZAKŁAD WYCHOWAWCZY IM. KS. SIEMASZKI 
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej okazało się, że zakład 
nie może pomieścić wszystkich chłopców1. Zapadła więc decyzja 
o rozbudowie. Na początku przystąpiono do przebudowy filii zakładu 
mieszczącej się w Czernej koło Krzeszowic. Dom w Czernej zbudo
wany w 1901 r.2 miał być wyłącznie używany podczas wakacji i to 
jeszcze przez małą grupę. Ale życie przyniosło inne rozwiązania, 
a dom okazał się zupełnie nie przystosowany do przyjęcia większej 
ilości wychowanków.

Już po śmierci ks. Siemaszki jego następca ks. Jan Rzymełka zgro
madził pewne fundusze, które miano wykorzystać na przebudowę3. 
Kiedy do Czernej w 1912 r. jako prefekt przybył ks. Jan Lorek4 * * * * *, roz-

1 W roku 1912 w zakładzie przebywało 210 wychowanków. Por. AMS T. DZ Kraków 
-  Zakład im. Ks. Siemaszki. Historia Zakładu [1890-1949]. Sprawozdanie dyrektora 
ks. Jana Lorka z dnia 15 VI1925. (dalej cyt. Sprawozdanie dyrektora ks. Lorka).
2 Dzięki zapobiegliwości ks. Siemaszki.
3 Było tego ok. 180 tys. koron, ale w wyniku wojny, a później dewaluacji niewiele 
z tego zostało. AMS DZ T. Kraków -  Zakład im. Ks. Siemaszki. Historia Zakładu 
[1890-1949]. Minęło lat 55. Materiały do kroniki zakładu, s. 4-5. (mps) (dalej cyt. 
Minęło lat 55); T. Zakład w Czernej [1920-1956] Kronika Zakładu im. Ks. Siemaszki 
dla biednych małoletnich chłopców w Czernej [opr. Janina Rogalska] 8 I 1920 -  1 II 
1941 (dalej cyt. Kronika Zakładu w Czernej).
4 Jan Kanty Lorek ur. 20 X 1886 w Błażejowicach na Śląsku Opolskim, do zgroma
dzenia wstąpił w 1905, śluby złożył 27 IX 1907, święcenia kapłańskie otrzymał 2 VII
1911 w Krakowie, w 1. 1917-1918 był duszpasterzem robotników polskich w diec.
Hildesheim, od 1930 był proboszczem parafii Św. Krzyża w Warszawie, biskupem
tytularnym Modra i administratorem apostolskim mianowany 26 IV 1936, ordynariu
szem sandomierskim został 12 III 1946, zmarł 4 I 1967 r. w Sandomierzu. .

„Nasza Przeszłość” 1.105: 2006, s. 295-303.
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począł swoją pracę od zbudowania na miejscu starej szopy nowej 
świetlicy, przystosowanej dla 62 chłopaków5. Po rozpoczęciu I wojny 
światowej budowę przerwano, starając się przede wszystkim o zabez
pieczenie, mimo olbrzymich trudności, jako takiego bytu wychowan
kom. Ks. Jana Lorka powołano do wojska, a na jego miejsce przyszedł 
ks. Seweryn Karolczyk6. Po zakończeniu wojny7 nowym dyrektorem 
zakładu w Krakowie został ks. Jan. Lorek. We współpracy z ks. Sewery
nem Karolczykiem podjął on decyzję o kontynuowaniu przebudowy 
ośrodka w Czernej8. Przystępując do rozbudowy nie można było zapo
mnieć jednak o doraźnych potrzebach. I tutaj z pomocą przyszły różnego 
rodzaju organizacje. Przede wszystkim pomocy udzielił Książęco-Biskupi 
Komitet dla Ofiar Wojny (KBK) przekazując zakładowi „dary amerykań
skie” w postaci czapek, płaszczy i kocy9. Dzięki nadzwyczajnej misji 
Czerwonego Krzyża Amerykańskiego wychowankowie zostali zaopatrze
ni w żywność jak i ubrania oraz bieliznę. Od Polsko-Amerykańskiego 
Komitetu Pomocy Dzieciom ośrodek czemeński otrzymał wielokrotnie 
produkty żywnościowe10.

Po zdobyciu odpowiednich środków finansowych i materiałów 
budowlanych przystąpiono do rozbudowy domu, korzystając nie tylko 
ze sprowadzonych z Krakowa murarzy i rzemieślników, ale również

5 Minęło lat 55, s. 3-4; Kronika Zakładu w Czernej.
6 Seweryn Karolczyk ur. 8 I 1891 w Międzyrzeczu, do zgromadzenia wstąpił 7 IX 
1908, śluby złożył 27 IX 1910, święcenia kapłańskie przyjął 24 VI 1915, zmarł 8 VIII 
1965 w Krakowie. AMS PM T. ks. Seweryna Karolczyka. Miał w Czernej pozostać 
tylko na parę tygodni, a pozostał na 14 lat. Minęło lat 55, s. 4.
7 Podczas I wojny światowej (1917-1918) zakład stał się schronieniem dla wielu 
sierot, które Książęco-Biskupi Komitet Pomocy dla Ofiar Wojny przysyłał bezpo
średnio z linii frontu czy z baraków ewakuacyjnych. Przez ten czas przez ośrodek 
przewinęło się około pięćset bezdomnych dzieci. AMS DZ T. Kraków -  Zakład im. 
Ks. Siemaszki. Historia Zakładu [1890-1949]. Sprawozdanie dyrektora ks. Lorka,; 
por. Kronika Zakładu, s. 16.
8 AMS DZ T. Kraków -  Zakład im. Ks. Siemaszki. Zakład w Czernej [1920-1956]. 
Historia rozbudowy Czernej. Zestawienie faktów 1917-1927. (mps, dalej cyt. Historia 
rozbudowy).
9 Kronika Zakładu w Czernej; por. G a w 1 a s , dz. cyt., s. 18.
10 Najlepszym świadectwem co ośrodek wtedy otrzymał może być zdanie, które zo
stało zapisane przez kronikarza, kiedy mówi o pomocy amerykańskiej m.in.: „Czerna 
dzięki darom amerykańskim miała zapasy kilkadziesiąt skrzynek mleka skondensowa
nego, także tłuszczu, worki cukru, kawy i kakao oraz konserwy rybne Minęło lat 55, 
s. 6-7; Kronika Zakładu w Czernej..
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wychowanków, którzy w miarę swoim możliwości również chcieli się 
przyczynić do rozbudowy domu w Czernej11. W wyniku podjętych 
prac w latach 1920-21 zbudowano dwie murowane oficyny, w których 
umieszczono 2 duże sypialnie12, pralnię, kuchnię, łazienkę z umywal
nią oraz ubikacje13.

Na tym prace budowlane się nie zakończyły. Kierownictwo zakładu 
uznało konieczność wybudowania osobnej szkoły dla wychowanków. 
Dotychczas chłopcy uczęszczali do miejscowej szkoły. Nie było to 
jednak zbyt korzystne14. W szybkim tempie udało się zbudować wła
sną szkołę w stylu dworku polskiego15. Umieszczono w niej trzy duże 
sale na parterze oraz 4 pokoje na piętrze16. I tak nowy rok szkolny 
1923/24 chłopcy z ośrodka rozpoczęli w nowej szkole. Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Krakowskiego nadało jej prawa państwowe przy
dzielając też 3 nauczycielki: Janinę Marię Rogalską, Marię Jaworską 
i Jadwigę Kopeć17

W kolejnych latach w zakładzie założono małą elektrownię z turbi
ną wodną, wodociąg, wybudowano basen kąpielowy, budynki gospo
darcze. Następnie przebudowano kaplicę i jadalnię, uporządkowano 
także całe otoczenie ośrodka, organizując dodatkowe boisko do gier 
zespołowych18. Pod koniec lat trzydziestych okazało się, że świetlica 
wybudowana przez ks. J. Lorka jest już za mała. Dzięki wydatnej 
pomocy księżnej Eugenii Ogińskiej19 w 1937 r. poszerzono świetlicę,

11 Kronika Zakładu w Czernej; por. G a w 1 a s , dz. cyt., s. 19.
12 Liczba miejsc wzrosła z 83 do 123. por. Kronika Zakładu, s. 16.
13 Minęło lat 55, jw. s. 6; Kronika Zakładu w Czernej, jw.; Historia rozbudowy, jw.; 
Sprawozdanie dyrektora ks. Lorka, jw.; por. G a w 1 a s , dz. cyt., s. 19-20.
14 Pod względem naukowym szkoła ta stała na niskim poziomie. Mieściły się w niej 
tylko dwie klasy. Również znaczna odległość od ośrodka była dużym utrudnieniem 
dla uczniów. Kronika Zakładu w Czernej.
15 Podobnie jak przy rozbudowie ośrodka tak i teraz wychowankowie dzielnie pomagali 
przy wnoszeniu budynku kościelnego. Na budowie można było też spotkać niektórych 
misjonarzy jak np. ks. prof. Konstantego Michalskiego. Minęło lat 55, s. 7.
16 Sprawozdanie ks. dyrektora Lorka.
17 Minęło lat 55, s. 8; Kronika Zakładu w Czernej; AMS DZ T. Kraków-Zakład Sie
maszki. Zakład w Czernej [1920-1956]. Pracownicy Zakładu w Czernej; por. Kronika 
zakładu, s. 16.
18 Sprawozdanie ks. dyrektora Lorka; Minęło lat 55, s. 8-12; Kronika Zakładu 
w Czernej; Historia rozbudowy.
19 Ofiarowała na wybudowanie świetlicy 10 tysięcy złotych. AMS DZ T. Kraków -  
Zakład im. Ks. Siemaszki. Zakład w Czernej [1920-1956]. Fundacje -  Eugenia
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przedłużono główny gmach budynku umieszczając tam jeszcze jedną 
sypialnię20.

Omawiając ośrodek w Czernej należy jeszcze wspomnieć o samym 
życiu jego mieszkańców. Przebywali tutaj mali chłopcy, którzy 
uczęszczali do pierwszych czterech klas szkoły powszechnej. Na na
ukę przeznaczony był czas przed południem, natomiast popołudniami 
wychowankowie, podzieleni na grupy pomagali w różnych pracach 
wykonywanych w ośrodku czy to stolami czy w ogrodzie lub na po
lu21. Wolny czas wychowankowie mogli spędzić słuchać audycji ra
diowych22 lub oglądać seanse filmowe23.

Wychowawcy często urządzali dla nich różne wycieczki po oko
licznych lasach lub miejscowościach np. do Krzeszowic, Tęczynka24. 
Na wypoczynek letni do Czernej przyjeżdżali starsi koledzy z Krako
wa na początku z domu przy ul . Długiej, w latach trzydziestych rów
nież z Prądnickiej. Podczas wspólnych spotkań organizowano różne 
zawody, najczęściej grano jednak w piłkę nożną25.
We wspomnieniach byłych wychowanków z Czernej pojawiają się też 
obrazy związane z przeżywaniem przez nich świąt, szczególnie Boże
go Narodzenia. Wychowawcy ze swej strony robili wszystko, aby tym 
chłopcom, którzy w wielu przypadkach byli sierotami, umożliwić 
przeżyć tego czasu w atmosferze wielkiej radości26.

z Dąbrowskich lv. Ks. Ogińska 2v. Adam Wojtkiewicz, fundacja im. Śp. Adama 
(10 000 zł); Minęło lat 55, s 14.
20 AMS DZ T. Kraków -  Zakład im. Ks. Siemaszki. Zakład w Czernej w [1920-1956]. 
Budowa świetlicy, sypialni, tarasuj Minęło lat 55, s. 14.
21 G a w 1 a s , dz. cyt., s. 20.
22 Radio do zakładu przywiózł z Warszawy ks. prefekt S. Karolczyk. G a w 1 a s , dz. 
cyt., s. 38.
23 Za pośrednictwem projektora wyświetlano zarówno filmy popularno-naukowe jak 
i rozrywkowe. A więc służył on zarówno nauce jak i zabawie. G a w 1 a s , dz. cyt., s. 42.
24 G a w 1 a s , dz. cyt., s. 36.
25 Warto w tym miejscu dodać, że wychowankowie zakładów Siemaszkowskich uży
wali względem siebie swoistych określeń. Uczniowie z Czernej swoich kolegów 
z Krakowa określali czasami mianem „starszyzny” choć najczęściej zwracali się do 
nich „krakowscy”. Młodzieńcy z Krakowa maluchów z Czernej nazywali „sztubaka
mi” Por. G a w 1 a s , dz. cyt., s. 22.
26 Wszyscy zwłaszcza czekali na przybycie św. Mikołaja, który zawsze rozdawał
wspaniałe prezenty. G a w 1 a s , dz. cyt., s. 26-29, 35.
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Do Czernej z różnych stron przyjeżdżało wielu gości . Byli to za
równo misjonarze z różnych stron Polski, a czasami i zagranicy27 jaki 
też dostojnicy kościelni28 i państwowi29.

W połowie lat dwudziestych, kiedy okazało się że wychowankowie 
zakładu im. Ks. Siemaszki nie mieszczą się już w dwóch ośrodkach 
tzn. w Krakowie na Długiej 42 i filii w Czernej dyrektor ks. J. Lorek 
podjął decyzję o wybudowaniu trzeciej placówki wychowawczej. Po 
przydzieleniu na ten cel w roku 1927 przez Magistrat jednomorgowej 
działki na Prądniku Białym i otrzymaniu hipotecznej pożyczki w wy
sokości 200 000 zł przystąpiono do robót budowlanych. Zawiązano 
Komitet Budowy Zakładu w którego skład jako członkowie honorowi 
weszli m. in.: wojewoda krakowski -  Ludwik Dąbrowski, metropolita 
krakowski -  książę Adam Sapiecha oraz prezydent miasta Krakowa 
inż. Karol Rolle. Z inicjatywy wspomnianego Komitetu do społeczeń
stwa miasta Krakowa w czerwcu 1928 r. wystosowano odezwę, 
w której zwrócono się o składanie datków na wykończenie rozpoczę
tych prac30. Trwały one do września 1930 roku31, kiedy to pierwsi

27 Do Czernej przede wszystkich przyjeżdżali księża z domów krakowskich. Jednak 
przy okazji różnych uroczystości przybywali z wizytą także inni, jak np. w 1923 
przyjechał na wizytację Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji ks. F. Verdier, 
a w roku 1939 delegaci na konwent prowincjalny zarówno z Polski jak i obu Ameryk 
oraz Chin. Por. G a w 1 a s , dz. cyt., 31, 65.
28 Wśród dostojników kościelnych na plan pierwszy wysuwa się postać ks. bpa Ada
ma Stefana Sapiehy, który odwiedził ośrodek roku w 1923. Powiedział wtedy do nich 
m. in. następujące słowa: Dobrze tu wam jak widzę się żyje, cieszy mnie to ogromnie. 
Korzystajcie z otrzymanych darów Bożych i rośnijcie na pożytek Bogu i ojczyźnie, 
którą nasz Stwórca wskrzesił po wojnie do ponownego życia. Bądźcie chlubą kościoła 
naszego i pociechą waszych przełożonych ”. G a w 1 a s , dz. cyt., s 31.
29 Przyjeżdżali przede wszystkim z okazji różnych uroczystości jak np. na poświęce
nie szkoły w 1923 r. kiedy to Czerną odwiedził wiceprezydent Krakowa Karol Rolle, 
wizytator szkół podstawowych z Kuratorium Jan Dreciński, inspektor szkolny 
z Chrzanowa. Por. G a w 1 a s , dz. cyt., s. 34; Również zakład w 1937 r . przy okazji 
uroczystego otwarcia nowej świetlicy zapełnił się liczny gości. Wśród nich był kura
tor Radzyński, wiceprezydent Krakowa Dąbrowski, hrabina Łubieńska, dyrektor 
koncernu IKC Dąbrowski. Por. G a w 1 a s , dz. cyt., s. 60. Bywały też i inne okazje 
jak np. wspólne pieczenie ziemniaków. Jesienią 1937 pojawili się na ognisku wice
prezydent Krakowa dr Klimecki z małżonką, hrabina Lubieńska, były prezydent 
Krakowa Karol Rolle i wielu innych. Por. G a w 1 a s , dz. cyt., s ó l .
30 W odezwie tej napisano m.in.: Mało komu wiadomo, że na Prądniku Białym, wyrósł 
w ciągu kilku miesięcy ogromny gmach nowego Zakładu im. Ks. Siemaszki, który ma 
pomieścić 300 chłopców-sierot. Stoi już nakryty dachem, ale śmiałym inicjatorom
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wychowankowie wprowadzili się do nowego budynku wzniesionego 
kosztem ponad miliona złotych32. W tym nowoczesnym gmachu
0 powierzchni 1700 m2 mogło pomieścić maksymalnie do 300 wy
chowanków. Na tzw. niskim parterze urządzono warsztaty dla chłop
ców z klas od piątej do siódmej jak również sale harcerską, muzyczną
1 czytelnie. Na tym poziomie umieszczono także pralnię, suszarnię 
i kuchnię. Natomiast na parterze wysokim przygotowano trzy sale 
lekcyjne po 60 m2 dla szkoły przemysłowej, gabinety, rozmównice 
z przylegającą furtą. Na tym poziomie znajdowała się olbrzymia ja
dalnia. Na pierwszym i drugim piętrze oprócz dużych sypialni znaj
dowały się umywalnie z prysznicami, kaplicę zakładową umieszczono 
zaś nad jadalnią. W zakładzie co niedzielę w głównym hollu, gdzie 
mieściła się duża scena organizowano przedstawienia sceniczne i po
kazy kinowe, ubogacone występami chóru oraz orkiestry smyczkowej 
i mandolinowej. Przed zakładem przygotowano duże boisko, gdzie 
młodzież grała w siatkówkę i piłkę nożną. Z myślą o chłopcach, któ
rzy w Czernej wstąpili do drużyny „Zuchów” w zakładzie Prądnickim 
powstała XII Krakowska Drużyna Harcerska33.

W najstarszej części Zakładu ks. Siemaszki czyli w budynku przy 
ul. Długiej 42 umieszczono bursę dla terminatorów. Tu z konieczności 
również przeprowadzono drobne remonty i zmiany, aby jak najlepiej 
wykorzystać ten stary budynek. W roku 1923 dzięki zapobiegliwości 
ks. J. Lorka przy ul. Długiej wybudowano 15 sklepów na miejscu

brak funduszów na jego wykończenie. Nie stać nas dziś na wielkie fundacje, ale skoro 
ktoś olbrzymim wysiłkiem, bo kosztem 280 tysięcy zł doprowadził budowę tak daleko, 
naszym obowiązkiem jest dopomóc do je j wykończenia. Ufamy że społeczeństwo całe 
pomoże coprędzej zebrać potrzebnych jeszcze 300 tysięcy zł, w imię miłości Boga 
i bliźniego, oraz w imię tej wielkiej prawdy, jaką zawiera uchwała Kongresu w Lon
dynie, że: kto ochrania dzieci cudze, zwłaszcza biedne i osierocone, tym samym najle
piej troszczy się o przyszłość dzieci własnych ” AMS DZ T. Kraków -  Zakład im. Ks. 
Siemaszki. Historia Zakładu [1890-1949]. Odezwa Komitetu Budowy Zakładu 
z czerwca 1928.
31 Minęło lat 55, s. 15; G a w 1 a s , dz. cyt., s. 17.
32 Na tę sumę złożyły się liczne pożyczkom w bankach krakowskich i lwowskich jak 
również ofiary zebrane od mieszkańców Krakowa dzięki wystosowanej odezwie.
33 AMS DZ T. Kraków -  Zakład im. Ks. Siemaszki. Historia Zakładu [1890-1949]. 
Sprawozdanie z działalności zakładu z 15 marca 1934; Odczyt w Radiu Polskim 
w dniu 19 listopada 1934; por. G a w 1 a s , dz. cyt., s. 17.
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dawnego parkanu. Dochód z nich uzyskany przeznaczano na spłat 
procentów i pożyczek zaciągniętych na budowę zakładu34.

Zakłady wychowawcze im. ks. Siemiaszki choć fizycznie podzielo
ne na trzy ośrodki stanowiły organizacyjnie i gospodarczo jedną ca
łość35. Siedziba główna nieprzerwanie, od samego początku mieściła 
się przy ul. Długiej. Wszelkie formalności związane z przyjęciem do 
zakładu załatwiano właśnie w tym miejscu. Choć każdy z ośrodków 
prowadził swoją księgę kasową, inwentarzową i wpisową to jednak 
oprócz tego najważniejsze dane wpisywano do księgi centralnej. 
Przede wszystkim we wspomnianej księdze odnotowywano wszystkie 
informacje dotyczące każdego wychowanka36. Przyjmując nowego 
chłopca do Zakładu zakładano każdemu osobistą kartę, gdzie zapisy
wano podstawowe dane jak i uwagi z poszczególnych ośrodków37.

Do ośrodka w Czernej przyjmowano chłopca od siódmego roku 
życia czyli w wieku przepisanym na rozpoczęcie pierwszej klasy po
wszechnej38. Uwzględniając wiek wychowanków czemeńskich rolę 
wychowawców powierzono personelowi żeńskiemu. W tym ośrodku 
pod opieką trzech nauczycielek chłopcy zdobywali wykształcenie na 
poziomie czterech klas szkoły powszechnej. Z konieczności niektóre 
przedmioty takie jak gimnastyka, śpiew i zajęcia praktyczne odbywa
ły się łącznie dla dwóch klas. Za Zakład w Czernej odpowiadał zaw
sze ks. Prefekt mianowany spośród misjonarzy. Do pomocy miał na
uczycielki, które w sprawach szkolnych podlegały kuratorium oświa
ty, natomiast w sprawach wychowawczych i regulaminowych odpo
wiadały przed ks. Prefektem.

34 Sprawozdanie ks. dyrektora Lorka, jw.; Roczny dochód ze sklepów sięgał 10 tysię
cy zł. Por. Minęło lat 55, s. 17.
35 Działalność zakładu regulował „Statut” zatwierdzony po I wojnie światowej przez 
władze państwowe w Krakowie w dniu 30 kwietnia 1927 r. oraz 21 marca 1928 r. 
W kolejnych latach to zatwierdzenie było ponawiane. Por. Statut Zakładu Wycho
wawczego im. ks. Siemiaszki dla biednych i osieroconych chłopców w Krakowie 
i w Czernej. Kraków 1927.
36 Chodzi o następujące dane: rok i miejsce urodzenia, stosunki rodzinne, adnotacje 
o usposobieniu i postępach w nauce i sprawowaniu oraz wszelkie spostrzeżenia 
z pobytu chłopca w zakładzie. Minęło lat 55, s. 18.
37 Z tej karty zebrane informacje przenoszono do księgi centralnej. Por. tamże.
38 Nie przyjmowano młodszych z tego względu, że misjonarze nie prowadzili przed
szkola. Niemożliwe byłoby połączenie małych chłopców z przedszkolami w jednym 
budynku. Por. Minęło lat 55, s. 19.
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Co trzeci dzień i co trzecią niedzielę każda z nauczycielek miały 
całodzienny dyżur przy chłopcach odpowiadając za ich zachowanie i 
bezpieczeństwo przed Zarządem Zakładu i władzami świeckimi39. 
Podczas tego dyżuru korzystała z pomocy samorządu zakładowego. 
W jego skład wchodziły następujące osoby: przodownik, wójt i opie
kunka samorządu40. Co miesiąc w szkole podczas wywiadówki opie
kunowie i krewni odwiedzając chłopców, mogli dowiedzieć się o ich 
zachowaniu i postępach w nauce41.

Po czwartej klasie wychowankowie z Czernej przechodzili do Kra
kowa na Prądnik42, gdzie kontynuowali naukę w szkole powszechnej. 
Mieściła się ona w budynku zakładu, organizacyjnie podlegała zaś 
szkole św. Floriana43. Po jej ukończeniu część wychowanków uczęsz
czała do różnych szkół średnich44.

W zakładzie prądnickim personel był już wyłącznie męski. Za każ
dą klasę ze szkoły powszechnej odpowiadał jeden wychowawca. Dla 
młodzieży ze szkół średnich wyznaczono również jednego opiekuna45. 
Podobnie jak w Czernej również i tutaj odbywały się raz miesiącu 
wywiadówki dla rodziców lub opiekunów46.

Wreszcie na Długą trafiali ci młodzieńcy, którzy nie mogąc konty
nuować nauki w szkole, odbywali praktykę u różnych rzemieślników

39 Minęło lat 55, s. 21.
40 W tym miejscu trzeba wyjaśnić system, który obowiązywał w zakładzie. Otóż 
wszyscy wychowankowie podzieleni byli na dziesiątki. Na czele każdej dziesiątki stał 
tzw. przodownik. Nad wszystkimi dziesiątkami kontrolę sprawował wójt. Za cały 
samorząd odpowiadała jego opiekunka. Minęło lat 55, s. 21-22.
41 Minęło lat 55, s. 22.
42 Przychodzący do tego ośrodka zobowiązani byli do zapoznania się z regulaminem 
obowiązującym w zakładzie. Omówiono w niej szczegółowo zarówno obowiązki jak 
i prawa wychowanków. Por. AMS DZ T. Kraków-Zakład Księża Siemaszki. Statuty 
i Regulaminy [1927-1952]. Regulamin Zakładu wychowawczego im. Ks. Siemaszki.
43 W tej szkole były trzy klasy: piąta, szósta i siódma. Minęło lat 55, s. 22.
44 Zdolniejsi uczniowie mogli zdobywać wykształcenie w gimnazjum, szkole handlo
wej, przemysłowej albo w szkołach zawodowych np. elektrycznych czy kupieckich. 
Minęło lat 55, s. 22.
45 Pracę personelu zarówno wychowawców jak i pozostałych osób określały regula
miny zakładowe. Por. AMS DZ T. Kraków-Zakład Księża Siemaszki. Statuty i Regu
laminy [1927-1952]. Regulamin wychowawcy, Regulamin bieliźniarki i szatni, Regu
lamin infirmeńi, Regulamin kierowniczki kuchni, Regulamin szofera i palacza.(mps).
46 Minęło lat 55, s. 22-23.
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na mieście47. Zakład przy ul. Długiej pełnił faktycznie rolę bursy, 
ponieważ większość czasu wychowankowie zakładu spędzali w kon
kretnym warsztacie. Wśród warsztatów, które wybierali chłopcy naj
częściej można wymienić następujące: ślusarskie, elektrotechniczne, 
monterskie, krawieckie48.

Warto w tym miejscu dodać, że wychowankowie opuszczając za
kład z dyplomem czeladnika czy świadectwem maturalnym nie zry
wali kontaktu ze swoimi wychowawcami. Temu celowi służył między 
innymi „Związek Byłych Wychowanków Zakładów im. Ks. Siemasz
ki”. W ramach tego związku wychowankowie mogli otrzymać też 
konieczną pomoc tak bardzo potrzebną przy starcie w dorosłe życie.

Podsumowując działalność Zakładów im. ks. Siemaszki należy 
powiedzieć, że należały one do największych instytucji wychowaw
czo-opiekuńczych w ówczesnej Polsce. Pod koniec lat trzydziestych 
otaczały one swoją opieką ponad 450 chłopców. Około 280 wycho
wanków podjęło pracę w różnych zakładach rzemieślniczych, 45 
ukończyło szkoły średnie jako nauczyciele, urzędnicy i technicy, 14 
dawnych siemaszkowców zostało księżmi49.

47 Część chłopców rezygnowała z kontynuowania dalszej nauki ze względu na brak 
zdolności w tym kierunku. Innym powodem mogła być trudna sytuacja w rodzinie. 
Chłopiec, który wyuczył się na czeladnika mógł w ten sposób pomóc rodzinie. Minęło 
lat 55, s. 23.
48 Ale były też i inne jak np.: szewskie, lakiernicze, tapicerskie, szlifierskie. Minęło 
lat 55, s. 24.
49 AMS DZ T. Kraków-Zakład ks. Siemiaszki. Historia Zakładu [1890-1949]. Co 
zrobiono w ostatnim dziesięcioleciu w Zakładach im. ks. Siemaszki.



LIDIA KWIATKOWSKA-FREJLICH

' JACEK LIBERIUSZ A KWESTIA WIZERUNKÓW  
OSÓB ŚWIECKICH W KOŚCIOŁACH KATOLICKICH

Polscy historycy sztuki często wypowiadali się przeciwko identyfi
kowaniu osób świeckich w różnego typu przedstawieniach kościel
nych. Już Władysław Podlacha uważał je, za niezgodne z wizją mala
rza, narzucone erudycją badacza. Na potwierdzenie swoich słów pole
mizuje z wypowiedzią Aleksandra Przeździeckiego i Edwarda Rasta- 
wieckiego, którzy we Wzorach sztuki średniowiecznej1 usiłowali, według 
niego, wyróżnić osoby: Hieronima z Pragi, Jagiełłą (...) Jakkolwiek 
przykłady powyższe są wzięte z dawnej literatury, gdy jeszcze w nauce 
polskiej krytyczna historia sztuki była zaledwie w zawiązku, ale przecież 
mimo wszystko swoją drastycznością dostarczają dowodu, jak dalece 
studium historii kultury i je j żywa uprawa mogą odbić się na sposobie 
badania sztuki i do jakich nieoczekiwanych rezultatów w interpretacji 
doprowadzić, jeśli równocześnie nie uwzględnia się bezpośrednich du
chowych źródeł, z których sztuka wypływa2 3. Na te wątpliwości odpowie
dział Tadeusz Dobrzeniecki krótkim stwierdzeniem: Sprzeciw Podlachy 
traci uzasadnienie, jeżeli zważy się, że królowie polscy w roli magów 
zbliżających się, by adorować Dzieciątko, nie różnią się treściowo swym 
ujęciem od tradycyjnie adorujących Chrystusa i Marię fundatorów^.

1 Przywołuje ich słowa o obrazie z XV wieku Dwunastoletni Jezus w Synagodze 
w kaplicy jagiellońskiej w katedrze na Wawelu. A. P r z e ź d z i e c k i ,  E. R a s t a -  
w i e c k i , Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia po koniec wieku XVII 
w dawnej Polsce, Warszawa 1853-1855, tabl. X.
2 W. P o d l a c h a ,  Historja sztuki a historja kultury, „Pamiętnik IV Powszechnego 
Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu” t. 4: Lwów 1925, s. 4.
3 T. D o b r z e n i e c k i ,  Średniowieczny portret w sakralnej sztuce polskiej, „Rocz
nik Muzeum Narodowego w Warszawie” t. 13,1: 1969, s. 144.

„Nasza Przeszłość” 1.105: 2006, s. 305-313.
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Obecnie mediewiści polscy traktują pojawienie się wizerunków 
osób świeckich w przestawieniach kościelnych jako nie podlegające 
dyskusji. Spotyka się wręcz twierdzenia, że przedstawienie adoranta 
jest nierozłącznie związane z obrazami treści religijnej4 5, wskazuje się, 
że w takim kontekście wyobrażenie człowieka siłą rzeczy było podpo
rządkowane zasadniczemu tematowi dzieła5 oraz, że człowiek ukazany 
jest pod postacią świętego, dostępuje zaszczytu bliskiego obcowania 
z głównymi osobami przedstawienia6 7.

Śledząc natomiast literaturę polską, dotyczącą sztuki nowożytnej, 
można zauważyć wśród badaczy postawę daleko idącej ostrożności 
i powątpiewania, wynikającej z obawy o nadmierną poufałość ze 
sprawami boskimi. Na przykład Eugeniusz Iwanoyko tak pisze 
o przedstawieniu w Koprzywnicy: i tu próbowano doszukać się 
w rysach adorantów odbicia portretowego fundatora. Istotnie portre- 
towość fizjonomii św. Bernarda, różnego od wyobrażenia w Koprzyw
nicy, mogła tu nasuwać pewne hipotezy. O ile one mogą być prawdzi
we, to przyjąć je  należy z pewnym zastrzeżeniem. W obu wypadkach 
może zachodzić prawdopodobieństwo trawestacji rysów opatów- 
fundatorów, nie może jednak być mowy o wiernym portretowaniu się 
opata z aureolą nad głową, w postaci wielkiego reformatora Cister- 
cium w towarzystwie ewangelisty1.

Niemniej jednak, nawet oni musieli przyznać, że zjawisko to istnia
ło w sztuce polskiej XVII wieku. Tłumaczyli to pychą, np. Tadeusz 
Chrzanowski, gdy pisał o galerii Załuskich w kolegiacie pułtuskiej: ci 
pyszni wojownicy, politycy i książęta kościoła zwracają się ku ołta
rzowi we 'wiecznej adoracji', ale zarazem i od wiernych - widzów 
domagając się jakby od nich wiecznej adoracji ich samych. Podkreśla 
to umieszczenie ich nie tyle obok, ile jakby w zamian ołtarzy bocznych. 
(...) Ku Załuskim wzrok trzeba unosić, ich arkadowo -  heraldyczne

4 E. Ł o m n i c a - Ż a k o w s k a ,  Początki portretu polskiego. Adoranci w polskim 
malarstwie portretowym, miniaturowym i ściennym w wieku XV i w pierwszych dzie
sięciolecia wieku XVI, "Studia Zródłoznawcze" t. 14: 1969, s. 13-14.
5 J. P e t r u s ,  Kierunki malarstwa portretowego w malarstwie w wieku XVI, w: Semi
naria niedzickie, Związki artystyczne polsko-czesko-slowacko-węgierskie, Kraków 
1985, s. 60.
6 D o b r z e n i e c k i  ,dz. cyt., s. 141-144.
7 E. I w a n o y k o ,  Bartłomiej Strobel, Poznań 1957, s. 80.
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ramy naśladują wyraźnie retabula, dokonuje się rodowa sakralizacja 
antenatów8.

W nowszej literaturze pojawiają się już inne zdania. Joanna Da- 
ranowska-Łukaszewska omawiając rolę nagrobków i epitafiów 
barokowych we wnętrzach kościelnych dobitnie odcina się od po
wyższych, jej zdaniem, obiegowych opinii nowożytnych history
ków sztuki. Twierdzi, że zrodziła je postępująca przez wieki laicy
zacja i ateizacja społeczeństw, z zadziwiającą też konsekwencją 
całe pokolenia badaczy powtarzają raz zaproponowane rozwiąza
nia, zupełnie nie zaprzątając sobie głowy ich weryfikacją. Dominu
je  opinia, że nieboszczyk to pyszałek, który eksponuje siebie i swoje 
towarzysko-ekonomiczne możliwości, niesmacznie rozpisując się o 
własnych zasługach, a wszystko to w dodatku realizuje przy pomo
cy kiepskich artystycznie dokonań9.

Próbując rzetelnie wyjaśnić chęć ludzi czasów nowożytnych 
uwieczniania swoich wizerunków w przestrzeni kościelnej, autorka 
powołuje się na kazania Jakuba Wujka o czyśćcu i wskazuje, że tę 
ostentację należy rozumieć inaczej: niczym dowody obrony, w po
mnikach nagrobnych, stoją w zwartym szyku cnoty i zasługi zmar
łych, a okazałość pomników sepulkralnych wiąże się w wiarą w 
Czyściec -  to po to by dusze tam przebywające miały modlitewne 
ziemskie wsparcie, wznoszono pomniki trwałe i okazałe. Trwałe, by 
ja k  najdłużej suplikowały o modlitwę za zmarłych, okazałe -  by 
zwracać uwagę dużej ilości osób10 Taka postawa zbliża Daranow- 
s k ą -  Łukaszewską do mediewistów, wśród których panuje przeko
nanie, że dzieła sztuki sepulkralnej zapewniać miały nieboszczyko
wi symboliczne trwanie -  napisem, atrybutem stanowym, znakiem 
heraldycznym, a przede wszystkim podobizną, wyrażającą prze
świadczenie o jego indywidualnej wartości, zarówno w wymiarze 
historycznym -  w ocenie potomnych, ja k  i ponadczasowym. Nieste
ty, Przemysław Mrozowski, który jest autorem tych słów nie pre
cyzuje, jakie łaski spodziewali się otrzymać dla zmarłych fundują-

8 T. C h r z a n o w s k i ,  Portret staropolski, Warszawa 1995, s. 138.
9 J. D a r a n o w s k a - Ł u k a s z e w s k a ,  Czy polska XVII-wieczna plastyka na
grobkowa jest obrazem pychy?, w: Sztuka XVII wieku w Polsce, red. T. H r a n k o w -  
s k a,  Warszawa 1994, s. 130.
10 Tamże, s. 132, 130 i 131.
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cy nagrobki. Stwierdza tylko ogólnie, że zakładano pozytywny 
wpływ ewokowanych przez nagrobek treści symbolicznych na po
śmiertne losy upamiętnionego nim nieboszczykall.

Okazuje się, że w okresie nowożytnym problem ten poruszano 
w kontekście różnych tematów, np. Jacek Liberiusz12 w swoim 
dziele Gwiazda morska Najświętsza Panna M arya...n , przy okazji 
wywodu o fundacjach katolickich. Przytacza jednak inne argumen
ty niż Jakub Wujek, gdyż mówi o wizerunkach osób żyjących.

Lecz czemu ów Chleb Kościelny/ zwał się Panisfacierum, Chle
bem twarzy albo obliczności? Odpowiada subtelny Caietan: Quiz 
notati erant faciebus, seu characteribus duodecem filiorum Izrael, 
ita vt iugis esset assistentia filiorum Izrael, coram Domino. Na tych 
chlebach były napisane imiona dwunastu synów Izraela, dwunastu 
pokolenia ludu Żydowskiego. Ta ofiara w Kościele stojąca/ ten 
chleb przypominał P. Bogu, aby pamiętał o ludu swoim, aby im 
chleba za te ofiary użyczał, aby domostwu ich błogosławił. Olea
ster. Voluit Dominus temper coram se panem habere, vt continua 
nostrae indigentiae meteor esset. Chciał Pan Bóg mieć zawsze 
chleb przed sobą, aby na ustawiczną potrzebę naszą pamiętał, y  dla 
tego było chlebów dwanaście, iako iest w roku miesięcy dwanaście, 
aby Pan Bog ludowi swemu, każdego czasu chleba udzielał, aby 
bez chleba nigdy nie byli, y  był to chleb iako memoriał ieden, przy
pominający Panu Bogu potrzeby ludu Izraelskiego, Izraelskiego 
przeto stawiano go w samey świątnicy. Ztąd Pan Bog do ludu ma
wiał, jakoby na oczach Boskich VT DES videns illos panes, recor- 
daretur filorum Izrael, aby Pan Bog patrząc na te chleby, pamiętał 
o synach Izraelskich; a zwano go Panis Facierum, chlebem Oblicz-

11 P. M r o z o w s k i ,  Siste Gradum Viator — o upamiętnieniu zmarłych w sztuce 
dawnej Polski, w: Śmierć w kulturze dawnej Polski. Od średniowiecza do końca XVIII 
w., Warszawa 2000, s. 53.
12 Jacek Liberiusz (1599-1673), kanonik luterański, proboszcz Bożego Ciała na Ka
zimierzu przy Krakowie. Studiował teologię na Akademii Krakowskiej i w Rzymie. 
Był cenionym kaznodzieją, wydał kilka zbiorów kazań, które pod względem formy 
odznaczają się typowymi dla baroku cechami: stylem makaronicznym, wielką ilością 
cytatów, porównań, a także opowiadań w toku narracji. J. B i e n i a r z ó w n a ,  Libe
riusz Jacek, PSB t. 17, s. 182.
13 J. L i b e r i u s z ,  Gwiazda morska Najświętsza Panna Mary a trzydziestą kazań na 
hymn 'Ave Maris Stella’, ... każdemu audytorowi zalecona, Kraków 1670.
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ności, że prośby, supliki tak wiela ludzi reprezentował, y  Panu Bo
gu przypominał. Tak y  u pobożnych Katolików ofiary, wota, funda
cje, y  co oddajecie na chwałę Panu Bogu, są memoriały iedne, 
propozycje, okazy facierum, twarzy naszych; y  dla tego przy nich 
imiona wasze piszecie, osoby rysujecie, aby patrząc na ochotę wa
sze Pan Bog, na życzliwość ku domowi, Kościołowi iego, patrząc 
na chleb wasz, którym sługi iego karmicie, na fundacje wasze, pa
miętał o was, o domach, Familiach waszych, y  w potrzebach wsze
lakich was ratował, y  łaski wam swoiey udzielać. A był to tam 
chleb spory, y  stawiano go we dwurzędy, iako baszty i kopce iakie, 
na znak, że chleb kościelny, którzy pobożni ludzie Panu Bogu odda- 
ią, ofiary, fundacje świątobliwych Katolików, bronią królestw, 
miast, są iako baszty, kopce, fortece przed Majestatem Bożym; i kto 
chleb kościelny, fundacje uciska y  psuie, psuie obronę królestwa, 
znosi błogosławieństwo pańskie, że Pan Bog takiego królestw 
a zapomina, y  na zgubę podaie, iako to rzetelnie na Królestwie 
naszym widziemy, gdy żołnierze na chleb Kościelny następują, gdy 
go nam prawie gwałtem wydzieraią, Pan Bog też Koronie tak wiele 
zacnych prowincji, przez gnuśność żołnierza odjął, y  co dzień żal 
się Boże odeimuie14 15.

Wspomniane w tekście 12 chlebów pokładnych16 układano po 
6 w dwóch warstwach, w tradycji żydowskiej uważane były za 
rzeczy najświętsze spośród ofiar spalanych dla Jahwe (Kpł 24,9), 
przechowywano je na początku w Namiocie Spotkania, a następnie 
w Świątyni Jerozolimskiej. Zwane były również, o czym zresztą 
pisze w cytowanym tekście Liberiusz, Chlebami obliczności. W 
nazwie tej Stanisław Łach dopatruje się refleksu pozaizraelskich 
zwyczajów kultycznych składania chleba przed posągami bóstw11,

14 Podkreślenia moje.
15 J. L i b e r i u s z  ,dz. cyt., s. 402-403.
16 Na ich oznaczenie używano w Księdze Kapłańskiej 24, 6 wyrażenia lehem tj. chle
bów ustawionych po sześć w rzędzie (...) wreszcie terminu szczególnie ulubionego 
lehm happanin tj. chleba obliczności (domyślnie: układanego przed Jahwe). Księga 
Kapłańska, wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy S. Ł a c h ,  Poznań- 
Warszawa 1970, s. 267. Były to rzeczywiście ogromne chleby, na wypiek każdego 
przeznaczano około 8 litrów mąki.
7 S. Ł a c h ,  Chleby pokładne, EK, t. 3, szp. 189. Szczególnie w Babilonii, Asyrii 

i Egipcie, jak  tego dowodzi, chociażby stela z Tell el -  Amarna. Przedstawiony jest na 
niej stół z ofiarami na wierzchu są ułożone symetrycznie w trzech rzędach chleby.
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chleby te ustawiano przed posągiem bóstwa, by swoim wejrzeniem i 
udziałem w uczcie zastawionej przez ludzi zapewniały dostatek 
pożywienia* 18.

Zachowane tabliczki babilońskie z zaklęciami z II i I tysiąclecia 
p.n.e., poświadczają pojawianie się 12 chlebów w rytuałach ma
gicznych tej kultury, jednak w takich, które miały na celu odzyska
nie czystości kultowej. Służyły także do walki z chorobami, któ
rych przyczyną mogły być bóstwa i demony19, wówczas na stole 
ustawionym przed Isztar kładziono 12 chlebów20. Pojawiały się one 
również w rytuałach dla rozwiązywania wszelkiego zła, znaczy to, 
że rytuał przeznaczony był do praktykowania religijnych i magicz
nych czynności uwalniających człowieka od zła21. Czyli okazuje 
się, że chleby w rytuałach magicznych i religijnych w Babilonii 
łączono z prośbą o odzyskanie czystości kultowej, zdrowia oraz 
oddalenie grożącego nieszczęścia niewiadomego pochodzenia21 22 23, 
natomiast w środowisku żydowskim chleby były już tylko symbo
lem. Miały one na celu, wyprosić dostateczną ilość pożywienia, 
o czym pisał również Liberiusz: aby Bóg im chleba za te ofiary 
użyczał, aby domostwu ich błogosławił, wyrażały też prośbą 
o dalszą opieką22, miały również wyrazić wdzięczność za środki do

Księga Wyjścia, wstęp, przekład z oryginału, komentarz, S. Ł a c h ,  Poznań 1964, 
s. 244-245. Jasny odpowiednik tego zwyczaju istniał w Babilonii, chociaż niemało 
odróżnia go od specyficznej krystalizacji Izraelskiej. M. H a r a n ,  Shewbread 
w: Encyclopaedia Judaica, Jeruzalem 1978, vol. 14, szp. 1395.
18 S. Ł a c h , Chleby pokładne, szp. 189.
19 Babilońskie zaklęcia magiczne, wybór, przekład z arkadyjskiego akadyjskiego 
komentarz K. Ł y c z k o w s k a ,  Warszawa 1995, s. 46.
20 Tamże, s. 46 i 48.
21 Tamże, s. 79. Jeżeli w domu człowieka potworek (...) się narodzi, aby wynikające 
z tego zło przełamać, aby [nie zbliżało się] do człowieka i do domu (...) postawisz 
ołtarzyk. Na tym ołtarzyku umieścisz 12 chlebów. Zaklęcie włącza imiona bogów: Na 
rozkaz Ea i Asalluhi oddal to nieszczęście. Inny tego typu przepis rytualny również 
mówi: na brzegu rzeki postawisz ołtarzyk trzcinowy przed Szamaszem. Zrobisz 12 
jęczmiennych placków. (...) Zaklęcie: Szamaszu (...) rozkaż, abym żył. Niech bogowie, 
którzy są z tobą, ześlą mi dobrobyt (...) jestem przestraszony, zaniepokojony, strwożo
ny. Odwróć ode mnie zło od tego psa. Tamże, s. 81 i 84.
22Tamże, s. 79.
23 S. Ł a c h , Chleby pokładne, szp. 189. U Izraelitów przez te ofiary z chleba chciano
wyrazić wdzięczność dla Jahwe za środki do życia Księga Wyjścia, wstęp, przekład
z oryginału, komentarz, S. Ł a c h , Poznań 1964, s. 244-245.
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życia, która objawiała się nie tylko stałą pamięcią o dobroci Jahwe, 
ale wiązała się z wieczystym zobowiązaniem się ludu żydowskie
go, by składać ofiarę Bogu24.

Jacek Liberiusz dokonując tak jednoznacznego porównania zwy
czajów żydowskich do sytuacji w środowisku katolickim, 12 chle
bów żydowskich zamienił na katolickie ofiary, wota, fundacje, y  co 
oddajecie na chwałą Panu Bogu, są memoriały iedne, propozycje, 
okazy facierum, twarzy naszych; y  dla tego przy nich imiona wasze 
piszecie, osoby rysujecie. Mówi tu o przedstawieniach fundacyj
nych, czy donacyjnych, a przede wszystkim o obrazach wotyw
nych, które więc umieszczane były w przestrzeni kościelnej jako 
wyraz prośby fundatorów, by Bóg w w potrzebach wszelakich (...) 
ratował, y  łaski (...) swoiey udzielał, były też wyrazem prośby 
o dalszą opiekę.

W okresie nowożytnym takie obrazy miały już długą tradycję, a 
ich tematyka wotywnych wywodzi się z przedstawień tego typu 
epok poprzednich: najcząściej wiąc znajdujemy tu fundatorów klą- 
czących przed wyobrażeniami świątych25, a przedstawieni ludzie 
trwają w wiecznej adoracji, która jest centralnym aktem i podsta- 
wowąformą wszystkich przejawów kultu Boga26 obok darów.

Ideę tą odzwierciedlają też obrazy donacyjne, w których można 
wyróżnić oprócz aktu darowizny również akt modlitewnej adoracji. 
Zatem wieczyste zobowiązanie się ludu żydowskiego, by składać 
Bogu ofiary z chleba, w środowisku katolickim zostało zamienione 
na akt adoracji, więc umieszczony w obrazie kościelnym człowiek 
adorujący osoby boskie, ma za zadanie wprowadzić s t a ł y  (nie
ustanny) kult Boga. Ludzie przedstawieni byli na kolanach,

24 Księga Kapłańska, wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy S. Ł a c h ,  
Poznań-Warszawa 1970, s. 267.
25 Chociaż „nie brak jednak przedstawień pobawionych postaci donatorów”, były to 
„niejednokrotnie całe sceny (np. z pasterzem przygrywającym zwierzętom)”. T. 
C h r z a n o w s k i ,  M. K o r n e c k i ,  Wota srebrne, z badań nad sztuką sarmatyzmu 
w Polsce, " Biuletyn Historii Sztuki", t. 32, nr 1, 1970, s. 209-213.
26 Z łac. adoration — oddawanie czci, uwielbienie. B. M i k o ł a j  c z y k ,  S. R o s i k ,  
Adoracja w teologii, EK, t. 1, k. 98.
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zmniejszani niejako27, w ten sposób wyznawali dobrowolnie swą 
słabość2*, swoją ułomność i swoją małość29, a złożone dłonie za
pewniały za każdym razem Boga -  ja  jestem Twój30. Obowiązywała 
więc hieratyczność pozy portretowanych i wewnętrzne skupienie się 
na modlitwie21.

W środowisku żydowskim chleby były pamiątką Izraela wobec 
Jahwe, by go nigdy nie wypuszczał ze swej opieki i przypomnieniem 
Jahwe wobec Izraela, by nie zapominał o dobrodziejstwach otrzy
manych od swego Boga22. Pełniły tę samą funkcję, co w chrześci
jaństwie wota w świecie katolickim w XVII wieku 33: kto wie, czy 
donator nie czuł się nieco pewniej na wyboistej i pełnej zakrętów 
drodze życia, na której jego postępki nie zawsze były nieskazitelne, 
gdy wiedział, że w jakimś zacisznym kościele lub kaplicy istniała 
jakaś jego cząstka -podobizna utrwalona dzięki zręczności artysty, 
ujęta zazwyczaj w towarzystwie świętych i aniołów oraz nieustają
ca w modlitwie24.

W dotychczasowej literaturze i to nie tylko polskiej, istnieje 
przekonanie, że chrześcijańskie wota, również i obrazy wotywne 
mają swoją proweniencję w praktykach pogańskich: Ogromna licz
ba źródeł, począwszy od VI wieku, sprzeciwiała się tej praktyce ze 
względu ja  je j pogańskie pochodzenie, albo też po prostu dlatego, 
że uznawano ją  z pozbawioną sensu i nieskuteczną25. W tym poglą

27 Św. T o m a s z  z A k w i n u , / «  epistoła ad Ephesio, III, 4, cyt. za: P. M r o 
z o w s k i ,  Klęczenie w kulturze Zachodu średniowiecznego: gest ekspiacji —postawa 
modlitewna, "Kwartalnik Historyczny", 1988, s. 37.
28 W późniejszych czasach poza ta staje się spontanicznym odzwierciedleniem stanów 
uczuciowych, zaufania, wierności, miłości i uwielbienia. Tamże, s. 60.
29 Tamże, s. 37. Już w Starym Testamencie akty adoracji wyrażające dobrowolne 
i całkowite poddanie się władzy Boga oraz usilną prośbę człowieka skierowaną do 
niego. F. G r y g l e w i c z ,  Adoracja w Starym Testamencie, w: EK t. 1, Lublin 1985, 
k. 97.
30 M r o z o w s k i ,  Klęczenie w kulturze Zachodu,, s. 57.
31 J. K r u s z e l n i c k a ,  Portret na Ziemi Chełmińskiej, ,  s. 21.
32 Księga Kapłańska, wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy S. Ł a c h ,  
Poznań-Warszawa 1970, s. 267.
33 D. F r e e d b e r g ,  Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, 
przekł E. K l e k o t ,  Kraków 2005, s. 138.
34 E. H . G o m b r i c h , 0 sztuce, tłum. M. D o l i ń s k a ,  Warszawa 1997, s. 218.
35 D. F r e e  d b er  g , dz. cyt., s 138-139.
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dzie należy upatrywać jednej z przyczyn, że część badaczy sztuki pol
skiej jest skłonna traktować pojawianie się wizerunku osoby świeckiej 
w przedstawieniach kościelnych jako wyraz pychy fundatora.

Zaprezentowany powyżej tekst Jacka Liberiusza może stanowić 
kolejny argument na to, że poglądy współczesnych badaczy sztuki 
nowożytnej w większości przypadków nie pokrywają się z postrze
ganiem tego zjawiska przez ludzi XVII wieku. Okazuje się, że 
przedstawienia wotywne, fundacyjne i donacyjne z osobami świec
kimi można traktować jak obrazy obliczności, będące przypomnie
niem dla Boga, by raczył sprawować opiekę nad danym człowie
kiem, ale też zobowiązaniem człowieka wobec Boga, by stale od
dawał mu cześć.
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WIELKIE ŚWIATŁO OBECNOŚCI BOŻEJ

Rec. M. Florkowska, Ojciec Piotr benedyktyn -  kamedula -  re- 
kluz, Wydawnictwo “M”, Kraków 2004, ss. 308.

Ukazała się książka Marzeny Florkowskiej pt. „Ojciec Piotr bene
dyktyn, kameduła, rekluz”. Autorka nie znała o. Piotra Rostworow
skiego, bo o niego tu chodzi, ale dzięki opowiadaniom innych osób ze 
środowiska krakowskiego znających tego zakonnika, została zafascy
nowana jego osobowością. I napisała o nim książkę, charakteryzując 
o. Piotra takimi słowami: “Była to osobowość bogata, wszechstronna 
i nietuzinkowa. Zawsze wyrastająca ponad wspólnotę. I nie zawsze 
rozumiana. Osobowość, na którą trzeba patrzeć w świetle Bożym”. 
Florkowska niejednokrotnie przytacza słowa samego o. Piotra, szcze
gólnie te, które on sam lubił powtarzać: “Jeżeli człowiek zapali wiel
kie światło w pokoju, to automatycznie we wszystkich kątach będzie 
jasno. A jeżeli wejdzie się do pokoju tylko z małą świeczką, to trzeba 
dużo chodzić i szukać, a mało się znajdzie. Tym wielkim światłem 
w nas jest obecność Boża” (s. 237).

Autorka niejednokrotnie przytacza zapisy myśli o. Rostworowskie
go i dzięki temu biogram tego zakonnika przekształca w dzieło przy
noszące nieustanny zaczyn refleksji nad losem człowieczym, dopeł
niającym się przez objawianie się mocy Bożej. Jej książkę można 
czytać we fragmentach, co starcza, by znaleźć ukojenie dla własnej 
duszy w zastanowieniu obejmującym rzeczy ostateczne. Przynosi ona 
bogatą refleksję nad sensem i rolą modlitwy. O. Piotr, jak wskazuje 
Autorka, uważał, “że życie chrześcijańskie to nie światopogląd czy 
system moralny, ale przede wszystkim życie z Panem Bogiem”, któ
rego treść ujawnia się w modlitwie. Nie jest jednak zdolny oddać się

,Nasza Przeszłość” t.105: 2006, s. 315-322.
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modlitwie ten, w którym dominuje wola posiadania. -  “Kto posiada, 
ten nie pragnie” -  mówił o. Piotr (s. 96). Modlitwa jest jakby spoiwem 
ubóstwa z nadzieją. I ona też otwiera przed człowiekiem największą 
szansę. Każe bowiem tak rozmawiać z Bogiem, aby w modlitwie Bóg 
przestawał być przedmiotem, który się wciąż o coś prosi, ale aby był 
podmiotem, to znaczy kimś, kto kieruje naszym życiem. Modlitwa 
musi budzić świadomość obecności Boga w nas, obecności, którą 
najlepiej odczuwamy w milczeniu. Właśnie rozmyślanie duchowe 
złączone z milczeniem daje duszy pokój i prowadzi do doskonałej 
harmonii. O. Piotr w swoich kazaniach mówił; “Źle jest, gdy dusza śpi 
podczas modlitwy, gdy brak jest porozumienia i związku między du
szą a słowami” -  bowiem -  “Daremnie się gęba rusza, kiedy nie modli 
się dusza” (s. 210).

Rzecz ciekawa, kapłana tego nie zachwycała ówczesna, żył w epo
ce socjalizmu, apoteoza pracy. Zdobył się na słowa ostrzeżenia: “Pra
ca nadmierna, nie uświęcona modlitwą, może stać się najpotężniej
szym narzędziem w jego ręku (chodzi o szatana) dla odczłowieczenia 
człowieka i odciągnięcia go od Boga. Prowadzi to do bałwochwalstwa 
pracy. Człowiek poruszony pychą, nie chce być w pracy w tyle za 
innymi. /.../ Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że żyjemy w świę
cie bałwochwalstwa pracy, wyścigu pracy, pewnego szaleństwa pra
cy” (s. 132). Jakkolwiek ostrzeżenia te odnosiły się do ówczesnego 
kontekstu socjalistycznego przymusu pracy, to jednak i dziś stykamy 
się z owym “szaleństwem pracy”, które niedzielę czyni dniem pracy, 
przeciwko czemu o. Piotr ostro protestował. Mówił, że mając świa
domość, że jesteśmy w ręku wszechmogącego Boga, nie musimy się 
tak bardzo troskać o skuteczność naszych dążeń doczesnych.

Ze względu na bogactwo swej natury duchowej o. Rostworowski 
całe życie był zwierzchnikiem wspólnoty zakonnej, wpierw benedyk
tynów w Tyńcu, potem kamedułów w Polsce, z kolei kamedułów we 
Włoszech i w Kolumbii. Piastując stanowisko proboszcza, potem 
przeora w Tyńcu, zdaniem niektórych współbraci, zbyt mało zabiegał 
o odbudowę klasztoru, uważając, że odbudowę murów winna wy
przedzać odbudowa duchowa wspólnoty benedyktyńskiej w Polsce. 
Wiele lat później, jako wiekowy już człowiek, pełnił w Kolumbii 
funkcje przeora eremów kamedulskich i wtedy winien był być bu
downiczym, ekonomem i zarządcą gospodarki zakonnej, z czego się 
jednak w pełni skutecznie nie wywiązywał. Autorka o tych sprawach
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mówi i to jej relacji nadaje cechy obiektywności. Można uznać, że 
o. Piotr był prawdziwym naśladowcą św. Benedykta, o którym mó
wiono, że był patronem rzeczy nieudanych. O. Rostworowskiemu 
w konkretnych dokonaniach w świecie rzeczy materialnych niejedno 
się nie udawało. Ale wszyscy, którzy go znali, mieli świadomość, że 
życiem swoim potwierdził to, co sam głosił, mówiąc: “Największa 
mądrość to przyjąć rzeczywistość z miłością i spotkać w niej Boga 
i Jego Wolę, być cierpliwym i nie śpieszyć się do działania. Czasem 
w naszej bezczynności Bóg więcej czyni” (s. 256). Te zaskakujące 
nieco słowa potwierdzają jednak nasze własne doświadczenie życio
we, które mówi nam, iż nadmierny aktywizm przyciemnia nieraz ob
raz rzeczywistości, jaką winniśmy trafnie rozpoznać.

W myśli o. Rostworowskiego dość często jawi się rozróżnienie 
pomiędzy “osiągniętym” a “otrzymanym”. U o. Piotra nie ma po
twierdzenia tego, że rzeczywistość należy zdobywać, opanowywać. 
Przeciwnie, oczekuje on jakby “na przydział” przypadający z woli 
Bożej. Jego postawa jest naturalnie wyrazem daleko posuniętej ufno
ści w skuteczność ingerencji Bożej w rzeczywistość ziemską, jest on 
nastawiony na namacalną obecność Bożą. Jednak równie uprawniona 
jest energia tych, którzy chcą zmieniać rzeczywistość doczesną zgod
nie z wolą Boża, jak i tych, którzy chcą być tylko narzędziami woli 
Bożej.

Jak wskazuje relacja Florkowskiej, osobowość o. Piotra może być 
zrozumiała jedynie, gdy uwzględnimy mistycyzm jego natury. Dzięki 
niemu m.in. umiał on się zdobyć na krytyczny stosunek do takiego 
modelu życia, który jest tylko nastawiony na zdobywanie wiedzy. 
Pisał: “Abyśmy tylko serca nie przywiązali, bo wiedza jest sidłem. 
Człowiek może stać się namiętnie ciekawy i chce umeblować swój 
umysł różnymi wiadomościami, zbudować bałwana w duszy i jemu 
cześć oddawać. Wiedza jest dobra, bo służy dobru duchowemu, miło
ści bliźniego. Kościół zawsze ją  ceni, ale nie może nas zatrzymywać” 
(s. 105). Myśl o. Piotra uwzględnia więc ambiwalencję pojęć i dążeń 
ludzkich. Można idąc za jego wypowiedziami przyjąć, że obowiązują
ce jest przekazanie “Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”. 
Gdy pracę lub wiedzę czynimy bezwzględną dominantą naszego życia 
-  błądzimy. Co więcej o. Rostworowski jako przełożony w Tyńcu 
przeciwstawiał się temu, aby jego współbracia zawieszali na kołku 
swą pracę zakonną i udawali się na studia, szczególnie zagraniczne.
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Podświadomie i chyba bardzo trafnie wyczuwał, że u księży obecnie 
tak widoczny pęd do studiów jest także naturalnym dążeniem do 
awansu społecznego. Tymczasem on uważał, że życie duchownego 
jest zbyt krótkie, by zdołał on naprawdę wypełnić swe powołanie 
kapłańskie i dlatego lat służby nie ma co skracać studiami.

On sam tak właśnie postępował. W 1939 roku przyjął to, iż 
zwierzchnicy odwołali go z odbywanych studiów w Kolegium św. 
Anzelma w Rzymie, z poleceniem, by w Rabce przez prowadzenie 
internatu gimnazjalistów zaczął przygotowywać alumnów wspólnoty 
benedyktyńskiej w Polsce. Wtedy nieodwracalnie już zrezygnował ze 
studiów. Z kolei, mając 83 lata, przyjął nakaz zwierzchnika zakonne
go oo. kamedułów, który polecił mu niezwłocznie z Włoch udać się 
do Kolumbii i tam służyć pomocą w budowie eremu w Santa Rosa. 
Tak więc we własnym życiu powołanie zakonne o. Piotr stawiał na 
pierwszym miejscu i miał prawo innym wskazywać czym jest postulat 
posłuszeństwa. “ Posłuszeństwo musi być głęboko rozumiane i prze
żywane -  pisał, bo jest niebezpieczeństwo, że posłuszeństwo zmieni 
się w dyscyplinę tylko zewnętrzną. I wtedy w człowieku coś zamiera 
/.../1 dlatego czasem mówi się , że posłuszeństwo okalecza osobowość 
człowieka” (s. 224). W wymiarze historycznym był świadkiem posłu
szeństwa, które skłoniło naród niemiecki do przyjęcia faszyzmu i po
słuszeństwa mas ludowych, które przyjmowały komunizm. Ale on 
przeciwstawiał suchą dyscyplinę prawdziwemu posłuszeństwu, które, 
jak twierdził, winno być aktem świadomym, aktem osoby, a przede 
wszystkim ofiarą woli, nie może być także ślepym dostosowaniem się 
do dyktatu dyscypliny i bezwzględnym spełnianiem obowiązków.

Zakonnik ten także życiem swoim wskazał jak się przyjmuje przy
chodzące zupełnie nie oczekiwane wezwanie. Otóż w okolicznościach 
całkowicie nieprzewidzianych zwróciły się do niego dwie Czeszki, 
matka z córką, z prośbą o udzielenie pomocy w nielegalnym wyjeź- 
dzie do Stanów Zjednoczonych, celem połączenia się z przebywają
cym tak mężem i ojcem rodziny. Ów mężczyzna, skazany przez sądy 
czeskie, już wcześniej opuścił nielegalnie Czechosłowację. O. Ro
stworowski podjął próbę udzielenia tym dwóm kobietom pomocy. 
Starania jego poniosły klęskę. On i osoby zaangażowane dostają się 
do więzienia. Podjęta przez o. Rostworowskiego próba udzielenia 
pomocy potrzebującym ma w sobie coś z analogii do słów ewange
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licznych: „Przyszedłem do was głodny -  nakarmiliście mnie, przysze
dłem nagi -  odzialiście mnie”.

Przyjęcie wezwania w wypadku o. Piotra łączyło się z cierpieniem. 
Jak przypomina Florkowska, o. Rostworowski do kogoś ze znajomych 
napisał: “Czujesz z pewnością, że nie umiesz cierpieć. Ja też nie 
umiem, ale to nie jest ważne. Najważniejsze, żeby zawsze być z Nim, 
a wówczas nasza słabość nie jest straszna” . I to jest prawda, że nasze 
cierpienie przeżywane z kimś drugim zawsze jest lżejsze. Tym bar
dziej, gdy tym “kimś drugim” jest Chrystus. O. Piotr dodawał też: 
“Chrześcijanin musi umieć przyjąć swoją absolutną bezradność i nie 
powinien się zbytnio martwić, skoro ma Boga wszechmogącego” 
(s. 259). Tu znów ufność w to, co ma być “otrzymane”, zwycięża treść 
tego, przeciwko czemu moglibyśmy podjąć walkę.

Na tym tle Florkowska przytacza spór o. Piotra z lekarzami, którzy 
przed beznadziejnie chorymi pacjentami ukrywają rzeczywisty stan 
ich zdrowia i przez to uniemożliwiają im w porę przygotować się do 
śmierci. Zdaniem o. Rostworowskiego nie jest najważniejszą rzeczą 
ochrona chorego przed załamaniem psychicznym, lecz ważniejsze jest 
to, by mógł on przygotować się na spotkanie z Bogiem. -  “Niech du
sza twoja skruszona, ale spokojna, ufna i wdzięczna patrzy już 
w kierunku wielkiej podróży w ramiona Tego, który jest jej począt
kiem i źródłem” -  pisał o. Piotr. (s. 141).

Mimo tego, że nasz ojciec kameduła tak wyraźnie wierzył, że 
cierpnie ochładza współobecność Boża, to jednak decydował się na 
rzeczy, które otwierały przed nim przyjętą z własnej woli samotność, 
ale była to samotność dla Boga. Florkowska ten jego proces psychicz
ny przedstawia stopniowo. Wpierw przywołuje nieobce o. Piotrowi 
powiedzenie św. Augustyna: “Nigdy nie jestem mniej sam, niż gdy 
jestem sam” (s. 246). A potem dopiero przedstawia motywy, jakimi 
o. Rostworowski kierował się, postanawiając dokonać życia w reklu- 
zji, to znaczy w całkowitym wyłączeniu ze stosunków z ludźmi. Za
konnik ten stwierdzał, że stanu tego o własnych siłach by nie zniósł. 
Ale pragnie go przyjąć, bo, jak pisał -  “Ty widzisz Panie, że prosiłem 
o rekluzję (zgodę zwierzchników zakonnych), ponieważ mi dałeś do 
zrozumienia, że to po prostu wynika z działania Twojej łaski w moim 
życiu od początku /.../ Zrozumiałem, że Ty, Panie, pozostałeś mimo 
wszystko wiemy Twojej myśli, bo jesteś Bogiem wiernym i przeba
czającym. I dlatego ośmieliłem się prosić o tę rekluzję, aby wreszcie
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ze wszystkich sił współpracować z Twoją myślą o moim życiu” 
(s. 252).

Zdanie to może najpełniej wyjaśnia główne przesłanie życiowe tego 
zakonnika, którego nazwano największą postacią życia monastyczne
go Europy z końca XX wieku. On, dla którego zakon benedyktynów 
o tak ostrej regule, był czymś niewystarczającym i dlatego zamyślał, 
by pójść do kartuzów, a ostatecznie znalazł miejsce w zakonie kame- 
dułów, on właśnie “od początku” szukał takiego miejsca na świecie, 
w którym przebywając mógłby najściślej, najwydatniej współpraco
wać z dawaną mu łaską Bożą. I niejako cel swój osiągnął u kresu.

Owo słowo “od początku” użyte przez o. Rostworowskiego jest 
ważne i chyba zaprzecza wersji Autorski, przytoczonej za Romualdem 
Szporem (s. 46), iż dawny świecki Wojciech Rostworowski podjął 
postanowienie o wstąpieniu do zakonu pod wpływem tragicznego 
wypadku z narzeczoną. Sądzę, że może trochę szkoda, że Autorka tę 
niepotwierdzoną przez rodzinę opowieść o narzeczonej przytoczyła, 
gdyż jakby podważa ona ciągłość bardzo specyficznego powołania 
zakonnego, które wynikało z samej natury o. Piotra.

Istnieje pewna analogia pomiędzy stosunkiem tego kameduły do 
cierpienia i do śmierci. Napisał on bowiem: “Śmierć jest niewątpliwie 
czymś przeciwnym naturze, która chce żyć”. A jednak nie jest strasz
na dlatego, że przez nią przeszedł Chrystus /.../ “A to, co można zro
bić w towarzystwie Jezusa Chrystusa, nie jest takie straszne” (s. 260). 
Ojciec Piotr zmarł we Włoszech 30 kwietnia 1999 roku o godz. 8.50 
w szpitalu w Alabamo, jak podaje świetnie opracowane przez Autorkę 
książki kalendarium jego życia.

Przytoczyliśmy może zbyt wiele wypowiedzi o. Rostworowskiego, 
zawartych w pracy Florkowskiej, ale zmusiło nas do tego piękno i głębia 
słów tego kapłana. Ponadto chcieliśmy pokazać tworzywo książki. Flor- 
kowska, pisząc biogram o. Rostworowskiego, wykazała niebywały talent 
kojarzenia wątków myślowych z opisem zdarzeń, co w sumie daje bardzo 
pogłębiony obraz osobowości o. Piotra, którego przecież osobiście nie 
znała. Takie książki łatwo się pisze o świętych już ze wszystkich stron 
rozpoznanych, o ojcu Pio czy siostrze Faustynie, ale Pani Marzena w 
spotkaniu z o. Piotrem jest znakomitą debiutantką.

Nie ustrzegła się ona pewnych drobnych nieścisłości, szczególnie 
w wątkach rodzinnych o. Rostworowskiego, które może warto spro
stować, z myślą o następnych wydaniach. Wspominając prapradziad-

WIELKIE ŚWIATŁO OBECNOŚCI BOŻEJ 321

ka Antoniego Melitona Rostworowskiego, nadmieniła, że był preze
sem Komisji Województwa Lubelskiego i Podlaskiego po powstaniu 
listopadowym, podczas gdy był on już mianowany w ciągu trwania 
“rebelii”, co go określało jako zdecydowanego przeciwnika samego 
powstania i zwolennika władz carskich. Zupełnie błędne jest utrzy
mywane w rodzinie przeświadczenie, iż kościół łaciński w Milejowie 
wybudował syn prezesa Komisji Antoni Ignacy, który jedynie po 
śmierci matki reprezentował rodzinę podczas uroczystości konsekracji 
kościoła i później był jego ofiarnym kolatorem. Świątynię milej ow- 
ską wzniosła Amelia Maria z Jansenów Rostworowska, korzystając 
z zapisów testamentowych uczynionych przez zmarłą w 1832 roku 
ciotkę swego męża Helenę z Suffczyńskich Chrapowicką.

W pierwszej części książki sformułowania Autorki niekiedy brzmią 
nieco cukierkowym infantylizmem, co zanika na dalszych jej kartach. 
Niezbyt rozważnie Autorka pisze, że Katarzyna Clinton o dzień odło
żyła moment swej śmierci, by zapewnić “spokojną głowę” zdającemu 
właśnie egzaminy swemu pasierbowi (s. 32). Również chyba nie naj
lepszym sformułowaniem jest powiedzenie, że “ Wojciech Rostwo
rowski w okresie I wojny światowej był człowiekiem szalenie zaję
tym” (s. 26). Dotyczy to dyrektora Departamentu Spraw Politycznych 
Tymczasowej Rady Stanu, który wniósł wiele w formowanie się nie
podległej państwowości polskiej. Autorka wyraża dwukrotnie wielkie 
zdziwienie, że Elżbieta Rostworowska, matka Wojciecha, późniejsze
go o. Piotra, ewakuując się przed Niemcami w 1915 roku, zatrzymała 
się nie w majątku swych rodziców w Liksnie, lecz u Czetweryńskich 
na Białorusi (s. 26). Zdziwienie to mogłoby być mniejsze, gdyby prze
śledziła szlak postępu wojsk niemieckich, które zajęły Kurlandię. 
W książce podane jest, że o. Piotr napisał za życia 29.712 listów. Jest 
to wiele, ale wtedy ludzie pisali listy i o. Piotr na pewno nie prześci
gnął o. Jana Rostworowskiego, jezuitę, wspaniałego rekolekcjonistę, 
którego listy pisane ładnym, czytelnym pismem, obiegły bardzo wiele 
domów w Polsce i niemały szmat świata. I wreszcie trzeba wspo
mnieć, że odejście z Tyńca o. Jana Wierusz-Kowalskiego i późniejsza 
jego sekularyzacja dotknęły boleśnie nie tylko o. Piotra, lecz całą ro
dzinę Rostworowskich. Matka o. Jana, Leonia z Rostworowskich, 
miała wysoki autorytet w rodzinie. Niemniej ciekawym wątkiem mo
że być to, że o. Jan Wierusz-Kowalski w 1947 roku w jakimś zakresie 
pełnił rolę łącznika do przekazywania działaczom z Obszaru Połu
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dniowego WiN materiałów i pieniędzy przesyłanych przez Stefana 
Rostworowskiego z Brukseli do poselstwa belgijskiego w Warszawie, 
z przeznaczeniem dla działalności podziemnej, antykomunistycznej. 
Może sprawa została wykryta i o. Jan był szantażowany prze UB, 
czego następstwem było opuszczenie przez niego klasztoru w Tyńcu. 
Cenną rzeczą jest to, że Florkowska podała, iż o. Rostworowski, po 
śmierci abpa Eugeniusza Baziaka, był jednym z kandydatów na stolicę 
arcybiskupią w Krakowie (s. 93). Konkurował więc z ks. Karolem 
Wojtyłą. O rzeczywistej konkurencji tu jednak nie ma mowy. Obaj 
duchowni zachowali przyjaźń na całe życie, czego dowodem było 
powołanie w 1984 roku o. Piotra do roli konsultora Świętej Kongre
gacji do Spraw Zakonnych oraz skierowanie przez Ojca św. w 1999 
roku ks. abp. Stanisława Dziwisza do Frascati z misją przewodnictwa 
konduktowi pogrzebowemu o. Piotra.

W kwietniu tego roku [2006] już minęło 7-lecie śmierci tego za
konnika o tak wyjątkowej osobowości. Czas może oddalać pamięć 
o nim. Nam jednak pozostanie w ręku książka Marzeny Florkowskiej, 
która osobowość tę będzie przypominała tak żywo i ciekawie napisa
nym tekstem, licznymi ilustracjami, a przede wszystkim zdolnością 
wczucia się w strukturę duchową tego kapłana.

DOMINIKA BURDZY

MAJĄC BRACTWO PRZEŚWIETNE...

Rec. Sz. Tracz, Bractwa religijne w dekanacie żywieckim (1598- 
1772), Wydawnictwo UNUM, Kraków 2005, ss. 149.

W omawianej publikacji ks. Szymon Tracz, uczeń ks. prof. Bole
sława Kumora, skoncentrował się na omówieniu problematyki brac
kiej w dekanacie żywieckim w okresie 1598-1772. Podstawę dla roz
ważań stanowiła działalność dziewięciu bractw tego dekanatu, mia
nowicie różańcowego w Żywcu, św. Aniołów Stróżów w Łodygowi
cach, św. Anny oraz św. Barbary w Milówce, św. Izydora w Radzie
chowach, św. Józefa w Jeleśni, Szkaplerza św., Trójcy św. i arcybrac- 
twa Paska Rzemiennego w Rychwałdzie. Przedstawienie interesują
cych faktów tyczących się konfraterni tego dekanatu determinuje cha
rakter wykorzystanych źródeł, wśród których na uwagę zasługuje 
„nieocenione dzieło kronikarskie” (s. 9) mianowicie Chronografia 
albo Dziejopis żywiecki (1438-1728 z „niewielką kontynuacją z lat 
1728-1877”), napisane przez wójta żywieckiego Andrzeja Komoniec- 
kiego i zawierające dzieje Żywca i całej Żywiecczyzny.

Książka podzielona została na cztery rozdziały i opatrzona wstępem, 
zakończeniem, wykazami tabel i skrótów oraz bibliografią. W rozdziale 
pierwszym zatytułowanym Bractwa i ich rola w Kościele, Autor zajął 
się kwestią funkcjonowania konfraterni w okresie potrydenckim zarów
no w Kościele powszechnym jak i na ziemiach polskich ze szczegól
nym uwzględnieniem diecezji krakowskiej.

Celem zilustrowania sieci bractw w tej diecezji, zamieszczonych 
zostało 21 tabel (s. 34-40), zawierających dane na ten temat z archidia
konatu sądeckiego i lubelskiego oraz prepozytury wiślickiej i tamow-

„Nasza Przeszłość” 1.105: 2006, s. 315-328.
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skiej. Brakuje jednak przy tym jakiejkolwiek analizy czy chociażby 
krótkiego podsumowania tego materiału tabelarycznego, opracowanego 
zresztą przez innych historyków. Nieco sztucznie prezentuje się w tym 
rozdziale podrozdział na temat okoliczności powstania i zasięgu teryto
rialnego dekanatu żywieckiego. Można to było przedstawić w rozdziale 
drugim Rozwój i organizacja bractw, skoro tutaj Autor omawia począt
ki konfraterni tego dekanatu, charakteryzując przy okazji cele, odpusty i 
przywileje wspólnot fratemalnych oraz obowiązki członków.

Rozdział trzeci Podstawy gospodarcze, poświęcony został sprawom 
materialnym konfraterni tego dekanatu. W majątku brackim wyszcze
gólnione zostało uposażenie w ziemię i naturalia (głównie inwentarz 
żywy), czynsze i dochody (raczej ofiary) oraz majątek ruchomy 
(przede wszystkim paramenty liturgiczne). Osobno omówione zostało 
uposażenie promotorii bractwa różańcowego w Żywcu. Liczebność 
poszczególnych konfraterni Żywiecczyzny, ich bogate życie religijne 
oraz działalność kulturalna znalazły się w rozdziale ostatnim Człon
kowie i działalność. Wydaje się jednak, że rozdział ten powinien znaj
dować się od razu po rozdziale II, ponieważ oba wiążą się ze sobą 
merytorycznie, ze względu na kwestie dotyczące członków konfrater
ni. Ponadto, należałoby precyzyjniej określać tytuły poszczególnych 
rozdziałów i podrozdziałów. W zakończeniu na s. 140 mowa jest 
o aneksie z mapami, ale w publikacji znaleźć go niestety nie można.

Wobec tylu istniejących opracowań problematyki fratemalnej, za
mieszczona tutaj bibliografia jest bardzo skromna. Zabrakło publika
cji, które stanowią już kanon w tej dziedzinie1, oraz wielu innych 
cząstkowych artykułów traktujących o typach bractw, do których zali
cza się i te dziewięć konfraterni występujących na Żywiecczyźnie. Ze 
względu na wiejski charakter niektórych spośród omawianych przez 
Autora konfraterni należało zwrócić uwagę na publikację T. Wiśli-

1 H. Z a r e m s k a ,  Bractwa w średniowiecznym Krakowie. Studium form społecznych 
życia religijnego, Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk 1977; E. W i ś n i o w s k i ,  
Bractwa religijne na ziemiach polskich w średniowieczu, „Roczniki Humanistyczne”, 
t. 17:1969, z. 2; S. L i t a k , Bractwa religijne w Polsce przedrozbiorowej XIII-XVIII 
wiek. Rozwój i problematyka, „Przegląd Historyczny”, t. 88:1997, z. 3-4; I. C z a r 
c i  ń s k i , Bractwa w wielkich miastach państwa krzyżackiego w średniowieczu, 
Toruń 1993.
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cza2 *, tym bardziej, że mowa w niej o bractwie św. Izydora w Radzie
chowach, jako bardzo rzadko występującym. Natomiast pozycje, które 
znalazły się w wykazie źródeł, opracowań i cytowane są w korpusie 
publikacji mają wiele niedociągnięć. Biogram Piotra Komorowskiego 
napisał nie F. Kirka lecz F. Kiryk i znajduje się on w tomie XIII a nie 
XII Polskiego Słownika Biograficznego, tak samo jak i hasło o Janie 
Komorowskim autorstwa A. Kamieńskiego oraz o Mikołaju Komo
rowskim -  A. Przybosia.

Na s. 9 (przyp. 11) cytowany jest biogram Andrzeja Komonieckie- 
go zredagowany przez F. Lenczowskiego, ale nie jest on uwzględnio
ny w bibliografii. Autorem publikacji na temat bractw na Jasnej Górze 
jest B. Matyszczyk a nie Matuszczyk, zaś artykuł S. Salaterskiego 
nosi tytuł Bractwa w prepozyturze tarnowskiej a nie w archidiakona
cie tarnowskim, co Autor zauważa na s. 11 i 45 (w tytule tabeli), ale 
we wszystkich przypisach używa określenia archidiakonat. Wśród 
źródeł drukowanych na pierwszym miejscu wymienione są. Acta Apo
stólica Sedis, ale prawidłowy ich tytuł powinien brzmieć Acta Aposto- 
licae Sedis . Wykorzystywane przez Autora wydanie postanowień 
synodalnych biskupa Marcina Szyszkowskiego z 1621 r. Reformatio- 
nes generales zawiera podrozdział na temat bractwa Męki Pańskiej, 
którego właściwy tytuł powinien brzmieć De Archiconfraternitate 
Compassionis Christi, a zamieszczony jest na s. 147-149 a nie na 140- 
147 czy 140-149. Przy okazji należałoby również zwrócić uwagę na 
obszerny rozdział poświęcony temu bractwu, zawarty w drugiej części 
starodruku, z odrębną paginacją na s. 82-147: Descriptio officiorum 
Archiconfraternitatis Compassionis Christi.

Przy lekturze tej publikacji odnosi się wrażenie jakby nie istniała 
korekta tekstu, bowiem sporo jest błędów literowych, trafiają się rów
nież stylistyczne, które ujmują jej wartości. Tak istotna w tej dziedzi
nie bulla Quaecumque z 1604 r., której Autor poświęca sporo miejsca 
i podkreśla jej znaczenie, twierdząc, że „ostatecznie ustaliła strukturę 
prawną oraz zasady funkcjonowania wszelkich instytucji brackich” 
(s. 17), posiada kilka wersji swojej nazwy. W poprawnej formie wy
stępuje na s. 7 i w przypisie 8 na s. 17, ale na tej samej stronie w tek
ście głównym dwukrotnie przybiera brzmienie Quaecucque, na s. 23

2 T. W i ś 1 i c z , Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od
połowy XVI do końca XVIII wieku, Warszawa 2001, s. 63-71.
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również dwukrotnie -  Qaecumque, a na s. 139 -  Quaequmque. Ponad
to domyślać się trzeba, że pod nazwą Veniversis et singulis kryje się 
bulla Universis et singulis (s. 75), zaś pod Monet Apolus tytuł bulli 
Monet Apostolus (s. 76). Bulla Cum sicut (s. 27, 33) występuje rów
nież jako Cum ficut (s. 76), a bulla Inter desiderabilia (s.26, 61) jako 
Inter defiderabilia (s. 76). Poprawny tytuł bulli z 5 XII 1584 r. brzmi 
Omnipotentis Dei a nie Omnipotens Dei (s. 31). Papież Pius IV nie 
mógł wydać bulli w 1596 r., ponieważ jego pontyfikat zakończył się 
na długo przed tą datą, bo w 1565 r., a Autorowi zapewne chodziło 
o bullę Consueverunt a nie Convuenerunt (s. 76), ogłoszoną przez 
Piusa V w 1569 r. Poprawne nazwisko generała dominikanów ze s. 26 
to Serafin Cavalli a nie Cavolli. Obok tego Autor używa w publikacji 
określenia uniwersarz zamiast aniwersarz oraz precedensja a nie pre- 
cedencja. Na s. 56 zamiast daty 1648 powinna być 1684 r. Jest jeszcze 
wiele innych błędów literowych, ale nie sposób ich wszystkich tutaj 
wymienić. Oprócz tego, w pracy znaleźć można i niedociągnięcia 
stylistyczne, jak np.: „podejmowanie dużych i ważnych decyzji” 
(s. 69), „nie zaciągało grzechu” (s. 72).

Wśród zastrzeżeń merytorycznych należy zwrócić uwagę na dwie 
kwestie. Po pierwsze, nie do końca prawdziwe jest stwierdzenie Auto
ra mówiące, że „Bractwo św. Rocha istniało w Warszawie od 1707 
roku” (s. 32), ponieważ wiadomo z opracowań, że moment jego po
wstania przypada na okres panującej w tym mieście zarazy w latach 
1624 -  1625. Natomiast podana przez Autora data 1707 r. określa 
moment opracowania przez promotora tego bractwa ks. W. S. Bienika 
polskiej wersji Gorzkich żali3.

Polemizować można również z Autorem odnośnie początków 
bractw św. Anny na ziemiach polskich. Według informacji na s. 29 to 
arcybiskup lwowski Jan Dymitr Solikowski traktowany jest jako spiri
tus movens pojawienia się tego typu konfraterni, z których pierwszą 
miał założyć w Warszawie w 1578 r. na cześć Anny Jagiellonki. Jed
nakże początek tych bractw nie przypada na koniec XVI, tylko na

3 M. C h o r z ę p a ,  Gorzkie żale, ich geneza i rozwój historyczny, „Nasza Prze
szłość”, t. 12:1960, s. 233-239; M. B a ń b u ł a , B .  B a r t k o w s k i ,  Gorzkie żale, w: 
Encyklopedia Katolicka, t. 5, Lublin 1989, k. 1309-1311; B. K u m o r , Dzieje diecezji 
krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków 2002, s. 725-727.
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przełom XV i XVI stulecia, co zresztą Autor mógł znaleźć m. in. w 
wykorzystywanych przez siebie pracach W. Bochnaka i H. Borcza4.

Dlaczego jednak warto zwrócić uwagę na publikację ks. Szymona 
Tracza? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w podrozdziale zatytu
łowanym Życie religijne (s. 104-123), gdzie zawarte zostały informa
cje do tej pory nie znane w literaturze przedmiotu. Chodzi tu przede 
wszystkim o fakt organizowania przez konfratrów przedstawień te
atralnych z okazji bądź to introdukcji bractwa (s. 107-111) bądź też 
podczas pielgrzymek do miejsc kultu (s. 118-119). O podejmowaniu 
tego typu przedsięwzięć mógł jeszcze tylko domniemywać w swojej 
ostatniej publikacji J. Flaga, pisząc, że „niedostatek odpowiednich 
źródeł, a także literatury nie pozwala stwierdzić, czy bractwa organi
zowały widowiska religijne [—]. Przyjmując, że coś takiego miało 
miejsce, byłby to kolejny typ działalności kulturalnej bractw, i to bar
dzo interesujący nie tylko z punktu widzenia religijnego, ale także 
społecznego, edukacyjnego, obyczajowego, etnograficznego czy 
wreszcie przejaw folkloru”5. Właśnie taką aktywność przejawiały 
omawiane bractwa Żywiecczyzny. Promotorzy i konfratrzy starali się, 
aby treść tych przedstawień korespondowała z wezwaniem lub cha
rakterem bractwa. Ukazywano w nich zalety przynależności do danej 
konfraterni i wypływające z tego faktu obowiązki oraz przywileje. 
Ponadto eksponowano przymioty oraz atrybuty patrona wspólnoty 
i zarazem problemy z którymi można było się do niego zwrócić 
o pomoc czy wstawiennictwo. Inscenizacja taka (zwana intermenium 
-  s. 107) pełniła więc rolę edukacyjno-moralizatorską. Dbano przy 
tym o odpowiednią dekorację sceny i ubiór aktorów, którymi byli 
członkowie bractw bądź też dzieci.

Niemniej istotne są również informacje na temat podejmowania 
współpracy między sobą przez poszczególne bractwa, zarówno przy 
organizowaniu przedstawień jak i pielgrzymek, wzajemne „odwiedza
nie się” przy okazji różnych uroczystości, którym towarzyszył zwy
czaj przywitania (z wyjściem naprzeciw), pożegnania i odprowadzania

4 W. B o c h n a k ,  Religijne stowarzyszenia i bractwa katolików świeckich w diecezji 
wrocławskiej od XVI w. do 1810 r., Wrocław 1983, s. 84; H. B o r c z , Bractwa reli
gijne w kościołach parafialnych diecezji przemyskiej w okresie przedrozbiorowym, 
„Roczniki teologiczno-kanoniczne” 28:1981, s. 80.
5 J. F 1 a g a , Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 2004, 
s. 238.
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konfratemi-gościa przez bractwo pełniące rolę gospodarza. W dotych
czasowych opracowaniach spotyka się przeważnie przekazy na temat 
rywalizacji i sporów konfraterni głównie o precedencję na procesjach, 
są one bowiem łatwiej uchwytne w źródłach niż przejawy przyjaznego 
współżycia6.

Publikacja ta jest nie tylko kolejnym ujęciem problematyki frater- 
nalnej w obrębie określonej jednostki administracji kościelnej (w tym 
przypadku dekanatu), ale ze względu na przedstawienie inscenizacji 
teatralnych w aranżacji bractw, jest również pracą nowatorską. Szkoda 
tylko, że Autor nie uniknął wielu błędów, które zmuszają czytelnika 
do ostrożnego korzystania z zawartości tej pracy.

6 M. C h o r z ę p a ,  Gorzkie żale, s. 236-237,; A. C h m i e 1, Spór bractw kościelnych 
o pierwszeństwo w procesji Bożego Ciała, w: Szkice krakowskie, Kraków 1939-1947, 
s. 97-101.

RAFAŁ WITKOWSKI

Rec. Iacobus de Paradiso, „Passio Christi“, übersetzt von 
Heinrich Haller, herausgegeben von Erika Bauer, Analecta 
Cartusiana, 1 .136, Salzburg 2005, ss. l*-86* + 1-149 + 1 nlb.

Wśród polskich teologów wieku XV w. Jakub z Paradyża zajmuje 
miejsce szczególne. Jego poglądy, działalność pisarska, kaznodziejska 
i naukowa oraz zaangażowanie w sprawy uniwersytetu krakowskiego jak 
i Kościoła zagwarantowały mu poczesne miejsce wśród profesorów kra
kowskich późnego średniowiecza. Dlatego też bez trudno można znaleźć 
hasło biograficzne jemu poświęcone w encyklopediach i leksykonach, jak 
również znaczną ilość artykułów czy nawet monografii1.

1 Por. D. M e r t e n s ,  Jakob von Paradies, w: Die deutsche Literatur des Mittelalters. 
Verfasserlexikon, Bd. 4 (1983), s. 478-487; M. G e r w i g ,  Jakob von Jüterbog, 
w: Lexikon des Mittelalters, Bd. 5 (1991), kol. 291; R. A u b e r t ,  Jacques de 
Paradyz, w: Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, t. 26 (1996), 
kol. 716-717; S. K a ł u ż a ,  La liste des oeuvres de Mathieu de Cracovie et de 
Jacques de Paradyż dans le „Catalogue du Couvent Rouge", Medievalia 
Philosophica Polonorum, t. 17 (1973), s. 21-36; J. S t o s ,  Jakuba z Paradyża teoria 
człowieka. Przykład ująć antropologicznych kierunku “devotio moderna”, Studia 
Paradyskie, t. 3 (1993), s. 129-150; tegoż, Edycja traktatu Jakuba z Paradyża 
“Colloquium hominis ad animarum suam’\  Studia Paradyskie, t. 6/7 (1996/1997), 
s. 203-242; K. B r a c h a ,  Jakuba z Paradyża krytyka zabobonów, nadużyć i błędów 
w kulcie, w: Kartuzi. Teksty. Książki. Biblioteki, red. S. L o r e n z ,  E. P o t k o w s k i  
przy współpracy A. K a m l e r ,  J. P u c h a l s k i e g o ,  J. S o s z y ń s k i e g o ,  War
szawa 1999, s. 257-273; M. M a r k o w s k i ,  Uniwersytet krakowski a sobory 
pierwszej połowy XV wieku, Acta Medievalia, t. 12, Lublin 1999, s. 195, 197, 198, 
201, 204, 208, 208-211, 213; J. F i j a ł e k , Jakub z Paradyża i uniwersytet krakowski 
w okresie Soboru Bazy lejskiego, t. 1 -2, Kraków 1900; L. M e i e r ,  Die Werke des 
Erfurter Karthäusers Jakob von Jüterborg im ihrer Handschriftlichen Überlieferung,

,Nasza Przeszłość” 1.105: 2006, s. 329-333.
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Przyczynkiem do obiegu myśli Jakuba z Paradyża i zasięgu oddzia
ływania jego poglądów teologicznych, eklezjologicznych czy pasto
ralnych jest przygotowane przez Erikę Bauer wydanie niemieckiego 
przekładu pasyjnego traktatu Jakuba ( depassione Iesu Christi). 
Wiadomo, że zanim Jakub z Paradyża porzucił karierę uniwersytecką 
w Krakowie, przez wiele lat był kaznodzieją w kościele św. Anny i z 
tego okresu pochodzić mogą koncepty pism i traktatów, które w celi 
kartuzji erfurckiej otrzymały ostateczny kształt.

Biblioteka Uniwersytecka w Innsbrucku posiada obecnie sześć ręko
pisów zawierających dzieła Jakuba z Paradyża (Cod. 24, 124, 147, 621 
i 633). Wszystkie te rękopisy, wykonane w latach 50-tych i 60-tych XV 
w. w kartuzji w Erfurcie, zostały zakupione w 1469 r. przez przeora 
kartuzji w Schnals -  Fryderyka z Erfurtu, który poznał osobiście Jakuba 
z Paradyża, zanim objął funkcję w tyrolskim klasztorze. Zawierają one 
łącznie ponad 30 traktatów, powstałych zarówno podczas jego pobytu 
w Krakowie (1420-1441), jak też już w kartuzji erfurckiej (1442/43- 
1465). Klasztor kartuzów w Schnals, położony był w odległych, gór
skich rejonach południowego Tyrolu, a swoją fundację w 1325 r. za
wdzięczał Henrykowi, grafowi Tyrolu i księciu Karyntii. Oddalona od 
miast i szlaków handlowych kartuzja ta przetrwała do 1782 r., kiedy z 
rozkazu cesarza Józefa II została skasowana, a biblioteka klasztorna 
przewieziona w znacznej części do Innsbrucku.

Dieter Mertens datował powstanie łacińskiego traktatu pasyjnego 
na rok 1456, co wskazywały kolofony w pięciu znanych rękopisach 
zawierających tekst tego utworu: 1) rękopis z dawnej kartuzji w Bux
heim, obecnie w angielskiej kartuzji w Parkminster (sygn. Cod. Cc. 
12), 2) rękopis przepisany w 1468 r. w kartuzji w Erfurcie, sprzedany 
kartuzji w Schnals, obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Inns
brucku (sygn. Cod. 24), 3) rękopis przepisany w 1471 r. w kartuzji 
w Schnals przez Heinricha Hallera, obecnie w Bibliotece Uniwersy
teckiej w Innsbrucku (sygn. Cod. 626), 4) rękopis przepisany ok. roku

Beiträge zur Geschichte des Philosophie und Theologie des Mittelalters, t. 37 (1955), 
H. 5; tegoż, Die Werke des Erfurter Kartäusers Jakob von Jüterboch, Buxheim 1974; 
D. M e r t e n s ,  Jacobus Carthusiensis. Untersuchungen zur Rezeption der Werke des 
Karthäusers Jakob von Paradies (1381-1465), Veröffentlichungen des Max-Planck- 
Institut für Geschichte, Bd. 50 (Studien zur Germania Sacra, Bd. 13), Göttingen 1976; 
J. S t o s ,  Mistrz Jakub z Paradyża i devotio moderna, Warszawa 1997.
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1471 w kartuzji w Schnals, obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Innsbrucku (sygn. Cod. 588), 5) rękopis przechowywany 
w Staatsbibliothek w Berlinie (sygn. Cod. Magdeb. 21).

Wspomniany już profes kartuzji w Schnals Heinrich Haller przygo
tował przekład na język niemiecki z myślą o braciach -  konwersach, 
którzy nie byli obeznani z łaciną. Wykorzystał on tekst tego dzieła 
z rękopisów, jakie posiadał w swym klasztorze, jednak tłumaczenie 
niemieckie nie obejmowało całości tekstu łacińskiego. Według ustaleń 
Eriki Bauer, Haller oparł się przede wszystkim na rękopisie Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Innsbrucku (sygn. Cod. 626, fol. lr-154r), zacho
wując taki sam podział na rozdziały. Warto podkreślić, że nie był to 
jedyny tekst, jaki Haller przełożył na lingua vulgaris. Po raz pierwszy 
wymieniony został jako mnich kartuski w dokumencie z maja 1455 r., 
ale jego działalność translatorska przypadła na lata 1463-1473, co 
poświadczają kolofony w zachowanych rękopisach. Z bliżej niezna
nych powodów zaniechał takiej pracy, choć jednym z powodów mo
gło być nastawienia przeora, Fryderyka z Erfurtu, który do 1473 r. 
sprawował ten urząd w kartuzji w Schnals. Od r. 1473 do 1485 prze
orem był Wolfgang, profes kartuzji w Mauerbach pod Wiedniem, 
a Fryderyk został przeniesiony do kartuzji w Norymberdze. Brak jed
nak jakichkolwiek dowodów, że zmiana funkcji przeora była bezpo
średnio powiązana z zaniechaniem pracy translatorskiej przez Hallera. 
Jego śmierć poświadczyła karta kapituły generalnej w 1488 r.

Do połowy lat 60-tych XX w. większość przekładów Hallera pozo
stawała w rękopisie i dopiero dzięki wytrwałej pracy profesor Eriki 
Bauer wiele z nich przygotowanych zostało do druku2.

2 Por. E. B a u e r ,  Paternoster-Auslegung, zugeschrieben Jakob von Jüterbog, 
verdeutscht von Heinrich Haller, Lund 1966 (Lunder Germanistische Forschungen, 
Bd. 39); tejże, Zisterzienser-Predigten in der Übertragung des Heinrich Haller 
O. Carth. (Homilia 9 et 13 expositionis super Evangelium in Cena Domini Oglerii de 
Trino), München 1969 (Kleine deutsche Prosadenkmäler des Mittelalters 7); tejże, 
H. H a l l e r ,  Übersetzungen in „gemeines Deutsch ”, Litterae 22, Göppingen 1972; 
N. P a l m e r ,  Ein Handschriftenfund zum Übersetzungswerk Heinrich Hallers und 
die Bibliothek des Grafen Karl Mohr, Zeitschrift für deutsches Altertum, t. 102 
(1973), s. 49-66; E. B a u e r ,  Zweigliedrigkeit und Übersetzungstechnik, Würzburger 
Prosastudien, München 1975, s. 175-192; tejże, Möglichkeiten zur Veränderung von 
Texten. I: Die Kategorie adiectio in Heinrich Hallers Hieronymus-Übersetzung, 
Sprachwissenschaft, Bd. 4 (1976), s. 453-467; tejże, Der Kartäuser Heinrich Haller 
als Übersetzer von Cistercienser-Texten, Cistercienser Chronik, t. 84 (1977), s. 93-98;
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Obecną edycję poprzedza obszerny wstęp (s. 1 *-76*), wykaz naj
ważniejszej literatury dotyczącej osoby Jakuba z Paradyża (s. 77*- 
78*), zestawienie rozdziałów (s. 79*), zestawienie cytatów biblijnych 
(s. 80*-85*) oraz właściwa edycja niemieckiego tekstu Sermo depas- 
sione (s. 1-133), do których dołączono niemieckie teksty dwóch krót
kich kazań -  o pasji Jezusa Chrystusa (s. 135-141) i o eucharystii 
(s. 142-149).

Niniejsza edycja wzbogaca naszą wiedzę o obiegu myśli średnio
wiecznej. W tym przypadku kluczową rolę odegrał fakt powiązań 
między dwoma oddalonymi od siebie o setki kilometrów klasztorami 
jednego zakonu (Erfurt -  Schnals), a ponadto świadomość konieczno
ści udostępnienia dzieł pisanych przez wybitnych kartuzów (wcześniej

tejże, Sprache und Nicht-Sprechen, Sprache und Sprechen, Festschrift für Eberhard 
Zwirner zum 60. Geburtstag, Tübingen 1979, s. 25-34; tejże, Haller Heinrich, 
w: Verfasserlexikon, Bd. 3 (1981), s. 415-418; tejże, Der Übersetzer Heinrich Haller 
aus der Kartause Allerengelberg in Schnals, Analecta Cartusiana, t. 55:3 (1982), s. 
147-166; tejże, Heinrich Hallers Übersetzung der Imitatio Christi,- Analecta 
Cartusiana, t. 88 (1982); tejże, Die sogenannten „Hieronymus-Briefe“ und ihre 
volkssprachliche Überlieferung, w: Historia et Spiritualitas Cartusiensis, red. J. de 
G r a u w e ,  Destelbergen 1983, s. 21-33; tejże, Heinrich Haller. Übersetzung der 
„Hieronymus-Briefe“, Heidelberg 1984 (Germanische Bibliothek, Bd. 4); tejże, Theo 
Schumacher zum 60. Geburtstag: Heinrich Hallers selliges leben auf dem ertreich. 
Die Vorreden und Kolophone seiner Übersetzungen, Analecta Cartusiana, t. 113:1 
(1984), s. 122-186; tejże, Erik Rooth (1889-1986) zum Gedächtnis. De morte 
Hieronymi: Johann von Neumarkt und die „Hieronymus-Briefe", Analecta 
Cartusiana, t. 117:1 (1987), s. 28-49; tejże, Struktur und liturgische Aspekte des Ps.- 
Eusebius-Briefes über den Tod des Hieronymus, Analecta Cartusiana, t. 116:2 (1988),
s. 41-62; tejże, Heinrich Haller O.Cart. als Bibelübersetzer, Analecta Cartusiana, t. 
63:1, (1990), s. 212-219; James Hogg, Haller Heinrich, w: Dictionnaire d’Histoire et 
de Géographie Ecclésiastiques, t. 23 (1990), kol. 171-172; Erika Bauer, Heinrich 
Hollers Bibelzitate, Heidelberg 1991; tejże, Zwei Predigten des Übersetzers Heinrich 
Haller, Analecta Cartusiana ns, t. 4 (1992), s. 43-56; tejże, Die „Hieronymus-Briefe“. 
Entstehungszeit und Verfasserschaft, Analecta Cartusiana ns, t. 5 (1993), s. 5-23; 
tejże, Das „Testament des Hieronymus“ (Ps.-Eusebius De morte Hieronymi), 
Analecta Cartusiana, t. 62:2 (1993), s. 7-28; tejże, Heinrich Hallers Übersetzung der 
dem Origenes zugeschriebenen Predigt über Jo 20,11-18: Maria stabat, Analecta 
Cartusiana, t. 140:3 (1999), s. 1-61; tejże, Heinrich Hallers Übersetzung von „De 
Spiritualibus Ascensionibus “ des Gerard Zerbolt van Zutphen, Analecta Cartusiana,
t. 165 (2000), s. 5-65; tejże, Albertanus von Brescia: „De amore Dei et proximi“ in 
der Übersetzung Heinrich Hallers, Analecta Cartusiana, t. 178 (2001).
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profesorów) tym spośród członków zakonu, którzy nie byli w pełni 
obeznani z językiem łacińskim. Dzięki żmudnej pracy Eriki Bauer, 
która udostępniła XV-wieczny przekład Heinricha Hallera szerszemu 
gronu odbiorców, myśl cysterskiego teologa i krakowskiego profesora 
może być analizowana w należnym mu europejskim kontekście.



PAWEŁ STANISZEWSKI

Rec. Stanisław Litak, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII 
wieku, Lublin 2004, ss. 515.

1. Problematyka pracy

Podstawową komórką najniższego szczebla w administracyjnym 
ustroju Kościoła jest parafia. Przez wieki -  zwłaszcza w okresie feu
dalnym -  była ona także podstawową komórką życia społecznego. 
Toteż wszechstronne zbadanie tej instytucji, jej struktury i złożonej 
części funkcji społecznej wydaje się być niezwykle ważne dla pełniej
szego poznania i zrozumienia tego zagadnienia.

Po II wojnie światowej badania nad rozwojem sieci parafialnej pod
jęto na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Instytucie Geografii 
Historycznej Kościoła w Polsce. Badania te oparte były częściowo na 
metodzie badawczej, która polegała na wyjściu poza źródła pisane. 
W pracach tych w bardzo szerokim zakresie wykorzystano takie dane, 
jak wezwanie, wielkość i kształt okręgu parafialnego, rodzaj i wiel
kość uposażenia, stosunki dziesięcinne, sytuację osadniczą, materiał 
architektoniczny. Przy zastosowaniu takiej metody badawczej opra
cowano wschodnią i południowo-wschodnią część historycznej diece
zji krakowskiej.

Jednak w badaniach tych nad organizacją parafialną w Polsce 
główny wysiłek koncentrował się wokół problemów związanych 
z rozwojem sieci parafialnej. Najczęściej badano parafie od strony 
tylko instytucjonalnej, pomijając ich aspekt społeczny, zapominając 
o ich społecznej roli, o tym, co można nazwać „życiem parafialnym”. 
Tymczasem parafia to nie tylko instytucja ale także grupa społeczna, 
której członków łączą wielorakie więzy.

„Nasza Przeszłość” 1.105: 2006, s. 335-344.
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W roku 2004 uczeni Instytutu Historii Geografii Historycznej Ko
ścioła w Polsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie 
rozpoczęli wydawanie pięciotomowej serii pt. „Dzieje Chrześcijaństwa 
Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów”, której celem jest stworze
nie próby syntetycznego ujęcia dziejów kościelnych Kościoła katolic
kiego w Polsce i w Rzeczypospolitej do czasów współczesnych.

Jako pierwszy tom tej serii na rynku wydawniczym (w 2005 r.) po
jawiła się pozycja autorstwa prof. Stanisława Litaka pt. „Parafie 
w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku”. Jak pisze J. Kłoczowski 
w Przedmowie książki, rozpoczęta w/w seria jest kontynuacją wyda
nego przed prawie czterdziestu laty dwutomowego dzieła „Kościół 
w Polsce”1 -  pierwszej próby syntetycznego ujęcia dziejów podsta
wowych struktur kościelnych Kościoła katolickiego w Polsce i w Rze
czypospolitej do końca XVIII w., z zamiarem dania obrazu o wiele 
pełniejszego.

Autor omawianej pozycji od ponad czterdziestu lat związany jest ze 
środowiskiem naukowym KUL. Obecnie kieruje Katedrą Dydaktyki 
Historii i Historii Szkolnictwa w Instytucie Historii. Twórczość i do
robek naukowy prof. Stanisława Litaka obejmuje ponad 250 pozycji 
naukowych i dotyczy szeroko pojętej historia Kościoła, a zwłaszcza 
tematyki parafialnej.

Obejmuje ona opracowania dotyczące duchowieństwa, seminariów 
duchownych, zakonów, bractw religijnych i kultu religijnego, szpitali, 
a także problemów ogólniejszych i dużo szerszych, takich jak: kultura 
religijna, reformy kościelne czy administracyjne struktury Kościoła. 
Niezależnie od problematyki kościelnej, dominującej w działalności 
naukowej S. Litaka, drugim polem jego zainteresowań jest historia 
oświaty, szkolnictwa i wychowania.

Opracowanie całej serii map struktur kościelnych stawia Profesora 
w rzędzie najwybitniejszych współczesnych specjalistów geografii 
historycznej i badań kartograficzno-atlasowych. Ogromne doświad
czenie i znajomość zasobów kościelnych archiwów, zaowocowały 
powstaniem mapy zatytułowanej Struktura terytorialna Kościoła ła
cińskiego w Polsce w 1772 roku oraz tomu materiałów będącego jej

1 Kościół w Polsce, t. I, Średniowiecze, red. J. K ł o c z o w s k i ,  Kraków 1968; Ko
ściół w Polsce, t. II, Wieki XVI-XVIII, red. J. K ł o c z o w s k i ,  Kraków 1970.
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dokumentacją źródłową2. Do dzieła tego nawiązuje monumentalne 
opracowanie Kościół łaciński w Rzeczpospolitej około 1772 roku3.

Prezentowana i omawiana praca nie jest więc pierwszą i jedyną pu
blikacją S. Litaka z tego zakresu. Stanowi ona jakby kontynuację, 
dopełnienie opracowywania powyższego zagadnienia parafii. Jej 
przedmiotem jest ukazanie stanu i zmian zachodzących w organizacji 
parafialnej na terenie 17 diecezji należących do dwóch prowincji ko
ścielnych: gnieźnieńskiej i lwowskiej oraz dwóch diecezji (warmińska 
i krakowska) bezpośrednio podległych Stolicy Apostolskiej w okresie 
potrydenckim do drugiej połowy XVIII wieku. Autor nie ogranicza się 
jednak do ukazania tylko strony instytucjonalnej zagadnienia parafii, 
lecz pokazuje również zachodzące zmiany w życiu religijnym i spo
łecznym życia tej podstawowej struktury ustroju Kościoła w Rzeczy
pospolitej Obojga Narodów. Pokazuje więc, że w tym okresie parafia 
spełniała bardzo istotne funkcje nie tylko ściśle religijne, lecz również 
opiekuńcze, oświatowe i ogólnospołeczne.

2. Podstawa źródłowa

Należy na początku podkreślić, iż praca została napisana na pod
stawie źródeł pochodzących z wielu archiwów i zbiorów rękopisów 
kilku wielkich bibliotek polskich i zagranicznych. Trzeba także za
uważyć, że w zdecydowanej większości pozycja ta oparta jest na źró
dłach kościelnych. Podstawą źródłową, na której Autor przede 
wszystkim oparł wyniki swych badań przedstawionych w niniejszej 
książce są akta wizytacji kanonicznych. W trakcie czytania każdy 
czytelnik z łatwością zauważy, iż praca bazuje w dużym stopniu wła
śnie na w/w materiale źródłowym. Zwłaszcza, że pozycja stanowi 
uzupełnienie, dopełnienie wymienionych już wyżej dwóch wcześniej
szych erudycyjnych książek S. Litaka4, w których zostały szczegóło
wo omówione i ocenione źródła przede wszystkim archiwalne. Jak 
sam Autor zauważył we wstępie pracy: ...oparliśmy się, wykorzystali
śmy akta wizytacji kościołów i parafii kilkunastu archiwów polskich. 
Wystarczy wymienić chociażby te największe i najważniejsze, jak:

2 S. L i t a k ,  Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku, 
Lublin 1980., {Mapa, Lublin 1979).
3 S. L i t a k , Kościół łaciński w Rzeczpospolitej około 1772 roku, Lublin 1996.
4 Zob. przypis 1 i 2



338 PAWEŁ STANISZEWSKI

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Kapituły 
Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Archidiecezjalne w Białym
stoku, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Lublinie, Archiwum Archi
diecezjalne w Gnieźnie, Archiwum Archidiecezjalne we Lwowie, 
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalne 
w Przemyślu, Archiwum Archidiecezjalne w Warszawie, Archiwum 
Diecezjalne w Płocku, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, Archiwum 
Diecezjalne w Siedlcach czy Archiwum Diecezjalne we Włocławku.

Wypada w tym miejscu zaznaczyć, iż Profesor S. Litak w swojej 
wieloletniej pracy naukowej szczególnie sobie upodobał właśnie akta 
wizytacji kanonicznych, odkrywając i propagując ich wartość oraz 
wielką przydatność do badań, zwłaszcza atlasowych. Jak wiadomo, 
akta wizytacji kościelnych są podstawowym źródłem do zgłębiania 
problematyki kościelnej, bowiem kryją bardzo wszechstronne możli
wości badacza. Są one wszechstronnym źródłem do szeroko rozumia
nej problematyki religijno-społecznej, kulturalnej i gospodarczej. Poza 
tym, jak zauważył sam Autor we Wstępie: wzglądu na 
rodność i charakter przekrojowy mogą być podstawą bardzo interesu
jących badań porównawczych, zwłaszcza geograficzno-historycznych. 
(s. 31) Wszyscy historycy Kościoła bazują na nich w badaniach, zaj
mując się szeroko pojętą tematyką kościelną. Za przykład można tutaj 
przytoczyć chociażby pracę H. E. Wyczawskiego pt. Przygotowanie 
do pracy w archiwach kościelnych5, gdzie znajdziemy dość bogate 
zestawienie bibliograficzne na ten temat.

Oczywiście Autor w niniejszej pracy nie ograniczył się tylko do te
go typu źródeł. Z innych źródeł kościelnych S. Litak wykorzystał 
między innymi relacje biskupów o stanie diecezji. Relacje te stanowią 
bardzo cenne źródło do wielu zagadnień historyczno-kościelnych 
w Polsce XVI-XVIII w., a nawet i okresu późniejszego. O ile akta 
wizytacji dają wgląd w szczegółową problematykę parafii, o tyle rela
cje umożliwiają wyrobienie sobie ogólnego poglądu na temat proble
mów całych diecezji.

Prof. S. Litak wykorzystał również drukowane wydawnictwa źró
dłowe dotyczące omawianego zagadnienia, odwołując się między 
innymi do orzeczeń synodów polskich okresu przedrozbiorowego

5 H. E. W y c z a w s k i ,  Przygotowanie do pracy w archiwach kościelnych. Kalwaria 
Zebrzydowska 1989.
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różnych diecezji, listów pasterskich biskupów oraz pamiętników, dzieł 
literackich i publicystycznych znanych postaci z tamtej epoki. Należy 
zaakcentować znaczenie tych pierwszych i drugich. Wprawdzie,: za
wierają one przepisy o charakterze postulatów, które nie zawsze 
wprowadzano w całej rozciągłości w życie, niemniej już sam fakt ich 
sformułowania miał jakieś uzasadnienie w życiu Kościoła i społeczeń
stwa. Gdy zaś chodzi o te ostatnie, to ich znaczenie polega na tym, że 
nawiązują wprost do panujących stosunków kościelnych czy obycza- 
jowo-religijnych w Polsce omawianego okresu, stanowiąc jakby szer
sze tło omawianego zagadnienia.

Ponadto Autor wykorzystał bogactwo opracowań literatury przedmio
tu, ważnych dla omawianego zagadnienia, zarówno tych bezpośrednio 
związanych z problematyką, jak i z terenem objętym badaniem.

3. Struktura pracy

Cala praca, poza wstępem i zakończeniem składa się z ośmiu roz
działów ujętych problemowo, które omawiają najważniejsze zagad
nienia z zakresu organizacji i funkcji społecznych parafii. Na uwagę 
zasługuje Wstęp, w którym Autor najpierw przedstawia stan badań na 
temat parafii zarówno w Polsce jak i -  odwołując się do bogatej lite
ratury obcojęzycznej -  w krajach Europy zachodniej. W drugiej części 
Wstępu znajdziemy dokładne omówienie źródeł, na których oparł się 
pisząc niniejszą rozprawę. Wreszcie ostatnią część Wstępu stanowi 
przedstawiona w skrócie struktura pracy.

W rozdziale I („Parafie i kościoły”) prof. S. Litak przedstawia ogól
ny stan organizacji parafialnej na terenie Rzeczypospolitej w omawia
nym okresie tj. XVI-XVIII w. Pokazuje, jakie czynniki w poszczegól
nych regionach hamowały rozwój parafii. Szczególną uwagę zwraca 
na zachodzącą w organizacji parafialnej ewolucję oraz różnice regio
nalne, szczególnie w kwestii zagęszczenia sieci parafialnej.

W społeczności parafialnej ważną rolę spełniała świątynia, bowiem 
jej oddziaływanie było dwustronne. Była ona nie tylko jego podmio
tem ale i przedmiotem; nie tylko wywierała wpływ na świadomość 
religijną wiernych ale i sama była obiektem ich działalności, w jakiś 
sposób legitymizacją ich postaw. Temu też zagadnieniu autor poświęcił 
rozdział II („Budownictwo i wyposażenie kościołów w XVI-XVIII w.). 
Omówił kwestię wyposażenia kościołów oraz różnice regionalne, gdy
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chodzi o kościelne budownictwo murowane i drewniane. Zajął się w tej 
części pracy także tematyką prawa patronatu i wezwań kościołów. 
Prześledzenie tych różnorakich elementów związanych z budynkiem 
kościelnym pozwoliło uchwycić jeden z ważnych, jak się wydaje, frag
mentów składających się na życie społeczności parafialnej: troskę
0 kościół jako wyraz wiary poszczególnych parafian.

O funkcji, jaką parafia spełnia w społeczeństwie nie decydowało 
tylko samo mniejsze lub większe zagęszczenie parafii. Dużą rolę od
grywało tu przede wszystkim duchowieństwo parafialne, które nie
wątpliwie było jednym z bardzo ważnych, by nie powiedzieć najważ
niejszych czynników kształtujących mentalność ówczesnego społe
czeństwa. Stąd też ważny jest problem liczebności duchowieństwa 
parafialnego, jego pochodzenia społecznego, wykształcenia oraz po
ziomu moralnego. Temu zagadnieniu poświęcony jest rozdział III 
(„Liczba i struktura duchowieństwa. Personel pomocniczy”) oraz roz
dział IV („Pochodzenie, wykształcenie, obyczaje kleru parafialnego”). 
W oparciu o badania źródłowe autor wykazał w tej części pracy, że 
w porównaniu z innymi krajami katolickimi duchowieństwo parafial
ne w Rzeczypospolitej w XVIII w. choć nie było zbyt liczne i bardzo 
nierównomiernie rozmieszczone, to jednak zróżnicowane. Wywodzą
ce się najczęściej z najbliższej okolicy duchowieństwo parafialne 
w dużym stopniu odzwierciedlało miejscowe stosunki społeczne. Au
tor pokazał, iż gdy chodzi o poziom moralny kleru parafialnego 
w omawianym czasie, to najtrudniejsze było zwalczanie rozpo
wszechnionego nieprzestrzegania celibatu, pijaństwa i pieniactwa 
księży. Jednak dzięki jezuitom, którzy opracowali model pracy księ
dza na parafii oraz funkcjonowania samej parafii i misjonarzom, na
stąpiło w II połowie XVIII stulecia podniesienie poziomu moralnego
1 intelektualnego duchowieństwa parafialnego.

Jedną z ważnych form życia religijnego stanowiły stowarzyszenia 
religijne zwane bractwami. Im też poświęcony został rozdział V 
(„Bractwa”) książki. Na podstawie badań przeprowadzonych w ośmiu 
diecezjach Rzeczypospolitej autor pokazał, że przez cały omawiany 
okres (XVI-XVIII w.) bractwa (występowało około 80 typów bractw) 
były w parafiach bardzo popularne i miały duży wpływ na kształto
wanie się jej religijności. Oprócz pobudzania życia religijnego i walki 
z innowiercami, zajmowały się również pracą charytatywną na rzecz 
swoich członków, a niektóre z nich opiekowały się także ubogimi
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i chorymi. Niewątpliwie odgrywały dużą rolę w życiu społeczeństwa 
Rzeczypospolitej co potwierdza tezę, że parafia stanowi podstawową 
komórkę życia społecznego.

Z parafią i kościołem parafialnym w sposób integralny związana 
była również szkoła, która, jak wynika z programów nauczania zary
sowanych w ówczesnym ustawodawstwie kościelnym, w pierwszym 
rzędzie miała służyć celom duszpasterskim. Do końca XVIII wieku, 
a więc tak długo, jak monopol na szkolnictwo posiadał Kościół, szko
ła miała zapewnić młodzieży przede wszystkim wychowanie religijne. 
O szkolnictwie parafialnym traktuje dość obszerny rozdział VI książki 
(„Szkolnictwo parafialne”). Przedstawiony w nim został między in
nymi rozwój i upadek szkolnictwa parafialnego oraz jego zasięg spo
łeczny w poszczególnych okresach. Autor wykazał, iż w porównaniu 
ze szkolnictwem w krajach Europy Zachodniej w Rzeczypospolitej 
było bardzo mało szkół, przy czym szkolnictwo parafialne lepiej 
przedstawiało się na ziemiach polskich z mniejszością niemiecką, 
gorzej na ziemiach etnicznie polskich i jeszcze gorzej na ziemiach 
wschodnich Rzeczypospolitej. Dopiero rzeczywiste odrodzenie szkol
nictwa parafialnego na ziemiach polskich nastąpiło z chwilą powoła
nia do życia Komisji Edukacji Narodowej (1773). Oczywiście 
w omawianym fragmencie książki S. Litak omówił także takie zagad
nienia, jak budynki szkolne, nauczyciele czy uczniowie.

Od XIII wieku możemy obserwować powstawanie przy kościołach 
parafialnych instytucji o celach charytatywnych -  tzw. szpitali, które 
stanowiły rodzaj przytułku dla ubogich i opuszczonych. Prócz szpitali 
przy kościołach parafialnych istniały w miastach tzw. prepozytury 
szpitalne z własnym odrębnym beneficjum prepozyta i podopiecz
nych. Instytucje te były przejawem opieki społecznej, jaką realizował 
Kościół. Zagadnienie to omówił Autor w rozdziale VII („Opieka spo
łeczna”). Przedstawiając najpierw pokrótce szpitalnictwo polskie w 
okresie przedtrydenckim, w następnych paragrafach ukazał rozwój 
szpitali na ziemiach polskich w dobie reformy kościelnej po soborze 
trydenckim, uwzględniając podstawy materialne funkcjonowania szpi
tali. Jak wykazał S. Litak, szczytowy rozwój szpitali w Rzeczypospo
litej miał miejsce w II połowie XVII wieku, wywołany zapotrzebowa
niem społecznym po „potopie” szwedzkim. Według jego obliczeń, 
przed rozbiorem w 1772 roku szpitale posiadało około 40-45 % parafii 
rzymskokatolickich Rzeczypospolitej, jednak stan ich wszędzie budził
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poważne zastrzeżenia. Jednak jak konstatuje Autor, szpitale te nie były 
jedynymi instytucjami pomocy dla osób poszkodowanych przez los, los 
taki bowiem, w myśl wypisanego na niektórych szpitalach epigramatu 
Seneki Starszego „miser res sacra ” spoczywał w sposób szczególny 
na każdym klasztorze parafii, bractwie i cechu (s.360).

Elementem łączącym wiernych z kościołem parafialnym, czynni
kiem wpływającym na wytworzenie się więzi między nimi a kościo
łem były praktyki religijne, które w pewnym sensie stanowiły rezultat 
działalności duszpasterskiej kleru. One także były wykładnikiem życia 
religijnego wiernych danej parafii. Próbę charakterystyki życia religij
nego w ramach parafii podjął Autor w rozdziale VIII („Życie religij
ne”), gdzie najwięcej miejsca poświęcił wzajemnym relacjom: dusz
pasterstwo a praktyki religijne. Na podstawie przeprowadzonych ba
dań źródłowych pokazał, że życie religijne przedstawiało się bardzo 
różnorodnie w poszczególnych regionach Rzeczypospolitej. Jednak 
jednocześnie bardzo ostrożnie stwierdził, iż fragmentaryczna podsta
wa źródłowa i brak szerszych badań nie pozwalają obecnie na wycią
gnięcie daleko idących wniosków, zwłaszcza jeśli chodzi o religijność 
chłopską (s. 403). Przyjął jednak, że najgorzej było na pogranicznych 
terytoriach wschodnich. Prawdopodobnie wpływ na taki stan rzeczy 
miało to, że w diecezjach wschodnich istniały bardzo duże okręgi 
parafialne, które utrudniały kontakt z duchowieństwem i kościołem 
parafialnym.

4. Próba oceny merytorycznej

Jak zostało już wcześniej wspomniane, praca oparta jest przede 
wszystkim na materiale źródłowym, w dużej mierze - aktach wizytacji 
kanonicznych - co jest jej zasadniczą zaletą. Niestety materiał ten nie 
został w pełni wykorzystany. Jakby tłumaczy się z tego Autor we 
Wstępie: Jest rzeczą zrozumiałą, że wobec tak szerokiej podstawy 
źródłowej żaden historyk, zajmujący się zagadnieniem parafii, nie jest 
w stanie w całości je  wykorzystać jest zmuszony do wyboru tylko pew
nych źródeł, które także najczęściej może wyzyskać tylko fragmenta
rycznie. Tak też postąpiliśmy i w naszym przypadku, (s.29). Rzeczy
wiście czytając pracę wyraźnie widać, iż S. Litak dla zobrazowania 
pewnych zagadnień, jak np. sieci kościołów parafialnych i filialnych, 
oparł się na niemal wszystkich aktach wizytacji znajdujących się
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w archiwach polskich jak i zagranicznych. Natomiast opisując już 
kwestie bardziej szczegółowe, dotyczące wewnętrznej struktury para
fii oraz życia religijnego w ich ramach, np. szkolnictwo, duszpaster
stwo, duchowieństwo odwoływał się do akt wizytacyjnych już sposób 
wybiórczy, sondażowy, najczęściej przytaczając dane z diecezji kra
kowskiej. To powoduje, że praca nie ukazuje niektórych problemów 
do końca, w sposób całościowy.

Zaletą rozprawy jest to, że Autor na koniec każdego rozdziału do
konuje analizy omawianego zagadnienia po to, aby wyciągnąć odpo
wiednie, ogólne, poprawne wnioski. Tym samym poddaje jakby pod 
dyskusję przebytą drogę i osiągnięte rezultaty. Oczywiście spotykamy 
również wnioski cząstkowe w poszczególnych paragrafach, dotyczące 
pojedynczych zagadnień. Wnioski te autor ujmuje także czasami 
w formie tabel, ukazujących całościowy pewnego zagadnienia.

Z łatwością można zauważyć, że w swoim warsztacie badawczo- 
pisarskim Autor odwołuje się także do metody porównawczej. Po
równuje bowiem wyniki dotyczące danego zagadnienia osiągane 
w poszczególnych diecezjach, regionach Polski. Dla przykładu można 
przytoczyć dane dotyczące duchowieństwa polskiego, jego pochodze
nia, wykształcenia, czy też kwestię sieci, rozmieszczenia kościołów 
w różnych diecezjach. Co więcej, widzimy, że Autor nie poprzestaje 
na opisie i analizie interesującego nas zagadnienia na terytorium Rze
czypospolitej Obojga Narodów, lecz wyciągnięte wnioski zestawia 
i porównuje z odpowiednimi konstatacjami uzyskanymi dla tych sa
mych zagadnień w innych krajach. To pozwoliło mu stwierdzić duże 
różnice pomiędzy strukturami kościelnymi w agrarnej Rzeczypospoli
tej a tymiż strukturami w krajach zurbanizowanej Europy Zachodniej 
czy też w niektórych krajach bliższego sąsiedztwa.

Zaletą pracy jest również i to, że Autor w swojej książce stosuje 
także metodę statystyczną, wykorzystując różne dane liczbowe dla 
ilustracji pewnych zagadnień. Tutaj posługuje się tabelami. Wydaje 
się, że tych zestawień tabelarycznych, jak na objętość całej książki, 
jest trochę za mało, bo tylko osiem i znajdują się one tylko w pierw
szych sześciu rozdziałach. Zupełny ich brak zauważamy w części 
pracy poświęconej opiece społecznej oraz życiu religijnemu. Tymcza
sem na pewno stanowiłyby pomoc dla czytelnika, obrazując np. liczbę 
szpitali miejskich, prepozyturalnych i wiejskich czy też ich patrocinia 
w poszczególnych regionach Polski.
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Jako uzupełnienie wykazów tabelarycznych można potraktować 
znajdujące się w pracy zestawienia statystyczne w formie wykresów 
komputerowych, bardziej przejrzystych i obrazowych dla czytelnika. 
A trzeba pamiętać, że tabele czy też wykresy niekiedy bardzo ułatwia
ją  lekturę i orientację w mnóstwie szczegółów, ale dla samego autora 
zapewne nie są wygodne, bo czasami zmuszają do zajęcia stanowiska 
także w przypadku, gdy dane nie są typowe i jednoznaczne.

Poparciem metody statystycznej są umieszczone w dysertacji bardzo 
przejrzyste mapy w liczbie 15, które także pomagają czytelnikowi bar
dziej obrazowo przyswoić sobie pewne dane statystyczne dotyczące 
omawianego zagadnienia. To wszystko pozwoliło Autorowi na poprawne 
ukazanie badanych zagadnień oraz na pewno było pomocnym w dokona
niu odpowiednich uogólnień i postawienie końcowych wniosków.

Trzeba również zaznaczyć, iż walorem książki jest jej bardzo sta
ranna, oryginalna szata graficzna, ubogacona 37 zamieszczonymi 
fotografiami, stanowiącymi konkretne przykłady dla omawianych, 
poszczególnych zagadnień.

Omawiana dysertacja stanowi podsumowanie wielu lat studiów 
prof. S. Litaka nad zagadnieniem struktur parafialnych Kościoła łaciń
skiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jednak jak przyznaje 
sam Autor w Zakończeniu praca nie wyjaśnia wielu problemów. 
Określa przede wszystkim ramy, w których toczyło się życie religijne 
(...) daje przybliżony obraz organizacji parafialnej, budownictwa 
kościelnego, duchowieństwa oraz niektórych funkcji parafii. (...) Dla
tego może stanowić dobry punkt wyjścia do przyszłych, bardziej po
głębionych badan nad funkcją parafii (s. 405). S. Litak w dalszej swej 
wypowiedzi postuluje nawet, w jakim kierunku powinny pójść dalsze 
badania omawianego zagadnienia, wytyczając jakby swoim następ
com obszar, którym powinni się zająć.

Podsumowując trzeba przyznać, iż praca prof. S. Litaka imponuje 
ilością podanej wiedzy, uszczegółowieniami, zestawieniami, liczbami. 
Jest ważnym kompendium wiedzy w labiryncie zagadnień, jakimi są 
parafie łacińskie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Stanowi wielki 
wkład w tworzenie obrazu Kościoła łacińskiego na poziomie życia 
parafialnego w okresie staropolskim a tym samym także zachętę do 
zapoznania się z nim.
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